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Tyskie ZabyTki

Dzisiaj przedstawiamy kolejne obiekty wpisane do Gmin-
nej Ewidencji Zabytków. Tym razem to przykłady zabudo-
wy jedno i wielorodzinnej: typowy dla tych okolic dom
z cegły z facjatą z początku XX wieku i ponad stuletnia
kamienica wzniesiona w sąsiedztwie tyskiego browaru, 
a także szkoła z 1908 roku – obecnie SP nr 4.

1   Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kato-
wickiej 14 (1900 r.)

2   Szkoła przy ul. Oświęcimskiej 256 (1908 r.)

3   Dom jednorodzinny przy ul. Jaroszowickiej 226 
(1929 r.)

Wszystkie obiekty ujęte w GEZ są zaznaczone na in-
ternetowym planie miasta Tychy (www.umtychy.pl/sit). 
W menu po prawej stronie należy wybrać profil „Kultura”, 
a na liście poniżej zaznaczyć pozycję „Gminna Ewidencja 
Zabytków”. Na mapie zobaczymy zaznaczone lokalizacje 
wszystkich zabytków, a po kliknięciu w wybrany, może-
my zobaczyć jego zdjęcie i opis.  SW

z
d

j
ę

c
ia

: U
M

 t
y

c
h

y

GEZ 
III/247 

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
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Tychy 

 
Budynek mieszkalny przy ul. Jaroszowickiej 226 

2. Czas powstania 

1929 r. 
 

."#/*0*1234%3#5#*6%(&7#+(8359':);7#*2%&<03)'= albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 4. Adres 
 

ul. Jaroszowicka 226 
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Powiat Tychy 

 
 

Gmina Tychy 

 
 

 
@A&+3)'3#6*?9><%*+3 

 
Facjata 

6. Formy ochrony 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
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KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
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Budynek mieszkalny wielorodzinny 
 przy ul. Katowickiej 14 

2. Czas powstania 

1900 r. 
 
 

."#/*0*1234%3#5#*6%(&7#+(8359':);7#*2%&<03)'= albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 4. Adres 

 

ul. Katowicka 14 
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Elewacja zachodnia 
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6. Formy ochrony 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
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!"#$%&'(")*"+,-$(. )/',*0(przy ul. 12-34536)'0(789 

2. Czas powstania 

1908 r. 
 

."#/*0*1234%3#5#*6%(&7#+(8359':);7#*2%&<03)'= albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 4. Adres 
 

ul. 12-34536)'0(789 
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Zachowana stolarka okienna 

6. Formy ochrony 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
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Kamil Kocurek, Dagmara Lach, Marlena Owsiany, 
Katarzyna Pudełko, Alicja Staruszkiewicz, Kami-
la Staszczyszyn, Emila Strzecha, Agata Szybura 
i Magdalena Wojtyka – to tyszanie nagrodzeni 
w tym roku stypendium „Quod discis, tibi discis” 
dla wyróżniających się studentów.

S typendia przyznawane są przez Samorząd Miasta Tychy 
za bardzo dobre wyniki w nauce (musi być to wynik 

uprawniający do naukowego stypendium na macierzystej 
uczelni) oraz zaangażowanie w pracę na rzecz miasta Tychy 
i jego mieszkańców (np. wolontariat, promocja miasta).

Tegoroczni stypendyści są studentami m.in. Uni-
wersytetu Śląskiego, a także Akademii Wychowania 
Fizycznego w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwer-
sytetu Medycznego w Poznaniu, Akademii Muzycznej 
w Łodzi i Akademii Muzycznej w Krakowie.

Uroczystość wręczenia stypendiów laureatom odbyła 
się podczas czwartkowej (28.11) sesji Rady Miasta Tychy.
Stypendia wręczyli – prezydent miasta Tychy Andrzej 
Dziuba i przewodniczący Rady Miasta Tychy Zygmunt 
Marczuk.

 SyLWiA WitMAn

Q U O D  D i s C i s ,  t i B i  d i S c i S

Stypendia wręczone

Różowe półki z książkami, 
które można bez żadnych 

formalności czy kart bibliotecz-
nych pożyczać i czytać, pojawiły 

się w mieście 12 października. 
Tyszanie wymieniają się książka-
mi, a dzięki specjalnej aplikacji 
na facebooku „TY CHYba czy-

 Prezydent Andrzej Dziuba wręczył stypendia dziewięciu studentom, wśród nich był 
Kamil Kocurek.
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DAriA SzczEPAńSKA,  
zastępca prezydenta mia-
sta ds. społecznych:
W moje j 
ocenie akcja 
bookcros-
singu bar-
dzo dobrze 
się rozwija. 
Widz imy 
duże zain-
teresowa-
nie ze strony tych, którzy 
pożyczają książki, bo zda-
rza się, że półki są prawie 
puste. Ale też wciąż poja-
wiają się nowe książki, 
wielu mieszkańców przy-
nosi własne egzemplarze 
i zostawia je na półkach. 
My oklejamy je i pieczę-
tujemy logo akcji. Sza-
cujemy, że w tej chwili 
w mieście krąży około 
800 uwolnionych ksią-
żek.
Widzimy też duże zain-
teresowanie bookcros-
singiem ze strony firm 
i instytucji, które chcą 
uczestniczyć w akcji 
i nawet tworzą już wła-
sne półki. Zachęcamy ich, 
by poszli za przykładem 
Urzędu Miasta Tychy i za-
chęcili własnych pracow-
ników do przynoszenia 
swoich książek. W urzę-
dzie na taki apel mieliśmy 
bardzo duży odzew.
Bookcrossing to akcja spo-
łeczna, która ma oczywi-
ście zachęcać do czytania, 
ale to także akcja pobu-
dzająca lokalną społecz-
ność do współdziałania. 
Myślę, że to się bardzo 
dobrze udaje. Na pewno 
będziemy ją rozwijać.

