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Obywatelski głos
Jeszcze do 20 września można głosować na 
projekty w Budżecie Obywatelskim.

Folkowy mapping
Na terenie Browaru Obywatelskiego odbyła 
się kolejna edycja Light & Sound Festiwal.

pierwsza zdobycz sezonu
Hokeiści GKS Tychy pokonali Jastrzębie 6:1 i po raz 
trzeci zdobyli Superpuchar Polski.4 9 14
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W tychach trWa kolejna kampania, mająca skłonić Właścicieli psóW do sprzątania po sWoich pupilach
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trzecie podejście do kup
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Deptak 
na Grota-
roweckieGo
W tym roku Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Transportu 
rozpoczął się 16 a potrwa do 22 
września. W tyskim programie 
znajdzie się wiele atrakcji, które 
zakończą się wielkim finałem 
na ul. Grota–Roweckiego. Ta 22 
września zostanie wykluczona z 
ruchu samochodowego i pojawią 
się na niej piesi, rowerzyści, 
biegacze i szczudlarze – wszystko 
po to, by pokazać, że miasto jest 
nie tylko dla samochodów.
 str. 4
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trolejbusem na „Z”  
i Do aquaparku
W poniedziałek (23 września) rozpocznie kursowanie nowa linia 
trolejbusowa, oznaczona literką G. Zmieni się trasa linii E a także 
organizacja odjazdów trolejbusów na dworcu PKP. 
Uruchomienie nowej linii G i zmodyfikowanie trasy linii E pozwoli 
na objęcie komunikacją trolejbusową osiedli Z1, Z, W, U, L, które 
wcześniej nie miały do niej bezpośredniego dostępu.  str.5
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USŁUGI POGRZEBOWE
KOMPLEKSOWO • PROFESJONALNIE • TANIO

Wartogłowiec

„CALIA”

CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE tel. 32 219 18 44, kom. 601 49 09 08

Tychy Wartogłowiec, ul. Cmentarna 21

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIE POGRZEBU - ZASIŁEK ZUS ROZLICZAMY I WYPŁACAMY NA MIEJSCU

NAGROBKI 
DUŻY WYBÓR

• POGRZEBY TRADYCYJNE
• KREMACJE 550 ZŁ

• EKSHUMACJE
• KOPANIE GROBÓW

• ROZBIÓRKI NAGROBKÓW
• PRZEWOZY ZMARŁYCH

• WŁASNE 
CHŁODNIE
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W środę (11.09) po 20-kilo-
metrowym pościgu na DK1 
w Pszczynie policja zatrzymała 
38-letniego motocyklistę z Ty-
chów, który nie zatrzymał się 
do kontroli drogowej.

Całe zdarzenie zaczęło się 
wieczorem na ulicy Wyzwolenia 
w Bielsku-Białej, kiedy to poli-
cjanci dostrzegli kierującego mo-
tocyklem marki yamaha z nie-
przepisowo zamontowaną tablicą 
rejestracyjną. Po włączeniu syg-
nałów świetlnych motocyklista 
nie zatrzymał się, tylko ruszył 

z ogromną prędkością w stronę 
Pszczyny. Policjanci, nie zwleka-
jąc, powiadomili oficera dyżurne-
go i ruszyli w pościg za piratem 
drogowym.

Podczas swojej ucieczki mo-
tocyklista powodował zagroże-
nie bezpieczeństwa zarówno dla 
siebie jak i pozostałych uczestni-
ków ruchu. Aby uniemożliwić mu 
dalszą jazdę, policjanci z Bielska 
i Pszczyny ustawili na DK1 blo-
kadę. Po zatrzymaniu pirata dro-
gowego stróże prawa obezwładni-
li go i doprowadzili do Komendy 

Miejskiej Policji w Bielsku-Bia-
łej. Kierowca był trzeźwy, nie po-
siadał uprawnień do kierowania 
motocyklem. Za swoje wykro-
czenia został ukarany manda-
tem w wysokości 1000 zł i ośmio-
ma punktami karnymi. Zabrany 
został mu również dowód reje-
stracyjny, ponieważ jego ścigacz 
nie spełniał wymogów technicz-
nych. Zatrzymany usłyszał już za-
rzut niezatrzymania się do kon-
troli drogowej, za co grozi kara 
5 lat pozbawienia wolności lub 
grzywna do 5000 zł. aO ●

już w najbliższą 
sObOtę, 21.09 
planOwane jest 
wprOwadzenie 
tyMczasOwej zMiany 
Organizacji ruchu 
na kOlejnyM FragMencie 
przebudOwywanej 
w tychach drOgi 
krajOwej nr 44. chOdzi 
O OkOŁO 700-MetrOwy 
Odcinek pOMiędzy ulicą 
dŁugą a kOścielną, 
gdzie przez ten 
weekend ObOwiązywać 
będzie ruch 
wahadŁOwy. na tyM nie 
kOniec zMian.

Najbliższa zmiana organizacji ru-
chu na DK44 wiąże się z wpro-
wadzeniem ruchu wahadłowego 
na fragmencie pomiędzy ulicą 
Długą a Kościelną. Ma to pozwo-
lić wykonawcy wznowić roboty 
bitumiczne, a przypomnijmy, 
że na tym odcinku do ułożenia 
została już tylko ostatnia, ście-
ralna warstwa asfaltu. By zmini-
malizować utrudnienia w ruchu, 
prace prowadzone będą w cza-
sie weekendu: od soboty (21.09) 
do niedzieli (22.09) w godzinach 
od 6 do 18.

Kolejnych utrudnień należy 
spodziewać się na fragmencie 
pomiędzy węzłem Wartogłowiec 

a ul. Długą. Tu również wpro-
wadzony zostanie ruch wahad-
łowy i będzie on obowiązywał 
w ostatni weekend września – 
od soboty (28.09) do niedzieli 
(29.09) także w godzinach od 6 
do 18.

Jak informuje Miejski Zarząd 
Ulic i Mostów, w obu przypad-
kach roboty są ściśle uzależnione 
od warunków atmosferycznych, 
a to oznacza, że terminy mogą 
ulec przesunięciu. Kierowców 
MZUiM prosi o ostrożną jaz-
dę i o cierpliwość, jednocześnie 
przepraszając za wszystkie nie-
dogodności związane z realiza-
cją tej inwestycji. rM ●

kierowca uciekał, bo jechał bez uprawnień.

pościG Za yamahąW Weekendy Wahadło
uwaga kierOwcy NA DK 44!
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kierowca uciekał, bo jechał bez uprawnień.
kierowca uciekał, bo jechał bez   uprawnień.
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jak inFOrMuje 
tyski zakŁad usŁug 
kOMunalnych, każdegO 
dnia na trawnikach 
i ulicach naszegO 
Miasta psy pOzOstawiają 
kilka tOn OdchOdów. 
nieczystOści MOgŁOby 
być zdecydOwanie Mniej, 
gdyby tylkO wŁaściciele 
czwOrOnOgów zaczęli 
pO nich suMiennie 
sprzątać.

Niestety, wielu z nich robić tego nie 
chce. Właśnie dlatego we wrześniu 
ruszyła w Tychach trzecia już kam-
pania edukacyjna dotycząca sprzą-
tania po psach pn. „Kup psa nie zo-
stawiam! ”. Najpierw przy skwerach 
i w parkach pojawiły się, wzbudza-
jące ogromne zaciekawienie tyszan 
plansze z propozycją „Kup psa”, 
do których dopiero po pewnym 
czasie, w minionym tygodniu do-
klejono drugą część kampanijnego 
hasła: „nie zostawiam”.

W ramach kampanii Tyski Za-
kład Usług Komunalnych chce 
przypominać i w miarę swoich 
uprawnień pomagać właścicielom 
psów w wypełnianiu ich obowiąz-
ków. Od kwietnia do paździer-
nika każdego roku TZUK opła-
ca sprzątanie parków i skwerów 
przy pomocy specjalnych odku-
rzaczy. Tylko w zeszłym roku roz-
mieszczono 500 tysięcy sztuk wo-
reczków przeznaczonych na psie 
odchody w dystrybutorach na ad-

ministrowanych terenach. Nieste-
ty, ciągle niewielu mieszkańców 
korzysta z dystrybutorów zgod-
nie z ich przeznaczeniem tj. za-
biera jeden woreczek. Nagminne 
jest zabieranie całych pakietów. 
Efektem są puste dystrybuto-
ry już po godzinie od załadowa-
nia. Dlatego teraz TZUK planuje 
montaż pojemników, które będą 
umożliwiały wyciągnięcie wy-
łącznie 1 woreczka. Psie pakiety 
mają ułatwiać życie właścicielom 
czworonogów. Jednakże nic nie 
stoi na przeszkodzie, żeby przed 
wyjściem na spacer z psem wziąć 
z domu woreczek i użyć go do ze-
brania odchodów.

Podczas trwania kampanii 
osoby, które sprzątają po swoich 
psach będą nagradzane przez 
Straż Miejską specjalnie przygo-
towanymi gadżetami. Przydatne 
przywieszki do smyczy, w któ-
rych znajdują się woreczki, będzie 
można także otrzymać w pre-
zencie w Biurze Obsługi Klienta 
na parterze Urzędu Miasta. Dużą 
nadzieję upatruje się w rzeszy 
właścicieli psów, którzy sprząta-
ją psie kupy i dają dobry przykład. 
Dla nich także w mieście zaplano-
wano budowę wybiegu dla psów 
przy Parku Północnym. Inwesty-
cja ma na celu zapewnienie miej-
sca swobodnej zabawy ze swoim 
czworonogiem w atrakcyjnym 
dla psów i ich właścicieli miej-
scu. Obecnie została podpisana 
umowa na projekt psiego par-
ku, o którym więcej napiszemy 
w jednym z najbliższych nume-
rów „Twoich Tychów”.

Kampania „Kup psa nie zosta-
wiam” jest pozytywnie oceniana 
przez „psiarzy”, z którymi rozma-
wialiśmy. – Uważam, że to jest 
dobra kampania społeczna. Choć 
przyznać muszę, że w naszym Par-
ku Jaworek problem niezbierania 
psich odchodów jest mało uciążli-
wy. Być może w innych miejscach 
nie jest tak kolorowo. Sama od lat 
po Reksie sprzątam i z tego co wi-
dzę, reszta spacerujących również 
sprząta po swoich pieskach. Je-
dyny problem jaki mamy to brak 
woreczków. Zawsze mam ze sobą 
swój, bo rozmieszczone dystry-
butory często są po prostu puste 
– zauważyła Maria Ćwik, od lat 
mieszkająca przy ul. Rolnej.  

Przypomnijmy, że w Tychach 
zrealizowano do tej pory dwie 
kampanie edukacyjne dotyczą-
ce sprzątania po psach przez 
ich właścicieli. W ramach tych 
kampanii zamontowano w mie-
ście dystrybutory z woreczkami, 
w które wchodzą materiały po-
mocne w sprzątaniu po czwo-
ronogu oraz stworzono system 
zgłoszeniowy o zachowaniach 
niepożądanych (internetowa an-
kieta na stronie urzędu miasta 
oraz nr 32 776 3920 do Straży 
Miejskiej). Zadbano także o infra-
strukturę i wybudowano psi park 
przy ul. Hlonda, gdzie na wybie-
gu znajduje się wiele ciekawych 
przeszkód. ww ●

22 września znów będzie można kupić, sprzedać 
lub wymienić niepotrzebne już rzeczy, np. ubrania, 
zabawki, książki. W każdą przedostatnią niedzielę 
miesiąca na placu targowym na Starych Tychach 
odbywa się Kiermasz Rodzinny.

To okazja dla każdego, kto nie chce wyrzucać 
niepotrzebnych już rzeczy, jeżeli wciąż nadają się 

do użytku, albo nie lubi wydawać majątku na nowe 
ubrania. W każdą przedostatnią niedzielę miesiąca 
na placu targowym przy ul. Kapicy można beż żad-
nych opłat zająć wolne stanowisko i sprzedać nie-
używane już przedmioty. A przy okazji być może 
kupić coś dla siebie za parę groszy.

Kiermasz odbywa się w godzinach 9-13. sw

W piątek, 20 września będzie kolejna okazja do po-
żegnania się z latem. Tym razem festyn pod tym 
hasłem odbędzie się na osiedlu U, przed pawilonem 
przy ul. Uczniowskiej 7.

Impreza rozpocznie się o godz. 17. W programie 
są konkursy (kulinarne, plastyczne, sportowe), wy-
stępy dziecięcych grup tanecznych z Osiedlowego 

Klubu Uszatek i wiele atrakcji dla najmłodszych: 
animacje, dmuchańce, malowanie twarzy i wata cu-
krowa. Będzie też można bezpłatnie zbadać wzrok. 
Zabawa potrwa do godz. 20.00

Organizatorem festynu jest Inicjatywa Tyska. 
Na imprezę zapraszają w imieniu stowarzyszenia 
Barbara Konieczna i Krystyna Leszczyńska. sw

spotkajmy się na osiedlu u.

pożeGnanie lata

kup, sprzedaj, wymień 

kiermasZ roDZinny

trzecia psia kampania
wyjaśniŁa się sprawa TAJEmNIcZycH BILBOARDóW Z HASłEm „KuP PSA”!

reklama
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Prezydent Miasta Tychy
17 września 2019 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej, 
al. Piłsudskiego, ul. Beskidzkiej i linii kolejowej nr 179 w Tychach

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr 
X/200/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej, 
al. Piłsudskiego, ul. Beskidzkiej i linii kolejowej nr 179 w Tychach.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43‑100 Tychy, 
z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, 
której wniosek dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej (ePUAP:/UMTychy/skrytka) opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Szczegółowe określenie granic obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu 
i tekst wyżej wymienionej uchwały znajdują się:

do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,1) 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy 2) http://bip.
umtychy.pl w zakładkach:
a) Zamierzenia władzy → Zagospodarowanie przestrzenne → Przystąpienie 

do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego;
b) Prawo Lokalne → Uchwały Rady Miasta → 2019 Sierpień.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej 
zakładce Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 2019 
wrzesień w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale Planowania 
Przestrzennego i Urbanistyki.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 

/‑/mgr Igor Śmietański

krOnika pOlicyjna

◆ FuNkcjONariusZe kMP 
W tychach, zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości nar-
kotykowej, zatrzymali 33-latka, 
którego podejrzewali o udział 
w handlu narkotykami i posia-
danie zabronionych środków 
odurzających. W jego mieszka-
niu zabezpieczyli amfetaminę, 
z której można sporządzić 1.000 
działek dilerskich. Zgromadzone 
dowody pozwoliły na przedsta-
wienie mężczyźnie zarzutu po-
siadania narkotyków oraz udzia-
łu w obrocie nimi. Na wniosek 
policjantów i prokuratora męż-
czyzna został tymczasowo aresz-
towany, a za popełnione prze-
stępstwo grozi mu do lat 12 
więzienia.
◆ tyska POlicja POsZu-
kuje śWiaDkóW DWóch 
ZDarZeń. 3.09 w godz. 7-15 
na parkingu w Tychach na ul. 
Dmowskiego 7 (droga wewnętrz-
na Oskard), kierujący nieustalo-
nym pojazdem najechał na za-
parkowanego forda fiestę o nr 
rej. ST 63..., a następnie odje-
chał z miejsca zdarzenia. Z kolei 

07.09, w godz. 14-21 w miejscu 
parkingowym przy ul. Żwakow-
skiej 24-28 (parking z boku bu-
dynku, wjazd od ul. Żwakow-
skiej) kierowca nieustalonego 

pojazdu uderzył w forda S-Max 
o nr rej. ST 39... i również odje-
chał z miejsca zdarzenia.
Osoby posiadające jakiekol-
wiek informacje na temat zda-

rzeń, proszone są o pilny kontakt 
telefoniczny lub osobisty z Ze-
społem ds. Wykroczeń KMP 
w Tychach, al. Bielska 46, pokój 
nr 37, tel. 32/325-62-96. ls ●

w tyM rOku 
eurOpejski tydzień 
zrównOważOnegO 
transpOrtu rOzpOcząŁ 
się 16 a pOtrwa 
dO 22 września. w tyskiM 
prOgraMie znajdzie 
się wiele atrakcji, 
które zakOńczą się 
wielkiM FinaŁeM na ul. 
grOta–rOweckiegO. 
ta 22 września zOstanie 
wykluczOna z ruchu 
saMOchOdOwegO 
i pOjawią się na niej piesi, 
rOwerzyści, biegacze 
i szczudlarze – 
wszystkO pO tO, 
by pOkazać, że MiastO 
jest nie tylkO dla 
saMOchOdów.

