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Zlokalizowany w Kobiórze Dom Pomocy 
Społecznej ma zacząć działać od stycznia.

Udany weekend w sporcie
Wygrali piłkarze, hokeiści, futsalowcy, 
koszykarze i siatkarze.

zmiana cen biletów ztM
Od najbliższego poniedziałku będziemy płacić  
nieco więcej za podróż komunikacją publiczną.4 18-195
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dziewięć koncertów w trzy dni, prawykonania, warsztaty, spotkania. za nami piąta edycja festiwalu auksodrone.
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SyStem pomoże 
zaoSzczędzić
W najbliższych miesiącach w Ty‑
chach wdrożony zostanie system 
automatyzacji oświetlenia ulic. 
Pozwoli on m.in. na przygasza‑
nie lub zwiększanie mocy lamp, 
w zależności od natężenia ruchu 
w danej części miasta.

Biznes i odbiorcy indywidualni 
mierzą się obecnie z podwyżkami 
cen prądu i gazu. Przed ogrom‑
nymi wyzwaniami stoją również 
jednostki samorządu terytorialne‑
go. Jednym z takich samorządów 
są Tychy, gdzie urzędnicy pracu‑
ją nad systemem automatyzacji 
oświetlenia miejskiego, szacując, 
że miasto może na tym zaoszczę‑
dzić nawet do 30% w wydatkach 
na oświetlenie ulic. str. 3
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tyski historyk wikingów
książka daMiana Fierli „WOjNy WIKINGóW” cIESZy SIę NIESłAbNącą POPuLARNOŚcIą.

daMian Fierla 
jest naUczycieleM 
historii, pisarzeM, 
spoŁecznikieM oraz… 
MiŁośnikieM wikingów. 
wydaŁ książkę „wojny 
wikingów”, z którą jest 
zapraszany na liczne 
wykŁady w caŁej 
polsce. w MinionyM 
tygodniU odwiedziŁ 
przasnysz (jedyne lUb 
jedno z niewielU Miast 
w polsce z poMnikieM 
wikingów), gdzie 
z okazji 595-lecia Miasta 
zaprezentowaŁ swój 
wykŁad w MUzeUM 
historycznyM.

Książka „Wojny wikingów” skie‑
rowana jest zarówno do laików 
jak i do osób posiadających już 
pewną wiedzę na temat wikingów 
i okresu zwanego „epoką wikin‑
gów”. Dla tych pierwszych będzie 
to możliwość uporządkowania in‑
formacji, jakie zapewne posiadają 
po lekturze artykułów prasowych 
czy po obejrzeniu dość popular‑
nych ostatnio filmów, czy to do‑
kumentalnych, czy fabularnych. 
Tym, którzy już od dłuższego cza‑
su interesują się tematem, „Woj‑
ny wikingów” dadzą możliwość 
pogłębienia wiedzy. – Wokół 
wikingów narosło sporo legend 
i przekłamań – zaznacza Damian 
Fierla. – W historii wyróżniamy 
trzy momenty, w którym intere‑
sowano się nimi szerzej. W cza‑
sach im współczesnych nazywano 
ich demonami lub wysłannikami 
piekieł. To z tego względu, że wi‑
kingowie często rabowali kościoły 
z przyczyn praktycznych – były 
w nich zawsze złote dewocjona‑
lia. Kronikarzami wówczas byli 
mnisi, stąd utrwalił się wizerunek 
wikinga jako najeźdźcy z piekła 
rodem. Później w XIX w. wikin‑

gami zainteresowali się francuscy 
i niemieccy malarze i przedsta‑
wiali wyobrażenia na ich temat. 
To w tamtym czasie powstał wi‑
zerunek wikinga w hełmie z ro‑
gami, który był fałszywy. Temat 
jednak stał się na tyle popularny, 
że jeden z wybitniejszych kom‑
pozytorów tamtej epoki Ryszard 
Wagner w swojej przełomowej 
operze „Złoto renu” czerpie inspi‑
racje z kultury i mitologii wikin‑
gów. Aktualnie wikingowie znów 
wrócili do kultury głównego nur‑
tu za sprawą szalenie popularne‑

go serialu „Wikingowie” czy fil‑
mu z tego roku „Wiking”. Niestety, 
na potrzebę magii kina i telewi‑
zji do tych treści dostają się prze‑
kłamania i fałszowanie historii. 
Czasem są to rzeczy banalne, jak 
współczesne fryzury a czasem tak 
absurdalne jak średniowieczna 
czarnoskóra królowa Norwegii. 
W moich wykładach i książce od‑
czarowuję ten serialowy i filmowy 
świat i przedstawiam wizję, która 
wydaje mi się najbardziej zgodna 
z rzeczywistością. Tematyką wi‑
kingów interesuję się na tyle dłu‑
go, że mam ku temu kompetencje 
– dodaje tyski historyk.

Damian Fierla w ostatnim cza‑
sie swój wykład wygłosił w Ty‑
chach w SP nr 8 i SP nr 22. Dopie‑
ro co wrócił z Przasnysza, gdzie 
jego występ był częścią jubileuszu 
nadania praw miejskich. W Mu‑
zeum Historycznym przedstawił 
rozbudowaną wersję swojego wy‑
kładu. – Dopracowałem prezenta‑
cję multimedialną oraz położyłem 
większy nacisk na zwyczaje i ży‑
cie codzienne wikingów. Zazwy‑
czaj moich słuchaczy to interesu‑
je najbardziej. Popularne pytania 
odnoszą się też do pochodze‑
nia wikingów. Prawda jest taka, 
że trudno tutaj mówić o narodzie 
czy ludzie. Była to po prostu gru‑
pa morskich rozbójników, która 
z rozboju żyła. Tworzyli ją oczy‑
wiście pochodzący z północy 
Norwegowie, Duńczycy, Szwe‑
dzi, ale także Słowianie czy Ru‑

sini. Pod koniec XI w. wieku na‑
rody skandynawskie były wśród 
wikingów mniejszością. Sporo się 
też mówi o ich niebywałej brutal‑
ności. Oczywiście byli niezwykle 
brutalni, ale jak wszyscy w tam‑
tych czasach – zaznacza.

Na wykładzie pojawili się 
mieszkańcy oraz uczniowie, 
zwłaszcza ci zgromadzeni w Kole 
Młodego Historyka. Tyski miłoś‑
nik wikingów odwiedził również 
pomnik „Śmierć Olafa Trygwaso‑
na króla Norwegów w bitwie pod 
Zwłodziem z Bolesławem Chro‑
brym królem Polaków, Swenem 
królem Dunów i Erykiem kró‑
lem Szwedów”. Aktualnie książ‑
ka „Wojny wikingów” tłumaczona 
jest na języki węgierski i norwe‑
ski. W Polsce rozeszła się w 1500 
egzemplarzach.
kaMil peszat ●
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Damian Fierla (z lewej) na zaproszenie Huberta Dulęby przyjechał wykładać o wikingach do Przasnysza.

znane są jUż 
wyniki gŁosowania 
na projekty zgŁoszone 
do tyskiego bUdżetU 
obywatelskiego 
2023. do realizacji 
w przyszŁyM rokU 
Mieszkańcy wybrali 80 
zadań.

Wśród zwycięskich projektów 
znalazły się takie, jak zakup drona 
antysmogowego, kastracja i czi‑
powanie psów i kotów miesz‑
kańców Tychów czy wirtualna 
biblioteka. 

Zgodnie z regulaminem, do re‑
alizacji zostały przekazane pro‑
jekty, które na podstawie głoso‑
wania uzyskały największą liczbę 
głosów, aż do wyczerpania prze‑
widzianej puli środków finanso‑
wych.  W przypadku, w którym 
nie wystarczy środków na reali‑
zację kolejnego wybranego w gło‑
sowaniu projektu na liście, reko‑
menduje się do realizacji następny, 
który mieści się w kwocie jaka po‑
została do dyspozycji.

W tegorocznym głosowaniu 
mieszkańcy wybierali spośród 
128 projektów, z czego 29 doty‑
czyło całego miasta, a 99 określo‑
nego jego rejonu. Do realizacji 
przeszło 80 zadań: 7 ogólnomiej‑

skich i 73 projekty „rejono‑
we”. Z puli rejonowej zostało po‑
zostało 575.513 zł, które zgodnie 
z regulaminem powiększyły 
pulę ogólnomiejską, dając razem 
1.075.513 zł.

– W IX edycji Budżetu Oby‑
watelskiego powstaną m.in. nowe 
chodniki, parkingi, place zabaw 
oraz przeprowadzone zostaną 
prace zagospodarowania licznych 
przestrzeni miejskich. Duża część 
zwycięskich projektów to zajęcia 
kulturalne i sportowe, np. półko‑
lonie, warsztaty, festyny i pikniki 
– mówi Iwona Bińkowska, naczel‑
nik Wydziału Spraw Społecznych 
i Zdrowia UM Tychy. 

Z kolei zastępca prezydenta Ty‑
chów ds. społecznych Maciej Gra‑
matyka podkreślił zaangażowanie 
mieszkańców: – Dziękuję wszyst‑
kim tyszanom za oddane głosy. 
Budująca jest aktywność tyszan, 
zarówno przy głosowaniu, ale też 
podczas zgłaszania projektów 
do budżetu obywatelskiego. Nasi 
mieszkańcy biorą sprawy w swo‑
je ręce, wyznaczają cele i wspól‑
nie je realizują. 

Szerzej o wynikach kolejnej 
edycji Budżetu Obywatelskie‑
go napiszemy w jednym z na‑
stępnych numerów „Twoich Ty‑
chów”. Mn  ●

Budżet 
oBywAteli
będzie M.in. DRON I WIRTuALNA bIbLIOTEKA.

UM
 Ty
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w najbliższych 
Miesiącach w tychach 
wdrożony zostanie 
systeM aUtoMatyzacji 
oświetlenia Ulic. 
pozwoli on M.in. 
na przygaszanie lUb 
zwiększanie Mocy 
laMp, w zależności 
od natężenia rUchU 
w danej części Miasta.

Biznes i odbiorcy indywidualni 
mierzą się obecnie z podwyżkami 
cen prądu i gazu. Przed ogrom‑
nymi wyzwaniami stoją również 
jednostki samorządu terytorialne‑
go. Jednym z takich samorządów 
są Tychy, gdzie urzędnicy pracu‑
ją nad systemem automatyzacji 
oświetlenia miejskiego, szacując, 
że miasto może na tym zaoszczę‑
dzić nawet do 30% w wydatkach 
na oświetlenie ulic.

Tychy już od kilku lat moderni‑
zują miejską infrastrukturę. Miasto 
kończy właśnie testy systemu za‑

rządzania komunikacją w mieście 
(ITS). – Dzięki systemowi ITS wie‑
my, jaki jest ruch na naszych uli‑
cach. Planujemy skojarzyć te dane 
z systemem sterowania lampa‑
mi ulicznymi i w ten sposób wy‑
generować oszczędności. Już te‑
raz sporo robimy w tym zakresie. 
W ostatnich latach udało nam się 
wymienić ponad połowę z 17,5 
tys. starych sodowych lamp ulicz‑
nych na lampy LED, pobierające 
ok. 80 proc. energii mniej. Rosną‑
ce koszty zmuszają nas do szukania 
kolejnych innowacji w tym obsza‑
rze – wyjaśnia Jan Cofała, naczel‑
nik Wydziału Innowacji i Inwesty‑
cji Urzędu Miasta Tychy.

miasto w programie
Pomysł stworzenia autorskiego 
systemu automatyzacji świetlnej 
w Tychach pojawił się w trak‑
cie udziału w programie Go‑
vTech Inno_Lab by Huge Thing, 
do którego miasto się zgłosiło. 
W ramach programu zespół ds. 

innowacji z Urzędu Miasta brał 
udział w warsztatach i konsul‑
tacjach z ekspertami z zakresu 
technologii.

– Na rynku działają firmy oferu‑
jące oświetlenie uliczne wyposażo‑
ne w kamery rejestrujące natężenie 
ruchu i sterujące lampami. W Ty‑
chach, za sprawą niedawnych in‑
westycji i modernizacji, mamy już 
gotową infrastrukturę do pozyski‑
wania danych o ruchu. Brakowa‑
ło nam tylko tej części, która prze‑
śle dane do systemu nawigującego 
oświetleniem i pozwoli zarządzać 
nim tak, by w zależności od natę‑
żenia ruchu w nocy w poszczegól‑
nych miejscach lampy odpowied‑
nio przygaszać lub zwiększać moc 
oświetlenia. Z moich informacji 
wynika, że jesteśmy pierwszym 
miastem w Polsce wprowadzają‑
cym takie rozwiązanie – dodaje 
Jan Cofała.

W tej chwili miasto pracuje nad 
pilotażem programu, który obej‑
mie część ulic, natomiast docelo‑

wo system ma działać w całym 
mieście. Jak podkreślają urzędni‑
cy, pozwoli on na pełną automa‑
tyzację zarządzania oświetleniem 
na terenie Tychów oraz intensyw‑
nością, z jaką w danej chwili świecą 
poszczególne lampy – z uwzględ‑
nieniem ruchu i warunków me‑
teorologicznych. Pozwoli także 
na szybkie wykrywanie usterek 
i generowanie dokładnych rapor‑
tów zużycia energii. W ubiegłym 
roku miasto wydało na oświetle‑
nie miejskie ponad 5 mln złotych, 
w tym roku zarezerwowano na ten 
cel 7 mln.

zysk już po kwartale
Według wstępnych szacunków 
Urzędu Miasta system automa‑
tyzacji świetlnej pozwoli zmniej‑

szyć rachunki za oświetlenie 
lamp ulicznych o 20‑30 proc. – 
Zakładając, że wdrożenie pilota‑
żowej wersji systemu będzie nas 
kosztowało ok. 200 tys. złotych, 
a rozszerzanie go nie będzie pro‑
porcjonalnie droższe, możliwe 
jest, że już po pierwszym roku 
pozwoli nam to zużyć o kilka‑
dziesiąt procent energii mniej. 
Ta inwestycja zwróci nam się 
więc w kwartał. Potem będzie‑
my już tylko czerpać z niej realny 
zysk w postaci zaoszczędzonych 
pieniędzy – wyjaśnia Jan Cofała. 
System automatyzacji oświetle‑
nia w Tychach będzie wdrażany 
przez kilka miesięcy.

Jak wyjaśnia Magda Stacho‑
wiak, odpowiedzialna za pro‑
jekt GovTech Inno_lab w Huge 

Thing,  w Polsce wciąż nie bra‑
kuje samorządów, które bardzo 
sceptycznie podchodzą do tech‑
nologicznymi innowacji i współ‑
pracy ze start‑upami. Dodaje 
jednak, że systematycznie roś‑
nie liczba włodarzy miast, któ‑
rzy w innowacjach widzą re‑
alne szanse na rozwiązywanie 
lokalnych problemów, rozwój 
i oszczędności.

Program GovTech Inno_lab 
by Huge Thing wspiera rozwój in‑
nowacji nie tylko w Tychach, ale 
także m.in. w Gdyni, Ustrzykach 
Dolnych czy też Białymstoku. 
Eksperci także uczą i podpowia‑
dają samorządom w jaki sposób 
współpracować z przedstawicie‑
lami świata innowacji.
oprac. kp ●

We wtorek, 11 października w go‑
dzinach od 10 do 13 na Stadionie 
Miejskim przy ul. Edukacji odbę‑
dą się Tyskie Targi Pracy i Przed‑
siębiorczości.

W jednym miejscu będzie 
można zapoznać się z ofertami 
pracy, zasięgnąć informacji na te‑
mat rekrutacji do służb mundu‑
rowych, porozmawiać z dorad‑
cą zawodowym czy dowiedzieć 
się jak założyć własną firmę. Bę‑

dzie to idealna okazja aby poroz‑
mawiać z przedstawicielami Za‑
kładu Ubezpieczeń Społecznych, 
Urzędu Skarbowego czy Główne‑
go Punktu Informacyjnego Fun‑
duszy Europejskich. Swoje ofer‑
ty przedstawią także Powiatowy 
Urząd Pracy w Mikołowie i Po‑
wiatowy Urząd Pracy w Pszczy‑
nie. Pomoc zaoferują również 
Młodzieżowe Centrum Kariery 
w Tychach oraz Regionalny Ośro‑

dek Wspierania Ekonomii Spo‑
łecznej.

Organizatorami Tyskich Tar‑
gów Pracy i Przedsiębiorczości 
są: Urząd Miasta Tychy, Okręgo‑
wa Izba Przemysłowo‑Handlowa 
w Tychach, Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna Podstrefa 
Tyska, Cech Rzemiosł i Przed‑
siębiorczości w Tychach oraz 
Powiatowy Urząd Pracy w Ty‑
chach. UM ●

przyrost natUralny 
to różnica poMiędzy 
liczbą Urodzeń żywych, 
a liczbą zgonów. Może 
być dodatni lUb UjeMny 
i w tychach od dwóch 
lat notUjeMy ten 
UjeMny. i to znaczny…

Z danych wynika, iż w latach 
2010–2018 był mieliśmy dodatni 
przyrost naturalny. Na przykład 
na koniec 2018 roku w USC spo‑
rządzono 1.776 aktów urodzenia 
(w 2018 roku szpitalu Megrez uro‑
dziło się 1.462 dzieci), natomiast 
aktów zgonu wydano 1.655. A za‑
tem był – minimalny wprawdzie – 
ale dodatni przyrost naturalny.

Tymczasem, jak poinformo‑
wał na ostatniej sesji Rady Mia‑
sta prezydent Andrzej Dziuba, 
w dwóch ostatnich latach notu‑
jemy deficyt w przyroście natu‑
ralnym, co związane jest również 
ze skutkami epidemii koronawi‑
rusa. W 2021 zmarło 1657 tyszan, 
a urodziło się 886, czyli przyrost 
naturalny wyniósł aż minus 771. 
Można zatem oczekiwać, iż ten 

rok będzie zbliżony do ubiegłego, 
bowiem w pierwszych 8 miesią‑
cach 2022 roku zmarło 1020 ty‑
szan, natomiast urodziło się za‑
ledwie 539. A zatem notujemy 
bilans minus 481.

W Tychach, podobnie jak w wie‑
lu miastach Polski, ubywa obywa‑
teli, co ma związek z procesem 
suburbanizacji, czyli wyludnia‑
nia się centrów i śródmieść miast, 
przy równoczesnym rozwoju stre‑
fy podmiejskiej. Część mieszkań‑
ców osiedla się w okolicy Tychów, 
w gminach ościennych – m.in. 
w Kobiórze, Lędzinach, Bojszo‑
wach, Wyrach. W gminach tych 
zanotowano wzrost liczby miesz‑
kańców, a zamieszkało w nich 
również wielu mieszkańców Ty‑
chów. Przyczyn jest kilka, ale naj‑
ważniejsza to ceny działek. Jak się 
jednak okazuje, byli mieszkańcy 
Tychów nadal chętnie korzysta‑
ją z tyskich żłobków, przedszkoli, 
szkół, obiektów sportowych, m.in. 
dlatego, że nadal związani są z mia‑
stem zawodowo.

Interesujące dane przyniósł 
Narodowy Spis Powszechny 

w odniesieniu do danych staty‑
stycznych.

– Z danych Głównego Urzę‑
du Statystycznego wynika, iż 
w Tychach jest zameldowanych 
118 tys. osób, jednak w Narodo‑
wym Spisie Powszechnym od‑
notowano, iż w Tychach miesz‑
ka 124 tys. osób. Jest nas zatem 
o 6 tys. osób więcej niż mówią 
to dane statystyczne. A informa‑
cje ze spisu należy potraktować 
jako wiarygodne, bo przecież 
każdy dokonywał wpisu i wpro‑
wadzał dane zgodne ze stanem 
rzeczywistym. Problem w tym, 
że te 6 tys. osób, które w Ty‑
chach nie są zameldowane, nie 
płacą w Tychach podatku. Myślę, 
że musimy podjąć starania, prze‑
prowadzić jakąś akcję, na wzór 
innych miast, aby trafić do tych 
kilku tysięcy osób – informował 
prezydent Dziuba.

Być może część z tych 6 tys. 
osób podawało Tychy jako miej‑
sce zamieszkania, podczas gdy 
mieszkają w innych miejscowoś‑
ciach i tam są obecnie zameldo‑
wani. leszek sobieraj ●

we wtorek na Stadionie Miejskim.

targi pracy i przedSiębiorczości

ujemny przyrost
sześć tysięcy osób PODAjących Tychy jAKO MIEjScE ZAMIESZKANIA NIE PłAcI… 
PODATKu W TychAch

system pomoże zAoszczędzić
będzie cieMniej lUb jaśniej, W ZALEżNOŚcI OD NATężENIA Ruchu.

Rosnące ceny energii elektrycznej zmuszają gminy do podjęcia działań oszczędnościowych.
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kronika policyjna

W piątek, 14.10 na Placu pod Ży‑
rafą przy ul. Edukacji odbędzie 
się Ślubowanie Pierwszych Klas 
Mundurowych Zakładu Dosko‑
nalenia Zawodowego w Katowi‑
cach.

Uroczystość rozpocznie 
się godz. 10, ale wcześniej – 
od godz. 9 – nastąpi przemarsz 
kolumny wraz z orkiestrą Ko‑
mendy Wojewódzkiej Policji 
Katowice z Zespołu Szkół im. 
Orląt Lwowskich ulicami Bu‑
dowlanych i Edukacji. W pro‑
gramie uroczystości jest m.in. 
ślubowanie uczniów, występ 
dzieci z przedszkola „Smyki”, 

defilada pododdziałów oraz żoł‑
nierski poczęstunek.

