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Między kobietą a mężczyzną
O Tyskich Spotkaniach Teatralnych i innych 
propozycjach rozmawiamy z Pawłem Drzewieckim.

pokonali mistrza
Hokeiści GKS Tychy wygrali wyjazdowy, 
prestiżowy mecz z mistrzem Polski.

tłumaczenie tyskiej historii
Peter Karl Sczepanek planuje wydać  
napisaną po niemiecku książkę o Tychach.8 1511
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przez sześć dekad szkoła przy ul. edukacji wykształciła tysiące fachowców z dziedzin związanych z budownictwem.

jubileusz budowlanki

reklama

strona 6

Le
sze

k S
ob

ier
aj

Jedni szukali pracy, 
inni pracowników
Po raz drugi w tym roku zorganizowano Tyskie Targi Pracy i Przedsię-
biorczości. W ich jesiennej edycji, na którą organizatorzy –  Powiatowy 
Urząd Pracy, Urząd Miasta Tychy, Okręgowa Izba Przemysłowo-Han-
dlowa, Podstrefa Tyska KSSE oraz Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości 
– zaprosili 11.10 na Stadion Miejski, wzięło udział 45 pracodawców, 
którzy oferowali około 850 miejsc pracy. str. 4

uhonorowano 
nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej w sali koncertowej Mediateki 
uhonorowano tyskich pedagogów. 
Nagrody Prezydenta Miasta Ty-
chy wręczono 55 wyróżniającym 
się nauczycielom i dyrektorom 
tyskich publicznych szkół, przed-
szkoli i placówek oświatowych.

– Bardzo dziękuję za wszyst-
ko, co robicie – mówił podczas 
uroczystości prezydent Andrzej 
Dziuba. – Ten rok jest szczegól-
ny: pandemia i organizacja nauki 
zdalnej, a później fala uchodź-
ców z ogarniętej wojną Ukrainy. 
To są wyzwania, które nas do-
tknęły – zdaliśmy ten egzamin, 
ale z pewnością kolejne przed 
nami!  str. 3
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ileż razy można?!
Pod jednym z artykułów na naszym portalu internetowym rozgorza-
ła jakiś tydzień temu gorąca polemika, w której udział brało (i chyba 
wciąż bierze, bo ostatnio sprawdzałem i dalej się kłócili) głównie dwóch 
internautów. Obaj są mieszkańcami Tychów – chyba, choć interneto-
wa anonimowość wyklucza pewność w tej materii – i to chyba jedyne, 
co obu panów łączy.

Napisałem „panów”, choć z powodów wymienionych wyżej też nie 
mam pewności. Na przykład w odsądzaniu mnie od czci i wiary po pub-
likacji jednego z moich felietonów wzięła udział osoba przedstawiająca 
się jako Wioleta, ale język, którym się posługiwała był tak męski, a za-
interesowania tak nietypowe dla kobiet (motoryzacja, cechy rozmai-
tych silników samochodowych i tym podobne), że ośmielam się wątpić 
w prawdziwość deklarowanej płci.

Ale wróćmy do dyskusji, od której zacząłem. Zasadniczo dyskusją 
to ona była tylko na początku, bo potem przeistoczyła się we wzajem-
ne obrzucanie się coraz to bardziej niewybrednymi epitetami. Chodziło 
w skrócie o to, czy w Tychach dobrze się żyje. Jeden z uczestników spo-
ru był wyraźnie niezadowolony z faktu, że zamieszkuje w naszym mie-
ście, czemu dał wyraz choćby podpisując się nickiem „niestety miesz-
kaniec Tychów”. Pan „niestety mieszkaniec” narzeka na wiele rzeczy 
– smog, korki, sinice, a nawet „trend proekologiczny” lansowany przez 
władze miasta. Z jego komentarzy wynika, że najchętniej wyniósłby się 
z Tychów gdzieś do którejś z sąsiednich gmin, gdzie nie ma tyle świa-
teł na ulicach.

Drugi z interlokutorów wydaje się być zadowolony, a wręcz szczęś-
liwy z powodu bycia tyszaninem i namawia swojego oponenta do wy-
prowadzki (cyt. „Jak się komuś Tychy nie podobają to niech się wypro-
wadzi, droga wolna”). Jest jedno „ale”: otóż panu zadowolonemu nie 
wszystko się w Tychach podoba. Nie podoba się mu mianowicie… wła-
dza, a konkretnie prezydent, którego obwinia za wszystko, co – jego 
zdaniem – w mieście nie gra. „Obecna władza jest głucha na potrzeby 
mieszkańców” – grzmi, podając za przykład fakt, że nie ma w mieście 
odkrytego basenu oraz oddziału chirurgiczno-ortopedycznego dla dzie-
ci w żadnym z miejscowych szpitali.

I tak się panowie zapędzili w polemice, że przeszli na kwestie politycz-
ne. Jeden z panów przyznał, że jest zwolennikiem lokalnej opozycji (po-
tem uściślił, że chodzi o PiS i Tychy Naszą Małą Ojczyzną), a drugiego 
– jako, że ten śmiał się z nim nie zgadzać – wyzwał od „zwolenników 
partii Donalda”. Z kolei „niestety mieszkaniec” przestał ukrywać swoje 
raczej chłodne uczucia wobec poczynań partii Jarosława Kaczyńskiego 
i nazwał oponenta „pisowskim trollem”. I tak wzajemnie się panowie 
karmili niechęcią do siebie i reprezentowanych przez siebie poglądów. 
I chyba karmią do dziś…

Mnie jednak zastanawia co innego. O ile kwestia powstania w Ty-
chach basenu otwartego faktycznie jest dyskusyjna i rację mają po części 
zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy takiej inwestycji, o tyle obwinia-
nie prezydenta miasta o brak ortopedii czy chirurgii dziecięcej świadczy 
już o poważnej – rzeczywistej lub udawanej – ignorancji podnoszące-
go taki zarzut. Póki co bowiem usługi medyczne kontraktuje nie samo-
rząd, nie prezydent tylko Narodowy Fundusz Zdrowia i to NFZ właśnie 
uznał, że w Tychach i wielu innych śląskich miastach takich oddziałów 
nie będzie, chyba że prywatne, więc nierefundowane. To NFZ stwier-
dził, że placówka w Katowicach Ligocie, oddalona o kilkanaście kilome-
trów od Tychów, zaspokoi potrzeby w tym zakresie. Mimo, że nasz sa-
morząd jeszcze w poprzedniej kadencji jeździł do Funduszu i próbował 
coś w tej materii załatwić. Obwinianie więc któregokolwiek prezyden-
ta, burmistrza czy wójta za brak jakiegoś oddziału w szpitalu jest tak 
samo trafione jak obwinianie tegoż prezydenta o to, że jakieś małżeń-
stwo dało swojemu dziecku na imię Janusz. On po prostu nie ma w tym 
zakresie kompetencji i tyle.

Kwestia niemożności (bo przecież nie niechęci władz) stworzenia 
np. w Megrezie dziecięcej ortopedii była już tyle razy tłumaczona, 
że na widok tego typu zarzutów w przeróżnych dyskusjach już ręce 
opadają. No bo ileż razy można tłumaczyć jedno i to samo?
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rozpoznawany w wielu 
Miejscach na świecie 
ireneusz krosny jest 
rodowityM tyszanineM; 
tu urodziŁ się 
w 1968 roku. zaczynaŁ 
w prowadzonyM przez 
zbigniewa skorka 
aMatorskiM teatrze 
ruchu i pantoMiMy 
„Migreska”, a po kilku 
wŁasnych projektach 
zaŁożyŁ koMediowy 
teatr jednego MiMa.

Od sezonu 1995/96, kiedy to zdo-
był trzy Grand Prix na trzech naj-
ważniejszych festiwalach kaba-
retowych w Polsce, jego kariera 
nabrała tempa, które nie zwalnia 
do dzisiaj. Krosny jeździ po ca-
łym świecie ze swoją sztuka roz-
bawiania do łez, zdobywa kolejne 
wyróżnienia międzynarodowych 
festiwali w całej Europie, Rosji, 
Kanadzie, USA, Chinach, Korei 
Południowej. Prowadzi warszta-
ty pantomimiczne w Akademii 
Sztuk Teatralnych im. Stanisła-
wa Wyspiańskiego w Krako-
wie i Wyższej Szkole Teatralnej 
w Wilnie. Brał udział w kilku-
dziesięciu programach telewi-
zyjnych na antenie TVP1, TVP2, 
Polsatu i TVN, a także telewizji 
zagranicznych.

Irek nigdy o swoim rodzin-
nym mieście nie zapomniał. Jest 
przyjacielem teatru i sztuki lo-
kalnej. Wieloletnia znajomość 
z Teatrem Belfegor przerodziła 
się w okresie pandemicznej izola-
cji w przyjaźń. Nasz słynny mim 
wziął czynny udział w tworze-
niu hitowego spektaklu dla dzie-
ci „Cyrkowy świat zwierząt”, któ-
ry obejrzało już od zeszłego roku 
kilka tysięcy maluchów. Jak mówi 
szef Teatru Belfegor Sławomir 
Żukowski: „Irek miał ogromny 
wpływ na naszych aktorów, jego 
obycie sceniczne, kontakt z pub-
licznością i cenne rady wyniosły 

moją kadrę na wyżyny możliwo-
ści. Praca z takim zawodowcem 
to sama przyjemność”.

Teatr Belfegor, pomimo 35 lat 
tradycji, nigdy nie miał swojego 
domu. Od dwóch lat trwały prace 
aranżacyjne, remontowe i organi-
zacyjne, by aula dawnego budyn-
ku WSZINS mogła kojarzyć się 
mieszkańcom przede wszystkim 
z siedzibą tego zespołu. Wiele sta-
rań ku temu poczyniła również 
spółka „Śródmieście” – właści-
ciel budynku. Okazało się jednak, 
że Ireneusz Krosny ma również 
magiczne moce, które mogą po-
móc. To on natchnął i zmotywo-
wał wszystkich zaangażowanych 

w ten projekt, by dawna aula ty-
skiej wyższej uczelni mogła stać 
się sceną dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, a na widowni by mo-
gli zasiadać mieszkańcy nasze-
go miasta.

Jak mówi Paweł Janas, Dy-
rektor Żłobków i Przedszkoli 
SportArt, których podopieczni 
również grają na tej scenie: „Irek 
wiele razy bezinteresownie ofia-
rował dzieciom swój czas i roz-
bawiał ich do łez. W projek-
cie aranżacji nowego domu dla 
Teatru Belfegor również się za-
angażował, zarysowując ogól-
ny pomysł oraz wskazując wiele 
istotnych detali. Motywował nas 

przy każdym spotkaniu wierząc, 
że to się uda”.

Ireneusz Krosny, człowiek któ-
ry zamienił dawny WSZiNS przy 
al. Niepodległości 32 w teatr, 
wystąpił na jego deskach w mi-
niony piątek na hucznej Gali 
Twórczości Dziecięcej z okazji 
10-lecia Żłobków i Przedszko-
li SportArt.

Z kolei we wtorek, 25 paź-
dziernika o godz. 18.30 tyski 
mim zagości na scenie Teatru 
Małego, by wystąpić w ramach 
festiwalu Śląska Jesień Gitarowa 
we wspólnym koncercie z gita-
rzystami z niemieckiego Ober-
hausen. dj ●

Pomógł zmienić szkołę w… teatr
ireneusz krosny NIE ZAPOmINA O SWOIm mIEŚcIE I ZAWSZE jEST cHęTNy DO POmOcy.

Ireneusz Krosny na scenie Belfegora, którą współtworzył.
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z okazji dnia edukacji 
narodowej w sali 
koncertowej Mediateki 
uhonorowano tyskich 
pedagogów. nagrody 
prezydenta Miasta 
tychy wręczono 
55 wyróżniającyM 
się nauczycieloM 
i dyrektoroM tyskich 
publicznych szkóŁ, 
przedszkoli i placówek 
oświatowych.

– Bardzo dziękuję za wszyst-
ko, co robicie – mówił podczas 
uroczystości prezydent Andrzej 
Dziuba. – Ten rok jest szcze-
gólny: pandemia i organizacja 
nauki zdalnej, a później fala 
uchodźców z ogarniętej wojną 
Ukrainy. To są wyzwania, które 
nas dotknęły – zdaliśmy ten eg-
zamin, ale z pewnością kolejne 
przed nami! To wy w znacznej 
mierze macie wpływ na to, jak 
postrzegane są działania samo-

rządu naszego miasta. Życzę po-
wodzenia w dalszych Waszych 
działaniach.

– To zaszczyt dla mnie, 
że mogę współpracować z ta-
kimi osobami jak Wy – osoba-
mi, które są zaangażowane, które 
robią coś więcej, niż wynikało-
by z tego, że pracujecie w szko-
le – dodał Maciej Gramatyka, 
zastępca prezydenta Tychów 
ds. społecznych. – Te nagrody 
są za dodatkowe rzeczy, za Wa-

sze działania, które nie wyni-
kają z umowy o pracę. Cieszy, 
że są tacy nauczyciele – dodał 
Maciej Gramatyka.

Nagrody Prezydenta Miasta Ty-
chy wręczono 55 wyróżniającym 
się nauczycielom i dyrektorom ty-
skich publicznych szkół, przed-
szkoli i placówek oświatowych. 
Podczas uroczystości listami gra-
tulacyjnymi Prezydenta Miasta 
Tychy uhonorowane zostały rów-
nież osoby, które otrzymały me-

dal Komisji Edukacji Narodowej 
– 10 osób, nagrody Ministra Edu-
kacji i Nauki – 2 osoby oraz na-
grody Śląskiego Kuratora Oświa-
ty – 1 osoba.

Podczas uroczystości po-
ruszono także wątek edukacji 
dzieci z rodzin ukraińskich. Jak 
stwierdziła Anita Iskierka, dy-
rektor III LO im. Wyspiańskie-
go, bez wsparcia organu prowa-
dzącego i sprawującego nadzór 
pedagogiczny, szkoły nie mo-
głyby dobrze wykonywać swo-
ich zadań.

– Ta pomoc jest szczególnie 
ważna w czasach niepewnych – 
najpierw pandemia, potem wojna 
za naszą wschodnią granicą i spo-
ra grupa uchodźców przybyłych 
do naszego miasta – w tym ucz-
niowie wymagający kształcenia. 
Jeśli dodamy do tego przeróż-
ne zawirowania prawne, to bez 
wsparcia władz miasta, dyrek-
cji Miejskiego Centrum Oświa-
ty w Tychach i jego pracowników 
oraz kuratorium oświaty w Ka-
towicach nie bylibyśmy w stanie 
zapewnić uczniom tak dobrze 
zorganizowanej nauki zdalnej, 
ani też zapewnić dodatkowych 
miejsc, w tym całych oddziałów, 
dla uczniów z Ukrainy – powie-
działa.

W roku 2022 nie przyzna-
no odznaczeń państwowych dla 
osób zatrudnionych w szkołach 
i placówkach, dla których orga-
nem prowadzącym jest Miasto 
Tychy.
ru ●

czwarta edycja konkursu.

szukamy 
społecznika
Fundacja Rozwoju Ekonomii 
Społecznej już po raz czwarty 
organizuje konkurs Tyski Spo-
łecznik Roku, którego celem jest 
pokazanie, upowszechnienie 
i uhonorowanie osób i instytu-
cji, bezinteresownie działających 
na rzecz miasta i jego mieszkań-
ców, odznaczających się wysoce 
prospołecznymi postawami.

W konkursie mogą wziąć udział 
osoby fizyczne, grupy nieformal-
ne, organizacje pozarządowe oraz 
instytucje (w tym placówki oświa-
towe) i przedsiębiorcy. Tytuły Ty-
skiego Społecznika Roku przyzna-
wane będą w trzech kategoriach: 
dla osoby, dla instytucji oraz dla 
wolontariusza roku. W pierwszych 
dwóch kategoriach kandydatów 
zgłaszać może każdy, natomiast 
wolontariusza roku typuje Tyskie 
Centrum Wolontariatu.