– W tym roku przewodnim ha-
słem Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu 
jest slogan „Chodź z nami”, dla-
tego podczas finału to piesi będą 
najważniejsi, a ulica Grota-Ro-
weckiego zamieni się w deptak 
z miejscami do relaksu i odpo-
czynku – mówi Iwona Ciepał 
naczelnik Wydziału Promocji 
i Komunikacji Społecznej w Ty-
chach. Przypominamy, że w nie-
dzielę na wysokości od ul. Curie
-Skłodowskiej do ul. Cyganerii 
w godz. 11 do 18 ruch samocho-
dowy po ul. Grota-Roweckiego 
będzie niemożliwy.

Tego dnia obchody zainaugu-
ruje wycieczka z przewodnikiem 
Tyskim Szlakiem Spacerowym. 
Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy na zbiórkę o 11 
na Placu św. Anny. Spacerujący 
przejdą ponad 8-kilometrową 
trasę, odwiedzając takie charak-
terystyczne miejsca jak: Stadion 
Zimowy, tężnię solankową czy 
budynek Miastoprojektu. Wy-
cieczka zakończy się na wspo-
mnianej ul. Grota-Roweckiego, 
gdzie organizatorzy zapewnią 
moc atrakcji.

Już od godz. 11.30 odbywać 
się będą warsztaty pierwszej po-
mocy i ratownictwa medyczne-

go (11.30, 13.00, 15.30, 17.00), 
nordic walking (12.30, 16.30) za-
kończone wspólnym spacerem 
z instruktorem, warsztaty i poka-
zy grupy Pineapple BMX (godz. 
12.00, 13.30, 16.00). W progra-
mie znajdzie się także szkoła 
zdrowego biegania prowadzo-
na przez fizjoterapeutę i trene-
ra personalnego, stanowiska VR 
(wirtualna rzeczywistość) i szko-
ła szczudlarzy. Ponadto uczest-
nicy skorzystają z fotobudki, 
kącika dla najmłodszych oraz 
obejrzą wystawę zabytkowych 
autobusów.

– Pierwszy z nich to Jelcz 
043 RTO tzw. „ogórek”, a dru-
gi to Jelcz M11. Jeden z pojaz-
dów zostanie ustawiony na tere-
nie wydarzenia, natomiast drugi 
(M11) będzie jeździć po mieście 
na krótkich zapętlonych trasach – 

mówi Michał Kasperczyk rzecz-
nik prasowy PKM Tychy.

O godzinie 12 rozpocznie się II 
partnerski Rajd Rowerowy Tychy 
– Bieruń – Tychy (24 km). Każ-
dy uczestnik dostanie kamizelkę 
odblaskową. Warto przypomnieć, 
że dzień wcześniej (21 września) 
o godz. 21.30 zaplanowano 143. 
Tyski Nocny Rajd Rowerowy 
(start: Park Suble parking przy 
kościele Św. Jadwigi Śląskiej).

22 września kursować po mie-
ście będzie bezpłatna linia auto-
busowa nr 390, która przejedzie 
przez przystanki Niepodległości 
oraz Grota Roweckiego, a w nie-
dzielę dowiezie ludzi na imprezę. 
Rozkład dostępny będzie na stro-
nie Urzędu Miasta – umtychy.pl.

W Europejski Tydzień Zrów-
noważonego Transportu włączy-
li się także tyscy przedsiębior-

cy. Na hasło „Chodź z nami” 
przygotowali specjalne promo-
cje. W poniedziałek (16 wrześ-
nia) we wszystkich punktach 
„Lodowato” w Tychach można 
było dostać drugą gałkę lodów 
gratis, we wtorek (17 września) 
w „Piccolo Cafe” kawa gratis, 
w środę (18 września) w „Ko-
lorowym Talerzu” lemoniada 
do zamówienia gratis,  w czwar-
tek (19 września) w „Polukrowa-
ne”  przy zakupie 4 pączków pią-
ty gratis, a w piątek (20 września) 
w „Podwodnym Świecie” dwie 
godziny w cenie jednej.

Organizatorem wydarzenia jest 
Miasto Tychy, a współorganizato-
rami – Górnośląsko-Zagłębiow-
ska Metropolia, Zarząd Trans-
portu Metropolitalnego oraz 
Stowarzyszenie Sportowe NOL-
Tychy. Oprac. kaMil peszat ●

Do piątku 20 września trwa głoso-
wanie w VI edycji tyskiego budże-
tu obywatelskiego. Wybierać moż-
na spośród blisko setki projektów, 
z których 15 dotyczy terenu całe-
go miasta, a pozostałe – poszcze-
gólnych dzielnic. Przypominamy, 
że w tym roku głosować mogą 
wszyscy, bez względu na wiek oraz 
miejsce zamieszkania.

Swój głos można oddać za po-
mocą strony internetowej razemty-
chy.pl oraz tradycyjnie, wypełnia-
jąc papierową kartę do głosowania, 
którą można wrzucić do urny w 14 
punktach konsultacyjnych na tere-
nie całego miasta lub wysłać po-
cztą na adres Urzędu Miasta Ty-
chy (al. Niepodległości 49). Każdy 
głosujący dysponuje 10 punktami 
do rozdzielenia pomiędzy projekty 
ogólnomiejskie oraz 10 punktami 
do rozdzielenia pomiędzy zadania 
rejonowe. Ze wszystkimi projekta-
mi można się zapoznać na stronie 
razemtychy.pl w zakładce Budżet 
Partycypacyjny na 2020 r./Projek-
ty Mieszkańców.

Głosowanie internetowe rozpo-
częło się 6 września i trwa do 20 
września do godz. 23.59. W pierw-
szych dniach wystąpiły proble-
my techniczne – trudności miały 
osoby pragnące oddać swój głos 
na projekty zgłoszone w dzielni-
cy Mąkołowiec i Koźlina. Usterka 
została usunięta i od 9 września 
można bez przeszkód głosować 
na wszystkie projekty.
Aby zagłosować online, należy:

wejść na stronę razemtychy.pl •	
i skorzystać z umieszczonej tam 
platformy do głosowania,

zaznaczyć projekt/y, na któ-•	
re chce się oddać swój głos po-
przez przyznanie punktacji (każdy 
mieszkaniec dysponuje 10 punk-
tami do rozdzielenia pomiędzy 
projekty ogólnomiejskie oraz 10 
punktami do rozdzielenia pomię-
dzy zadania rejonowe),

zaakceptować regulamin głoso-•	
wania wraz z informacją o prze-
twarzaniu danych osobowych,

podać swój numer PESEL •	
(w przypadku gdy głosuje osoba 

poniżej 13. roku życia wymagana 
jest zgoda rodzica/opiekuna praw-
nego),

zatwierdzić wybór przyciskiem •	
„Głosuj”.
Głosowanie osobiste i korespon-
dencyjne odbywa się w dni ro-
bocze do 20 września. Na karcie 
do głosowania należy:

zaznaczyć projekt/y, na które •	
chce się oddać swój głos poprzez 
przyznanie punktacji, (każdy miesz-
kaniec dysponuje 10 punktami 
do rozdzielenia pomiędzy projekty 
ogólnomiejskie oraz 10 punktami 
pomiędzy zadania rejonowe).

zaakceptować regulamin głoso-•	
wania wraz z informacją o prze-
twarzaniu danych osobowych,

podać swój numer PESEL oraz •	
złożyć czytelny podpis (w przypad-
ku gdy głosuje osoba poniżej 13. 
roku życia wymagany jest podpis 
rodzica/opiekuna prawnego),

złożyć formularz w dowol-•	
nym Punkcie Konsultacyjnym 
w godzinach jego pracy lub wy-
słać na adres: Urząd Miasta Tychy 
al. Niepodległości 49, 43-100 Ty-
chy z dopiskiem „Budżet Obywa-
telski 2020”. sw ●

Obwieszczenie
Prezydent Miasta Tychy informuje o wydaniu 11.09.2019r. postanowienia nr 162/2019 o za‑
wieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania za działkę 
nr 3406/121 przejętą przez Gminę Tychy pod inwestycję drogową pn.: „Budowa połączenia 
drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską w Tychach”.
Obwieszczenie w tej sprawie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy
(na VII piętrze) w dniu 13.09.2019r. na okres 14 dni oraz opublikowane w Biuletynie Informa‑
cji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

Informacja
Zgodnie § 2 ust. 4 załączników do uchwał w sprawie Statutów Osiedli: „Anna”, „Cielmice”, 
„Czułów”, „F‑6”, „Glinka 1”, „Jaroszowice‑Urbanowice‑Wygorzele”, „Mąkołowiec”, „Ogrodnik”, 
„Paprocany”, „Paprotka”, „R‑2”, „Stare Tychy”, „Suble‑Glinka” „Wartogłowiec”, „Wilkowyje”, „Z”, „Z‑1”, 
oraz „Żwaków” informuję, iż spis wyborców do wyborów ww. Rad Osiedli będzie udostępniony 
na pisemny wniosek do wglądu w Urzędzie Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, pokój 505, V 
piętro, od 23 września 2019 r. do 27 września 2019 r. w godzinach od 8.00 do 13.00.

Prezydent Miasta Tychy
/‑/mgr inż. Andrzej Dziuba

komunikaty

komunikat

deptak na Grota-roWeckieGo
Od pOczątku tygOdnia W TycHAcH TRWA EuROPEJSKI TyDZIEń ZRóWNOWAżONEGO TRANSPORTu.

jak co roku mieszkańcy Tychów w bezpośrednim głosowaniu 
decydują na co wydać 5 mln złotych.

obywatelski Głos

tu MOżNa głOsOWać

Lista Punktów Konsultacyjnych, 
w których można oddać głos na pro‑
jekty złożone w ramach budżetu 
obywatelskiego:

Balbina Centrum ul. Barona 30 pok. 209;•	
UM Tychy BOK, al. Niepodległości 49;•	
MCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94;•	
Muzeum Miejskie, pl. Wolności;•	
Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Kato‑•	
wicka 102;
ZSP nr 3, ul. Cmentarna 54;•	
Filia nr 10 MBP, ul. Przejazdowa 6;•	
ZSP nr 2 ul. Jedności 51;•	
Filia nr 18 MBP, ul. Konfederatów •	
Barskich 17‑19;
Mediateka, al. Marszałka Piłsud‑•	
skiego 16;
Filia nr 1 MBP; pl. Św. Anny 3;•	
Filia nr 4 MBP; ul. Czysta 27;•	
Filia nr 11 MBP, ul. Kopernika 3;•	
Filia nr 12 MBP, ul. Zaręby 31a.•	

reklama
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Dzieci zaprezentowały jak widzą rodziców pracujących w urzędzie miasta Tychy. W czerwcu 
w urzędzie ogłoszono konkurs plastyczny „Gdzie pracuje moja mama i mój tata? ”, 
do którego zaproszono dzieci pracowników urzędu miasta. Napłynęło 14 prac dzieci 
w wieku od 4 do 12 lat. Wszystkie prace można obejrzeć w Biurze Obsługi Klienta um 
do końca października. W czwartek prace dzieci oglądał Andrzej Dziuba (prezydent Tychów) 
i jak sam przyznał „Pomysłowość w podejściu do tematu i ilość szczegółów, jakie znalazły się 
w pracach, jest zdumiewająca”. kp ●

Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA w Tychach 
uhonorowane zostało w ostatnich 
dniach dwoma prestiżowymi wy-
różnieniami.

Regionalna Izba Przemysło-
wo-Handlowa w Gliwicach oraz 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego rozstrzygnę-
li 10. konkurs „Marka – Śląskie”. 
Na tegoroczną edycję napłynę-
ło 67 zgłoszeń w 13 kategoriach. 
„Marką – Śląskie” w kategorii 
„Turystyka i rekreacja” wyróż-
niono Regionalne Centrum Go-
spodarki Wodno-Ściekowej SA 
za Wodny Park Tychy.

– Nasz Park Wodny zebrał już 
niemało nagród i wyróżnień, ale 
to jest szczególne, bo jest dowo-
dem uznania dla naszych dzia-
łań w promocji i rozwoju Śląska 
– powiedział Zbigniew Gieleciak, 
prezes RCGW. – Mnóstwo osób 
przyjeżdża na Śląsk i korzysta z ty-
skiego Parku Wodnego. Kapituła 
brała jednak pod uwagę nie tylko 
liczbę odwiedzających park, ale 
także innowacyjność i kreowanie 
pewnych nowatorskich na Śląsku 
rozwiązań, zwłaszcza związanych 
z energią odnawialną.

Z kolei w Filharmonii Narodo-
wej w Warszawie odbyła się gala 

25-lecia Urzędu Zamówień Pub-
licznych oraz rynku zamówień 
publicznych w Polsce. Podczas uro-
czystości wręczono nagrody Lux 
Clara in Contractis Publicis. Na-
groda w kategorii „Zamawiający” 
przypadła RCGW SA. W lauda-
cji stwierdzono, iż „dzięki działal-
ności RCGW, Tychy realizują ideę 
smart city, czyli inteligentnej struk-
tury miejskiej z głównym elemen-
tem, jakim jest gospodarka wodno-
ściekowa oraz swobodny przepływ 
energii, tzw. koncepcja Symbio Ty-
chy, co dokonuje się przez realiza-
cję zielonych zamówień i wdraża-
nie innowacji”. ls ●

podwójne wyróżnienie dla Regionalnego centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. 

park woDny Z marką

reklama

w pOniedziaŁek (23 
września) rOzpOcznie 
kursOwanie nOwa 
linia trOlejbusOwa, 
OznaczOna literką g. 
zMieni się trasa linii e 
a także Organizacja 
Odjazdów trOlejbusów 
na dwOrcu pkp. ze 
stanOwiska nuMer 
1 będą OdjeżdżaŁy 
trOlejbusy linii 
a i c w kierunku 
begOnii, harcerskiej, 
hal targOwych. ze 
stanOwiska nuMer 
2 będą OdjeżdżaŁy 
natOMiast trOlejbusy 
linii b i d, w kierunku 
hOtelOwca, edukacji, 
szpitala wOjewódzkiegO 
i Osiedla O.

Uruchomienie nowej linii G i 
zmodyfikowanie trasy linii E 
pozwoli na objęcie komunikacją 
trolejbusową osiedli Z1, Z, W, 
U, L, które wcześniej nie miały 
do niej bezpośredniego dostę-
pu. Z początkowego przystanku 
trolejbusy linii E i G rozpoczną 
swoje kursy naprzemiennie co 
pół godziny. Linie będą kurso-
wały przez 7 dni w tygodniu. 
Zmieniona trasa linii E teraz 
będzie miała charakter okrężny. 
Trolejbus pojedzie przeciwnie 
do linii G, obie linie uzupełnią 

się wzajemnie. Aby ułatwić pa-
sażerom orientację w kierunku 
jazdy, na wyświetlaczach po-
kazane zostaną dwa kierunki: 
Hotelowiec w pierwszej części 
trasy oraz Sikorskiego Wiadukt 
w drugiej, podobnie jak ma to 
miejsce od kilku miesięcy na 
okrężnej linii F.

Warto przy tym zauważyć, 
że nowymi liniami będzie moż-
na dojechać w bezpośrednie są-
siedztwo Parku Wodnego Tychy, 
o co od miesięcy apelowali miesz-
kańcy miasta. 

