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Zaklinowany bus
Kierowca busa z PKM Tychy skracając sobie drogę 
wjechał pod tunel na ul. Glinczańskiej i utknął.

Nie tylko dla czytających
7 października zainaugurowana zostanie 
kolejna edycja Tyskich Dni Literatury.

Stadion w szoku
Piłkarze GKS udowodnili, że nawet wygrywając 2:0, 
można w ciągu kilku ostatnich minut przegrać mecz.2 8 16
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wystawę z okazji 50-lecia tyskiego hokeja otwarto w minionym tygodniu w galerii handlowej gemini park

pół wieku hokeja
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Pierwszy tyski 
kongres kobiet
Tyszanki postanowiły włączyć się do ogólnopolskiego ruchu, który 
od jedenastu lat działa jako Kongres Kobiet. Pierwszy tyski Kongres, 
zorganizowany przez grupę aktywnych społecznie, kulturalnie, 
biznesowo i naukowo mieszkanek naszego miasta, odbędzie się 
w najbliższy piątek (4 października) w Hotelu Tychy. Tematami 
przewodnimi będą historia, kultura i ekologia. Wstęp na wszystkie 
wydarzenia w ramach Kongresu jest wolny. Str. 3
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Świetna 
Premiera  
Pod koszem
W premierze I-ligowego sezonu 
2019/2020 koszykarze GKS Tychy 
pokonali Biofarm Basket Poznań 
108:94. Przypomnijmy, iż poprzed-
nich rozgrywkach klub z Poznania 
sklasyfikowany został na 7. miej-
scu, tuż za GKS Tychy. str. 18
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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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kroNika policyjNa

◆ tyska POlicja ZOsta-
ła POiNfOrmOWaNa 26.09 
O ZDarZeNiu Na ul. katO-
Wickiej. Ze zgłoszenia wy-
nikało, że samochód osobowy 
zderzył się z jeleniem, a następ-
nie potrącił pieszego. Jak usta-
lili policjanci, kierująca toyotą 
avensis 27-letnia mieszkanka 
Łazisk Górnych jechała w kie-
runku browaru, kiedy przed ma-
skę samochodu wyskoczył jeleń. 
Doszło do zderzenia, po któ-
rym kobieta straciła panowanie 
nad swoim pojazdem i zjecha-
ła na pas zieleni. Tutaj uderzy-
ła w duży kamień, po czym wje-
chała na chodnik, którym szedł 
31-letni mężczyzna. Doznał on 
urazu ręki i został przetranspor-
towany do szpitala. Kobieta tak-
że trafiła pod opiekę ratowników 
medycznych. Kierująca i pieszy 
byli trzeźwi. Utrudnienia w ru-
chu trwały przez ponad godzi-
nę. Martwy jeleń został zabrany 
przez pracowników firmy zajmu-
jącej się usuwaniem zwierzyny. 
Policjanci prowadzą dalsze po-
stępowanie w sprawie tego zda-
rzenia.

◆ 29.09 PracOWNik OchrO-
Ny sklePu przy al. Jana Pawła 
I ujął, a policjanci KMP zatrzy-
mali 25-letniego tyszanina, któ-
ry w sklepie dokonał kradzieży 
czterech sztuk perfum o łącznej 
wartości 799 zł. Postępowanie 
prowadzi KMP w Tychach.

◆ POlicjaNci Z WyDZiału 
ruchu DrOgOWegO kmP 
W tychach, należący do gru-
py „SPEED” skutecznie walczą 
z piratami drogowymi. W cią-
gu zaledwie 17 służb skontrolo-

wali 392 pojazdy, zdecydowana 
większość kierujących została 
zatrzymana do kontroli z powo-
du przekroczenia dozwolonej 
prędkości. Sześciu kierujących 
straciło prawo jazdy za poważ-
ne naruszenie przepisów ruchu 
drogowego. Rekordzista pę-
dził drogą S1, mając na liczni-
ku ponad 200 km/h w miejscu, 
gdzie wolno jechać maksymal-
nie 120 km/h. Po zatrzymaniu 
otrzymał wysoki mandat oraz 10 
punktów karnych.

◆ POlicjaNci ZatrZymali 
38-letNią miesZkaNkę ty-
chóW – właścicielkę towaru, 
z naniesionymi podrobionymi 
znakami firmowymi znanych 
światowych marek, który był 
wprowadzany do obrotu handlo-
wego na portalu internetowym. 
Zabezpieczony przez policjantów 

towar to między innymi torebki 
i zegarki. Wstępnie wartość strat 
producentów sięga 50 tys. zło-
tych. Za wprowadzenie do obro-
tu podrobionego towaru kobiecie 
grozi do 2 lat więzienia.

◆ 28.09, OkOłO gODZiNy 9, 
Na skrZyżOWaNiu ul. tu-
ryńskiej Z ul. samOchO-
DOWą zderzyły się samochody. 
Ze wstępnych ustaleń policji wy-
nika, że kobieta kierująca nissa-
nem, włączając się do ruchu z ul. 
Samochodowej wymusiła pierw-
szeństwo przejazdu na kierowcy 
daewoo, który jechał ul. Turyń-
ską. Uczestnicy zdarzenia zostali 
przebadani przez zespół ratowni-
ctwa medycznego, ale na szczęś-
cie nie doznali poważniejszych 
obrażeń i pozostali na miejscu. 
Kierująca została ukarana man-
datem. lS ●

Tym razem nie ciężarówka, a bus 
PKM Tychy wbił się pod wiadukt 
kolejowy na ulicy Glinczańskiej. 
Do zdarzenia doszło w poniedzia-
łek (30.09) około godziny 6.15.

Jak się dowiedzieliśmy, siła, 
z jaką bus uderzył w betonową 
konstrukcję wiaduktu, była tak 
duża, że umieszczone na dachu po-
jazdu butle z gazem CNG zostały 
wyrwane z mocowań i konstrukcja 
spadła na drogę. Na miejscu zjawił 
się patrol policji oraz zastępy stra-
ży pożarnej. Ruch został całkowi-
cie wstrzymany, wyznaczono ob-
jazdy. Dopiero po około godzinie 
bus został wyciągnięty spod wia-
duktu przez pomoc drogową.

Z relacji kierowcy mikrobu-
sa wynika, że spieszył się na po-
czątkowy przystanek na dworcu 
PKP, a trasę przez ulicę Glinczań-
ską potraktował jako skrót. Nie-
stety, skrót spowodował jeszcze 
większe opóźnienie. Ponadto po-
jazd uległ zniszczeniu.

Z PKM Tychy otrzymali-
śmy następujące oświadcze-
nie, w którym czytamy: „Po-
jazd w chwili zdarzenia nie 
przewoził pasażerów, ponie-
waż był to tzw. kurs dojazdo-
wy. W wyniku kolizji uszkodze-
niu uległ dach autobusu i butle 
gazowe. Kierowca autobusu jest 
pracownikiem firmy zewnętrz-
nej świadczącej usługi kierowa-
nia pojazdami dla PKM Tychy. 
Ma 28 lat, a autobusy prowa-
dzi od ponad 2 lat. Jednocześnie 
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej w Tychach oświad-
cza, iż ul. Glinczańską nie prze-
biega żadna linia autobusowa, 
a do zdarzenia doszło w wy-
niku ludzkiej pomyłki. Po dzi-
siejszej sytuacji zostaną podjęte 
działania, mające na celu wy-
eliminowanie podobnych zda-
rzeń w przyszłości. Za powstałe 
utrudnienia w ruchu przepra-
szamy”. lS ●

pod wiaduktem na ul. Glinczańskiej

zaklinowany bus
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w niedzielę odbyły się 
wybory do rad osiedlowych 
Miasta Tychy. 

Cztery 
osiedla 
bez-radne
Jak się okazało, nie wszędzie 
mieszkańcy zechcieli wziąć spra-
wy w swoje ręce. Ogólna fre-
kwencja dla wszystkich osiedli 
wyniosła zaledwie 12,65%. Naj-
więcej tyszan oddało swoje głosy 
na radę osiedla F6 (41,6%), zaś 
niechlubny rekord najniższej 
frekwencji padł na osiedlu Z 
(8,27%). 
Utworzenie rady jednostki po-
mocniczej było uwarunkowa-
ne minimalną frekwencją (dla 
osiedli: Anna, Cielmice, Czułów, 
Jaroszowice-Urbanowice-Wygo-
rzele, Mąkołowiec, Paprocany, 
Stare Tychy, Suble-Glinka, War-
togłowiec, Wilkowyje, Z, Żwa-
ków wynosiła ona 10 procent, 
z kolei dla osiedli F6, Glinka 1, 
Ogrodnik, Paprotka, R2, Z1 wy-
nosiła 15 procent).
W związku z tym, że nie wszędzie 
odnotowano wymaganą frekwen-
cję, utworzono jedynie czterna-
ście rad osiedli z osiemnastu, w 
których oddawano głosy. Czułów, 
Mąkołowiec, Suble-Glinka i Z nie 
uzyskały odpowiedniej frekwencji 
i tam rad nie będzie. Jest to dość 
zaskakujące zważywszy fakt, iż 
dwie pierwsze z wymienionych 
dzielnic Tychów należą do najak-
tywniejszych i nigdy wcześniej 
nie było tam problemu z wybo-
rem osiedlowych władz. kp ●
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tySZaNki poStaNowiŁy 
wŁącZyć Się 
do ogólNopolSkiego 
ruchu, który 
od jedeNaStu lat dZiaŁa 
jako koNgreS kobiet. 
pierwSZy tySki koNgreS, 
ZorgaNiZowaNy prZeZ 
grupę aktywNych 
SpoŁecZNie, 
kulturalNie, 
biZNeSowo i Naukowo 
MieSZkaNek NaSZego 
MiaSta, odbędZie Się 
w NajbliżSZy piątek 
(4 paźdZierNika) 
w hotelu tychy. 
teMataMi prZewodNiMi 
będą hiStoria, 
kultura i ekologia. 
wStęp Na wSZyStkie 
wydarZeNia w raMach 
koNgreSu jeSt wolNy.

Wydarzeniem inaugurującym 
obrady Kongresu i z pewnoś-
cią zwracającym uwagę będzie 
happening herstoryczny (czy-
li kobieco-historyczny), który 
odbędzie w przestrzeni mia-
sta, w okolicach Hotelu Tychy. 
W godzinach 16-17 będzie tam 
można spotkać księżną Daisy 
von Pless, której będą towa-
rzyszyły Śląskie Motocyklistki 
oraz damy w strojach z przeło-
mu XIX i XX wieku. Organiza-
torki zachęcają wszystkie panie 
do dołączenia się do happenin-
gu. Mile widziane będą przebra-
nia: długie suknie, kapelusze, 
jedwabne szale, woalki, para-

solki, żaboty, perły… W rolę 
Daisy wcieli się Monika Rosa, 
posłanka na Sejm RP.

Już wcześniej (w godzinach 
15-16.30) w Hotelu Tychy roz-
pocznie się warsztat ekologiczny 
„Magiczne rośliny – oddychaj 
czystym powietrzem”. Uczestni-
cy dowiedzą się jak skutecznie 
oczyszczać powietrze przy po-
mocy roślin domowych. Poznają 
ich gatunki, posiądą też wiedzę, 
jak o nie dbać. Warsztat popro-
wadzą Karolina Chemicz-Pałys 
(ekolożka, radna Rady Miasta 
Tychy) i Katarzyna Gąska (na-
uczycielka, pasjonatka przy-
rody, propagatorka zdrowego 
stylu życia). Ilość miejsc ogra-
niczona.
Oficjalne uroczyste otwarcie 
Kongresu odbędzie się o godz. 
17. Następnie rozpocznie się cykl 
wykładów:

17.30‑17.50
„Wciąż żywa HERstoria”. O wę-
drówkach śladami kobiet po Ślą-
sku i Zagłębiu opowiedzą Alina 
Bednarz (Tyski Szlak Kobiet), 
dr Halina Sobańska (Zagłębiow-
ski Szlak Kobiet), dr Katarzyna 
Tobór-Osadnik (Śląski Szlak 
Kobiet).

17.50 – 18.00
„Wybory kobiet”. Co zrobić, żeby 
w gremiach władzy było więcej 
kobiet? O tym będzie można po-
rozmawiać z dr Haliną Sobańską, 
prezeską Stowarzyszenia Aktyw-
ne Kobiety.

18.00 – 18.15
„Savoir-vivre naszych czasów”. 
Czy savoir-vivre to tylko sztyw-
ny zbiór zasad, reguł i wzorów 
zachowań? Co dziś oznacza ten 
termin? Wykład poprowadzą 
dr Renata Jankowska z Zakładu 
Systemów Politycznych Państw 
Wysoko Rozwiniętych Uniwer-
sytetu Śląskiego, pomysłodaw-
czyni, założycielka i koordy-
natorka Akademii Dyplomacji 
w Uniwersytecie Otwartym UŚ 
oraz Magda Dzieciuchowicz, 
stały mediator sądowy, autor-
ka szkoleń z zakresu etykiety 
i savoir-vivre.

18.15 – 18.30
„Siła różu pompadour”. Moda 
jako przestrzeń władzy kobiet 
w XVIII-wiecznej Francji.
Opowieść o tym, w jaki sposób 
kobiety w XVIII wieku za po-
mocą ubioru, fryzur i dodat-
ków chciały wyrażać swoje 
poglądy i wpływać na wyda-
rzenia społeczne i polityczne. 
Poprowadzi Gabriela Juranek, 
doktorantka UŚ, prowadząca 
stronę internetową „Modna 
historia”.

19.00 – 19.20
„Modna epoka”. O tym jak zmie-
niał się kobiecy strój przez ostat-
nie 100 lat opowie Sylwia Gierez
-Dobiczek, projektantka mody 
i właścicielka marki modowej 
Off The Grid, prezeska Stowa-
rzyszenia Tyskie Szpilki w Bi-
znesie.

19.20 – 19.40
„Tyszanki w kulturze”. Prezenta-
cja multimedialna reprezentantek 
tyskiej kultury w dziedzinach: li-
teratury, sztuki, teatru, muzyki – 
Agata Cichy, animatorka kultury 
(Salon Słowa, Teatr Belfegor).

19.40 – 19.50
„Na Górnym Śląsku bardziej…”. 
Głos artystki o śląskich artyst-
kach – Beata Wąsowska, malar-
ka, animatorka kultury, autorka 
projektu „Akcja sztuki”.

19.50 – 20.00
„Drzewa naturalnym filtrem an-
tysmogowym” – Karolina Che-
micz-Pałys.

20.00 – 20.20
„Tyskie szpilki w biznesie” – pre-
zentacja stowarzyszenia i jego 
działań.

20.20 – 20.30
„One są wśród nas…”. O prob-
lemach kobiet z niepełnospraw-
nościami umysłowymi oraz ich 
opiekunów opowie Aleksandra 
Chromik, prezeska Stowarzysze-
nia wspierającego OGA.

20.30 – 20.40
„Współczesna psychoterapia. 
Z cyklu: jak żyć zdrowo i mą-
drze?” – Justyna Rutkowska, 
psychoterapeutka, trenerka pra-
cowników ochrony zdrowia, dy-

rektor Verso Instytut Psychote-
rapii i Zdrowia.

20.40 – 20.50
„Siła kobiet – o strategiach ży-
ciowych, podejmowaniu działa-
nia i radzeniu sobie z obawami” 
– Aleksandra Suchowiejko, tre-
nerka, psycholożka.

Na zakończenie Kongresu zapla-
nowano koncert – mini recital Klau-
dii Walencik, absolwentki Wydziału 
Jazzu i Muzyki Estradowej Akade-
mii Muzycznej w Katowicach, ak-
torki Teatru Małego w Tychach, 
półfinalistki programu Mam Ta-
lent, laureatki Szansy na Sukces oraz 
wielu festiwali muzycznych w kraju 
i za granicą.  Sylwia witMaN ●

pierwsZy tyski kongres kobiet
w NajbliżSZy piątek tySZaNki będą roZMawiać O hISTORII, EKOLOGII I KuLTuRZE.

Uczestniczki Kongresu Kobiet wysłuchają szeregu wykładów z różnych dziedzin życia.

ar
c.
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Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy al. Niepodległości 

49 na VII piętrze, został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

− sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garażu nr 5 położonego w Ty-
chach przy ul. Begonii wraz z udziałem 0,0040 części gruntu, oznaczonego jako działki 
nr 3525/25, 3523/25 i 3970/33 o pow. 10 732 m2

− sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garażu nr 1 położonego w Ty-
chach przy al. Bielskiej wraz z udziałem 0,1436 części gruntu, oznaczonego jako działka 
nr 3940/70 o pow. 281 m2

reklama

Katarzyna Ptak, dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Tychach 
została odznaczona zaszczytnym, 
honorowym wyróżnieniem Pri-
mus in Agendo.