Kandydatów do nagród i wy-
różnień należy zgłaszać do 31 paź-
dziernika. Aby to zrobić, nale-
ży wypełnić formularz dostępny 
na stronie ekonomiaspoleczna.
org.pl, a potem odesłać mailem 
na adres fres@ekonomiaspolecz-
na.org.pl. Można także wypełnio-
ny formularz zgłoszeniowy dostar-
czyć osobiście do biura Fundacji 
w budynku Balbina Centrum przy 
ul. Barona 30, pokój 209B. Na stro-
nie internetowej Fundacji Roz-
woju Ekonomii Społecznej moż-
na zapoznać się ze szczegółowym 
regulaminem konkursu.

Ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród odbędzie się pod-
czas uroczystej gali Tyskiego Spo-
łecznika Roku, zaplanowanej na 1 
grudnia br. ww ●

uhonorowano nauCzyCieli 
nagrody prezydenta mIASTA TycHy Z OKAZjI DNIA EDuKAcjI NARODOWEj.

Z rąk prezydenta Tychów (pierwszy z lewej) nagrody i wyróżnienia odebrało w minionym tygodniu łącznie 55 tyskich nauczycieli.
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Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy 

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze 
został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 
nr 5567/64 o pow. 90 m2, położonej w Tychach przy al. Jana Pawła II, z przeznaczeniem 
na plac zabaw przy punkcie handlowym i ogródek letni, na okres do 3 lat.

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 
nr 1078/120 o pow. 60 m2, położonej w Tychach przy ul. Cielmickiej, z przeznaczeniem pod 
ogród przydomowy, na czas nieoznaczony.

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 
nr 1385/9 o pow. 276 m2, położonej w Tychach przy ul. Oświęcimskiej, z przeznaczeniem 
pod ogród przydomowy, na czas nieoznaczony.

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 
1472/25 o pow. 130 m2, położonej w Tychach przy ul. Piwnej/Mikołowskiej, z przeznaczeniem 
pod ogród przydomowy, dojście i dojazd, na czas nieoznaczony.

Lista studentów, którym przyznano w 2022 roku stypendium 
Samorządu Miasta Tychy „Quod discis, tibi discis”

1. Martyna BONK
2. Tomasz BUDZIOSZ

3. Oktavia BUJNOWICZ
4. Katarzyna JANIK
5. Paweł SZCZĘSNY

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
/-/Barbara Konieczna

komunikaty

po raz drugi w tyM 
roku zorganizowano 
tyskie targi pracy 
i przedsiębiorczości. 
w ich jesiennej edycji, 
na którą organizatorzy 
–  powiatowy urząd 
pracy, urząd Miasta 
tychy, okręgowa 
izba przeMysŁowo-
handlowa, podstrefa 
tyska ksse oraz 
cech rzeMiosŁ 
i przedsiębiorczości 
– zaprosili 11.10 
na stadion Miejski, 
wzięŁo udziaŁ 45 
pracodawców, którzy 
oferowali okoŁo 850 
Miejsc pracy.

Targi odwiedziło ponad 800 osób, 
w tym nie tylko ci, którzy poszu-
kiwali pracy, ale także osoby chcą-
ce ją zmienić, szukające lepszych 
warunków finansowych.

– Dziękuję wszystkim zaanga-
żowanym w organizację tego wy-
darzenia. Po wiosennych targach 
odniosłem wrażenie, że wszyscy 
byliśmy z nich zadowoleni – za-
równo osoby poszukujące pracy, 
ale i pracodawcy. Zapewne nie bę-
dzie to nasze ostatnie spotkanie. 
Zatem życzę znalezienia kom-
petentnych pracowników, a po-
szukującym pracy, którzy dziś 

są tutaj z nami na targach – jak 
najlepszej i dobrze płatnej pracy 
– powiedział Maciej Gramaty-
ka, zastępca prezydenta Tychów, 
a Dorota Otok, dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Tychach, 
stwierdziła:

– Nadal mamy rynek pracow-
nika i pod tym względem sytua-
cja nie zmienia się od dłuższego 
czasu. W Powiatowym Urzę-
dzie Pracy stale mamy 700-800 
miejsc pracy. Firmy i instytucje 
nadal poszukują chętnych osób 
i to mimo znacznego napływu 
obywateli z Ukrainy. Otrzymu-
jemy powiadomienia od praco-
dawców o zatrudnieniu obywa-
teli Ukrainy – obecnie takich 
powiadomień jest ponad 1700. 
Z naszych informacji wynika, iż 
na naszym rynku pracuje od 3,5 
do 4 tys. Ukraińców. Są to oso-
by, które pracowały przed woj-
ną, jak i te, które są u nas od kil-
ku miesięcy. Jesteśmy na targach 
z ofertami, które trafiły do nasze-
go urzędu, ale są także przedsta-
wiciele Powiatowych Urzędów 
Pracy w Mikołowie i w Pszczy-
nie. Praca czeka zarówno na oso-
by młode, jak i starsze, chcące 
np. zmienić pracę.

O sytuacji na runku pracy naj-
lepiej świadczą dane publikowane 
przez PUP w Tychach. Obecnie 
stopa bezrobocia utrzymuje się 

w Tychach na poziomie 1,8 proc 
(kraj – 4,8 proc., woj. śląskie – 3,7 
proc). Bez pracy pozostaje 1.118 
osób, w tym 614 kobiet.

Podczas targów swoje sta-
nowiska miały różne instytu-
cje – Urząd Miasta w Tychach 
i Bieruniu, Izba Administracji 
Skarbowej w Katowicach, Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych 
w Rybniku, byli przedstawiciele 
służby celno-skarbowej, wojska 
– w tym Wojskowego Centrum 
Rekrutacji w Tychach i Śląskie-
go Oddziału Straży Granicznej, 
Komendy Miejskiej Policji, Stra-
ży Miejskiej w Tychach. Obecnie 
Izba Administracji Skarbowej 
w Katowicach prowadzi nabór 
na wolne stanowiska w różnych 
urzędach skarbowych. W wy-
kazie są zarówno te, gdzie pra-
cowników obecnie brakuje, jak 
i te, na które rekrutacja nieba-
wem się rozpocznie. A o pracę 
można było aplikować na miej-
scu, bowiem do każdej oferty do-
łączony był kod QR – wystarczy-
ło wypełnić ankietę, podać swoje 
dane i wysłać…

Przedstawiciele sieci Auchan 
poszukiwali m.in. pracowników 
ochrony, hali, magazynu i kasje-
rów do sklepów w Tychach, Mi-
kołowie, Bieruniu i Żorach, byli 
przedstawicieli sieci McDonald’s, 
kierowców nadal chce zatrudnić 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej w Tychach, a o środ-
kach pomocowych, szkoleniach 
można się było dowiedzieć na sto-
isku Okręgowej Izby Przemysło-
wo-Handlowej oraz Głównego 
Punktu Informacyjnego Fundu-
szy Europejskich. Fachową po-
moc oferowały również Młodzie-
żowe Centrum Kariery w Tychach 
i Regionalny Ośrodek Wspierania 
Ekonomii Społecznej. Sporo było 
ofert miejscowych firm, głównie 
z Tyskiej Podstrefy KSSE. Po-
szukiwani są m.in. inżynierowie 
ds. automatyzacji, inżynierowie 
produktu, elektromechanicy, au-
tomatycy…

Działająca od 30 lat na rynku 
firma BMT Scharf Polska zapre-
zentowała oferty m.in. dla mecha-
ników, inżynierów i techników 
elektroników, elektryków-mon-
terów, ślusarzy, serwisantów, 
pracowników w dziale zaopa-
trzenia.

– Jesteśmy firmą z branży gór-
niczej, a obecnie sytuacja w tym 
sektorze zmieniła się o 180 stopni 
– powiedział przedstawiciel firmy, 
Sebastian Zakowski. – Kopalnie 
otrzymują dodatkowe pieniądze, 
otwiera się przed nimi perspekty-
wa na dłuższy rozwój, a tym sa-
mym na inwestycje. A inwestycje 
te również zakup maszyn, więc 
i dla nas jest szansa na rozwój. 
Ponadto wiele kopalń i zakładów 
górniczych rozpoczyna remon-
ty starszych maszyn i urządzeń. 
Ważne jest byśmy jak najlepiej 
wykorzystali tę sprzyjającą ko-
niunkturę.

Co roku targi odwiedzają ucz-
niowie najstarszych klas tyskich 
szkół średnich.

– Jestem tutaj z uczniami kla-
sy czwartej Technikum nr 2 w Ty-
chach – powiedziała nauczycielka 
Ewa Łupińska-Rogała. – Do ma-
tury i ważnych decyzji zawodo-
wych mają jeszcze rok, ale warto, 
by z rynkiem pracy zaznajomili 
się już teraz. Zresztą przyjście tu-
taj to był pomysł uczniów, chcie-
li dowiedzieć się co mogą robić 
po swojej szkole, gdzie szukać 
pracy, porozmawiać bezpośred-
nio z pracodawcami, przekonać 
się czego firmy oczekują od osób 
starających się o pracę oraz jakie 
warunki sami muszą spełnić.
leszek sobieraj ●

jedni szukali PraCy, 
inni PraCowników
tyskie targi pracy I PRZEDSIębIORcZOŚcI NA STADIONIE mIEjSKIm.

Jesienne Targi Pracy i Przedsiębiorczości odwiedziło ponad 800 osób.
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◆ W CZeChOWiCaCh-DZie-
DZiCaCh fuNkCjONariusZ 
kMP W tyChaCh w czasie wol-
nym od służby był na spacerze 
z żoną oraz kilkumiesięcznym 
dzieckiem w wózku. W pewnym 
momencie kierujący peugeotem 
53-letni mężczyzna, wyjeżdżając 
z parkingu uderzył tyłem pojaz-
du w bok wózka. Na szczęście 
dziecku nic się nie stało. Poli-
cjant podszedł do kierującego, 
od którego wyczuł silną woń al-
koholu i nakazał mu wyciągnąć 
kluczyki ze stacyjki, a następnie 
przekazał go patrolowi. Okaza-
ło się, że 53-latek miał prawie 
trzy promile alkoholu w organi-
zmie. Ponadto posiadał sądowy 
zakaz prowadzenia pojazdów. 
Mężczyźnie grozi nawet 5 lat 
więzienia, świadczenie pienięż-
ne na rzecz Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej, a nawet do-
żywotni zakaz prowadzenia po-
jazdów.
◆ 15.10 POiNfOrMOWaNO 
straż POżarNą, iż w komi-
nie piecyka łazienkowego jedne-
go z mieszkań w budynku wie-
lorodzinnym przy al. Bielskiej 
znajduje się jakieś zwierzę. Jak 
się okazało był to ranny ptak. 
Zwierzę trafiło do Leśnego Po-
gotowia w Mikołowie.  
◆ tysCy POliCjaNCi Za-
trZyMali kilku PijaNyCh 
kierOWCóW. Rekordzistą oka-
zał się 42-letni mężczyzna, który 
kierował manem. Badanie wyka-
zało 3,3 promila alkoholu. 
◆ Z kOlei 13.10, Na ul. tu-
liPaNóW policjanci tyskiej 
komendy zatrzymali 49-letnią 
tyszankę, która kierowała vw ti-
guan będąc w stanie nietrzeźwo-
ści – badanie wykazało 3,1 pro-
mila alkoholu. Postępowanie 
prowadzi KMP w Tychach. 
◆ kierująCy vOlvO 34-let-
Ni tysZaNiN, wykonując ma-
newr skrętu w prawo na ozna-
kowanym przejściu dla pieszych 
potrącił 42-letniego mężczyznę, 
który doznał obrażeń nogi. 
◆ tyska POliCja sZuka 
śWiaDkóW ZDarZeń DrO-
gOWyCh, w których kierowcy 
uderzali w zaparkowane samo-

chody, a następnie oddalali się z 
miejsc zdarzenia. Tak było 22.09, 
około godz. 10.20, na parkingu 
sklepu Tychach przy ulicy Wej-
chertów 2, kiedy nieznany kieru-
jący nieustalonym pojazdem nie 
zachował szczególnej ostrożności 
podczas manewru cofania i ude-
rzył w peugeota o numerze reje-
stracyjnym ST55… powodując 
jego uszkodzenia. Osoby posia-
dające jakiekolwiek informacje 
na ten temat proszone są o pilny 
kontakt telefoniczny lub osobisty 
KMP w Tychach, pok. nr 38, tel. 
47 85 513 69.

Ponadto w okresie od 11.09 do 
12.09 (godz. 7) na trasie DK-1 
w kierunku Katowic, kierujący 
nieustalonym pojazdem najechał 
na tablice drogowe uszkadzając 
je, po czym oddalił się z miejsca 
kolizji. Postępowanie prowadzi 
KMP w Tychach, pok. nr 40, tel. 
47 85 513 67.
◆ rOśNie liCZBa ZDarZeń 
Z uDZiałeM OsóB kieru-
jąCyCh hulajNOgaMi. Jak 
informuje policja, od początku 
roku zanotowano ich łącznie 13, 
z czego cztery zdarzenia zostały 
zakwalifikowane jako wypadki, 
w których poszkodowane zosta-
ły 4 osoby, a 9 zdarzeń to kolizje 
drogowe.  ls ●
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Tyscy uczniowie z drugich klas 
szkół podstawowych po raz ko-
lejny będą korzystać z bezpłat-
nych lekcji pływania i doskona-
lenia umiejętności zachowania się 
w wodzie. Zajęcia przez cały se-
mestr będą się odbywać w Wod-
nym Parku Tychy.

Ośmiolatki są już po pierw-
szych zajęciach. – Na początek, 
jak zawsze, zapoznajemy naj-
młodszych z naszym obiektem 
i strefą sportową, a nasi instruk-
torzy przeprowadzają krótkie 
szkolenie dotyczące zasad i bez-
pieczeństwa nad wodą – wyjaś-
nia Zbigniew Gieleciak, prezes 
Regionalnego Centrum Gospo-

darki Wodno-Ściekowej SA, za-
rządzającego Wodnym Parkiem 
Tychy.

W zajęciach brać będą udział 
wszyscy uczniowie drugich klas 
publicznych szkół podstawo-
wych w Tychach. Zajęcia w ra-
mach lekcji wychowania fizycz-
nego będą odbywać się w dwóch 
basenach strefy sportowej Wod-
nego Parku Tychy, a prowadzić 
będą je doświadczeni instruk-
torzy pływania. Każda klasa raz 
w tygodniu do grudnia włącznie 
będzie korzystać z bezpłatnych 
lekcji. Łącznie skorzysta z nich 
1233 dzieci z 59 oddziałów w 23 
szkołach.

– Tylko podczas tegorocznych 
wakacji w Polsce utonęły 164 
osoby. Statystyki są przerażające, 
dlatego wspólnie z Miastem Ty-
chy po raz kolejny postawiliśmy 
na edukację i prezentowanie od-
powiedzialnych zachowań zarów-
no w wodzie, jak i nad nią – pod-
kreśla Zbigniew Gieleciak.

Zajęcia nauki pływania dla 
drugoklasistów z Tychów zosta-
ły dofinansowane z budżetu Mia-
sta Tychy i są bezpłatne dla ucz-
niów. Lekcje pływania dla tyskich 
uczniów, których pomysłodaw-
cą był prezydent Tychów Andrzej 
Dziuba, po raz pierwszy odbyły 
się w marcu 2019 roku. Mp ●

„Świadomi zadań młodzieży 
w naszej ojczyźnie Rzeczypo-
spolitej Polskiej uroczycie ślubu-
jemy: rzetelnie wypełniać obo-
wiązki uczniów, uczyć się pilnie 
i sumiennie, pracować uczciwie 
i wytrwale, godnie reprezento-
wać naszą szkołę, szanować na-
uczycieli i wychowawców, być 
odpowiedzialnym, stawiać sobie 
najwyższe wymagania, kształto-
wać świadomie swoje charakte-
ry, umysły, wolę i uczucia, sięgać 
zawsze po ideały prawdy, dobra, 
miłości i piękna….”.

Takie ślubowanie złożyło pra-
wie 90 uczniów pierwszych klas 
mundurowych Zespołu Szkół im. 
Orląt Lwowskich w Tychach oraz 
Zespołu Szkół w Olkuszu, dzia-
łających w ramach Zakładu Do-
skonalenia Zawodowego w Ka-
towicach. W imieniu wszystkich 
kadetów na sztandar tyskiej szko-
ły ślubowali: Wincenty Dietrych, 
Paweł Poliński, Jakub Dekert z Ty-
chów oraz Nikola Frączek i Kry-
stian Latacz z Olkusza.