Trolejbusy rozpoczną kursy po 
nowej sieci trakcyjnej, której bu-
dowa trwała ponad rok. Zasto-

sowano sieć montowaną na wy-
sięgnikach ze szkłolaminatu, co 
pozwoliło na zmniejszenie ilości 
zastosowanych słupów trakcyj-
nych. Drut jezdny trzymają ela-
styczne zawiesia typu delta, któ-
re wcześniej nie były w Tychach 
stosowane na taką skalę. Przy oka-
zji budowy sieci trakcyjnej zostało 
wymienione oświetlenie na ulicy 
Sikorskiego od pętli Paprocany do 

wiaduktu przy DK1. Użyto lam-
py ledowe o dużej efektywności 
świecenia, które zapewniają do-
bre oświetlenie drogi i chodnika 
w każdych warunkach. Powsta-
ła również nowa podstacja zasi-
lająca, która znalazła się na ulicy 
Sikorskiego. W pełni zautoma-
tyzowana stacja prostownikowa 
sterowana jest zdalnie przez upo-
ważnionych pracowników z terenu 

zajezdni. Wyposażona w dwa zasi-
lacze i szereg nowoczesnych roz-
wiązań wspomagających, pozwo-
li na niezawodne zasilanie nowego 
odcinka sieci. Ponadto na odcinku 
od osiedla W do osiedla R i z po-
wrotem trolejbusy pojadą z wyko-
rzystaniem zasilania bateryjnego. 
W tym celu zakupione zostały trzy 
nowoczesne trolejbusy hybrydo-
we marki Solaris Trollino 12MD, 
wyposażone w baterie trakcyj-
ne typu LTO, które pozwalają na 
przejechanie ok. 30 km bez pod-
łączenia do sieci z zachowaniem 
wszystkich parametrów jazdy, 
pełnym zakresem mocy, działają-
cą klimatyzacją lub ogrzewaniem. 
Zarówno odłączanie od sieci trak-
cyjnej jak i późniejsze podłączanie 
jest w pełni zautomatyzowane i nie 
wymaga od kierowcy wychodze-
nia z kabiny. 

Kolejnym etapem rozwoju ty-
skiej sieci linii trolejbusowych 
będzie przedłużenie linii B do 
przystanku Sikorskiego Wiadukt. 
Linia obecnie kończy bieg na pęt-
li Paprocany i póki co tak pozo-
stanie. Jej przedłużenie będzie 
możliwe dopiero po wygospo-
darowaniu dodatkowego miej-
sca postojowego w rejonie przy-
stanku końcowego, który zostanie 
przebudowany.

Cała inwestycja współfinanso-
wana jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach programu In-
frastruktura i Środowisko.
Oprac. kaMil peszat ●

trolejbusem na „z” i do aquaparku
Od przyszŁegO tygOdnia kurs rOzpOcznie nOwa linia trOlejbusOwa g, A ISTNIEJącA E POJEDZIE NOWą TRASą.

trOlejBusy PO NOWeMu

trasa liNii g: Sikorskiego Wiadukt – Osiedle Z1 – Osiedle Z – Jezioro Paprocańskie – Paprocany 
Pętla – Paprocany Dymarek – Osiedle W – Sikorskiego Kościół – Osiedle u – Osiedle L – Osiedle 
R – Stoczniowców 70 – Hetmańska – Harcerska – Hotelowiec – Stadion – Pływalnia – Elfów – Gen. 
Grota-Roweckiego –  Rondo cassino – Śródmieście – Osiedle O – Osiedle T – Paprocany Dymarek – 
Paprocany Pętla – Jezioro Paprocańskie – Osiedle Z – Osiedle Z1 – Sikorskiego Wiadukt.

liNia e: Sikorskiego Wiadukt – Osiedle Z1 – Osiedle Z – Jezioro Paprocańskie – Paprocany Pętla – 
Paprocany Dymarek – Osiedle T – Osiedle O – Śródmieście – Rondo cassino – Gen. Grota-Roweckie-
go – Elfów – Pływalnia – Stadion – Bielska – Begonii – Harcerska – Hetmańska – Stoczniowców 70 
– Osiedle R – Osiedle L – cztery Pory Roku – Sikorskiego Kościół – Osiedle W – Paprocany Dymarek 
– Paprocany Pętla – Jezioro Paprocańskie – Osiedle Z – Osiedle Z1 – Sikorskiego Wiadukt.

Od poniedziałku osiedla Z1, Z, W, U, L będą obsługiwane przez Tyskie Linie Trolejbusowe. 

TL
T
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Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy 

al. Bielskiej 128
powierzchnia 13,29m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – sala 100 o godz. 920

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 24,77 zł/m2. Wysokość postąpienia – nie 
mniej niż 0,50 zł. Umowa najmu zawarta zostanie na okres 5 lat
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 500 zł do dnia 1 października 2019 r. przelewem 

na konto nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A lub w kasie Urzędu/w przypadku 
przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 1 października 2019 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:
	oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 

szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
	deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania 

umowy najmu
	oświadczeniem o braku zaległości czynszowych
	oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu 

złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,

	dowodem wpłaty wadium.
Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu. Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, 
która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność 
uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie 
danej działalności. Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu 
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter. Informacji 
szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej tel. 
32 776‑30‑57.

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy 

ul. Bibliotecznej 12
powierzchnia 69,84m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, wod-kan
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – sala 100 o godz. 900

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 24,77 zł/m2. Wysokość postąpienia – nie 
mniej niż 0,50 zł. Umowa najmu zawarta zostanie na okres 5 lat
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 1 października 2019 r. przelewem 

na konto nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A lub w kasie Urzędu/w przypadku 
przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 1 października 2019 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:
	oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 

szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
	deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania 

umowy najmu
	oświadczeniem o braku zaległości czynszowych
	oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu 

złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,

	dowodem wpłaty wadium.
Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu. Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, 
która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność 
uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie 
danej działalności. Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu 
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej tel. 32 776‑30‑57.

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy 

ul. Budowlanych 102
powierzchnia 70,09m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, wod-kan
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – sala 100 o godz. 910

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 16,75 zł/m2. Wysokość postąpienia – nie 
mniej niż 0,50 zł. Umowa najmu zawarta zostanie na okres 5 lat
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 1 października 2019 r. przelewem 

na konto nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A lub w kasie Urzędu/w przypadku 
przegrania przetargu kwota ta podlega zwrotowi/

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 1 października 2019 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:
	oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 

szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
	deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania 

umowy najmu
	oświadczeniem o braku zaległości czynszowych
	oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu 

złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,

	dowodem wpłaty wadium.
Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu. Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, 
która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność 
uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie 
danej działalności. Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu 
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej tel. 32 776‑30‑57.

rOdzinny piknik – 
taką FOrMę spędzenia 
niedzieli zaOFerOwaŁa 
15 października 
paraFia bŁ. karOliny 
kózkówny. pOgOda 
dOpisaŁa, więc i liczba 
chętnych dO udziaŁu 
byŁa bardzO pOkaźna. 
przybyli nie tylkO 
lOkalni paraFianie ale 
i gOście z caŁych tychów, 
a nawet z krakOwa.

Spotkanie zostało zorganizowa-
ne wspólnie przez parafię, MCK 
Tychy, MOSiR oraz Urząd Mia-
sta. Uczestnicy wydarzenia nie 
mogli narzekać na brak atrakcji. 
Szczególną uwagę poświęcono 

dzieciom. Poza standardowymi 
już przy tego typu wydarzeniach, 
dmuchaną zjeżdżalnią i malowa-
niem buzi zorganizowano kon-
kursy z nagrodami polegające 
np. na wyławianiu muszelek z pia-
sku na czas czy slalomie w uni-
hokeja. Aktywniejsi mogli poska-
kać na trampolinie, a najmłodsi 
obejrzeć mini zoo zlokalizowane 
w parafialnym ogrodzie. Aby nikt 
nie chodził głodny, poczęstować 
można było się grillowaną kieł-
basą, lokalnie pieczonym ciastem 
czy bigosem.

Przy okazji dni otwartych zor-
ganizowany został również IV 
Tyski Marsz Nordic Walking, 
na starcie stawiło się niespełna 
30 uczestników. Przemaszerowa-

li oni dookoła jeziora paprocań-
skiego i wrócili na punkt kulmi-
nacyjny wieczoru.

Był nim koncert grupy Skal-
dowie, który przyciągnął mnó-
stwo widzów. Podczas koncertu 
usłyszeliśmy najpopularniejsze 
hity Skaldów takie jak „Wszyst-
ko mi mówi, że mnie ktoś poko-
chał” czy „Z kopyta kulig rwie”. 
Publiczności występ spodobał 
się do tego stopnia, że po for-
malnych gratulacjach ze strony 
proboszcza bracia Zielińscy za-
grali na zakończenie bis. Nikt, 
kto zdecydował się spędzić nie-
dzielne popołudnie w Parku Po-
łudniowym, swojej decyzji nie 
powinien żałować.
arkadiusz Ograbisz ●

w urOczystOści 
udziaŁ wzięli M.in. 
wiceprezydent Maciej 
graMatyka, dyrektOr 
MiejskiegO centruM 
Oświaty dOrOta 
gnacik, dyrektOr 
MiejskiegO OśrOdka 
spOrtu i rekreacji 
Marcin staniczek, 
prezes MOsM edward 
Feiht, przedstawiciel 
stOwarzyszenia 
prOMOcji lekkOatletyki 
daMian FidOr Oraz byli 
dyrektOrzy szkOŁy 
ernestyna brzóska 
i ryszard lukaszczyk.

– Mottem naszej szkoły są sło-
wa patrona Stanisława Wyspiań-
skiego „Musimy coś zrobić, 
co by od nas zależało, zważywszy, 
że dzieje się tak dużo, co nie za-
leży od nikogo”. Dla społeczności 

naszej szkoły to jest bardzo duże 
wydarzenie, gdyż po prawie 6 la-
tach intensywnych działań otwie-
ramy obiekt do gry w koszyków-
kę, siatkówkę, piłkę nożną, piłkę 
ręczną i tenisa. Z tego tytułu na-
leżą się serdeczne podziękowania 
prezydentowi Andrzejowi Dziu-
bie oraz dyrektorce MCO Doro-

cie Gnacik – przemawiała pod-
czas uroczystości Aneta Iskierka 
dyrektorka III LO. W ciągu ostat-
nich kilkunastu lat wybudowano 
i zmodernizowano z budżetu 
miasta Tychy ponad 60 boisk, 
z których na co dzień korzystają 
dzieci, młodzież i dorośli miesz-
kańcy Tychów. kp ●

W tym roku zaprezentowano 11 
spektakli w tym m.in. 4 spektakle 
plenerowe i 3 dla dzieci. Najwięk-
szą publiczność zebrała „clowna-
da” Wesołego Cyrku Pana Pedro, 

którą zobaczyło ok. 200 osób, zaś 
bilety na zamknięte przedsta-
wienia sprzedawały się w liczbie 
ok. 20 sztuk. Andromedon, jak 
widać, ze swoim przekrojowym 

charakterem świetnie sprawdza 
się jako pasek lakmusowy dzi-
siejszych gustów.

Tegoroczna edycja, jak zresztą 
każda poprzednia, była wspól-
nym przedsięwzięciem Stowa-
rzyszenia Śląskich Zakładów 
Sztuki wraz z Teatrem HoM, 
którzy dzięki Tyskim Inicja-
tywom Kulturalnym, a w tym 
roku także Gemini Park, mogli 
do Tychów ściągnąć takich ar-
tystów jak: Teatr KTO (na zdję-
ciu ze spektaklem „Peregrinus”), 
Teatr from Poland, Artiego Gra-
bowskiego czy gości zza grani-
cy – Teatr Nikoli. W jednym 
z najbliższych numerów zamieś-
cimy pełną relację z wydarze-
nia. kp ●

po czterech intensywnych dniach, w minioną niedzielę zakończył się V Tyski Festiwal Teatrów 
Niezależnych Andromedon.

teatr na ulicy

komunikaty

obyło się bez premiera
iii lO rOzpOczęŁO rOk szkOlny OTWARcIEm DłuGO WycZEKIWANEGO NOWEGO BOISKA 
SZKOLNEGO.

Na nowym boisku już odbywają się zajęcia sportowe.
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rodzinny piknik 
ze skaldami
pOdczas niedzielnegO pOpOŁudnia w paraFii bŁ. karOliny kózkówny ODByły 
SIę DNI OTWARTE.

Skaldowie występują już ponad pół wieku i wciąż przyciągają na koncerty tłumy słuchaczy.
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reklama

„tury kultury” 
tO cykl spOtkań dla 
dOrOsŁych i dzieci 
z przedstawicielaMi 
świata kultury. 
pO wakacyjnej 
przerwie lubiany 
przez publicznOść 
cykl pOwróciŁ, 
a na inauguracji 
gOściliśMy w Mediatece 
pOpularnegO 
aktOra FilMOwegO 
i teatralnegO tOMasza 
stOckingera.

Pierwsze powakacyjne spotka-
nie z ludźmi kultury przyciąg-
nęło wiele osób. Mimo, iż zabra-
kło osoby która poprowadziłaby 
rozmowę, pan Tomasz sam wziął 
stery w swoje ręce i przeprowa-
dził ją w formie swego rodzaju 
wykładu.

taśma za bony
Poruszone zostały przeróżne 
wątki. Gros z nich nawiązywa-
ło do przeszłości i historii pra-
cy aktora. Pan Tomasz opowie-
dział zebranym między innymi 

o swoich początkach w zawo-
dzie a także swoim pierwszym 
występie na dużym ekranie, kie-
dy to odegrał rolę Leszka Czyń-
skiego w kultowym już filmie 
„Znachor”. Do tego konkret-
nego epizodu wracał niejedno-
krotnie. Szczególną uwagę zwró-
cił na pracę reżysera tego dzieła, 
Jerzego Hoffmana. Przywołał hi-
storię kręcenia sceny z różami, 
kiedy to Hoffman gonił swoich 
pracowników z lokacji w Bielsku 
Podlaskim po kwiaty aż do War-
szawy, a przy kręceniu, scenę 

kazał powtarzać aż jedenaście 
razy. – W tamtym okresie taśmę 
filmową dostawało się za bony 
w NRD, była więc na wagę złota, 
a w momencie kiedy Hoffman 
kazał powtarzać scenę, kierow-
nik produkcji zdążył już wyrwać 
sobie wszystkie włosy z głowy – 
opowiadał pan Tomasz. Z ogrom-
nym sentymentem wspominał 
również czas pracy na planie fil-
mu „Lata dwudzieste, lata trzy-
dzieste” oraz początki na planie 
telenoweli „Klan”, gdzie do dziś, 
bowiem emitowany jest już ak-
tualnie dwudziesty trzeci sezon, 
odgrywa rolę Pawła Lubicza.

aktorstwo nie jest powołaniem
Gość Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej mówił też między inny-
mi o popularności i o tym w jaki 
sposób wiąże się z aktorstwem. 
– Każdy z nas robi to co robi, 
aby być lubianym. Jakim był-
bym aktorem gdyby nikt mnie 
nie lubił – stwierdził. Według 
pana Tomasza przesadnym jest 
nazywanie zawodu aktorstwa 
powołaniem, trzeba mieć raczej 
mentalność człowieka do wyna-
jęcia. Jego zdaniem aktorstwo, 
tak jak i inne dziedziny sztuki, 
są formą służby i ofiary. Osoby 
występujące przed publicznością 
muszą dawać część siebie, swoje 
emocje i empatię, żeby zarówno 
sobie jak i osobom oglądającym 
występ umilić życie. Artysta nie 
powinien oczekiwać bogactw 
za to co robi, twierdził aktor, 
którego zdaniem sama służ-

ba w postaci polepszania życia 
w otaczającym świecie powinna 
być wystarczającą nagrodą.