Odznaczenie jest przyznawa-
ne za szczególne działania lub 
zasługi na rzecz rynku pracy, 
polityki społecznej albo rodzi-
ny. Może nim zostać uhonoro-
wana osoba fizyczna, organi-
zacja albo instytucja. Jest ono 
wyrazem uznania dla aktywnej, 
pełnej zaangażowania i oddania 
postawy wyróżnionego, najcie-
kawszych i najbardziej wartoś-
ciowych inicjatyw, nowatorskich 
osiągnięć oraz innowacyjnych 

projektów, a także rzetelności 
i ofiarności w podejmowanych 
działaniach.

Katarzyna Ptak kieruje Powia-
towym Urzędem Pracy w Tychach 
od 2009 roku. Odznakę Honoro-
wą Primus in Agendo wręczyła jej 
Bożena Borys-Szopa – minister 
rodziny, pracy i polityki społecz-
nej podczas konferencji podsu-
mowującej 100–lecie Publicznych 
Służb Zatrudnienia, która odbyła 
się 27 września w Zabrzu.

Kapituła odznaczenia szczegól-
nie doceniła trzy inicjatywy ty-
skiego PUP:
–   Program „Trafny wybór”, kie-

rowany do młodzieży z dru-

gich klas liceum, pomagają-
cy w planowaniu przyszłej 
kariery zawodowej. Jego 
uczestnicy odbywają prakty-
ki u potencjalnych pracodaw-
ców, poznając specyfikę przy-
szłego zawodu

–   Projekt „Czas na staż”, w ramach 
którego studenci socjologii UŚ 
realizowali projekty badawcze 
zlecone przez PUP Tychy, zdo-
bywając doświadczenie zawo-
dowe i pozyskując dane cenne 
dla PUP.

–   Program „Praca dla Seniora”, 
aktywizujący zawodowo oso-
by w wieku powyżej 50 lat. 
Sw ●

w pierwSZą Sobotę 
paźdZierNika odbędZie 
Się kolejNa edycja 
eko-kierMaSZu dla 
Zdrowia. i jak ZawSZe, 
prZedSięwZięciu 
patroNuje tygodNik 
„twoje tychy”.

5 października od godziny 10 
do 15 w Zespole Szkół nr 1 przy 
ul. Wejchertów będzie można 
zaopatrzyć się w specjały z cer-
tyfikowanych ekologicznych go-
spodarstw: owoce i warzywa, 
tradycyjne wędliny, jajka, sery, 
miody, przetwory, zioła i wiele 
innych produktów, jak zawsze 
wysokiej jakości. Będą też stoi-
ska z naturalnymi kosmetykami 
i rękodziełem. Zapraszamy na za-
kupy.

Organizatorzy przygotowa-
li też dodatkowe atrakcje. Będą 
warsztaty kulinarne, warsztaty rę-
kodzieła (tworzenie ozdób z ko-
ralików, szycie ekotoreb i ekople-
caków ze starych ubrań, szycie 
ekotorebek z firanek), a także po-
święcone tematyce jakości wody 
i powietrza, architektoniczne 
i klimatyczne (godz. 14), kosme-
tyczne, taneczne i psychologiczne 
(od godz. 11.30 do 13). Odbędą 
się też zajęcia judo dla dzieci.

Oprócz tego będzie można zwie-
dzić wystawy poświęcone m.in. ni-
skiej emisji, smogowi, czy zachęca-
jące do picia wody z kranu.

Chętne osoby będą mogły jak 
zwykle skorzystać z konsultacji 
lekarskich i dietetycznych (ana-
liza składu ciała, pomiar wagi, 
fizykoterapia, wady postawy, 
masaż leczniczy, podologia – ba-
danie stóp)

Zaplanowano też prelekcje 
i występy: Wszystko o pszczo-
łach i miodzie – godz. 10. poka-
zy taneczne z MDK 1 w Tychach 

– godz. 11. pokaz tańca oraz ze-
spół muzyczny – godz. 12. Śląski 
Uniwersytet Medyczny – Zakład 
Promocji Zdrowia – godz. 13. Le-
czenie schorzeń kręgosłupa, po-
kazy dżudo – Ali Nurbagandow 
godz. 13.30.

Na odwiedzających kiermasz 
będą też czekać konkursy z na-
grodami, degustacje produktów, 
pokazy kulinarne. Eko-Kiermasz 
dla Zdrowia otrzymał honorowy 
patronat Prezydenta Miasta Ty-
chy. Wstęp na imprezę jest wol-
ny. Sw ●

„edukacja dla 
goSpodarki” - tak 
brZMiaŁo haSŁo 6. edycji  
MiędZyNarodowego 
ForuM biZNeSu „tak 
ŚląSkie/Qui SileSie”, 
które odbyŁo Się w Sali 
projekcyjNej paSażu 
kultury aNdroMeda. 
hoNorowy patroNat 
Nad ForuM objąŁ 
preZydeNt MiaSta tychy 
aNdrZej dZiuba.

Była to świetna okazja dla sa-
morządowców, przedsiębior-
ców i przedstawicieli NGO do 
nawiązania nowych kontaktów, 
poznania szans i potencjału jaki 
kryje współpraca z partnerem 
zagranicznym, a w szczególno-
ści partnerami frankofońskimi. 
Honory otwarcia forum pełnił 
prezes Fundacji Europa House 
Patryk Szczygieł. – Spotykamy 
się od 6 lat, jednak po raz pierw-
szy zdecydowaliśmy się wykorzy-
stać wspaniałe przestrzenie An-
dromedy. W tym roku wspólnie 
zastanowimy się jakie zadania 
stoją przed dzisiejszym syste-
mem edukacji i w jaki sposób 
mogą one pomóc w budowaniu 
gospodarki – rozpoczął Patryk 
Szczygieł. 

Niestety, wśród gości z przy-
czyn niezależnych nie mógł po-
jawić się Vincent Folcoz szef 
Regionalnego Wydziału Ekono-
micznego Europy Środkowej i 
Regionu Bałtyku, którego list od-
czytała Anne-Sophie Basta wraz 
z Michelem Marbot radcą konsu-
larnym Francji w Polsce. Wśród 
prelegentów znalazły się osoby 
ze świata polityki (wiceprezydent 
Tychów Maciej Gramatyka), na-
uki (prof. Tadeusz Burzyński), 
biznesu (Ewa Stachura-Pordzik, 
wiceprezes KSSE) czy organiza-
cji pozarządowych (Anne-Sophie 
Basta prezes Oui Silesie). Uczest-
nicy wspólnie z ekspertami roz-
mawiali o wyzwaniach eduka-
cyjnych w związku ze zmianami 
na krajowych i europejskich ryn-
kach pracy. Próbowano odpo-
wiedzieć jakie kompetencje za-
wodowe dadzą szansę rozwoju 
zatrudnionym i pozwolą pod-
nieść konkurencyjność gospo-
darki. O potrzebach lokalnych 
rynków oraz zadaniach instytucji 
oświaty mówił Maciej Gramaty-
ka, który zwrócił uwagę na pro-
jekty unijne w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. – 
Umiejętne korzystanie z podob-
nych programów daje możliwość 
doposażenia pracowni praktycz-

nych nauk zawodowych, rozwoju 
umiejętności i kompetencji na-
uczycieli zawodu czy moderniza-
cji ofert kształcenia zawodowe-
go – zaznaczył z-ca prezydenta 
Tychów. Ewa Stachura-Pordzik 
przybliżyła działanie programu 
„Trafny wybór”, wspólnej ini-
cjatywy Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej i Miasta 
Tychy, w ramach którego two-
rzone są klasy patronackie. Ka-
tarzyna Ptak (dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy) poruszyła 
temat bezrobocia, zaś prof. Tade-
usz Burzyński zreferował sytua-
cję polskich biur podróży w od-
niesieniu do rynku światowego. 

Organizatorami forum byli 
Fundacja Oui Silesie!, Fundacja 
Europa House oraz Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
kaMil peSZat ●

dyrektor urzędu pracy wyróżniona.

nasza Prymuska

eko‑Zakupy  
i eko‑atrakCje 
po raZ kolejNy polSki klub ekologicZNy bęDZIE PROMOWAł ZDROWy I EKOLOGIcZNy 
TRyb życIA. 

Dużą popularnością podczas Eko-kiermaszu cieszą się swojskie wędliny. 

gospodarCZa 
edukaCja
w aNdroMedZie wSpólNie ZaStaNawiaNo Się NAD PRZENIKANIEM SIę EDuKAcJI I 
GOSPODARKI.

Anne-Sophie Basta wraz z Michaelem Marbot odczytali list Vincenta Foloz.

Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy  

przy al. Niepodległości 49  na VII piętrze  

został wywieszony wykaz z nieruchomością gruntową przewidzianą do:

–  bezprzetargowego wydzierżawienia, położoną w Tychach przy ul. Hutniczej, oznaczoną 

jako część działki nr 2605/37 o pow. 693 m2 z przeznaczeniem pod zaplecze budowy na 

cele składowania i magazynowania, na okres do 1 roku.

komunikaty
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Dyżury radnych – październik 2019 r.
Data Imię i Nazwisko Godzina 

dyżuru Miejsce dyżuru

3 października 2019 r.
Czwartek

Radna Lidia Gajdas
Radna  

Patrycja Kosowska-Pawłowicz
Radna Anna Krzystyniak

Radna Aleksandra Pabian

15.00÷16.00
Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości 49, s. 305
Radna Edyta Danielczyk

Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta Dariusz Wencepel

16.00÷17.00

Radna Magdalena Łuka 18.00÷19.00 Biuro rachunkowe EKOMA Pracownia Autorska
Tychy, ul. Harcerska 60

8 października 2019 r.
Wtorek Radny Grzegorz Gwóźdź 17.30÷18.30 Biuro Poselskie Marka Wójcika

ul. Grota Roweckiego 44/105, Tychy

9 października 2019 r.
Środa Radny Wojciech Czarnota 16.00÷17.00 Biuro Poselskie Marka Wójcika

ul. Grota Roweckiego 44/105, Tychy

10 października 2019 r.
Czwartek

Radny Jarosław Hajduk
Radny Grzegorz Kołodziejczyk

Radny Andrzej Kściuczyk
16.30÷17.30 Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości 49, s. 305

11 października 2019 r.
Piątek Radny Sławomir Wróbel 7.30÷8.30 Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości 49, s. 305

14 października 2019 r.
Poniedziałek

Radna  
Aleksandra Wysocka-Siembiga 14.00÷15.00 Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości 49, s. 305

17 października 2019 r.
Czwartek

Radny Michał Kasperczyk
Radny Krzysztof Król

Radny Sławomir Sobociński
16.00÷17.00 Gospoda „Pod Kogutem”

Tychy, ul. Mikołowska 66

18 października 2019 r.
Piątek Radna Karolina Chemicz-Pałys 16.00÷17.00 Restauracja 43 STO BISTRO

Tychy, Al. Piłsudskiego 8

21 października 2019 r.
Poniedziałek

Radna Anita Skapczyk 12.30÷14.00

Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49, s. 305

Radna  
Urszula Paździorek-Pawlik

Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta Józef Twardzik

14.00÷15.30

24 października 2019 r.
Czwartek

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Rafał Żelazny 17.00÷18.00 Urząd Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, pok. 301

25 października 2019 r.
Piątek

Radny Sławomir Wróbel 7.30÷8.30 Urząd Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, s. 305

Radna Karolina Chemicz-Pałys 16.00÷17.00 Restauracja 43 STO BISTRO, Tychy, Al. Piłsudskiego 8

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Rady Miasta Tychy na Facebooku:
http://www.facebook.com/RadaMiastaTychy

gdzie dostępne są aktualne informacje dot. pracy Rady Miasta Tychy
Przewodnicząca Rady Miasta

/-/Barbara Konieczna

Nabór trwa do 14 października

sPołeCznik 
roku
Fundacja Rozwoju Ekonomii Spo-
łecznej ogłasza nabór do konkur-
su Tyski Społecznik Roku 2019. 
Zgłoszenia będą przyjmowane 
do 14 października.

W konkursie mogą wziąć 
udział osoby fizyczne, grupy nie-
formalne, organizacje pozarządo-
we, instytucje (w tym placówki 
oświatowe) i przedsiębiorcy. Ce-
lem przedsięwzięcia jest upo-
wszechnienie prospołecznej po-
stawy i docenienie osób, które 
angażują się w bezinteresowną 
pomoc innym. Nagroda jest przy-
znawana w dwóch kategoriach – 
dla osoby oraz dla instytucji.

Ogłoszenie wyników i rozdanie 
nagród odbędzie się podczas uro-
czystej gali Tyskiego Społecznika 
Roku, która odbędzie się na po-
czątku listopada.

Jeżeli masz w swojej okolicy oso-
bę, która pomaga innym, udziela 
się społecznie, nie bądź obojętny 
i zgłoś swojego kandydata.

Jest na to czas do 14 paździer-
nika. Formularz zgłoszeniowy 
i regulamin konkursu są dostęp-
ne na stronie http://ekonomia-
spoleczna.org.pl. Mg ●

W październiku w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym Megrez 
rozpocznie się 6-tygodniowy pro-
gram pn: „Propagowanie zdro-
wego stylu życia kobiet poprzez 
upowszechnianie aktywności fi-
zycznej oraz edukację w zakresie 
profilaktyki problemów zdrowot-
nych układu moczowo-płciowe-
go” finansowany ze środków 
Urzędu Miasta. Projekt skierowa-
ny jest do kobiet powyżej 18 roku 
życia, mieszkanek miasta Tychy. 
Zaplanowano 6 spotkań wykła-
dowo-ćwiczeniowych w sali Przy-
szpitalnej Szkoły Rodzenia, obej-
mujących m.in. wykłady, panele 
dyskusyjne, instruktaże z omó-
wieniem ćwiczeń oraz zaopatrze-
nie uczestniczek projektu w ma-
teriały edukacyjne.

Zapisy przyjmowane są do 7 
października, od poniedziałku 
do piątku w godz. 9-14 pod nu-
merem telefonu 601-957-654 lub 
mailem na adres warsztatyme-
grez@interia.pl

S erdecznie  zapraszamy 
wszystkie kobiety powyżej 18. 
roku życia do udziału. Proble-
my zdrowotne układu moczo-
wo–płciowego uważa się za jed-
ne z najczęściej występujących 
chorób przewlekłych u kobiet. 
Żeby zmniejszyć częstość ich 
występowania, należy profi-
laktykę rozpoczynać u kobiet 
młodych, ukierunkowując ją na 
eliminowanie istotnych czynni-
ków ryzyka. W ramach projek-
tu uczestniczki dowiedzą się jak 
przeciwdziałać takim objawom 
jak: wysiłkowe nietrzymanie 
moczu, naglące nietrzymanie 
moczu, obniżenie ścian pochwy, 
wypadanie macicy, dolegliwo-
ści związane z bolesnym mie-
siączkowaniem, klimakterium 
oraz bólem miednicy mniej-
szej. rS ●

Wrocławskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Równego Dostępu 
do Kształcenia „Twoje Nowe Moż-
liwości” przekazało Wojewódz-
kiemu Szpitalowi Specjalistyczne-
mu Megrez dziesięć egzemplarzy 
Kart Praw Pacjenta w alfabecie 
Braille’a w ramach programu „Cen-
trum Adaptacji Materiałów Dy-
daktycznych”. Szpital nie poniósł 
z tego tytułu żadnych kosztów.

Niepełnosprawni pacjenci „wo-
jewódzkiego” zyskali dzięki temu 

możliwość skorzystania z pisem-
nej wersji karty. Podobne udogod-
nienie posiada w tej chwili zale-
dwie kilka szpitali w całej Polsce. 
W wieloprofilowym Wojewódz-
kim Szpitalu Specjalistycznym, 
w którym leczonych jest rocz-
nie około 18.000 pacjentów, Kar-
ta Praw Pacjenta zapisana alfabe-
tem Braille’a jest bardzo potrzebna. 
W pierwszej kolejności dokument 
trafił do Izby Przyjęć oraz Oddzia-
łu Okulistycznego. rS ●

po 40 latach 
dZiaŁalNoŚci 1 SZcZep 
ZwiąZku harcerStwa 
polSkiego iM. 
bohaterów wieży 
SpadochroNowej, 
dZiaŁający prZy SZkole 
podStawowej Nr 35, 
otrZyMaŁ wŁaSNy 
SZtaNdar. Z tego tytuŁu 
kilkaNaŚcie dNi teMu 
odbyŁy Się w SZkole 
urocZyStoŚci, w których 
udZiaŁ wZięli M.iN. 
prZedStawiciele wŁadZ 
MiejSkich – igor 
ŚMietańSki 
(wicepreZydeNt tychów) 
oraZ barbara koNiecZNa 
(prZewodNicZąca rady 
MiaSta).