tyszanie o bookcrossingu
DOMiniKA KOt: Korzystam raczej ze szkol-
nej biblioteki lub miejskiej, z bookcrossingo-
wej półki jeszcze książek nie pożyczałam. Ale 
na pewno skorzystałabym, szczególnie czeka-
jąc gdzieś przez dłuższy czas. Dobrze, że wła-
śnie w takich miejscach jak dworzec są półki. 
Uważam, że pomysł jest bardzo dobry.

EDWArD KOrzEniOWSKi: To bardzo dobra 
akcja. Nie raz już wziąłem książkę do domu, 
zazwyczaj jakieś krótkie nowele, żeby od-
dać po dniu czy dwóch. Bo trzeba pamiętać 
o tym, że te książki mają wrócić na półkę. 
Obawiam się niestety, że niektórzy ich nie 
oddają.

EWA LuKAS: Zwykle gdy się gdzieś wybie-
ram, mam jakąś lekturę przy sobie, więc nie 
skorzystałam dotąd z bookcrossingu. Ale 
uważam, że idea jest interesująca. Wielu z nas 
przerażają ceny książek, nie każdy też znajdu-
je czas, żeby wybrać się do biblioteki. A tutaj 
książka jest łatwo dostępna, na wyciągnięcie 
ręki. Ludzie jeszcze trochę nieufnie do tego podchodzą, nie są 
pewni, czy rzeczywiście można tę książkę po prostu zabrać. 
Ale przechodzę obok półki codziennie i widzę, że książki się 
zmieniają. Jest więc ruch.

Mikołowska

Oświęcimska

Bielsk
a

Ka
to

w
ick

a

Warszawska

Niepodległości

Edukacji

Budowlanych

Piłsudskiego

J. Pawła II

Dąbrowskiego

Sikorskiego

Jaśkowicka

Stoczniow
ców

Żwakowska

Harc
er

sk
a

Towarowa

Be
sk

id
zk

a

A.
 K

ra
jo

w
ej

Miejsca wymiany książek:
1. Urząd Miasta Tychy
2. REAL
3. Centrum Handlowe City Point
4. Szpital Miejski
5. Basen Miejski
6. Dworzec PKP Tychy
7. Tesco, ul. Towarowa
8. Verona Cafe, pl. Baczyńskiego
9. Pub Underground, ryneczek os. K
10. Wydział Zamiejscowy Krakowskiej 

Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego w Tychach

Jeśli chcesz zostać partnerem akcji i mieć u siebie bookcrossingowy stojak lub półkę, 
skontaktuj się z Wydziałem Promocji UM Tychy, tel. 32/776 39 18, e-mail: promocja@umtychy.pl

W mieście  
i w sieci

tasz” – także swoimi opiniami na 
temat przeczytanych książek.

Miejskiej akcji bookcrossin-
gu od początku towarzyszyła za-
bawa na facebooku. Użytkowni-
cy aplikacji „TY CHYba czytasz” 
(można ją znaleźć na oficjalnym 
profilu miasta Tychy – facebook.
com/TychyDobreMiejsce) mogą 
prowadzić dzienniczek swojej 
czytelniczej aktywności, a także 
publikować recenzje przeczyta-
nych książek. Do 30 listopada 
zabawie towarzyszył konkurs 
na najlepszą recenzję.

Przez ten czas w interne-
towej cross biblioteczce zareje-
strowało się 42 użytkowników, 
którzy dodali do swoich biblio-
teczek łącznie 228 książek i opu-
blikowali 76 recenzji. Spośród 
nich jury wybrało trzy najlep-
sze. Pierwszą nagrodę przyznano 
Magdalenie Boruckiej za recen-
zję książki „Biała cisza” – zbioru 
wspomnień o uczniach I LO im. 
Kruczkowskiego, którzy zginęli 
pod lawiną podczas próby zi-
mowego wejścia na Rysy w 2003 
roku.

Wyróżnienia otrzyma-
li Olek Zięba – za recenzję 
„Miecza Aniołów” autorstwa 
Jacka Piekary i Karol Szmelik, 
za recenzję „Buntu” Włady-
sława Stanisława Reymonta. 
Nagrodzone recenzje można 
przeczytać na stronie www.bo-
okcrossing.umtychy.pl

Konkurs już się zakończył, 
ale miłośnicy książek nadal 
mogą korzystać z aplikacji „TY 
CHyba czytasz” i prowadzić kro-
nikę swojej czytelniczej aktyw-
ności online. Wystarczy polu-
bić oficjalny profil miasta Tychy 
na facebooku, zarejestrować się 

w crossbiblioteczce i... dużo 
czytać.

SyLWiA WitMAn

JUż PRAWiE DWA MiESiącE MiNęły 
OD ROZPOcZęciA W TychAch AKcJi 

BOOKcROSSiNGU. W MiEściE KRąży JUż 
KiLKASET „UWOLNiONych” KSiążEK, A MiłOśNicy 

LiTERATURy SPOTyKAJą Się i DySKUTUJą M.iN. 
NA fAcEBOOKU.
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