Jak zapowiada dyrekcja szkoły, 
w wydarzeniu uczestniczyć będą 
także kadeci z Zespołu Szkół 

w Olkuszu, obecni będą przed‑
stawiciele władz miasta i insty‑
tucji kulturalno‑edukacyjnych 
oraz delegacje służb munduro‑
wych. ls ●

◆ tyscy POlicjaNci Za-
trZymali DWóch męż-
cZyZN w wieku 37 lat podej‑
rzanych o włamanie do piwnicy 
budynku przy al. Piłsudskiego, 
z której skradli rower oraz elek‑
tronarzędzia o łącznej warto‑
ści 1200 złotych. Śledczy trafili 
na trop włamywaczy już dzień 
po otrzymaniu informacji o zda‑
rzeniu. Obydwaj usłyszeli zarzuty 
kradzieży z włamaniem, działając 
wspólnie i w porozumieniu. Po‑
licjanci odzyskali skradziony ro‑
wer, który wrócił do właściciela. 
O dalszym losie włamywaczy za‑
decyduje sąd, a za kradzież z wła‑
maniem kodeks karny przewiduje 
nawet 10 lat więzienia.
◆ 2.10 Na ul. Bielskiej PO-
licjaNci iNterWeNiOWali 
w związku ze zgłoszeniem do‑
tyczącym nieprzytomnego męż‑
czyzny, który miał przewrócić 
się na hulajnodze elektrycznej. 
Po przybyciu mundurowych męż‑
czyzna był już przytomny, został 
wylegitymowany i poddany bada‑
niu na zawartość alkoholu w or‑
ganizmie. Okazało się, że 33‑latek 
ma 2,5 promila. Będący na miej‑
scu ratownicy medyczni zadecy‑
dowali o przetransportowaniu 
33‑latka do szpitala, celem dal‑
szych badań. Mężczyzna odpo‑
wie za przestępstwo polegające 
na niestosowaniu się do sądowe‑
go zakazu prowadzenia pojazdów, 
którego złamanie jest zagrożone 
karą nawet do 5 lat pozbawienia 
wolności. Oprócz tego sprawa tra‑
fi do policjantów zespołu wykro‑
czeń w związku z prowadzeniem 
hulajnogi elektrycznej w stanie 
nietrzeźwości. O dalszym losie 
mężczyzny zadecyduje sąd. Poli‑
cja przypomina, iż zgodnie z ko‑

deksem wykroczeń „Kto, znajdu‑
jąc się w stanie nietrzeźwości lub 
pod wpływem podobnie działają‑
cego środka, prowadzi na drodze 
publicznej, w strefie zamieszkania 
lub w strefie ruchu inny pojazd 
niż pojazd mechaniczny, podle‑
ga karze aresztu albo grzywny nie 
niższej niż 2500 złotych”.
◆ POlicjaNci Z WyDZiału 
ruchu DrOgOWegO, wcho‑
dzący w skład grupy SPEED, za‑
trzymali 3.10 do kontroli dro‑
gowej kierującego mercedesem. 
33‑letni kierujący zwrócił uwagę 
mundurowych, gdy przekroczył 
prędkość w terenie zabudowanym 
i wyprzedzał na przejściu dla pie‑
szych. W związku z przekrocze‑
niem prędkości, kierujący otrzy‑
mał mandat karny w wysokości 
1000 złotych i 11 punktów kar‑
nych. Natomiast niebezpieczny 
manewr wyprzedzania na przej‑
ściu dla pieszych kosztował 33‑
latka kolejne 1500 złotych i 15 
punków karnych. Ostatecznie 
kierujący stracił prawo jazdy.
◆ 4.10, OkOłO gODZiNy 12, 
DyżurNy kmP tychy otrzy‑
mał informację, że na al. Piłsud‑
skiego w rejonie hali sportowej 
doszło do nagłego hamowania 
trolejbusu, w wyniku którego 

poszkodowani zostali jego pa‑
sażerowie. Jak wstępnie ustalo‑
no, nagłe hamowanie było spo‑
wodowane zajechaniem drogi 
przez samochód osobowy, któ‑
ry wyprzedził pojazd i tuż przed 
skrzyżowaniem z ul. ks. Tis‑
chnera zjechał na prawy pas. 
Kierowca trolejbusu nie chcąc 
w niego uderzyć zahamował. 
Niestety, w wyniku tego mane‑
wru trzech pasażerów zostało 
poszkodowanych. Po zaopatrze‑
niu przez przybyłych na miej‑
sce ratowników medycznych 
zostali oni przetransportowani 
do szpitala.
◆ Na OZNakOWaNym PrZej-
ściu Dla PiesZych z wyzna‑
czoną ścieżką rowerową przy ul. 
Edukacji doszło 3.10 do potrące‑
nia rowerzysty przez samochód 
osobowy (zdjęcie poniżej). Rowe‑
rzysta z obrażeniami ciała trafił 
pod opiekę ratowników medycz‑
nych. Ze wstępnych ustaleń po‑
licji wynika, że do zdarzenia do‑
szło w momencie gdy kierowca 
fiata wykonywał manewr skrętu 
w lewo z ul. Grota‑Roweckiego 
w ul. Edukacji i nie ustąpił pierw‑
szeństwa przejazdu rowerzyście. 
Utrudnienia w ruchu trwały po‑
nad godzinę. ls ●

podczas ostatniej 
sesji rady Miasta 
tychy prezydent 
Miasta andrzej dziUba 
porUszyŁ kwestię doMU 
poMocy spoŁecznej 
„dobre Miejsce” 
w kobiórze. aktUalnie 
w wyreMontowanyM 
i przystosowanyM 
do przyjęcia 
pensjonariUszy 
bUdynkU zaMieszkUje 42 
Uchodźców z Ukrainy.

Przypomnijmy, że w 2017 r. po‑
nadtrzyhektarowa posiadłość ar‑
chidiecezji katowickiej stała się 
własnością miasta, które od po‑
czątku komunikowało, że chce 
tam stworzyć DPS.

Powiatowy inspektor nadzoru 
budowlanego w Pszczynie wydał 
stosowne zawiadomienie o do‑
puszczeniu budynku do użytko‑
wania. Wówczas pierwsi miesz‑
kańcy już mogliby skorzystać 
z usług, gdyby nie wojewoda 
śląski, który nie wyraził zgody 
na uruchomienie DPS, zaskarża‑
jąc w Wojewódzkim Sądzie Admi‑
nistracyjnym dwie uchwały tyskiej 
Rady Miasta o powołaniu domu 
pomocy społecznej oraz jego sta‑
tucie. Wojewoda miał wątpliwo‑
ści co do tego, czy gmina może 
realizować swoje zadania na te‑
renie innej gminy. „W prawie nie 
ma takiego zakazu, nie jest też 
wprost napisane, że może, choć 
takich przypadków w Polsce jest 

wiele i do tej pory nikt nie miał 
co do tego żadnych wątpliwości. 
My też ich nie mamy. Przedstawi‑
liśmy wszystkie niezbędne doku‑
menty” – pisał wówczas prezydent 
Andrzej Dziuba. Konieczne jed‑
nak było rozwiązanie tego prob‑
lemu poza Śląskim Urzędem Wo‑
jewódzkim.

Samorządowcy Tychów i Ko‑
bióra od pewnego czasu rozma‑
wiali na temat utworzenia związku 
międzygminnego, którego głów‑
nym zadaniem byłoby prowadze‑
nie i utrzymanie DPS, co byłoby 
rozwiązaniem nie budzącym wąt‑
pliwości wojewody. I takie poro‑
zumienie stało się faktem.

– Odbyło się pierwsze posie‑
dzenie w sprawie Domu Pomo‑
cy Społecznej „Dobre Miejsce” 
– mówił na ostatniej sesji RM 
prezydent Dziuba. – Założyliśmy 
z Gminą Kobiór związek komu‑
nalny oraz powołaliśmy zgroma‑
dzenie, dzięki którym nie będzie 
wątpliwości administracyjnych 
co do rozpoczęcia pracy DPS. 
W zgromadzeniu reprezentu‑
je nas czworo tyskich radnych, 
zaś jego przewodniczącym zo‑
stał Grzegorz Gwóźdź. Powoła‑
liśmy również komisję rewizyj‑
ną, w skład której weszli tyscy 
radni Grzegorz Kołodziejczyk 
i Sławomir Wróbel. Dodatkowe 
formalności związane z urucho‑
mieniem DPS krok po kroku re‑
alizujemy. Aktualnie w budynku 
przeznaczonym na DPS mieszka 
42 uchodźców z Ukrainy. Podob‑

na sytuacja jest w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym Me‑
grez, gdzie również zamieszkuje 
ponad 40 osób z Ukrainy. Z obu 
tych miejsc musimy tych ludzi 
przekwaterować. Co się tyczy Me‑
grezu, to spółka otrzymała dota‑
cję z Unii Europejskiej na remont 
tego właśnie budynku. W sumie 
w naszych zasobach gościmy oko‑
ło 180 osób, a jeszcze nie otrzyma‑
liśmy funduszy obiecanych przez 
wojewodę. Każde z tych miejsc 
miało być refundowane przez 
państwo. Mam nadzieję, że jest 
to przejściowy problem technicz‑
ny. Miesięcznie jest to koszt około 
400 tys. zł. Chciałbym podkreślić, 
że mamy rozwiązanie problemu 
nowego zakwaterowania gości zza 
wschodniej granicy i nikt nie zo‑
stanie pod gołym niebem. Ponad‑
to prowadzimy intensywną pra‑
cę socjalną z tymi ludźmi, żeby 
jak najszybciej się usamodzielnili. 
W Tychach mieszka około 4 tys. 
Ukraińców, zaś bezrobocie wciąż 
utrzymuje się na stałym i niskim 
poziomie. To znaczy, że jest moż‑
liwa asymilacja, co mnie bardzo 
cieszy – mówił na posiedzeniu 
Rady Miasta Tychy prezydent 
Andrzej Dziuba.

Dom Pomocy Społecznej „Do‑
bre Miejsce” będzie miejscem ca‑
łodobowej opieki dla osób w po‑
deszłym wieku, utrzymywanym 
z budżetu gminy. Rozpoczęcie 
jego działalności przewiduje się 
na początek przyszłego roku.
kp ●

reklamakomunikat

dps – podejście drugie
aby ośrodek w kobiórze MógŁ zacząć FUnkcjonowanie, TRZEbA Z NIEGO 
PRZEKWATEROWAć uchODźcóW.

Żeby do kobiórskiego DPS mogli wprowadzić się seniorzy, trzeba będzie wykwaterować uchodźców z Ukrainy.
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reklama 27 września 
2022 r. w Urzędzie 
MiejskiM w tychach 
odbyŁa się konFerencja 
pt. „jak skUtecznie 
podnieść pozioMy 
przygotowania 
do ponownego 
Użycia i recyklingU 
odpadów koMUnalnych 
w gMinach? ”.

Do udziału w wydarzeniu zapro‑
szeni zostali przedstawiciele sa‑
morządów z terenu województwa 
śląskiego. Wśród zaproszonych 
prelegentów byli przedstawicie‑
le m.in. Urzędu Marszałkow‑
skiego Województwa Śląskiego, 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska, Instala‑
cji Komunalnych, a także Urzę‑
du Miasta w Chorzowie, którzy 
podzielili się swoimi doświad‑
czeniami w zakresie gospodarki 
odpadami.

– Dziś każdy samorząd bory‑
ka się z problemami związanymi 
z realizacją ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
z uwagi na coraz wyższe koszty 
zagospodarowania odpadów, brak 
akceptacji części mieszkańców dla 
proponowanych przez gminy roz‑
wiązań dotyczących np. budowy 
spalarni, próby „ucieczki” miesz‑
kańców z systemu – mówiła otwie‑
rając konferencję Hanna Skoczylas, 
zastępczyni prezydenta Tychów ds. 
zrównoważonego rozwoju.

Ustawa o utrzymaniu i porząd‑
ku w gminach dość jasno i rygo‑
rystycznie precyzuje obowiązki 
gmin związane z zagospodaro‑
wywaniem odpadów i wskazu‑
je poziomy recyklingu koniecz‑
ne do osiągnięcia. – Samorządy 
są odpowiedzialne za organizację 

tego systemu, jego kontrolę i osią‑
ganie poziomu recyklingu. Prze‑
jęły cały ciężar wynikający z zapi‑
sów ustawy i całe niezadowolenie 
mieszkańców, których oczekiwa‑
nia są coraz większe wprost pro‑
porcjonalne do akceptacji stawek 
które muszą płacić za zagospoda‑
rowywanie odpadów – podkreśli‑
ła Hanna Skoczylas.

Przedstawiciele samorządów 
obecni na konferencji wskazy‑
wali na sposoby radzenia sobie 
z coraz wyższymi poziomami 
poprzez rozbudowę PSZOK‑ów, 
prowadzenie edukacji czy też 
działania kontrolne. Wśród licz‑
nych głosów uczestników kon‑
ferencji najbardziej zauważalne 
były te mówiące o niewystarcza‑
jącej segregacji odpadów przez 
mieszkańców w zabudowie wie‑
lorodzinnej. Wskazywane zostały 
również inne problemy, takie jak 
częste zmiany prawne w zakre‑
sie gospodarki odpadami, brak 
wystarczającej infrastruktury re‑
cyklingowej oraz dużą zależność 
możliwości przekazywania od‑
padów surowcowych od sytuacji 
na rynku przetwarzania odpa‑
dów. Przedstawiciele tyskiej spół‑
ki MASTER – Odpady i Energia 
Sp. z o. o. wskazywali na duży 
potencjał w zakresie przetwa‑
rzania odpadów biodegradowal‑
nych, z których powstają pełno‑
wartościowe produkty w postaci 
kompostu, ale także energia elek‑
tryczna i ciepło wykorzystywa‑
ne na potrzeby własne zakładu. 
Padły także głosy o konieczności 
zmian prawnych ułatwiających 
potencjalne inwestycje wspo‑
magające recykling odpadów. 
Wskazywano również na stoso‑
wane pilotażowo w kilku gmi‑
nach w Polsce rozwiązania ma‑

jące poprawić selektywną zbiórkę 
szczególnie w zabudowie wieloro‑
dzinnej np. z zastosowaniem tzw. 
„inteligentnych pojemników”. Sy‑
stemy te jednak – zdaniem czę‑
ści uczestników konferencji, któ‑
rzy analizowali te rozwiązania 
– są kosztowne i nie przyczynią 
się do podniesienia koniecznych 
do osiągnięcia poziomów recy‑
klingu. Innym rozwiązaniem 
wskazywanym przez uczestników 
konferencji jest budowa sieci mi‑
niPSZOK‑ów, do których miesz‑
kańcy szczególnie w zabudowie 
wielorodzinnej przynosiliby od‑
pady z podziałem na trzy grupy: 
kuchenne (głównie resztki jedze‑
nia), sanitarne i pozostałe. Final‑
nej segregacji dokonywaliby pra‑
cownicy miniPSZOK‑ów.

Możliwości osiągania pozio‑
mów recyklingu poszukiwać na‑
leży praktycznie w każdym stru‑
mieniu. Gospodarka odpadami 
komunalnymi to swoistego ro‑
dzaju system naczyń połączo‑
nych. Każdy element tego systemu 
musi ze sobą współgrać. Począw‑
szy od gminy – organizatora sy‑
stemu, poprzez instalacje, do któ‑
rych trafiają odpady komunalne 
od mieszkańców, aż do źródła 
czyli mieszkańca. Aby móc po‑
wiedzieć, że system działa pra‑
widłowo, każdy z mieszkańców 
musi stosować się do ustalonych 
w regulaminie reguł. Za ewentu‑
alne nieosiąganie poziomów od‑
powiadamy wszyscy i solidarnie 
poniesiemy konsekwencje w po‑
staci opłat za zagospodarowanie 
odpadów. W związku ze zmiana‑
mi w prawie i gwałtownym przy‑
rostem koniecznych do osiągnię‑
cia przez gminy poziomów, kary 
już w najbliższych latach mogą 
być milionowe… Mr ●

W związku z obchodzonym 20 
października Międzynarodowym 
Dniem Mediacji oraz Tygodniem 
Mediacji przypadającym w dniach 
17‑21 października, na terenie ca‑
łego kraju odbędą się spotkania, 
konferencje oraz seminaria po‑
święcone zagadnieniu mediacji. 
Jednym z celów tych działań jest 
możliwość spotkania z mediato‑
rem i uzyskania informacji, co zro‑
bić, żeby skorzystać z mediacji, jak 
przebiega postępowanie mediacyj‑
ne i jakie przynosi korzyści. W ra‑
mach tej inicjatywy w budynkach 
Sądu Rejonowego w Tychach me‑
diatorzy udzielać będą osobiście 
oraz pod wskazanymi numerami 
telefonów konsultacji i porad dla 
zainteresowanych mieszkańców.

Oto harmonogram przyszło‑
tygodniowych dyżurów media‑
torów:

17 października (poniedziałek):
aNeta marcZak-cyWińska 
– kontakt osobisty: Sąd Rejono‑
wy w Tychach pokój 102a w godz. 
15‑16 oraz kancelaria ul. Topo‑
lowa 1 w godz. 17‑18; kontakt 
zdalny: tel. 509 128 597 w godz. 
12‑16, e‑mail: aneta.cywinska@
gmail.com.

magDa DZieciuchOWicZ 
– kontakt osobisty: Sąd Rejono‑
wy w Tychach pokój 102a w godz. 
9‑11 oraz kancelaria ul. Barona 
30 pokój 204 w godz. 11.30‑13; 
kontakt zdalny: tel. 603 653 835 
w godz. 13‑19, e‑mail: magda‑
dzieciuchowicz@gmail.com.
jOaNNa chat – kontakt zdal‑
ny: tel. 503 753 825 w godz. 
12‑15, e‑mail: joanna.chat@
agere‑de.pl.
DOrOta WyleżOł – kontakt 
zdalny: tel. 507 061 445 w godz. 
13‑15, e‑mail: mediator.tychy@
gmail.com.

18 października (wtorek):
DOrOta WyleżOł – kontakt 
zdalny: tel. 507 061 445 w godz. 
8‑10, e‑mail: mediator.tychy@
gmail.com.
jOaNNa chat – kontakt zdal‑
ny: tel. 503 753 825 w godz. 
12‑15, e‑mail: joanna.chat@
agere‑de.pl.

19 października (środa):
jOaNNa chat – kontakt oso‑
bisty: Sąd Rejonowy w Tychach 
pokój 102a w godz. 9‑11.
DOrOta WyleżOł – kontakt 
zdalny: tel. 507 061 445 w godz. 

13‑15, e‑mail: mediator.tychy@
gmail.com.

20 października (czwartek):
magDa DZieciuchOWicZ 
– kontakt osobisty: Sąd Rejo‑
nowy w Tychach pokój 102a 
w godz. 9‑12; kontakt zdalny: 
tel. 603 653 835 w godz. 12‑19, 
e‑mail: magdadzieciuchowicz@
gmail.com.
DOrOta WyleżOł – kontakt 
zdalny: tel. 507 061 445 w godz. 
12‑14, e‑mail: mediator.tychy@
gmail.com.
jOaNNa chat – kontakt zdal‑
ny: tel. 503 753 825 w godz. 
12‑15, e‑mail: joanna.chat@
agere‑de.pl.

21 października (piątek):
aNeta marcZak-cyWiń-
ska – kontakt osobisty: Sąd Re‑
jonowy w Tychach pokój 102a 
w godz. 16‑17; kontakt zdalny: 
tel. 509 128 597 w godz. 13‑14, 
e‑mail: aneta.cywinska@gmail.
com.
jOaNNa chat – kontakt zdal‑
ny: tel. 503 753 825 w godz. 
12‑15, e‑mail: joanna.chat@
agere‑de.pl.
ww ●

od 17 października 
rosną ceny papierowych 
i elektronicznych 
biletów koMUnikacji 
pUblicznej.

Zarząd Transportu Metropolitar‑
nego poinformował o nadcho‑
dzącej zmianie cen. Pasażerowie 
muszą być przygotowani na to, 
że obecne taryfy ulegną zmianie. 
Nowe ceny będą obowiązywać 
od 17 października. To już dru‑
ga podwyżka cen biletów w tym 
roku. Poprzednia miała miejsce 
we wrześniu.

– Decyzje o zmianie cen bi‑
letów nigdy nie należą do pro‑
stych. Gdy mówimy o szaco‑
wanych stratach finansowych, 
to w naszym przypadku – jako 
instytucji publicznej – nie mamy 
na myśli pieniędzy, które zosta‑
łyby w kieszeni zarządów przed‑
siębiorstw komunikacji miejskiej. 
To pieniądze potrzebne do tego, 
by mógł być realizowany w pełni 
rozkład jazdy dla wszystkich li‑
nii komunikacji miejskiej, z której 
dzisiaj mogą korzystać pasażero‑
wie – wyjaśniała Kamila Rożnow‑
ska, rzecznik prasowy Górnoślą‑
sko‑Zagłębiowskiej Metropolii, 
tłumacząc pierwszą, wrześniową 
podwyżkę cen biletów na terenie 
całego Śląska.

Nowością wprowadzoną pod‑
czas najbliższej zmiany cen będzie 
taryfa czasowa zamiast strefowo‑
czasowej. Bilety normalne w wersji 

papierowej obowiązujące na 20, 40 
i 90 minut kosztować będą odpo‑
wiednio 4,60, 5,60 i 6,60 zł. a więc 
o 60 groszy więcej. Cena biletów 
ulgowych na 20, 40 i 90 minut 
wyniesie odpowiednio 2.30, 2.80 
i 3.30 zł – podwyżka o 30 groszy. 
Za bilety w wersji elektronicznej 
zapłacimy nieco mniej, bo odpo‑
wiednio 4, 5 i 6 złotych (podwyżka 
o 40 i 60 groszy). Na tych biletach 
można się przesiadać. Natomiast 
opłata za przejazd jednorazowy 
będzie zależna od odległości: do 1 
kilometra wyniesie 2 zł., do 2 km ‒ 
2,60 zł, od 2 do 5 km ‒ 3,2 zł, od 5 
do 9 kilometrów pasażerowie za‑
płacą 3,80 zł, powyżej 9 do 14 km 
‒ 4,40 zł, od 14 do 20 km bilet bę‑
dzie kosztował 5 złotych, a powy‑
żej 20 km ‒ 5,60 zł.

Zmiany szykują się także 
w opłatach dodatkowych: za jaz‑
dę bez biletu pasażerowie zapła‑
cą 550 złotych, chyba że w ciągu 
ostatnich 6 miesięcy od daty nało‑
żenia opłaty dodatkowej korzysta‑
li z biletów długookresowych lub 
tzw. metrobiletów, a łączny okres 
ważności tychże wyniósł co naj‑
mniej 170 dni – wtedy za przejazd 
bez ważnego biletu mogą zapła‑
cić mniej. Zmieni się wysokość 
kary za przejazd bez ważnego do‑
kumentu przewozu i dokumentu 
uprawniającego do ulgi.

Pasażerowie, którzy nie mają 
żadnych zaległości wobec ZTM, 
mogą liczyć na zdecydowanie niż‑
sze kary, aniżeli osoby jeżdżące 
nagminnie bez biletów.
ad ●

gminy nie chcą 
płAcić kAr
w tychach debatowano O PRObLEMAch Z ODPADAMI KOMuNALNyMI.

Mediatorzy sądowi bezpłatnie udzielą tyszanom porad.

mediacja może być wyjściemzmiAnA cen Biletów 
w ztm
od poniedziaŁkU zapŁaciMy więcej ZA PRZEjAZDy AuTObuSAMI, TROLEjbuSAMI 
I TRAMWAjAMI.

ZT
M
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„KEDAR”
Specjalistyczny
Zakład DDD
Tychy, ul. Tołstoja 3A
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www.kedar.com.pl
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to jedno z wyjątkowych 
wyzwań biegowych, 
na które decydUją 
się wyŁącznie 
najwytrwalsi biegacze. 
andrzej kowalczyk 
i krzysztoF kościelnik 
biegną gŁównyM 
szlakieM beskidzkiM, 
liczącyM ponad 500 
kiloMetrów. w ten 
sposób chcą się wŁączyć 
w zebranie środków 
na FUndację sŁonie 
na balkonie, która 
organizUje Fachową 
poMoc dla dzieci 
z depresją.

Walkę dwóch tyszan z dystansem, 
pogodą i własnymi słabościami 
można śledzić na portalu społecz‑
nościowym SportowaPerspekty‑
wa. Obaj to znani biegacze amato‑
rzy oraz entuzjaści ekstremalnych 
wyzwań, a pokonanie Głównego 
Szlaku Beskidzkiego na pewno 
do takich należy. Wystartowa‑
li z Wołosatego w Bieszczadach 
i biegną do mety w Ustroniu. 
Szlak prowadzi przez Bieszcza‑
dy, Beskid Niski, Sądecki, Gorce, 
Beskid Makowski, Żywiecki i Ślą‑
ski. Suma przewyższeń to 22 km. 
Biegacze wystartowali 3 paździer‑
nika i pierwszego dnia pokonali 
64 kilometry.

