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Nie tylko kobiety, nie tylko polityka
W Hotelu Tychy odbył się w ubiegłym tygodniu 
pierwszy Tyski Kongres Kobiet.

Nowe kasowniki
Pojawiły się już w komunikacji miejskiej, ale 
działać będą od połowy października.

tyskie deja vu
Tydzień temu piłkarze GKS przegrali wygrany mecz 
w końcówce. W sobotę było bardzo podobnie4 8 20

bezpŁatNy 
tyski 
tygodNik
Miejski

nr 41/620

w najbliższą niedzielę wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów.  lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 do godz. 21.

kampania na finiszu

reklama

do wyborów 
parlaMeNtarNych 
zostaŁo 5 dNi. tychy 
Należą do okręgów 
strategiczNych dla 
polityków, co widać 
w ostatNich dNiach 
kaMpaNii wyborczej.

Nie przypadkiem „jedynką” Pra-
wa i Sprawiedliwości w okręgu 
nr 31 (obejmującym m.in. Ka-
towice, Tychy i 6 innych dużych 
miast metropolii) jest premier 

Mateusz Morawiecki. To jeden 
ze strategicznych okręgów dla 
wszystkich partii. Politycy będą 
tu walczyć o 12 mandatów do sej-
mu, a przede wszystkim o głosy 
ponad 750 tysięcy osób upraw-
nionych do głosowania.

Nietrudno zauważyć aktyw-
ność kandydatów i wspierających 
ich partyjnych liderów w naszym 
regionie i mieście. W ubiegłych 
tygodniach kilkakrotnie pisali-
śmy o wizytach Mateusza Mora-
wieckiego w Tychach. W ostatnim 

tygodniu premier, z oczywi-
stych względów rodzinnych, za-
wiesił swoją aktywność w kam-
panii. W Tychach pojawiały się 
za to inne „medialne” twarze.

Wewnątrz numeru piszemy 
dziś o aktywności polityków, 
a także przykładach wandalizmu 
i mowy nienawiści w kampanii 
wyborczej. Ale przede wszystkim 
zachęcamy do udziału w niedziel-
nym głosowaniu. Na stronie 3 
znajdziecie wyborczy informa-
tor. sylwia witMaN ●
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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

reklama

kroNika policyjNa

◆ TyScy POlicjaNci Wy-
jaśNiają POD NaDZORem 
PROkuRaTuRy RejONOWej 
W Tychach OkOlicZNOści 
TRagicZNegO WyPaDku, 
DO kTóRegO DOSZłO Na ul. 
SeRDecZNej. 4 października 
około godziny 8.50, policja zo-
stała poinformowana o dacho-
waniu pojazdu na łączniku ul. 
Serdecznej z ul. Oświęcimską 
w Tychach. Niestety, pomimo 
reanimacji kierujący volkswage-
nem 39-letni mężczyzna zmarł. 
Podróżujący z nim 6-letni syn 
bez zewnętrznych obrażeń trafił 
do szpitala w Ligocie na szczegó-
łowe badania.

Ze wstępnych ustaleń policjan-
tów wynika, że kierowca volkswa-
gena z nieznanych dotąd przyczyn 
uderzył w barierkę, a następnie 
dachował i wpadł do rowu.

◆ 30.09, OkOłO gODZiNy 
17.30, POlicjaNci OTRZy-
mali iNfORmacje, że Na al. 
NiePODległOści DOSZłO 
DO kRaDZieży alkOhO-

lu z samochodu dostawczego, 
a sprawca uciekł. Straty wstępnie 
oszacowano na kwotę 700 złotych. 
Na miejscu pojawili się policjan-
ci – ustalili szczegóły zdarzenia 
i rysopis sprawcy. Rozpoczęli też 
poszukiwania, a wkrótce potem 
zatrzymali 23-letniego mężczy-
znę. W mieszkaniu nie miał skra-
dzionych butelek, więc policjanci 
postanowili przeszukać piwnicę. 
Mężczyzna stwierdził, że zgubił 
klucz. Funkcjonariusze skontak-
towali się ze wspólnotą mieszka-
niową, która przysłała fachowca, 
a ten otworzył drzwi. W piwni-
cy było 12 skradzionych butelek 
whisky. Złodziej trafił do aresztu, 
grozi mu kara do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