Podczas swoich wywodów pan 
Tomasz zwrócił uwagę na trans-
formację środowiska aktorskie-
go na przestrzeni lat. Zaznaczył 
przy tym pewien podział: na ak-
tora, celebrytę i gwiazdę, które-
go jak sam przyznał, nie do koń-
ca rozumie. Stwierdził bardzo 
prostolinijnie, że dzisiejsze 
środowisko aktorskie jest „za-
chwaszczone” i każdy może dzi-
siaj zostać aktorem, nie posiada-
jąc nawet żadnego stosownego 
wykształcenia. Pełen przekrój 
tego zjawiska, nie przytacza-
jąc konkretnych nazwisk, widzi 
na planie „Klanu”.

Z tematów ogólnych Sto-
ckinger zgrabnie przeszedł 
do swoich prywatnych opowie-
ści. Opowiedział między inny-

mi o tym, jak tęsknił za ojczy-
zną i pracą aktora, przebywając 
cztery lata na emigracji w Ka-
nadzie. Usłyszeliśmy również 
o tym, jak odwiódł swoje-
go syna od kariery aktorskiej, 
chciał go bowiem uchronić 
przed frustracją, która w razie 
jakiejkolwiek porażki może wy-
stąpić w przypadku syna zna-
nego aktora. Uznał bowiem, 
że dzieci takie już na wstępie 
są obciążone rozpoznawalnym 
nazwiskiem, oczekiwania wo-
bec nich podświadomie często 
są zawyżone. Prowadzić może 
to do niepotrzebnych złości 
i rozgoryczenia.

Kolejne spotkanie w ramach 
cyklu „Tury kultury” MBP za-
planowała już 18.09. Tym razem 
gościem będzie inna popularna 
aktorka Hanna Śleszyńska.
arkadiusz Ograbisz ●

Miejska Biblioteka Publiczna or-
ganizuje 23 października pierw-
szą edycję konkursu ortograficz-
nego pt. „Tychy pod dyktando”, 
adresowany do młodzieży i osób 
dorosłych.

Do udziału w październiko-
wym dyktandzie można zgłosić 
się osobiście w Czytelni w siedzi-
bie MBP w Mediatece (al. Piłsud-

skiego) lub wysyłając zgłoszenie 
pocztą elektroniczną na adres: 
czytelnia@mbp.tychy.pl. Termin 
przyjmowania zgłoszeń upływa 
19.10 br.

Po ocenie dyktanda jury wy-
łoni laureata, który otrzyma na-
grodę rzeczowa oraz zaszczytny 
tytuł Tyskiego Mistrza Ortogra-
fii 2019. ww ●

biblioteka zaprasza do udziału w konkursie ortograficznym.

tychy poD DyktanDo

doktor lubicz W mediatece
pO wakacyjnej przerwie cyKLIcZNE WyDARZENIA KuLTuRALNE WRAcAJą DO mBP.

Ar
ka

diu
sz

 O
gr

ab
isz

Tomasz Stockinger opowiadał tyszanom o swojej karierze – od kinowego 
debiutu w „Znachorze” po telenowelę „Klan”.
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17 września, wtorek
gOdz. 14 – ZROZumIEĆ POWSTANIA 
ŚLąSKIE – warsztaty dla młodzież z Pa-
włem Ryżką (Szkoła Podstawowa nr 7, 
ul. Tołstoja 1)

18 września, środa
gOdz. 17 – SRI LANKA – warsztaty etno-
graficzne dla dzieci i młodzieży prowa-
dzone przez Piotra mojżyszka (Klub mcK 
urbanowice, ul. Przejazdowa 8)
gOdz. 17 i 20 – KABARET HRABI: „Wady 
i waszki” – spektakl kabaretowy (Teatr 
mały, ul. Hlonda 1)
gOdz. 18 – TuRy KuLTuRy: spotkanie 
z Hanną Śleszyńską (mBP – mediateka, al. 
Piłsudskiego 16)
gOdz. 19 – OTWARTA ScENA z Seba-
stianem Riedlem – bluesowe jam session 
(Riedel music club, ul. Oświęcimska 53)

19 września, czwartek
gOdz. 16 – INAuGuRAcJA SEZONu AR-
TySTycZNEGO w Wilkowyjach: warsztaty 

dla dzieci i młodzieży oraz spektakl „Nie 
taka strzyga straszna” (Klub mcK Wilko-
wyje, ul. Szkolna 94)

20 września, piątek
gOdz. 19 – KONcERT GWIAZD znanych 
i lubianych z telewizji TVS (Teatr mały, 
ul. Hlonda 1)

21 września, sobota
gOdz. 12 – BAJKOTEKA: projekcja filmu 
dla dzieci „Smerfy: Poszukiwacze zaginio-
nej wioski” (mBP – mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
gOdz. 18 – Z PRZyTuPEm: spotkanie 
z instrumentami górali żywieckich (Aka-
demia cafe, ul. Andersa 22)
gOdz. 18.30 – „KWARTET” – spektakl 
Bogusława Schaeffera w reż mikołaja Gra-
bowskiego (Teatr mały, ul. Hlonda 1)
gOdz. 19 – DOmINIK WANIA – koncert 
wybitnego pianisty jazzowego w cyklu 
Next Wave (mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)

23 września, poniedziałek
gOdz. 18 – ANDROmEDA – kino jakie 
znamy: projekcja filmu „Kieł” (Pasaż Kultu-
ry Andromeda, pl. Baczyńskiego)

18 września: gOdz. 18 – spOt-
kanie z hanną śleszyńską, 
Mediateka

ar
c.

Wygraj kurs językowy!!!
tygodnik „twoje tychy” i „Best” centrum języków Ob-
cych w Tychach zapraszają do udziału w konkursie. W tym 
roku z okazji 23. jubileuszu organizator funduje 2 Nagrody 
główne w postaci semestralnego kurs wybranego języka 
obcego w BEST cJO w Tychach o wartości ok. 750 złotych 
każdy oraz nagrody pocieszenia: słowniki lub samouczki 
z różnych języków oraz 20 rabatów na kursy językowe o war-
tości 150 zł lub 200 zł.

Konkurs składa się z dwóch części: w poprzednim nume-
rze opublikowaliśmy quiz z wiedzy przysłów angielskich, 
natomiast w tym numerze sprawdzimy waszą znajomość 
pochodzenia potraw kulinarnych. Wystarczy wziąć udział 
w jednym quizie, by wygrać 1 z głównych nagród – udział 
w dwóch quizach daje większe szanse wygranej! Na odpo-
wiedzi czekamy do 25 września 2019. można je wysłać 
pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: BEST cJO, ul. Koper-
nika 1 B, 43-100 Tychy lub na e-mail: konkurs@bestcentrum.
pl, z dopiskiem „konkurs Twoje Tychy”. Należy także podać 
swoje: imię, nazwisko, dokładny adres, datę urodzenia, nu-
mer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego, e-mail 
oraz dołączyć następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych przez „BEST” CJO 
do celów marketingowych szkoły, w tym do powiadomienia 
mnie o wyniku konkursu oraz upublicznienia imienia i nazwiska 
w razie wygranej”.

Spośród poprawnych odpowiedzi BEST cJO wylosuje szczęś-
liwca, który w nagrodę będzie mógł wziąć udział w wybranym 
przez siebie półrocznym kursie języka obcego, całkowicie 
za darmo! Wyniki już 1 października 2019. Regulamin 
konkursu znajduje się na stronie www.bestcentrum.pl.

Nie przegap szansy na darmowy kurs 
w renomowanej szkole językowej 

z 20-letnim doświadczeniem!
Prosimy podać nazwy państw, z których pochodzą poniż-
sze potrawy:

Potrawa Kraj

1. Leczo

2. Bangers and mash

3. Bliny

4. Currywurst

5. Houskovy knedlik

6. Crème brûlée

7. Paella

8. Köttbullar

9. Musaka

10. Bruschetta

w sObOtę (14.09) 
dO kOnkursu stanęŁO 
pięć prOjekcji 
MappingOwych. ich 
twórcy inspirOwali się 
w tyM rOku MOtywaMi 
ludOwyMi, bOwieM 
teMat zadany przez 
OrganizatOrów brzMiaŁ 
„FOlk”.

Impreza w Browarze Obywatel-
skim ma już pokaźny dorobek – 
odbywa się od 2011 r. Co roku 
mieszkańcy miasta w industrial-
nej scenerii podziwiają poka-
zy mappingu 3D. Imprezie to-

warzyszą wystawy i warsztaty 
– wszystko związane z technika-
mi audiowizualnymi i artystycz-
nym wykorzystaniem światła. Ca-
łości dopełniają koncerty, często 
offowych, bardzo oryginalnych 
wykonawców, nie uciekających 
od dźwiękowych i wizualnych 
eksperymentów na scenie.

W tym roku do konkursu 
mappingu stanęło pięć projekcji. 
Ich twórcy w różny sposób po-
deszli do tematu „Folk”. Na ścia-
nie dawnego budynku słodowni 
pojawiały się łany zbóż, barwne 
motywy ludowych wycinanek, 
zwierzęta hodowlane czy wi-

rujący tancerze. Przed pokaza-
mi konkursowymi, publiczność 
miała okazję przypomnieć sobie 
najlepsze projekcje z poprzed-
nich edycji festiwalu.

Jurorzy (Izabela Wądołow-
ska – przewodnicząca, Domini-
ka Porwit-Wądołowska – Miej-
skie Centrum Kultury i Daniel 
Fedorczyk – Browar Obywatel-
ski) oceniali walory artystycz-
ne, kompozycję, oryginalne po-
dejście do tematu. Za najlepszą 
uznali pracę Patryka Kurka, two-
rzącego pod pseudonimem „Ple-
xus”, któremu przypadła nagroda 
główna wysokości 5 tys. zł.

Tegoroczne projekcje z pew-
nością odróżniały się od tych 
oglądanych w poprzednich edy-
cjach, z uwagi chociażby na ory-
ginalny temat. Łączenie ludo-
wych motywów z nowoczesnymi 
technologiami audiowizualnymi 
dało ciekawy efekt. Nie lada grat-
ką były też koncerty. Przed poka-
zem mappingu atmosferę podkrę-
ciła transowa, elektroniczna, ale 
jednocześnie grunge’owa Erith, 
22-letnia artystka z Gliwic, lau-
reatka Nagrody Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego dla młodych 
twórców. A potem na scenę wkro-

czyła Mery Spolsky – nie mniej 
barwna niż projekcje mappin-
gu. Mery była jak dobry drink – 
wystarczająco mocny by uderzyć 
do głowy, wysmakowany i pięk-
nie podany. Składniki tego drinka 
to kobieca dojrzałość wymieszana 
z młodzieńczą świeżością, świet-
ny głos i kąśliwe, niebanalne teks-
ty. To wszystko daje „kopa”. Był 
to pierwszy koncert Mary Spol-
sky w Tychach, ale oby nie ostat-
ni. Jeśli znów pojawi się w okoli-
cy – nie przegapcie. Tym bardziej, 
że niebawem ukazuje się jej dru-
ga płyta.

Mery Spolsky przyciągnę-
ła do Browaru Obywatelskiego 
niemałą publiczność. Ale spora 
jej część przyjechała spoza Ty-
chów, specjalnie na występ artyst-
ki. Sami tyszanie z roku na rok 
jakby tracą zainteresowanie Light 
& Sound Festiwalem. Większość 
opuściła teren imprezy zaraz 
po mappingowych projekcjach, 
nie czekając na ogłoszenie wy-
ników konkursu. Szkoda, bo im-
preza ma potencjał. Wymyślenie 
magnesu przyciągającego liczniej-
szą publiczność pozostaje wyzwa-
niem dla organizatorów na kolej-
ne lata. sylwia witMan ●

FolkoWy mappinG
kOlejna edycja light & sOund Festiwalu ZA NAmI. 

reklama

Masz 19 lat, potrafisz śpiewać 
jak Stevie Wonder, wiesz czym 
jest ćwierćnuta? To wszystko nie-
ważne, bo CMC jest dla każdego. 
Niezależnie od wieku, wiedzy mu-
zycznej i umiejętności. Spotykają 
się, bo kochają śpiewać, bo widzą 
w tym sens i lubią tym się dzielić 
– tak Community Gospel Choir 
zachęca tyszan do przyłączenia się 
do chóru.

Wszystkim zainteresowanym 
polecamy nawiązanie kontaktu 

z grupą za pomocą maila (commu-
nitychoirtychy@gmail.com) oraz 
odwiedzenia strony gospelove.pl. 
Grupa działa w Warszawie, Opolu, 
Wrocławiu i Tychach. Współpra-
cuje ze znanymi gwiazdami mu-
zyki gospel, chociażby z Peterem 
Francis’em, jednym z najlepszych 
brytyjskich wokalistów i dyrygen-
tów. Pierwsza próba odbędzie się 
w kościele pw. św. Marii Magda-
leny (salka) przy ul. Damrota 62, 
5 października o godz. 15. kp ●

community gospel choir poszukuje chórzystów.

śpiewać każDy może
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autO:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO! NAJLEPIEJ 
ZAPŁACĘ! 603 578 739

AUTO‑SKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBO‑
WE, DOSTAWCZE, TERENOWE, GOTÓWKA, 
NAJLEPIEJ ZAPŁACĘ TEL. 888 666 791

usŁugi:
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329.
Naprawa maszyn do szycia. Tel.: (32) 217 
72 49. Niemczyk
ELEKTRYK 504 877 825

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA‑
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA‑
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIA‑
NA NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE 
Z REGULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS. 
691577335 TANIO I SOLIDNIE

Sprzątanie PIWNIC domów, garaży, 
ogródków, magazynów z wywozem 
i utylizacją tel.691 577 335

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo‑
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.

ABC – ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA‑
LACJE WOD.‑ KAN. ROBOTY MURARSKO‑
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
– 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Naprawa pralek automatycznych 504 
877 825, 32 219 58 18
Remonty dachów, papa tel. 505 015 
176, 32 – 203 70 71
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa‑
nie. Tel. 519 855 939
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel‑
ki, Tel. 504 625 566
Płytkowanie, hydraulika, gładzie, malo‑
wanie. Tel. 668 651 688.