Na stronie Sportowej Perspek‑
tywy Andrzej Kolwalczyk pisze: 

„Największym problemem jest 
ogromne błoto, po którym ani biec, 
ani iść. Które, gdy wchodzi do buta 
– nie chce już wyjść i w moment 
but jest pełny, z każdej strony osa‑
cza stopę zaciskając się na niej ni‑
czym boa. Takie błoto skutecznie 
uniemożliwia jakiekolwiek biega‑
nie – nie mówiąc o swobodnym. 
Bardziej to przypomina łyżwiar‑
stwo figurowe na lodzie” …

O charytatywnym celu akcji 
tyszan czytamy na stronie www.
siepomaga.pl/bieg‑500 km: 
„O kryzysie w psychiatrii dzie‑
cięcej mówi się od wielu lat. Z ra‑
portu NIK wynika, że 9‑10 proc. 
dzieci wymaga pomocy w zakre‑
sie zdrowia psychicznego. Rok 
2021 rozpoczęliśmy z 140 pa‑
cjentami w stałej terapii, dziś 
to ponad 400 dzieciaków. Tego‑
roczna jesień również zapowia‑
da się rekordowo. Co miesiąc 
przyjmujemy nowe dzieciaki, 
które dziś potrzebują słonio‑

wego wsparcia – kolejne czeka‑
ją w długiej kolejce do specjali‑
sty. Tylko w ubiegłym roku było 
1490 udokumentowanych prób 
samobójczych dzieci i młodzieży, 
a to o 77 proc. więcej w porów‑
naniu do 2020 r. Psychiatrzy mó‑
wią o lawinowym wzroście liczby 
dzieci i młodzieży potrzebują‑
cych pilnej pomocy psychiatrycz‑
nej. Fundacja Słonie na Balkonie 
pomaga dzieciom skrzywdzo‑
nym, po traumie, z problemami 
psychicznymi”

Jeśli ktoś chce wesprzeć ak‑
cję, może równocześnie wziąć 
udział w licytacjach organizowa‑
nych na Allegro Charytatywni pod 
linkiem: allegro.pl/charytatywni/
fundacja‑siepomaga/cele/500‑ki‑
lometrow‑biegiem‑po‑gorach‑dla
‑dzieci‑z‑depresja. Można zdo‑
być m.in. piłkę z autografem Igi 
Świątek, koszulki z autografami 
hokeistów, piłkarzy i wielu spor‑
towców, pamiątki klubowe. ls ●

z podsUMowania 
dziaŁalności klUbU 
tUrystyki kolarskiej 
gronie, dziaŁającego 
przy oddziale pttk 
w tychach wynika, iż 
w ostatnich latach 
wzrosŁa zarówno 
liczba czŁonków klUbU 
oraz przewodników 
tUrystki kolarskiej, jak 
i liczba iMprez. i to MiMo, 
iż byŁ to trUdny czas, 
naznaczony 
epideMicznyMi 
obostrzeniaMi.

KTK Gronie działa co prawda 
od 24 lat, jednak tak naprawdę 
zorganizowana turystyka kolar‑
ska w Tychach pojawiła się znacz‑
nie wcześniej, bo już ponad pół 
wieku temu – w 1968 roku, kiedy 
to powstał klub „Wszędobylscy”, 
reaktywowany po zawieszeniu 
działalności w 1981 r jako Komi‑
sja Turystyki Kolarskiej. To właś‑
nie z niej wywodzi się dzisiejszy 
KTK Gronie – jedna z czołowych 
w Polsce sekcji turystyki kolar‑
skiej.

Podczas Walnego Zebrania 
Sprawozdawczo‑Wyborczego 
funkcję prezesa na kolejną ka‑
dencję powierzono dotychcza‑
sowemu prezesowi, Cezaremu 
Sawickiemu.

– Podczas zebrania podsumo‑
waliśmy działalność po ponad 
pięcioipółletnim okresie trud‑
nej, bo skomplikowanej pande‑
mią covid‑19 kadencji – powie‑
dział Cezary Sawicki. – Naszym 
głównym celem było takie orga‑
nizowanie imprez rowerowych 
dla członków klubu oraz innych 

osób, by jak najlepiej promować 
turystykę rowerową, miasto Ty‑
chy, zachęcać wszystkich do po‑
znawania kraju i historii Polski 
oraz stwarzać klimat wzajemnej 
życzliwości i integracji członków 
Groni, nie zapominając rzecz jas‑
na o upowszechnianiu zdrowe‑
go stylu życia. I to nam się udało, 
bo w mijającej kadencji w ogól‑
nopolskim współzawodnictwie 
prowadzonym przez Komisję 
Turystyki Kolarskiej ZG PTTK 
na „Najlepiej pracującą komisję 
i klub turystyki kolarskiej PTTK”, 
KTK Gronie w latach 2017, 2018 
i 2019 był sklasyfikowany na trze‑
cim miejscu w Polsce, a po pan‑
demii – za dwa lata łącznie 2020‑
2021 – na drugim.

Jedną z ostatnich zorganizo‑
wanych przez KTK Gronie im‑
prez był wrześniowy „Europejski 
Dzień bez Samochodu”. Przygo‑
towano go z dużym rozmachem, 
kierując jego przesłanie głównie 
do najmłodszych. Gronie zorga‑
nizowało „Spartakiadę rowerową” 
dla około 70 najstarszych dzieci 
z Przedszkola nr 5 w Tychach. 
Zaproszono na pogadankę poli‑
cjanta, były rowerowe konkursy 
sprawnościowe na przygotowa‑
nym przez członków KTK Gronie 
torze przeszkód. Zwycięzcy zo‑
stali nagrodzeni specjalnymi me‑
dalami. Dzieci wzięły też udział 
w loterii fantowej i otrzymały 
opaski odblaskowe. Po południu 
rowerzyści wyruszyli ścieżka‑
mi rowerowymi na „Tyską Pęt‑
lę Rowerową”, by popularyzować 
wśród mieszkańców rower jako 
ekologiczny, alternatywny i zdro‑
wy środek transportu w komu‑
nikacji miejskiej. Odbyły się tak‑

że VI mistrzostwa KTK Gronie 
w bowlingu.

Na początku kadencji, w 2017 
roku Gronie liczyły 30 człon‑
ków, teraz jest 46 oraz 5 sympa‑
tyków. W ostatnich latach klub 
zorganizował 372 imprezy (raj‑
dy, zloty, wycieczki), w których 
uczestniczyło 5502 osoby. Gro‑
nie uczestniczyły w tym cza‑
sie w trzech międzynarodowych 
zlotach UECT – w Luksemburgu, 
Portugalii i Holandii – każdora‑
zowo wyjechało 40 osób. Człon‑
kowie klubu zdobyli 207 odznak 
kwalifikowanej turystyki kolar‑
skiej PTTK oraz 1650 odznak 
krajoznawczych, ale dane te nie 
obejmują jeszcze 2022 r. Warto 
dodać, iż w 2017 roku klub liczył 
15 Przodowników Turystyki Ko‑
larskiej, obecnie jest ich 19.

– Bardzo chciałbym podzię‑
kować członkom klubu za zaufa‑
nie i docenienie naszych starań, 
a także wszystkim instytucjom 
miejskim i różnym osobom 
za wsparcie i przychylność. Bez 
ich pomocy w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu imprez, taka 
działalność nie byłaby możliwa. 
Doceniamy również fakt, iż mia‑
sto dba o infrastrukturę rowero‑
wą, co niewątpliwie przyczynia 
się do poprawy warunków podró‑
żowania po Tychach na rowerze, 
ale przede wszystkim do poprawy 
bezpieczeństwa – dodał prezes.

W nowym zarządzie KTK Gro‑
nie zasiadają: Cezary Sawicki – 
prezes, Zbigniew Wojciechowski 
– wiceprezes ds. programowych, 
Antonina Mazurek – sekretarz, 
Beata Marcisz‑Kotowska – skarb‑
nik oraz Barbara Lipowska.
leszek sobieraj ●

chArytAtywnie 
po górAch i dolinAch
andrzej kowalczyk i krzysztoF kościelnik chcą WSPOMóc FuNDAcję SłONIE 
NA bALKONIE.

gronie kręcą od 24 lAt
czoŁowa sekcja tUrystyki rowerowej W POLScE PODSuMOWAłA KADENcję. 

Andrzej Kowalczyk i Krzysztof Kościelnik chcą przebiec ponad 500 kilometrów po górach.

ar
c. 

pr
yw

at
ne

Turyści z KTK Gronie zorganizowali m.in. spartakiadę dla przedszkolaków.

Członkowie klubu nie tylko jeżdżą na rowerach. Czasem spotykają się np. w kręgielni.

zd
jęc

ia:
 KT

K G
ro

nie

Na mecie W ustrONiu

W niedzielę, 9.10 metę biegu w ustroniu osiągnął Krzysztof Koś-
cielnik po 156 godzinach i 48 minutach biegu Głównym Szlakiem 
beskidzkim. Kilka dni wcześniej, po pokonaniu 170 km Andrzej 
Kowalczyk podjął decyzję o rezygnacji z udziału w biegu. Powo-
dem było przeciążenie kolan. jak napisał na stronie Sportowa Per-
spektywa/Fb, nie czuje się przegrany. Osiągnął swój cel – wspólnie 
z kolegą nagłośnił problem depresji wśród dzieci i zorganizował 
zbiórkę środków na rzecz Fundacji Słonie na balkonie. A zbiórka 
i licytacja nadal trwają – do końca października.
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Szkolna galeria Iuvenis Amicus 
Artis w Zespole Szkół nr 1 wysta‑
wiła prace Tadeusza Ziętary ze‑
brane w zbiorze „Interpretacje”. 
W wernisażu udział wzięli m.in. 
tyscy radni Anita Skapczyk (będą‑
ca jednocześnie przewodniczącą 
Rady Rodziców ZS 1) i Grzegorz 
Kołodziejczyk oraz prezes spółki 
Śródmieście Katarzyna Ptak.

Kuratorka wystawy Teresa 
Wodzicka (prezes stowarzysze‑
nia Śląskie Towarzystwo Kultu‑
ry) podkreśliła, że szkolna ga‑
leria Iuvenis Amicus Artis jest 
jedyną szkolną galerią w całym 
kraju, która ma zmienne wysta‑
wy. – Bohater wernisażu ukoń‑
czył Państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych w Krakowie, na‑
stępnie Akademię Sztuk Pięk‑

nych. Dyplom uzyskał w 1982 r 
w pracowni projektowania grafi‑
ki książki prof. Stanisława Klus‑
ki oraz z malarstwa w pracowni 
Andrzeja Stanisława Kowalskie‑
go. Pracę zawodową rozpoczął 
jako dekorator w Cementowni 
Szczakowa, potem do emerytu‑
ry pracował jako nauczyciel ry‑
sunku i malarstwa w Liceum Pla‑
stycznym w Katowicach. Stworzył 
też i prowadził pracownię jubiler‑
ską, specjalizującą się w biżuterii 
srebrnej. Obecnie uprawia malar‑
stwo olejne i akwarelowe. Szkicuje 
i maluje z natury. Jego specjalnoś‑
cią jest także grafika – akwaforta, 
akwatinta i inne mechaniki mie‑
szane oraz autorska biżuteria sre‑
bra – przybliżyła sylwetkę autora 
Teresa Wodzicka. kp ●

Miniony weekend staŁ 
w tychach pod znakieM 
MUzyki wspóŁczesnej. 
od 7 do 9 października 
w Mediatece odbywaŁ 
się aUksodrone 
– Festiwal peŁen 
MUzyki wspóŁczesnej 
w najlepszyM wydaniU 
i wykonaniU.

To już piąta edycja muzycznego 
święta, stworzonego przez Aukso 
i dla Aukso – Orkiestry Kame‑
ralnej Miasta Tychy od począt‑
ku dowodzonej przez maestro 
Marka Mosia. Orkiestry, o któ‑
rej kurator festiwalu Filip Berko‑
wicz powiedział: – Wydaje mi się, 
że nie ma drugiej takiej orkiestry 
w naszym kraju, która na pytanie: 

„Co możecie zagrać? ” odpowie: 
„Wszystko”.

Podobnie, jak w poprzednich 
wydaniach, Auksodrone cecho‑
wała przede wszystkim różno‑
rodność. Na scenie Mediateki, 
w ramach trzech cykli koncerto‑
wych usłyszeliśmy zarówno dzie‑
ła współczesnych kompozytorów 
amerykańskich, zamówione spe‑
cjalnie na te okazję kompozycje 
muzyków związanych ze środo‑
wiskiem jazzowym, matematycz‑
ne w swoim charakterze utwory 
Iannisa Xenakisa, czy jak najbar‑
dziej współczesną, bo powstałą 
w tym roku operę Alka Nowaka. 
I to wszystko w wykonaniu Arty‑
stów przez duże „A”.

Nic dziwnego, że dopisała tak‑
że publiczność. Choć organiza‑

torzy obawiali się piątkowej fre‑
kwencji, bo to trudny dzień dla 
działalności koncertowej, sala 
przy al. Piłsudskiego wypełniła 
się w znaczącym stopniu. A warto 
było przyjść bo zarówno koncert 
muzyki Davida Langa, jak i klar‑
netowe dźwięki Wacława Zimpe‑
la oraz późnowieczorne spotkanie 
z twórczością urodzonego równo 
sto lat temu Xenakisa, wzbudzały 
nie tylko aplauz publiczności, ale 
i pozostawiały w jej wrażliwości 
znaczący ślad.

Nie inaczej było i w sobotę, kie‑
dy Mediatekę odwiedziło jeszcze 
więcej osób, by posłuchać muzyki 
autorstwa Julii Wolfe czy perku‑
syjnych popisów Huberta Zemle‑
ra. Ostatnim akcentem tego dnia 
było pierwsze wykonanie „Baś‑

ni o sercu” – operowej opowieści 
o galicyjskim buntowniku Jakubie 
Szeli, skomponowanej przez Alka 
Nowaka do libretta Radka Raka. 
Nowaka można nazwać rezyden‑
tem tyskiego festiwalu – wszak 
to właśnie w Mediatece miał swą 
premierę tryptyk „Drach” – „Sy‑
rena” – „Pokora”, będący owo‑
cem współpracy kompozyto‑
ra ze Szczepanem Twardochem. 
Podobnie jak tamte dzieła, prawy‑
konane w Tychach w latach 2019, 
2020 i 2021, także „Baśń o ser‑
cu” zyskała uznanie festiwalo‑
wej widowni, do czego przyczy‑
nili się z pewnością towarzyszący 
brawurowej orkiestrze Aukso – 
śpiewak Adam Strug, perkusista 
Hubert Zemler i zespół Camera‑
ta Silesia.

Ostatni dzień festiwalu to spot‑
kanie z muzyką Michaela Gordo‑
na – ostatniego z członków‑zało‑
życieli nowojorskiego kolektywu 
Bang on a Can, koncert odkry‑
cia ostatnich lat Kuby Więcka – 
saksofonisty, którego występ z or‑
kiestrą Aukso bodaj najbardziej 
był zbliżony do klasycznego ro‑
zumienia pojęcia jazz, a na za‑
mknięcie festiwalu Auksodrone 
– druga część „matematyczno‑
muzycznych” rozważań Iannisa 
Xenakisa.

Życiem i muzyką tętniła w ten 
weekend nie tylko sala koncer‑
towa Mediateki, ale także foy‑
er, gdzie odbywały się spotkania 
z artystami, warsztaty oraz moż‑
na było posłuchać dj‑skich se‑
tów, serwowanych przez prowa‑
dzących festiwal Jacka Hawryluka 
i Bartka Chacińskiego.
wojciech wieczorek ●

„interpretacje” Tadeusza Ziętary w ZS nr 1.

Szkice z naturywspółczesnA różnorodność
piąta edycja FestiwalU AuKSODRONE PRZESZłA DO hISTORII.

Koncerty poświęcone twórczości Iannisa Xenakisa, z udziałem duetu Skalpel 
i młodego perkusisty Miłosza Pękali, podbiły festiwalową publiczność.
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Tadeusz Ziętara otrzymał kwiaty od Anity Skapczyk 
przewodniczącej Rady Rodziców ZS 1.
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jednyM z wydarzeń 
towarzyszących 
Festiwalowi śląska 
jesień gitarowa jest 
wspólny koncert 
gitarzystów z nieMiec 
oraz… MiMa ireneUsza 
krosnego, na który 
Miejskie centrUM 
kUltUry zaprasza 
do teatrU MaŁego 
we wtorek, 25 
października.

Ireneusza Krosnego szerzej nie 
trzeba przedstawiać, zwłasz‑
cza w jego rodzinnych Tychach, 
gdzie się urodził i gdzie w teatrze 
„Migreska” rozpoczynał swoją 
przygodę z pantomimą. Dziś jest 
międzynarodowej sławy artystą 
kabaretowym, uznanym i wielo‑
krotnie nagradzanym, rozśmie‑
szającym publiczność na ca‑
łym świecie. Obecnie studiuje 
w Nysie na wydziale fortepianu 
jazzowego, a przy tym w swoim 
repertuarze pantomimicznym 
ma fantastyczne scenki związane 
z muzyką, jak choćby „Dyrygent”, 

„W sklepie muzycznym”, „Arty‑
sta” czy „Wizyta u szefa” – stąd 
jego obecność na prestiżowym fe‑
stiwalu gitarowym jest ze wszech 
miar uzasadniona. Ireneusz Kros‑
ny zaprezentuje w Teatrze Małym 
program zatytułowany „Muzycz‑
nie i wesoło”.

Podczas tego samego koncertu 
zaprezentują się tyskiej publicz‑
ności także „rasowi” gitarzyści, 
występujący pod szyldem Gitar‑
rissimo – niemieckiego stowarzy‑
szenia promującego muzykę gi‑
tarową i instrumenty pokrewne. 
Będą to Peter Kroll‑Ploeger oraz 
duet Angenendt Guitar Duo, któ‑
ry tworzą Martina i Tristan An‑
genendt. Pojawienie się niemie‑
ckich muzyków na Śląskiej Jesieni 
Gitarowej jest jednym z owoców 
partnerskiej współpracy Tychów 
i Oberhausen, która rozwija się 
na wielu płaszczyznach, w tym 
kulturalnej.

Peter Kroll‑Ploeger od wielu lat 
zwiedza ze swoją gitarą cały świat, 
koncertując, a także pomagając 
młodym muzykom w rozpoczę‑
ciu kariery. Organizuje cieszą‑

ce się dużą popularnością war‑
sztaty, prowadzi wraz z bratem 
agencję koncertową, a na swoich 
koncertach zachwyca publicz‑
ność pełną akcji grą we wszyst‑
kich stylach oraz ekspresyjnymi 
balladami. Wszystko to połączo‑
ne z opowieściami o utworach 
i jego przyjemnym głosem.

Z kolei Martina i Tristan An‑
genendt od swojego debiutu 
w 2015 roku są częstymi i mile 
widzianymi gośćmi na między‑
narodowych festiwalach gitaro‑
wych oraz cyklach koncertowych 
w całej Europie. Jako soliści byli 
uznawani za jedne z największych 
talentów gitarowych, rozpoczęli 
studia muzyczne już w wieku 14 
lat, na swoim koncie mają liczne 
nagrody w konkursach, obecnie 
dzielą się doświadczeniem jako 
pedagodzy wyższych uczelni mu‑
zycznych. Jako duet zachwycają 
podczas koncertów zróżnicowa‑
nym repertuarem i instrumental‑
na wirtuozerią.

Bilety w cenie 35 zł nabywać 
można w Teatrze Małym i na ti‑
cketmaster.pl. 

Śląska Jesień Gitarowa od lat jest jednym z najważniejszych 
wydarzeń kulturalnych w Tychach. Gromadzi melomanów 
i wybitnych artystów, gitarzystów z Polski i spoza granic 

naszego kraju. Cieszy się nieustającą popularnością, gdyż jako 
międzynarodowy festiwal, prezentuje nie tylko koncerty najlep‑
szych światowych artystów, ale jest też miejscem spotkań, oka‑
zją do wymiany doświadczeń szerokiego grona twórców oraz 
prezentacji młodych uzdolnionych gitarzystów. Tych ostatnich 
nie zabraknie – w Konkursie Gitarowym im. Jana Edmunda 
Jurkowskiego usłyszymy 25 uczestników z aż 10 krajów m.in.: 
Czech, Danii, Francji, Hiszpanii czy Japonii.

Każda edycja przynosi kolejne artystyczne niespodzianki i po‑
zwala na nowo odkryć muzykę gitarową. W tym roku całej gamy 
muzycznych emocji dostarczy Państwu ponad 160 artystów, a jednym ze szczególnych wydarzeń, będzie 
premiera utworu „Concerto Eufonico” Aleksandra Lasonia, napisanego na zamówienie Festiwalu.

Serdecznie zapraszam do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Niech festiwalowe dni: od 23‑30 
października 2022 roku będą prawdziwym świętem muzyki gitarowej. Życzę Państwu wyjątkowych chwil 
oraz niezapomnianych wrażeń.

aNDrZej DZiuBa
PreZyDeNt miasta tychy

Szanowni pańStwo,

Międzynarodowy Festiwal Śląska Jesień Gitarowa od pierwszej edycji był wydarzeniem wyjątko‑
wym, na które miłośnicy muzyki czekali z zainteresowaniem i niecierpliwością, wydarzeniem 
wyróżniającym się rozmachem i poziomem artystycznym. Z przekonaniem, że po raz kolejny 

będzie to wielkie muzyczne święto, które pozostawi niezatarty ślad w pamięci jego uczestników, przed‑
stawiam Państwu niezwykle bogaty program tegorocznego Festiwalu. Usłyszymy gitarę w rękach arty‑
stów zadziwiających swą wyobraźnią i porywających wirtuozerią, gitarę w muzyce różnych epok i sty‑
lów – od gorących rytmów hiszpańskich i latynoamerykańskich do eleganckich i wykwintnych tańców 
barokowych. Wybitni soliści, zespoły i orkiestry zaprezentują gitarową tradycję we współczesnym ujęciu 
i ukażą perspektywy, jakie kreślą dla gitary dzisiejsi twórcy. Zapraszam do zachwycającego 
i zdumiewającego swą różnorodnością świata muzyki gitarowej. Niezwykłe działanie 
muzyki sprawia, że przez zmysłowe i estetyczne wrażenia znajdujemy w niej wytchnie‑
nie i przyjemność, ale także intelektualną refleksję i duchową siłę. Życzę, aby te i wiele 
innych doznań stało się Państwa udziałem podczas 18. Śląskiej Jesieni Gitarowej.

marek NOsal
DyrektOr artystycZNy FestiWalu

krosny z gitArą 
ByłBy dlA mnie pArą
co może mieć wSpólnego mim z feStiwalem muzycznym?

prezydent tychów o feStiwalu gitarowym.

dyrektorzy zapraSzają na śląSką jeSień gitarową.

Od lewej: Peter Kroll-Ploeger, Angenendt Guitar Duo i Ireneusz Krosny.
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serdecznie zAprAszAm

wyjątkowe wydArzenie

Bardzo cieszymy się, że po przerwie spowodowanej pandemią festiwal wraca i będzie 
znowu cieszył melomanów z Tychów i całego regionu. To dla nas – zespołu orga‑
nizacyjnego – ogrom pracy, ale i ogromny zaszczyt, że możemy kontynuować 

dzieło Jana E. Jurkowskiego i Jana Kulbickiego, w które swoje zaangażowanie 
włożyli potem kolejni dyrektorzy artystyczni i organizacyjni festiwalu. Dzięki 
nim Śląska Jesień Gitarowa to nie tylko muzyka, ale i wyjątkowa atmosfera 
i wspaniali ludzie z nią związani.

Festiwal się rozwija. Koncerty ŚJG odbywają się już nie tylko w Tychach, 
ale także w katowickiej NOSPR, Akademii Muzycznej, Filharmonii Śląskiej 
i Radiu Katowice, dzięki czemu trafiamy do coraz większej grupy odbiorców 
w całej metropolii.

Liczymy, że publiczność po raz kolejny nas nie zawiedzie i wspólnie bę‑
dziemy się cieszyć fantastycznymi koncertami, konkursem gitarowym, wy‑
kładami, lekcjami mistrzowskimi. Że wspólnie przeżywać będzie to praw‑
dziwe święto świata gitary i święto naszego miasta.

małgOrZata król
DyrektOr FestiWalu
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AdAm del monte

Jest jednym z czołowych gitarzystów i kompozytorów 
flamenco i muzyki klasycznej swojego pokolenia. Jego 
misją jest pełne wyrażanie siebie w obu tych gatunkach, 
w sposób niedający się zaszufladkować i wymykający 
się wszelkim konwencjom. Łącząc w swoich kompozy‑
cjach szeroki wachlarz stylów muzycznych, del Monte 
wyruszył na poszukiwanie unikalnego brzmienia i ję‑
zyka flamenco, który w jego wykonaniu jest zarówno 
przesiąknięty tradycją, jak i progresywny w swojej 
otwartości na muzyczne smaki z całego świata.