Historia harcerstwa w placówce 
rozpoczęła się w 1979 r., kiedy 
to zawiązany został 35. Szczep 
ZHP. Komendantem jednostki 
mianowano dh. hm. Janusza Ab-
ramowicza, który pełni tę funk-
cję do dziś. 5 września 1980 r. 
szczep otrzymuje imię Bohaterów 
Wieży Spadochronowej, a dzię-
ki uprzejmości ówczesnego dy-
rektora SP nr 35 znajduje miej-
sce na przyszkolną harcówkę. 
W międzyczasie, w następstwie 
zmian w strukturze ZHP, szczep 
ostatecznie otrzymuje pierwszy 
numer. Przez kolejne lata prze-
chodzi rożne transformacje, na-
wiązuje m.in. ścisłą współpracę 
z 5. Kresowym Batalionem Sape-
rów w Krośnie Odrzańskim, or-

ganizuje coroczne obozy i zimo-
wiska w kraju i zagranicą. Jego 
członkowie regularnie uczest-
niczyli w Harcerskich Rajdach 
Świętokrzyskich oraz działali 
w strukturach Wspólnoty Dru-
żyn Grunwaldzkich czy Harcer-
skiej Szkoły Ratownictwa.

Podczas uroczystości nadania 
sztandaru wręczono wyróżnie-
nia zasłużonym. Złotą odznakę 
„Zasłużony Hufca Ziemi Ty-
skiej” przyznano phm. Danucie 
Makowiec, srebrną – pwd. Bar-
barze Migoń oraz pwd. Grzego-
rzowi Migoń, a statuetkę „Tyskie 
Diamenty Harcerstwa” otrzyma-

ły hm. Irena Wyrwiak oraz hm. 
Ewa Posz.

– Sama kiedyś byłam harcerką 
i dzięki tej uroczystości przypo-
minają mi się piękne dni, jakie 
miałam okazję spędzić ze swoim 
szczepem. Działalność harcer-
ską prowadziłam aż do późnych 
klas liceum. Z tego co pamiętam, 
zostałam nawet drużynową har-
cerzy – wspominała Barbara 
Konieczna. – Oczywiście mia-
sto wspomaga wszystkie szcze-
py, które działają przy naszych 
szkołach. Udostępniamy prze-
strzeń użytkową i staramy się 
zapewnić bezpieczeństwo. Jako 

młody człowiek byłem zuchem 
w SP nr 19, gdzie mieściła się 
piękna harcówka. Mundur napa-
wał dumą, a zdobyte sprawności 
tylko to poczucie utwierdzały. 
ZHP jako jedna z niewielu in-
stytucji wciąż kontynuuje pięk-
ne tradycje, kształtując postawy 
młodych ludzi pełne zasad, dy-
scypliny, honoru i patriotyzmu. 
Od lat robi to w sposób skutecz-
ny i bez zbędnego patosu. Dzięki 
ich pracy odbudowujemy w Pol-
sce społeczeństwo obywatelskie. 
To bardzo odpowiedzialne zada-
nie – dodał Igor Śmietański.
kaMil peSZat ●

sZCZep Ze sZtandarem
podcZaS urocZyStoŚci w tySkiej Sp 35 WRęcZONO ODZNAcZENIA. 

Po 40 latach działalności 1 Szczep Związku Harcerstwa Polskiego im. 
Bohaterów Wieży Spadochronowej otrzymał swój sztandar.

Ka
m

il P
es

za
t

bezpłatne wykłady i ćwiczenia.

dla Pań z Problemami

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

ul. Barona 30
lokal nr 106 parter powierzchnia  130,13 m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 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 27,00 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1500 zł do dnia 14 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 14 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.

komunikaty

w szpitalu Megrez

Prawa zaPisane 
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Pierwsze dni 
okuPaCji...
Z zainteresowaniem przeczyta-
łem artykuły „Ostatnie dni poko-
ju” i „Pierwsze dni drugiej woj-
ny” Damiana Fierli, zamieszczone 
w „Twoich Tychach” w numerach 
35 i 36. Autor relacjonuje wyda-
rzenia pierwszych dni wojny, 
skupiając się przede wszystkim 
na działaniach wojennych. My-
ślę, że warto uzupełnić ten mate-
riał o kilka uwag na temat dzia-
łań okupanta wobec mieszkańców 
– pisze nasz Czytelnik.

Zacznę od cytatu z Kroniki 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ty-
chach, bo oddaje ono nastroje czę-
ści mieszkańców: „Tychy są znowu 
niemieckie. W godzinach ran-
nych pamiętnej niedzieli 3 wrześ-
nia 1939 roku wkroczyły zwycię-
skie siły zbrojne naszego Führera 
do Tychów i zakończyły 18-letnie 
panowanie polskiej przemocy. Nie-
opisana radość, głęboka wdzięcz-
ność wypełniła serca wiernych 
Niemców, którzy wytrwali na ro-
dzinnej ziemi aż do wyzwolenia”.

Czytelnik pisze dalej: 2 wrześ-
nia żołnierze Wehrmachtu spalili 
większość (około 60 procent) za-
budowań w Żwakowie. Pierwszą 
ofiarą wojny, na obszarze dzisiej-
szych Tychów, był 15-letni miesz-
kaniec Mąkołowca Alojzy Bors. 
Następnego dnia na Glince hitle-
rowcy podpalili stodołę, w której 
zginęło sześć osób. W Jaroszowi-
cach rozstrzelano pięciu młodych 
mężczyzn. 3 września rozstrze-
lano w Tychach m.in. Jana Pilsz-
ka, Jana Groborza, Jana Ryszkę, 
Ludwika Krzyżowskiego, Kon-
rada Anderko, Józefa Szczepan-
ka. Łącznie w pierwszych dniach 
września w Tychach zamordowa-
no 17 mieszkańców miasta.

Od pierwszych dni okupa-
cji przystąpiono do bezwzględnej 
walki z polskością. Wprowadzo-
no nowe nazewnictwo ulic: Adolf 
Hitler-Strasse nazywały się dzi-
siejsze ulice Kościuszki i Damro-
ta, Wildstrasse – al. Bielska, Goe-
the-Strasse – ul. Powstańców, Horst 
Wessel-Strasse – ul. Sienkiewicza, 
Kattovitz-Strasse – ul. Katowicka, 
Teichstrasse – ul. Stawowa. Pod ko-
niec września zburzono Pomnik 
Powstańców Śląskich w Czułowie, 
a potem pomnik na Placu Wolno-
ści. Również pod koniec września 
utworzono w Tychach placów-
kę NSDAP (Nationalsozialistis-
che Deutsche Arbeiterpartei). Za-
pisało się 90 mieszkańców i byli 
to sami Niemcy.

Na przełomie listopada i grudnia 
Niemcy rozpoczęli coś w rodzaju 
spisu powszechnego. Mieszkań-
cy musieli się zgłaszać do urzę-
du i zostawiać swój odcisk palca 
(zamiast podpisu), stąd nazwano 
to „palcówką”. Była obowiązkowa 
dla wszystkich mieszkańców woje-
wództwa śląskiego. Przy zapisach 
każdy miał orzec na piśmie, czy 
uważa się za Polaka, czy Niemca. 
Jeżeli ktoś się nie zgłosił, nie do-
stał kartek żywnościowych. Sta-
wiło się 98 proc. tyszan, choć nie 

wszyscy – odmówiło 180 osób. 
Materiały zebrane podczas „pal-
cówki” posłużyły potem do spo-
rządzenia volkslisty.

Nie mam danych dotyczący 
volkslisty z Tychów, ale z powia-
tu pszczyńskiego i można przyjąć, 
że w Tychach proporcje były po-
dobne. I i II kategoria (osoby naro-
dowości niemieckiej lub przyznają-
ce się do narodowości niemieckiej) 
– 11 procent, III kategoria (osoby 
autochtoniczne, uważane przez 
Niemców za częściowo spoloni-
zowane, Polacy niemieckiego po-
chodzenia) – 76 proc., IV kategoria 
(osoby pochodzenia niemieckiego, 
które się spolonizowały i Polacy) – 
8 proc. oraz osoby poza listą.

W Tychach mieszkało siedem 
rodzin żydowskich. Rodzina den-
tysty, Wilhelma Richtera na po-
czątku 1940 r została zamordo-
wana w Oświęcimiu.

8 października 1939 roku Górny 
Śląsk - i tym samym Tychy - został 
wcielony do Rzeszy. 

Na początku 1940 roku rozpo-
częto pobór do Wehrmachtu. Ob-
jęto nim 2.268 mężczyzn. Z mo-
ich wyliczeń wynika, że spośród 
nich nie powróciło z wojny około 
dwustu. lS ●

cZŁoNkowie 
ZwiąZaNego Z tychaMi 
StowarZySZeNia 
iNteriNFo polSka wZięli 
we wŁoSZech udZiaŁ 
w MiStrZoStwach 
Świata pracy Z tekSteM 
Na klawiaturZe 
koMputera 
„coMpetitioNS cagliari 
2019”.

Złoty medal w kategorii text cor-
rection wywalczył członek ty-
skiego stowarzyszenia Krystian 
Wawrzynek. Jest to pierwszy zło-
ty medal Polaków na podobnych 
mistrzostwach świata. Przy okazji 
Krystian ustanowił rekord świata 
w tej konkurencji z wynikiem 282 
poprawek w czasie 10 minut.

– Krystian już od najmłod-
szych lat trenował bezwzrokowe 
pisanie na komputerze pod moim 
okiem. Niestety, program eduka-
cji nie przewiduje osobnych zajęć 
kształtujących takie umiejętności. 
Sama nauczam w szkole i w ra-
mach zajęć pracy z komputerem 
kładę nacisk na naukę bezwzro-
kowego pisania – komentuje pre-
zes stowarzyszenia Interinfo Pol-
ska oraz nauczycielka Technikum 
nr 2 w Tychach Teresa Wawrzy-
nek, matka rekordzisty.

Pani Teresa również bra-
ła udział w mistrzostwach 
i uzyskała wynik 424 uderzenia 
na minutę co dało jej 40. miej-

sce na świecie. W konkurencji 
text production inny członek 
tyskiego stowarzyszenia, Fran-
ciszek Puchała zajął 6. miejsce 

(640 uderzeń na minutę), czym 
poprawił o dwie lokaty wynik 
z poprzednich mistrzostw.
kaMil peSZat ●

w paźdZierNiku 
tySka rada SeNiorów 
ZapraSZa Na dyżury 
StaŁe w każdy wtorek 
MieSiąca w godZ. 16-18, 
w SiedZibie prZy ul 
baroNa 30 (p. 209), 
tel: 32/776-36-36. a oto 
aktualNa oFerta dla 
SeNiorów.

kluB seNiOra PlatyNa. 
FUNDACJA INTERNATIONA-
LER BUND POLSKA, ul. Edu-
kacji 11 (w budynku b. interna-
tu Zespołu Szkół nr 5, wejście 
od strony Krytej Pływalni). Tel. 
32/219-10-10 e-mail: seniorzy.
ib@gmail.com, www.seniorzy-
tychy.ib-polska.pl.
Zajęcia taneczne dla seniorów 
w ramach programu „Tyskie Ini-
cjatywy Kulturalne” odbywają się 
we wtorki, o godz. 16 i 17 oraz 
w czwartki, o godz. 16.15 i 17.15 
w Zespole Szkół nr 4 (al. Bielska 
100), zajęcia rękodzielnicze – po-
niedziałki, o godz. 12, próby ama-
torskiej grupy artystyczno-kaba-
retowej – poniedziałki, godz. 10, 
wyjątkowe warsztaty psycholo-
giczno-edukacyjne – czwartki, 
godz. 9, próby zespołu muzycz-
no-wokalnego – w środy, godz. 
14, zebrania aktywnych senio-
rów – środy, godz. 13.30, wspól-
ne śpiewnie w Platynie (dokładny 
termin podany zostanie na stro-
nie FB).
meDiateka (Biblioteka Głów-
na), al. Piłsudskiego 16.

XIV Tyskie Dni Literatury, 
godz. 18. Krzysztof Tyniec – 
7.10, Jacek Wójcicki – 8.10, Jo-
anna Bator – 10.10, Jakub Żul-
czyk – 11.10.
Biblioteka Aktywnego Senio-
ra. Kursy komputerowe – ponie-
działki, wtorki, czwartki, piątki, 
godz.13. Zapisy: 32/438-04-75, 
32/438-04-70.
Polska Cyfrowa Równych 
Szans. Kursy komputerowe (Fi-
lia nr 13 przy al. Niepodległości 
110 – czwartki, godz.13). Zapisy: 
32/217-31-52.
Warsztaty Języka Migowe-
go. Wtorki, godz. 16. Zapisy: 
32/438-04-81, 32/438-04-11.
Akademia Polskiego Filmu 
w Tychach. Wykłady Joanny Prei-
zner połączone z projekcją unika-
tów polskiego dokumentu – 15, 
22, 29.10, (godz. 16).
Sztuka X Muzy. Kino z różnych 
stron świata – godz. 10: 3.10 
„Droga życia” oraz godz. 17: 
3.10 „Karmel”, 17.10 – „Arkty-
ka”, 24.10 „Wielkie piękno”, 31.10 
„O dziewczynie, która wraca sama 
nocą do domu”.
Kiermasz na deptaku – 2.10, 
godz. 12-14.
Dyskusyjny Klub Książki – 3.10, 
godz. 17 (Biblioteka Główna/Me-
diateka) oraz 17.10, godz. 16 (Fi-
lia nr 3, ul. Batorego 9).
Świat na wyciagnięcie ręki. 
Pik Dybowskiego – pojedynek 
z jakuckim mrozem. Spotkanie 
z Szymonem Przebindą, 14.10, 
godz.17.

Komentarz Kulturalny. Co zo-
stawimy po sobie – ks. dr An-
drzej Kołek, proboszcz parafii 
p. w. Najświętszej Maryi Panny 
Uzdrowienia Chorych (Bojszowy 
Nowe), 16.10, godz. 12.30.
Spotkanie z muzyką. Muzyka 
Stinga, 17.10, godz. 10.
Kwitnące Słowa. Warsztaty hai-
ku/janku z Janem Paliczką, 17.10, 
godz. 17 (Filia nr 5, ul. Dąbrow-
skiego 5).
4K – Książka, Kobieta, Kultura, 
Kuchnia. Dzień Seniora – 18.10, 
godz. 12 (Filia nr 13, al. Niepod-
ległości 110).
Biblioteka z pasją. Moje wę-
drówki… Pasja Ireny Łojek – 
22.10, godz. 16.30 (Filia nr 5, ul. 
Dąbrowskiego 5).
Czwartki z paletą. Muzeum 
na dworcu Orsay. Opowiada Ag-
nieszka Kijas – 24.10, godz. 18.
Giełda Winyli. 26.10, w godz. 
10-14.
Tury Kultury: Karol Strasburger 
– 30.10, godz. 18.
Tychy pod dyktando. Konkurs 
ortograficzny dla młodzieży i do-
rosłych o tytuł Mistrza Tyskiej 
Ortografii. Zapisy do 19.10 oso-
biście lub mailowo (czytelnia@
mbp.tychy.pl). Finał – 23.10, 
godz. 12.
OŚrODek charytatyWNO
-sPOłecZNy OratOrium 
PrZy Parafii ŚW. rODZiNy, 
ul. Elfów 29.
10 października – Światowy 
Dzień Zdrowia Psychicznego, 
którego celem jest promocja 

zdrowia psychicznego. Zajęcia 
bieżące, spacery.
stOWarZysZeNie „Dar ser-
ca”, ul. Batorego 57.
Realizacja zadania „Żyj lepiej”, fi-
nansowanego przez Urząd Miasta. 
Wtorki, w godz. 16-19.15 – zaję-
cia integracyjno–usprawniająco-
rehabilitacyjne dla osób
starszych (godz. 16-18). Zaję-
cia informatyczne dla seniorów 
w dwóch grupach
– godz. 17.15-18.15 i godz. 18.18 
-19.15. Środa, w godz. 16-19 – 
Klub seniora. W pierwsze czwart-
ki miesiąca (godz. 16.30-18.30) 
– konsultacje psychologiczne dla 
opiekunów osób chorych na Al-
zheimera oraz osób starszych, 
jako pomoc w rozwiązywaniu 
problemów.
strefa seNiOra, ul. Arkadowa 
2, godz. 8 do 14.
2.10 Zajęcia manualne (godz. 
9.30), 3.10 Psycholog (8.30), 
4.10 Zajęcia fotograficzne (godz. 
9), 7.12 Gimnastyka dla seniora 
(godz. 12), 8.10 Psycholog (8.30), 
Gimnastyka dla seniora (godz. 
12), 9.10 Zajęcia manualne (godz. 
9.30), 10.10 Zajęcia fotograficzne 
(godz. 9), 11.10 Zajęcia kulinarne 
(godz. 10), 14.10 Gimnastyka dla 
seniora (godz. 12), 15.10 Gimna-
styka dla seniora (godz. 12), 16.10 
Zajęcia manualne (godz. 9.30), 
17.10 Zajęcia kulinarne (godz. 
10), 18.10 Zajęcia fotograficzne 
(godz. 9), 21.10 Gimnastyka dla 
seniora (godz. 12), 22.10 Psy-
cholog (8.30), Gimnastyka dla 

seniora (godz. 12), 23.10 Zajęcia 
manualne (godz. 9.30), 24.10 Za-
jęcia manualne (godz. 9.30), 25.10 
Zajęcia fotograficzne (godz. 9), 
28.10 Gimnastyka dla seniora 
(godz. 12), 29.10 Gimnastyka dla 
seniora (godz. 12), 30.10 Zajęcia 
manualne (godz. 9.30), 31.10 Za-
jęcia kulinarne (godz. 10).
strefa seNiOra, ul. Barona 
30, tel. 500-224-293. Klub czyn-
ny od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-15.
Poniedziałki: Taneczny aerobik, 
godz. 12-15, wtorki: Gimnasty-
ka dla seniora (2 grupy – godz. 
8.45-9.30 i godz. 9.30-10.15), 
Zajęcia manualne godz. 12-15, 
środy: Gimnastyka dla senio-
ra (2 grupy – godz. 10.30-11.15 
i godz. 11.15-12), czwartki: zaję-
cia taneczne, godz. 9-12, piątki: 
Gimnastyka dla seniora (2 grupy 
– 10.15-11 i 11 – 11.45).