Home staging-profesjonalne przygo-
towanie mieszkań/domów do sprze-
daży/wynajęcia. Metamorfozy 
wnętrz. Projektowanie i aranżacja 
wnętrz. Creative Home Tychy tel: 509 
917 595, 792 668 407
ELEKTRYK usługi tel. 609 606 737
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel‑
ki, Tel. 504625566
Karcher – czyszczenie tapicerki meb-
lowej 503 401 885
Sprzątnie i mycie okien 501 169 606

E L E K T R Y K usługi elektryczne Tel: 609 
606 737

Profesjonalne czyszczenie urządzeniami 
firmy KARCHER, tapicerka meblowa, dy‑
wany 6085 50604
Budowa domków i Mieszkań Bieruń Stary 
507 304 182

Ogród:

Finanse:

Dogodna pożyczka nawet dla zadłużonych 
660575128 Dojazd Gratis na terenie Tychów

kariera/edukacja

praca:
Przyjmę do prac budowlanych 792 807 907
Przyjmę kafelkarza i pracownika do wy‑
kończeń 510632877
Potrzebna krawcowa TYCHY tel. 602 802 095
PRACA BEZ DOŚWIADCZENIA! Kontrola 
jakości/wsparcie produkcji. TYCHY/BIE‑
RUŃ. 2 lub 3 zmiany. Zadzwoń i dowiedz 
się więcej 725‑258‑168.

nieruchOMOści:

KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE SZYBKO – ZA GO-
TÓWKĘ! Prywatnie, bez pośredników. 
Może być do remontu, pospadkowe, 
zadłużone itp..Tel: 514 37 39 58

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE‑
MEM: ‑ZADŁUŻONE, – KOMORNIK, ‑HI‑
POTEKA, ‑WYKUP LOKATORSKI, ‑SPRAWY 
SPADKOWE, – POMOC PRAWNA, WSPÓŁ‑
WŁASNOŚĆ. TEL. 737 938 416

SPRZEDAM
Sprzedam M‑3 os. B Tychy I piętro, 49m2 
po remoncie cena 230 tyś. do negocjacji 
tel. 885 484 252 lub 663 578 802
Sprzedam Mieszkanie na Elfów 501 426 327
Do Sprzedania GARAŻ na osiedlu M 
w kompleksie METRO. Ogłoszenie pry‑
watne tel 668 349 506
DOM Lędziny. Nowa – niższa cena. Może 
być nawet dla dwóch rodzin. Działka 885 
m2. Cena 367 000 zł – jeszcze do negocja‑
cji. Tylko w BN VOTUM: 501 503 735.
M‑3, Tychy, os. C, III piętro. Dwa pokoje 
53 m2. Po remoncie, do wprowadzenia 
się. Nowa niższa cena – 229 000 zł. Tylko 
w BN VOTUM: 501 503 735.
Działki Bojszowy Nowe – cztery działki 
po ok. 1000 m2, cena 110 000 zł. (wraz 
z udziałem w drodze). Media: prąd, woda, 
kanalizacja. BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ
Do wynajęcia obiekt handlowo – usługo‑
wy 25 m2 w centrum Tychów Tel. 609 451 
620 603 965 948

Udostępnię – Podnajmę miejsce magazy‑
nowo warsztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 
8/8/5 tel. 691 577 335
Wynajmę kwaterę dla Pana. 793460704
Tychy os. N – Tarasowce. M‑4, umeblowa‑
ne, wyposażone, po remoncie – 55 m2. 
Do wynajęcia od zaraz. Czynsz najmu 2 
000 zł. + media + kaucja. BN VOTUM: 
501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Pilnie poszukujemy mieszkań mogą być 
zadłużone oraz do remontu tel. 504‑476‑
805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działek w Tychach i okolicy 
tel. 504‑476‑805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda‑
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696‑
493‑977 www.ihn.com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696‑493‑977
Tychy os H 3 pokoje 55 m2 cena 220.000 zł 
klucze w biurze 733‑476‑805 www.ihn.
com.pll
Tychy Żwaków 2 pokoje 41 m2 ogródek, 
niska zabudowa, klucze w biurze, 733‑
476‑805 www.ihn.com.pl
Tychy‑Żwaków, M‑3, 35m2, cena 214 
000 zł, blisko lasu, rynek pierwotny, 
tel.733‑476‑805
Tychy os Ł 3 pokoje do remontu bardzo 
duży taras, tel. 886‑309‑197, www.ihn.
com.pl
Tychy os M 2 pok 37 m2 do zamieszkania 
886‑309‑196 www.ihn.com.pl
Tychy os R 62 m2 3 pokoje niski blok, 
po remocie i z pełnym wyposażeniem
Tychy os R 61 m2 3 pokoje 2 piętro niski 
blok po remoncie tel. 886‑309‑197, www.
ihn.com.pl
Tychy Czułów dom, z pięknym ogrodem 
bardzo dobra lokalizacja tel. 696‑493‑977. 
www.ihn.com.pl
Tychy Wartogłowiec dom dwu‑rodzinny 
o pow. 200 m2 działka o pow. 961 m2 tel. 
504‑476‑805 www.ihn.com.pl
Tychy Mąkołowiec Dom bliźniak z gara‑
żem o pow. 130 m2 cena 479.000 zł 733‑
476‑805 www.ihn.com.pl
Osiedle domów w zabudowie bliźniaczej 
Podlesie 128 i 153 m2 cena od 515.000 zł 
504‑476‑805
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 129m2, 
325.000 zł, super alternatywa dla miesz‑
kania, tel.886309‑197, www.ihn.com.pl
Międzyrzecze tyko 10 min od Tychów dom 
w stanie deweloperskim o pow. 190 m2 
tel. 696‑493‑977
Wyry dom w stanie surowym zamknię‑
tym z garażem cena 325 000 zł tel. 504‑
476‑805

Działki Tychy Wartogłowiec o pow. 856 m2 
i 744 tel. 696‑493‑977 www.ihn.com.pl
Działka Tychy‑Glinka o pow. 870 m2 super 
lokalizacja, dobra cena tel. 696‑493‑977
Działka budowlano‑rolna Tychy‑Urbano‑
wice o pow. 5129 m2, cena za 64 zł/m2 
tel. 886‑309‑196
Bieruń Działka z projektem, doprowadzo‑
ne media pow 742 m2 cena 140.000 zł tel. 
886‑309‑196 www.ihn.com.pl
Działka Świerczyniec, różne powierzchnie 
odo pow. 880m, cena 123 zł/m2, tel. 696‑
493‑977, różne metraże.
Działka Tychy, różne metraże od 700 
do 977m2, wszystkie media, różne me‑
traże, tel. 504‑476‑805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników tel. 504‑476‑805 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Sikorskiego M‑3 
o pow 46 m2 w nowym budownictwie 
widok na las cena 1600 zł 504‑476‑805 
www.ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal przy głównej ulicy, 
parter, duże witryny o.pow. 80 m2 cena 
2000 zł/m‑ce tel. 886‑309‑196 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt‑
kowe tel 733‑476‑805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal z dużymi witrynami 
o pow 135 m2 cena 3300 zł + media tel. 
696‑493‑977
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapytaj 
o szczegóły 733476‑805 www.ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733‑ 476‑805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala Tychy tereny przemysło‑
we, zadzwoń 733‑476‑805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie dla 9 ‑pracow‑
ników cena 5500 zł+ media tel. 696‑493‑
977, www.ihn.com.pl
Hala do wynajęcia, pow.135m2, 17 zł/m2, 
bardzo tanie koszty ogrzewania, z rampą, 
tel. 696‑493977, www.ihn.com.pl

Bieruń Nowy, działka budowlana 
o pow.1713 m2, cena 90 tys.zł, VIPART 
574 445 040
Gostyń, dom parterowy z wiatą, stan su‑
rowy zamknięty, ocieplony, 82m2, dział‑
ka 800m2, cena 350 tys.zł, VIPART 790 
855 177
Bieruń Stary, mieszkanie o pow. 65,20m2, 
przy ul. Mikołaja, 3 pokoje, 2piętro, cena 
284 tys. zł VIPART 509 733 966
Tychy, os. T, M‑3, 51,60m2, 3p/3p, cena 
229 tys.zł VIPART 501 396 663
Orzesze Królówka, działka budowlana 
1000m2, cena 70 tys.zł VIPART 790 855 177
Bieruń Stary, mieszkanie 55m2 3p/3, 3 
pokoje, cena 209 tys. zł VIPART 509 733 
966

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

na stojakach:
æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. 

prof. J. Gasińskiego, ul. Edukacji 102
æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16
æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Kryta pływalnia, ul. Edukacji 9
æ  Centrum Medyczne INMEDICO Tychy, 

Wilkowyje, ul. Wąska 7
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51

æ Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ City Point, al. Jana Pawła II 16–18
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 Szkoła Medan, Plac Świętej Anny 4

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa  
– ul. Katowicka 9

æ  Centrum Dystrybucji Kompani 
Piwowarskiej, ul. Mikołowska 5

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  Szkoła Podstawowa nr 23, Cielmice, 

ul. Jedności 51
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

oraz:
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46
æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. Baczyńskiego 2
æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 

Warszawy 26
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 ZS nr 1, ul. Wejchertów 20

æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29
æ Gimnazjum nr 4, ul. Konecznego 1
æ OKS Paprocany, ul. Sikorskiego 110
æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101
æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35
æ  Restauracja „Pod Kasztanami”, Wilkowyje, 

ul. Mikołowska
æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
æ  NZOZ Lens–Med, Czułów, ul. Narcyzów 24
æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, Piaskowa
æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47
æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33

æ  SUH „Jedność”, Urbanowice, ul. Główna

æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa

æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Sklep Spożywczy FH „Renata”,  

ul. Reymonta 42
æ  Ab‑Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ Hospicjum im.  św. Kaliksta
æ  Powiatowa Stacja Sanitarno  

‑Epidemiologiczna w Tychach

bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5
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www.tychy.pl

oGłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drObne.tychy.pl

Tychy Wilkowyje, działka w trzeciej linii 
zabudowy od ulicy Mikołowskiej, pow. 
1017m2, cena 170 tys.zł VIPART 501 396 663
Chełm Śląski, działka budowlana o pow. 
3700m2, cena 370 tys. zł, VIPART 574 
445 040
Tychy, os. P, M‑4, pow. 51,40m2, 10p/10p, 
cena 230 tys.zł, VIPART 501 396 663
Bieruń Nowy, działka budowlana o pow. 
696m2, cena 59 160 zł, VIPART 509 733 966
Bojszowy, działka o pow. 1006m2, cena 
125 tys.zł VIPART 574 445 040
Pszczyna Stara Wieś, dom o pow. 106m2, 
działka 516m2, cena 205tys.zł VIPART 501 
396 663
Bojszowy Nowe, działka o pow. 3410m2, 
przy ulicy Korzenieckiej cena 341 tys.zł, 
VIPART 790 855 177
Chełm Śląski, działka przy ul. Błędów 
o pow. 1640m2, cena 131 200 zł VIPART 
574 445 040
Goczałkowice‑Zdrój, nowe mieszkania 
bezczynszowe w stanie deweloperskim, 
3 pokoje, pow. 60,40m2, 1 piętro, cena 
255tys.zł, VIPART 790 855 188
Tychy, os M, M‑3, o pow. 39m2, 9 piętro, 
cena 199 tys.zł VIPART 509 733 966
Wisła, dom o pow. cał. 235m2, działka 
2165m2, cena 570 tys.zł, VIPART 574 
445 040
Tychy, os Z, ul. Sikorskiego, M‑4, o pow. 
użyt. 60,90m2, 2 piętro, niska zabudowa, 
cena 290 tys.zł VIPART 501 396 663
Rajcza, Rycerka Dolna, dom z widokiem 
na góry, pow. 180m2, 6 pokoi, działka 
682m2, cena 399 tys.zł VIPART 501 396 663
Goczałkowice Zdrój, domy szerego‑
we w stanie deweloperskim pow. cał. 
138,20m2, działka 253m2, 417 tys.zł VI‑
PART 790 855 188
Tychy, os. C, M‑5, pow. 77,95m2, 4p/4p, 
cena 340 tys.zł, VIPART 501 396 663

Szukamy mieszkania do kupna‑gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 728‑713‑
101 www.ASTON.com.pl
Kupię nieruchomość za gotówkę. Może 
być zadłużona 728 71 31 02
Chcesz sprzedać nieruchomość – kupię 
ją za gotówkę – zadzwoń – Marzena 
519‑595‑674
Szukamy działek – Tychy i okolice płatność 
gotówką 731‑713‑100 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy mieszkań i domów do wy‑
najęcia 731‑713‑100 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur 
w Tychach www.ASTON.com.pl 519‑
595‑674

Tychy, gotowiec inwestycyjny, ROI 9,50% 
cena 289.700 zł, zadzwoń po szczegóły 
519‑595‑674 www.aston.com.pl
Nowa inwestycja Żwaków/Os. L – tylko 
u nas! Ostatnie mieszkania! Zadzwoń. 
www.ASTON.com.pl 519‑595‑674
Tychy os.H, 2 niezależne pokoje z balko‑
nem, 43,5m2, do własnej aranżacji, cena 
179 000 zł tel. 728‑713‑101 www.ASTON.
com.pl
Tychy 4 Pory Roku, umeblowane, bardzo 
dobry stan, 49,9 m2, 350.000 zł 731‑713‑
100 www.ASTON.com.pl
Tychy, Os. G, ul. De Gaulle'a, 50 m2; 2 
pokoje, niski blok, świeżo po remoncie, 
do wprowadzenia 272 000 zł, 519 595 
671 www.ASTON.com.pl
Tychy, nowe budownictwo Os. P, ul. Prze‑
mysłowa, 54 m2; 3 pokoje,
3 piętro z windą, bez PCC, gotowe 
do wprowadzenia 375.000 zł, 519 595 
671 www.ASTON.com.pl
Tychy Osiedle Dębowe, 3 pokoje, nowe 
budownictwo, 74,3m2. Apartament dwu‑
poziomowy do wejścia, częściowo umeb‑
lowany cena 499.000 zł tel. 728‑713‑101 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie po remoncie 
w domu jednorodzinnym, Tychy Wilkowy‑
je, 50 m2, dwa pokoje, 1500 zł plus media 
731‑713‑100 www.ASTON.com.pl
Dom dla pracowników, 5000 zł/mc, różne 
lokalizacje, 731‑713‑100 www.ASTON.
com.pl
Dom dla pracowników, 14 łóżek, 7000 zł/
mc, w tym wszystkie media, Lędziny, 
ul. Hołdunowska 519 595 671 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 480.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519‑595‑671
Tychy, Wilkowyje, dom pow. 200 m2,ogród 
1200 m2, cena 1.190.000 zł, www.ASTON.
com.pl 519‑595‑671
Tychy, Jaroszowice, dom w stanie dewe‑
loperskim, ogród 650 m2, cena od 460 
000 zł, www.ASTON.com.pl, 519‑595‑671
Nowy, wykończony dom w Gostyni, pow. 
195 m2, 6 pokoi, 2 łazienki, ogród 835 
m2, cena 749.000 zł, www.ASTON.com.
pl, 519‑595‑671
Działka 852 m2 w Tychach Czułowie, 
ul. Morelowa, prąd, gaz, woda, kanali‑
zacja, cena 350 zł/m2 www.ASTON.com.
pl 519‑595‑671
Tychy, Mąkołowiec 870 m2, NOWA OFER‑
TA, działka budowlana w super lokalizacji, 
wszystkie media cena 268.000 zł www.
ASTON.com.pl 519‑595‑674
Lędziny Goławiec, super miejsce, różne 
metraże działek od 900 m2 do 15.000 m2. 
Ceny od 55 zł/m2, 731‑713‑100 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Mąkołowiec 900 m2, NOWA OFER‑
TA, działka budowlana w super lokalizacji, 
wszystkie media cena 280.000 zł www.
ASTON.com.pl 519‑595‑674
Tychy, Mąkołowiec 1000 m2, NOWA OFER‑
TA, działka budowlana w super lokalizacji, 
wszystkie media cena 310.000 zł www.
ASTON.com.pl 519‑595‑674

Tychy, Jaroszowice 931 m2, działka bu‑
dowlana, cena 168.000 zł www.ASTON.
com.pl 519‑595‑674
Tychy, działka Suble/Glinka, ul. Szuwar‑
ków 1109 m2, wszystkie media cena 
539.000 zł www.ASTON.com.pl 519‑
595‑674
Tychy Wilkowyje, działka z fundamentami 
pozwolenie, projekt, wszystkie media do‑
prowadzone 1200 m2, 240.000 zł www.
ASTON.com.pl 519‑595‑671
Działka 1300m2 w Kobiórze, ul. Pro‑
sta, prąd, gaz, woda, kanalizacja, cena 
240.000 zł www.ASTON.com.pl 519‑595‑671
Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 zł www.ASTON.
com.pl 728‑713‑101
Tychy‑Cielmice ul. Nadrzeczna, działka 
o powierzchni 2477m2 w trakcie uzyski‑
wania warunków zabudowy 499 000zl 
www.ASTON.com.pl 728‑713‑101
Tychy, ul. Willowa, działka budowlana 
3032 m2, atrakcyjna cena 369.000 zł 
www.aston.com.pl 602‑627‑610
Działka Góra gm. Miedźna 3000m2, wy‑
dane pozwolenie na budowę dwóch do‑
mów jednorodzinnych, nowa cena tylko 
120.000 zł, 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Tychy Jaroszowice, ul. Mysłowicka dział‑
ka o powierzchni 2580 m2, możliwość 
podziału działki na mniejsze, prąd, gaz, 
woda, kanalizacja, cena 160 zł/m2 www.
ASTON.com.pl 519‑595‑671
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728‑713‑101
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budy‑
nek usługowo‑mieszkaniowy w stanie 
surowym zamkniętym o pow. 224m2, 
działka 878m2 www.ASTON.com.pl 728‑
713‑101
Tychy, do sprzedaży lub wynajęcia duży 
budynek z parkingiem, idealny na siedzi‑
bę firmy, przy głównej drodze, duża dział‑
ka 731‑713‑100 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia lokal 64 m2 idealny na usłu‑
gi medyczne, kosmetykę, kancelarię przy 
jednej z głównych ulic, czynsz 3.300 zł/mc 
728 713 101 www.ASTON.com.pl
Lokal do wynajęcia, Centrum, 90 m2 
4200 zł, www.ASTON.com.pl 519‑595‑671
Do wynajęcia hala 904 m2 (tj 300m2 
część usługowa 604 m2 hale) możliwość 
podzielenia powierzchni Tereny Przemy‑
słowe728 713 101 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 28 zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia nowoczesny, designerski 
budynek biurowy na Starych Tychach, 
pow. 160 m2, czynsz 5.500 zł/mc, ogrze‑
wanie, klimatyzacja, woda, prąd w cenie. 
Parking przed budynkiem. 731‑713‑100 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Dom z działką 3144 m2 przy Miko‑
łowskiej – idealne pod działalność, cena 
790.000 zł, zadzwoń 519 595 674 www.
ASTON.com.pl

Bieruń Stary, dom typu kostka o po‑
wierzchni 220m2, działka 660m2 może 
być dwu rodzinny www.ASTON.com.pl 
728‑713‑101

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.