Ojciec był jego pierwszym nauczycielem gry na gi‑
tarze, następnie artysta kontynuował naukę flamenco 
i gitary klasycznej w Hiszpanii, Izraelu i Anglii. Del 
Monte mieszkał też i studiował u Cyganów z Sacro‑
monte w Granadzie w Hiszpanii, a później w Madrycie, 
gdzie przyswoił sobie sztukę flamenco, ucząc się i wy‑
stępując z prawdziwymi mistrzami Hiszpanii m.in.: 
Pepe „Habichuela”, Paco Cortez i Gerardo Nunez.

Swoją pierwszą nagrodę otrzymał w 1997 roku 
w prestiżowym konkursie Stotsenberg Internatio‑
nal Classical Guitar Competition w Malibu w Ka‑
lifornii.

Od tamtego czasu koncertował w najsłynniej‑
szych salach koncertowych świata, m.in.: w Carne‑
gie Hall oraz Lincoln Center w Nowym Jorku, Bar‑
bican Center w Londynie, Teatro Real w Madrycie, 
Hollywood Bowl, Jordan Hall w Bostonie, Disney 
Hall w Los Angeles

Nagrał „Motyw Avnera” kompozytora Johna Wil‑
liamsa, na ścieżkę dźwiękową i płytę CD do filmu 
„Monachium” Stevena Spielberga. Współtworzył 
również muzykę do takich filmów jak: „Toy Sto‑
ry”, „Wybuchowa para” z Tomem Cruisem i Came‑
ron Diaz oraz „Pan i pani Smith” z Bradem Pittem 
i Angeliną Jolie.

kupiŃski guitAr duo

Kupiński Guitar Duo to obecnie najbardziej roz‑
chwytywany polski gitarowy zespół kameralny, który 
z powodzeniem koncertował w większości krajów 
Europy, USA, Meksyku, Chinach, Japonii.

W programie katowickiego koncertu Ewa Jab‑
łczyńska i Dariusz Kupiński zagrają m.in. kompo‑
zycję Rolanda Dyensa „Concertomaggio” na dwie 
gitary i orkiestrę – utwór zmarłego przed sześciu 
laty, uwielbianego przez polską publiczność wirtuoza 
i kompozytora, przyjaciela i gościa festiwalu.

orkiestrA kAmerAlnA Archetti

To zespół działający w ATElier Kultury w Jaworz‑
nie – artystycznej instytucji kultury. Profesjona‑
lizm, nieustanna praca nad techniką oraz dążenie 
do wspólnego interpretacyjnego ideału to cechy 
charakterystyczne orkiestry. Repertuar zespołu się‑
ga od klasyki do muzyki współczesnej, ze szczegól‑
nym uwzględnieniem twórczości polskich kompo‑
zytorów. Współpracowała m.in. z takimi artystami 
jak: Kaja Danczowska, Agata Szymczewska, Szy‑
mon Krzeszowiec, Kwartet Śląski, Łukasz Błasz‑
czyk, Jakub Jakowicz, Marcin Wyrostek. Na stałe 
zespół pracuje pod kierownictwem muzycznym 
Macieja Tomasiewicza.

Andrzej grygier

W roku 2017 rozpoczął studia w Akademii Mu‑
zycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Po‑
znaniu w klasie dr. hab. prof. AMP Łukasza Ku‑
ropaczewskiego, gdzie obecnie kontynuuje swoją 
edukację na studiach magisterskich. Aktualnie uczy 
się również pod okiem prof. Paolo Pegoraro w Se‑
govia Guitar Academy w Pordenone (Włochy).

Jest laureatem wielu nagród na ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursach gitarowych. 
Są wśród nich nagrody na tak prestiżowych fe‑
stiwalach i konkursach, jak: w Weimarze (Niem‑
cy), Zrucu nad Sazavou (Czechy), Gorizzi (Wło‑
chy), Stuttgarcie (Niemcy), Velbert (Niemcy), Brnie 
(Czechy), Żorach, Zagrzebiu (Chorwacja), Olszty‑
nie, Wiedniu (Austria), Tychach, Klagenfurcie (Au‑
stria), Talinnie (Estonia), Kutnej Horze (Czechy) 
i wielu innych.

Koncertował podczas wielu festiwali muzycz‑
nych odbywających się w Polsce, Rosji, Niemczech, 
Słowacji, Belgii, Francji, Chorwacji, Włoszech.

FrAnÇois-XAVier dAngremont

Urodzony w 1990 roku, François‑Xavier Dan‑
gremont rozpoczął naukę gry na gitarze w wieku 
10 lat w konserwatorium w Le Mans pod kie‑
runkiem Brigitte Palisson, gdzie uzyskał dyplom 
ukończenia studiów muzycznych. W 2017 roku 
uzyskał tytuł licencjata z muzykologii i sztuk per‑
formatywnych, a także tytuł magistra pedagogi‑
ki. Obecnie jest nauczycielem w konserwatorium 
w Saint‑Malo.

Aby rozwijać swe umiejętności sceniczne, brał 
udział w wielu konkursach międzynarodowych, 
zdobywając szereg nagród, m.in. w Czechach, 
Francji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii i Niem‑
czech. Występował także w wielu miastach: Stutt‑
garcie, Bonn, Corii, Wiedniu, Sarajewie, Londy‑
nie i Paryżu.

jérémy jouVe

Uznany przez Międzynarodowe Radio FIP za „am‑
basadora gitary klasycznej na całym świecie”, Jérémy 
Jouve odbywa liczne międzynarodowe trasy kon‑
certowe, tworzy nagrania oraz nawiązuje współ‑
pracę z najznamienitszymi wykonawcami i kom‑
pozytorami.

Podczas studiów w Ecole Normale de Musique 
oraz w Conservatoire National Supérieur de Musi‑
que et de Danse w Paryżu uczył się u wielkich mi‑
strzów Alberto Ponce i Rolanda Dyensa.

Jouve rozpoczął karierę w wieku 10 lat od pierw‑
szego koncertu w towarzystwie orkiestry. Jako trzy‑
nastolatek otrzymał złoty medal przyznany przez 
Konserwatorium. W wieku 16 lat odbył pierwsze 
europejskie tournée, a osiem lat później, w Meksy‑
ku, otrzymał prestiżową nagrodę Guitar Founda‑
tion of America (GFA).

W 2003 roku nagroda GFA zapewniła mu moż‑
liwość odbycia pięciomiesięcznej trasy po Ameryce 
Północnej i zrealizowania pierwszego nagrania z Na‑
xos Records. Z tą samą wytwórnią, w 2008 i 2011 
roku, wydał dwa albumy poświęcone wymagają‑
cej twórczości Joaquína Rodrigo na gitarę solową. 
W 2009 roku wraz z flecistką Vivianą Guzman, pod 
egidą Reference Recordings, stworzył album zaty‑
tułowany „Traveling Sonata”, który został nomino‑
wany do Nagród Grammy.

W maju 2021 roku ukazał się album zawierający 
nowe utwory muzyki kameralnej kompozycji Mat‑
hiasa Duplessy. Obecnie Jeremy Jouve jest zaanga‑
żowany w nagranie nowego albumu ze swoim wie‑
loletnim współpracownikiem, skrzypkiem Pierre’em 
Fouchenneretem.

mAk grgić

Uznany za „utalentowanego młodego gitarzystę” 
przez New York Times oraz „gitarzystę, którego trze‑
ba mieć na oku” przez Washington Post, nomino‑
wany do nagrody Grammy. Rozległy i odważny re‑
pertuar, od muzyki etnicznej z rodzimych Bałkanów 
po ekstremalną awangardę i muzykę mikrotonową, 
świadczy o jego wszechstronności i szerokich zain‑
teresowaniach. Jego praca jako solisty, współtwórcy 
i nominowanego do Nagrody Grammy artysty na‑
pędzana jest ciekawością, wyobraźnią i niespożytą 
energią. Świadectwem jego wszechstronności oraz 
niezwykłego uroku, było zaproszenie, które Mak 
otrzymał w 2018 roku od legendarnej piosenkar‑
ki k.d. lang do występu otwierającego północno‑
amerykańską część jej trasy koncertowej Ingénue 
Redux Tour.

Mak Grgić jest aktywnym członkiem‑założy‑
cielem dwóch duetów – Duo Deloro z Adamem 
Del Monte wykonującego muzykę w stylu flamen‑
co oraz „Fretx Duo” z gitarzystą Danielem Lippe‑
lem. Obecnie współpracuje z JACK Quartet, The 
Assad Brothers, skrzypkami Augustinem Hadeli‑
chem, Martinem Chalifourem i Chee Yun, wiolon‑

czelistami Jayem Campbellem, Joshuą Romanem, 
Johnem Sant›Ambrogio i Clive›em Greensmithem, 
wcześniej tworzącymi Tokyo String Quartet. Jest 
także rezydentem Filharmonii Słoweńskiej.

Mak Grgić jest również zaangażowany w działa‑
nia Fundacji Bosana, organizacji, zbierającej pie‑
niądze na rzecz bośniackiej młodzieży. Regularnie 
przyznaje również stypendia edukacyjne dla wybra‑
nych studentów w Ameryce Południowej.

mArek nosAl

Muzyk, gitarzysta, pedagog. Koncertuje jako so‑
lista i kameralista. Występował z wieloma polski‑
mi orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi oraz 
Kwartetem Śląskim. Ma w dorobku liczne prawy‑
konania (w tym trzech koncertów gitarowych: E. 
Bogusławskiego, A. Lasonia i A. Nowaka) oraz 
nagrania, m.in. płyty CD z muzyką J.S. Bacha, A. 
Piazzolli i kompozytorów polskich. Jest laureatem 
konkursów gitarowych w: Zamościu, Warszawie, 
Krakowie i Tychach oraz V Ogólnopolskiego Kon‑
kursu Kompozycji na Gitarę Klasyczną.

Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szy‑
manowskiego w Katowicach w klasie prof. Aliny 
Gruszki. Obecnie profesor oraz dziekan Wydzia‑
łu Instrumentalnego tej uczelni, a także nauczy‑
ciel w PSM II st. im. M. Karłowicza w Katowicach. 
Często zapraszany do uczestnictwa w pracach jury 
konkursów gitarowych oraz do prowadzenia war‑
sztatów i lekcji mistrzowskich.

Od 2015 roku dyrektor artystyczny Międzynaro‑
dowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” i Konkur‑
su im. Jana Edmunda Jurkowskiego w Tychach.

jAkuB kościuszko

W jego repertuarze miejsce zajmują nie tylko utwory 
z kanonu literatury gitarowej, ale też nowa muzy‑
ka – utwory dedykowane gitarzyście napisali tacy 
kompozytorzy jak: Piotr Klimek, Marek Pasieczny, 
Gerard Drozd czy Dawid Pajdzik. W składach ka‑
meralnych oraz solo nagrał 7 albumów. Najnowsza 
płyta nagrana wraz z Radomską Orkiestrą Kame‑
ralną pod batutą Szymona Morusa, ze światowymi 
premierami utworów Harveya Hope’a, prezentuje 
muzykę na gitarę solo, orkiestrę kameralną oraz gi‑
tarę z orkiestrą.

Koncertował w większości krajów europejskich, 
w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Jako kameralista 
stale współpracuje ze znakomitą Ritą D`Arcangelo 
(flet) i Jakubem Bokunem, jednym z najlepszych 
europejskich klarnecistów.

W roku 2009 ukończył z wynikiem celującym 
Akademię Muzyczną we Wrocławiu, gdzie pracował 
pod kierunkiem prof. Piotra Zaleskiego, oraz Kró‑
lewskie Konserwatorium w Hadze w klasie maes‑
tro Zorana Dukića. W roku 2010 otrzymał dyplom 
z wyróżnieniem oraz stypendium od maestro Oscara 
Ghiglii podczas kursu Accademia Musicale Chigia‑
na w Sienie. Uzyskał stopień doktora sztuk muzycz‑
nych we wrocławskiej Akademii Muzycznej w roku 
2016. Regularnie udziela lekcji w ramach między‑

gwiAzdy nA jesiennym gitArowym nieBie
artyści, których zobaczymy i wySłuchamy na koncertach śląSkiej jeSieni gitarowej.
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narodowych kursów muzycznych i lekcji mistrzow‑
skich. Od 2019 roku jest twórcą i dyrektorem festi‑
walu Baltic Guitar Days w Szczecinie.

rAdomskA orkiestrA kAmerAlnA

ROK działa od 2007 roku jako instytucja kultury 
miasta Radomia. W latach 2007‑2017 jej dyrekto‑
rem naczelnym i artystycznym był Maciej Żółtowski, 
od września 2017 roku tę funkcję sprawuje Natalia Ro‑
gińska. Trzon zespołu stanowi 16 etatowych muzyków. 
Repertuar orkiestry jest niezwykle różnorodny – za‑
wiera zarówno dzieła zaczerpnięte z kanonu literatury 
przeznaczonej dla orkiestry smyczkowej, jak i utwory 
mniej znane, skrupulatnie odszukiwane i przygoto‑
wywane z myślą o ciekawej nowinek publiczności. 
Niezwykła wszechstronność muzyków orkiestry po‑
zwala także na stylowe i historycznie poinformowane 
interpretacje muzyki barokowej oraz wczesnych sym‑
fonii Haydna i Mozarta. Ważne miejsce w programach 
ROK zajmuje muzyka XX i XXI wieku.

Orkiestra występowała ze znakomitymi solista‑
mi i dyrygentami, m.in.: Lidią Grychtołówną, Pio‑
trem Pławnerem, Tytusem Wojnowiczem, Krzysz‑
tofem Pełechem, Krzysztofem Pendereckim, Janem 
Jakubem Bokunem, Łukaszem Borowiczem, Stephe‑
nem Ellery, Wojciechem Rodkiem, Patrickiem Gal‑
lois, Michałem Drewnowskim, Emilianem Madey‑
em, Łukaszem Długoszem, Avri Levitanem i Marko 
Ylönenem.

W Tychach orkiestra zagra pod dyrekcją Szy‑
mona Morusa i towarzyszyć będzie Jakubowi Koś‑
ciuszce.

koki Fujimoto

Urodził się w Tokio, grę na gitarze rozpoczął już 
w wieku 3 lat. Do tej pory uczył się gry na gitarze 
u Noboru Muraji, Tomonori Arai, Kiyoshi Shomu‑
ry i Tsuneo Ema. Komponowania muzyki uczył się 
u Miyuki Shiozaki, Sho Ueda i Sunao Isaji, a dy‑
rygentury u Masayuki Hondy. W 2016 roku wy‑
dał album „Guitar works by Toru Takemitsu”. Jego 
hobby to gra w Go.

Wygrał szereg konkursów gitarowych, m.in: 2008 
– International Guitar Competition w Weikersheim, 
2010 – Asia International Guitar Festival & Com‑
petition, Bangkok, 2011 – Międzynarodowy Kon‑
kurs Gitarowy w Tokio, 2011 – East End Internatio‑
nal Guitar Competition, 2012 – Japan International 
Ensemble Guitar Festival wraz z duetem Hiroshi 
Kogure (jako Koki i Hiroshi), 2019 – International 
Guitar Festival & Competition, Heinsberg

eVAngelinA mAscArdi

Uważana jest za jedną z najwybitniejszych lut‑
nistek na arenie międzynarodowej. Urodzona 
w Buenos Aires w 1977 roku. W 1997 roku wy‑
jechała do Szwajcarii, aby w Bazylei studiować 
pod okiem Hopkinsona Smitha w Schola Can‑
torum Basiliensis, gdzie w 2001 roku uzyskała 
Solisten Diplom.

W minionej dekadzie regularnie współpracowała 
jako akompaniatorka z Jordi Savallem (Hespèrion 
XXI), Marc›em Minkowskym (Les Musiciens du 
Louvre), Andreą Marcon (Venice Baroque Orche‑
stra), Giovannim Antoninim (Giardino Armoni‑
co), Chiarą Banchini (415), Simonem Rattle (Ber‑
liner Philarmoniker).

Obecnie skupia się na współpracy z Ensemble Ze‑
firo (Alfredo Bernardini) i Monteverdi Choir (Sir 
John Eliot Gardiner), koncentrując się na repertu‑
arze solowym na lutnię.

Wielokrotnie chwalona przez krytyków, wystę‑
powała z recitalami na festiwalach muzyki dawnej, 
takich jak Fringe (Barcelona), Concentus (Brno), 
Resonanzen (Wiedeń), Luth et Theorbe (Gene‑
wa), Early Music Festival (Londyn), Musica Anti‑
gua Festival (Daroca), Milano Arte Musica, Forum 
Musicum (Wrocław) oraz festiwalach gitarowych 
w Madrycie, Treviso, Santander, Castell›Arquato, 
Pordenone i Novarze.

Artystka ma na swoim koncie cztery solowe al‑
bumy: dwa poświęcone Johannowi Sebastianowi 
Bachowi i Sylviusowi Leopoldowi Weissowi, jeden 
poświęcony zarówno opracowanym na nowo, jak 
i oryginalnym utworom solowym Bellerofonte Ca‑
staldiego z Modeny na teorbę oraz album poświę‑
cony belgijskiemu lutniście i kompozytorowi Lau‑
rentowi de Saint‑Luc.

Evangelina uczy gry na lutni w Conservatorio A. 
Vivaldi w Alessandrii.

duo deloro

Duo Deloro tworzy dwóch wybitnych gitarzystów 
wyrosłych z różnych muzycznych tradycji – flamen‑
co i muzyki klasycznej. Adam del Monte koncer‑
tuje jako solista i kameralista, wykonując muzykę 
flamenco, ale także m.in. partię solową w słynnym 
„Concierto de Aranjuez”. Komponuje muzykę gita‑
rową, ale jest również twórcą pierwszej na świecie 
opery flamenco.

Mak Grgić, wirtuoz gitary klasycznej, koncer‑
tujący w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji, 
jest ceniony za interpretacje „żelaznego” reper‑
tuaru gitarowego, ale także za wykonania współ‑
czesnej muzyki bałkańskiej, a ostatnio szczegól‑
nie za płytę „Mak/Bach” nominowaną do nagrody 
Grammy w 2022.

W programie tyskiego koncertu Duo Delo‑
ro znajdzie się muzyka kompozytorów argen‑
tyńskich i hiszpańskich oraz utwory Adama del 
Monte.

erlendis QuArtet

Erlendis Quartet to polski kwartet gitarowy, któ‑
ry powstał w 2013 roku w Akademii Muzycznej 
w Poznaniu, gdzie Anna Krupa, Adrian Furman‑
kiewicz, Karol Mruk i Wojciech Jurkiewicz stu‑

diowali pod kierunkiem Łukasza Kuropaczew‑
skiego. W niecałe pięć lat od swojego powstania 
zostali najczęściej nagradzanym zespołem tego 
typu w historii. Uznanie zdobyli poprzez istot‑
ne laury konkursowe i liczne koncerty na całym 
świecie. Są laureatami m.in. I miejsca w Kon‑
kursie Muzyki Kameralnej Programu Drugie‑
go Duńskiego Radia (Dania, 2017), I miejsca 
w Międzynarodowym Konkursie Zespołów IEC 
GFA (USA, 2017), I miejsca i Nagrody Publicz‑
ności w Konkursie Muzyki Kameralnej w As‑
chaffenburgu (Niemcy, 2016), Nagrody Specjal‑
nej w Konkursie Muzyki Kameralnej „Orlando” 
(Holandia, 2016).

W latach 2015‑2017 członkowie kwartetu studiowali 
w Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze.

Recenzje podkreślają wręcz telepatyczne poro‑
zumienie zespołu, unikalną muzykalność, emo‑
cjonalność artystycznych kreacji prezentowanych 
w autorskich opracowaniach utworów. W języ‑
ku islandzkim „Erlendis” oznacza „poza grani‑
cami”.

yAmAndu costA

Ceniony przez krytyków, Yamandu Costa zachwyca 
publiczność wszędzie tam, gdzie prezentuje swoje 
niezwykłe umiejętności i brzmienie. Podczas swoich 
niezapomnianych występów – solo, w towarzystwie 
innych muzyków oraz z orkiestrą – wchodzi w rzad‑
ko spotykaną symbiozę ze swoją siedmiostrunową 
gitarą, niosąc w sobie ślad muzyki z południa Bra‑
zylii i w sposób godny podziwu łącząc ją z różnymi 
gatunkami muzycznymi.

Pomimo młodego wieku, Yamandu Costa może 
poszczycić się długoletnią karierą. Urodził się na po‑
łudniu Brazylii w rodzinie muzyków. Zadebiutował 
na scenie jako wokalista w wieku 5 lat, a rok później 
otrzymał od ojca swoją pierwszą gitarę. W wieku 21 
lat otrzymał nagrodę Visa Instrumental Award, jed‑
ną z najważniejszych nagród muzycznych w Brazylii, 
zdobycie której umożliwiło mu nagranie pierwszego 
solowego albumu. Rozpoczął wówczas owocną ka‑
rierę: nagrał kilka albumów – solo oraz we współ‑
pracy z innymi muzykami, odbył wiele koncertów 
w Brazylii i na całym świecie, otrzymał ważne na‑
grody – w tym Latin Grammy 2021 dla najlepszego 
albumu instrumentalnego za koncertową płytę „To‑
quinho & Yamandu Costa – Bachianinha”.

enrike solinis & euskAl BArrockensemBle

Enrike Solinís z równą wirtuozerią gra muzykę 
klasyczną, barokową i flamenco. Jest badaczem 
i znawcą muzyki etnicznej i historycznej. Współ‑
pracuje z wybitnymi wykonawcami muzyki dawnej 
– Jordi Savallem, Rene Jacobsem, a od 2006 roku 
prowadzi własny zespół Euskal Barrokensemble, 
z którym wystąpi w Tychach. Program „El Amor 
Brujo” to esencja muzyki hiszpańskiej – ogniste 
rytmy, wielkie emocje, porywająca wirtuozeria 
i temperament wykonawców, a w repertuarze – 
znane utwory Manuela de Falli i Joaquina Rodrigo 
w unikalnych aranżacjach, wykonywane na instru‑
mentach tradycyjnych w połączeniu ze śpiewem 
i tańcem.

Aukso orkiestra kameralna miasta tychy

W lutym 1998 roku powstał jeden z najciekawszych 
europejskich zespołów kameralnych. Grupa absol‑
wentów Akademii Muzycznej w Katowicach wspól‑
nie z Markiem Mosiem, wybitnym skrzypkiem, dy‑
rygentem i kameralistą, powołała do życia orkiestrę, 
która miała być dla nich czymś więcej, niż miejscem 
pracy – obszarem artystycznych poszukiwań i twór‑
czego rozwoju, wspólnego kreowania sztuki najwyż‑
szej wartości.

Repertuar zespołu rozpięty jest od klasyki po mu‑
zykę współczesną, ze szczególnym uwzględnieniem 
muzyki polskiej. Prawykonania swoich utworów po‑
wierzali zespołowi m.in.: Wojciech Kilar, Zbigniew 
Bujarski czy Aleksander Lasoń. AUKSO jest cenio‑
nym interpretatorem twórczości polskich kompo‑
zytorów – ma na koncie liczne albumy z repertua‑
rem m.in. Henryka Mikołaja Góreckiego, Witolda 
Lutosławskiego, Wojciecha Kilara i Zbigniewa Pre‑
isnera. Nagrywa też z powodzeniem muzykę filmo‑
wą kompozytorów o światowej sławie.