Uroczystość odbyła się w Parku 
Miejskim Solidarności, a wcześ-
niej uczniowie i nauczyciele prze-
szli kolumną z Zespołu Szkół im. 
Orląt Lwowskich ulicami Budow-
lanych i Edukacji wraz z Orkie-
strą Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach. Podczas 
uroczystości obecni byli przed-
stawiciele władz miasta z wice-
prezydentem Maciejem Grama-
tyką i zastępcą przewodniczącej 
Rady Miasta Lidią Gajdas, zarzą-
du ZDZ oraz instytucji edukacyj-
nych. Były także delegacje służb 
mundurowych, w tym ppłk Piotr 

Janosz – szef Wojskowego Cen-
trum Rekrutacyjnego w Tychach. 
Licznie przybyli również rodzi-
ce uczniów.

– Ślubowanie uczniów klas 
pierwszych mundurowych 
na stałe wpisało się do kalenda-
rza roku szkolnego – powiedzia-
ła Bożena Uszok-Jarek, dyrektor 
szkoły. – Misją naszego Zespołu 
Szkół jest stworzenie możliwości 
indywidualnego i wszechstron-
nego rozwoju każdego ucznia. 
W szkole działa Liceum Ogólno-
kształcące, oddział przygotowa-
nia wojskowego, klasa policyjna, 
a w technikum – klasa wojskowa. 
Przeznaczone są one dla uczniów 
chcących w przyszłości związać 
się z różnymi formacjami mun-
durowymi. Naszą szkołę w wypeł-

nianiu misji edukacyjnej wspie-
rają liczne liczące się w życiu 
publicznym naszego regionu in-
stytucje i organizacje, za co bar-
dzo dziękuję. Najczęściej ucznio-
wie już w pierwszej klasie mają 
ściśle sprecyzowane plany doty-
czące dalszego kształcenia, a wy-
bór nauki w klasach munduro-
wych to odważna decyzja, dająca 
szansę na zdobycie wiedzy, ale 
także wychowanie w duchu pa-
triotycznym, co nabiera szczegól-
nego znaczenia w związku z sytu-
acją za naszą wschodnią granicą.

W części artystycznej wystąpi-
ły dzieci z Niepublicznego Przed-
szkola Smyki. Po ślubowaniu 
odbyła się defilada, a następnie 
zaproszono wszystkich na gro-
chówkę. leszek sobieraj ●

zespóŁ szkóŁ nr 5 
czyli popularna 
budowlanka obchodzi 
w tyM roku swoje 
60-lecie. z tej okazji 
w piątek, 14.10 
po uroczystej Mszy 
św., w szkolnej auli 
spotkali się obecni 
i byli nauczyciele, 
uczniowie,  absolwenci, 
wŁadze Miasta oraz 
zaproszeni goście. 
po części oficjalnej 
odbyŁ się piknik 
na terenie szkoŁy.

– Nasza szkoła bardzo mocno 
wpisała się w historię miasta – 
powiedział Marek Wac, dyrektor 
Zespołu Szkół nr 5. – Dziś trud-
no sobie to wyobrazić, ale w la-
tach 90. uczyło się w niej prawie 
1700 uczniów w 53 oddziałach. 
Mamy 13 tysięcy absolwentów, 
którzy pracują nie tylko w regio-
nie, ale i na całym świecie. Je-
stem ósmym dyrektorem i gdy 
przyglądam się pracy moich po-
przedników nie ukrywam, że je-
steśmy szkołą z sukcesem. Od 17 
lat wraz z gronem pedagogicz-
nym i pracownikami szkoły sta-
ram się podtrzymywać tradycje 
wysokiego poziomu nauczania. 
Szkoła otrzymała wiele nagród 
i wyróżnień, co roku jesteśmy 
wśród najlepszych szkół w Pol-
sce – mamy kolekcję srebrnych 
i brązowych tarcz. Cieszymy się 
wszyscy z jubileuszu i chciał-
bym, żeby dzisiaj w czasie na-
szego wspólnego święta państwo 
dobrze się z nami bawili.

– W tej szkole bawiłem się już 
lata temu, podczas studniówki, 
bo wówczas LO im. Kruczkow-
skiego organizowało studniówki 
właśnie w tej auli – powiedział 
Maciej Gramatyka, zastępca pre-
zydenta Tychów ds. społecznych. 
– I zapewniam – była to świetna 
zabawa! Budowlanka jest filarem 
tyskiej oświaty, jedną z tych pla-

cówek, które zbudowały trady-
cje tego miasta. Od lat państwo 
kształcicie świetnych fachow-
ców, tutaj nabywają umiejętno-
ści w wielu ciekawych i atrak-
cyjnych zawodach budowlanych 
oraz usługowych. Z okazji jubi-
leuszu 60-lecia szkoły chciałbym 
złożyć gratulacje oraz życzenia 
dalszych sukcesów, zadowolo-
nych i dobrze wykształconych 
absolwentów oraz niegasną-
cej motywacji do pracy z tyską 
młodzieżą.

Dodajmy, iż absolwentami 
szkoły są m.in. malarka Beata 
Wąsowska, ks. Teofil Grzesica, 
filmowiec-amator Józef Kłyk, 
aktor Tadeusz Kuta oraz archi-
tekci: Wojciech Klasa i Robert 
Skitek.

Historię szkoły przybliży-
ła dr Maria Lipok-Bierwiaczo-
nek, której ojciec przez wiele lat 
był wicedyrektorem Budowlan-
ki. Mówiła nie tylko o jubilat-
ce, ale także o powstaniu i roz-
woju szkolnictwa zawodowego 
w Tychach.

– Z jubileuszem 60-lecia szko-
ły nie jest taka prosta sprawa, 
bo 60 lat temu oddano budy-
nek, w którym obecnie się znaj-
duje placówka, jednak jej trady-
cje sięgają znacznie wcześniej. 
Warto zaznaczyć, że przed II 
wojną światową nie było w Ty-
chach żadnej szkoły zawodo-
wej, ani nawet szkoły średniej. 
Jeśli młodzież chciała się uczyć, 
musiała dojeżdżać do Mikoło-
wa, Katowic, Pszczyny czy Bie-
runia. Dopiero po wojnie tyscy 
rzemieślnicy zaczęli się domagać 
utworzenia szkolnictwa zawo-
dowego, by mieć młodych ludzi 
przygotowanych do pracy w ich 
warsztatach. I w 1946 roku po-
wstała szkoła – Publiczna Szko-
ła Dokształcająca Zawodowa. 
Organizację szkoły powierzono 
Czesławowi Grotowi, pierwsze-
mu kierownikowi szkoły. Pisał 
on w kronice szkoły, jak trud-

ne były początki placówki – 
w salach lekcyjnych były skła-
dane stoliki i krzesła ogrodowe, 
a pieniędzy brakowało dosłow-
nie na wszystko, bo szkoła nie 
miała zapewnionego finanso-
wania.

Jednak szkoła się rozwija-
ła, zmieniała nazwę, siedzi-
bę, swego czasu działały dwie 
– budowlana i tzw. metalowa. 
A w 1958 roku wyznaczono te-
ren pod budowę szkoły na osied-
lu E1 i w lipcu 1958 r. dokonano 
wmurowania aktu erekcyjnego. 
Roboty budowlano-montażo-
we rozpoczęto w sierpniu 1958 
r, a uroczyste otwarcie Budow-
lanki nastąpiło 4 września 1962 
roku wraz z rozpoczęciem no-
wego roku szkolnego. Placówka 
przyjęła wówczas nazwę Szko-
ła Rzemiosł Budowlanych oraz 
Technikum Budowlane im. Ste-
fana Franciszaka. Potem jeszcze 
kilka razy zmieniała się jej na-
zwa –  w 1974 roku był to Zespół 
Szkół Budowlanych w Tychach, 
w 1987 r. –  Zespół Szkół Bu-
dowlano–Mechanicznych w Ty-
chach. W 2000 r. placówce na-
dano nazwę Zespołu Szkół nr 5 
w Tychach, a w 2009 roku Tech-
nikum nr 4, wschodzące w skład 
Zespołu Szkół nr 5, otrzymało 
imię Hanny i Kazimierza Wej-
chertów.

W ostatnich latach budy-
nek szkoły poddano moderni-
zacji i rozbudowie. Zaczęło się 
od remontu sali gimnastycznej 
w 2007 roku, potem prowadzo-
no prace na basenie, w warszta-
tach, wymieniony został dach, 
powstało boisko wielofunkcyj-
ne, systematycznemu remonto-
wi i doposażaniu poddano kolej-
ne pracownie, wreszcie w latach 
2018-2019 budynek przeszedł 
termomodernizację, a w tym 
roku wyremontowano dziedzi-
niec szkoły. Dzięki temu szkoła 
prezentuje się dziś jak nowa.
leszek sobieraj ●

wPisana w historię 
miasta
w ciągu 60 lat Mury budowlanki OPuŚcIłO 13 TySIęcy AbSOLWENTóW.

Na uroczystościach pojawiło się wielu absolwentów tyskiej Budowlanki.

Pio
tr 

Po
ds

iad
ły 

zajęcia w wodnym parku tychy dofinansowało miasto.

drugoklasiści pływaJą

klasy mundurowe defilowały „pod żyrafą”.

orlęta złożyły ślubowanie

W uroczystościach w Parku Miejskim Solidarności wzięła 
udział prawie 90 uczniów z Tychów i Olkusza.

Ponad 1200 tyskich uczniów korzysta z bezpłatnej nauki pływania w Wodnym Parku Tychy.

W
od

ny
 Pa

rk
 Ty

ch
y

To
m

as
z G

on
sio

r

6 | 18 października 2022 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



TYSKI Informator SamorządowY Nr 31/737

7|18 października 2022www.tychy.pl twoje tychy

DODATEK WYDAWANY I FINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA TYCHY  ADRES REDAKCJI:   43-100 Tychy   ·   al. Niepodległości 49   ·   tel. 32 776 39 16   ·   e-mail: redakcja@umtychy.pl 



w listopadzie czeka 
nas kolejna odsŁona 
jednego z najstarszych 
w regionie festiwali 
scenicznych 
– tyskich spotykań 
teatralnych. w tyM 
roku na to wyjątkowe 
wydarzenie teatr 
MaŁy zaprasza od 21 
do 27.11, już po raz 48. 
o festiwalu (i nie 
tylko) rozMawiaMy 
z pawŁeM drzewieckiM, 
dyrektoreM teatru 
MaŁego.

„twoje tychy”: myślą przewodnią 
tegorocznych tyskich spotykań 
teatralnych jest relacja 
„kobieta – mężczyzna”. na ten 
temat powiedziano już chyba 
wszystko…
PaWeł DrZeWieCki: 
– Na pewno nie, o czym będzie 
się można przekonać oglądając 
spektakle, które znajdą się 
w programie 48. edycji 
– zarówno w nurcie konkur-
sowym, jak i mistrzowskim. 
I nie chodzi o proste relacje 
„kobieta – mężczyzna”, a raczej 
o pokazanie jak sztuka odnosi 
się do tego, co nazywamy 
kobiecością i męskością, i jak te 
zbiory tematyczne wzajemnie 
się przenikają. W ramach nurtu 
konkursowego, niecodzienną 
formą wypowiedzi scenicznej 
jest przedstawienie „Ojcowie”, 
w którym wystąpią studenci 
Akademii Sztuk Teatralnych 
w Krakowie. Czterech młodych 
mężczyzn podejmuje próbę 
przygotowania się do ojcostwa, 
ale równocześnie weryfikują to, 
jak wobec nich zachowywali się 
ich ojcowie. O tym, że kobiety 
zostały fantastycznie zdefi-
niowane w sztuce scenicznej, 
przekona nas Teatr Ziemi 
Chełmskiej w przedstawieniu 
pt. „Stąd”, zrealizowanym 
w bogatej oprawie plastycznej. 
Obejrzymy dwa spektakle 
przygotowane przez wykonaw-
ców związanych z Tychami 
– Teatr T.C.R, który już rok 
temu zgarnął sporo nagród, 
zaprezentuje „CPK – Całkiem 
Piękny Kraj”. W najmocniejszej 

dla mnie sekwencji tego 
spektaklu, słyszymy bardzo 
mocny głos kobiet. Druga 
z tyskich propozycji to „karma” 
Teatru OdRuchu, pokazująca 
ludzi młodych, wchodzących 
w fizyczną i psychiczną 
dorosłość. W przedstawieniu 
tym precyzyjnie zachowana jest 
równowaga miedzy męskością 
i kobiecością. Będzie też zwy-
cięzca z ubiegłego roku – Teatr 
Naumiony, tym razem ze sztuką 
„Last minute”, ukazującą 
poszukiwanie współczesnej 
definicji męskości, osadzone 
w realiach Śląska. „Chudy 
żołnierz” to jeden z ostatnich 
tekstów Hanocha Levina, który 
zaprezentuje Scena Supernova. 
To z kolei opowieść o dezerterze 
wracającym do domu, w którym 
jego miejsce zajął już ktoś inny, 
co sprawia, że musi on walczyć 
o swoją tożsamość. Konkursową 
siódemkę uzupełnia „Szczęście” 
w reżyserii Andrzeja Dopierały, 
związanego kiedyś z zespołem 
artystycznym Teatru Śląskiego, 
a od kilku lat prowadzącego 
autorski Teatr Bez Sceny. 
„Szczęście” ukazuje z ogromną 
prawdą sceniczną dojrzałą rela-
cję między kobietą a mężczyzną, 
gdzie oboje – jak u Osieckiej 
– są „po przejściach”.

a co znajdzie się w nurcie 
mistrzowskim tst
– Te spektakle były zapla-
nowane wcześniej niż nurt 
konkursowy i z radością mogę 
poinformować, że między inny-
mi z uwagi na program nurtu 
mistrzowskiego, nasz festiwal 
uzyskał dofinansowanie z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w wysokości 95 
tys. zł. Traktuję to jako formę 
wyróżnienia i wysoką ocenę 
artystyczno-organizacyjną 
naszego festiwalu. Zaczynamy 
„Pannami z Wilka” według Jaro-
sława Iwaszkiewicza, w reżyserii 
Agnieszki Glińskiej, co będzie 
stanowiło bardzo mocne nawią-
zanie do motywu przewodnie-
go, czyli kobiecości i męskości. 
Jest to produkcja Narodowego 
Starego Teatru w Krakowie. 
I od razu dodam – zaczynamy 

nietypowo, bo inaugurujemy 
tegoroczne Tyskie Spotkania 
Teatralne na scenie narodowej, 
w siedzibie Starego Teatru.

chyba po raz pierwszy tyski 
festiwal rozpocznie się poza 
tychami...
– Prawdopodobnie tak. 
Chcemy sprostać wymaganiom 
festiwalowej publiczności 
i dokładamy wszelkich starań, 
by z roku na rok organizować 
Tyskie Spotkania Teatralne 
na najwyższym możliwym 
poziomie. Współpracujemy 
z najlepszymi teatrami w Polsce 
i czerpiemy z ich doświadcze-
nia. Obecnie coraz częściej, 
podczas festiwali teatralnych, 
sztuki grane są na scenie macie-
rzystej zaproszonego teatru.

co jest powodem tej decyzji?
– Kiedy przyjechali do nas 
przedstawiciele krakowskiego 
teatru, okazało się, że są trud-
ności z zaprezentowaniem 
tego przedstawienia w Teatrze 
Małym. Pomimo, że nasza 
scena jest wystarczająco 
duża, nie ma z przodu tzw. 
sztankietów, czyli urządzeń 
do montowania scenografii 
i siłą rzeczy wszystko przesuwa 
się do tyłu, dlatego z nadzieją 
oczekujemy remontu budynku, 
który rozwiąże wiele tech-
nicznych problemów. Można 
było „okroić” spektakl, ale ani 
ja, ani dyrektor Narodowego 
Starego Teatru nie chcieliśmy 
tego robić. Wybraliśmy wyjście 
optymalne w tych warunkach 
– wyjazd do Krakowa. Zapew-
niamy transport w pierwotnej 
cenie biletu. Dla wszystkich 
widzów podstawiamy autobusy, 
którymi będzie można dojechać 
na przedstawienie, a następnie 
wrócić do Tychów. Ta sytuacja 
ma wiele zalet – obejrzymy 
spektakl na scenie, na której 
powstał, co zapewne doda 
festiwalowi prestiżu, a widz 
otrzyma pełnowartościowy 
spektakl. Nie bez znaczenia jest 
wariant ekonomiczny – dzięki 
wspomnianej dotacji mini-
sterialnej bilety utrzymaliśmy 
na poziomie 60 zł. Dodam, iż 

jesteśmy jednym z nielicznych 
teatrów, które w tym roku nie 
podniosły cen biletów.