OŚrODek seriO, ul. Hierow-
skiego 12, tel. 32/217-79-05.
2.10 Europejski tydzień ptaków, 
3.10 Wejście do Mediateki, 4.10 
Warsztaty szycia na maszynie, 
7.10 Rozwiązujemy wykreślanki, 
8.10 Wyjazd do Galerii Teatru Ślą-
skiego, 9.10 Wycieczka do Opo-
la, 10.10 Rękodzieło, 11.10 Klub 
dyskusyjny – Chile, Czechy, Ban-
gladesz, 14.10 Rozwiązujemy 
krzyżówki, 15.10 Przegląd prasy 
lokalnej, 16.10 Dzień Jana Pawła II, 
17.10 Wyjście do Mediateki, 18.10 
Ważne momenty w medycynie, 
21.10 Ćwiczenia na koncentra-
cję, 22.10 Przegląd prasy lokalnej, 
23.10 Pyszne przekąski, 24.10 Klub 
dyskusyjny – Maria Dąbrowska, 
25.10 Urodziny seniorek, 28.10 
Ćwiczenia na pamięć, 29.10 Prze-
gląd prasy lokalnej, 30.10 Serio je-
stem z Tychów, 31.10 Rękodzieło.
leSZek Sobieraj ●

cZytelNicy piSZą

ZaproSZeNie dla SeNiorów

najsZybsZe 
klawiatury Świata
NaucZycielka Z tySkiego techNikuM ZAJęłA 40. MIEJScE NA ŚWIEcIE, A JEJ SyN - 
PIERWSZE. 

Krystian Wawrzynek przygotowujący się do pobicia rekordu świata.
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●  We wtorek i środę, 8‑9.10 w Arenie Gliwice (ul. Akademicka 
50) odbędą się Targi Silver Silesia – I Wojewódzka Konferencja 
Senioralna i Targi Seniora. Pierwszego dnia targi rozpoczną 
się o godz. 11, w środę – o godz. 10. Dojazd do Gliwic na targi 
i konferencję dla seniorów jest bezpłatny.

●  TRS i Nadwiślańska Agencja Turystyczna organizują dla seniorów 
chcących spędzić świąteczny czas nad morzem tygodniowy 
pobyt w Jarosławcu – od 21 do 28 grudnia. Więcej informacji 
w czasie dyżurów TRS lub pod numerem 668‑447‑577

●  Rozpoczyna się V edycja programu „Praca dla Seniora”. Zapisy 
do 16.10 w Powiatowym urzędzie Pracy w Tychach osobiście 
lub pod nr telefonu 32/781‑58‑78. Do tematu wrócimy w jed‑
nym z najbliższych wydań „Twoich Tychów”.
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część z nich to podajniki z woreczkami. Pozostałe to tzw. „psi pakiet”, czyli podajnik z woreczkami i kosz na śmierci.
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1 paźdZierNika, wtorek
godZ. 17 – ALTERNATyWA NA NuDę – war‑
sztaty dla seniorów: Eko sprzątanie (Klub McK 
Wilkowyje, ul. Szkolna 94)
godZ. 17.30 i 20.30 – KAbARET MłODych 
PANÓW w programie „To jest chore” (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)

2 paźdZierNika, środa
godZ. 17.30 i 20.30 – KAbARET MłODych 
PANÓW w programie „To jest chore” (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)

3 paźdZierNika, czwartek
godZ. 10 – SZTuKA X MuZy: projekcja filmu 
„Droga życia” (MbP – Mediateka, al. Piłsudskie‑
go 16)
godZ. 17 – cOcO chANEL, IKONA STyLu – 
spotkanie z cyklu „To jest sztuka! ” (Pasaż Kultu‑
ry Andromeda, pl. baczyńskiego)
godZ. 17 – SZTuKA X MuZy: projekcja filmu 
„Karmel” (MbP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godZ. 18 – cZWARTKI Z TEATREM DLA DZIE‑
cI: „Zuzanka o złotym sercu” – spektakl dla 
najmłodszych (Klub McK Wilkowyje, ul. Szkol‑
na 94)

4 paźdZierNika, piątek
godZ. 18 – AuKSODRONE: Alek Nowak 
i Szczepan Twardoch „Drach. Dramma per 
musica” – cz. 1 (Mediateka, al. Piłsudskie‑
go 16)
godZ. 19 – KINO FREELOVE: projekcja filmu 
„Oni” (Miejskie centrum Kultury, ul. bohaterów 
Warszawy 26).
godZ. 19.30 – AuKSODRONE: New Wave Jazz 
– Leszek Możdżer i AuKSO (Mediateka, al. Pił‑
sudskiego 16)
godZ. 22 – AuKSODRONE: Electronic Studies 
– Jacaszek i AuKSO (Mediateka, al. Piłsudskie‑
go 16)

5 paźdZierNika, sobota
godZ. 11 – SALON MOZARTA – warsztaty 
muzyczne dla dzieci z cyklu „W Krainie Mu‑
zyki” (Pasaż Kultury Andromeda, pl. baczyń‑
skiego)
godZ. 12 – bAJKOTEKA – projekcja filmu dla 
dzieci „Jak zostać czarodziejem” (MbP – Media‑
teka, al. Piłsudskiego 16)
godZ. 16 – „ZuZANKA I uTOPcE” – spek‑
takl dla dzieci w wyk. Teatru Trip (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)

godZ. 17 – SALON SłOWA: „Okna” – promocja 
I części tryptyku Jacka Durskiego (Pasaż Kultu‑
ry Andromeda, pl. baczyńskiego)
godZ. 18 – AuKSODRONE: Alek Nowak 
i Szczepan Twardoch „Drach. Dramma per mu‑
sica” – cz. 2 (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godZ. 19.30 – AuKSODRONE: New Wave Jazz 
– Adam bałdych, helge Lien Trio i AuKSO (Me‑
diateka, al. Piłsudskiego 16)
godZ. 22 – AuKSODRONE: Electronic Studies 
– Stefan Wesołowski i AuKSO (Mediateka, al. 
Piłsudskiego 16)

6 paźdZierNika, niedziela
godZ. 17 – GRAżyNA SZAPOłOWSKA „Ko‑
chaj mnie” – koncert piosenek o miłości z cyklu 
„Poeticon” (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godZ. 18 – AuKSODRONE: Alek Nowak 
i Szczepan Twardoch „Drach. Dramma per mu‑
sica” – cz. 3 (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godZ. 19.30 – AuKSODRONE: New Wave Jazz 
– Maciej Obara, Dominik Wania i AuKSO (Me‑
diateka, al. Piłsudskiego 16)
godZ. 22 – AuKSODRONE: Electronic Studies 
– DJ Lenar i AuKSO (Mediateka, al. Piłsud‑
skiego 16)

7 paźdZierNika, poniedziałek
godZ. 18 – XIV TySKIE DNI LITERATuRy: spot‑
kanie z Krzysztofem Tyńcem (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

1, 2 paźdZierNika: godZ. 17.30, 
20.30 – kabaret MŁodych paNów 
„to jeSt chore”, teatr MaŁy

FlaSh jaZZ W teatrZe

Przez trzy dni minionego weekendu sala Teatru Małego rozbrzmiewała jazzem w najlepszym 
krajowym wydaniu. W ramach 3. Edycji festiwalu Jazz! Open Mind! Wystąpili Eskaubei & Tomek 
Nowak Quartet, Raczkowski/Kostka Duo, znakomity kwartet wibrafonowy bernarda Maselego 
oraz – w charakterze wisienki na torcie – sekstet Jana Ptaszyna Wróblewskiego (na zdjęciu), 
w którym obok lidera zagrali czołowi polscy jazzmani z henrykiem Miśkiewiczem na czele.
Impreza zebrała bardzo dobre opinie ze strony uczestniczących w niej tyszan. Podkreślano 
różnorodność muzycznych propozycji, która pozwoliła różnym pokoleniom fanów muzyki 
synkopowanej znaleźć coś dla siebie. ww ●
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Oto poprawne rozwiązania konkursu językowego 
zorganizowanego przez szkołę językową bEST 
centrum Języków Obcych w Tychach i tygodnik 
Twoje Tychy. Lista laureatów zostanie opubliko‑
wana w Twoich Tychach 8 października 2019 r. 
a także na www.bestcentrum.pl i na facebooku 
www.fb.com/bestcentrum

QuiZ 1

Angielski Polski

1. Time is money. Czas to pieniądz.

2. Still waters run deep. Cicha woda brzegi rwie.

3. Too many cooks spoil 
the broth.

Gdzie kucharek sześć tam 
nie ma co jeść.

4. Practice makes perfect. Trening czyni mistrza.

5. All good things come 
to an end.

Wszystko co dobre kiedyś 
się kończy.

6. Curiosity killed the cat. Ciekawość to pierwszy 
stopień do piekła.

7. Never too old to learn. Na naukę nigdy nie jest 
za późno.

8. Clothes do not make the 
man. Nie szata zdobi człowieka.

9. All’s well that ends well. Wszystko dobre, co się 
dobrze kończy.

10. Better late than never. Lepiej późno niż wcale.

QuiZ 2

Potrawa Państwo

1. Leczo Węgry

2. Bangers and mash Anglia

3. Bliny Rosja

4. Currywurst Niemcy

5. Houskovy knedlik Czechy

6. Crème brûlée Francja

7. Paella Hiszpania

8. Köttbullar Szwecja

9. Musaka Grecja

10. Bruschetta Włochy

lubisz śpiewać? chór cantate 
Deo ogłasza nabór i zaprasza 
wszystkich miłośników muzyki, 
niezależnie od wieku.

zostań 
Chórzystą
Chór Cantate Deo istnieje od 11 lat, 
śpiewają w nim uczniowie gimna-
zjum, liceum, studenci, osoby do-
rosłe, które pracują zawodowo oraz 
emeryci. Wszystkich łączy miłość 
do muzyki i śpiewania. Założycie-
lem jest Michał Brożek, który bę-
dąc jeszcze studentem Akademii 
Muzycznej w Katowicach, postano-
wił stworzyć własny zespół. Chór 
pozostaje pod opieką proboszcza 
czułowskiej parafii Krzysztofa An-
czoka, dzięki któremu artyści mają 
do dyspozycji salkę na próby. Po-
czątkowo Cantate Deo śpiewał tyl-
ko podczas lokalnych uroczysto-
ści, ale już po roku zaczął próbować 
swoich sił na konkursach i przeglą-
dach międzynarodowych, odno-
sząc sukcesy.

Cantate Deo mają na swoim 
koncie dwie płyty: „Requiem” Ga-
briela Faure’a z orkiestrą oraz ko-
lędy. Chór zaprasza na przesłucha-
nia w każdy poniedziałek i środę 
od godziny 19.15. Próby odbywają 
się w salkach, przy kościele Krzyża 
Św. w Tychach–Czułowie, na uli-
cy Bzów 15.
Więcej informacji pod numerem 
696 054 385, oraz na stronie fa-
cebook.com/chor.cantate.deo.
tychy. Mg ●

w prograMie Są 
SpotkaNia Z autoraMi 
kSiążek i oSobowoŚciaMi 
SceNicZNyMi. w tySkiej 
Mediatece pojawią 
Się M.iN. krZySZtoF 
tyNiec i jacek wójcicki.

Organizatorem Tyskich Dni Li-
teratury jest Miejska Biblioteka 
Publiczna. Wszystkie wydarzenia 
odbywać się będą w Mediatece, 
przy al. Piłsudskiego 12. W godzi-
nach przedpołudniowych będą 

to zazwyczaj propozycje dla dzieci 
i młodzieży (przedstawienia, war-
sztaty). Popołudniami (godz. 18) 
odbywać się będą spotkania adre-
sowane do starszej publiczności.

Już pierwszego dnia (7.10) 
o godz. 18. będzie okazja do spot-
kania z Krzysztofem Tyńcem – 
aktorem znanym zarówno z tea-
tralnych desek jak i ze szklanego 
ekranu, a także autorem tekstów 
i wokalistą. Kolejna osobowość 
sceniczna, czyli Jacek Wójcicki 
(aktor, śpiewak), spotka się z tysza-

nami we wtorek (8.10). Warto też 
z pewnością wybrać się na spotka-
nie z Joanną Bator – autorką best-
sellerowej i nagrodzonej w 2013 r. 
Nagrodą Literacką Nike powieści 
„Ciemno, prawie noc”.

Wśród innych atrakcji znaleźć 
można np. japoński teatrzyk Ka-
mishibai (7.10), spotkanie z Pa-
nem Poetą i jego ptasimi boha-
terami (8.10), spotkania autorskie 
z Marcinem Koziołem (autorem 
książek dla młodzieży, m.in. serii 
„Detektywi na kółkach” i „Wom-

bata Maksymiliana”) i Katarzy-
ną Rurych (laureatką pierwszej 
nagrody w Konkursie Literackim 
im. Astrid Lindgren za książkę 
„Wyspa mojej siostry”), a także 
warsztaty teatralne z aktorem Pio-
trem Zawadzkim czy warsztaty 
bajkoterapii z Małgorzatą Swę-
drowską.

Szczegółowy program XIV Ty-
skich Dni Literatury jest dostęp-
ny na stronie Miejskiej Biblioteki 
Publlicznej: www.mbp.tychy.pl
Sw ●

nie tylko dla CZytająCyCh
od poNiedZiaŁku do piątku (7-10 PAźDZIERNIKA) ODbęDą SIę XIV TySKIE DNI LITERATuRy. 

8 | 1 paźdZierNika 2019 www.tychy.plkulturatwoje tychy
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EcoHarmonogram POBIERZ EcoHarmonogram
I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z ODBIOREM ODPADÓW