Szczególnie interesująca dla AUKSO jest strefa 
pogranicza – łączenie klasyki z jazzem, muzyką al‑
ternatywną, rockiem i poszukiwanie dla tych gatun‑
ków wspólnego mianownika – lub odwrotnie: zaba‑
wa przeciwieństwami i zderzanie odrębnych języków 
muzycznych. W tym obszarze AUKSO współpra‑
cowało z takimi osobowościami świata muzyki jak: 
Leszek Możdżer, Tomasz Stańko, Urszula Dudziak, 
Michał Urbaniak, czy Motion Trio.

mArek moś

Wybitny polski dyrygent, a także skrzypek i kame‑
ralista. Założyciel i dyrektor AUKSO Orkiestry Ka‑
meralnej Miasta Tychy.

Założyciel i wieloletni prymariusz Kwartetu Ślą‑
skiego – zespołu, który w krótkim czasie stał się jed‑
nym z najwybitniejszych kwartetów smyczkowych 
w Europie.

Z AUKSO wykonuje muzykę współczesną, fil‑
mową, jazzową, popularną; szczególnym upodoba‑
niem darzy twórczość balansującą na granicy ga‑
tunków. Bierze udział w projektach rozszerzających 
pojęcie muzyki orkiestrowej. Występował z czoło‑
wymi przedstawicielami polskiej muzyki elektro‑
akustycznej i zagranicznej muzyki elektronicznej; 
współpracował z Aphex Twinem i Jonny’m Green‑
woodem.

Prawykonał utwory takich kompozytorów jak 
Aleksander Lasoń, Zygmunt Krauze, Grażyna Pstro‑
końska‑Nawratil, Agata Zubel; dyrygował prawyko‑
naniami wszystkich oper Aleksandra Nowaka. Jest 
cenionym interpretatorem muzyki Wojciecha Ki‑
lara, Henryka Mikołaja Góreckiego, Witolda Luto‑
sławskiego, Krzysztofa Pendereckiego.

Dyrygował w krajach Europy, Azji, Ameryki Po‑
łudniowej, a ostatnio także w Ameryce Północnej, 
w nowojorskiej Carnegie Hall, występował na czoło‑
wych polskich festiwalach muzyki współczesnej, na‑
grywał utwory polskich kompozytorów do projek‑
tu „100 na 100. Muzyczne dekady wolności” PWM. 
Nagrywał muzykę filmową Wojciecha Kilara, Ellio‑
ta Goldenthala, Jonny’ego Greenwooda, Pawła My‑
kietyna i Macieja Zielińskiego.

Marek Moś jest laureatem wielu nagród, m.in.: 
Konkursu Muzyki Współczesnej w Krakowie, Mię‑
dzynarodowej Trybuny UNESCO w Paryżu, Związ‑
ku Kompozytorów Polskich, Koryfeuszy Muzyki Pol‑
skiej, a także kilku statuetek Fryderyka. 
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23 października (niedziela)
godz. 12.00, NOSPR w Katowicach:

– Adam del Monte – gitara
– Shayan Fathi – cajón
– Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego 

Radia
– Clelia Cafiero – dyrygent
Bilety: 19‑80 zł do nabycia w NOSPR

godz. 17.00, Studio Koncertowe Polskiego Radia 
w Katowicach:

– Kupiński Guitar Duo: Ewa Jabłczyńska i Da‑
riusz Kupiński

– Orkiestra Kameralna Archetti
– Maciej Tomasiewicz – dyrygent
Na koncert obowiązują bezpłatne wejściówki 
do odbioru w Radiu Katowice (ul. Ligonia 29, 
Katowice). Liczba miejsc ograniczona. 

24 października (poniedziałek)
godz. 13.00-17.00, Akademia Muzyczna im. K. 
Szymanowskiego w Katowicach:

– Adam del Monte – wykład i lekcje mistrzowskie
Wstęp bezpłatny

godz. 19.00, Sala koncertowa Akademii Muzycz-
nej im. K. Szymanowskiego w Katowicach:

Recitale zwycięzców międzynarodowych kon‑
kursów gitarowych
– Andrzej Grygier – gitara
– François‑Xavier Dangremont – gitara
Na koncert obowiązują bezpłatne wejściówki 
do odbioru w Akademii Muzycznej im. K. Szy‑
manowskiego (ul. Zacisze 3, Katowice). 

25 października (wtorek)
godz. 10.00-17.00, Sala koncertowa Zespołu Szkół 
Muzycznych im. F. Rybickiego w Tychach:

– przesłuchania II etapu XVIII Międzynarodo‑
wego Konkursu Gitarowego im. J.E. Jurkow‑
skiego

Wstęp bezpłatny
godz. 18.30, Teatr Mały w Tychach:

– Ireneusz Krosny
– Gitarrissimo: Angenendt Guitar Duo i Peter 

Kroll‑Ploeger
Bilety: 35 zł do nabycia w Teatrze Małym w Ty‑
chach i na ticketmaster.pl

26 października (środa)
godz. 10.00-17.00, Sala koncertowa Zespołu Szkół 
Muzycznych im. F. Rybickiego w Tychach:

– przesłuchania II etapu XVIII Międzynarodo‑
wego Konkursu Gitarowego im. J.E. Jurkow‑
skiego

Wstęp bezpłatny
godz. 18.30, Mediateka w Tychach:

– Jérémy Jouve – gitara
– Mak Grgić – gitara
– Marek Nosal – gitara
– AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
– Marek Moś – dyrygent
Bilety: 50 zł

27 października (czwartek)
godz. 10.00-17.00, Sala koncertowa Zespołu Szkół 
Muzycznych im. F. Rybickiego w Tychach:

– przesłuchania II etapu XVIII Międzynarodo‑
wego Konkursu Gitarowego im. J.E. Jurkow‑
skiego

Wstęp bezpłatny
godz. 18.30, Mediateka w Tychach

– Jakub Kościuszko – gitara
– Radomska Orkiestra Kameralna

– Szymon Morus – dyrygent
– Kōki Fujimoto – gitara
Bilety: 50 zł

28 października (piątek)
godz. 10.00-17.00, Zespół Szkół Muzycznych im. 
F. Rybickiego w Tychach:

– lekcje mistrzowskie
godz. 18.30, Mediateka w Tychach:

– Evangelina Mascardi – lutnia
– Duo Deloro: Adam del Monte i Mak Grgić – gi‑

tary
Bilety: 50 zł

29 października (sobota)
godz. 9.00-17.00, Hotel Tychy:

– sesja naukowo‑artystyczna  
„Gitara. Wczoraj – dziś – jutro.”

Wstęp bezpłatny
godz. 18.30, Mediateka w Tychach:

– Erlendis Quartet
– Yamandu Costa – gitara
Bilety: 70 zł

30 października (niedziela)
godz. 12.00, Mediateka w Tychach:

Finałowy etap XVIII Międzynarodowego Kon‑
kursu Gitarowego im. J.E. Jurkowskiego
– soliści: finaliści konkursu
– AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
– Marek Moś – dyrygent
Bilety: 40 zł

godz. 18.30, Mediateka w Tychach:
Gala finałowa: Ceremonia wręczenia nagród 
i koncert laureatów XVIII Międzynarodowego 
Konkursu Gitarowego im. J.E. Jurkowskiego

– Enrike Solinís & Euskal Barrokensemble
Bilety: 70 zł

wydArzenie towArzyszące:
1-22 X 2022 Gemini Park Tychy:

– Wystawa fotografii „Śląska Jesień Gitarowa 
w obiektywie Ireneusza Kaźmierczaka – re‑
trospektywa” 

w gronie 25 
gitarzystów, których 
jUry zakwaliFikowaŁo 
do przesŁUchań ii etapU, 
znalazŁa się tyszanka 
– 20-letnia oktavia 
bUjnowicz, za którą 
szczególnie będzieMy 
trzyMać kciUki.

Ślepy los spowodował, że repre‑
zentantka naszego miasta zagra 
jako pierwsza uczestniczka II 
etapu, rankiem 25 październi‑
ka. Mamy nadzieję, że ściany sali 
koncertowej będą jej pomagać, 
wszak Oktavia grać będzie nie‑
jako u siebie – swoją edukację 
muzyczną rozpoczęła bowiem 
w Ogólnokształcącej Szkole Mu‑
zycznej im. Feliksa Rybickiego 
w Tychach. W 2021 roku ukoń‑
czyła z wyróżnieniem Państwową 
Ogólnokształcącą Szkołę Muzycz‑
ną II stopnia im. Karola Szyma‑
nowskiego w Katowicach, w kla‑
sie gitary prof. dr hab. Wandy 
Palacz. Obecnie uczy się na Aka‑
demii Muzycznej im. K. Szyma‑
nowskiego w Katowicach w klasie 
dr. hab. Marcina Dylli.

Do najważniejszych osiąg‑
nięć tyszanka zalicza: 1 miejsce 
na 21. Międzynarodowym Kon‑
kursie Gitarowym w Kutnej Ho‑
rze (2022), Grand Prix i I miejsce 
na Visegrad Guitar Competition 
w Bratysławie (2021), I miejsce 
na 23. Internationaler Jugendwet‑
tbewerb w ramach Forum Gitar‑
re w Wiedniu (2020), I miejsce 
na Ogólnopolskim Konkursie 

Muzycznym Centrum Eduka‑
cji Artystycznej w Inowrocławiu 
(2019).

Wielokrotnie nagradzana sty‑
pendiami, w tym Prezydenta 

Miasta Tychy, Ministra Kultu‑
ry i Dziedzictwa Narodowego 
czy Prezesa Rady Ministrów. 
W 2021 roku otrzymała stypen‑
dium „Młoda Polska”.  od początkU FestiwalU, 

czyli od 1986 rokU, 
iMManentną jego cechą 
jest Międzynarodowy 
konkUrs gitarowy, 
od wielU lat noszący 
iMię twórcy śląskiej 
jesieni gitarowej – jana 
edMUnda jUrkowskiego. 
w tyM rokU o troFea 
powalczy 25 MŁodych 
artystów.

Konkurs im. J.E. Jurkowskie‑
go ma – jak zawsze – trzy etapy, 
z czego pierwszy był w tym roku 
przeprowadzony online. Między‑
narodowe jury, w skład którego 
weszli: Marcin Dylla (przewod‑
niczący), Beata Będkowska‑Hu‑
ang, Jozsef Eötvös, Martin Krajčo, 
Thomas Offermann i Petr Saidl, 
po analizie zgłoszeń 34 gitarzy‑
stów z 11 krajów świata, posta‑
nowiło do etapu II (przesłuchania 
na żywo w Zespole Szkół Muzycz‑
nych w Tychach) zakwalifikować 
następujących wykonawców:
– Oktavia Bujnowicz (Polska)
– Martin Cába (Republika Czeska)
– Kacper Dworniczak (Polska)
– Jonas Egholm (Dania)
– Pavle Filipovic (Serbia)
– Cristina Galietto (Włochy)
– Andrzej Grygier (Polska)
– Marcin Kuźniar (Polska)
– Rafał Majek (Polska)
– Jan Markowski (Polska)

– Cassie Martin (Francja)
– Bogdan Mihailescu (Rumunia)
– Hugo Molto Medina (Hiszpania)
– Jakub Moroziński (Polska)
– Márton Nagy (Węgry)
– Marco Piperno (Włochy)
– Antonio Pompilio (Włochy)
– Samuele Provenzi (Włochy)
– Tomasz Radziszewski (Polska)
– Wojciech Rysiecki (Polska)
– Yuki Saito (Japonia)
– Lotti Szalai (Węgry)
– Bianka Szalaty (Polska)
–   Alvaro Toscano Román (Hi‑

szpania)
– Timothée Vinour (Francja)

Artyści zakwalifikowani do II 
etapu Międzynarodowego Kon‑
kursu Gitarowego im. J.E. Jur‑
kowskiego zaprezentują się juro‑
rom w dniach 25‑27 października 

w Sali koncertowej Zespołu Szkół 
Muzycznych im. Feliksa Rybickiego 
w Tychach, przy al. Niepodległo‑
ści 53, w godzinach 10‑17. Wstęp 
na przesłuchania jest wolny.

Główną nagrodą w tyskim 
konkursie jest 5.000 euro, a tak‑
że gitara romantyczna z pracow‑
ni Fryderyka Firli (o wartości 
15 tys. zł) oraz szereg recitali 
w Polsce, na Słowacji i w Cze‑
chach. Laureat II nagrody otrzy‑
ma 2.500 euro, zaś dla uczestni‑
ka, który zajmie trzecie miejsce 
w konkursie przewidziano nagro‑
dę w wysokości 1.000 euro. Po‑
nadto organizator przewidział sze‑
reg nagród specjalnych, m.in. dla 
najlepszego Polaka w konkursie 
i za najlepsze wykonanie obowiąz‑
kowej w II etapie sonaty. 

powAlczą o 5 tysięcy euro

progrAm XViii międzynArodowego FestiwAlu
i konkursu gitArowego im. jAnA edmundA jurkowskiego 
„śląskA jesieŃ gitArowA”

tySzanka otworzy konkurS
25 młodych gitarzyStów z dzieSięciu krajów zagra w konkurSie 
im. jana edmunda jurkowSkiego.

23-30 października 2022

Tyski konkurs uważany jest za bardzo wymagający, a jego 
zwycięzcom otwiera drzwi do wielkiej gitarowej kariery.

W
łod

zim
ier

z C
hr

za
no

ws
ki

Bilety DO meDiateki

bilety na koncerty w Mediatece (al. Piłsudskiego 
16) nabywać można poprzez sieć Ticketmaster 
oraz na stronie internetowej www.ticketmaster.
pl. Także tam zakupić można karnet na sześć kon-
certów w Mediatece, w cenie 280 zł.
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podobnie jak 
w latach UbiegŁych, 
we wspóŁpracy 
z koMendą Miejską 
policji w tychach, 
przedstawiaMy 
FUnkcjonariUszy, którzy 
peŁnią na terenie Miasta 
FUnkcję dzielnicowych. 
zachęcaMy do kontaktU 
z niMi, gdy tylko zajdzie 
taka potrzeba.

rejON Numer 14 (obejmuje 
osiedle A)
Wykaz ulic: Asnyka, Andersa, Bi‑
skupa. Burschego 3, Budowlanych 
numery nieparzyste od 171 do 175 
i parzyste od 140 do 166, Wojska 
Polskiego, Arkadowa, Pl. św. Anny, 
Arctowskiego, Dworcowa, Dam‑
rota numery nieparzyste od 193 
do 195.

DZIELNICOWY:
asp. Sławomir WYSOCKI
zastępca: mł. asp. Łukasz Rad‑
wański
Dyżur: trzeci poniedziałek mie‑
siąca w godzinach 15‑16, MZBM 
ROM numer I, ulica Arkadowa 
9c. Telefon komórkowy 501 923 
412, Komenda Miejska Policji 47 
85 513 56, pokój 24, e‑mail: dziel‑
nicowy.tychy.14@tychy.ka.policja.
gov.pl

rejON Numer 15 (obejmuje 
osiedle B‑1)
Wykaz ulic: Budowlanych nu‑
mery parzyste od 2 do 36, Bo‑
cheńskiego numery parzyste od 2 
do 26, Boczna numery nieparzyste 
od 3 do 9, Bukowa, Biblioteczna, 
plac Baczyńskiego, Sienkiewicza 
numery parzyste od 22 do 106b, 
al. Bielska numery parzyste od 14 
do 40, Bohaterów Warszawy nu‑
mery nieparzyste od 5 do 7 i nu‑
mery parzyste od 8 do 10, Bato‑
rego numery parzyste od 2 do 28 
i nieparzyste od 1 do 27.

DZIELNICOWY:
asp. szt. Adam KLIMA
zastępca: st. sierż. Paweł Bator
Dyżur: pierwszy i trzeci ponie‑
działek miesiąca w godzinach 16‑
17, MZBM ROM nr II i V, ul. Bu‑
dowlanych 41. Telefon 510 957 
368, Komenda Miejska Policji 47 
85 513 57, pokój 25, e‑mail: dziel‑
nicowy.tychy.15@tychy.ka.policja.
gov.pl

rejON Numer 16 (obejmuje 
osiedle B‑2)
Wykaz ulic: Budowlanych numery 
parzyste od 38 do 114, Beethovena 
1 oraz numery parzyste od 2 do 4, 
Batorego numery parzyste od 30 
do 98 i nieparzyste od 33 do 79, 

Bohaterów Warszawy numery 
nieparzyste od 11 do 37 i parzy‑
ste od 12 do 34, Braterska numery 
nieparzyste od 1 do 9 i parzyste 2 
do 12, Brzozowa numery parzyste 
2 do 24 i nieparzyste od 1 do 45, Bi‑
skupa Burschego numery parzyste 
od 2 do 20, Hlonda numery niepa‑
rzyste od 1 do 77, Bocheńskiego 
numery nieparzyste od 1 do 29.

DZIELNICOWY:
st. sierż. Paweł BATOR
zastępca: asp. szt. Adam Klima
Dyżur: pierwszy i trzeci ponie‑
działek miesiąca w godzinach 
16–17, MZBM ROM nr II i V, 
ul. Budowlanych 41. Telefon ko‑
mórkowy 510 381 408, Komenda 
Miejska Policji 47 85 513 57, pokój 
numer 25, e‑mail: dzielnicowy.ty‑
chy.16@tychy.ka.policja.gov.pl

rejON Numer 17 (obejmuje 
osiedle C‑1 i Glinka)
Wykaz ulic: C‑1: Bałuckiego, Bu‑
dowlanych numery nieparzyste 
od 1 do 163, Begonii, Bema, Ba‑
cha, Cicha, Cienista, Czarnieckie‑
go, Czereśniowa, Ogrodowa, Sło‑
neczna, Al. Bielska numer parzyste 
od 46 do 82.
GLINKA (część północna): Bar‑
bary, Barona, Bronisławy, Kocha‑
nowskiego, Glińczańska numer 
parzyste 2 do 24 i nieparzyste od 1 
do 9, Brzechwy, Bacha.

DZIELNICOWY:
asp. Kajetan IDUS
zastępca: mł. asp. Krzysztof Ja‑
strzębski
Dyżur: pierwszy i trzeci poniedzia‑
łek miesiąca w godzinach 16–17, 
MZBM ROM nr V, ul. Budowla‑
nych 41. Telefon 510 381 432, Ko‑
menda Miejska Policji 47 85 513 
59, pokój 27, e‑mail: dzielnicowy.
tychy.17@tychy.ka.policja.gov.pl

rejON Numer 18 (obejmuje 
osiedle C‑2,3)
Wykaz ulic: al. Bielska numery 
nieparzyste od 69 do 101, Ciasna, 
Skłodowskiej, Cyganerii, Czecho‑
wa, Czysta, al. Niepodległości nu‑
mery parzyste od 2 do 60, Gro‑
ta Roweckiego numery parzyste 
od 40 do 68.

DZIELNICOWY:
mł. asp. Krzysztof JASTRZĘBSKI

zastępca: asp. Kajetan Idus
Dyżur: pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godzinach 16‑17, 
MZBM ROM numer III, ul. Cy‑
ganerii 43. Telefon 503 327 746, 
Komenda Miejska Policji 47 85 
513 59, pokój 24, e‑mail: dziel‑
nicowy.tychy.18@tychy.ka.policja.
gov.pl

rejON Numer 19 (obejmuje 
osiedle D‑1,2)
Wykaz ulic: Darwina numery pa‑
rzyste od 2 do 14, Dąbrowskiego 
14 i nieparzyste od 1 do 33, Dę‑
bowa, al. Niepodległości nume‑
ry parzyste od 62 do 112, Grota 
Roweckiego numery nieparzyste 
od 53 do 69a.

DZIELNICOWY:
mł. asp. Jarosław PITUŁA
zastępca: st. sierż. Rafał Kulpecki
Dyżur: pierwszy i trzeci ponie‑
działek miesiąca w godzinach 
16–17, TSM „OSKARD” Rejon 
numer I, ul. Wyszyńskiego 46; 
pierwszy poniedziałek miesiąca 
w godzinach 15–16, MZBM ROM 
numer IV, al. Niepodległości 76. 
Telefon 504 582 012, Komenda 
Miejska Policji 47 85 513 57, pokój 
25, e‑mail: dzielnicowy.tychy.19@
tychy.ka.policja.gov.pl

rejON Numer 20 (obejmuje 
osiedle D‑3,4 i osiedle G)
Wykaz ulic: D‑3,4: Darwina nu‑
mery nieparzyste od 1 do 25, Dą‑
browskiego 40 i 60 oraz nume‑
ry nieparzyste od 39 do 95, Al. 
Niepodległości (od nr 114‑190), 
Wyszyńskiego numery parzyste 
od 46 do 58, osiedle G: Wyszyń‑
skiego numery nieparzyste od 27 
do 39, al. Niepodległości parzyste 
od 192 do 230, de Gaulle`a, Be‑
skidzka, Grunwaldzka.

DZIELNICOWY:
st. sierż. Rafał KULPECKI
zastępca: mł. asp. Jarosław Pituła
Dyżur: pierwszy i trzeci ponie‑
działek miesiąca w godzinach 16–
17, TSM „OSKARD” Rejon numer 
I, ul. Wyszyńskiego 46, pierwszy 
poniedziałek miesiąca w godzi‑
nach 15–16, MZBM ROM numer 
IV, al. Niepodległości 76. Telefon 
798 118 927, KMP 47 85 513 55, 
pokój 26. e‑mail: dzielnicowy.ty‑
chy.20@tychy.ka.policja.gov.pl

rejON Numer 21 (obejmuje 
osiedle E)
Wykaz ulic: Edisona, Ejsmonda, 
Elfów, Edukacji numery parzyste 
od 2 do 68, Estetyczna, al. Niepod‑
ległości numery nieparzyste od 5 
do 55, Grota Roweckiego numery 
parzyste od 12 do 32 i nieparzyste 
od 43 do 51, al.Bielska 57.

DZIELNICOWY:
sierż. szt. Marek ŚWIERGOLIK
zastępca: mł. asp. Marek Łukosz
Dyżur: pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godzinach 15–16, 
MZBM ROM numer IV, al. Nie‑
podległości 76; trzeci poniedzia‑
łek miesiąca w godzinach 16–17, 
MZBM ROM numer III, ul. Cyga‑
nerii 43. Telefon 510 381 436, Ko‑
menda Miejska Policji 47 85 513 
55, pokój 236, e‑mail: dzielnicowy.
tychy.21@tychy.ka.policja.gov.pl

rejON Numer 22 (obejmuje 
osiedle E‑ szeregowce)
Wykaz ulic: al. Bielska numery 
nieparzyste od 29 do 47, Eduka‑
cji numery nieparzyste od 1 do 15, 
Baziowa, Starokościelna, Einsteina, 
Estkowskiego, Elsnera, Korczaka, 
Grota Roweckiego numery 31, 35 
oraz numery parzyste od 2a do 10a, 
Balladyny, Katowicka numery pa‑
rzyste od 2 do 14, Sadowa, Kaszta‑
nowa, Akacjowa, Jaworowa, Polna.

DZIELNICOWY:
mł. asp. Marek ŁUKOSZ
zastępca: sierż. szt..Marek Świer‑
golik
Dyżur: trzeci wtorek miesiąca 
w godzinach 16–17, siedziba KMP 
Tychy al. Bielska 46. Telefon 501 
975 649, Komenda Miejska Poli‑
cji 47 85 513 55, pokój 26 e‑ma‑
il: dzielnicowy.tychy.22@tychy.
ka.policja.gov.pl

rejON Numer 23 (obejmuje 
osiedle F)
Wykaz ulic: al. Niepodległości 
numery nieparzyste od 57 do 87, 
Fitelberga, Edukacji numery nie‑
parzyste od 21 do 57 i numery pa‑
rzyste od 74 do 102, Wyszyńskiego 
15 oraz numery nieparzyste od 1 
do 3 oraz numery parzyste od 6 
do 40a, Modrzewskiego, Wejcher‑
tów, Filaretów, Filomatów, Rybna, 
Beskidzka, Wędkarska, Olchowa, 
Oświęcimska 52.