a pozostałe trzy przedstawienia 
mistrzowskie?
– Najszybciej sprzedają się 
bilety na sztukę Edwarda Abee 
„Kto się boi Virginii Woolf? ” 
Teatru Polonia w Warszawie, 
ze świetną obsadą: Ewa 
Kasprzyk, Krzysztof Dracz, 
Justyna Ducka, Antoni Pawli-
cki. Wzajemne relacje między 
starym i młodym małżeństwem 
to świetny przyczynek 
do rozważań o kobiecości 
i męskości w związkach. 
Co ciekawe, Jacek Poniedziałek, 
znany aktor, spełnia się również 
jako tłumacz. Spektakl ten 
powstał na bazie najnowszego 
tłumaczenia Poniedziałka.
Próbę ukazania męskiego 
punktu widzenia podejmie 
zrealizowana wg prozy Fiodora 
Dostojewskiego inscenizacja 
pt. „Karamazow” z Teatru 
im. Stefana Jaracza w Łodzi, 
z lubianym i cenionym przez 
naszą publiczność Bronisławem 
Wrocławskim. Tyskie Spotkania 
Teatralne zakończy „Miłość 
od ostatniego wejrzenia” wg 
Vedrany Rudan – wystawiana 
przez warszawski Teatr 
Dramatyczny w reżyserii Iwony 
Kempy. To bardzo mocny, 
wybitnie zagrany współczesny 
obraz kobiet, opowiadający 
o miłości i rozczarowaniu, 
nadziei i namiętności.

wcześniej teatr mały gościł będzie 
uczestników śląskiej jesieni 
Gitarowej.
– Bardzo się cieszę że festiwal 
ten znów zawita do Teatru Ma-
łego. Wprawdzie tylko na jeden 
wieczór, ale za to z wyjątkowym 
koncertem gości z Oberhausen 
i występem Ireneusza Krosne-
go – najbardziej teatralnego 
artysty tegorocznego festi-
walu gitarowego. Serdecznie 
– także w imieniu organizatora: 
Miejskiego Centrum Kultury 
– zapraszam na to wydarzenie.

teatr mały nadal działa online. 
ta pamiątka po pandemii chyba 
już pozostanie.
– Podczas spotkania dyrek-
torów śląskich teatrów padło 
stwierdzenie, że najpierw na-
mawialiśmy ludzi, by zaglądali 
do internetu, a teraz dziwimy 
się, że część z nich tam pozosta-
ła. Dla mnie było jasne, jeszcze 
przed pandemią, że internet 
musi być naszym sprzymierzeń-
cem, źródłem wsparcia dla tego, 
co robimy na scenie. W tym 
sezonie przygotowaliśmy 
„Ballady i dźwięki” w ramach 
Roku Polskiego Romantyzmu. 
Zaprosiłem – również dzięki 
środkom ministerialnym 
– Adama Wojtyszko z Teatru 
Polskiego Radia, dzięki czemu 
mogliśmy pokazać naszym 
widzom tradycyjne formy 
udźwiękawiania słuchowisk 
teatralnych. Równocześnie 
stworzyła się wielobarwna spo-
łeczność twórcza – grupa ludzi 
w różnym wieku – od licealistek 
po seniorów, uzupełniona przez 
zawodowców, m.in.: Annę 
Cieślak, Andrzeja Warcabę 
i prof. Annę Kramarczyk. 
Pozwoliło to zaprezentować 
„Ballady i romanse” Mickie-
wicza w sposób oryginalny 
i przejmujący. Rejestracja 
tej produkcji pozostanie już 
na stałe w naszych mediach 
społecznościowych.

budynek teatru małego 
ma przejść generalny remont. 
kiedy się rozpocznie i jak będzie 
funkcjonował teatr?
– Niebawem ogłoszony zostanie 
przetarg na wykonawstwo, 
a chodzi o wielką inwestycję, 
bo kompleksowy remont 
budynku: widowni ze sceną 
i jej zapleczem, schodów, 
termomodernizację, itd. 
Ustaliliśmy, że Teatr Mały 
będzie mógł realizować swój 
program w siedzibie głównej 
jeszcze przez pierwszy kwartał 
przyszłego roku, bo ten termin 
jest dla stabilności naszych 
działań artystycznych najko-

rzystniejszy. Kiedy zaczną się 
prace remontowe nie znikniemy 
z kulturalnej mapy Tychów, 
będziemy gościć w innych 
miejscach, bo na szczęście moż-
liwości w naszym mieście jest 
wiele. Chcę podkreślić, że Tychy 
są znakomicie zorganizowanym 
miastem – kiedy rozmawiam 
z dyrektorami teatrów, które 
czeka remont, słyszę, że wszyst-
kie prace i sprawy budowlane 
są na ich barkach. U nas mamy 
specjalistów z Miejskiego Zarzą-
du Budynków Mieszkalnych, 
którzy z pełną rzetelnością 
zajmują się przygotowaniem 
i przeprowadzeniem tej 
inwestycji.

a co czeka widzów na początku 
2023 roku?
– Wydarzeniem z pew-
nością będzie prezentacja 
„Stowarzyszenia umarłych 
poetów” z warszawskiego Och 
Teatru. Postać profesora, graną 
w filmie przez Robina Wil-
liamsa, wykreował tu Wojciech 
Malajkat, który od kilku lat jest 
rektorem Akademii Teatralnej 
im. Zelwerowicza w Warsza-
wie. Główną rolę zamiennie 
grają Maciej Musiałowski 
i Maciej Musiał. Natomiast 
już w najbliższą sobotę, 22 
października w ramach Sceny 
Konesera zapraszamy na „5:00. 
UA”, zrealizowany przez artystki 
z Ukrainy. Przedstawienie, 
którego nasz teatr jest współ-
producentem, osnute zostało 
wokół sytuacji kobiet w chwili 
agresji rosyjskiej. Spektakl ten 
znakomicie wpisuje się w temat 
przewodni sezonu, przygoto-
wując nas niejako do Tyskich 
Spotkań Teatralnych. Do tego 
czekają nas kolejne prezentacje 
wyprodukowane przez Teatr 
Mały: „O!” według koncepcji 
i w wykonaniu kolektywu 
NAJNAJlepiej oraz cieszące się 
niesłabnącym powodzeniem 
„Dzieci z Bullerbyn” w reżyserii 
Anny Białoń.

rozMawiaŁ:  
leszek sobieraj ●

między kobietą a mężCzyzną
inauguracja tyskich spotkań teatralnych w… KRAKOWIE. PRZEjAZD W cENIE bILETu!

Paweł Drzewiecki.

„Kto się boi Virginii Woolf?” stołecznego Teatru Polonia będzie jednym ze spektakli 
mistrzowskich podczas listopadowych Tyskich Spotkań Teatralnych.
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„KEDAR”
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Zakład DDD
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W najbliższą sobotę, 22 paź-
dziernika o godz. 18 Teatr Mały 
zaprasza na spektakl „5:00 UA”. 
Przedstawienie to szczególne, 
bo wymyślone, wyreżyserowa-
ne i zagrane przez uchodźczynie 
z Ukrainy.

Spektakl powstał w ramach re-
zydencji artystycznej pod patro-
natem Forum Dyrektorów Tea-
trów Województwa Śląskiego; jest 
koprodukcją Teatru Śląskiego, Te-
atru Miejskiego w Gliwicach i ty-
skiego Teatru Małego.

Tytułowa godzina piąta rano 
to bezpośrednie odniesienie 
do momentu rosyjskiej inwazji 
na Ukrainę. Momentu wielkiej 
traumy milionów ludzi, związanej 
z wojną i nieuchronnością uciecz-
ki przed bombami, które spadały 
także na teatry. Spektakl wyreży-

serowany przez Yulię Maslak opo-
wiada właśnie o tej traumie, bólu 
i cierpieniu tych, których życie – 
dosłownie i w przenośni – legło 
w gruzach.

Spektakl „5:00 UA” opiera 
się na przeżyciach wojennych 
twórczyń i ich osobistych opo-
wieściach związanych z woj-
ną w Ukrainie. Z opowieści wy-
brzmiewać będą symboliczne role 
kobiet podczas różnych etapów 
wojny. Scena Teatru Małego wraz 
z widzami stanie się świadkiem 
historii kobiet-ochotniczek, ko-
biet które przeżyły przemoc sek-
sualną, żołnierek Sił Zbrojnych 
Ukrainy, uchodźczyń oraz kobiet 
poległych w Ukrainie.

– To performatywna wypo-
wiedź z elementami teatru fi-
zycznego, śpiewu, wykorzystują-

ca technikę verbatim – monolog 
uczestniczek spektaklu, w któ-
rym analizują one swoją drogę 
z Ukrainy do Polski w poszuki-
waniu schronienia przed wojną, 
którą Rosja rozpętała Ukrainie. 
Kobiety tworzą chór, który ko-
mentuje i oddaje uczucia zwią-
zane z wymuszoną wojenną drogą 
i nagłą, tragiczną zmianą w ży-
ciu bohaterek spektaklu. Większa 
część literackiej podstawy spek-
taklu „5:00 UA” została napisa-
na przez jej uczestniczki, które są 
przedstawicielami sztuk perfor-
matywnych na Ukrainie – zapo-
wiada spektakl reżyserka.

Przedstawienie grane jest w ję-
zyku ukraińskim, z wyświetlany-
mi w tle napisami w języku pol-
skim. Bilety można nabyć w cenie 
20 zł. ww ●

W najbliższy poniedziałek, 
24 października o godz. 19 mi-
łośnicy teatru będą mieli kolejną 
okazję zobaczyć „Drugie piętro 
po prawej” – najnowszy spektakl 
tyskiego Teatru Alternatywne-
go BELFEgoR. Aby to jednak 
zrobić, trzeba będzie pojechać 
do Katowic.

Zespół BELFEgoRa został bo-
wiem zaproszony przez Mirosła-
wa Neinerta, szefa Teatru Korez 
i właśnie na jego deskach (w bu-
dynku Katowice – Miasto Ogro-
dów przy pl. Sejmu Śląskiego) 
pokazane zostanie przedstawie-
nie wg scenariusza i w reżyserii 
Sławomira Żukowskiego.

Teatr BELFEgoR zaprasza 
w sentymentalno-żartobliwą 
podróż, w jaką udaje się trójka 
spotkanych przypadkowo star-
szych panów, chwilowo w bliżej 
nieokreślonym miejscu.

Wchodząc w interakcję 
z widownią balansują, dosłownie 
i w przenośni na dwóch płaszczy-
znach – tu i teraz oraz obrazków 
z dzieciństwa. Pierwszy pocału-
nek, pierwsze fascynacje erotycz-
ne, gry, zabawy, przedszkole, szkoła 
stają się klockami, z których tworzą 
fundament jednej wspólnej biogra-
fii. Panowie nie oceniają, nie po-
równują z czasem teraźniejszym. 
Po prostu tworzą oczami dziecka. 

Niekoniecznie według stereotypu, 
że na starość stajemy się dziećmi. 
Obdarzeni wyobraźnią i dystansem 
do siebie, alienacją miejsca, w któ-
rym żyją, stają się na własne życze-
nie, wbrew wszystkim i wszystkie-
mu – wiecznymi dziećmi. Sztuka 
adresowana jest do wszystkich po-
koleń, przepuszczona przez filtr 
muzycznych klimatów lat wczes-
nego PRL-u, który na chwilę wy-
pływa z szuflad lamusa.

W spektaklu grają: Piotr Jó-
zef Adamczyk, Sławomir Żukow-
ski i Wojciech Wieczorek. Bilety 
w cenie 40 zł nabyć można na stro-
nie internetowej Teatru Korez lub 
w siedzibie sceny. rn ●

Niedawno pisaliśmy na naszych 
łamach o wystawie malarstwa 
i artefaktów Beaty Wąsowskiej 
pt. „Stan rzeczy”, którą oglądać 
można w Miejskiej Galerii Sztu-
ki „Obok” w Pasażu Kultury An-
dromeda. Kilka dni po wernisa-
żu tyska artystka otwarła kolejną 
swoją wystawę – tym razem była 
to ekspozycja „Horyzont” w ga-

lerii Młodzieżowego Domu Kul-
tury nr 1. Domknięciem tego 
swoistego trójkąta równoległych 
wystaw jest „Bal” – ekspozycja, 
której wernisaż odbył się w mi-
nionym tygodniu w Galerii Sztuki 
„Miriam”.

Tym razem, w przeciwieństwie 
do atmosfery wystawy w galerii 
„Obok”, obrazy w „Miriam” tryska-

ją kolorami, energią i optymizmem, 
mimo trudnych czasów, w jakich 
przyszło nam je oglądać.

Wszystkie trzy wystawy prac 
artystki oddalone są od siebie 
o zaledwie kilkadziesiąt metrów, 
zatem odwiedzić je można prak-
tycznie podczas jednego arty-
stycznego spaceru, do którego 
serdecznie zachęcamy. ww ●

spektakl „belfegora” zobaczą w Katowicach.

tyszanie w korezie

trzy wystawy malarskie jednocześnie.

wąsowska równoległa

spektakl ukraińskich aktorek w sobotę w Teatrze małym.

trauma na scenie
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Miniony piątek, 
14 października 
w placówkach 
przedszkolnych sport 
art byŁ nie tylko 
corocznyM dnieM 
nauczyciela, ale także 
dnieM obchodów 
jubileuszu 10-lecia 
dziaŁalności w tychach.

Z tej okazji w dawnej auli 
WSZiNS, obecnie zamienionej 
w siedzibę Teatru BELFEgoR, 
odbyły się jubileuszowe kon-
certy. W ich trakcie na ekranie 
prezentowano osiągnięcia pla-
cówek SportArt w minionym 
dziesięcioleciu, a scenę oddano 
najmłodszym artystom, którzy 
prezentowali swoje umiejętno-
ści wokalne, taneczne i sporto-
we, wzbudzając swymi popisa-
mi aplauz wzruszonej nierzadko 
widowni. W wielobarwnym wi-
dowisku wzięli udział zarówno 
obecni wychowankowie przed-
szkoli SportArt, jak i dzieci, 
które już opuściły te placówki 
i kontynuują naukę w szkołach, 
ale wciąż chętnie wracają do ulu-
bionych miejsc wczesnego dzie-
ciństwa. Na scenie pojawili się 
także nauczyciele przedszkolni 
i dyrektorzy, którzy wykonali 
bogaty choreograficznie taniec 
nowoczesny. Ozdobą koncertu 
był także występ jednego z am-
basadorów SportArtu Ireneusza 

Krosnego (drugim jest Karolina 
Naja, która ze względu na zgru-
powanie kajakowej kadry nie 
mogła przyjechać na jubileusz), 
który tradycyjnie rozbawił pub-
liczność do łez.

Pod skrzydłami Fundacji 
MultiIntegra działa aktualnie 
w Tychach dziewięć przedszko-
li o profilu artystyczno-sporto-
wym i sześć żłobków. W ubie-
głym roku Przedszkola i Żłobki 
SportArt przyjęły imię Henryka 
Jerzego Chmielewskiego, zna-
nego jako Papcio Chcmiel auto-
ra rysunkowych przygód Tytusa, 
Romka i A’Tomka. Ufundowany 
został także sztandar, który zło-
żony z przedszkolaków poczet 
wniósł dumnie na scenę na po-
czątku uroczystości. Placówki zo-

stały w 2021 roku uhonorowane 
nagrodą „Teraz Polska”, potwier-
dzającą innowacyjność i jakość 
usług.