Mieszkanie na SPRZEDAŻ w Katowicach 
ul. Bohdanowicza – 2 pokoje, 34m2 (bal‑
kon, piwnica) idealne do zamieszkania 
lub pod wynajem. ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-4 Miko-
łów Reta, pow. 48m2 – po remon-
cie – INDOMO tel. 508 063 856 lub 
531 099 212
Sprzedam ‑Mieszkanie M‑4 Mikołów Cen‑
trum, pow. 67m2 – po remoncie – INDO‑
MO tel. 508 063 856 lub 531 099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developer-
skich w Tychach na ul. Piłsudskiego 
i ul. Żorskiej – INDOMO tel. 508 063 
856, 531 099 212, szczegóły na www.
indomo.info.pl oraz www.facebook.
com/indomotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją‑
cy‑ GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 95,80m2 
+garaż+działka pow. 780m2 –DO ZA‑
MIESZKANIA – ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856, 531 099 212 www.in‑
domo.info.pl
SPRZEDAM nowy DOM WOLNOSTOJĄ-
CY- Tychy Jaroszowice, pow. uż. 133,50, 
dz. ok.800- INDOMO tel. 508 063 856, 
szczegóły na www.indomo.info.pl
DZIAŁKA BUD. w Bojszowach ul. Ruchu 
Oporu, – pow. 983m2 – ZAPRASZAMY 
INDOMO tel. 508 063 856 www.facebook.
com/indomotychy, www.indomo.info.pl
TANIO SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOW-
LANĄ W GOSTYNI ul. Rybnicka, bli-
sko Mikołowa – pow. 957m2 – ZA-
PRASZAMY INDOMO tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.fa-
cebook.com/indomotychy

TANIO SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUD. w Boj‑
szowach ul. Stalmacha, – pow. 1574m2 
– ZAPRASZAMY INDOMO tel. 508 063 856 
www.facebook.com/indomotychy, www.
indomo.info.pl
SPRZEDAM DZIAŁKĘ-Tychy Mąkoło-
wiec, ul. Ziębia – pow. 635m2- ZA-
PRASZAMY INDOMO tel. 508 063 856 
www.facebook.com/indomotychy, 
www.indomo.info.pl

zdrOwie:
Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE www.ms-rehab.pl Ela-
styczne Oferty Cenowe!

transpOrt:
TRANSPORT‑ PRZEPROWADZKI – KOM‑
PLEKSOWO. MOŻLIWOŚĆ PRZECHOWY‑
WANIA MEBLI I RÓŻNYCH GABARYTÓW 
Tel. 691 577 335

kupię/sprzedaM:
Kupię monety "PRL", medale, odznacze‑
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 335

Okazja Likwidacja sklepu, wyprzedaż 
sprzętu i urządzeń sklepowych TYCHY 
509 936 909

inne:
D.J. KUBA – wesela, urodziny, jubileu‑
sze, imprezy okolicznościowe. Tel: 536 
250 543.
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Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00,  
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, Pod Piramidą 
ul. Sikorskiego 101, 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; 
Sanepid, ul. Budowla-
nych 131, tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
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.
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. 6-19, 
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. 32/327 
02 46, e-mail: mops.tychy@inte-
ria.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: pt.-
pon. 7.30-15.30.

Ważne  
telefonymiejskie
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klasyki w Hucie Paprockiej.

cZar aut
Po raz kolejny w Tychach, a do-
kładnie pod Hutą Paprocką, od-
był się zlot miłośników klasycz-
nej motoryzacji zorganizowany 
przez Tyski Ruch Klasyków z po-
mocą m.in. stowarzyszenia Inicja-
tywa Tyska. Na zlot przyjechało 
207 egzemplarzy klasycznych sa-
mochodów, powstałych w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat. – 
To świetny wynik, który oczywi-
ście postaramy się poprawić na-
stępnym razem – mówił Mariusz 
Skwarzec z TRK.

Podczas wystawy nagrodzo-
no auta w kategoriach: klasycz-
ne auto – 1. Volvo 1800s, 2. Fiat 
125s, 3. Fiat 131s Mirafiori; pol-
skie klasyczne auto – 1. FSO 125p, 
2. Polonez 1500, 3. Fiat 126p; auto 
publiczności – 1. Polonez 1500 
(na zdjęciu), 2. Fiat 125p, 3. mo-
tocykl Ural M63; stylizacja z epo-
ki – właściciele pojazdu Citroen 
BL11; auto zagraniczne – Citro-
en BL 11; najładniejszy motocykl 
– Junak. kp ●
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pOjazdy takie jak 
saMOchOdy czy 
MOtOcykle pO pewnyM 
czasie wyMagają 
wizyty u Mechanika. 
nie da się tegO uniknąć, 
gdyż każdy MechanizM 
w kOńcu się zużywa. 
część napraw MOżna 
wykOnać saMeMu, 
jednak w większOści 
przypadków kOnieczne 
Okazuje się Oddanie 
saMOchOdu w dObre 
ręce. – saMOchOdy 
są stOsunkOwO 
skOMplikOwanyMi 
MaszynaMi, dlategO 
nieuczciwy Mechanik 
MOże wykOrzystać brak 
wiedzy lub nieMOżnOść 
sprawdzenia wykOnanej 
pracy, by kOszteM 
klienta Odnieść większe 
kOrzyści z wykOnanej 
usŁugi – zauważa Marcin 
z techcaru, warsztatu 
MieszczącegO się przy 
ul. piŁsudskiegO 23. 
na cO uważać, by nie dać 
się Oszukać? OtO kilka 
wskazówek.

zawyżone ceny
Praktyki zawyżania cen są bar-
dzo popularne wśród domoro-
słych mechaników. Sporo z nich 
dobiera cenę do klienta, a nie 
do usterki. Gdy tylko rozpo-
znają laika automatycznie wyol-
brzymiają usterkę, straszą mon-
strualnymi kosztami i łaskawie 
podejmują się zlecenia za niższą 
kwotę, która finalnie i tak jest 
mocno zawyżona. – W naszym 
serwisie mamy stały cennik, któ-
ry odpowiada realnym kosztom 
na rynku. Ponadto Techcar jest 
marką, która przez lata wyrobi-
ła sobie nieposzlakowaną opinię 
w mieście i cieszy się zaufaniem 
klientów. Polecam korzystanie 
z dużych serwisów samochodo-
wych, gdyż etatowy pracownik 
nie ma możliwości na oszukanie 
klienta na swoją korzyść – pod-
powiada specjalista.

kradzieże
Niestety, to najprostszy ze spo-
sobów na oszukanie klienta. 
Nieuczciwy mechanik może 
wymontować sprawną część i za-

łożyć już zużytą, licząc na kolejną 
wizytę w jego serwisie. W skraj-
nych przypadkach może dojść 
do zniknięcia drogocennych 
przedmiotów pozostawionych 
w samochodach. – I tu znów 
duże warsztaty z wieloletnią hi-
storią działalności mają przewa-
gę nad „garażowymi” mecha-
nikami. Przedsiębiorca, który 
przez długie lata zainwestował 
w budowanie renomy oraz marki 
firmy, nie pozwoli sobie na ta-
kie praktyki w swoim warsztacie. 
Dla nas najważniejszą wartością 
jest zadowolenie klientów, dzię-
ki któremu nawiązujemy z nimi 
długofalową relację. Jakiekol-
wiek odstępstwa od tej reguły 
absolutnie nie mogą mieć miej-
sca. Na rynku panuje duża kon-
kurencja i tylko jakością usług 
możemy rywalizować – tłumaczy 
Marcin z Techcaru.

Wygląd i lokalizacja serwisu aut
Zacznijmy od tego, że najlepiej 
znaleźć dobry serwis aut w po-
bliżu swojego miejsca zamiesz-
kania. Dlaczego? Gdy coś się 
stanie, nie trzeba będzie prze-
dzierać się przez korki, a ho-
lowanie auta spod domu, kie-
dy po raz kolejny nie odpaliło, 
nie będzie nastręczać aż takich 
problemów. Jak rozpoznać dobry 
warsztat? – Na przykład po czy-
stości. Pokutuje przekonanie, 

że serwisy aut to duże, brudne 
hale, w których wszystko lepi 
się od smaru. Owszem, w takim 
miejscu trudno jest zadbać o ste-
rylną czystość, co nie oznacza 
jednak, że na samą myśl o wej-
ściu do środka klient miałby do-
stać palpitacji serca. Wchodząc 
do naszego biura klient spotka 
się z przeszkloną ścianą, za któ-
rą znajduje się warsztat i może 
przyjrzeć się jak pracujemy. 
Wszystko jest transparentne, nic 
nie kombinujemy za zamknięty-
mi drzwiami. Po prostu znamy 
się na tym co robimy i nie mamy 
nic do ukrycia – zaznacza me-
chanik Janusz z firmy Techcar.

odpowiedni rachunek
Zdarza się, że po usunięciu 
usterki warsztat wydaje paragon, 
na którym nie ma szczegółów 
czego dotyczyła usługa. Nieuczci-
wy mechanik w ten sposób chce 
zabezpieczyć się przed ewentual-
nym zgłoszeniem reklamacji jego 
usług. – Dlatego klient powinien 
żądać właściwie wydanego pa-
ragonu lub faktury, na których 
każda wykonana usługa i każda 
zamontowana część będzie wy-
mieniona. Jeśli warsztat odmawia 
wydania paragonu, faktury albo 
listy wykonanych czynności le-
piej omijać go z daleka – dodaje 
specjalista z kompleksu motory-
zacyjnego Techcar. as ●

pierwszą bardzO 
grOźną sytuację w tyM 
Meczu OdnOtOwaliśMy 
w 8 Min, kiedy 
tO kOnrad jaŁOcha dOść 
szczęśliwie wybrOniŁ 
kilka strzaŁów 
gOści w zaMieszaniu 
pOdbraMkOwyM. 
na szczęście 
pO kOlejnych OśMiu 
Minutach tO tyszanie 
cieszyli się z gOla, gdy 
pO dOśrOdkOwaniu 
Łukasza grzeszczyka 
z lewej strOny piŁkę 
gŁOwą skierOwaŁ 
dO siatki MŁOdszy 
z braci piątków.

Po zdobyciu prowadzenia gospo-
darze przejęli też kontrolę nad boi-
skowymi wydarzeniami. Częściej 
byli w posiadaniu piłki, konstruo-
wali ciekawe akcje, którym jednak 
brakowało skutecznego wykoń-
czenia. Piłkarze Wigier od cza-
su do czasu kontrowali, stosując 
metodę sprytnych wrzutek za linię 
obrony GKS, co zmuszało Jałochę 
do ciągłej koncentracji.

Zabrakło jej nieco w końców-
ce spotkania. W 78 min. prawą 
stroną boiska poszedł kolejny 
atak gości, zakończony poda-
niem w nasze pole bramkowe. 
Choć Jałocha krzyknął, że piłkę 
złapie, to jednak wcześniej pró-
bował ją wślizgiem wybić Bartosz 

Szeliga i uczynił to tak niefortun-
nie, że futbolówka myląc bram-
karza GKS wpadła tuż przy słup-
ku do siatki.

„Gramy do końca, tyszanie 
gramy do końca! ” – skandowa-
li na trybunach najbardziej zago-
rzali kibice gospodarzy, a ci naj-
wyraźniej wzięli to sobie do serca, 
bo w ostatnich minutach zaciekle 
atakowali bramkę Wigier. Na efekt 
czekaliśmy jednak aż do doliczo-
nego czasu gry. W jednej z ostat-
nich akcji spotkania, po rzucie 
wolnym Grzeszczyka piłka trafi-
ła do stojącego tuż za linią pola 
karnego Dario Krišto. Chorwa-
cki pomocnik strzelił tyleż roz-
paczliwie co precyzyjnie i w ostat-
niej chwili dał swojemu zespołowi 
komplet punktów…

W najbliższych dniach pod-
opieczni Ryszarda Tarasiewicza 
rozegrają aż cztery spotkania, 
w tym trzy na wyjazdach. Już 
w najbliższą środę (18.09 o godz. 
19) zagrają w Mielcu zaległy 
mecz ze Stalą, po czym w nie-
dzielę (22.09 o godz. 15) zmierzą 
się w Bielsku-Białej z Podbeski-
dziem. W środę, 25 września ty-
szanie w ramach rozgrywek o Pu-
char Polski zagrają na wyjeździe 
z GKS Bełchatów, a meczowy ma-
raton zakończą 28.09 o godz. 17 
meczem u siebie z Olimpią Gru-
dziądz.
gks tychy – Wigry suWał-
ki 2:1 (1:0). Gole: K. Piątek (15’) 

i Krišto (90’) oraz Szeliga (78’ sa-
mobójczy).
gks tychy: Jałocha – Szeliga, 
Kowalczyk, Biernat, Mańka – 
Steblecki (66’ Moneta), Daniel, 
Grzeszczyk, Krišto, K. Piątek – 
Piątkowski (73’ Lewicki). Żółte 
kartki: Krišto, Steblecki i Piąt-
kowski.

W pozostałych meczach 9. 
kolejki: Termalica – Warta 1:1, 
Puszcza – Podbeskidzie 0:1, Sto-
mil – Mielec 1:0, Radomiak – Za-
głębie 2:1, Jastrzębie – Chrobry 
1:0, Odra – Sandecja 1:1, Chojni-
czanka – Bełchatów 3:0, Miedź- 
Grudziądz.
wOjciech wieczOrek ●

i liga
1. Radomiak 9 17 11:10
2. Stomil 9 16 10:10
3. mielec 8 16 10:8
4. Warta 8 16 11:8
5. Jastrzębie 9 14 11:8
6. miedź 8 14 11:7
7. Podbeskidzie 8 14 12:8
8. gks tychy 8 13 16:10
9. Puszcza 9 13 7:8
10. chojniczanka 9 11 12:13
11. Termalica 8 11 10:7
12. Wigry 9 11 11:12
13. Sandecja 9 11 8:11
14. Zagłębie 9 11 10:10
15. Bełchatów 9 11 11:10
16. Grudziądz 8 10 15:14
17. chrobry 9 4 4:18
18. Odra 8 3 2:10

reklama

W ostatniej chWili
piŁkarze gks tychy wygrali swój czwarty ligOwy Mecz, A KOmPLET PuNKTóW 
ZAPEWNIł Im GOL DARIO KRIšTO W DOLIcZONym cZASIE GRy.nieuczciWe praktyki

jak nie dać się Oszukać PRZy NAPRAWIE SAmOcHODu?