DZIELNICOWY:
asp. szt. Kamil PIEŃKO
zastępca: mł. asp.. Dominik Jażdżyk
Dyżur: pierwszy wtorek mie‑
siąca w godzinach 13–15, TSM 
„OSKARD” Rejon numer III, 
ul.Filaretów 20. Telefon 516 913 
773, Komenda Miejska Policji 47 

85 513 57, pokój 25 e‑mail: dziel‑
nicowy.tychy.23@tychy.ka.policja.
gov.pl

rejON Numer 24 (obejmuje 
osiedle Stare Tychy i Wilkowyje 
Południowe)
Wykaz ulic: Stare Tychy: Kato‑
wicka numery nieparzyste od 1 
do 11, Kościuszki, Miarki, Nor‑
wida, Nowokościelna, Piwowa‑
rów, Piwna, Rynek, Sienkiewicza 
numery nieparzyste od 1 do 51 
i parzyste od 2 do 20, Wieczor‑
ka, Solna, Stroma, Plac Wolności, 
Zakątek, Skośna, Blachnickiego, 
Boczna numery nieparzyste od 3 
do 9, Kapicy, Damrota numery 
nieparzyste od 35‑191 i parzyste 
od 58 do 172, Prześwit, Źródla‑
na, Studzienna, Konopnickiej, 
Krótka.
Wilkowyje Południowe (lewa stro‑
na): Stawowa numery parzyste 
od 166 do 180, Browarowa, Sos‑
nowa, Obywatelska, Chłodnicza, 
Łąkowa, Młyńska, Szkolna, Leśna, 
Wąska, Wilcza, Wiejska, Wrzoso‑
wa, Wiklinowa, Wilkowyjska, 
Wesoła, Wiśniowa, Wrzosowa, 
Wierzbowa, Wichrowa, Willowa, 
Mikołowska numery nieparzyste 
od 5 do 227.

DZIELNICOWY:
mł. asp. Łukasz RADWAŃSKI
zastępca: asp.Sławomir Wysocki
Dyżur: trzeci wtorek miesiąca 
w godzinach 16–17 Komenda 
Miejska Policji w Tychach, al. Biel‑
ska 46, trzeci poniedziałek miesią‑
ca MZBM ROM I ul. Arkadowa 
10C w godzinach 15‑16. Telefon 
798 030 413, Komenda Miejska 
Policji 47 85 513 56, pokój 24 
e‑mail: dzielnicowy.tychy.24@ty‑
chy.ka.policja.gov.pl

rejON Numer 25 (obejmuje 
Wilkowyje Północne, Mąkoło‑
wiec, Czułów‑ Zachód)
Wykaz ulic: Wilkowyje (prawa stro‑
na): Dojazdowa, Wałowa, Murar‑
ska, Graniczna, Podleska, Mikołow‑
ska numery parzyste od 2 do 280,
Mąkołowiec: Mąkołowska, Objaz‑
dowa, Kosów, Kormoranów, Der‑
kaczy, Szczygla, Bażancia, Jastrzę‑
bia, Jaskółcza, Krucza, Szpakowa, 
Ziębia, Sowia, Pawia, Dołowa, 
Orla, Sikorek, Czyżyków, Gilów, 
Kolibrów, Albatrosów, Bociania, 
Łabędzia, Fiołków, Skowronków, 
Przepiórek, Strusia, Drozdów, Fla‑
mingów, Wronia.
Czułów (lewa strona): Katowicka 
numery nieparzyste od 11 do 241 
i parzyste od 14 do 210, Powstań‑
ców, Gołębia, Żurawia, Sokola, 
Kukułcza, Słowicza, Wschod‑
nia, Piaskowa, Zawilców, Astrów, 
Różana, Słoneczników, Maków, 
Tulipanów, Magnolii, Konwa‑
lii, Kwiatów, Jaśminów, Szarotek, 
Narcyzów, Bzów, Zielona, Jabłoni, 
Gruszowa, Śląska, Żarnowiecka, 
Zimorodków, Jesionowa, Zielone 
Wzgórze, Cyprysowa, Świerko‑
wa, Klonowa, Czułowska, Saska, 
Szafirków, Palmowa, Agrestowa, 
Gruszkowa, Irysów, Morelowa, 
Mahoniowa, Śliwowa.

DZIELNICOWY:
mł. asp. MARIUSZ FARUGA
zastępcy: mł. asp. Łukasz Radwań‑
ski, mł. asp. Dominik Jażdżyk
Dyżur: trzeci wtorek miesiąca 
w godzinach 16–17, Komenda 
Miejska Policji w Tychach, al. Biel‑
ska 46; Telefon 798 118 931, Ko‑
menda Miejska Policji 47 85 513 
56, pokój 27 e‑mail: dzielnicowy.
tychy.25@tychy.ka.policja.gov.pl

rejON Numer 26 (obejmuje 
osiedle Czułów‑Wschód, War‑
togłowiec, Urbanowice, Jaroszo‑
wice)
Wykaz ulic: Czułów (prawa stro‑
na): Oświęcimska (do numeru 45), 
Brzoskwiniowa, Czarna, Wiązowa, 
Jałowcowa, Topolowa, Wiosenna, 
Kalinowa, Jarzębinowa, Pod La‑
sem, Grabowa, Orzechowa, Mo‑
drzewiowa, Migdałowa, Leszczyno‑
wa, Lipowa, Zwierzyniecka, Cisów, 
Jodłowa, Dziewanny, Cytrynowa, 
Niezapominajek, Pomarańczy.
Wartogłowiec: Lawendowa, Cha‑
brów, Stokrotek, Zwierzyniecka, 
Kaczeniec, Dzwonkowa, Ostróż‑
ki, Bławatków, Krokusów, Jaskrów, 
Za drogą, Marzanny, Bratków, 
Cmentarna, Oświęcimska (nume‑
ry 47‑119), Cynamonowa, Paproci.
Wygorzele i Jaroszowice: Goździ‑
ków, Skotnica, Długa, Rymarska, 
Jana, Ligonia, Wspólna, Jaroszowi‑
cka, Sportowa, Spokojna, Kościel‑
na, Krzywa, Mysłowicka, Polnych 
Kwiatów, Sielska, Łączna, Dworska, 
Miodowa, Pasterska, Poprzeczna, 
Samochodowa, Oświęcimska, Miła, 
Pogodna, Ułańska, Oświęcimska 
(od numeru 121 do 263), Turyń‑
ska (do numeru 7), Promienna, Zi‑
mowa, Księdza Szkatuły, Koralowa, 
Rubinowa, Szmaragdowa.
Urbanowice: Urbanowicka, Głów‑
na, Żniwna, Jałowcowa, Zimowa, 
Pogodna, Rolnicza, Stolarska, Ko‑
walska, Nowowiejska, Przejazdo‑
wa, Oświęcimska od numeru 76 
do 286, Świerczyniecka (tylko nu‑
mery 7 i 12), Turyńska (tylko nu‑
mer 100), Nad Potokiem.

DZIELNICOWY:
mł. asp. Dominik JAŻDŻYK
zastępca: asp. szt. Kamil PIEŃKO
Dyżur: drugi wtorek miesiąca 
w godzinach 19–20, siedziba Rady 
Osiedla Urbanowice‑Jaroszowice‑
Wygorzele, druga środa miesiąca 
w godzinach 18–19, siedziba Rady 
Osiedla Wartogłowiec, ul. Cmen‑
tarna 54; drugi czwartek miesiąca 
w godzinach 18–19, siedziba Rady 
Osiedla Czułów, ul.Narcyzów 24. 
Telefon 798 118 930, Komenda 
Miejska Policji 47 85 513 56, pokój 
24, e‑mail dzielnicowy.tychy.26@
tychy.ka.policja.gov.pl

poznAj swojego dzielnicowego
prezentUjeMy DZIELNIcOWych REWIRu II.
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Z myślą o tym powstał program 
pod nazwą „Różowa kokardka” 
skierowany do kobiet, w których 
życie wpisała się choroba nowo‑

tworowa. Program daje możli‑
wość wykonania bezpłatnie ma‑
kijażu permanentnego brwi, ust 
lub oka. Program prowadzony 

jest od 2019 roku i będzie kon‑
tynuowany jeszcze przynajmniej 
do końca roku bieżącego.

– Wszyscy wiedzą, jak ważne 
w procesie zdrowienia jest samo‑
poczucie. Chcemy, żeby na twa‑
rzach dziewczyn po chemii, znów 
zagościł uśmiech, żeby nie zapo‑
mniały jakie są piękne – słyszymy 
w tyskim gabinecie Villa Urody. 
– Choć jesteśmy w pełni sezonu 
i na brak pracy nie narzekamy, 
to z otwartymi ramionami czeka‑

my na pacjentki, które chcą choć 
na moment zapomnieć o choro‑
bie i poprawić sobie nastrój.

Przypominamy, że wykonanie 
makijażu permanentnego jest 
bezpłatne, wystarczy zaświad‑
czenie od lekarza. Szczegółowy 

regulamin akcji można znaleźć 
na stronie internetowej gabine‑
tu Villa Urody.

– Z całego serca zachęcamy 
do rozpropagowania akcji „Ró‑
żowa kokardka” wśród przyja‑
ciół i znajomych – mówią panie 

z gabinetu Villa Urody. – Liczy‑
my, że uda nam się przywró‑
cić uśmiech na niejednej pięk‑
nej twarzy. Będziemy szczęśliwe, 
mając swój wkład we wspieraniu 
dzielnych kobiet w walce o swo‑
je zdrowie i piękno. as ●

„różowA kokArdkA” wciąż AktywnA
villa Urody WSPIERA DZIELNE KObIETy WALcZącE Z NOWOTWORAMI.

reklama

choroba nowotworowa to wciąż trUdny teMat 
występUjący w naszych realiach. wspóŁczesna 
Medycyna dysponUje coraz większą wiedzą 
i nowyMi MożliwościaMi leczenia niestety 
ze skUtkaMi UbocznyMi cheMioterapii pacjenci 
zostają saMi. szczególnie dotkliwe jest to dla 
kobiet, dla których Utrata brwi, rzęs i wŁosów 
dodatkowo pogŁębia zŁe saMopoczUcie.

ar
c.

orzechy, nasiona 
i pestki to najbardziej 
skoncentrowana 
żywność jaką 
wytworzyŁa natUra. 
są źródŁeM roślinnych 
dobrych kwasów 
tŁUszczowych, 
Mają dUżo bŁonnika 
pokarMowego 
i wysokiej jakości 
biaŁko. stanowią 
boMbę witaMinowo-
Mineralną dla MózgU, 
bUdUjąc strUktUry 
koMórek nerwowych. 
szczególnie jesienią 
są zbawienne dla 
organizMU.

Orzechy to bogactwo składników 
mineralnych (magnezu, potasu, 
miedzi, cynku) oraz witamin (E, 
z grupy B w tym kwasu foliowe‑
go). Zawierają także silne antyoksy‑
danty m.in. izoflawony, polifenole 
oraz obniżające poziom chorestero‑
lu sterole roślinne. Orzechy pozy‑
tywnie wpływają nie tylko na układ 
krążenia (przeciwmiażdżycowo, 
regulująco na parametry lipidowe 
i ciśnienie tętnicze). Wyraźne jest 
ich działanie przeciwnowotworowe 
i redukujące stres oksydacyjny. Mają 
one pozytywny wpływ na funkcje 
poznawcze, pamięć, koncentrację 
oraz prewencję w przypadku cho‑
roby Alzheimera.

Związki zawarte w orzechu 
włoskim będą wpływały na prze‑
kaźnictwo nerwowe w obrę‑
bie mózgu, co pomaga prze‑
twarzać informacje i poprawia 
pamięć. Borówki i orzechy wło‑
skie to idealne połączenie zapo‑
biegające procesom neurodege‑
neracyjnym, wśród orzechów 
królują pod względem zawarto‑
ści kwasów Omega 3.

– Choć panuje opinia, że orze‑
chy tuczą, ponieważ to produk‑
ty o wysokiej zawartości ener‑
getycznej (500–700 kcal/100g), 
jednak codzienny dodatek orze‑
chów do diety nie tylko nie bę‑
dzie powodował odkładania nad‑
miernej ilości tkanki tłuszczowej, 
a może wręcz wpłynąć korzystnie 
na jej redukcję. Orzechy są sycą‑
ce i zmniejszają apetyt oraz mogą 
zmniejszyć ilość zużytej przez or‑
ganizm energii. Zmiana słodyczy 
na garść orzechów jest bardzo ko‑
rzystna. Około 30–35 gramów 
to idealna porcja i nie warto jej 
przekraczać – wyjaśnia Magdale‑
na Kartasińska‑Kwaśnik, dietetyk 
kliniczny, kierownik działu diete‑
tycznego Dailyfruits.

jak je jeść?
Łupinka orzecha to hermetycz‑
na warstwa ochronna, dzięki niej 
wnętrze jest chronione przed 
działaniem tlenu (utratą wartości 
odżywczych) i drobnoustrojów. 

Orzechy, nasiona i pestki najlepiej 
pozbawić łupinki bezpośrednio 
przed spożyciem. Prażenie orze‑
chów, nasion i pestek poprawia ich 
smak i nadaje chrupkość. Krótkie 
podsmażanie jest jak najbardziej 
bezpieczne, lecz długie może po‑
skutkować zmianami w struktu‑
rze tłuszczów i zniszczeniem nie‑
których witamin. Jeśli to możliwe, 
to warto kupować orzechy, nasio‑
na i pestki w łupinach.

co nam dają?
Orzech brazylijski – selen, któ‑
ry wspiera tarczycę; orzech wło‑
ski – kwasy Omega 3; migdały – 

witaminę E, która wspiera serce 
i jest przeciwutleniaczem; orzesz‑
ki ziemne – witaminy z grupy B 
i białko; słonecznik to bogate 
źródło witaminy E; pestki dyni – 
cynk i miedź, które działają prze‑
ciwpasożytniczo; siemię lniane – 
magnez oraz Omega 3 i ligniany 
(antyoksydanty); nasiona konopi 
– świetnie zbilansowane białko 
i wyśmienity skład kwasów tłusz‑
czowych; sezam i mak – bogate 
w wapń, świetnie sprawdzają się 
jeśli musisz zrezygnować z na‑
biału. Sezam niełuskany ma aż 
o 18% wapnia więcej niż ten nie‑
łuskany.

czy namaczanie nasion jest 
konieczne?
Tylko w przypadku siemienia. 
Namaczanie faktycznie zwięk‑
sza wykorzystanie składników 
odżywczych w przypadku po‑
zostałych orzechów, jeśli jednak 
z powodów praktycznych nie 
mamy czasu na kilkugodzin‑
ne namaczanie, można tego nie 
robić. Podczas namaczania sie‑
mienia lnianego wytwarzają się 
śluzy, które wpływają korzystnie 
na śluzówkę jelit oraz wspierają 
perystaltykę. Można je również 
zmielić bezpośrednio przed spo‑

życiem. Kupowanie już zmielo‑
nego siemienia mija się z celem, 
gdyż w celu zapewnienia sypko‑
ści często się je odtłuszcza, czy‑
li pozbawia kwasów Omega 3, 
a pozostała ilość traci na warto‑
ści podczas przechowywania.

jak robić zdrowe orzechowe 
zakupy?
– jeśli to możliwe kupuj orzechy, 
nasiona i pestki w łupinach;
– kupuj częściej mniejsze porcje 
by nie zalegały na półce.
– czytaj etykiety, by kupować te 
bez dwutlenku siarki –  to aler‑
gizujący konserwant.
– unikaj orzechów, nasion i pe‑
stek prażonych oraz solonych, 
karmelowych i w chipsowych 
otoczkach – zjadaj je saute.
– staraj się wybierać masło orze‑
chowe 100% (bez soli, cukru i ole‑
ju palmowego).

Podstawą w realizacji zdro‑
wych przekąsek jest zapewnienie 
sobie dostępności odpowiedniej 
żywności i zamiana niezdrowych 
przekąsek na zdrowe. Orze‑
chy i suszone owoce to prze‑
de wszystkim doskonałe źródło 
energii. Jedzenie takich produk‑
tów poprawia pamięć, koncen‑
trację i co za tym idzie efektyw‑
ność. Taka zdrowa przekąska 
sprawdzi się znacznie lepiej niż 
napoje energetyczne, batony czy 
inne słodycze. MM ●

dlAczego wArto jeść orzechy jesienią?
dietetyk radzi WPROWADZIć jE DO DIETy WłAŚNIE W TyM cZASIE.
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jUbileUsz, gala oraz 
wyjątkowe wyróżnienia 
od MarszaŁka 
województwa śląskiego 
i 50 tys. zŁ na nowe 
Łóżko porodowe 
od prezydenta tychów

Szpital Megrez w Tychach jako 
jedna z najnowocześniejszych 
i najlepszych placówek w regio‑
nie, 21 września 2022 roku ob‑
chodziła swoje 50. urodziny. 
Z okazji Jubileuszu wmurowa‑
no kapsułę czasu, a na terenach 
zielonych posadzono 10 drzew 
symbolizujących dekadę funk‑
cjonowania szpitala pod szyldem 
Spółki Megrez. Jubileusz zakoń‑
czyła wieczorna gala, podczas 
której wręczono nagrody m.in.: 
zasłużonym pracownikom szpi‑
tala, a także wyemitowano film 
o historii placówki.

Po pięciu dekadach działal‑
ności, szpital świadczy specjali‑
styczną opiekę medyczną na 12 
oddziałach leczniczych i w 4 za‑
kładach diagnostycznych oraz 
dysponuje profesjonalnym sprzę‑
tem medycznym. Szpital to przede 
wszystkim jednak ludzie – wyspe‑
cjalizowany personel medyczny, 
kadra administracyjna i technicz‑
na oraz pracownicy pomocniczy, 
bez których tyski szpital by nie 
powstał i dzięki którym dziś jest 
wiodącą lecznicą. Blisko 80 tys. 
świadczeń medycznych udziela‑
nych każdego roku mieszkańcom 

Tychów i okolic to dowód na to, 
jak ważnym punktem na medycz‑
nej mapie całego województwa 
śląskiego jest Szpital Megrez.

to nie tylko budynek
W dniu 21 września w Szpitalu 
Megrez – Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym w Tychach od‑
były się oficjalne obchody jubi‑
leuszu 50‑lecia placówki. W uro‑
czystości udział wzięli zarząd 
i dyrekcja Szpitala Megrez oraz 
zaproszeni goście, m.in.: Prezy‑
dent Tychów Andrzej Dziuba, 
Starosta Bieruńsko‑Lędziński 
Bernard Bednorz, reprezentują‑
cy Marszałka Województwa Ślą‑
skiego Piotr Czarnynoga, radny 
Sejmiku Wojewódzkiego, radni 
Rady Miasta Tychy oraz pracow‑
nicy szpitala.

– Szpital to nie tylko budy‑
nek i najnowocześniejszy sprzęt, 
to przede wszystkim ludzie. Ostat‑
nie miesiące pandemii pokazały, 
że my, jako zespół, kadra medycz‑
na, administracyjna oraz tech‑
niczna, jesteśmy doskonale zor‑
ganizowani i damy sobie radę 
ze wszystkimi trudnościami. Cie‑
szę się, że w tym wyjątkowym 
czasie na naszej drodze spotkali‑
śmy wiele osób i instytucji, które 
wsparły nas nie tylko materialnie. 
Tym wszystkim osobom bardzo 
dzisiaj dziękujemy. Życzę nam 
wszystkim, by nasze wspólne sta‑
rania sprzyjały dalszemu rozwojo‑
wi szpitala Megrez przez kolejne 

50 i więcej lat – mówiła Mariola 
Szulc, Prezes Szpitala Megrez.

symbole i przesłanie 
do przyszłych pokoleń
Po przemówieniach prowadzący 
wydarzenia aktor Piotr Cyrwus 
odczytał fragmenty książki o hi‑
storii tyskiej placówki, autorstwa 
Dariusza Dyrdy „Megrez Woje‑
wódzki, czyli 50 lat szpitala”. Pub‑
likacja została wydana w limito‑
wanej edycji z okazji jubileuszu. 
Główną częścią wydarzenia było 
uroczyste zamknięcie kapsuły 
czasu z pamiątkami czasów nam 
współczesnych i która w symbo‑
liczny sposób prezentuje pół wie‑
ku działalności szpitala. Znalazł 
się w niej list do mieszkańców 
z przyszłości podpisany przez 
Prezes Szpitala Megrez Mariolę 
Szulc, Prezydenta Tychów An‑
drzeja Dziubę, Starostę Bieruń‑
sko‑Lędzińskiego Bernarda Bed‑
norza, maseczka symbolizująca 
pandemię COVID‑19 oraz opas‑
ka dla noworodków przychodzą‑
cych na świat w Szpitalu Megrez 
z datą uroczystości. Umieszczo‑
no także pendrive z filmami pre‑
zentującymi historię szpitala oraz 
kilka błyskawicznych fotografii 
z uroczystości, a także wydruk 
okładki książki jubileuszowej 
oraz egzemplarz wydania gaze‑
ty „Twoje Tychy”. Kapsuła została 
zainstalowana w holu głównym 
szpitala. Kolejnym punktem pro‑
gramu było posadzenie na dzie‑

dzińcu 10 drzew symbolizujących 
dekadę funkcjonowania Szpita‑
la pod szyldem spółki Megrez. 
Na przybyłych gości czekała rów‑
nież wystawa fotografii przedsta‑
wiająca szpital od jego początków, 
aż po czasy współczesne.

– Dla każdego człowieka bez‑
pieczeństwo zdrowotne jest naj‑
ważniejszą rzeczą. I my, jako re‑
prezentanci samorządu czyli tak 
naprawdę wszystkich mieszkańców 
miasta Tychy, mamy obowiązek 
dbać o to bezpieczeństwo. Chcia‑
łem zapewnić, że dalej będziemy 
finansować rozwój szpitala. Nie za‑
pominamy o tym, że trzeba jeszcze 
wybudować nowy blok operacyjny 
– mówił do pracowników szpitala 
i gości Andrzej Dziuba, prezydent 
Tychów. – Tak jak miasto, zgodnie 
ze swoim hasłem „Tychy – dobre 
miejsce”, tak szpital jest dobrym 
miejscem dla ludzi, którzy potrze‑
bują pomocy i za te 50 lat chciałem 
Wam wszystkim bardzo serdecznie 
podziękować – dodał.

pół wieku historii 
i współczesność
Historia powstania Szpitala sięga 
lat 50. XX wieku. Pierwsi pacjen‑
ci zostali przyjęciu na początku 
marca 1971 roku. Od tego cza‑
su skomplikowany organizm, ja‑
kim jest szpital, przeszedł szereg 
zmian – inwestycyjnych, admi‑

nistracyjnych oraz organizacyj‑
nych.

– Dzisiaj Megrez jest w mo‑
jej ocenie sztandarową placów‑
ką medyczną w województwie 
śląskim, jedną z najlepiej działa‑
jących, prosperujących i rozwi‑
jających się. Obserwując rozwój 
tego szpitala, chciałem powie‑
dzieć, że tworzycie państwo jako 
załoga rodzinny klimat. Dzięku‑
ję za Waszą pomoc, za Waszą em‑
patię, za Waszą życzliwość. Dzię‑
kuję za wszystko. Niech kolejne 
lata upływają wam w zdrowiu, 
bo przede wszystkim to jest naj‑
ważniejsze, żebyście mogli dalej 
pomagać – podkreślił ze wzrusze‑
niem Bernard Bednorz, Starosta 
Bieruńsko‑Lędziński.