◆ TyScy POlicjaNci Zaj-
mujący Się ZWalcZaNiem 
PRZeSTęPcZOści gOSPO-
DaRcZej ZauWażyli DWóch 
mężcZyZN W Wieku 31 i 17 
laT, kTóRZy Wyciągali kaR-
TONy ORaZ TORBy Z SamO-
chODu. Mając wcześniej podej-

rzenia co do legalności towaru, 
sprawdzili zawartość kartonów 
i okazało się, że są w nich papie-
rosy i tytoń bez polskich znaków 
akcyzy. W sumie mężczyźni po-
siadali ponad 20 tys. papierosów 
oraz 13 kg tytoniu. Wstępnie 
oszacowana wartość nielegalnego 
towaru to około 28 tys. złotych. 
Za to przestępstwo kodeks karny 
skarbowy przewiduje karę nawet 
do 3 lat pozbawienia wolności.

◆ jechał BeZ PRaWa jaZDy, 
po spożyciu alkoholu i spowodo-
wał kolizję… Chodzi o zdarzenie, 
do którego doszło 3.10 na al. Pił-
sudskiego. Przed oznakowanym 
przejściem dla pieszych jadący 
kią uderzy w tył toyoty. Uczest-
nicy zdarzenia nie odnieśli po-
ważniejszych obrażeń, ale oka-
zało się, że sprawca zdarzenia 
– 64-letni kierowca osobowej kii 
ma orzeczony sądowy zakaz pro-
wadzenia pojazdów, a dodatkowo 
wydmuchał 0,5 mg/l, czyli ponad 
1 promil alkoholu. Mężczyzna zo-
stał zatrzymany, a jego samochód 
trafił na policyjny parking.

◆ 2.10 Na TeReNie OgRóD-
kóW DZiałkOWych PRZy ul. 
jaWOROWej DOSZłO DO PO-
RażeNia PRąDem 58-leTNie-
gO mężcZyZNy. Jak informuje 
portal 112.pl, na miejscu pojawili 
się strażacy, karetka pogotowia, 
wezwano także śmigłowiec ra-
tunkowy. Lądowisko zostało wy-
znaczono w rejonie skrzyżowania 
ulic Oświęcimskiej i Jaworowej. 
Poszkodowany został przetrans-
portowany do szpitala w Kato-
wicach-Ochojcu. Trwa ustalanie 
przyczyn i okoliczności tego zda-
rzenia. ls ●
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kondolencje

W sobotę, 12 października Spo-
łeczne Stowarzyszenie Hospicjum 
im. św. Kaliksta I  w Tychach za-
prasza na koncert charytatyw-
ny chóru gospel God’s Property, 
który o godz. 18 rozpocznie się w 
kościele  pw. św. Benedykta Opata 
w Tychach przy ul. Nałkowskiej. 
Będzie można posłuchać świa-
dectw wolontariuszy oraz wes-
przeć chorych. 

Tego dnia w ramach akcji „Vo-
ices for Hospices” w wielu częś-
ciach świata organizowane są 
przez Hospicja wydarzenia ar-

tystyczne, po to, abyśmy mo-
gli „wspólnym głosem” zwrócić 
uwagę na potrzeby chorych. Wy-
darzenie to odbędzie się  w dniu 
Światowego Dnia Hospicjów i 
Opieki Paliatywnej.

Honorowym patronem tego 
wydarzenia jest prezydent Ty-
chów Andrzej Dziuba, a współ-
organizatorami akcji są parafia 
pw. św. Benedykta Opata w Ty-
chach oraz chór God’s Proper-
ty. „Twoje Tychy” są patronem 
medialnym akcji na rzecz hospi-
cjum. rN ●

w najbliższą niedzielę 13 
października radna Karolina 
Chemicz-Pałys oraz Klaudia 
Matlachowska organizują 
siódmy już Spacer Paprocański. 