Jubileuszowe gratulacje płynę-
ły tego dnia do SportArtu z róż-
nych stron. W imieniu władz 
samorządowych Tychów skła-
dała je m.in. obecna na koncer-
cie przewodnicząca Rady Miasta 
Barbara Konieczna. Były też oko-
licznościowe życzenia dla obcho-
dzących tego dnia swoje święto 
nauczycieli. Przy tej okazji przy-
pomniano słynne słowa Dean-
ny Beisser: „Nauczyciel to jedna 
z bajbardziej wyjątkowych posta-
ci na całym świecie, bo któż inny 
mógłby każdego dnia ofiarować 
to, co w nim najlepsze, cudzym 
dzieciom”. ww ●

dekada sPortartu
w jubileuszowych koncertach WySTąPILI NAucZycIELE, WycHOWANKOWIE 
I AbSOLWENcI PRZEDSZKOLI.

W jubileuszowych koncertach wzięły udział dziesiątki wychowanków i absolwentów przedszkoli SportArt.

Placówki SportArt mają profil artystyczno-sportowy.
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czytelnicy pytają

co z tablicami 
na dworcu 
autobusowym?
„Od roku bezskutecznie upominam 
się o niedziałające tablice informu-
jące o rozkładach jazdy autobu-
sów na stanowiskach przy dworcu 
PKP. Sytuacja jest taka, że przyjeż-
dża autobus np. z Mikołowa i nie 
wiadomo na jakie stawisko pod-
jedzie. Pasażerowie więc czekają, 
gdzie podjedzie i biegają z miejsca 
na miejsce. Nie rozumiem, dlacze-
go ta sprawa jest tak trudna do roz-
wiązania. Przecież nie  ma takiego 
problemu, z którym nie można so-
bie poradzić przez rok. To samo do-
tyczy tablicy elektronicznej z pocią-
gami na dworcu PKP, która także 
od tak długiego czasu nie działa.

 Kontaktowałam się w tej spra-
wie z różnymi instytucjami i do-
wiedziałam się, że tablice na mie-
ście należą do Metropolii, czyli 
do Zarząd Transportu Metropo-
litalnego, natomiast te na dwor-
cu autobusowym i ta na dworcu 
PKP są w gestii MZUiM” – infor-
muje Czytelniczka.
ODPOWiaDa agNiesZka ki-
jas, rZeCZNik MiejskiegO 
ZarZąDu uliC i MOstóW: 
– Aby uruchomić tablice informa-
cji pasażerskiej przy dworcu PKP 
musieliśmy zawrzeć porozumienie 
z Zarządem Transportu Metropo-
litalnego, co nastąpiło w ostatnim 
czasie. Zgodnie z ustaleniami pra-
ce przy wymianie tablic i aktua-
lizacji rozkładów jazdy mają ru-
szyć w najbliższych tygodniach. 
Dodam, że nowe tablice zostaną 
zamontowane na wiatach przy-
stankowych, uruchomiona będzie 
również tablica w budynku dworca 

PKP. Prace mają zostać zamknięte 
do końca listopada. ls ●

toaleta 
w biurowcu
Mam pytanie do administratora 
budynku przy Grota-Roweckiego 
42-44. Kilka dni temu musiałam 
załatwić sprawę w tyskim oddziale 
NFZ w biurowcu przy ul. Grota-
Roweckiego. Zresztą bywam tam 
częściej, bo mieści się tam szereg 
firm i instytucji. Niestety, mimo, 
że sporo osób załatwia tam róż-
ne sprawy, choćby tylko w samym 
NFZ, w całym budynku nie ma ani 
jednej dostępnej toalety, o czym 
poinformował mnie portier, gdy 
już byłam zmęczona bieganiem 
po piętrach i szukaniem takowej. 
Czy w publicznym biurowcu nie 
powinno się wygospodarować 
choć jednej ogólnodostępnej toa-
lety dla interesantów, którzy przy-
chodzą załatwić tam sprawy, a nie 
mogą się... załatwić?
ODPOWiaDa artur Wyżkie-
WiCZ Z tyskiegO tOWarZy-
stWa BuDOWNiCtWa sPO-
łeCZNegO. – Trudno mi się 
odnieść do opisanego problemu, 
bowiem we wskazanym budyn-
ku jest ogólnodostępna toaleta 
i to na piętrze zaraz obok siedzi-
by Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Toaleta jest przystosowana 
pod potrzeby osób zmagających 
się z niepełnosprawnościami. 
W budynku jest dużo więcej to-
alet, lecz przypuszczam, że część 
z nich może być zamykana 
na klucz, ze względu na to, że są 
to pomieszczenia przeznaczo-
ne wyłącznie dla pracowników. 
Mam nadzieję, że w przyszłości 
nie będzie dochodzić do podob-
nych nieporozumień. kp ●

po raz pierwszy 
w szkole podstawowej 
nr 13 z oddziaŁaMi 
dwujęzycznyMi iM. 
jana iii sobieskiego 
zorganizowano 
powiatowy konkurs 
interdyscyplinarny 
w języku angielskiM 
oMnibus. w konkursie 
wykorzystano 
eleMenty Metody clil 
(ang. content and 
language integrated 
learning), czyli 
jednoczesne nauczanie 
języka obcego 
oraz dodatkowego 
przedMiotu.

Od kilku lat SP nr 13 prowadzi 
klasy dwujęzyczne, w których 
do pięciu godzin w tygodniu 
zwiększona została liczba go-
dzin języka angielskiego, a przy-
najmniej dwa przedmioty pro-
wadzone są w języku polskim 
i języku angielskim. Natomiast 
przedmioty takie jak muzyka 
czy wychowanie fizyczne reali-
zowane są częściowo w języku 
angielskim.

– W ramach projektu Erasmus+ 
czworo nauczycieli wzięło udział 
w kursie metodyczno-językowym 
na Malcie – powiedziała Marianna 
Niesobska, dyrektor szkoły. – Mie-
li okazję poznać założenia meto-
dy CLIL i udoskonalenia swoich 
umiejętności w zakresie języka 
angielskiego. Stąd też pomysł, aby 
z metodą CLIL wyjść dalej, poza 
naszą szkołę poprzez promowanie 
jej wykorzystania podczas konkur-
su OMNIBUS.

Do konkursowej rywalizacji 
przystąpiły trzyosobowe druży-
ny z ośmiu tyskich szkół podsta-
wowych, które rozwiązywały za-
dania w języku angielskim w 11 
stacjach tematycznych: język pol-
ski, matematyka, język angielski, 
historia, biologia, geografia, mu-
zyka, plastyka, technika, informa-
tyka i wychowanie fizyczne. Przy 
pokonywaniu stacji liczyła się nie 
tylko wiedza ogólna i duży zasób 
wiadomości, ale także umiejęt-
ność posługiwania się w różnej 
tematyce językiem angielskim. 
W konkursie zwyciężyła druży-
na ze Szkoły Podstawowej nr 36 
im. Narodów Zjednoczonej Euro-
py. Drugie miejsce zajęli ucznio-

wie ze Szkoły Podstawowej nr 14 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Armii Krajowej, a miejsce trzecie 
drużyna ze Szkoły Podstawowej 
nr 6 im. ks. Karola Palicy.

Organizacji konkursu podjęła 
się Malwina Jagiełka, nauczyciel 
języka angielskiego oraz szkol-
ny koordynator projektu Era-
smus+.

– Od września ubiegłego roku 
realizujemy projekt Erasmus+ 
pod nazwą „Here & there, En-
glish is everywhere”, którego ce-
lem jest coraz lepsze opanowa-
nie umiejętności posługiwania 
się językiem angielskim uczniów 
klas I-VI. Staramy się „bombar-
dować” naszych uczniów języ-

kiem angielskim podczas przerw 
i niektórych lekcji, poprzez an-
glojęzyczne gazetki, akcje, kam-
panie, ogłoszenia, napisy na tere-
nie szkoły, a także wprowadzanie 
elementów metody CLIL pod-
czas zajęć z różnych przedmio-
tów. Zresztą cały czas zachęca-
my do wprowadzania elementów 
dwujęzycznych podczas różnych 
zajęć, nawet jeśli na początku 
przybierze to postać słownicz-
ka zawierającego kilka słówek 
lub krótkiego zadania opartego 
na anglojęzycznym filmiku. Takie 
działania podejmujemy w naszej 
szkole już w klasach młodszych 
podczas zajęć edukacji wczesno-
szkolnej. leszek sobieraj ●

W sali konferencyjnej Mediateki 
odbyło się podsumowanie 8. edy-
cji Rajdu z Książką. To cyklicz-
na impreza, która organizowana 
jest przez Sekcję Bibliotekarską 
Związku Nauczycielstwa Polskie-
go z okazji Międzynarodowego 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 
Zastępy rajdowe miały za zada-
nie odszukać w zbiorach swo-
ich bibliotek szkolnych książkę 
o rzemiośle oraz odwiedzić za-
kład rzemieślniczy. Ponad 50 
uczniów ze szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych złożyło 
wizytę u krawcowych, florystki, 

szewca, jubilera, tapicera, foto-
grafa i piekarza-cukiernika.

Na mecie rajdu w Mediatece 
uczestnicy opowiedzieli o swo-
ich doświadczeniach. Kolej-
ne zadanie dla zespołów rajdo-
wych przygotowały nauczycielki 
z tyskiej filii Pedagogicznej Bi-
blioteki Wojewódzkiej im. Józe-
fa Lompy. Był to quiz tematyczny 
on-line, dotyczący rzemieślni-
ków i ich działalności.

Gośćmi uczniów i ich opieku-
nów byli przedstawiciele Cechu 
Rzemiosł i Przedsiębiorczości 
w Tychach: starszy cechu Danu-

ta Pietras, członkowie zarządu 
Karol Jakubek i Andrzej Foraj-
ter oraz zrzeszony w tyskim ce-
chu radny Michał Kasperczyk. 
Uczniowie i opiekunowie otrzy-
mali od nich upominki.

Zarząd Oddziału ZNP w Ty-
chach ufundował uczestnikom 
napoje. Bibliotekarki z Działu 
dla Dzieci Miejskiej Biblioteki 
Publicznej przygotowały wysta-
wę książek o różnych zawodach. 
Rajd zorganizowały Jolanta Rol-
nik i Justyna Górnikowska-Bo-
gucka z Sekcji Bibliotekarskiej 
ZNP w Tychach. oprac kp ●

Urząd Miasta Tychy ogłosił prze-
targ na budowę drugiego Wod-
nego Placu Zabaw na terenie 
Tychów. Nowy obiekt powsta-
nie w Parku Jaworek. W sumie 
na 400 metrach kwadrato-
wych powierzchni placu zabaw, 
ma pojawić się ok. 20 wielobar-
wnych urządzeń do zabawy i re-
kreacji

– Głównym przedmiotem 
zamierzenia budowlanego jest 
budowa wodnego placu zabaw 
z zagospodarowaniem otaczają-
cego go terenu, budynkiem tech-
nicznym, wraz z infrastrukturą 
techniczną i automatyczną toa-
letą publiczną, na terenie Parku 
Jaworek w Tychach – czytamy 
w dokumentacji przetargowej.

Niecka wodna placu zabaw 
w Parku Jaworek ma być znacz-
nie większa od tej na podobnym 
obiekcie w Paprocanach.

– Powierzchnia niecki Wod-
nego Placu Zabaw w Parku Ja-
worek będzie o 100 m2 więk-
sza niż wodnego placu w OW 
Paprocany. Największą różni-
cą między tymi przestrzeniami 
będzie jednak to, że rodzice czy 
dziadkowie będą mogli oglądać 
swoje dzieci z góry. W Jaworku 
strefa rekreacyjna została roz-
szerzona o naturalny plac zabaw 
– z pewnością będzie to dodat-
kowa atrakcja dla najmłodszych 
– mówi Robert Skitek z pracow-
ni RS+, która projektowała wod-
ny plac zabaw.

Pojawią się elementy wykona-
ne m.in. z drewna, wikliny, oto-
czaków, żwiru, piasku, zrębków 
drewna i jutowych lin. Pojawią 
się tam również elementy edu-
kacyjne (lupa) oraz rekreacyj-
ne m.in. domek, kopuły, labirynt 
czy szałas. Obie części zostaną 
połączone alejkami. Za projekt 
strefy naturalnej odpowiada pra-
cownia Tomasz Kurtek landsca-
pe design studio.

Oprócz rozbudowanego wod-
nego placu, pojawi się również 
infrastruktura towarzysząca: 

ławki, stojaki dla rowerów, itd. 
Jeśli chodzi o zieleń, architekci 
zaproponowali przesadzenie ist-
niejących drzew oraz nowe na-
sadzenia: m.in. drzew w formie 
piennej i wielopiennej, krzewów, 
bylin oraz pnączy.

Miasto na oferty czeka do 26 
października. W tegorocznym 
budżecie zarezerwowano na bu-
dowę Wodnego Placu Zabaw 
w Parku Jaworek 4 mln zł. In-
westycja, która ma być gotowa 
w 2023 roku ma kosztować oko-
ło 7 mln zł. Mn ●

Viii tyski gwiaździsty rajd z Książką.

na szlaku rzemiosła

Dzieci z chęcią opowiadały o pracy rzemieślników, których odwiedziły.
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język Polski i biologia Po… angielsku
powiatowy konkurs INTERDyScyPLINARNy OmNIbuS W SP NR 13.

W konkursie rywalizowały trzyosobowe zespoły.
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50 lat temu…
Publikacja liczy 118 stron i obej-
muje historię miasta niemal 
od jego założenia do końca dru-
giej wojny światowej. Jest do-
stępna w języku niemieckim 
w zbiorach Miejskich Bibliotek 
Publicznych w Tychach oraz 
w Bytomiu (cytował ją m.in. 
prof. Ryszard Kaczmarek w książ-
ce „Górny Śląsk podczas II wojny 
światowej”). Co wiemy o jej au-
torze? Marcin Zarzyna, pasjonat 
historii, autor artykułów dotyczą-
cych historii miasta, stwierdził, iż 
prawdopodobnie autor opraco-
wania dr Heinz Jarczyk był synem 
kowala, który pracował w kuźni 
przy książęcych piwnicach, tzw. 
keleraju (od niemieckiego słowa 
Kellerei). Przetłumaczył go nieży-
jący już Egon Piowczyk.