1 czerwca 2012 r. nastąpił prze‑
łomowy moment w historii pla‑
cówki, gdy prowadzenie szpitala 
przejęła spółka Megrez. 

Od października 2017 właści‑
cielami Szpitala Megrez są Mia‑
sto Tychy oraz Powiat Bieruńsko
‑Lędziński.

– Jestem z Państwem, żeby 
w imieniu Marszałka zadeklaro‑
wać pomoc. To jest nasz Szpital, 
dzisiaj już nie wojewódzki, ale 
chcielibyśmy, żeby spółka Me‑
grez w najbliższym czasie mogła 
być numerem jeden wśród szpi‑
tali o charakterze wojewódzkim 
i ogólnodostępnym dla wszyst‑

kich mieszkańców wojewódz‑
twa śląskiego. Jeszcze raz gratu‑
luję wszystkim, którzy przez 50 
lat trzymali ten szpital na świet‑
nym poziomie – mówił w imie‑
niu Marszałka Województwa Ślą‑
skiego Piotr Czarnynoga, radny 
Sejmiku Województwa Śląskie‑
go.

podziękowania i wyróżnienia
Obchody 50‑lecia Szpitala Me‑
grez zakończyła wieczorna gala 
w tyskiej Mediatece, którą także 
poprowadził aktor Piotr Cyrwus. 
Była to okazja do podsumowa‑
nia i przekazania podziękowań 
wszystkim tym, którzy przed 
laty tworzyli placówkę i po cza‑
sy obecne pracują na jej sukces. 
Podczas gali Prezydent Tychów 
w imieniu całego samorządu ty‑
skiego wręczył Prezes Szpitala 
czek na kwotę 50 tys. zł., która 
ma zostać przeznaczona na za‑
kup nowego łóżka porodowe‑
go. Podczas uroczystości zostały 
wręczone nagrody i wyróżnienia 
– Odznaki Honorowe za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego, po‑
dziękowania Prezydenta Miasta 
Tychy Andrzeja Dziuby za dłu‑
goletnią pracę na rzecz Szpitala 
Megrez oraz wyróżnienia Zarzą‑
du Szpitala Megrez ‑ „Przyjaciel 
Megrezu”. Wieczór uświetnił reci‑
tal solowy Stanisława Sojki. ●

pół wieku dziAłAlności szpitAlA megrez

reklama

W holu głównym Szpitala Megrez umieszczono jubileuszową kapsułę czasu.

50 tys. zł na 50-lecie przekazał prezydent Tychów Andrzej Dziuba na ręce prezes Marioli Szulc.
zd
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ogłoszeniA droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

z n a j d z i e c i e  n a s  w  n a s t ę p U jąc yc h  M i e j s c ac h :

następny numer tt ukaże się jak zwykle we wtorek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach

æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12

æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16

æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49

æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31

æ  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102

æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27

æ  Centrum Integracji Społecznej, 

ul. Edukacji 11

æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39

æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3

æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51

æ  Tyskie Hale Targowe 

æ  Targowisko Miejskie

æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10

æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 

Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1

æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1

æ WBU Balbina, ul. Barona 30

æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6

æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b

æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134

æ Dworzec PKP
æ  Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3
æ  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy,  

ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,  

ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33
æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44

æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 

Warszawy 26

æ  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 

ul. Przejazdowa 8

æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49

æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10

æ PKM, ul. Towarowa 1

æ  „Atrium”, Rynek 2

æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12

æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101

æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35

æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66

æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, Piaskowa

æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47

æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33

æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa

æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77

æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43

æ  Sklep rybny, ul. Mikołowska

æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21

æ  Sklep Groszek ul. Wspólna 63

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego

æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości
æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43
æ  Hotel Arena
æ  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Opieki 

„Serio”, ul. Hierowskiego 12
æ  Kwiaciarnia, ul. Wejchertów 8
æ  Biblioteka, filia nr 1, pl. Św. Anny
æ  Sklep Kupiec, ul. Mikołowska 141
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75

UsŁUgi:

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 

Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223

Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176

Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474

Elektryk. Tel. 504 877 825

Meble na wymiar, przeróbki, pomiar GRA-
TIS tel. 691 577 335

Sprzątanie piwnic, ogródków, domów 
tel.691 577 335

Płytkowanie, hydraulika, gładzie, 
malowanie Tel. 668 651 688

Finanse:
POŻYCZKI-SZYBKO Z KOMORNIKIEM 
32/260-00-33, 516-516-611, Pośred-
nik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. 
z o.o.

 

praca:

Przyjmę krawcową, może być emerytka 
tel. 602 802 095
Potrzebny pomocnik do ogrodu tel: 662 
490 955

nierUchoMości:

kupię

KUPIĘ
MIESZKANIE

2 lub 3 pokojowe
w Tychach

tel.: 669 696 681

BiuRA NiERuCHOMOŚCi

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100  
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Nowo budowane osiedle „Stary Browar” 
w Sosnowcu Zagórze. Mieszkania od 32 
m2 do 93 m2, cena 6.700 zł/m2, nie pła-
cisz 2% PCC, 0% prowizji. Zapraszamy 
do biura sprzedaży www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy,Centrum 27 m2, kawalerka w pełni 
urządzona i umeblowana, „do wejścia” z 
balkonem, 9 piętro, cena 199.900 zł, 731 
713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. C 36 m2, 2 pokoje, niski blok, 2 
piętro, w pełni wyremontowane i urzą-
dzone - do wprowadzenia, cena 290.000 
zł, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. Z, 2 pokoje 47,2 m2, 2 piętro 
w niskim bloku, cena 329 000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, os. B 48 m2, niski blok, 4 piętro, 
2 ustawne pokoje, kuchnia z oknem, 
mieszkanie do remontu, cena 264.000 zł 
do negocjacji, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl

Tychy, Centrum 49,7 m2, niski blok, 3 pię-
tro, 2 pokoje z balkonem, łazienka i kuch-
nia po remoncie, cena 299.000 zł do nego-
cjacji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy os.D ul. Niepodległości  2 pokoje, 3 
piętro 50 m2, z balkonem, po remoncie 
do odświeżenia cena 299.000 zł tel 728 
713 101 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. G 60,7 m2, niski blok, 2 piętro, 3 
ustawne przestronne pokoje, mieszkanie 
„do wejścia”, cena 450.000 zł do negocja-
cji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. K 62,7 m2, niski blok, 4 piętro, 3 
duże ustawne pokoje, oddzielna kuchnia 
z oknem, duże możliwości aranżacyjne, 
cena 369.000 zł do negocjacji, 731 713 
110 www.ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec os. Łabędzie 3 pokoje, 
63,92m2  parter z ogródkiem i garażem, 
do wejścia  cena 499.000 zł tel 728 713 
101 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. A 101 m2 (po podłodze ok. 115 
m2), 2 poziomowe mieszkanie, niski blok, 
2 piętro, 5 pokoi, 2 łazienki, duże możli-
wości aranżacyjne, cena 599.000 zł do 
negocjacji, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl
Bojszowy, działka przy drodze asfalto-
wej, 967 m2, działka budowlana, wśród 
terenów zielonych, 12 minut do Tychów, 
cena 220.000 zł 731 713 100 www.
ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2, działka nie jest budowlana – te-
reny zielone, blisko lasu, cena 100 zł/m2 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Wilkowyje działka 797 m2, pod za-
budowę wielorodzinną, blisko lasu, cena 
300.000 zł netto + VAT www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Tychy, Mikołowska/Studzienna, do sprze-
daży działka dla inwestora o pow. 2099 
m2, cena 735.540 brutto (z VAT) www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Mąkołowiec, do sprzedaży piękna 
działka o pow. 890 m2, wszystkie me-
dia przy działce, cena 534 000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674

autoreklama

WOLNE   MIEJSCA   HANDLOWE
Targowisko Miejskie
na Starych Tychach
al. Bielska przy Browarze Tyskim

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030
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www.tychy.pl

ogłoszeniA droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

Tychy Zwierzyniec, bliźniak, pow. 147,39 
m2, działka 333 m2, stan developerski, 
nowoczesna bryła, fajny układ pomiesz-
czeń, cena 899.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Nowa inwestycja deweloperska w Ty-
chach – domy w centrum, ul. Hierow-
skiego. Zapraszamy do biura sprzedaży. 
Nie płacisz 2% PCC www.ASTON.com.pl 
731-713-070
Tychy, Zwierzyniec, szeregówka z gara-
żem ok. 122 m2, do wprowadzenia, cena 
930.000 zł, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl
Lędziny, nowoczesny dom wolnostojący 
do wejścia, pow. 252 m2, działka 1033 
m2, cena 1.350.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Tychy Mąkołowiec, dom w zabudowie 
bliźniaczej w wysokim standardzie, 124 
m2 4 pokoje, garaż w bryle budynku 
cena 999.000 zł www.ASTON.com.pl 
728-713-101
Tychy Glinka ul. Szuwarków, dom wolno-
stojący z 2021 r., pow. 175 m2, działka 
990 m2, cena 1.900.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy ul. Harcerska, budynek mieszkalno-
usługowy z garażem podziemnym, całko-
wita pow. 536 m2, parking zewnętrzny na 
11 samochodów, podjazd dla inwalidów, 
cena 1 850 000 zł, www.ASTON.com.pl 
519-595-674

zdrowie:

Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 
Najtaniej i najbardziej dostępnie na 
mieście!

transport:

Transport - przeprowadzki - komplekso-
wo tel. 691 577 335

Transport BUS 9 osób (imprezy okolicz-
nościowe, pogrzeby, dyskoteki itp. 691 
577 335

kUpię / sprzedaM:

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

Kupię monety „PRL” ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335

Sprzedam chłodziarko - zamrażarkę LIEB-
HERR tel. 600 523 137 
Sprzedam szafę nową dwudrzwiową Tel: 
605 688 145

inne:

autoreklama

autoreklama

ważne telefony miejskie

Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 47 85 512 00, 
47 85 512 55 alarmowy 997;
Straż Pożarna,  
al. Niepodległości 230,  
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe, 
ul. Fitelberga 71,  
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe 
ul. Barbary 25, tel. 32/227 31 24, 
alarm. 992, www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi‑
cy 6, tel. 32/325 64 11,  
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach,  
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00,  
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00,  
www.szpitalmegrez.pl;  
Poradnia nocna i świąteczna  
(w godzinach 18 ‑8),  
tel. 32/325 52 98, 887 377 818
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle‑
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e‑mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.‑śr. 7.30‑15.30, czw. 
7.30‑17.30, pt. 7.30‑13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla‑
nych 59, pon.‑czw. 7.30‑17,  
pt. 7.30‑12; rej.pojazdów:  
tel./fax 32/780‑09‑65, prawa jaz‑
dy: tel./fax 32/780‑09‑55;

Sanepid, ul. Budowlanych 131,  
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu‑
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06‑07, e‑mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743‑
84‑46, e‑mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me‑
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. ‑ pt. 7‑19, 
sob. 7‑14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30‑18, 
wt.‑pt. 7.30‑15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go‑
dziny pracy: pon.‑śr. 7.30‑15.30, 
czw. 7.30‑17.30, pt. 7.30‑13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo‑
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad‑skar‑
bowy‑w‑tychach, czynny: pon. 
7‑18, wt.‑pt. 7‑15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.‑pt. 7.30‑15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/323 
22 63, e‑mail: sekretariat@mops.
tychy.pl, czynny: pon.‑śr. 7.30‑
15.30, czw. 7.30‑17.30, pt. 7.30‑
13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud‑
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e‑mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.‑
pt. 7.30‑15.30.

reklama

Prezydent Miasta Tychy
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy 

al. Niepodległości 49 został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych, 
przewidzianych do sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności gruntu w trybie 

bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców dotyczący:

	lokalu mieszkalnego nr 26 w budynku wielolokalowym przy al. Niepodległości 88;
	lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku wielolokalowym przy ul. Budowlanych 92;
	lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielolokalowym przy ul. Wojska Polskiego 5a.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Prezydent Miasta Tychy
ODWOŁUJE I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA 

DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W TYCHACH NA 
TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO PAPROCANY (CZĘŚĆ 

DZIAŁKI NR 53/11), OGŁOSZONY 28 CZERWCA 2022 ROKU

PRZYCZYNA ODWOŁANIA PRZETARGU:
Miasto we własnym zakresie stworzy obiekt gastronomiczny w ramach zaplanowanej 

inwestycji budowy przystani sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (Marina).

PREZYDENT MIASTA TYCHY

/-/mgr inż. Andrzej Dziuba

komunikaty
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Trójkolorowe zakupy!
Zapraszamy na

reklama

Wysokie zwycięstwo zanotowa‑
li w niedzielę piłkarze GKS Fut‑
sal Tychy, pokonując GKS Futsal 
Nowiny 7:0.

Tyszanie bardzo dobrze rozpo‑
częli spotkanie i już do przerwy 
prowadzili 4:0. Odmłodzony zespół 
GKS Nowiny tylko chwilami pró‑
bował zagrozić bramce Denisa So‑
becki, który w tym meczu zastąpił 
Piotra Murę. Prowadzenie dla GKS 
uzyskał Filip Krzyżowski w 7 min., 
po ładnym zagraniu Piotra Pytla. 
Cztery minuty później było już 2:0, 
kiedy to na listę strzelców wpisał 
się Grzegorz Migdał, a następnie 
podwyższył Mateusz Kosowski 
po podaniu Marka Kołodziejczy‑
ka. Wynik meczu do przerwy usta‑
lił Dawid Pasierbek (asysta Michał 
Słonina) w 16 minucie.

W pierwszej połowie przewa‑
ga tyszan ani przez moment nie 
podległa dyskusji, a po zmianie 
stron goście z Nowin próbowa‑
li gonić wynik, jednak niewiele 
z tego wynikało. Wysokie prowa‑
dzenie nieco stonowało poczyna‑
nia gospodarzy. Jednak kiedy tylko 
nadarzyła się okazja – atakowali. 
Tak było w 32 minucie – Bartosz 
Kokot podwyższył na 5:0.

Ten gol nie wyczerpuje strze‑
leckich popisów futsalistów GKS 
Tychy w tym meczu, bowiem 
w 35 min. było 6:0 za sprawą Pyt‑
la. Festiwal bramek w tyskiej hali 
zakończył występujący w tyskich 
barwach zawodnik z Ukrainy, Ju‑
rij Stets. Warto zwrócić uwagę, 
że 7 goli dla tyszan zdobyło… 7 
zawodników.
gks Futsal tychy – gks 
Futsal NOWiNy 7:0 (4:0). 
Bramki: Krzyżowski, Migdał, 
Kosowski, Pasierbek, Kokot, Py‑
tel, Stets.
gks tychy: Sobecko (37’ Mos‑
kwa) – Migdał, Słonina, Krzy‑
żowski, Pytel – Kosowski, Szo‑
stok, Kokot, Haase, Pasierbek, 
Stets. ls ●
1. Sośnica 3 9 12-2
2. gks tychy 3 6 13-5
3. Eurobus 3 6 20-16
4. Polkowice 2 6 8-5
5. Siemianowice 3 6 13-10 
6. AZS Zielona G. 2 3 7-8 
7. Gwiazda 2 3 6-8 
8. unia 0 0 0-0
9.AZS Lublin 2 0 9-14 
10. AZS Kraków 3 0 9-14  
11. Nowiny 1 0 0-7 
12. heiro 2 0 3-11

I znów tyskie zespoły z ligi okrę‑
gowej nie wywalczyły w weekend 
nawet punktu. Przegrał zarówno 
OKS Zet, jak i JUWe Jaroszowice. 
Komplet punktów zdobyły nato‑
miast nasze drużyny w klasie A.

Rezerwy III‑ligowej druży‑
ny z Goczałkowic – trzeci zespół 
okręgówki z zaledwie dwoma 
punktami straty do lidera – oka‑
zały się za mocne dla zawodników 
JUWe. Gra podopiecznych Grze‑
gorza Chrząścika nie przekonu‑
je, a dwa odniesione do tej pory 
zwycięstwa przy pięciu porażkach 
to bardzo skromny bilans ekipy.
juWe jarOsZOWice – lks 
ii gOcZałkOWice 2:4, Oks 
Zet tychy – iskra PsZcZy-
Na 1:3.
1. Rekord II 10 27 37-11 
2. Międzyrzecze 10 25 43-12
3. Goczałkowice II 10 25 32-19
4. Pasjonat 10 19 32-22
5. Iskra 10 17 22-12
6. Rotuz 9 17 18-14

7. czarni 10 16 24-25
8. Wilkowice 10 12 22-19
9. bojszowy 10 12 14-25
10. Oks Zet 10 11 14-23
11. bestwina 10 11 13-16
12. łąka 10 10 13-25
13. jaroszowice 10 9 20-22
14. Wisła Wielka 10 5 11-31
15. Studzienice 10 5 15-36
16. Stal 9 2 8-26

klasa a: Siódemka Tychy – LKS 
Woszczyce 2:1, Ogrodnik Cielmi‑
ce – Znicz Jankowice 2:1. Ogrod‑
nik jest na 7. miejscu – 16 pkt, 
a Siódemka na 8. – 15 pkt. Lide‑
rem jest Piast Gol Bieruń – 25 
pkt.
klasa B: Czułowianka Tychy 
– Polonia 0:0, Pniówek II – JUWe 
II Jaroszowice 2:3. Czułowianka 
nadal lideruje z 19 pkt, rezerwa 
JUWe zajmuje 10. lokatę z 6 pkt.
iii liga kOBiet: GKS Tychy 
– Chrobry Głogów 1:2. GKS jest 
na 10. miejscu z 3 pkt. ls ●

Futsaliści gks tychy pokonali 7:0 GKS Nowiny.

feStiwal goli

w niższych ligach.

bez punktów 
w okręgówce

zawodnicy gks tychy 
oddali w MeczU ze skrą 
sześć celnych strzaŁów 
na braMkę. aż pięć razy 
piŁka zatrzepotaŁa 
w siatce, dzięki czeMU 
tyszanie z 24 golaMi są 
aktUalnie najbardziej 
braMkostrzelnyM 
zespoŁeM w caŁej lidze.

Pierwsza połowa niedzielnej po‑
tyczki przez długi czas nie zwia‑
stowała pogromu gości. Co wię‑
cej, to właśnie częstochowianie 
stworzyli sobie więcej groźnych 
sytuacji pod bramką Konrada 
Jałochy, a w 26 min. błąd GKS 
w obronie zaowocował aż dwo‑

ma – w odstępie kilkunastu se‑
kund – okazjami Skry na objęcie 
prowadzenia. Ponadto już w 31 
min. urazu doznał motor napę‑
dowy akcji ofensywnych gospo‑
darzy Tomasz Wołkowicz i musiał 
opuścić plac gry.

Wszystko jednak zmieniło się, 
gdy w ostatnim fragmencie tej 
połowy do głosu doszedł Jan Bie‑
gański. Młodzieżowy reprezen‑
tant Polski w 42 min. po dośrod‑
kowaniu Antonio Domingueza 
z rzutu rożnego, główką z kilku‑
nastu metrów pokonał bramkarza 
Skry. Kilka minut później Biegań‑
ski przerwał akcję rywali, odebrał 
piłkę i – widząc, że Bursztyn wy‑
szedł daleko ze swojej bramki 

– oddał z własnej połowy precy‑
zyjny strzał, który dał tyszanom 
prowadzenie do przerwy 2:0.

Drugiej połowy nie można 
było rozpocząć lepiej niż zrobi‑
li to Patryk Mikita z Mateuszem 
Czyżyckim. W 46 min. ten pierw‑
szy otrzymawszy podanie od Do‑
mingueza dobiegł do linii koń‑
cowej, skąd wrzucił piłkę w pole 
karne Skry, gdzie Czyżycki spryt‑
nie skierował ją do siatki. W 53 
min. oglądaliśmy kopię tej sytu‑
acji, z tą różnicą, że podającym 
do Mikity był Krzysztof Machow‑
ski, a Czyżycki czwartego gola 
zdobył głową.

Uspokojeni wysokim prowa‑
dzeniem Trójkolorowi pozwo‑

lili gościom w ostatnich dwóch 
kwadransach na nieco więcej, ale 
oszołomieni i zrezygnowani czę‑
stochowianie nie byli w stanie po‑
ważniej zagrozić tyskiej bramce. 
Za to w 85 min. GKS wyprowa‑
dził piąty cios, który ostatecznie 
przypieczętował klęskę Skry. Mi‑
kita podał na lewą stronę do Ma‑
chowskiego, ten dośrodkował 
wprost na głowę partnera i Pa‑
tryk Mikita mógł po dwóch asy‑
stach cieszyć się także z gola.

– Graliśmy z dobrze zorganizo‑
wanym przeciwnikiem i w pierw‑
szej połowie mieliśmy problem, 
zabrakło nam bardziej dynamicz‑
nych doskoków i agresywniejsze‑
go odbioru. Jeszcze dużo pracy 
przed nami, bo mimo wyniku nie 
mówimy, że wszystko było dosko‑
nale. Ale wierzę w ten zespół i faj‑
nie, że za swoje zaangażowanie 
piłkarze dostali dzisiaj taką na‑
grodę – powiedział po meczu tre‑
ner Dominik Nowak.
gks tychy – skra cZęstO-
chOWa 5:0 (2:0). Gole: Biegań‑
ski (42’, 45’), Czyżycki (46’, 53’), 
Mikita (85’).
gks tychy: Jałocha – Machow‑
ski, Buchta (85’ Mańka), Nedić, 
Szymura, Wołkowicz (31’ Kozi‑
na) – Domínguez (72’ Rumin), 
Biegański, Żytek, Czyżycki (86’ 
Jaroch) – Mikita (86’ Malec). Żół‑
te kartki: Biegański i Kozina.

W pozostałych meczach 13. 
kolejki: Podbeskidzie – Łęcz‑
na 1:0, Wisła – ŁKS 2:2, Sande‑
cja – Chojniczanka 2:1, Resovia 
– Ruch 1:1, Arka – Stal 2:2, Odra 
– Puszcza 2:3, Katowice – Chro‑
bry 1:0. Mecz Zagłębie – Terma‑
lica został rozegrany w ponie‑
działek, już po zamknięciu tego 
numeru. ww ●

1 liga
1. Ruch 13 26 18:10
2. Puszcza 13 26 21:15
3. Katowice 13 22 16:11
4. łKS 13 22 18:14
5. Arka 13 21 21:15
6. Podbeskidzie 13 20 15:16
7. gks tychy 13 18 24:19
8. Stal 13 18 23:19
9. Termalica 12 18 20:17
10. Wisła 13 18 17:15
11. chrobry 13 18 20:21
12. Zagłębie 12 16 12:12
13. chojniczanka 13 14 16:20
14. Skra 13 14 8:17
15. Resovia 13 12 14:19
16. łęczna 13 11 18:20
17. Odra 13 11 16:25
18. Sandecja 13 9 9:21

skuteczność nA piątkę
gks tychy NAjbARDZIEj bRAMKOSTRZELNyM ZESPOłEM I LIGI!

Piłkarze GKS II Tychy szybko 
pozbierali się po porażce w Or‑
nontowicach i w minioną sobotę 
pewnie pokonali ROW Rybnik, 
choć zwycięstwo przypieczęto‑
wali dopiero w ostatnim kwa‑
dransie.

Choć w pierwszej połowie go‑
spodarze mieli przewagę, to jed‑
nak zdołali tylko raz pokonać 
bramkarza z Rybnika, a uczynił 
to w 28 min. Ploch celnie uderza‑
jąc z woleja. W pozostałych sytu‑
acjach podopieczni trenera Jaro‑
sława Zadylaka albo dokonywali 
złych wyborów albo zawodziła 
skuteczność.