Nie każdy warsztat samochodowy musi kojarzyć 
się z brudem i nieporządkiem.

Kacper Piątek (w środku) strzałem głową dał w 15 min. prowadzenie drużynie GKS.
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Za nami pierwsze mecze hokejo-
wego sezonu kobiet 2019/2020. 
Podobnie jak w minionych roz-
grywkach zespoły podzielone 
zostały na dwie grupy. W grupie 
A występują: Atomówki GKS Ty-
chy, broniąca mistrzostwa Polo-
nia Bytom, Stoczniowiec Gdańsk, 
Unia Oświęcim, Kozice Poznań, 
a w grupie B: Białe Jastrzębie, 
Podhale Nowy Targ, KS Craco-
via, Kojotki Naprzód Janów.

W kadrze Atomówek nastąpiła 
zmiana pokoleniowa i jeśli chodzi 
o kadrę, możemy mówić o praw-
dziwej rewolucji.

– Już w czasie poprzedniego 
sezonu odeszło kilka doświadczo-

nych zawodniczek – powiedział 
Sebastian Kędra, prezes Atomó-
wek GKS Tychy. – W kadrze nie 
ma Katarzyny Frąckowiak, Pa-
meli Cieślewicz, Nikoli Sosnow-
skiej, Pauliny Sztyper, Agnieszki 
Nadzimek, Klaudii Musioł, Ag-
nieszki Dziedzioch, z kolei Ane-
ta Michałek wróciła do Oświęci-
mia. Z grupy seniorek hokeistek 
zostało siedem dziewczyn. Poja-
wiło się natomiast kilka naszych 
wychowanek, juniorek, także 
tych młodszych, które trenują od 
dwóch sezonów w grupie naboro-
wej. Kilka z nich już zadebiutowa-
ło w meczach z Kozicami Poznań, 
w tym dwie 13-latki i jedna 12-

latka. Do drużyny dołączyły także 
hokeistki Kojotek Naprzód Janów, 
zgłosiliśmy również zawodniczkę 
z Finlandii Sarę Topinen. Miesz-
ka i pracuje w Katowicach i ja-
kiś czas temu skontaktowała się 
ze mną mailowo, że jest zaintere-
sowana grą w naszym zespole. Już 
w zeszłym sezonie przyjeżdżała 
na treningi, a teraz dokonaliśmy 
formalnego transferu.

Finka nie mogła zagrać w pierw-
szych meczach sezonu, nie będzie 
jej też w spotkaniu z Unią Oświę-
cim, bo przebywa za granicą, ale 
będzie ją można zobaczyć w akcji 
w kolejnych spotkaniach.

Atomówki rozpoczęły sezon 
od dwóch meczów w Poznaniu 
z Kozicami. Pierwszy przegra-
ły 2:4 (1:1, 1:2, 0:1), a bramki 
dla Atomówek zdobyły Adria-
na Solecka i Alicja Kopciara. 
Drugi mecz w regulaminowym 
czasie zakończył się remisem 1:1 
(bramka Alicja Kopciara) i dru-
żyny wykonywały rzuty karne. 
W ekipie Atomówek skutecz-
ne okazały się Karolina Chu-
ras i Sylwia Łaskawska, której 
drugi gol przesądził o zwycię-

stwie tyszanek. Atomówki po-
konały Kozice 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 
0:0, 3:2k).

W tym sezonie drużynę Ato-
mówek prowadzą Beniamin 
Sławiński i Robert Roczniok, 

a w meczach w Poznaniu dru-
żyna zagrała w składzie: Mał-
gorzata Burda-Krokosz (Ame-
lia Nowacka) – Oliwia Garbocz, 
Klaudia Pelic, Sylwia Łaskaw-
ska, Laura Frankowska, Karo-

lina Churas – Wiktoria Kędra, 
Martyna Sawicka, Alicja Kopcia-
ra, Adriana Solecka, Aleksandra 
Śliski – Maja Wawrzonkowska, 
Patrycja Manilewska, Amelia 
Rakoczy. ls ●

10. tyska liga Futsalu

ZGłoś 
swoją 
Drużynę!
Trwają zapisy do jubileuszowej, 
10. edycji Tyskiej Ligi Futsalu. 

Tytułu mistrzowskiego broni 
The Naturat, który w poprzednim 
sezonie wyprzedził Piwkarzyków 
i Piłkarskich Emerytów, a w lidze 
grało 11 zespołów. Organizato-
rzy czekają na zgłoszenia do ko-
lejnej edycji. Zapisy przyjmowane 
są drogą mailową na adres: futs-
altychy@gmail.com.

Start sezonu 2019/2020 zapla-
nowany został na początek paź-
dziernika, a mecze rozgrywane 
będą w weekendy w hali MOSiR
-u przy al. Piłsudskiego. Więcej 
informacji na www.futsal-tychy.
futbolowo.pl/.  ls ●

sobota z TGS

spacer po 
staDionie
W sobotę, 21 września o godz. 
11 Tyska Galeria Sportu zaprasza 
na zwiedzanie Stadionu Miejskie-
go i Tyskiej Galerii Sportu.

Podczas spaceru będzie moż-
na obejrzeć najciekawsze, zwy-
kle niedostępne dla kibiców miej-
sca, m.in. piłkarskie i sędziowskie 
szatnie, ławki rezerwowych, salę 
konferencji prasowych, stre-
fę VIP i loże honorowe, a także 
dowiedzieć się wiele ciekawo-
stek na temat historii tyskiej pił-
ki nożnej.

Wstęp wolny. Zbiórka uczest-
ników przed wejściem głównym 
na stadion od ul. Baziowej. kg ●

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

sezOn hOkejOwy 
w krajOwyM wydaniu 
rOzpOcząŁ się w tyM 
rOku w jastrzębiu, gdzie 
w Meczu O superpuchar 
zMierzyŁy się drużyny 
jkh gks jastrzębie 
i gks tychy. MistrzOwie 
pOlski Okazali się lepsi 
Od zdObywcy pucharu 
pOlski i wygrywając 6:1, 
pO raz trzeci w histOrii 
sięgnęli pO tO trOFeuM.

Po serii sparingów i występach 
w Hokejowej Lidze Mistrzów, 
GKS Tychy zmierzył się z 5. zespo-
łem poprzedniego sezonu i udzie-
lił mu srogiej lekcji. Zaczęło się 
jednak niezbyt udanie dla tyszan, 
bo od 9 minuty musieli odrabiać 
stratę. Grający w przewadze ja-
strzębianie objęli prowadzenie 
po strzale Jesse Rohtla, któremu 
asystował Artem Iossafov. Jed-
nak na odpowiedź mistrzów nie 
czekaliśmy długo – po niespełna 
minucie świetne podanie Gleba 
Klimienki wykorzystał Bartosz 
Ciura i pokonał Ondreja Raszkę. 
Tyszanie jeszcze do przerwy objęli 
prowadzenie, a na listę strzelców 
wpisał się Christian Mroczkowski, 
do którego krążek skierował Pe-
ter Novajovsky. Mroczkowski sam 
wypracował sobie dobrą sytuację 
– ograł jednego z zawodników go-
spodarzy i strzelił pod poprzecz-
kę. W drugiej tercji przewaga ty-
szan stawała się coraz bardziej 
widoczna. Niespełna półtorej mi-
nuty potrzebowali, by podwyższyć 
na 3:1, a autorem gola był Michael 
Cichy. Po tej stracie trener rywali 
dokonał zmiany w bramce – Rasz-
kę zastąpił David Marek. Chwilę 

po wznowieniu gry, z lodu zje-
chał faulowany Adam Bagiński, 
ale na szczęście szybko doszedł do 
siebie. Wrócił do gry i w 28 min. 
podwyższył na 4:1, wykorzystując 
akcję Patryka Koguta i Filipa Ko-
morskiego. Po dwóch tercjach ty-
szanie prowadzili już 5:1, bo w 38 
min. Aleksiej Jefimienko, zdobył 
gola wykorzystując grę w przewa-
dze i zamieszanie pod jastrzębską 
bramką.

W ostatniej odsłonie tyszanie 
nie forsowali już tempa i choć ry-
wale walczyli do końca, niczego 
już nie zdobyli. Wynik spotkania 
ustalił w 46 min. Alex Szczechu-
ra, a przy jego golu trzecią asy-
stę w tym meczu zaliczył Kli-
mienko.

Za pierwszą tercję trener An-
drej Gusow pochwalił... rywali.

– To była bardzo dobra część 
gry w ich wykonaniu. Przegrali-
śmy w niej w zasadzie wszystko: 
w strzałach było 15:5 dla rywali, 
a we wznowieniach 18:7. Przeciw-
nik był szybszy, grał bardziej agre-
sywnie. Trochę obawiałem się, 
że nie damy sobie rady na począt-
ku meczu. Grając ostatnie cztery 
spotkania w Lidze Mistrzów zdecy-
dowanie więcej się broniliśmy. Bar-
dzo rzadko rywale pozwalali nam 
tworzyć jakieś akcje w tercji ataku. 
W związku z tym nasi napastnicy 
trochę zapomnieli, jak grać foreche-
ckingiem, jak prawidłowo zacho-
wywać się w tercji ataku. Później 
jednak doszliśmy do siebie i sądzę, 
że od początku drugiej odsłony by-
liśmy lepszą drużyną na tafli. Trze-
cia część gry była już zdecydowanie 
lepsza w naszym wykonaniu.

jkh gks jastrZęBie – gks 
tychy 1:6 (1:2, 0:3, 0:1). Bramki: 
Ciura, Mroczkowski, Cichy, Ba-
giński, Jefimienko, Szczechura.
gks tychy: Murray – Jeronow, 
Novajovsky; Jefimienko, Szmatu-
la, Mroczkowski – Kotlorz, Bryk; 
Jeziorski, Galant, Witecki – Po-
ciecha, Ciura; Klimienko, Cichy, 
Szczechura – Kolarz, Akimoto; 
Kogut, Komorski, Bagiński.

Rywale GKS Tychy w PHL ro-
zegrali już pierwszą kolejkę, ty-
szanie zaczynają od drugiej – 17 
września ich przeciwnikiem bę-
dzie Comarch Cracovia. Zadanie, 
jakie w tym sezonie czeka druży-
nę Andreja Gusowa jest oczywiste 
– obrona mistrzowskiego tytułu.

Hokeiści GKS musieli zacząć 
kolejny sezon od wysokiego C, 
bo od spotkań Hokejowej Ligi 

Mistrzów, które zresztą się jeszcze 
nie zakończyły. Pokazały jednak, 
że tyszanie potrafią nawiązać wal-
kę z najlepszymi zespołami Euro-
py i pokazać hokej na wysokim 
poziomie. Każdy mecz to kolej-
ne doświadczenie, które powin-
no procentować w rozgrywkach 
PHL.

Jeśli chodzi o zmiany w ka-
drze, to w przypadku GKS są one 
raczej kosmetyczne. Polityka 
kadrowa to zawsze kompromis 
między oczekiwaniami trenerów, 
a możliwościami klubu. Czy GKS 
stać jest na bardziej spektakular-
ne transfery, czy też trener posta-
wił na zaprawioną w mistrzow-
skich bojach ekipę, wzmocnioną 
tylko kilkoma zawodnikami? 
Faktem jest, że z poprzedniego 
składu ubyło tylko czterech ho-
keistów – Kamil Górny, Remi-
giusz Gazda, Andrij Michnow 
i Tomas Sykora, natomiast po-
jawiło się trzech: Denis Akimo-
to, Mike Szmatula i Christian 
Mroczkowski.

Dla porównania: z GKS Ka-
towice odeszło 14 zawodników, 
przyszło – 17, z Cracovii ubyło 9, 
przybyło – 6. W kilku innych klu-
bach zmian jest tak dużo, że mo-
żemy mówić w zasadzie o no-
wych drużynach. Oczywiście, 
wbrew temu co twierdził klasyk, 
ilość niekoniecznie przechodzi 
w jakość, dlatego nie istotne się 
liczby i nazwiska, bo prawdziwą 
siłę i wartość zespołów pozna-
my po pierwszych meczach. Ale 
jedno jest pewne – obrona mi-
strzowskiego tytułu będzie wy-
magała od tyszan pełnego zaan-
gażowania w każdym spotkaniu, 
a od trenera Gusowa takiego po-
kierowania drużyną, by kolejny 
szczyt formy przyszedł wczesną 
wiosną. ●

sara topinen dołączyła do atomóWek
Mija 15 lat OD uTWORZENIA W TycHAcH HOKEJOWEJ DRużyNy KOBIET.

pierWsza zdobycz sezonu
hOkeiści gks ROZBILI JASTRZęBIE 6:1 I PO RAZ TRZEcI ZDOByLI SuPERPucHAR

W meczu o Superpuchar hokeiści GKS pokonali Jastrzębie 6:1 i jest to trzecie trofeum zdobyte przez tyszan.  
Poprzednio wygrywali w 2015 i 2018 roku – w obu przypadkach pokonali Comarch Cracovię.

Atomówki rozpoczęły nowy sezon od porażki i zwycięstwa w Poznaniu.
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w tyM rOku skkh atOMówki gks tychy świętują  
15-lecie dziaŁalnOści. przypOMnijMy, iż klub 
pOwstaŁ w 2004 rOku, a inicjatOreM utwOrzenia 
kObiecegO zespOŁu hOkeja na lOdzie byŁ MirOsŁaw 
jurkiewicz, któregO dO rOzpOczęcia starań 
przekOnaŁa córka karOlina. trzy lata później 
atOMówki zdObyŁy histOryczny, bO pierwszy tytuŁ 
Mistrzyń pOlski. rOzegranO wtedy turniej, a rOk 
później wystartOwaŁa pOlska liga hOkeja kObiet, 
w której tyszanki jeszcze przez dwa lata byŁy 
niepOkOnane. Mają też na kOncie dwa brązOwe 
Medale, zdObyte w 2017 i 2018 rOku.

ar
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iNFOrMatOr kiBica

hOkej. phl: 17.09 GKS Tychy – comarch cracovia (18), 
20.09 GKS Katowice – GKS Tychy (18.30), 22.09 GKS Tychy – 
Podhale Nowy Targ (17).
Piłka NOżNa. i liga: 18.09 Stal mielec – GKS Tychy (19), 
22.09 Podbeskidzie Bielsko Biała – GKS Tychy (15); iV liga: 
21.09 Wilki Wilcza – GKS II Tychy (16); liga okręgowa: 22.09 
Ogrodnik Tychy – Stal Bielsko Biała (15); klasa a: 21.09 OKS 
Zet Tychy – Polonia II łaziska (16), 22.09 Iskra II Pszczyna – 
JuWe Jaroszowice (11), 22.09 Siódemka Tychy – Znicz Jan-
kowice (17); klasa b: 21.09 czułowianka Tychy – unia Bieruń 
(16); puchar polski: 18.09 Ogrodnik cielmice – Pniówek Pa-
włowice (16.30); iii liga kobiet: 22.09 Polonia Tychy – ROW 
II Rybnik (15).
Futsal. i liga: 22.09 GKS Futsal Tychy – Sośnica (18).
Biegi. 18.09 tyskie kryterium biegów przełajowych (godz. 
15, OW Paprocany). ls ●

tyski klub tennis teaM 
realizuje prOgraM 
tennis 10 pzt w raMach 
narOdOwegO prOgraMu 
upOwszechniania 
tenisa. biOrą w niM 
udziaŁ najMŁOdsze 
zawOdniczki 
i zawOdnicy, 
w wieku Od 6 dO 10 lat, 
a w suMie w prOgraMie 
uczestniczy 1.200 
MaŁych tenisistów.