Hutnicza,  
Nad Jeziorem, Rybitwy, 
Wieniawskiego

segregowane 1 4 2

zmieszane 1, 15, 29 14, 26 10, 24

kuchenne 9, 23 6, 20 3, 17, 31

zielone 8, 22 5, 19

popiół 16 20 11

Nowa, Żarowska

segregowane 1 4 2

zmieszane 8, 22 5, 19 3, 17, 31

kuchenne 9, 23 6, 20 3, 17, 31

zielone 8, 22 5, 19

popiół 25 29 20

Aleja Piłsudskiego, 
Bajkowa, Gostyńska, 
Jagiełły, Jaracza, 
Jasińskiego, Jesienna, 
Jędrzejowskiej, Jordana, 
Junaków, Na Grobli, 
Okrężna, Paprocańska, 
Poziomkowa, 
Przemysłowa, Rzeczna

segregowane 2 5 3

zmieszane 8, 22 5, 19 3, 17, 31

kuchenne 1, 15, 28 12, 26 9, 23

zielone 14, 29 13, 25

popiół 18 22 13

Jana Pawła II

segregowane 2 5 3

zmieszane 8, 22 5, 19 3, 17, 31

kuchenne 1, 15, 28 12, 26 9, 23

zielone 14, 29 13, 25

popiół 23 27 18

Jemiołowa,  
Ks. Tischnera, Tołstoja

segregowane 2 5 3

zmieszane 8, 22 5, 19 3, 17, 31

kuchenne 1, 15, 28 12, 26 9, 23

zielone 14, 29 13, 25

popiół 16 20 11

Jurajska, Jutrzenki, 
Prosta, Św. Józefa, 
Tetmajera

segregowane 2 5 3

zmieszane 1, 15, 29 14, 26 10, 24

kuchenne 1, 15, 28 12, 26 9, 23

zielone 14, 29 13, 25

popiół 18 22 13

Orzeszkowej,
Zofii Nałkowskiej

segregowane 2 5 3

zmieszane 4, 18, 31 15, 29 13, 27

kuchenne 1, 15, 28 12, 26 9, 23

zielone 14, 29 13, 25

popiół 23 27 18

Borowa (1-51), 
Szuwarków

segregowane 29 26 30

zmieszane 8, 22 5, 19 3, 17, 31

kuchenne 11, 25 8, 22 5, 19

zielone 10, 24 7, 21

popiół 29 28 19

Dunikowskiego, 
Hetmańska, 
Hierowskiego, Rolna, 
Stoczniowców 70

segregowane 29 26 30

zmieszane 8, 22 5, 19 3, 17, 31

kuchenne 11, 25 8, 22 5, 19

zielone 10, 24 7, 21

popiół 23 27 18

Glinczańska, Grzybowa, 
Hańczy, Jagodowa, 
Jeżynowa, Malinowa, 
Mostowa, Stawowa, 
Wodna

segregowane 29 26 30

zmieszane 3, 17, 31 14, 28 12, 24

kuchenne 11, 25 8, 22 5, 19

zielone 10, 24 7, 21

popiół 29 28 19

Honoraty, Kopernika, 
Owczarska, Żwakowska

segregowane 29 26 30

zmieszane 3, 17, 31 14, 28 12, 24

kuchenne 11, 25 8, 22 5, 19

zielone 10, 24 7, 21

popiół 23 27 18

Ks. Radziejewskiego, 
Rydla

segregowane 29 26 30

zmieszane 3, 17, 31 14, 28 12, 24

kuchenne 11, 25 8, 22 5, 19

zielone 10, 24 7, 21

popiół 28 26 17

Rękodzielnicza, 
Roździeńskiego, 
Zagrodowa

segregowane 29 26 30

zmieszane 8, 22 5, 19 3, 17, 31

kuchenne 11, 25 8, 22 5, 19

zielone 10, 24 7, 21

popiół 28 26 17

Frycza Modrzewskiego

segregowane 4 7 5

zmieszane 10, 24 7, 21 5, 19

kuchenne 10, 24 7, 21 4, 18

zielone 9, 23 6, 20

popiół 21 25 16

Główna, Kowalska, 
Nowowiejska, Stolarska

segregowane 4 7 5

zmieszane 10, 24 7, 21 5, 19

kuchenne 10, 24 7, 21 4, 18

zielone 9, 23 6, 20

popiół 4 8 6

Nad Potokiem, 
Oświęcimska

segregowane 4 7 5

zmieszane 10, 24 7, 21 5, 19

kuchenne 10, 24 7, 21 4, 18

zielone 9, 23 6, 20

popiół 7 4 2

Przejazdowa, Rolnicza, 
Serdeczna, Składowa, 
Urbanowicka, Żniwna

segregowane 4 7 5

zmieszane 1, 15, 29 14, 26 10, 24

kuchenne 10, 24 7, 21 4, 18

zielone 9, 23 6, 20

popiół 4 8 6

Turyńska

segregowane 4 7 5

zmieszane 8, 22 5, 19 3, 17, 31

kuchenne 10, 24 7, 21 4, 18

zielone 9, 23 6, 20

popiół 7 4 2

Aleja Bielska, 
Andersa, Barona, 
Beethovena, Begonii, 
Biblioteczna, Braterska, 
Budowlanych, Bukowa, 
Kochanowskiego, Stefana 
Batorego

segregowane 31 27 18

zmieszane 3, 17, 31 14, 28 12, 24

kuchenne 2, 16, 29 13, 27 10, 23

zielone 15, 28 14, 26

popiół 23 27 18

Barbary, Bronisławy, 
Glinczańska (12, 14, 20, 
24)

segregowane 31 27 18

zmieszane 3, 17, 31 14, 28 12, 24

kuchenne 2, 16, 29 13, 27 10, 23

zielone 15, 28 14, 26

popiół 29 28 19

Baziowa, Jana Brzozy, 
Korczaka, Mała Aleja 
Róż, Polna, Spacerowa, 
Starokościelna, Trzy 
Stawy

segregowane 31 27 18

zmieszane 3, 17, 31 14, 28 12, 24

kuchenne 2, 16, 29 13, 27 10, 23

zielone 15, 28 14, 26

popiół 21 25 16

ULICA ODPADY X XI XII ULICA ODPADY X XI XII ULICA ODPADY X XI XII

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W TYCHACH 
Worki i pojemniki prosimy wystawiać przed bramę posesji w dniu odbioru do godz. 6:00

reklama
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StaŁo Się już 
tradycją, że wiedZa 
prZekaZywaNa 
lekarZoM podcZaS 
kolejNych 
koNgreSów to wiedZa 
o NajNowSZych, 
iNNowacyjNych 
produktach 
i techNologiach 
doStępNych 
w MedycyNie 
eStetycZNej.

W obradach światowego kongre-
su uczestniczył m.in. lek. med. 
Krzysztof Gemza, specjalista me-
dycyny estetycznej z tyskiego ga-
binetu Sensual Beauty.

– W tym roku dużo mówiło 
się o Aminokwasowej Terapii 
Zastępczej w zwalczaniu wiot-
kości skóry, o roli rekombino-
wanych enzymów w zwalczaniu 
zwłóknień skórnych, gromadze-
nia tkanki tłuszczowej oraz blo-
kowaniu wody przez wielocukry, 
zwłaszcza w okolicy podoczo-

dołowej oraz o osoczu bogato-
płytkowym III generacji i jego 
zwielokrotnionym działaniu re-
generacyjnym na skórę, blizny 
czy też włosy – relacjonuje.

– Aminokwasowa Terapia 
Zastępcza to połączenie unika-
towego kompleksu aminokwa-
sów leucyny, L-proliny i L-li-
zyny z kwasem hialuronowym 
– tłumaczy Krzysztof Gemza. – 
Dzięki nim podczas zabiegu me-
zoterapii można nie tylko zredu-
kować oznaki starzenia w postaci 
utraty jędrności skóry, cieni pod 
oczami czy przebarwień, ale za-
bieg również świetnie sprawdza 
się w przypadku rozstępów czy 
blizn na wszystkich obszarach 
ciała. Co więcej, uzupełniająca 
90-dniowa doustna kuracja ami-
nokwasami wzmacnia efekt tera-
pii o ponad 20%.

Rekombinowane enzymy bia-
łek to: lipaza, kolagenaza i liaza 
połączone z kwasem hialurono-
wym. Działają one synergicznie, 
aby zwalczać przerosłe i zanikowe 

blizny, rozstępy, cellulit, lokalne 
nagromadzenie tkanki tłuszczo-
wej, worki tłuszczowe pod oczami 
połączone z obrzękami w tej oko-
licy. Zabieg to również mezotera-
pia, lecz wykonana według ściśle 
określonego protokołu z zacho-
waniem odpowiednio dobranej 
klasy i ilości produktu.

Z kolei osocze bogatopłyt-
kowe III generacji to kolejny 
etap w wykorzystaniu regene-
racyjnych właściwości wysoce 
skoncentrowanych czynników 
wzrostu zdeponowanych w ziar-
nistościach płytek krwi. Tajem-
nica sukcesu terapią osoczem III 
generacji tkwi zarówno w sposo-
bie jego przygotowania jak rów-
nież w tym, że do jego uzyskania 
wykorzystywane są specjalistycz-
ne medyczne probówki bez żad-
nych dodatków, co czyni zabieg 
bardziej skutecznym i bezpiecz-
nym od dotychczas wykonywa-
nego tzw. wampirzego liftingu.

– Miło mi poinformować, 
że dbając o najwyższą jakość 

usług w gabinecie Sensual 
Beauty w Tychach od miesią-
ca są dostępne zabiegi z ami-
nokwasami, enzymami oraz 
osoczem III generacji – zapra-
sza lek, med. Krzysztof Gem-
za, specjalista medycyny este-
tycznej. aS ●
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www.tychy.pl

ogłosZenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobNe.tychy.pl

auto:

AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO! NAJLEPIEJ 
ZAPŁACĘ! 603578739

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, SZAFY.
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, ma-
lowanie, sufity podwieszane, panele 
itp.690463652.

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. 519855939
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504625566
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. 504 625 566
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
Budowa domków i Mieszkań Bieruń Stary 
507304182

Profesjonalne czyszczenie urządzeniami 
firmy KARCHER, tapicerka meblowa, dy-
wany 6085 50604

ogród:

FiNaNSe:

kariera/edukacja:

praca:
Przyjmę do prac budowlanych 792 807 
907
Przyjmę kafelkarza i pracownika do wy-
kończeń 510632877

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

ZAMIENIĘ

Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 
27m2 w centrum Oświęcimia na Tychy 
tel. 506727138

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
Do Sprzedania GARAŻ na osiedlu M 
w kompleksie METRO. Ogłoszenie pry-
watne tel 668 349 506
Sprzedam dom 100m2 działka 700m2 
woj. lubuskie tel.683914159 lub 609 318 
312

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-2, Tychy, os. O, IV/XIII z balkonem. 28 
m2. Po częściowym remoncie. Cena – 141 
500 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.
M-2, Wola k. Pszczyny sprzedam. III piętro, 
pokój z kuchnią – 36 m2, ładne z balko-
nem. 129 000 zł. BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ
Do wynajęcia pomieszczenie 83 m kw. 
na cichą działalność. Tychy ul. Budowla-
nych 137. Tel. 502-810-478.
Do wynajęcia obiekt handlowo – usługo-
wy 25 m2 w centrum Tychów Tel. 609 451 
620, 603 965 948
Tychy lokal do wynajęcia 220 m2 oś. R 
czynsz 3500 zł 666-209-951

Udostępnię – Podnajmę miejsce magazy-
nowo warsztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 
8/8/5 tel. 691 577 335
Wynajmę kwaterę dla Pana. 793460 704

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 mieszkania, 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 zamkniętym 
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, wszyst-
kie media, różne metraże, 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, par-
ter, 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

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

autoreklama
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www.tychy.pl

ogłosZenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobNe.tychy.pl

Bieruń Nowy, działka budowlana 
o pow.1713m2, 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
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 
260tys.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 płat-
ność 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.G, 2 niezależne pokoje, 37m2, 
do wprowadzenia, cena 175 000 zł tel. 
519-595-674 www.ASTON.com.pl
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 win-
dą, 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
Do wynajęcia bardzo ładne mieszkanie 
w Centrum Tychów Ul. Nałkowskiej, 3 po-
koje, czynsz 1950 zł m-c, tel. 519 595 671 
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, wyda-
ne pozwolenie na budowę dwóch domów 
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 28zł 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(balkon, 
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 Developerskich 
w Tychach na ul. Piłsudskiego i  ul. 
Żorskiej – INDOMO tel. 508 063 856, 
531 099 212, szczegóły na www.in-
domo.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 WOLNOSTO-
JĄCY- 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 IN-
DOMO tel. 508 063 856 www.facebook.
com/indomotychy, www.indomo.info.pl 
TANIO SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOW-
LANĄ W GOSTYNI ul. Rybnicka, blisko 
Mikołowa – pow. 957m2 - ZAPRASZA-
MY INDOMO tel. 508 063 856 www.
indomo.info.pl oraz www.facebook.
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 Szcze-
panek Rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel:664-172-013 DOSTĘPNE BONY 
UPOMINKOWE www.ms-rehab.pl 
Elastyczne 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

ZwierZęta:

Dżeki to mały piesek o jasnej krótkiej sier-
ści. Bardzo kocha ludzi i uwielbia spędzać 
z nimi czas. Jest oddanym towarzyszem 
niezbyt forsownych spacerów, uwielbia 
przysmaki. 
Może miesz-
kać z kotem. 
Czeka na dom 
bez małych 
dzieci.

Kontakt: Katarzyna 888 81 26 81

iNNe:
D.J. KUBA – wesela, urodziny, jubileu-
sze, imprezy okolicznościowe. Tel: 536 
250 543. 

autoreklama

reklama

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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w NiedZielNe 
prZedpoŁudNie ZeSpóŁ 
treNera toMaSZa 
wolaka roZegraŁ 
kolejNe SpotkaNie 
o MiStrZoStwo iV 
ligi i pewNie pokoNaŁ 
lkS beŁk 4:0. po raZ 
kolejNy SNajperSkiMi 
uMiejętNoŚciaMi popiSaŁ 
Się wojciech SZuMilaS.

Szumilas zdaje się być w optymal-
nej formie. W zespole rezerw bry-
luje i strzela mnóstwo goli, nie za-
wodzi też w szeregach pierwszej 
drużyny, czego dowodem choć-
by dobry mecz pucharowy i gol 
w Bełchatowie.

W meczu z LKS Bełk tyski 
snajper dał znać o sobie już w 14 
min., kiedy płaskim uderzeniem 
tuż przy słupku otworzył wynik. 
Chwilę później w podobnej sytu-
acji mógł podwyższyć na 2:0, ale 
tym razem bramkarz Bełku sta-
nął na wysokości zadania i obro-
nił strzał „Szumiego”.

Bramkarz gości nie miał już 
jednak nic do powiedzenia w 26 
min., kiedy idealnie obsłużo-
ny przez Jakuba Piątka Nikolas 
Wróblewski znalazł się w sytuacji 

sam na sam i pewnie ją wykorzy-
stał. Na przerwę tyszanie schodzi-
li zatem ze sporą przewagą i dwu-
bramkowym prowadzeniem.

Wróblewski był niejako współ-
autorem gola na 3:0, bo to po fau-
lu na nim arbiter podyktował rzut 
karny dla GKS II. Do ustawio-
nej na jedenastym metrze pił-
ki podszedł Szumilas i zrobił to, 
co powinien. Kilka minut później 
w zamieszaniu pod bramką Bełku 
gospodarze bodaj pięciokrotnie 
próbowali umieścić piłkę w siatce, 
ale wszystkie strzały zostały obro-
nione lub zablokowane.

Co nie udało się wtedy, po-
wiodło się w 65 minucie gry. Ja-
kub Piątek strzałem z ostrego kąta 
zaskoczył bramkarza przyjezd-
nych i ustalił rezultat spotkania. 
To, że goście mimo kilku dobrych 
okazji nie zanotowali choć jednego 
trafienia, należy dopisać do zasług 
Adriana Odyjewskiego, który tego 
dnia błyszczał dyspozycją i stano-
wił zaporę nie do pokonania.
gks ii tychy – lks DecOr 
Bełk 4:0 (2:0). Gole: Szumilas 
(14’ i 50’ z karnego), Wróblewski 
(26’), J. Piątek (65’).
gks ii tychy: Odyjewski – Wo-
lak (60’ Rutkowski), Pańkowski, 

Laskoś, Szołtys – Połap (73’ Pa-
luch), J. Piątek, J. Biegański, 
Szumilas, Wróblewski (60’ Nie-
śmiałowski) – Kasprzyk (60’ Bo-
jarski).

W pozostałych meczach 8. 
kolejki: Czechowice – Kuźnia 
2:1, Goczałkowice – Odra Cen-
trum 1:3, Czaniec – Książenice 
1:0, Podbeskidzie II – Radzie-
chowy 1:1, Wodzisław – Łazi-
ska 3:0, Jasienica – Beskid 5:2, 
Wilcza – Landek 1:0.
wojciech wiecZorek ●

iV liga
1. czaniec 8 18 11:5
2. czechowice 8 16 19:13
3. Wodzisław 8 16 21:10
4. Książenice 8 16 18:11
5. gks ii tychy 8 14 20:12
6. Podbeskidzie II 8 14 13:12
7. Jasienica 8 13 16:15
8. Kuźnia 8 12 17:14
9. Goczałkowice 8 12 12:9
10. Landek 8 11 11:11
11. bełk 8 10 16:22
12. łaziska 8 9 11:14
13. Radziechowy 8 8 15:15
14. Odra centrum 8 6 9:23
15. Wilcza 8 4 8:17
16. beskid 8 1 11:25

W pierwszej rundzie piłkarskiego 
Pucharu Polski na szczeblu cen-
tralnym los zetknął ze sobą dwa 
pierwszoligowe GKS-y: z Tychów 
i Bełchatowa. Jako że „Brunat-
ni” występowali w ub. sezonie 
o szczebel niżej, mecz rozegrano 
w Bełchatowie.

Trener Tarasiewicz trochę po-
mieszał w składzie, dając odpo-
cząć Kowalczykowi, Stebleckie-
mu, Szelidze i Piątkowskiemu, 
z kolei Biernat wykluczył się sam, 
bo dotknęła go pauza za żółte 
kartki. Stąd powrót do wyjścio-
wego składu Kallaste i Sołowie-
ja, a także miejsce w podstawowej 
jedenastce dla Monety, Szumilasa 
i Lewickiego.

Ten ostatni już w 6 min. 
mógł zaakcentować swoją obec-
ność na placu gry golem, ale 
po dośrodkowaniu z rzutu roż-

nego z bliska nie trafił w bramkę. 
Trzy minuty później swoją okazję 
mieli gospodarze. Doskonale zna-
ny tyskim kibicom Omar Mon-
terde uderzył mocno w kierunku 
bramki Jałochy, a piłka po ryko-
szecie trafiła w poprzeczkę.

Po pierwszej, bezbramkowej 
połowie, w drugiej części nadal 
więcej z gry mieli piłkarze z Ty-
chów, ale to miejscowy GKS jako 
pierwszy stworzył sobie groźne 
sytuacje. W 48 min. Thiakane 
posłał piłkę minimalnie nad po-
przeczką, a w 60 min. tenże Se-
negalczyk trafił w słupek bram-
ki Jałochy.