– Myślę, że ukazanie się tej po-
zycji wzbogaci wiedzę mieszkań-
ców o historii miasta – powiedział 
Peter K. Sczepanek. – Dla mnie 
był zaskakujący fakt, iż napisa-
na w 1971 roku publikacja do tej 
pory nie została przetłumaczo-
na, choć moim zdaniem ma dużą 
wartość historyczną, bo jak pi-
sze we wstępie Heinz Jarczyk, 
została napisana na podstawie 
dokumentów, które znalazły się 
w jego posiadaniu oraz innych, 
do których znalazł dostęp. Do-
daje zresztą, iż jest ona uzupeł-
nieniem do opublikowanej dwa 
lata wcześniej w Niemczech przez 
Karla Bontzka broszury o Ty-
chach „Meine Heimat”.

na wstępie
Peter K. Sczepanek przekazał 
nam kilkanaście stron przetłu-
maczonej publikacji dr. Heinza 
Jarczyka. We wstępie od autora 
czytamy:

„Uczęszczając jeszcze do szko-
ły podstawowej wpadłem na po-
mysł, by napisać historię powsta-
nia i rozwoju miasta, z związku 
z czym już w 1941 roku zaczą-
łem zbierać i gromadzić od-
powiednie materiały, zdjęcia 
i dokumenty. Zbierałem odpi-
sy z różnych dokumentów, znaj-
dujących się w archiwum miej-
skim, na plebanii kościołów, 
artykuły prasowe, kalendarze 
oraz każde słowo drukowane 
odnoszące się do mojego mia-
sta. Innym źródłem wiedzy były 
opowiadania i wspomnienia sta-
rych tyszan. Z przykrością jed-
nak stwierdzam, że znakomita 
część tych dokumentów uległa 
zniszczeniu podczas działań wo-
jennych w 1945 roku. (…) Teraz 
po niemal 30 latach od tamtych 
wydarzeń, na podstawie posia-
danych dokumentów, własnych 
doświadczeń i wspomnień po-

stanowiłem w miarę możliwości 
napisać historię powstania i roz-
woju mojego miasta i jego oko-
lic, by pamięć o naszych przod-
kach nigdy nie zaginęła”.

osadnicy
Potem następuje część dotyczą-
ca położenia i obszaru Tychów 
do 1945 roku oraz wprowadzenie 
historyczne, datujące się na począ-
tek XIII wieku, kiedy to na teren 
Górnego Śląska zaczęli napływać 
pierwsi osadnicy niemieccy. „We-
zwani przez tutejszych władców 
piastowskich osiedlali się między 
źródłami Odry i Wisły, karczując 
lasy. Zakładali liczne wsie i mia-
steczka, szkoły, kościoły i inne 
budynki użyteczności publicz-
nej. W podniesieniu kultury rol-
nej duży udział posiadali cystersi. 
Wśród osadników było również 
wielu znakomitych rzemieślni-
ków, którzy otwierali warsztaty 
i zakłady produkcyjne. Zachęceni 
obietnicami własnej ziemi i życia 
według prawa i obyczajów niemie-
ckich, przybywali coraz liczniejsi 
osadnicy z Frankonii, Szwabii, Fla-
mandii i Saksonii”.

kolizja na zjeździe
Kolejny rozdział zaczyna od opi-
su przyjazdu osadników w dru-
giej połowie XIV wieku. Trudno 
orzec, ile w tym opisie jest prawdy 
historycznej, ile legendy…

„Kolumna wozów kupie-
ckich z trudem posuwała się 
na wschód. Cztery furmanki za-
ładowane były aż po brzegi to-
warami tekstylnymi z Czech, na-
czyniami kuchennymi ze Śląska 
i różnymi wyrobami metalowymi 
z Turyngii. Podążały do Oświę-
cimia, aby na tamtejszym targu 
kupcy wymienili je na sól, wełnę, 
przędzę i inne surowce. Oświęcim 
już wówczas był ważnym punk-
tem handlowym pomiędzy Cze-
chami i południową Polską. Wy-
jechawszy z Gliwic kolumna już 
od 6 godzin była w drodze, po-
konując liczne przeszkody, gdyż 
droga była piaszczysta i pełna ka-
mieni. Prymitywne koła i hamul-
ce trzeszczały pod ciężarem to-
warów. Gdy kupcy pokonali już 
wzgórza mikołowskie i zjechali 
w dół, furman w przedostatnim 
wozie zauważył, jak koło w po-
przedzającej go furmance zaha-
czyło o duży kamień na drodze. 
Furmanka podskoczyła, łamiąc 
dyszel. Zatrzymał wóz i pobiegł 
przede wszystkim uspokoić prze-
straszone konie. Krzyknął też 
na innych kupców. Niemal na-
tychmiast przygalopował na miej-
sce rycerz, w towarzystwie kilku 
uzbrojonych pachołków, któ-
rzy stanowili ochronę kolumny. 

Co teraz robić? W tym miejscu 
nie mogli się dłużej zatrzymać, 
gdyż pobliskie lasy były pełne wil-
ków, które swoim wyciem prze-
straszyły nie tyle ludzi, co konie. 
Wilki były wyjątkowo groźne, 
kiedy poczuły zapach spoconych 
koni. Atakowały wówczas całymi 
stadami i ludzie często byli bez-
radni wobec krwiożerczych rabu-
siów. Złamany dyszel nadawał się 
tylko do wymiany, lecz do następ-
nej miejscowości, gdzie była kuź-
nia i warsztat ciesielski pozosta-
ło jeszcze około 3 godzin drogi. 
Wówczas jadący z kupcami rycerz 
przypomniał sobie, iż na polanie 
odległej od miejsca wypadku 
o 3.000 stóp stoi warownia, wybu-
dowana kilka lat temu przez osad-
ników niemieckich. Była w niej 
kuźnia, kilka warsztatów i ober-
ża. Zabudowania te, leżące mię-
dzy Mikołowem a Bieruniem Sta-
rym służyły do przechowywania 
broni, różnego rodzaju sprzętu 
i zapasów żywnościowych. Tam 
można było również odpocząć 
po trudach podróży.

Rycerz natychmiast wysłał 
dwóch swoich pachołków do wa-
rowni z zadaniem nabycie nowe-
go dyszla. Wrócili po niespełna 
godzinie z dyszlem i kiedy napra-
wiono szkodę, kolumna ruszyła 
natychmiast w kierunku warow-
ni, by tam szukać schronienia, 
bo wieczór już zapadł” …

na początku było… piwo
Kupcy posilili się, oporządzono 
konie i mogli bezpiecznie od-
począć. Wieczorem zabrali się 
w oberży…

„Podczas wesołej rozmowy 
oberżysta poczęstował zebranych 
napojem wytwarzanym z jęcz-
mienia. Nie był to jednak napój, 
który chłopi gotowali z tego zbo-
ża i był powszechnie znany, lecz 
trunek produkowany przez mni-
chów i podawany na dworach ry-
cerskich”.

Kiedy zapytano oberżystę jak 
nazywa się napój i skąd pocho-
dzi, odpowiedział, że to piwo i jest 
warzone na miejscu.

„Okazało się, że w ubiegłym 
roku w tej oberży przenocował 
pewien człowiek, który nauczył 
się warzenia piwa od mnichów 
z klasztoru w Raciborzu, gdzie 
pracował przez kilka lat. Miał 
udać się do Krakowa, gdzie 
na polecenie tamtejszych kup-
ców miał uruchomić browar. 
Kiedy następnego dnia chciał 
wyruszyć w dalszą drogę, zoba-
czył córkę miejscowego wójta 
i natychmiast się zakochał. Po-
stanowił zastać i ożeniwszy się 
ze zwoją wybranką zajął się wa-
rzeniem piwa według receptu-
ry mnichów raciborskich. Już 
od kilkunastu lat siał w okoli-
cy obok żyta i pszenicy również 
jęczmień, lecz do wytwarzania 
złocistego napoju potrzebny był 
również chmiel. Kiedy jego za-
pas wyczerpał się, kupcy obie-
cali mu dostarczyć każdą ilość 
z targowisk w Gliwicach i Tar-
nowskich Gór, gdzie handlowa-
no bawarskim i czeskim chmie-
lem” … leszek sobieraj ●

podczas ostatniej 
sesji (6 października) 
radni MŁodzieżowej 
rady Miasta przyjęli 
obszerny dokuMent 
zawierający 
sprawozdanie 
z dziaŁalności. 
w trakcie sesji rozdano 
podziękowania 
czŁonkoM rady 
kończącyM kadencję. 
MrM przyjęŁa też 
rezygnację MikoŁaja 
figlarskiego z funkcji 
przewodniczącego.

Na posiedzeniu obecna była Bar-
bara Konieczna przewodnicząca 
Rady Miasta Tychy, wiceprzewod-
nicząca Rady Miasta Lidia Gajdas, 
radna Urszula Paździorek-Pawlik 
oraz opiekun młodzieżowej rady 
Tomasz Budziosz.

– Współpraca z młodzieżową 
radą to cenna lekcja. Wasza pra-
cą jest wyrazem empatii wobec 
tych wszystkich, którym wspar-
cie jest szczególnie potrzebne. 
Dziękuję w imieniu całej Rady 
Miasta Tychy za organizację wy-
darzeń w środowisku lokalnym. 
Życzę wam wytrwałości w reali-
zacji pomysłów oraz rozwinięcia 
własnych talentów – mówiła Bar-
bara Konieczna.

Przez ostatni rok działalno-
ści MRM podjęła się 60 różnego 
rodzaju aktywności. Jej człon-
kowie angażowali się w wiele 
wydarzeń w charakterze wolon-
tariuszy czy współorganizatorów. 
Organizowała własne akcje takie 
jak np. Tyska Wymiana Ubrań. 
Warto przypomnieć, że w czerw-
cu razem z Prezydentem Miasta 
Tychy młodzi radni zorganizo-
wali konkurs „Zostań Prezyden-
tem Tychów” z okazji Dnia Dzie-
cka. Członkowie MRM pomagali 
przy V Tyskiej Wigilii dla Potrze-
bujących, 30. Finale Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy czy 
przy „Forum Międzypokolenio-
wym – Warto Razem! ”. Pod ko-
niec września, na zaproszenie po-
słanki Moniki Rosy, młodzieżowi 
działacze odwiedzili Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej. W ciągu 12 
miesięcy członkowie Młodzieżo-

wej Rady brali udział w licznych 
warsztatach i szkoleniach, stale 
podnosząc swoje umiejętności. 
W radzie działają obecnie czte-
ry zespoły doradcze (ds. promo-
cji, wolontariatu, ekologii i ochro-
ny środowiska oraz partycypacji 
młodzieży), które już teraz mają 
wstępnie zaplanowane działania 
na najbliższe miesiące.

– Jestem bardzo dumny z na-
szych działań w ostatnim roku 
– mówi Mikołaj Figlarski, były 
przewodniczący Młodzieżowej 
Rady Miasta. – Cieszę się z tego, 
że przez ten rok zbudowaliśmy 
zgrany zespół, który podołał 
wielu wyzwaniom. Bardzo dzię-
kuję władzom Tychów, wszyst-
kim organizacjom, instytucjom 
i osobom, z którymi współpra-
cowaliśmy w tym czasie. Wiemy, 
że współpraca to bardzo ważna 
rzecz, dlatego cieszy nas tak duża 
liczba partnerów rady. Z naszej 
inicjatywy, razem z Radą Miasta, 
stworzyliśmy wspólną Szlachetną 
Paczkę w grudniu ubiegłego roku. 
Cieszę się z tego, że w jej tworze-
nie zaangażowały się wszystkie 
kluby radnych i że to właśnie 
od ludzi młodych wyszła inicja-
tywa, która połączyła wszystkich, 
niezależnie od wyznawanych po-
glądów. Mam nadzieję, że takich 
okazji będzie coraz więcej – do-
daje Mikołaj Figlarski.

15 października rozpocznie się 
nowa kadencja MRM. Przypomi-
namy, że rada ma dwuletnią ka-
dencję w systemie na „zakładkę” 
(co roku zmienia się część skła-
du rady). Większość szkół po-
nadpodstawowych wybrała już 
swoich przedstawicieli. Te, któ-
re jeszcze tego nie zrobiły, mają 
czas do połowy października. 
Do MRM można również dołą-
czyć poprzez wolne zgłoszenia. 
Aby zostać młodzieżowym rad-
nym należy być mieszkańcem na-
szego miasta w wieku od 15 do 22 
lat oraz wykazywać się aktywnoś-
cią społeczną. Swoje zgłoszenie 
można przesyłać do Biura Ob-
sługi Rady Miasta drogą mailo-
wą, również do 15 października 
(rada@umtychy.pl).

Pod koniec sesji wręczo-
no upominki i podziękowania 

radnym kończącym kadencję. 
Po podziękowaniach MRM przy-
jęła również rezygnację obecnego 
przewodniczącego Mikołaja Fi-
glarskiego.

– Bycie przewodniczącym 
MRM to dla mnie bardzo wiel-
kie wyróżnienie i zaszczyt. Za-
wsze starałem się dawać z siebie 
wszystko, abyśmy działali aktyw-
nie na rzecz tyskiej społeczności 
i to nam się zdecydowanie udało. 
Świadczy o tym m.in. liczba osób, 
które dołączyły do naszych ze-
społów doradczych spoza MRM. 
Przede mną nowe wyzwania i do-
świadczenia, ale obiecuję, że da-
lej będę wspierać działania rady. 
Podczas listopadowej sesji zosta-
nie wybrana osoba, która mnie 
zastąpi. Cieszę się z tego, że będę 
mógł przy tym być i wprowa-
dzić tę osobę w nową rolę. Ko-
rzystając z okazji chciałbym za-
chęcić wszystkie młode osoby, 
aby odważnie i aktywnie włącza-
ły się w życie swoich szkół i na-
szego miasta, szczególnie poprzez 
działalność w MRM. Na własnym 
przykładzie mogę stwierdzić, 
że przez 4 lata mojej aktywno-
ści, mogłem poznać wiele wspa-
niałych osób, nauczyć się nowych 
rzeczy oraz rozwijać swoje pasje. 
To doświadczenie, które zdecy-
dowanie warto zdobyć – mówił 
Mikołaj Figlarski. kp ●

Młodzi radni kończący swoją kadencję otrzymali podziękowania za swoją pracę.
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końCzą stare, 
zaCzynają nowe
MŁodzieżowa rada Miasta PODSumOWAłA uPłyWAjącą KADENcję.

nasze dziedzictwo

tłumaCzenie tyskiej 
historii
Mieszkający w nieMczech tyszanin PLANujE WyDAć KSIążKę, NAPISANą 
PO NIEmIEcKu W LATAcH 70.

peter k. sczepanek, tyszanin, Mieszkający 
od lat w nieMczech, planuje wydać napisaną 
przez dr. heinza jarczyka publikację „tichau, 
VoM freirichtergut zur grosstadt” (eine 
entwicklungsgeschichtliche schilderung) 
– „tychy. od posiadŁości wiejskiej 
do Miejskiej agloMeracji” (historyczna 
prezentacja rozwoju) ”. opracowanie 
zostaŁo wydane w 1971 w dortMundzie 
przez wschodnionieMieckie centruM 
badawcze nadrenii póŁnocnej-westfalii.

Mistrzostwa śląska 
w Tychach.

modele 
w „tęczy”
Od poniedziałku, 17 października 
w Spółdzielczym Domu Kultury 
„Tęcza” oglądać można efekty wy-
obraźni i umiejętności modela-
rzy, a to za sprawą 32. Otwartych 
Mistrzostw Śląska Redukcyjnych 
Modeli Plastikowych.

Wystawę można oglądać 
do niedzieli, 23 października, 
w godz. 10-18. Wstęp jest bez-
płatny. ww ●
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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

auto:

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
Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176 Elektryk. Tel. 504 877 825

Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii15. Tel: 603 585 
329. 
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223

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.602802095

nieruchoMości:

kupię

KUPIĘ
MIESZKANIE

2 lub 3 pokojowe
w Tychach

tel.: 669 696 681

WYNAJMę

Pokój do wynajęcia Tychy os. B tel; 503 
735 027

BiuRA NiERuCHOMOŚCi

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania 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, 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, miesz-
kanie „do wejścia”, cena 450.000 zł do 
negocjacji, 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 199.600 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

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 Wilkowyje, Browarowa, działka 797 
m2 przy lesie pod zabudowę wielorodzin-
ną (PUM 415), cena 393 600 zł brutto (z 
VAT) www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Mikołowska/Studzienna, działka 
dla inwestora o pow. 2099 m2, brak MPZP, 
cena 699 000 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
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 Tychach 
– domy w centrum, ul. Hierowskiego. Za-
praszamy do biura sprzedaży. Nie płacisz 
2% PCC www.ASTON.com.pl 731-713-070
Jedlina, ul. Wiślana, dom wolnostojący z 
2019 r. z pełnym wyposażeniem i umeb-
lowaniem, pow. 125 m2, działka 1294 
m2, cena 869 000 zł www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Tychy, Zwierzyniec, szeregówka z gara-
żem ok. 122 m2, do wprowadzenia, cena 
870.000 zł, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl
Lędziny, nowoczesny dom wolnostojący 
do wejścia, pow. 252 m2, działka 1033 
m2, cena 1.275.000 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 oko-
licznościowe, pogrzeby, dyskoteki itp. 
691577335

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 

autoreklama

autoreklama

Obiekt posiada:LOKALE BIUROWE   od 20 m²

 
Tychy 

. 
 

 
 

 

tel.: 609 099 215

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 na VII piętrze,  
został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianej do:

−  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2792/133 o pow. 
135 m2, położonej w Tychach przy ul. Dzwonkowej.

komunikat
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reklama

udany start w boxing Day.

trzy razy złoto
Bardzo dobrze spisały się zawod-
niczki i zawodnicy MOSM Ty-
chy w trzeciej w tym roku edycji 
„PZO Boxing Day” w Gliwicach, 
wygrywając trzy walki finałowe.

Na najwyższym podium sta-
nęły dwie pięściarki. Laura Wiatr 
pokonała w kategorii 52 kg ka-
detek Weronikę Hoduń (Górnik 

Wieliczka), a kapitalny debiut 
w kat. juniorów zaliczyła Julia 
Lesiak (63 kg), która zwycięży-
ła Dominikę Glück (Odra Opo-
le). Trzeci z podopiecznych trene-
ra Ryszarda Dziopy Brian Kania 
wygrał w finale kat. młodzików 
(57 kg) z Kiryłem Danilchenko 
(BKS Sokół Gliwice). ls ●

W 4. kolejce I ligi futsalu GKS 
Tychy wygrał z Górnikiem Pol-
kowice 3:2 i objął przodownictwo 
w tabeli.