– To pierwszy w Polsce program 
o takiej skali i tak przygotowany 
– mówi Bartłomiej Kuchta, trener 
Tennis Team, jeden ze szkoleniow-
ców odpowiedzialnych z ramienia 
PZT za wybór 60 polskich klubów, 
które prowadzą zajęcia Tennis 10. 
– Nabór do niego poprzedziły te-
sty opracowane na bazie materia-
łów Międzynarodowej Federacji 
Tenisowej. Są to testy na motory-
kę, poruszanie się, koordynację 
ruchową. W Tennis Team wybra-
liśmy 30 dzieci i teraz testy będzie-
my powtarzać co roku, analizując 
jak się uczestnicy programu roz-
wijają, by odpowiednio modyfi-
kować zajęcia. Celem Tenis 10 
jest wyłonienie utalentowanych 

sportowo i motorycznie dzieci, 
niekoniecznie w kierunku tenisa. 
W przyszłości od nich będzie zale-
żało jaki sport wybiorą, choć oczy-
wiście dobrze, żeby był to tenis. 
W naborowej grupie kwietniowej 
2018 roku dwie 9-latki – Jowita 
Bekus i Paulina Doruch – wypadły 
na testach bardzo dobrze i zaczęły 

chodzić na treningi. Występowały 
w cyklu turniejów Tenis 10 Tychy 
organizowanych przez nasz klub, 
w których bierze udział 6 szkół 
podstawowych. Dziś są czołowymi 
zawodniczkami w swojej kategorii 
wiekowej na Śląsku, o czym świad-
czą wyniki, jakie uzyskują w roz-
grywkach Pucharu Śląska.

Jowita Bekus i Paulina Doruch 
zdominowały pucharowe turnie-
je. Wystartowały w czterech z se-
rii i Jowita wygrała trzy, w jednym 
była na 3. miejscu, z kolei Pau-
lina zajmowała w Pucharze Ślą-
ska czołowe lokaty – 3. miejsce, 
dwukrotnie 4. i 5. Ponadto Jowi-
ta okazała się bezkonkurencyjna 
w prestiżowych zawodach, orga-
nizowanych w ramach Narodo-
wego Dnia Tenisa na Stadionie 
Narodowym w Warszawie. Wy-
startowało w nich 500 młodych 
tenisistów.

– Zawody na Stadionie Na-
rodowym były dla mnie dużym 
przeżyciem, dobrze mi się grało, 
nie czułam tremy – powiedziała 
Jowita. – Miałam też okazję po-
znać Agnieszkę Radwańską, po-
odbijać z nią na korcie i jeszcze 
zrobić sobie selfie. Bardzo lubię 
grać w tenisa, sprawia mi to dużo 
radości. Na zawodach kibicu-
ją mi rodzice i to pomaga. Jeśli 
chodzi o tenis, to moimi idola-
mi są Novak Djoković i trener 
Bartek.

Jowita ma na koncie jeszcze 
kilka zwycięstw, w tym w Tur-
nieju Babolat Tenis 10 o Puchar 
Burmistrza Pszczyny. ls ●

joWita bekus najlepsza na 
narodoWym
sukcesy MŁOdych tenisistek TENNIS TEAm 

Jowita Bekus i Paulina Doruch z trenerem Barłomiejem Kuchtą.
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w MiniOnyM tygOdniu 
drużyna trenera 
tOMasza wOlaka 
dwukrOtnie wychOdziŁa 
na bOiskO i Oba 
spOtkania zakOńczyŁa 
zwycięstwaMi, 
strzelając rywalOM 
OsieM gOli.

W środę tyszanie pojechali 
do Studzienic, by z tamtejszym 
LKS walczyć o awans do półfinału 
Pucharu Polski na szczeblu Pod-
okręgu Tychy. GKS II poradził 
sobie z tą przeszkodą dość łatwo, 
wygrywając 5:2 (3:1), po golach 
Wróblewskiego (22’ i 38’), Sta-
niuchy (24’) i Worotyńskiego (80’ 
i 83’). Jedno z dwóch trafień dla 
gospodarzy także zostało zapisa-
ne piłkarzowi tyskiemu, a kon-
kretnie Kopczykowi, który w 26 
min. interweniował tak pechowo, 
że zaskoczył własnego bramka-
rza. Rozmiary zwycięstwa mógł 
w 70 min. powiększyć Bojarski, 
ale nie wykorzystał rzutu karnego 
po faulu na Wróblewskim.

W niedzielnym meczu ligo-
wym nie było już tak łatwo, co nie 
dziwi zważywszy fakt, że rywa-
lem tyszan na boisku w Paproca-
nach był wicelider IV ligi, Kuźnia 
Ustroń. W objęciu prowadzenia 
w 7 min. pomógł gospodarzom 
kapitan ustronian Czyż, który 
po ostrym dośrodkowaniu Ka-
sprzyka strzelił samobójczego 
gola. Jeszcze przed przerwą na 2:0 
podwyższył Szumilas, który wy-
korzystał podanie Szołtysa.

Po zmianie stron goście ru-
szyli do odrabiania strat sprzed 

przerwy, co częściowo udało im 
się w 65 min., kiedy Sikora zdo-
był głową kontaktowego gola. 
Na więcej już tyszanie nie pozwo-
lili, a w 90 min. Szumilas przypie-
czętował zwycięstwo GKS, sku-
tecznie egzekwując rzut karny 
po faulu na Nieśmiałowskim.
gks ii tychy – kuźNia 
ustrOń 3:1 (2:0). Gole: Czyż 
(7’ samob.), Szumilas (34’ i 90’ 
z karnego) oraz Sikora (65’).
gks ii: Odyjewski – Szołtys, 
Kopczyk, Pańkowski, Laskoś – 
Wróblewski (81 Nieśmiałowski), 
J. Biegański, Szumilas, Staniucha 
(85’ Bojarski), Laskoś – Kasprzyk. 
Żółta kartka: Kasprzyk.

W pozostałych meczach 6. Ko-
lejki: Bełk – Odra Centrum 3:4, 
Czechowice – Książenice 2:0, Go-
czałkowice – Radziechowy 2:1, 

Czaniec – Łaziska 1:1, Podbeski-
dzie II – Beskid 2:0, Wodzisław 
– Landek 1:2, Jasienica – Wilcza 
3:2. ww ●

iV liga
1. Książenice 6 13 16:9
2. Goczałkowice 6 12 10:4
3. Kuźnia 6 12 15:10
4. czaniec 6 12 8:4
5. Podbeskidzie II 6 12 12:11
6. Wodzisław 6 10 13:8
7. Jasienica 6 10 9:10
8. czechowice 6 10 13:12
9. gks ii tychy 6 10 14:10
10. łaziska 6 8 11:11
11. Landek 6 8 8:8
12. Radziechowy 6 7 13:12
13. Bełk 6 7 14:17
14. Odra centrum 6 3 6:18
15. Beskid 6 1 7:15
16. Wilcza 6 0 5:15

wydarzenieM 
kOlejki w klasie 
a byŁy niewątpliwie 
derby tychów 
juwe jarOszOwice 
– Oks zet tychy. Oba 
zespOŁy plasują się 
w czOŁówce tabeli i są 
FawOrytaMi dO awansu. 
wygrywając 1:0 piŁkarze 
juwe zatrzyMali 
rOzpędzOną zetkę, 
która w tyM sezOnie 
krOczyŁa Od zwycięstwa 
dO zwycięstwa.

Różnie układały się losy derbo-
wych starć JUWe z Zetką. W po-
przednim sezonie w pierwszym 
spotkaniu wygrało JUWe 3:0, 
w rewanżu zanotowano remis 1:1. 
Mecze zawsze były bardzo zacięte, 
pełne walki i nie inaczej było teraz. 
Raz po raz dochodziło do spięć, 
sędzia pokazał piłkarzom obu dru-
żyn aż 14 żółtych kartek.

– Szybko okazało się, że będzie 
to mecz jednego błędu – kto go 
popełni ten przegra – powiedział 
Dawid Frąckowiak, trener JUWe. 
– Każda z drużyn starała się kon-
trolować grę, zabezpieczyć tyły 
i czekać na potknięcie rywala. Wy-
nik meczu ustaliliśmy w końców-
ce spotkania, kiedy to taki właś-
nie błąd udało nam się skutecznie 
wykorzystać. Była to 82 minuta 
gry – Hornik przejął piłkę na po-
łowie boiska, zagrał do mnie, prze-
dłużyłem podanie na drugą stronę 
do Cibora i ten pewnie strzelił.

– Początek spotkania należał 
do gospodarzy, mieli kilka sytuacji, 
jednak potem mecz się wyrównał, 
opanowaliśmy środek pola, kilka 
razy zagroziliśmy bramce JUWe 

– skomentował spotkanie Tomasz 
Rączkowski, szkoleniowiec OKS 
Zet. – Szkoda, że strzał z wolne-
go Pustelnika, minął słupek o kil-
ka centymetrów, wynik mogli też 
zmienić m.in. Patola, Kuliński, nie 
mówiąc o Słoninie. W pierwszej 
połowie Michał znalazł się sam 
na sam z bramkarzem, próbował 
go przelobować, ale uderzył zbyt 
lekko i Kwiatkowski wybił pił-
kę ręką. Myślę jednak, że sędzia 
popełnił kilka błędów, np. w 55 
min.
juWe jarOsZOWice – Oks 
Zet 1:0 (0:0). Bramka: Cibor.
juWe: Kwiatkowski – Kryla (Haś-
nik), Roszak, Sz. Banaś, Woźniak 
– Robert Kaczmarczyk (Paradow-
ski), Hornik, Cibor, Puto (Gąsior) 
– Czupryna, Frąckowiak (Nyga).
Oks Zet: Kowalczyk – Bernat, 
Masternak, Krupiński, Ryszka – 
Abram, Lewicki (73’ Szewczyk), 
Kuliński, Pustelnik (82’ Świer-
czewski), Słonina (61’ Ptak), Pa-
tola.

W innym meczu tyskiej kla-
sy A Siódemka Tychy uległa LKS 
Woszczyce 1:2. Mimo porażki 
piłkarze OKS Zet utrzymali się 
na prowadzeniu, choć mają tyle 
samo punktów co GTS Bojszowy.

klasa a
1. Oks Zet 6 15 30-5
2. Bojszowy 6 15 23-4
3. Stal 6 13 13-8
4. jaroszowice 6 13 14-6
5. Studzionka 6 12 14-11
6. Woszczyce 6 12 12-12
7. Polonia II 6 10 16-13
8. Krupiński 6 10 11-11
9. Frydek 6 9 15-15
10. Brzeźce 6 7 9-16
11. Kryry 6 7 7-10

12. siódemka 6 6 9-13
13. Kobiór 6 5 5-8
14. Jankowice 6 4 7-14
15. Polonia 6 1 8-16
16. Iskra II 6 6 3-34

W lidze okręgowej Ogrod-
nik pauzował w ten weekend, 
bo mecz w Studzienicach został 
przełożony na 25 września.

W klasie B Czułowianka Ty-
chy przegrała wyjazdowy mecz 
z Nadwiślanem Góra 0:5 i zaj-
muje 4. miejsce w tabeli z 9 pkt. 
Na prowadzeniu są Gardawice – 
12 pkt. ls ●

liga OkręgOwa 
1.  mKS Lędziny 7 15 15-5
2. Dankowice 7 13 18-7
3. Bestwinka 7 13 10-12
4. Wisła 7 12 10-16
5. Iskra 6 12 16-9
6. Jaworze 7 12 12-13
7. Stal 7 12 19-13
8. Bestwina 6 11 15-8
9. Wola 7 11 12-9
10. Studzienice 6 10 16-15
11. łąka 7 10 9-13
12. Ogrodnik 6 7 9-8
13. Rekord II  7 6 13-14
14. czechowice 7 6 12-2
15. Piast 7 3 8-17
16. Rudołtowice 7 3 8-23

klasa b
1. Gardawice 4 12 11-4
2. Lędziny II 4 10 16-7
3. unia 4 10 22-8
4. czułowianka 4 9 11-2
5. Goczałkowice  II 4 6 13-5
6. Nadwiślan 4 6 6-13
7. Piasek 4 3 6-12
8. Wisła mała 3 0 7-14
9. Warszowice 4 0 5-16
10. LKS mizerów 3 0 0-16

8 Goli W tyGodniu
gks ii tychy awansOwaŁ DO KOLEJNEJ RuNDy PP I WyGRAł WAżNy mEcZ LIGOWy.

derby dla juWe
pOdczas Meczu w jarOszOwicach SęDZIA NIE żAłOWAł KARTEK – POKAZAł IcH Aż 14!

Rezerwy GKS Tychy zajmują miejsce w środku tabeli, ale 
mają zaledwie 3 punkty straty do lidera z Książenic.

W Bytomiu rozegrano turniej 
eliminacyjny Mistrzostw Polski 
Młodziczek w judo. Bardzo dobrze 
spisała się Patrycja Stefaniuk, 
zajmując drugie miejsce.

Podopieczni Urszuli Bożek 
z UKS Ippon Tychy udanie 
rozpoczęli nowy sezon startowy 
w roku szkolnym 2019/2020. 
Patrycja Stefaniuk to utytułowana 
zawodniczka, która w 2019 
roku zdobyła kilka cennych 
trofeów i zakwalifikowała się 
do kadry Śląska młodziczek. 
Dodajmy, iż Mistrzostwa Polski 
Młodziczek rozegrane zostaną 
19-20 października w Jastrzębiu-
Zdroju.  ls ●
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Patrycja Stefaniuk powalczy za 
miesiąc o mistrzostwo Polski.

15|17 września 2019www.tychy.pl sport twOje tychy



panna 23.Viii – 22.iX
Nadchodzące dni będą spokojne, chociaż 
pracowite. Jeśli zrobisz dokładny plan działania, 
unikniesz zamieszania.

waga 23.iX – 23.X
Sprawy sercowe wysuną się na pierwszy plan. 
Spodziewaj się wiadomości od dawno nie 
widzianej osoby spod znaku Panny.

skOrpiOn 24.X – 21.Xi
W nadchodzącym czasie do głosu mogą dojść 
sprawy natury zdrowotnej. Nie bagatelizuj 
objawów, które wysyła Twój organizm.

strzelec 22.Xi – 21.Xii
To będzie raczej spokojny tydzień, nie spodziewaj 
się zaskakujących zwrotów akcji. I nie szukaj 
dziury w całym.

kOziOrOżec 22.Xii – 19.i
Dokładnie rozważ argumenty drugiej strony. Jest 
w nich dużo racji, zwłaszcza, jeśli chodzi o relacje 
ze Skorpionem.

wOdnik 20.i – 18.ii
Przed Tobą miłe, rodzinne spotkanie i czas 
wypełniony wspomnieniami. ciesz się tymi 
chwilami, nie zdarzają się często.

ryby 19.ii – 20.iii
Wiosna zawita także w Twoim sercu. Z większym 
optymizmem spojrzysz w przyszłość, odzyskasz 
spokój.

baran 21.iii – 20.iV
Wreszcie uda ci się odetchnąć. Ostatnie dni 
były nerwowe i nieprzyjemne. Wiadomą sprawę 
możesz uznać za zamkniętą raz na zawsze.

byk 21.iV – 21.V
Przed Tobą bardzo dobre dni. możesz liczyć 
na wsparcie domowników, chętnie przyjdą ci 
z pomocą.

bliźnięta 22.V – 20.Vi
Zdecydowanie powinieneś zarezerwować sobie 
kilka dni na odpoczynek. Ostatnio czujesz się 
bardzo zmęczony.

rak 21.Vi – 22.Vii
Gwiazdy ci sprzyjają. możesz bez obaw 
realizować swoje plany na najbliższe dni. Warto 
znaleźć czas na kawę ze Strzelcem.

lew 23.Vii – 22.Viii
Nie wszystko ułoży się po Twojej myśli, ale 
i tak to będą udane dni. Nie przejmuj się 
drobnostkami.

horoskop
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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.

Hasło z krzyżówki nr 616:
Orkiestra auksO. 

reklama
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