Na szczęście zespół Tarasie-
wicza szybko opanował sytuację, 
czego efektem był gol Wojciecha 
Szumilasa, który płaskim strza-
łem z 16 metrów dał w 70 min. 
prowadzenie tyszanom. Siedem 

minut później mogło być 2:0, 
ale Kacper Piątek minimalnie 
spalił. Rezultat spotkania usta-
lił w doliczonym czasie gry Szy-
mon Lewicki, po wzorowo roze-
granym wraz z Grzeszczykiem 
kontrataku.

W 1/16 finału los ponownie 
przydzielił tyszanom przeciwni-
ka znanego z I ligi – Radomiaka 
Radom. Mecz zostanie rozegra-
ny na boisku rywala 29, 30 lub 
31 października.
gks BełchatóW – gks ty-
chy 0:2 (0:0). Gole: Szumilas 
(70’) i Lewicki (90’).
gks tychy: Jałocha – Kalla-
ste, Sołowiej, Krišto, Mańka – 
Moneta (72’ Steblecki), Daniel, 
Grzeszczyk, Szumilas, K. Piątek 
(79’ J. Piątek) – Lewicki. Żółta 
kartka: Moneta.
wojciech wiecZorek ●

„sZumi” nie Zwalnia
pewNa wygraNa DRużyNy REZERW GKS Tychy.

Wojciech Szumilas jest najskuteczniejszym piłkarzem GKS II Tychy.
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Na razie w rozgrywkach pucharu polski tyszanie trafiają na przeciwników ze swojej półki.

Pierwsza Przeszkoda Pokonana

Po przejściu Bełchatowa, teraz przyjdzie pora na pucharową potyczkę z Radomiakiem.

wojciech wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl 

SpotkaNie Z oliMpią 
grudZiądZ roZpocZęŁo 
Się plaNowo, biorąc 
uwagę oStatNie wyNiki 
ZeSpoŁu treNera 
taraSiewicZa. tySZaNie 
doŚć SZybko, bo 
już w 10 MiN, objęli 
prowadZeNie po golu 
MarciNa bierNata, 
który gŁową wykońcZyŁ 
doŚrodkowaNie 
ŁukaSZa grZeSZcZyka 
Z rZutu rożNego. 
jedNobraMkowe 
prowadZeNie utrZyMaŁo 
Się do prZerwy, 
choć po NiepewNych 
iNterweNcjach 
obrońców gkS kilka 
raZy oliMpia MogŁa 
wyrówNać.

Początek II połowy przyniósł dru-
giego gola dla tyszan. Tym razem 
Grzeszczyk zmienił się z asysten-
ta na strzelca i po dograniu Bar-
tosza Szeligi umieścił piłkę przy 
dalszym słupku bramki Sapeli. 
Potem oglądaliśmy dość wyrów-
nane widowisko z sytuacjami pod 
obiema bramkami i wydawało się, 
że Trójkolorowi spokojnie dowio-
zą zwycięstwo do końca.

Tymczasem na trzy minuty 
przed upływem regulaminowe-
go czasu gry błąd Marcina Kowal-
czyka przy wyprowadzaniu piłki 
skończył się kontaktowym golem 
dla Olimpii. Zdobył go z bliska 
Haydary, a potem... było już tyl-
ko gorzej! W 90 min. arbiter do-
patrzył się faulu Biernata i podyk-
tował rzut karny, który ponownie 
Haydary zamienił na wyrównują-
cego gola. I żeby tego było mało, 
w czwartej minucie doliczonego 
czasu gry Joao Augusto Criciuma 
dobił oszołomionych gospodarzy 
trzecim, zwycięskim trafieniem... 
Kibice GKS nie wierzyli w to, co 
widzą, szczypali się nawzajem, by 
sprawdzić, czy to aby nie jest zły 
sen. Nie był...

Nie tłumacząc bynajmniej 
piłkarzy, którzy na tym pozio-

mie rozgrywek nie powinni so-
bie dać wydrzeć pewnych trzech 
punktów w ostatnich fragmen-
tach meczu, osobny akapit trzeba 
poświęcić sędziemu, który ma na 
swoim koncie przynajmniej kilka 
błędów, z których dwa wypaczyły 
wynik meczu. W 79 min. powin-
no być bowiem 3:0 dla GKS po 
tym, jak po strzale Krišto odbita 
od poprzeczki piłka upadła dobre 
pół metra za linią bramkową, po 
czym wyszła w pole, a sędzia gola 
nie uznał. No i karny dla Olimpii, 
który dał im remis i dodał wiatru 
w skrzydła – też był mocno wąt-
pliwy. Naszym zdaniem pod tyską 
bramką zderzyli się… dwaj piłka-
rze gości, po czym jeden upadł na 
murawę… 
gks tychy – OlimPia gru-
DZiąDZ 2:3 (1:0). Gole: Biernat 
(10’), Grzeszczyk (50’) oraz Hay-
dary (87’ i 90’ z karnego), Criciu-
ma (90’).
gks tychy: Jałocha – Mańka, 
Biernat, Kowalczyk, Szeliga – A. 
Biegański, Krišto, Daniel (13’ Mo-
neta), Grzeszczyk, Steblecki (90’ 
Szumilas) – Piątkowski (62 Lewi-
cki). Żółte kartki: Biernat, Szeliga, 

Krišto. Czerwona kartka: trener 
Ryszard Tarasiewicz.

W pozostałych meczach 11. 
Kolejki: Puszcza – Termalica 0:3, 
Stomil – Podbeskidzie 1:0, Beł-
chatów – Wigry 3:0, Radomiak – 
Mielec 2:0, Odra – Zagłębie 1:1, 
Sandecja – Chrobry 3:2, Warta 
– Miedź 2:1, Chojniczanka – Ja-
strzębie 3:1. ●

iliga
1. Warta 11 23 18:10
2. Radomiak 11 23 16:11
3. Stomil 11 20 11:10
4. Mielec 11 19 12:12
5. Podbeskidzie 11 18 16:12
6. Grudziądz 11 17 20:17
7. Jastrzębie 11 17 16:13
8. Miedź 11 17 14:11
9. gks tychy 11 17 22:16
10. Termalica 11 14 13:9
11. chojniczanka 11 14 16:17
12. Sandecja 11 14 12:15
13. Puszcza 11 14 8:12
14. bełchatów 11 14 14:11
15. Zagłębie 11 12 13:15
16. Wigry 11 12 11:15
17. chrobry 11 7 9:23
18. Odra 11 4 5:17

stadion w sZoku
gdyby SobotNi MecZ w tychach trwaŁ 5 MiNut krócej, gkS wygraŁby 2:0  
I WSKOcZył NA PODIuM TAbELI I LIGI.
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reklama

to wyjątkowa wyStawa 
w NietypowyM MiejScu. 
ekSpoZycję „hiStoria 
MiStrZów. 50 lat 
ligowego hokeja 
w tychach (1969-12019)” 
MożNa od Soboty, 28.09 
oglądać w NajwiękSZyM 
tySkiM ceNtruM 
haNdlowyM. 
to gwaraNtuje, 
że ZobacZą ją tySiące 
ludZi...

Jubileusz tyskiego hokeja w ligo-
wym wydaniu zaznaczyło już kil-
ka przedsięwzięć Muzeum Miej-
skiego – Tyskiej Galerii Sportu. 
Był Wielki Test Wiedzy o Hokeju, 
systematyczne prezentowani są le-
gendarni hokeiści GKS podczas 
meczów ligowych, rozstrzygnię-
to plebiscyt na najlepsze „szóst-
ki” w historii tyskiego hokeja, był 
też piknik rekreacyjny dla dzieci, 
a czekają nas jeszcze m.in. turniej 
tyskich drużyn amatorskich i wy-
danie książki „Jeszcze jeden gol. 
Tyskie historie hokejowe”.

Podczas sobotniego wernisa-
żu wystawy w Gemini Park zja-
wili się przedstawiciele wszyst-
kich pokoleń tyskich hokeistów. 
Był m.in. Franciszek Mikołaj, naj-
starszy bramkarz GKS, Jan Bro-
da, Konstanty Posiłek, Waldemar 
Kania, Robert Koźlik, Eugeniusz 
Sojka, Stanisław Gawęcki, Wło-
dzimierz Fuks, Krzysztof Śmie-
łowski, Janusz Gurazda, Adrian 
Parzyszek, Krzysztof Majkow-
ski. Był też obecny trener 50-
lecia Andrej Gusow, obecni za-

wodnicy GKS, działacze klubu, 
trenerzy...

Nasza redakcja wspólnie z TGS 
zorganizowała plebiscyt na naj-
lepszych zawodników 50 lecia. 
Nazwiska całej drużyny – czte-
rech szóstek, szóstki hokeistów 
zagranicznych i trenerów zamieś-
ciliśmy w poprzednim wydaniu 
„TT”. Przypomnijmy tę najlepszą, 
bo nazwiska zawodników ze zdję-
ciami to jeden z najbardziej wi-
docznych elementów wystawy: 
bramkarz Arkadiusz Sobecki, 
obrońcy Henryk Gruth i Krzysz-
tof Śmiełowski, napastnicy: Adam 
Worwa, Mirosław Copija, Ma-
riusz Czerkawski.

Na wernisażu wystawy obecny 
był Krzysztof Śmiełowski, kapitan 
złotej drużyny GKS z 2005 roku.

– Chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy na mnie gło-
sowali, pamiętają mnie i moją 
grę… To zaszczyt móc się zna-
leźć w pierwszej szóstce 50-le-
cia, w tak doborowym towarzy-
stwie. Cieszę się też, że mogłem 
się dzisiaj spotkać z byłymi ko-
legami, trenerami, działaczami 
i rzecz jasna z kibicami. Sezon 
2004/2005 to był ten czas, który 
wspominam najchętniej i najczęś-
ciej. Ale nic dziwnego, bo wtedy 
zdobyliśmy pierwsze, historycz-
ne mistrzostwo dla Tychów, dla 

GKS. Teraz jednak rzadko bywam 
na meczach GKS.

Dodajmy, iż K. Śmiełowski 
ma w dorobku także srebro i brąz 
MP oraz pięciokrotny triumf 
w Pucharze Polski.

W pięciu strefach wystawy 
w Gemini Park Tychy obejrzeć 
można unikalne zdjęcia, trofea, 
pamiątki, sprzęt sportowy i stro-
je. Jedna z nich – „Synki z Murcek 
lądują w Tychach i co się zdarzyło 
dalej” – poświęcona jest począt-
kom klubu. W specjalnie przy-
gotowanym na wystawę dodat-
ku „Gazety Wyborczej”, Rudolf 
Just, który z Fortuny Wyry przez 
Górnika Murcki trafił do GKS 
Tychy, tak wspomina począt-
ki klubu. W 1970 roku hokei-
ści Górnika Murcki zaczęli grać 
w Tychach…

– Było z tym trochę za mie-
szania. Zmieniliśmy barwy klu-
bowe w trakcie sezonu. Wtedy 
jakoś nikomu to nie przeszka-
dzało, ale gdy skończyły się roz-
grywki, zaczęła protestować Unia 
Oświęcim, która rzecz jasna spad-
ła. I protestowała na tyle skutecz-
nie, że w kolejnym sezonie ligę 
powiększono do 11 drużyn. (…) 
Klub na początku rozdarty był 
między Tychy a Murcki. Po me-
czach ściągaliśmy tylko łyżwy 
i w całym sprzęcie jechaliśmy au-
tokarem do kopalni w Murckach. 
Tam korzystaliśmy z łaźni razem 
z górnikami. (…) Z Murckami 
pożegnaliśmy się na dobre dopie-
ro wtedy, gdy klubem zaczęła się 

opiekować kopalnia Piast. Ta cała 
otoczka była uciążliwa i męcząca, 
ale docenialiśmy to, że to jednak 
było zawodowstwo. Hokej stał się 
dla nas jedynym zajęciem.

Część eksponatów wystawy 
pochodzi ze zbiorów Mariusza 

Czerkawskiego, Henryka Grutha, 
Krzysztofa Oliwy, Rudolfa Justa, 
Eugeniusza Sojki, Filipa Komor-
skiego czy Jarosława Rzeszutki.

Wystawę, której kuratorem jest 
Piotr Zawadzki, można oglądać 
do końca listopada. lS ●

od synków Z murCek do ligi mistrZów
w geMiNi park otwarto wyStawę „hISTORIA MISTRZÓW. 50 LAT LIGOWEGO hOKEJA W TychAch (1969-12019)”
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Wystawę zwiedza Krzysztof Śmiełowski, kapitan 
złotej drużyny GKS z 2015 roku.

Na sobotnim wernisażu wystawy w  Gemini Park Tychy zjawili się byli i obecni hokeiści GKS, 
działacze, trenerzy oraz kibice. Wystawę można oglądać do końca listopada.

Szóstka wszech czasów GKS i trener 50-lecia Andrej Gusow.  
To pokosie plebiscytu „Twoich Tychów” i Tyskiej Galerii Sportu.

Od nich wszystko się zaczęło... 
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FirMa doradcZa 
deloitte, we wSpóŁpracy 
Z pZpN i klubaMi 1. ligi, 
opublikowaŁa raport 
„1. liga FiNaNSowa 
2018”. preZeNtuje oN 
prZychody klubów 
piŁkarSkich w SeZoNie 
2018/2019, Za rok 
kaleNdarZowy 2018.

Na pierwszym miejscu rankingu 
znalazł się Raków Częstochowa – 
10,96 mln zł wyprzedzając GKS 
Katowice – 10,81 mln zł. Tylko 
te dwa kluby osiągnęły przycho-
dy na poziomie przekraczającym 
10 milionów zł. Różnica polega 
jednak tym, że w przypadku Ra-
kowa na 86 proc. tzw. dochodów 
komercyjnych 14 proc. stanowią 
dotacje od lokalnych władz, nato-
miast GKS Katowice na 83 proc. 
dochodów, dotacje władz samo-
rządowych wynoszą aż 65 proc. 
GKS Katowice to drużyna, któ-
ra dostawała najwięcej pieniędzy 
od miasta (7 mln zł).

Jak pokazują te dane, wysokie 
przychody nie zawsze idą w pa-
rze z pozycją sportową. Co praw-
da piłkarze z Częstochowy wygra-
li w poprzednim sezonie 1. Ligę 
i awansowali do Ekstraklasy, ale 
Katowice z niej spadły, a trzecia 
w rankingu Odra zajmuje obec-
nie 18., ostatnie miejsce w tabe-
li 1. Ligi.

A GKS Tychy? W zestawie-
niu przychodów klub zajmuje 5. 
miejsce, a czołową trójkę od ty-
szan dzieli jeszcze Podbeskidzie 
Bielsko Biała (6,8 mln zł). GKS 
Tychy – siódma drużyna sezo-
nu 2018/2019, może się pochwa-
lić przychodami w wysokości 
6,1 mln zł. Jak wskazują twór-
cy raportu, 51 proc. wszystkich 
przychodów GKS w 2018 roku 
stanowiły przychody komercyj-
ne od władz lokalnych, natomiast 
przychody komercyjne niepub-
liczne – 28 proc. Łącznie było 
to 79 proc. przychodów klubu. 
Jeśli chodzi o pozostałe 21 proc, 
to składają się na nie przychody 

ze sprzedaży biletów (oraz kar-
netów i catering) – 860 tys. zł 
i za transmisje – 390 tys. zł. Pro-
centowo przychody rozkładają się 
następująco: 79 proc. – komer-
cyjne, 14 proc – bilety i karne-
ty, 7 proc. – transmisje. W sumie 
przychody w 2018 r. w porówna-
niu do 2017 r. zmalały o milion 
złotych.

„Tyski klub może pochwalić się 
drugim miejscem pod względem 
wysokości sumy przychodów 
z transferów, których transakcje 
przełożyły się na kwotę ponad 
700 tys. zł. Klub posiada około 
50 partnerów biznesowych. GKS 
Tychy, zaraz po ŁKS, uzyskał dru-
gą najwyższą średnią frekwencje 
w lidze. Średnio wynosiła 4.137 
widzów na mecz. Jest to utrzyma-
nie poziomu frekwencji w stosun-
ku do sezonu 2017/2018” – napi-
sano w raporcie.

Warto też dodać, iż na por-
talach społecznościowych GKS 
Tychy obserwuje łącznie 49.330 
użytkowników, co daje 4 pozycję 

w zestawieniu fanów w social me-
diach. Liczba ta wzrosła w cza-
sie obecnego sezonu o 8.064 osób 
(czyli 20 proc.).

Każdy klub miał za zadanie sko-
mentować swoja pozycję w rapor-
cie. Działacze GKS napisali: „Pił-
ka nożna w Tychach, to absolutnie 
temat numer jeden. Nowoczesny 

stadion, młodzieżowe Euro U21, 
Mistrzostwa Świata U20 i roz-
grywki Fortuna 1 Liga – to wszyst-
ko sprawia, że nie tylko społecz-
ność GKS Tychy żyje piłką, ale 
także całe miasto. Naszym celem 
jest stworzenie silnej drużyny, któ-
ra będzie walczyć o najwyższe cele. 
Nie zapominamy również o mło-

dzieży, która w przyszłości będzie 
stanowić o sile pierwszego zespo-
łu – stawiamy na nowoczesne me-
tody szkoleniowe i systematycz-
ne wdrażanie młodych piłkarzy 
do seniorskiej kadry. Fundamen-
tem, na którym chcemy budo-
wać klub jest właśnie nasza zdol-
na młodzież”.