Lepiej mecz rozpoczęli tysza-
nie, którzy od początku stara-
li się narzucić rywalom warun-
ki gry. W 6 minucie znakomicie 
pod bramką Górnika zachował 
się Haase i po jego uderzeniu go-
spodarze objęli prowadzenie. Ki-
bice w tyskiej hali długo jednak 
nie cieszyli się z prowadzenia, 
bo w 9 minucie było już 1:1. W 14 
min. znakomitą interwencją po-
pisał się Mura, jednak chwilę póź-
niej po raz drugi tyski bramkarz 
wyciągał piłkę z siatki, bowiem 
rywale objęli prowadzenie.

Po przerwie nadal obserwowali-
śmy szybki i ciekawy mecz, z wie-
loma sytuacjami bramkowymi. 

Na szczęście w roli skutecznych 
snajperów wystąpili już tylko tysza-
nie. W 30 min. po raz drugi na listę 
strzelców wpisał się Haase. Emocji 
nie brakowało do ostatnich sekund 
spotkania, także wówczas, kiedy 
trzeciego gola zdobył Migdał. Tre-
ner gości wprowadził do gry lotnego 
bramkarza i pod bramką GKS by-
wało naprawdę gorąco. W końców-
ce meczu Haase mógł zanotować 
hat-tricka – skierował piłkę do pu-
stej bramki, ale trafił w słupek.
gks futsal tyChy – górNik 
POlkOWiCe 3:2 (1:2). Bramki: 
Haase 2, Migdał.
gks futsal: Mura – Migdał, 
Słonina, Krzyżowski, Pytel – Szo-
stok, Haase, Kołodziejczyk, Ko-
kot, Pasierbek, Kosowski, Stets.

Po 4 meczach GKS Futsal jest 
liderem z 9 punktami. ls ●

gks tychy jawi się bodaj 
najbardziej niestabilną 
drużyną i ligi. jest 
w stanie wygrać różnicą 
pięciu goli, a kilka dni 
później stać się ofiarą 
pogroMu. tydzień po 5:0 
ze skrą zespóŁ trenera 
nowaka ulega 1:4 
chrobreMu, pokazując 
przy tyM boiskową 
Mizerię.

Trudno stwierdzić dlaczego, ale 
Trójkolorowi wyszli na mecz 
w Głogowie jakby ze spęta-
nymi nogami. Rażące błędy 
w defensywie obserwowaliśmy 
już od pierwszych minut i było 
tylko kwestią czasu kiedy gospo-
darze to wykorzystają. W 9 min. 
Bochnak otrzymał idealne poda-
nie za plecy tyskich obrońców, ale 
tym razem jego strzał w sytuacji 
sam na sam z Konradem Jałochą 
minął słupek. Minutę później, 

w niemal identycznej sytuacji 
głogowianin już się nie pomylił 
i Chrobry bardzo szybko objął 
prowadzenie.

1:0 utrzymało się do przerwy, 
choć przewaga gospodarzy przez 
całe trzy kwadranse nie budziła 
wątpliwości. GKS nie był w stanie 
poważniej zagrozić bramce Chro-
brego, większość naszych podań 
przechwytywali miejscowi i kon-
struowali coraz groźniejsze ata-
ki. Jeden z nich, w 30 min. mógł 
skończyć się drugim golem, ale 
strzał Jóźwiaka tyski bramkarz 
wybił na róg.

Widząc niemoc swoich piłka-
rzy z przodu, trener Dominik No-
wak wprowadził w przerwie Da-
niela Rumina, by ten wspomógł 
Patryka Mikitę w działaniach 
ofensywnych, ale tego zapału 
starczyło na kwadrans i zaowo-
cowało ledwie dwoma groźniej-
szymi sytuacjami GKS – okazją 
Rumina po wrzucie Mikity z autu 

w 52 min. i płaskim strzałem tego 
drugiego w 62 min., obronionym 
przez bramkarza.

Nieudolnie próbując wyrów-
nać, goście zapomnieli o obronie, 
co w ciągu następnego kwadran-
sa zaowocowało dwoma kolejny-
mi golami dla gospodarzy. W 67 
min. obrońcy zaspali przy do-
środkowaniu Machaja z rogu boi-
ska i pozwolili Boguszowi głową 
podwyższyć na 2:0, zaś w 73 min. 
po naszym stałym fragmencie gry 
i przejęciu piłki przez Chrobrego 
idealnie obsłużony został Boch-
nak, który mimo prób interwen-
cji Mateusza Czyżyckiego zdobył 
gola na 3:0.

Zrezygnowani goście zaczęli 
popełniać coraz więcej błędów 
(o dziwo, fatalne kiksy popełniał 
nawet zwykle pewny Nemanja 
Nedić), co w 84 min. przyniosło 
faul Macieja Mańki i rzut karny, 
pewnie wykorzystany przez Wol-
sztyńskiego.

Tyszanie zagrali fatalnie i za-
służenie zostali rozgromieni przez 
dobrze tego dnia dysponowany 
zespół trenera Gołębiewskiego. 
I tej oceny nijak nie zmienia ho-
norowy gol z 88 min. Gracjana Ja-
rocha, który został wprowadzony 
jako trzeci (!) zawodnik ofensyw-
ny na ostatnie 20 minut.

– Nie może być tak, że raz wy-
grywamy 5:0, a tydzień później 
przegrywamy 1:4. Musimy za-
cząć punktować seryjnie – mówił 
na pomeczowej konferencji trener 
Nowak. – Najprościej byłoby zrzu-
cić odpowiedzialność na indywi-
dualne błędy, ale czeka nas głębsza 
analiza tego, co się stało – dodał.

W ostatnich dniach pojawiły się 
pogłoski, że pozyskaniem KP GKS 
Tychy zainteresowany jest inwestor 
ze Stanów Zjednoczonych, z któ-
rym rozmowy są już ponoć moc-
no zaawansowane. Rezultat meczu 
w Głogowie, a przede wszystkim 
postawa piłkarzy w trójkoloro-
wych barwach z pewnością decy-
zji o kupnie klubu nie ułatwią.
ChrOBry głOgóW – gks ty-
Chy 4:1 (1:0). Gole: Bochniak 
(10’ i 73’), Bogusz (67’) i Wol-
sztyński (85’ z karnego) oraz Ja-
roch (88’).
gks tyChy: Jałocha – Machow-
ski (45’ Mańka), Buchta, Nedić, 
Szymura (46’ Rumin), Kozina – 
Domínguez, Biegański, Żytek (72’ 
Jaroch), Czyżycki – Mikita. Żółte 
kartki: Szymura i Mańka.

W pozostałych spotkaniach 14. 
kolejki: Łęczna – Skra 3:0, Pusz-
cza – Katowice 1:1, Ruch – Arka 
2:4, Chojniczanka – Resovia 1:2, 
ŁKS – Sandecja 1:0, Termalica – 
Wisła 0:0, Podbeskidzie – Zagłę-
bie 2:2, Stal – Odra 4:2. ww ●

i liga
1. Puszcza 14 27 22:16
2. Ruch 14 26 20:14
3. łKS 14 25 19:14
4. Arka 14 24 25:17
5. Katowice 14 23 17:12
6. Stal 14 21 27:21
7. chrobry 14 21 24:22
8. Podbeskidzie 14 21 17:18
9. Zagłębie 14 20 16:15
10. Termalica 14 19 21:19
11. Wisła 14 19 17:15
12. gks tychy 14 18 25:23
13. Resovia 14 15 16:20
14. łęczna 14 14 21:20
15. chojniczanka 14 14 17:22
16. Skra 14 14 8:20
17. Odra 14 11 18:29
18. Sandecja 14 9 9:22

Jeszcze pięć minut przed końcem 
meczu piłkarze drugiej drużyny 
GKS Tychy przegrywali z Unią 
Turza Śląska 1:2. Końcówka była 
jednak dla gospodarzy zabójcza – 
Dorian Orliński strzelił dwa gole 
i tyszanie wrócili do domu z kom-
pletem punktów!

W pierwszej połowie z boiska 
wiało nudą. Oba zespoły skon-
centrowały się na posiadaniu pił-
ki i skutecznym rozbijaniu ewen-
tualnych ataków rywali i tylko 
w końcówce tej części oglądali-
śmy dwie w miarę dobre akcje 
Trójkolorowych.

Pierwszy kwadrans gry 
po przerwie należał zdecydowanie 
do gospodarzy. Lider przyspieszył 
i zmusił podopiecznych trenera 
Jarosława Zadylaka do obrony, 
a w 58 min. osiągnął cel i objął 
prowadzenie. Na szczęście ra-
dość Unii nie trwała zbyt długo 
– w 65 min. obsłużony przez Pi-
pię Lewandowski wyrównał, ale 
pięć minut później miejscowi 
wykorzystali błąd GKS w obro-
nie i wrócili na prowadzenie.

Bohaterem końcówki został 
w szeregach GKS II Dorian Or-
liński. Gdy do końca spotkania 

zostały już tylko cztery minuty ty-
ski piłkarz po kilkudziesięciome-
trowym rajdzie pokonał bramka-
rza Unii Turza, a w doliczonym 
czasie gry trafił ponownie, dając 
gościom cenne trzy punkty.

– W drugiej połowie sami pro-
siliśmy się o utratę gola i rywale 
to wykorzystali. Dzisiaj jednak, 
gole przeciwników nas nie pod-
łamały, a wręcz przeciwnie – były 
motorem napędowym naszych 
poczynań. Zdaliśmy dzisiaj piłkar-
ski egzamin wzorowo, bo wygrana 
na takim terenie i w takich oko-
licznościach inaczej nie może być 
postrzegana – podsumował spot-
kanie dla klubowego portalu II tre-
ner rezerw Łukasz Kopczyk.

Zwycięstwo pozwoliło tysza-
nom awansować o dwie pozycje 
w tabeli IV ligi, tuż za podium. 
W najbliższy weekend znowu 
zagramy z zespołem czołówki 
– sąsiadującą z Trójkolorowy-
mi drużyną MRKS Czechowice
-Dziedzice.
lks uNia turZa śląska 
– gks ii tyChy 2:3 (0:0). Gole: 
Danieluk (58’ i 70’) oraz Le-
wandowski (65’) i Orliński (86’ 
i 90’).

gks ii tyChy: Odyjewski – Ra-
biej (83’ Wilk), Zarębski, Kop-
czyk, Pipia, Chwaja (79’ Pary-
sz), Kacprowski, Żelazowski 
(73’ Kawka), Orliński, Parkit-
ny, Lewandowski. Żółta kartka: 
Pipia.

W pozostałych meczach 11. ko-
lejki: Czaniec – Lędziny 2:2, Lan-
dek – Drogomyśl 5:1, Łękawica 
– Jasienica 4:0, Kuźnia – Łaziska 
1:1, Ornontowice – Podbeskidzie 
II 1:0, ROW – Racibórz 0:0, Cze-
chowice – Bełk 1:1. ww ●

iV liga
1. unia Turza 11 24 21:10
2. łaziska 11 24 16:6
3. Ornontowice 11 21 23:21
4. gks ii tychy 11 19 19:14
5. czechowice 11 18 15:11
6. Podbeskidzie II 10 17 22:11
7. bełk 11 14 17:17
8. Landek 11 14 23:17
9. czaniec 10 14 13:14
10. łękawica 11 14 17:19
11. Drogomyśl 11 13 11:15
12. jasienica 11 13 12:19
13. ROW 11 13 18:20
14. Lędziny 11 11 14:19
15. Kuźnia 11 8 13:25
16. Racibórz 11 7 11:27

trzecie zwycięstwo futsalistów.

40 minut emocJina huŚtawCe
po efektownyM zwycięstwie ZE SKRą, TySZANIE PONIEŚLI KLęSKę W GłOGOWIE.

rezerwy gks pokonały lidera na jego terenie.

zabóJcza końcówka

Drużyna JUWe Jaroszowice po-
większyła dorobek o trzy punkty, 
wygrywając z Wisłą Wielką 3:0.

Wynik meczu został już ustalony 
do przerwy. Tyszanie objęli prowa-
dzenie w 17 min., kiedy to z rzutu 
karnego gola zdobył Tomasz Ma-
tysek. Pozostałe bramki padły 
w ostatnich pięciu minutach pierw-
szej części gry – w 41 min. na listę 
strzelców wpisał się Matusz Żytka, 
a dwie minuty później bramkarza 
gospodarzy pokonał ponownie 
Tomasz Matysek. Przy obu golach 
asystował Andrzej Cibor.
Wisła Wielka – juWe jarO-
sZOWiCe 0:3 (0:3). Bramki Ma-
tysek 2, Żytka.
juWe: Kwiatkowski – Krzczuk, 
Roszak (46’ Banaś), Żytka, 
Gurbisz – Koczy (46’ Józefo-
wicz), Braś, Czupryna, Matysek 
– Chrząścik, Cibor.

W innym meczu Studzienice 
– OKS Zet Tychy 2:0.

1. międzyrzecze 11 28 45-13
2. Rekord II 11 28 39-13
3. Goczałkowice II 11 25 34-23
4. Rotuz 10 20 22-16
5. czarni 11 19 27-26
6. Pasjonat 11 19 33-25
7. Iskra 11 17 23-14
8. bestwina 11 14 14-16
9. Wilkowice 11 13 24-21
10. bojszowy 11 13 15-26
11. jaroszowice 11 12 23-22
12. Oks Zet 11 11 14-25
13. łąka 11 11 14-26
14. Studzienice 11 8 17-36
15. Wisła Wielka 11 5 11-34
16. Stal  10 2 8-27

klasa a: Gardawice – Siódem-
ka 3:2, Woszczyce – Ogrodnik 4:1. 
Ogrodnik jest na 7. miejscu – 16 pkt, 
a Siódemka jest na 9. – 15 pkt.
klasa B: Juwe II – Wisła II 1:1, 
Warszowice – Czułowianka 0:2. 
Czułowianka jest liderem – 22 
pkt, JUWe – na 10. – 7 pkt. ls ●

w niższych ligach.

pewne punkty Juwe
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alfabet tgs
ś jak święto „trybuny”
PraWie WsZysCy tysCy kiBiCe WieDZą, że W 1976 rOku gks tyChy Zagrał MeCZ Pu-
Charu uefa Z 1.fC kOelN Nie W sWOiM MieśCie, ale Na staDiONie śląskiM W ChO-
rZOWie. sPiesZę uZuPełNić, że kilka MiesięCy WCZeśNiej tysZaNie także WystąPili 
Na MuraWie śląskiegO, ale W MeCZu O ZuPełNie iNNą staWkę…

W Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku (obecnie Park Śląski) w chorzowie w 1966 roku 
po raz pierwszy odbyło się Święto „Trybuny Robotniczej”. To była prawdopodobnie z największym 
rozmachem organizowana propagandowa impreza rozrywkowa w PRL-u. Inspiracja wypłynęła 
z gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach. Gazeta miała wtedy największy w kra-
ju nakład – nawet 800 tys. egzemplarzy – i trzeba było zamanifestować więź jej czytelników 
z partią.

Organizatorzy dokładali wszelkich starań, aby uczestnicy święta byli usatysfakcjonowani. Setki 
tysięcy gości mogły zajadać się krupniokami i kiełbasami z musztardą, brać udział w loterii z sa-
mochodami jako nagrodami, słuchać koncertów największych gwiazd estrady. A także oglądać 
mecze piłkarskie. W finale pierwszego turnieju o Puchar „Trybuny Robotniczej” Górnik Zabrze 
pokonał Polonię bytom, a zwycięską bramkę strzelił słynny Ernest Pohl.

W kolejnych latach do towarzyskiej gry przy okazji gazetowego święta zapraszane były kolejne 
zespoły. 6 czerwca 1976 roku na murawie Stadionu Śląskiego stanęły drużyny GKS Tychy i Ruchu 
chorzów. Tyszanie zaledwie kilka dni wcześniej zostali sensacyjnym wicemistrzem Polski i można 
przypuszczać, że część piłkarzy wciąż odczuwała skutki świętowania sukcesu. Naprzeciwko tyszan 
stanęła jedenastka Ruchu chorzów, która skończyła ligowe rozgrywki na czwartym miejscu. Obie 
ekipy wystąpiły w najsilniejszych składach. W GKS zabrakło tylko kontuzjowanego Kazimierza 
Szachnitowskiego, u rywali – reprezentanta kraju Zygmunta maszczyka.