Swoją bezdyskusyjną domina‑
cję tyszanie przekuli na kolejne gole 
dopiero w ostatnim kwadransie 
meczu, kiedy to najpierw Parkitny, 

a potem Orliński wybili gościom 
marzenia o remisie. Odnosząc swo‑
je czwarte ligowe zwycięstwo tyscy 
rezerwiści pozostali zespołem, któ‑
ry na własnym terenie nie zaznał 
jeszcze smaku porażki.
gks ii tychy – ks rOW 1964 
ryBNik 3:0 (1:0). Gole: Ploch 
(28’), Parkitny (75’) i Orliński 
(78’).
GKS II Tychy:  Dana – Rabiej, Za‑
rębski, Kopczyk, Parkitny, Ploch 
(46’ Chwaja), Oleksy (87’ Polo‑
czek), Pipia, Orliński, Żelazowski 
(80’ Kawka), Lewandowski (76’ 
Parysz). Żółte kartki: Rabiej, Par‑
kitny, Oleksy.

W pozostałych meczach 10. ko‑
lejki: Lędziny – Czechowice 1:1, 
Bełk – Unia Turza 0:1, Racibórz 
– Ornontowice 1:2, Podbeskidzie 

II – Kuźnia 3:0, Łaziska – Łękawi‑
ca 2:0, Jasienica – Landek 1:0, Dro‑
gomyśl – Czaniec 0:1. ww ●

iv liga
1. łaziska 10 26 19:2
2. unia Turza 10 24 19:7
3. Ornontowice 10 18 22:21
4. Podbeskidzie II 9 17 22:10
5. czechowice 10 17 14:10
6. gks ii tychy 10 16 16:12
7. czaniec 9 13 11:12
8. bełk 10 13 16:16
9. Drogomyśl 10 13 10:10
10. ROW 10 12 18:20
11. Landek 10 11 18:16
12. łękawica 10 11 13:19
13. jasienica 10 10 9:19
14. Lędziny 10 10 12:17
15. Kuźnia 10 7 12:24
16. Racibórz 10 6 11:27

rezerwy nadal niepokonane u siebie.

Skuteczna końcówka

Kibice, którzy przyszli w niedzielę na Stadion Miejski oglądali aż pięć 
goli – wszystkie zdobyte przez miejscowych graczy.
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reklama

iNFOrmatOr kiBica

hOkej. phl: 14.10 Podhale Nowy Targ – GKS Tychy (godz. 18), 
16.10 GKS Katowice – GKS Tychy (17); plhk: 13.10  GKS Atomów-
ki Tychy – Kojotki Naprzód janów (20).
Piłka NOżNa. i liga: 16.10 chrobry Głogów – GKS Tychy (15); iv 
liga: 15.10 unia Turza Śląska – GKS II Tychy (15); liga okręgowa: 
15.10 Studzienice – OKS Zet Tychy (15), 16.10 Wisła Wielka – juWe 
jaroszowice (15); klasa a: 15.10 Woszczyce – Ogrodnik cielmice 
(15), 15.10 Gardawice – Siódemka Tychy (15); klasa b: 15.10 War-
szowice – czułowianka Tychy (15), 16.10 juWe II jaroszowice – Wisła 
II Wielka (14); iii liga kobiet: 16.10 Stilon Gorzów – GKS Tychy (14).
kOsZykóWka. i liga: 15.10 GKS Tychy – Stargard Gdański (20).
Futsal. i liga: 16.10 GKS Futsal Tychy – Górnik Polkowice (18).
siatkóWka: ii liga mężczyzn: 15.10 TKS Tychy – błękitni Ropczy-
ce (16); ii liga kobiet: 15.10 TKS Tychy – Spartakus Zabrze (16). ls ●

Świetnie spisały się kajakarki i ka‑
jakarze MOSM Tychy w regatach 
rozegranych Krakowie i Opolu. 
Wystartowali w trzech zawo‑
dach i we wszystkich stawali na 
podium.

Podczas Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików tyszanie 
zdobyli wiele punktów (punk‑
towano miejsca 1‑20), a Kacper 
Białas i Michał Gonszcz ‑ srebr‑
ny medal w C‑2 na 2 km. Z ko‑
lei w rozgrywanym równocześnie 
Maratonie Krakowskim zawodni‑
cy MOSM wywalczyli: Wojciech 
Mielnik – złoty medal w K‑1 (ju‑
niorów) na 12 km, Karol Szczepa‑
nek – srebrny w K‑1 (juniorów) 

na 12 km i Oskar Solecki – brąz 
w K‑1 200 m (dzieci 2011). Do‑
datkowo Wojciech Mielnik ode‑
brał puchar zwycięzcy najliczniej 
obsadzonej konkurencji.

Start podopiecznych Sylwii, 
Magdy i Marka Stannych w re‑
gatach „Błękitna Wstęga Odry” 
przyniósł aż 9 medali, w tym 7 
złotych. Na najwyższym stopniu 
podium stanęli: Wojciech Miel‑
nik w K‑1 (open) 3000 m, Karol 
Szczepanek K‑1 (juniorzy młod‑
si) 3000 m, Oskar Waksmański 
i Karol Szczepanek K‑2 (junio‑
rzy młodsi) 3000 m, Borys Boba 
K‑1 (dzieci) 1000 m, Oliwia Goj 
K‑2 (młodziczek) 3000 m, To‑

masz Podlawski i Borys Boba K‑2 
(dzieci) 1000 m, Oskar Waksmań‑
ski K‑1 (juniorów młodszych) 
3000 m. Srebrny medal wywal‑
czyli: Oliwia Goj i Jan Połap K‑2 

(mix) 3000 m, a brązowy medal 
‑ Oliwia Goj K‑1 (młodziczki) 
3000 m Zwycięzcy wyścigów zo‑
stali tradycyjnie nagrodzeni Błę‑
kitną Wstęgą Odry. ls ●

zawody kolarskie dla Dzieci 
„Pod żyrafą”.

najmłodSi 
cykliści
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre‑
acji zorganizował kolejną edycję 
zawodów kolarskich da najmłod‑
szych „Pod Żyrafą”. W imprezie 
wystartowało 72 zawodniczek i 
zawodników, którzy podzieleni 
zostali na kilka kategorii wieko‑
wych.

Starty odbywały się oddzielnie 
w poszczególnych kategoriach, a 
na podium stanęli: 2018 i mł. (200 
m) – 1. Maria Gojowy, 2. Zuzanna 
Gołka, 3. Zuzanna Pneliorz oraz 1. 
Robert Baranowski, 2. Adam Pisa‑
rzowski, 3. Mikołaj Godyla, 4. Bar‑
tosz Jackowski; 2016–2017 (500 
m): 1. Jagoda Górecka, 2. Karoli‑
na Lewandowska, 3. Zofia Gojowy, 
4. Zosia Kowalik oraz 1. Dymitr 
Janeczek, 2. Aleksander Krzem‑
pek, 3. Szymon Bara, 4. Wojtek 
Pisarzowski; 2014–2015 (1000 
m): 1. Matylda Moskwa, 2. Mi‑
lena Bołdys, 3. Hanna Pisarzow‑
ska oraz 1. Sebastian Baranowski, 
2. Wojciech Chrząścik, 3. Krzysz‑
tof Jackowski, 4. Jakub Osten‑
da; 2012–2013 (2000 m): 1. Maja 
Grad, 2. Zofia Piasecka, 3. Nata‑
lia Pisarzowska oraz 1. Jan Osten‑
da, 2. Szymon Parchański, 3. Mar‑
cel Bachorczyk, 4. Leon Oscypiuk; 
2010–2011 (3000 m): 1. Anna Ko‑
walczyk, 2. Ewelina Kubiczek oraz 
1. Maksymilian Choma, 2. Seba‑
stian Cichecki, 3. Samuel Sarzyń‑
ski, 4. Paweł Mikołajczyk; 2008–
2009 (4000 m) Wiktor Krubnik, 
2. Artur Kowalczyk, 3. Karol Brzo‑
stek, Jakub Raj. ls

Siatkarze TKS Tychy wygrali dru‑
gie spotkanie w nowym sezonie 
i bez straty punktu objęli przo‑
downictwo w tabeli.

Przed tygodniem tyska druży‑
na zgarnęła całą pulę, wygrywa‑
jąc w Sędziszowie 3:1, a teraz ta‑
kim samym rezultatem tyszanie 
zakończyli potyczkę z Volleyem 
Rybnik. Tym samym bez stra‑
ty punktu objęli przodownictwo 
w tabeli, bo choć Karpaty i MCKiS 
Jaworzno także dwukrotnie wy‑
grały, ale zanotowały po jednej 

wygranej 3:2, a to – przypomnij‑
my – daje za zwycięstwo nie 3 a 2 
punkty.
VOlley ryBNik – tks tychy 
1:3 (25:20, 22:25, 22:25, 23:25).

Zainaugurowały rozgrywki 
drużyny kobiet w II lidze śląskiej. 
W pierwszym meczu siatkarki TKS 
Tychy przegrały u siebie po bardzo 
wyrównanym meczu z Trójką Mi‑
kołów w tie‑breaku 15:17.
tks tychy – uks trójka mi-
kOłóW 2:3 (25:16, 25:16, 21:25, 
15:25, 15:17). ls ●

W sobotę w Tychach doszło 
do spotkania dwóch niepokona‑
nych dotąd drużyn i jak się okaza‑
ło, miano to zachował GKS Tychy, 
który wygrał z Żakiem Koszalin 
98:83.

Zwycięstwo GKS ani przez mo‑
ment nie podlegało dyskusji. Ty‑
szanie szybko objęli prowadzenie 
i nie oddali go już do końca me‑
czu. Po pierwszej kwarcie pro‑
wadzili 11 punktami i przewaga 
utrzymywała się w kolejnej od‑
słonie. Do przerwy gospodarze 
prowadzili 47:37. Wiadomo było, 
że w drugiej części spotkania Żak 
ruszy do ataku i będzie odrabiał 
straty. I tak się stało.

Goście doszli tyszan na od‑
ległość trzech punktów (54:51), 
ale to było wszystko w tym zry‑
wie. Potem próbowali jeszcze 
kilka razy zniwelować przewa‑
gę, ale bez powodzenia. Tysza‑
nie znów przyspieszyli i wkrótce 
prowadzili 12 punktami. Trze‑
cia kwarta zakończyła się 16‑
punktową przewagą podopiecz‑
nych Tomasza Jagiełki. GKS nie 
zwalniał, a największą przewa‑
gę zanotował w czwartej kwar‑

cie, kiedy prowadził rekordową 
różnicą 21 punktów – 87:66. Go‑
ście nieco lepiej rzucali z dystan‑
su – trafili 13 na 31 prób, z kolei 
tyszanie 8 na 24, jednak koszy‑
karze Żaka zanotowali 20 strat. 
Najlepiej punktującym zawod‑
nikiem meczu był koszykarz go‑
ści Artur Łabinowicz, który zdo‑
był 25 punktów. W GKS sześciu 
zawodników może się pochwa‑
lić dwucyfrowym dorobkiem 
punktowym, a wśród nich naj‑
więcej „oczek” wywalczył Stan‑
kowski ‑18.
gks tychy – żak kOsZa-
liN 98:83 (26:17, 21:20, 27:21, 
24:25).
gks tychy: Stankowski 18 (1 
za 3), Koperski 16 (3), Kamiński 
14 (1), Mąkowski 14 (1), Kędel 
12 (2), Wieloch 12, Krajewski 6, 
Chodukiewicz 2, Nowak 2, Ziaja 
2, Jakacki, Wspaniały.

Po 6 kolejkach GKS Tychy 
jest na drugim miejscu w tabe‑
li z tym, że po 6 punktów mają 
jeszcze prowadząca rezerwa Ślą‑
ska Wrocław i trzeci w tabeli Hy‑
drotruck Radom. Kolejnych pięć 
zespołów ma po 5 pkt. ls ●

trzy kolejne 
wygrane pozwoliŁy 
hokeistoM gks tychy 
podreperować konto 
pUnkowe, jednak 
pogoń za czoŁówką 
ciągle trwa. teraz 
podopiecznych andreja 
sidorenki czeka Mecz 
z podhaleM, a poteM 
ważne próby – spotkania 
z gks katowice i Unią 
oświęciM.

Po serii porażek tyszanie przystą‑
pili do odrabiania strat. W piątek 
pokonali Ciarko Sanok 5:1. Wy‑
grana Trójkolorowych nie była 
jednak pewna do ostatniej ter‑
cji, kiedy to w ciągu 23 sekund 
wręcz znokautowali rywali, zdo‑
bywając dwa gole. Do 45 minuty 
mecz miał w miarę wyrównany 
przebieg, oba zespoły zanotowa‑
ły po jednym celnym uderzeniu. 
Lepiej spotkanie zaczęli tysza‑
nie, którzy objęli prowadzenie 
w 4 min. po uderzeniu Christia‑
na Mroczkowskiego. Nasz zespół 
stracił jednak gola 13 minut póź‑
niej, grając w osłabieniu.

Tymczasem w 44 min. 26 sek. 
podwyższył Dupuy po podaniu 
Olliego Kaskinena, a 23 sekun‑
dy później było 3:1 – gola zdobył 
Bartłomiej Jeziorski. Końcówka 
meczu upłynęła pod znakiem 
strzeleckich popisów Filipa Ko‑
morskiego. W 47 min. (GKS grał 
w przewadze) po raz pierwszy 
pokonał bramkarza gospoda‑
rzy, a wynik meczu ustalił w 55 

min. po kapitalnej indywidual‑
nej akcji.
ciarkO sts saNOk – gks ty-
chy 1:5 (1:1, 0:0, 0:4). Bramki: 
Komorski 2, Mroczkowski, Du‑
puy, Jeziorski.

W spotkaniu z Zagłębiem Sos‑
nowiec tyszanie pokazali, jak po‑
winno się rozgrywać przewagi, 
bowiem oba gole padły właśnie 
w czasie, kiedy drużyna miała 
na lodzie o jednego zawodnika wię‑
cej. Szkoda jednak, że goli nie pad‑
ło więcej, jednak czasami tak bywa, 
że w meczach hokejowych notu‑
je się „piłkarski” wynik, a w spot‑
kania piłkarskich – „hokejowy”. 
Tak było w niedzielę, bo przecież 
tuż przed spotkaniem na Stadio‑
nie Zimowym piłkarze rozgromi‑
li Skrę 5:0.

Prowadzenie dla tyszan zdobył 
w 8 min. strzałem z niebieskiej 
Bartłomiej Jeziorski, po podaniu 
Alexandra Boivina. Druga tercja 

także przyniosła jednego gola – 
strzelił go w 34 min. Jean Dupuy, 
który skierował krążek do siat‑
ki po uderzeniu z dystansu Bar‑
tłomieja Pociechy. Próby gości 
nie przyniosły rezultatu. Pod ko‑
niec spotkania trener Zagłębia 
wziął czas i wycofał bramkarza, 
ale manewr ten na niewiele się 
zdał i Tomas Fucik zachował czy‑
ste konto.
gks tychy – ZagłęBie sOs-
NOWiec 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Bram‑
ki: Jeziorski, Dupuy. ls ●

phl
1. unia 10 27 48-17
2. Katowice 9 21 28-17
3. cracovia 8 15 29-22
4. jastrzębie 10 15 14-22
5. STS Sanok 10 12 26-33
6. gks tychy 9 11 26-25
7. Energa 8 10 27-27
8. Podhale 10 6 17-42
9. Zagłębie 8 6 13-23

kilkanaście medali mistrzostw międzywojewódzkich tyskich 
kajakarzy.

emocje na wiśle i odrze

wygrAnA w przewAgAch
hokeiści odnieśli trzy zwycięstwa Z RZęDu, ALE POGOń ZA cZOłóWKą TRWA.

Kajakarska ekipa MOSM Tychy z trenerem Markiem Stannym.
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W meczu z Zagłębiem obie bramki GKS Tychy zdobył przewagach.

kolejne zwycięstwo koszykarzy GKS.

z kompletem punktów

pod ligową siatką.
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waga 23.iX-23.X
Początek tygodnia zapowiada się burzliwie. 
będziesz miał ochotę wszystko zmienić, jednak 
układ planet mocno cię wyczerpie.

skorpion 24.X-21.Xi
Zaufaj swojemu instynktowi i rób to, co wydaje ci 
się słuszne. Droga będzie wolna, więc działaj i nie 
oglądaj się za siebie.

strzelec 22.Xi-21.Xii
uda ci się błyszczeć i królować, nawet jeśli los 
chwilowo zamknie cię w czterech ścianach domu. 
Rodzina da ci teraz duże poczucie bezpieczeństwa 
i wsparcie.

koziorożec 22.Xii-19.i
Przed Tobą tydzień pełen wrażeń, przełomowych 
doświadczeń i trudnych wyborów. Nie tylko 
świetnie ze wszystkim sobie poradzisz, ale 
i wpadniesz na wspaniałe pomysły.

wodnik 20.i-18.ii
W miłości to Ty będziesz teraz dyktować warunki. 
utrzesz nosa komuś, kto liczył na to, że powinie ci 
się noga.

ryby 19.ii-20.iii
Twój lęk przed pewnymi osobami jest zupełnie 
bezpodstawny. Wprawdzie niektórzy deklarują 
się jako Twoi zaciekli wrogowie, ale oni 
są w mniejszości.

baran 21.iii-20.iv
czeka cię miły, ale i kłopotliwy harmider. Dzieci 
wejdą ci na głowę, a bliski krewny znów się nie 
sprawdzi. uważaj na drodze.

byk 21.iv-21.v
Przez cały tydzień będziesz pełen humoru, 
otwarty na świat i ludzi, zjednasz sobie sympatię 
otoczenia, poznasz nowe osoby i zabłyśniesz 
w towarzystwie.

bliźnięta 22.v-20.vi
Przed Tobą bardzo dużo obowiązków i pilnych 
spraw. Aby uniknąć chaosu, skrupulatnie zaplanuj 
każdy dzień.

rak 21.vi-22.vii
Rzeczowa i spokojna rozmowa dużo zmieni w Two-
im związku. Na nowo odkryjesz siebie, a zdobyta 
wiedza i umiejętności okażą się imponujące.

lew 23.vii-22.viii
Poczujesz przypływ energii i optymizmu. czeka cię 
ogromna niespodzianka lub przynajmniej bardzo 
miłe wydarzenie.

panna 23.viii-22.iX
Gwiazdy zapewnią ci powodzenie w miłości 
i relacjach towarzyskich. Otworzą się nowe 
możliwości, a we wszystkim towarzyszyć ci będą 
ogromna siła i zdecydowanie.
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871
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horoSkop

Hasło z krzyżówki nr 776: 
NADESZŁA JESIEń.

sUdokU – diagramem jest pole składające 
się z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już 
cyfry. Należy wypełnić puste miejsca tak, aby 
w każdej kolumnie, wierszu, polu znalazły się 
cyfry od 1 do 9 dokładnie tylko jeden raz.

zaadoptuj mnie  

RM

w tyM MiejscU, 
we wspóŁpracy 
z wolontariUszaMi 
tyskiego schroniska 
dla zwierząt 
prezentUjeMy 
czworonogi, które 
czekają na swoich 
nowych wŁaścicieli. 
spójrzcie na nich 
ciepŁo i otwórzcie 
swoje serca i doMy.

Czarne koty są niezauważalne 
przez odwiedzających schronisko. 
Rudzielce, buraski, tricolorki… 
szybko znajdują domy, a czarne 
koty czekają. I tak u nas czeka 
Benek… młody około 1,5‑roczny 
kot o pięknym aksamitnym, ale 
czarnym futerku. Serce się nam 
łamie jak patrzymy na niego. On 

tak bardzo chciałby mieć swojego 
człowieka, któremu mógłby mru‑
czeć z zadowolenia do ucha. Tak 
bardzo potrzebuje bliskości.

Dlaczego tak miły mruczek 
jest pomijany w adopcjach? Może 
to wpływ przesądów, że czarny 
kot przynosi pecha. Ale czy wie‑
cie, że w innych krajach jest wręcz 
przeciwnie? We Francji czar‑
ny kot przynosi mieszkańcom 
domu szczęście, w Japonii boga‑

ctwo, w Wielkiej Brytanii mło‑
dym dziewczynom ma zapewnić 
wielu adoratorów. Czy to znaczy, 
że Benek powinien zmienić „oby‑
watelstwo”?

Szukamy domu dla czarnego 
jak węgiel Benka – a wiecie wę‑
giel teraz jest w cenie…

Benek jest zaszczepiony, zaczi‑
powany, wykastrowany, odroba‑
czony. Testy FeLV/FIV negatyw‑
ny. rM ●

cO Wiemy O kOcie:

imię: benek
Wiek: 1,5 roku
Nr eWiDeNcyjNy: 3019
Płeć: kocurek
OBecNie PrZeByWa: 
w Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
teleFON W sPraWie 
aDOPcji: 605 897 607

Benek

Więcej Na WWW.kultura.tychy.Pl

12 października, środa
godz. 17 – KuLTuRALNA ŚRODA w urbano-
wicach: „Laboratorium dźwięku” – warsztaty fi-
zyczne z Panem Korkiem (Klub McK urbanowi-
ce, ul. Przejazdowa 8)

13 października, czwartek
godz. 9.30, 11 i 12.30 – TEATR MALuTKI: „O!” 
– spektakl dla dzieci kolektywu NajNajlepiej 
(Pasaż Kultury Andromeda, pl. baczyńskiego)
godz. 17 – SZTuKA X MuZy: projekcja filmu 
„boscy” (MbP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – PORTRETy LITERAcKIE – spotka-
nie z pisarką Marleną Semczyszyn (Filia nr 5 
MbP, ul. Dąbrowskiego 5)
godz. 18 – cZWARTEK Z TEATREM dla dzieci: 
„Księżniczka Rosa i Klimek” – spektakl Teatru 
Katarynka z Gdańska (Klub McK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)

14 października, piątek
godz. 9, 11 – „DZIEcI Z buLLERbyN” – spektakl 
Sceny Młodego Widza (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 9.30, 11 i 12.30 – TEATR MALuTKI: „O!” 
– spektakl dla dzieci kolektywu NajNajlepiej 
(Pasaż Kultury Andromeda, pl. baczyńskiego)

15 października, sobota
godz. 9 – uLIcZNy MAD MAX – warsztaty fo-
tograficzne z Maksem Skrzeczkowskim (Muze-
um Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 11 – bAjKOTEKA: projekcja filmu dla 
dzieci „Encanto” (MbP – Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 11 i 13 – TEATR MALuTKI: „O!” – spek-
takl dla dzieci kolektywu NajNajlepiej (Pasaż 
Kultury Andromeda, pl. baczyńskiego)
godz. 16 – „DZIEcI Z buLLERbyN” – spektakl 
Sceny Młodego Widza (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

godz. 18 – STADION WIEcZOROWą PORą 
– zwiedzanie Stadionu Miejskiego i Tyskiej Ga-
lerii Sportu (Tyska Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 19 – ORZEchOWSKI/WIęcEK – kon-
cert Piotra Orzechowskiego – fortepian i Kuby 
Więcka – saksofon, w ramach cyklu Next Wave 
(Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – MESAjAh – koncert (Klub Mu-
zyczny underground, pl. Korfantego 1)
godz. 20 – hENGELO – koncert (Art Music 
club, ul. Oświęcimska 53)

17 października, poniedziałek
godz. 18 – AbEcADłO SZTuKI – gawęda Ag-
nieszki czyżewskiej o sztuce (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – ANDROMEDA – KINO, jAKIE ZNA-
My – projekcja filmu „Teściowie” (Pasaż Kultury 
Andromeda, pl. baczyńskiego)

15 października: godz. 19:  
Mesajah – koncert, klUb MUzycz-
ny UndergroUnd
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