W rankingu tzw. wartości me-
diowej dla miast GKS znajduje 
się na drugim miejscu z wartoś-
cią 3,7 mln zł. Liderem jest GKS 
Katowice – 5,6 mln zł. W Pro 
Junior System (program pro-
mujący grę młodych piłkarzy) 
za sezon 2018/2019 GKS Tychy 
zajął 6. miejsce, otrzymując kwo-
tę 400 tys. zł.

Dla porównania – przychody 
wszystkich klubów Ekstrakla-
sy za 2018 rok wynoszą 530 mi-
lionów i są ponad pięciokrotnie 
wyższe od klubów 1 Ligi (licząc 
z Termaliką) – niespełna 100 mi-
lionów zł, to jest tyle, ile wpły-
wów zanotowała sama tylko Le-
gia Warszawa. lS ●

w preMierZe i-ligowego 
SeZoNu 2019/2020 
koSZykarZe gkS tychy 
pokoNali bioFarM 
baSket poZNań 
108:94. prZypoMNijMy, 
iż poprZedNich 
roZgrywkach 
klub Z poZNaNia 
SklaSyFikowaNy ZoStaŁ 
Na 7. MiejScu, tuż Za gkS 
tychy.

Po kilku zmianach kadrowych, 
jakich dokonano w GKS, kibice 
byli ciekawi, jak na tle wymaga-
jącej drużyny spisze się zespół 
trenera Tomasza Jagiełki. Choć 
nowych twarzy w tyskiej ekipie 
nie brakuje, w sobotnim meczu 
w głównych rolach wystąpili 
zawodnicy, którzy decydowa-
li o sile zespołu w poprzednim 
sezonie. Najlepiej punktującymi 
okazali się bowiem Michał Jan-
kowski, Damian Szymczak i Pa-
weł Zmarlak. Jednak na pochwa-
ły za bardzo dobra grę zasłużyła 
cała drużyna.

Po wyrównanym początku, ini-
cjatywę przejęli tyszanie. Dwu-
krotnie za 3 punktował Jankowski 
i po 5 minutach gospodarze pro-
wadzili 13:6. Przewaga ta wzro-
sła potem do 10 pkt, m.in. dzięki 
rzutowi z dystansu Patryka Kędla 
i dwom akcjom rzutowym Pawła 
Zmarlaka. W drugiej kwarcie go-
spodarze nadal kontrolowali grę 
i cały czas utrzymywała się kilku-
nastopunktowa przewaga GKS. 
Jednak w końcówce goście odro-
bili stratę i na przerwę tyszanie 
schodzili, mając w zapasie czte-
ry punkty.

Do drugiej połowy GKS przy-
stąpił bardzo zmotywowany 
i ponownie odskoczył rywalom. 
Jankowski, Szymczak i dwukrot-
nie Majka wywindowali wynik 
na 55:46. Tyszanie lepiej też za-
grali w defensywie i gracze z Po-
znania mieli teraz większe prob-
lemy, by skutecznie rozegrać piłkę 
pod koszem GKS. Nadal znako-
micie z dystansu punktował Jan-
kowski, który w całym meczu 
zdobył najwięcej punktów za 3 

– trafił 8/12. Trzecią kwartę ty-
szanie zakończyli prowadzeniem 
80:64.

W ostatniej odsłonie nadal 
grano na wysokiej skuteczności, 
cały czas prowadził GKS, osiąga-
jąc 100:92 na minutę przed koń-
cem spotkania. Końcówka także 
należała do gospodarzy – przez 
ostatnie półtorej minuty rywale 
zdobyli tylko 2 punkty, podczas 
gdy tyszanie osiem.

Znakomity mecz rozegrał 
Michał Jankowski – zdobył 34 
punkty. Damian Szymczak za-
notował 27 punktów, a Paweł 
Zmarlak może pochwalić się 
double-double – 11 punktów 
i 11 zbiórek. W sumie koszyka-
rze GKS trafili 14/29 prób za 3 
punkty.
gks tychy – BiOfarm Ba-
sket POZNań 108:94 (27:19, 
20:24, 33:21, 28:30).
gks: Jankowski 34 (8), Szymczak 
27 (1), Zmarlak 11 (1), Majka 8, 
Wrona 6 oraz Woroniecki 9 (1), 
Kędel 8 (2), Kulon 5 (1), Karpacz 
0, Zawadzki 0. lS ●

Futbol i biZnes
piŁkarSka 1. liga i gkS tychy W RAPORcIE FIRMy DORADcZEJ DELOITTE.

Świetna premiera pod kosZem
108:94 koSZykarZy gkS Z bIOFARMEM bASKET POZNAń.

W świetnym stylu rozpoczęli sezon koszykarze GKS Tychy, odnosząc efektowne 
zwycięstwo z zespołem Biofarmu Poznań. Na zdjęciu – rzuca Paweł Zmarlak.
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W rankingu tzw. wartości mediowej dla miast GKS znajduje 
się na drugim miejscu z wartością 3,7 mln zł.

w MiNioNyM tygodNiu 
hokeiŚci gkS tychy 
roZegrali trZy MecZe 
i wSZyStkie  wygrali, 
pokoNując kolejNo 
podhale Nowy 
targ, liderującego 
i NiepokoNaNego 
wówcZaS jkh gkS 
jaStrZębie oraZ eNergę 
toruń. po pięciu 
MecZach tySZaNie 
Mają Na koNcie cZtery 
ZwycięStwa.

Kolejne spotkania pokazały, że 
na początku meczu podopieczni 
Andreja Gusowa mają problem 
ze złapaniem właściwego rytmu 
gry. W meczu z Podhalem znów 
musieli odrabiać stratę, bowiem 
w 4 min. rzut karny pewnie wy-
korzystał Jussi Nattinen. Wysiłki 
tyszan, by jeszcze w pierwszej ter-
cji odmienić losy meczu, spełz-
ły na niczym – za dużo był strat, 

błędów przy rozgrywaniu krąż-
ka i nieporadności pod bramką 
gości. Jednak po przerwie Gleb 
Klimienko doprowadził do wy-
równania, na co potrzebował 
zaledwie dwóch minut. Chwi-
lę później został sfaulowany, ale 
nie udało mu się wykorzystać 
karnego. Gola zdobyli natomiast 
rywale, po raz drugi obejmując 
prowadzenie.  GKS ruszył do boju 
z większą determinacją, czego 
efektem były dwie bramki Bar-
tłomieja Pociechy i Michaela Ci-
chego. Przed ostatnią tercją GKS 
prowadził zatem 3:2. Czwartego 
gola zdobył Alex Szczechura, ale 
Podhale nie zamierzało rezygno-
wać. Zdobyta przez nie kontakto-
wa bramka oznaczała, że trzeba 
będzie walczyć do końca. I trzy 
minuty później podwyższył Kli-
mienko, ustalając wynik meczu. 
Warto zaznaczyć, iż  trzy gole z 
pięciu GKS zdobył grając w prze-
wadze.

gks tychy - PODhale NOWy 
targ 5:3 (0:1, 3:1, 2:1). Bram-
ki: Klimienko 2, Pociecha, Cichy, 
Szczechura. 

Do Jastrzębia GKS Tychy jechał 
na mecz z niepokonaną jeszcze 
drużyną, która prowadziła w ta-
beli PHL. I znów zaczęło się kiep-
sko, bo od odrabiania strat - ry-
wale pokonali Johna Murraya w 
13 min. Ale tyszanie potrzebowali 
niewiele ponad minutę, by dopro-
wadzić do wyrównania za spra-
wą Bartłomieja Pociechy. W dru-
giej tercji punktowali Klimienko i 
Adam Bagiński, windując wynik 
na 3:1. Trzecia odsłona także na-
leżała do GKS – przy stanie 4:1 
(po golu Denisa Akimoto), bram-
kę zdobyło Jastrzębie, ale potem 
Bartłomiej Jeziorski i  Jakub Wi-
tecki przypieczętowali sukces ty-
szan.
jkh gks jastrZęBie - gks 
tychy 2:6 (1:1, 0:2, 1:3). Bram-
ki: Pociecha, Klimienko, Bagiński, 
Akimoto, Jeziorski, Witecki. 

Jak się okazało Energa Toruń 
nie jest drużyną, która mogła za-
grozić GKS, a nawet go postra-
szyć. Tym razem od początku 
podopieczni trenera Gusowa nie 
oszczędzali rywali i, skoncen-
trowani na grze, prowadzili po 
pierwszej tercji 3:0, po golach 
Cichego, Witeckiego i Szczechu-
ry. Druga tercja także minęła bez 
historii, bo tyszanie powiększyli 
przewagę do stanu 5:0. W ostat-
niej tercji Energa wykorzysta-
ła grę w podwójnej przewadze i 
zdobyła gola, ale ostatnie słowo 
należało do Christiana Mrocz-
kowskiego, który ustalił wynik 
meczu.
gks tychy - kh eNerga tO-
ruń 6:1 (3:0, 2:0, 1:1). Bramki: 
Mroczkowski 2, Cichy, Witecki, 
Szczechura, Novajovsky.  lS ●

pewne wygrane 
mistrZów
Za tydZień kolejNy MecZ hOKEJOWEJ LIGI MISTRZÓW Z VIENNA cAPITALS.

Hokeistów GKS czekają jeszcze dwa mecze – z Lotosem Gdańsk i Unią 
Oświęcim, a 8.10 kolejne spotkanie w Hokejowej Lidze Mistrzów.
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iNfOrmatOr kiBica

hOkej. chl: 8.10 GKS Tychy – Vienna capitals (godz. 18); phl: 
4.10 Lotos Gdańsk – GKS Tychy (godz. 18), 6.10 GKS Tychy – unia 
Oświęcim (17); plhk: 5.10 Atomówki GKS Tychy – Polonia bytom 
(19), 6.10 Atomówki GKS Tychy – Polonia bytom (20.15).
Piłka NOżNa. i liga: 5.10 Termalica Nieciecza – GKS Tychy 
(19); iV liga: 5.10 Spójnia Landek – GKS II Tychy (15); liga 
okręgowa: 5.10 Sokół Wola – Ogrodnik Tychy (15); klasa a: 
5.10 OKS Zet Tychy – Leśnik Kobiór (15.30), 5.10 LKS brzeźce 
– JuW‑e Jaroszowice (15.30), 6.10 Siódemka Tychy – GTS boj‑
szowy (15.30); klasa b: 5.10 czułowianka Tychy – Warszowice 
(15.30); iii liga kobiet: 5.10 bTS Rekord – Polonia Tychy (14).
kOsZykóWka. i liga: 5.10 Księżak łowicz – GKS Tychy (18).
futsal i liga: 6.10 GKS Futsal Tychy – GKS Nowiny (15).
siatkóWka. ii liga: 5.10 TKS Tychy – AZS Politechnika Opol‑
ska (18). lS ●

Reprezentacja UKS Ippon Tychy 
wystartowała w International 
Judo League w Kątach Wrocław-
skich. W zawodach uczestniczyło 
600 zawodników i zawodniczek 
z 40 klubów z całej Polski.

Spośród podopiecznych Ur-
szuli Bożek złote medale zdobyli 
Marta Simon i Konrad Goliński 
oraz brązowy medal Sandra Mo-
kry. Walczyli także Piotr Szczer-
ba, Nikola Jarosińska, Zosia Jaro-
sińska oraz Kinga Cichoń.

Otwarte mistrzostwa Byto-
mia to zawody, w których star-
tują najlepsi zawodnicy ze Ślą-
ska i sąsiednich województw. 
Odbywają się w hali Czarnych 
Bytom. Gwardię Tychy repre-
zentowało 10 zawodników. Zło-
to przywiózł Marcel Fors, brąz 
Karol Gwadera, a na 5. miej-
scu zawody ukończyli Mariusz 
Mann i Karol Brzostek. Trene-
rem zawodników jest Andrzej 
Borowiec. lS ●

kajakarZe MoSM 
tychy końcZą udaNy 
SeZoN. do roZegraNia 
poZoStaŁy oStatNie 
regaty 26-27.10 
w waŁcZu. będą 
to koNSultacje 
jeSieNNe oraZ 
kwaliFikacje do kadry 
juNiorów i kadetów. 
wSZyStko wSkaZuje 
Na to, że od liStopada 
prZygotowaNia 
do Nowego SeZoNu 
kajakarSka ekipa 
roZpocZNie w Nowej 
MariNie.

Trenerzy MOSM Sylwia, Magda 
i Marek Stanny dokonali pod-
sumowania wrześniowych star-
tów i, jak się okazuje, powodów 
do satysfakcji nie brakuje. Pod-
czas mistrzostw Polski seniorów 
w Poznaniu Emilia Szczepanek 
była 6. w k-1 1000 m i 7. w k-1 
5 000, a Ania Mielnik 8. w k-1 
na 200 m. Obie w k-2 1000 m 
zajęły 7. miejsce, a na 200 m były 
9. W MP w maratonie kajako-
wym srebro wywalczył Wojciech 
Waksmański, brąz – Wojciech 
Mielnik/Jakub Kwaśniewicz, szó-
ste lokaty zajęły na k-1 (juniorek) 
A. Mielnik i E. Szczepanek (se-
niorek), a na 7. miejscu zakoń-
czyła start druga osada k-2 mło-

dzików Karol Szczepanek/Oskar 
Waksmański.

W Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików, w któ-
rych startowali zawodnicy z pię-
ciu województw, MOSM Tychy 
zajął drużynowo 3. miejsce. Naj-
lepsze miejsce z ekipy to zwycię-
stwo w k-1 na 2 km młodzików 
Wojciecha Mielnika.

Oto lokaty zawodników 
MOSM w zawodach Czechowice 
CUP. Złote medale: k-1 seniorek 
E. Szczepanek, k-2 młodzików K. 
Szczepanek/J. Kwaśniewicz, k-4 
młodzików W. Mielnik/Oskar 
Waksmański/K. Szczepanek/Ja-
kub Kwaśniewicz; srebrne: k-2 
młodzików W. Mielnik/O. Waks-
mański, k-1 młodzików W. Miel-
nik, k-1 mix open W. Mielnik/E. 
Szczepanek; brąz: k-1 młodzików 
K. Szczepanek.

W Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików w ka-
jak–polo uczestniczyły kluby z 5 
województw. MOSM Tychy za-
jął 5. miejsce. W drużynie gra-
li: Konrad Gawor, W. Mielnik, 
J. Kwaśniewicz, K. Szczepanek, 
O. Waksmański, Maciej Zellner, 
Bartosz Tarasiewicz.

Trenerzy MOSM serdecznie 
zapraszają wszystkich chętnych 
na zajęcia na przystań kajakową. 
Od listopada zaczną się przygoto-
wania do sezonu 2020. lS ●

MoSir zaprasza.

rzuć 
za trzy!
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza na Turniej Rzutów 
Za Trzy. Takie zawody w Tychach 
rozegrane zostaną już po raz je-
denasty.

Zawody odbędą się w niedzie-
lę, 6.10 w Hali Sportowej MOSiR. 
Początek – godz. 10.30. W turnie-
ju mogą wziąć udział zawodnicy 
niezrzeszeni w PZKosz. od co naj-
mniej jednego roku – dotyczy 
rozgrywek seniorskich od III ligi 
wzwyż organizowanych przez 
SZKosz. i PZKosz. oraz zawod-
nicy, którzy uczestniczyli w roz-
grywkach centralnych PZKosz. 
od ćwierćfinału i wyżej.

Zawody rozegrane zosta-
ną w kilku kategoriach wieko-
wych, z podziałem na dziewczęta 
i chłopców. Do rywalizacji MO-
SiR zaprasza wszystkich chętnych 
z roczników: 2007 i mł., 2005–
2006, 2001–2004 oraz Open ko-
biet i mężczyzn.

Zgłoszenia przyjmowane będą 
w dniu zawodów od godz. 9.30. 
Szczegółowe informacje: MOSiR, 
tel. 32/661-16-89. lS ●

gkS Futsal – zmiana trenera.

wygrana 
w lublinie
Po pierwsze punkty w tym se-
zonie sięgnęli futsaliści GKS Ty-
chy. W Lublinie pokonali AZS 
UMCS 5:4. Przed meczem nastą-
piła zmiana trenera – Adam Li-
chota złożył rezygnację, drużynę 
prowadzą Marek Kołodziejczyk 
i Michał Słonina.