Na początku meczu tyszanie uzyskali przewagę, czego efektem były dwa gole, strzelone przez 
czesława czarnynogę w 2 i 33 minucie. „Niebiescy” ograniczali się do kontrataków, ale po jednym 
z nich bramkę zdobył Romuald chojnacki. Gole padały również po przerwie. W 51 min gola dla 
Ruchu zdobył jan benigier, a w 71 min kolejnego dołożył Albin Wira. GKS wyrównał w 77 min 
po strzale józefa Trójcy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:3 i sędzia zarządził rzuty karne, 
aby wyłonić zdobywcę Pucharu „TR”.

mecz na Stadionie Śląskim wspomina bramkarz Stefan Anioł. – O ile pamiętam, ja broniłem 
w pierwszej połowie, a Gienek cebrat w drugiej. To był wybitnie towarzyski mecz i chodziło przede 
wszystkim o to, aby licznie zebrana publiczność obejrzała jak najwięcej bramek. W ostatnich mi-
nutach i my, i rywale, graliśmy na remis, żeby kibice mieli jeszcze dodatkowo uciechę z konkursu 
rzutów karnych… – uśmiecha się Anioł.

Lepsi w strzelaniu „jedenastek” okazali się chorzowianie i to oni zdobyli trofeum. Oczywiście, 
piłkarze obu zespołów zagrali całkowicie za darmo. ciężko było się wymigać od udziału w tej 
propagandowej imprezie…

Po raz ostatni z wielką pompą Święto „Trybuny Robotniczej” odbyło się w 1980 r., na kilka ty-
godni przed sierpniowym zrywem „Solidarności”. Po stanie wojennym impreza wróciła na kilka 
lat pod bardziej niezobowiązującą nazwą Święta Prasy, ale już ze znacznie mniejszym rozma-
chem.

29 września 1976 roku GKS jeszcze raz zagrał na Stadionie Śląskim. Tym razem na serio. Remis 
1:1 z 1.Fc Koeln był honorowy, ale do kolejnej rundy awansował niemiecki mannschaft, który 
wygrał pierwszy mecz u siebie 2:0.
piotr zawadzki, tyska galeria sportu ●

Ekipa GKS Tychy przed meczem z Ruchem Chorzów na Stadionie Śląskim w 1976 roku.
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reklama

iNfOrMatOr kiBiCa

hOkej. phl: 21.10 unia Oświęcim – GKS Tychy (godz. 18), 23.10 
GKS Tychy- jKH GKS jastrzębie (17); plhk: 22.10 GKS Atomówki 
– cracovia (19.15), 23.10 Atomówki – Podhale (12.15).
Piłka NOżNa. i liga: 23.10 GKS Tychy – Puszcza Niepołomice 
(12.40); iV liga: 22.10 GKS II Tychy – mRKS czechowice (11); liga 
okręgowa: 22.10 juWe jaroszowice – Rekord II (13.30), 22.10 
OKS Zet Tychy – LKS II Goczałkowice (15); klasa a: 23.10 Sió-
demka Tychy – Ogrodnik cielmice (16); klasa b: 22.10 Nadwi-
ślan – juWe II (15), 23.10 czułowianka – Wisła mała (15); iii liga 
kobiet: 23.10 GKS Tychy – LKS Goczałkowice.
kOsZykóWka. i liga: 22.10 Decka Pelplin – GKS Tychy (15).
futsal. i liga: 23.10 Sośnica – GKS Futsal.
siatkóWka. ii liga mężczyzn: 22.10 Hutnik Kraków - TKS Ty-
chy; ii liga kobiet: 21.10 jKS jastrzębie – TKS Tychy.
lekka atletyka. 23.10 36. edycja perły paprocan. OW Pa-
procany, start godz. 10. ls ●

pod i-ligowym koszem.

demolka
W meczu 4. kolejki koszykarze 
GKS Tychy znokautowali wręcz 
drużynę ze Starogardu Gdańskie-
go, wygrywając 101:55.

Rozmiary porażki są niema-
łą niespodzianką, bowiem rywa-
le plasują się w połowie stawki 
i do tej pory mieli na koncie dwa 
wygrane mecze i jedną porażkę. 
Tymczasem w Tychach niewiele 
mogli poradzić na świetnie gra-
jących gospodarzy, którzy w de-
fensywie byli nie do przejścia. 
Dość powiedzieć, że ekipa Sta-
rogardu wykorzystała zaledwie 
16 prób rzutów z akcji na 53! Już 
do przerwy tyszanie prowadzili 
47:17, a trzecią kwartę wygrali 
z przewagą 17 punktów.
gks tyChy – sks starOgarD 
gDański 101:55 (30:8, 17:9, 
34:17, 20:21).
gks tyChy: Kamiński 14, Kędel 
13, Koperski 13, Wieloch 13, Ziaja 
12, Chodukiewicz 11, Krajewski 
10, Mąkowski 7, Nowak 4, Jakacki 
2, Stankowski 2, Wspaniały.

Po czterech meczach GKS Ty-
chy jest liderem i prowadzi bez 
porażki (3 zwycięstwa u siebie, 
jedna wygrana na wyjeździe) 
przed Dzikami Warszawa i Hy-
drotruckiem Radom. Wszystkie 
drużyny mają po 8 punktów.
ls ●

hokeiści gks tychy 
systeMatycznie 
odrabiają straty 
z pierwszej fazy sezonu. 
w niedzielę, pokonując 
gks katowice, 
odnieśli piąte z rzędu 
zwycięstwo. po serii 
porażek znaleźli się 
na wznoszącej fali i oby 
pozostali na niej jak 
najdŁużej.

Zanim doszło do starcia w Katowi-
cach tyszanie zmierzyli się z Pod-
halem Nowy Targ. Co prawda 
rywale przystąpili do meczu osła-
bieni brakiem kilku zawodników, 
niemniej w pierwszej tercji byli 
bliscy objęcia prowadzenia. Było 
to w chwili, kiedy dwukrotnie gra-
li w przewadze. Początek drugiej 
odsłony także należał do Podha-
la. W 29 min. Mroczkowski tra-
fił do siatki, jednak sędziowie 
nie uznali bramki. Nie mieli na-

tomiast wątpliwości w 30 min., 
kiedy to Bartłomiej Pociecha ot-
worzył wynik meczu uderzeniem 
z niebieskiej linii. Podhale nie wy-
korzystało w tej tercji trzykrotnej 
gry w przewadze (także mając 
o dwóch zawodników więcej), kie-
dy na ławkę dwa razy zjeżdżali Sta-
rzyński i Szturc. Tyszanie próbo-
wali podwyższyć w trzeciej tercji, 
ale grali nieskutecznie. W 59 min. 
trener Podhala wycofał bramkarza 
i wówczas Mroczkowski skierował 
krążek do pustej bramki.
PODhale NOWy targ – gks 
tyChy 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Bramki: 
Pociecha, Mroczkowski.

GKS bardzo dobrze rozpoczął 
mecz z GKS Katowice, prezentu-
jąc ofensywny i agresywny hokej. 
Mimo kilku prób m.in. Szymo-
na Marca, Jeana Dupuy czy Ka-
mila Wróbla, gole nie padły, ale 
w 15 min. ponownie uderzył Ma-
rzec. Po przejrzeniu video sędzio-
wie uznali gola… W drugiej tercji 

bramki nie padły, a w trzeciej Bar-
tosz Fraszko wyrównał stan meczu 
– zdecydował się na strzał w 55 
min., trafił krążkiem w słupek, ale 
jego dobitka okazała się skutecz-
na. Czas mijał i kiedy wydawało 
się, że do rozstrzygnięcia potrzeb-
na będzie przynajmniej dogrywka, 
na minutę i 4 sekundy przed koń-
cem spotkania Filip Komorski za-
grał zza bramki do Romana Sztur-
ca, a ten ustalił wynik meczu.
gks katOWiCe – gks tyChy 
1:2 (0:1, 0:0, 1:1). Bramki: Ma-
rzec, Szturc. ls ●

phl
1. unia 10 27 48-17
2. GKS Katowice 11 24 32-21
3. gks tychy 12 20 32-26
4. cracovia 10 19 41-28
5. jastrzębie 11 15 16-25
6. STS Sanok 11 15 31-35
7. Toruń 10 12 34-36
8. Zagłębie 11 9 22-34
9. Podhale 12 6 18-52

Pokonali mistrza
po serii porażek, HOKEIŚcI GKS TycHy ODNIEŚLI PIąTE Z RZęDu ZWycIęSTWO.

Po dwóch zwycięskich meczach, 
siatkarze TKS Tychy zanotowali 
porażkę, przegrywając z Błękit-
nymi Ropczyce 2:3.

Kolejny mecz TKS Tychy miał 
bardzo emocjonujący przebieg. 
Dwa pierwsze sety wygrali goście 
– do 22 i do 15. Jednak w trzecim 
nastąpił zryw tyszan, który wy-
grali do 16, a w czwartej odsło-
nie meczu pokonali Błękitnych 

25:23. Niestety, w tie-breaku lep-
si okazali się goście.
tks tyChy – BłękitNi rOP-
CZyCe 2:3 (22:25, 15:25, 25:16, 
25:23, 11:15). Po trzech kolejkach 
TKS zajmuje 4. miejsce w tabeli 
z 7 pkt. Prowadzą MCKiS Jaworz-
no i Karpaty – po 8 pkt.

Panie doznały drugiej porażki, 
ulegając Spartakusowi Zabrze 1:3 
(25:20, 15:25, 16:25, 20:25). ls ●

bez zwycięstw pod siatką.

pierwsza porażka 
panów
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waga 23.iX-23.X
Staraj się nie skupiać na tym, co minęło. Śmiało 
patrz w przyszłość i ucz się entuzjazmu od tych, 
którzy tryskają energią i dobrym humorem.

skorpion 24.X-21.Xi
Dzięki gwiazdom nie popełnisz teraz żadnego błędu, 
zabierz się więc za to, na czym najbardziej ci zależy. 
Twoja energia jest chwilowo nie do wyczerpania!

strzelec 22.Xi-21.Xii
jeśli szukasz miłości, rozglądaj się uważnie. 
jest szansa, że spotkasz ją właśnie teraz. A jeśli 
marzysz o krótkim, ale gorącym romansie, również 
i to marzenie się spełni.

koziorożec 22.Xii-19.i
Księżyc zapowiada tydzień pełen wyzwań. Dobra 
wiadomość: wszystkim sprostasz. Potrzebna będzie 
tylko potężna dawka energii i duża porcja walecz-
ności.

wodnik 20.i-18.ii
Nadchodzące dni to dobry czas, żeby odnowić 
rodzinne kontakty. jeśli to zrobisz, będziesz 
zadowolony. unikaj jedynie Skorpiona.

ryby 19.ii-20.iii
Twoje zaangażowanie w pracę przyniesie ci 
przychylność szefa i szacunek kolegów. Poczujesz 
się finansowo bezpieczny i wydawanie pieniędzy 
będzie przychodzić ci z łatwością.

baran 21.iii-20.iV
Gwiazdy sprawią, że będziesz cieszyć się każdą 
chwilą. Wykorzystuj okazje, które się pojawią. Nie 
bój się, bo nie podejmujesz decyzji na całe życie.

byk 21.iV-21.V
W sprawach domowych szykują się bardzo ważne 
zmiany. To, co do tej pory wydawało się proste, 
teraz nagle zacznie wymagać Twojej uwagi. bądź 
czujny!

bliźnięta 22.V-20.Vi
możliwe kłopoty w podejmowaniu decyzji. 
będziesz niepewny i zbyt ostrożny. Przeszkody 
wydadzą ci się nie do pokonania. Skorzystaj 
z pomocy przyjaciół.

rak 21.Vi-22.Vii
Nie oglądaj się wstecz, ani nie martw na zapas. Szko-
da czasu. żyj tu i teraz. czekają cię jedynie drobne 
przeszkody w naprawdę dużych wyzwaniach.

lew 23.Vii-22.Viii
Dobre pomysły i zaradność to teraz będą Twoje 
atuty. Wykorzystaj je jak najlepiej, a nie będziesz 
musiał się przepracowywać.

panna 23.Viii-22.iX
będziesz przenosić góry! Wszystko, co do tej pory 
robiłeś, zacznie procentować. W miłości same 
pozytywne niespodzianki.
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871
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horoskop

Hasło z krzyżówki nr 777: 
DZIEŃ NAUCZYCIELA.

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.

Niedawno trafiło do nas to cudo 
– sunia Saba! Szukamy dla niej 
domu, który lubi aktywnie spę-
dzać czas. Szukamy ludzi lubią-
cych długie spacery i z uwagi 
na to, że dziewczyna ma w sobie 
coś z psa gończego, mogących 
zapewnić jej zabawy z tropie-
niem, węszeniem typu nosework. 

Saba jest wpatrzona w człowie-
ka, uwielbia pieszczoty, lubi też 
wpakować się na kolana. Nato-
miast jeśli miałaby trafić do domu 
z innym psem, zalecamy najpierw 

wspólny spacer, bo nie każdego 
psiaka akceptuje. Poza tym su-
nia jest bardzo karna i posłuszna. 
Mamy nadzieję, że Saba nie bę-
dzie długo czekać na dom. rM ●

CO WieMy O Psie:
imię: Saba II
Nr ewidencyjny: 7861
Wiek: 3 lata
Płeć: suczka
rasa: mieszaniec z genami 
gończego
Waga: około 18 kg
Obecnie przebywa: 
w miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
telefon w sprawie adopcji: 
605 897 607

saba

WięCej Na WWW.kultura.tyChy.Pl

19 października, środa
godz. 18 – TuRy KuLTuRy: spotkanie z jaro-
sławem Kretem (mbP – mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)

20 października, czwartek
godz. 17 – SZTuKA X muZy: projekcja filmu 
„córka” (mbP – mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – TO jEST SZTuKA!: „Skandal w salo-
nie. Edouard manet” – wykład o sztuce (Pasaż 
Kultury Andromeda, pl. baczyńskiego)
godz. 17 – mITENKI NA jESIENNE DNI – pol-
sko-ukraińskie rękodzielnicze warsztaty inte-
gracyjne (Klub mcK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

21 października, piątek
godz. 18 – TERESA WERNER – koncert (Teatr 
mały, ul. Hlonda 1)
godz. 19 – AuKSO PLAyS KANcHELI 
– koncert Aukso Orkiestry Kameralnej 
miasta Tychy (mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)

22 października, sobota
godz. 11 – AuKSO4KIDS: „W wodzie” 
– warsztaty muzyczne dla dzieci (me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – „5:00. uA” – spektakl w reż 
yulii maslak w cyklu Scena Konesera 
(Teatr mały, ul. Hlonda 1)
godz. 19 – PEjA SLumS ATTAcK 
– koncert hip hopowy (Klub muzyczny 
underground, pl. Korfantego 1)
godz. 20 – 4 SZmERy – koncert (Art 
music club, ul. Oświęcimska 53)

23 października, niedziela
godz. 12 – XVIII ŚLąSKA jESIEŃ GITA-
ROWA: Adam del monte/Shayan Fathi/

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego 
Radia (NOSPR, Katowice, pl. W. Kilara 1)
godz. 17 – XVIII ŚLąSKA jESIEŃ GITAROWA: 
Kupiński Guitar Duo/Orkiestra Kameralna Ar-
chetti (Studio Koncertowe Polskiego Radia, Ka-
towice, ul. Ligonia 29)
godz. 19 – „RubINOWE GODy” – spektakl ko-
mediowy (Teatr mały, ul. Hlonda 1)

24 października, poniedziałek
godz. 17.30 – Z PRZESTRZENI SERcA – spot-
kanie autorskie poetki Izabeli Ptak (SDK „Tęcza”, 
al. Niepodległości 188)
godz. 19 – XVIII ŚLąSKA jESIEŃ GITARO-
WA: Andrzej Grygier/François-Xavier Dan-
gremont (Akademia muzyczna, Katowice, 
ul. Zacisze 3)
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