Do przerwy wynik meczu 
AZS UMCS – GKS był remiso-
wy – 2:2. Bramkę dla GKS Fut-
sal zdobył Wojciech Łasak, dru-
ga padła po golu samobójczym. 
W drugiej prowadzenie objęli 
gospodarze, wyrównał Grzegorz 
Migdał. Niestety, po interwen-
cji Kacpra Dudzika piłka wpad-
ła do siatki i rywale znów prowa-
dzili. W końcówce meczu jednak 
Michał Słonina wyrównał, a zwy-
cięską bramkę zdobył Migdał.
aZs umcs luBliN – gks fut-
sal tychy 4:5 (2:2). Bramki dla 
GKS: Migdał 2, Łasak, Słonina.
gks futsal: Borowski – Du-
dzik, Łasak, Pytel, Migdał – Słoni-
na, Bernat, Krzyżowski, Liśiński, 
Dwóżnik, Kamiński, Kołodziej-
czyk. lS ●

Medale tyskich judoków.

liga i mistrzostwa

sukCesy na 
FinisZu seZonu
kajakarZe prZed prZeprowadZką DO MARINy.

Zamiast tradycyjnego przecięcia wstęgi obiekt  otwarto w piłkarskim stylu.

Ciekawie zapowiada się w tym 
sezonie rywalizacja w klasie 
A, bo cały czas trwa tasowa-
nie na szczycie tabeli. Pierwszy 
zespół od piątego dzielą zale-
dwie trzy punkty... Do niedaw-
na w tabeli liderowali piłkarze 
OKS Zet Tychy, jednak po ostat-
niej kolejce stracili tę pozycję. 
Podopieczni trenera Tomasza 
Rączkowskiego doznali drugiej 
w tym sezonie porażki, przegry-
wając wyjazdowy mecz z Wosz-
czycami.
W lidze okręgowej drugie z rzędu 
zwycięstwo Ogrodnika Cielmice 
dało drużynie awans na 8. miej-
sce w tabeli. Drużyna Grzego-
rza Chrząścika pokonała Piasta 
Nowy Bieruń 4:1 i ma na koncie 
13 punktów za 4 zwycięstwa (4 
porażki) i jeden remis. Co praw-
da w ostatniej kolejce zmierzyła 
się z przedostatnim w tabeli Pia-
stem Bieruń Nowy, ale przecież 
każda wygrana jest cenna.

Spośród tyskich zespołów 
A-klasowych jedyne zwycię-
stwo zanotowało JUWe Jaro-
szowice, wygrywając 2:1 (1:0) 
z Czaplą Kryry, po golach Gą-
siora i Cibora.

JUWe Jaroszowice: Kwiatkow-
ski – Kryla, Nyga (Paradowski), 
Roszak – Haśnik, Kaczmarczuk 
(J. Woźniak), Hornik, Cibor (Po-
toczny), Puto (Sz. Woźniak) – 
Frąckowiak, Gąsior (Czupry-
na).

Pozostałe mecze: LKS Wosz-
czyce – OKS Zet Tychy 4:2, LKS 
Studzionka – Siódemka Tychy 
3:1.

tabela klaSy a
1. bojszowy 8 21 28‑5
2. Stal 8 19 20‑10
3. jaroszowice 8 19 20-7
4. Oks Zet 8 18 36-9
5. Studzionka 8 18 19‑11
6. Woszczyce 8 15 17‑16
7. Polonia II  8 13 24‑18
8. Suszec 8 13 13‑14
9. brzeźce 8 10 13‑19
10. Kryry 8 10 12‑13
11. Frydek 8 9 17‑22
12. siódemka 8 6 10-19
13. Kobiór 8 6 9‑15
14. Międzyrzecze 8 5 14‑21
15. Jankowice 8 4 8‑19
16. Iskra II 8 0 4‑46

W klasie B: MKS II Lędziny – 
Czułowianka Tychy 4:2. lS ●

w niższych ligach.

awans ogrodnika
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co prawda ucZNiowie 
SZkoŁy MiStrZoStwa 
Sportowego 
i ZawodNicy akadeMii 
piŁki NożNej gkS 
tychy już od dwóch 
tygodNi korZyStają 
Z SMS areNy, dopiero 
w poNiedZiaŁek, 
30.09 urocZyŚcie 
otwarto Nowy obiekt 
Sportowy w tychach. 
jak podkreŚla 
kierowNictwo apN, 
to jedyNy w MieŚcie 
obiekt Sportowy, 
który wybudowaNy 
ZoStaŁ prZeZ klub 
– StowarZySZeNie 
Sportu 
MŁodZieżowego.

W centrum treningowym SMS 
Arena znajdują się dwa boiska 
o wymiarach 20x40 m, sala wielo-
funkcyjna 20x15 m oraz zaplecze 
socjalno-szatniowe o powierzch-
ni 200 m kw.

– Budowa trwała 14 miesięcy 
– powiedział Sebastian Hałatek, 
prezes APN GKS. – Pewnie moż-
na to było zrobić szybciej, ale bu-
dowaliśmy SMS Arenę systemem 
gospodarczym, sami negocjowa-
liśmy ceny organizując cały cykl 
budowlany. Do prac zarządu włą-
czyli się także nauczyciele i pra-
cownicy akademii. Dlatego odda-
nie SMS Arena to dla nas powód 
do dumy i satysfakcji. Jest to waż-
ny krok w rozwoju nie tylko SMS, 
ale też całego APN. Kolejnym eta-
pem będzie budowa pełnowy-
miarowego boiska zewnętrzne-
go, by także starsi piłkarze mieli 
tutaj swój obiekt.

– Pełnoprawne pozwolenie 
na użytkowanie otrzymaliśmy 
9 września i od tej daty odbywa-
ją się tutaj lekcje i zajęcia spor-
towe – dodał Marcin Kuśmierz, 
dyrektor APN GKS. – Do połu-
dnia z obiektu korzystają ucz-
niowie SMS – piłkarze, akrobaci 
i dżudocy, odbywają się też zaję-
cia wychowania fizycznego. Na-

tomiast codziennie po południu 
zajęcia mają nasi najmłodsi pił-
karze – przedszkolaki. Obecnie 
SMS Arena jest wykorzystywa-
na w 80 procentach, ale liczy-
my na to, że naszą ofertą zain-
teresują się drużyny amatorskie. 
W tym celu wymyśliliśmy akcję 
„Czwartkowe granie” i chcemy 
stworzyć rozgrywki ligowe dla 
seniorskich drużyn niezrzeszo-
nych. Ponadto ogłosiliśmy za-
pisy do lig dziecięcych w czte-
rech rocznikach, a niebawem 
rozpoczniemy tutaj 20. edycję 
turnieju im. Alfreda Potrawy, 
w którym wystąpią mali piłka-
rze w 7 kategoriach wiekowych. 
Do rozgrywek zgłosiło się już 
80 drużyn. Planujemy organi-
zować także obozy dla klubów 
z zewnątrz, także z innych wo-
jewództw. Ferie wypadają w róż-
nych terminach, więc postaramy 
się wykorzystać ten czas, dzieląc 
go między nasze zespoły oraz te, 
które do nas zawitają. Obok jest 
przecież hotel z zapleczem ga-

stronomicznym, szkoła i hala 
z boiskami.

Z oczywistych względów nowy 
obiekt znacznie polepszy pracę 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

– Do tej pory na wszystkie za-
jęcia musieliśmy dowozić dzieci 
na różne obiekty w mieście, te-
raz większość odbywać się będzie 
u nas – wyjaśnia Marcin Legwand, 
dyrektor SMS APN. – W tym roku 
szkolnym przybyło kilka kolejnych 
klas i mogę powiedzieć, że gdyby 
nie ten obiekt, właściwie nie mo-
glibyśmy przyjąć nowych ucz-
niów. Obecnie mamy ich 280. 
W hali będą odbywały się nie tyl-
ko zajęcia piłkarskie, ale także judo 
i akrobatyki, choć część uczniów 
nadal będzie korzystała z obiektu 
na ul. Wejchertów.

W uroczystym otwarciu wzięły 
udział osoby, które przyczyniły się 
do budowy obiektu, przedstawicie-
le firm oraz władz samorządowych 
województwa i miasta, ŚLZPN, 
a także radni, nauczyciele, trene-
rzy i uczniowie SMS. lS ●

sms arena już otwarta
dla ucZNiów, piŁkarZy APN GKS I AMATORÓW…

Le
sze

k S
ob

ier
aj

19|1 paźdZierNika 2019www.tychy.pl sport twoje tychy



minuta i po „krZyku”!
„jeDeN Z NajBarDZiej ZNa-
Nych OBraZóW eksPre-
sjONistycZNych, „krZyk” 
eDWarDa muNcha, ZO-
stał skraDZiONy Z gale-
rii NarODOWej W OslO” 
– grZmiał sPiker W PO-
raNNych WiaDOmOŚciach. 
a DZiałO się tO 12 lutegO 
1994 rOku – tegO DNia 
„krZyk” DOłącZył DO gru-
Py arcyDZieł Na tyle ceN-
Nych, że OPłaciłO się 
je kraŚć.

w jedną minutę
Kiedy policjanci oglądali nagra-
nie zarejestrowane kamerą mo-
nitoringu, nie wiedzieli czy mają 
się śmiać czy płakać. W gruncie 
rzeczy kradzież „Krzyku” z Ga-
lerii Narodowej w Oslo okazała 
się śmiesznie łatwa. Wystarczyła 
minuta. Złodzieje – w tym jeden 
zawodowy piłkarz – wyglądali 
raczej jak rozradowani chłop-
cy, którzy chcą wywinąć psiku-
sa, a nie jak zimni przestępcy, 
działający zgodnie z ustalonym 
planem. Ot, podstawili drabinę, 
stłukli okno, zdjęli obraz ze ścia-
ny i na koniec dosłownie spuścili 
arcydzieło w dół po drabinie, ni-
czym po zjeżdżalni. Znaleźli jesz-
cze czas, by zostawić krótki liścik 
z notatką: „Dzięki za kiepskie za-
bezpieczenia! ” I po krzyku.

pod ścianą
Opinie były różne: niektórzy byli 
zasmuceni, inni mówili, że to nie 
był dobry obraz i z łatwością moż-

na go zastąpić innym. W dzień 
po jego kradzieży nie zawieszo-
no nic na tej ścianie, ale ludzie 
i tak przychodzili oglądać pustą 
przestrzeń. Cieszyła się ona po-
wodzeniem zwłaszcza wśród ja-
pońskich turystów, którzy dodat-
kowo w tym miejscu modlili się 
o szybki powrót arcydzieła. Za-
interesowanie pustą ścianą było 

tak duże, że po pewnym czasie 
w miejscu „Krzyku”, wywieszono 
reprodukcję, a pod nią karteczkę 
z napisem: „SKRADZIONY”.

szwindel scotland yardu
Wieść o zuchwałej kradzieży 
„Krzyku” odbiła się szerokim 
echem w mediach i lotem błyska-
wicy obiegła cały świat. W poszu-

kiwania zaginionego arcydzieła 
postanowili włączyć się detek-
tywi Scotland Yardu i to właś-
nie dzięki ich pomocy w sprawie 
nastąpił przełom. Otóż wszyscy 
zakładali, że obraz został wywie-
ziony z kraju, ale oficer Scotland 
Yardu John Butler miał inne zda-
nie. On i jego zespół przygotowa-
li szwindel. Za namową Butlera 
rząd Norwegii oznajmił, że nie 
zapłaci złodziejom okupu – ci 
wystąpili o niego mniej więcej 
miesiąc po zdarzeniu. Wówczas 
do akcji wkroczył tajny agent. 
Wykorzystał swoje podziemne 
kontakty, dotarł do odpowiednich 
ludzi i podszywając się za przed-
stawiciela Getty Museum, uda-
wał, że jest żywo zainteresowany 
obrazem. Na dowód, że jego ofer-
ta jest poważna, poszedł na spot-
kanie z walizką banknotów – było 
w niej pół miliona funtów w uży-
wanych banknotach. To pozwoli-
ło nawiązać kontakt.

Zjem i wydalę
W negocjacjach pomiędzy agen-
tami a przestępcami był ciekawy 
moment. Otóż jeden ze złodziei 
zagroził, że jeżeli nie dojdzie 
do transakcji, zje obraz, następ-
nie wydali i wyśle do minister-
stwa kultury. Choć ta groźba 
brzmi zabawnie, Butler wie-
dział, że to nie były przelewki. 
Złoczyńcy wcale nie przejmowali 
się arcydziełem i gdyby ich żą-
dania nie zostały spełnione, bez 
skrupułów zniszczyliby „Krzyk”. 
Na szczęście przestępcy połknęli 

haczyk. Po kilku dniach nego-
cjacji obraz został przekazany 
w pokoju hotelowym tajnemu 
agentowi. Sprawcy zostali złapa-
ni na gorącym uczynku, a dzieło 
wróciło do Galerii Narodowej. 
Po wszystkim Butler przyznał, 
że obraz nie podobał mu się, 
kiedy widział go na zdjęciach, 
ale gdy zobaczył go na żywo, za-
działał bardzo silnie.

łakomy kąsek
10 lat później „Krzyk” ponow-
nie padł łupem złodziei i wrócił 
na pierwsze strony gazet. Tym ra-
zem została skradziona jego inna 
wersja, która była przechowywa-
na w Munch Museum w Oslo. 
Tu warto dodać, że oficjalnych 
„Krzyków” jest całkiem sporo 
– około 105 wersji. Cztery spo-
śród nich uważane są za orygi-
nały. Kradzieży dokonało trzech 
uzbrojonych mężczyzn, jeden 

z nich sterroryzował ochro-
nę pistoletem, po czym bandy-
ci zerwali ze ściany dwa obrazy 
Muncha – „Krzyk” i „Madonnę”. 
Następnie uciekli samochodem. 
W muzeum było wówczas peł-
no zwiedzających. Choć obrazy 
odzyskano, wszyscy byli zbul-
wersowani faktem, jak łatwo 
można ukraść arcydzieło. Jeden 
z francuskich dziennikarzy, który 
tego dnia akurat zwiedzał muze-
um, nie rozumiał jak to możli-
we, że eksponaty były tak słabo 
zabezpieczone. Pewnie ten sam 
dziennikarz byłby równie nieza-
dowolony gdyby z „Krzykiem” 
zrobiono to samo, co z Mona 
Lisą. Jest ona eksponowana 
za grubą kuloodporną gablotą 
i odgrodzona od zwiedzających 
barierką z chromowanych rurek. 
Jak widać, o złoty środek zawsze 
najtrudniej… 
agNieSZka kijaS ●

dawno temu w sztuCe (167)

waga 23.iX – 23.X
Znajdujesz się pod dobrym wpływem gwiazd. 
Jeśli chcesz osiągnąć sukces w wiadomej sprawie, 
musisz po prostu uwierzyć w siebie.

SkorpioN 24.X – 21.Xi
Zadbaj o swoje zdrowie. Warto zrobić kontrolne 
badania. To Twoje przemęczenie może być 
początkiem czegoś poważniejszego.

StrZelec 22.Xi – 21.Xii
To powinien być spokojny czas, zarówno 
w sprawach zawodowych, jak i tych natury 
osobistej.

koZiorożec 22.Xii – 19.i
Przed Tobą czas na odpoczynek. Nie szukaj sobie 
zajęcia na siłę, poświęć raczej wolny czas bliskim 
osobom.

wodNik 20.i – 18.ii
Nie przyjmujesz odmowy. Nie bierzesz pod 
uwagę faktu, że bliscy mogą mieć odmienne 
zdanie niż Ty. uważaj, bo możesz przeholować.

ryby 19.ii – 20.iii
Jesień za oknem, jesień w głowie... uważaj 
jedynie, by ten Twój pochmurny nastrój nie 
sprowadził na ciebie kłopotów w pracy.

baraN 21.iii – 20.iV
To będzie bardzo dobry tydzień. Przełożony 
ma dla ciebie ciekawą propozycję, może wiązać 
się z wyjazdem.

byk 21.iV – 21.V
Możesz poczuć się poirytowany i zniechęcony. 
Nie trać jednak pogody ducha, z końcem 
tygodnia sytuacja się wyjaśni.

bliźNięta 22.V – 20.Vi
Możesz spodziewać się wiadomości od dawno nie 
widzianej osoby spod znaku Ryb. Warto znaleźć 
czas na dłuższą rozmowę.

rak 21.Vi – 22.Vii
Dobry humor będzie ci dopisywał przez cały 
najbliższy tydzień. Możesz też liczyć na duży 
przypływ pozytywnej energii.

lew 23.Vii – 22.Viii
To będzie dobry czas. Nawet chwilowe 
zawirowania natury sercowej nie zepsują ci 
humoru. Nie słuchaj plotek.

paNNa 23.Viii – 22.iX
Wykorzystaj nadchodzące dni i popraw 
relacje z bliskimi. Powinieneś spędzać z nimi 
zdecydowanie więcej czasu.
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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 618:
tyskie DNi literatury. 

„Krzyk” Edwarda Muncha to łakomy kąsek dla złodziei. W 1994 i 2004 
roku dokonano zuchwałych kradzieży dwóch wariantów tego dzieła.

Aby ukraść „Krzyk” z Galerii Narodowej w Oslo 
złodziejom wystarczyła drabina. 
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