Spacer  
po 
zdrowie 
i żołędzie
Udział w spotkaniu jest bez-
płatny, dystans to ok. 8 km leś-
nymi ścieżkami lasu wokół ty-
skiego jeziora. Jedną z atrakcji 
będzie wspólne wieszanie kar-
mnika dla ptaków, a także po-
miar dębu, który organizatorki 
zamierzają objąć ochroną jako 
pomnik przyrody. Spacery orga-
nizowane są cztery razy w roku, 
inny na każdą porę roku, a bio-
rą w nich udział często całe ro-
dziny. Zbiórka niedzielnego 
o godzinie 11 na tzw. kwadra-
towym molo. Po zakończeniu 
na uczestników czeka ciepły 
napój.

W ubiegłym tygodniu na te-
renie ośrodka w Paprocanach 
Karolina Chemicz-Pałys roz-
stawiła pojemniki na żołędzie, 
by wzorem ub. roku  zawieźć 
je potem do Pogotowia Leśnego 
w Mikołowie, gdzie leczone są 
ranne dzikie zwierzęta. – Będąc 
w Paprocanach proszę o wrzu-
canie żołędzi do specjalnie opi-
sanych pojemników – apeluje 
radna. – To świetna zabawa 
w pomaganie przy odrobinie 
ruchu. MN ●

w Światowym dniu hospicjów i Opieki Paliatywnej

Sobota  
dla hoSpicjum

2 | 8 paździerNika 2019 www.tychy.pltwoje tychy nasze Tychy



Prawo do głosowania ma każdy 
obywatel Polski, który najpóź-
niej w dniu głosowania kończy 
18 lat. Jednak aby zagłosować, 
trzeba znajdować się w spisie wy-
borców. Jest w nim ujęta każda 
pełnoletnia osoba zameldowana 
na pobyt stały. A co w przypad-
ku, jeśli mamy meldunek tyl-
ko na pobyt czasowy, lub jeśli 
w ogóle nie jesteśmy zameldo-
wani w miejscowości, w której 
chcemy zagłosować? Wówczas 
trzeba złożyć wniosek o dopisa-
nie do spisu wyborców. Uwaga – 
można to zrobić tylko do 8 paź-
dziernika, a więc do wtorku.

– Jeśli chcesz zagłosować 
w Tychach, a jesteś tutaj zamel-
dowany jedynie na pobyt czaso-
wy, musisz dopisać się do spi-
su wyborców. Wiele osób o tym 
zapomina i zakłada, że sam fakt 

zamieszkania upoważnia ich 
do głosowania w danym mie-
ście. Tak nie jest. Aby nie mając 
stałego meldunku móc wziąć 
udział w wyborach, wystarczy 
złożyć wniosek zawierający 
dane osobowe oraz adres, pod 
którym wyborca będzie przeby-
wać w Tychach w dniu głosowa-
nia – mówi Piotr Solik z Urzędu 
Miasta Tychy.

Jeżeli w dniu głosowania bę-
dziemy przebywać poza miej-
scem zamieszkania i zamel-
dowania, także możemy wziąć 
w udział w wyborach. W tym 
celu trzeba jednak pobrać za-
świadczenie o prawie do gło-
sowania. Można je otrzymać 
w Urzędzie Miasta Tychy. Za-
świadczenia będą wydawane 
do 11 października. Posiadając 
zaświadczenie, możemy oddać 

głos np. w innym mieście czy 
kraju.

– Jeśli wyjeżdżasz, a chciał-
byś wziąć udział w głosowaniu, 
możesz otrzymać zaświadcze-
nie o prawie do głosowania. 
Dzięki zaświadczeniu możesz 
zagłosować w dowolnym ob-
wodzie głosowania na tere-
nie kraju i za granicą – mówi 
Ewa Grudniok z Urzędu Mia-
sta Tychy. – Zaświadczenie 
o prawie do głosowania można 
odebrać osobiście albo przez 
upoważnioną na piśmie oso-
bę. W upoważnieniu wskazu-
je się imię (imiona) i nazwi-
sko oraz nr PESEL wyborcy 
oraz pełnomocnika – dodaje 
Piotr Solik.

Tyski magistrat wydał już bli-
sko 500 zaświadczeń o prawie 
do głosowania. sw ●

Aneta Moczkowska – z-ca pre-
zydenta ds. zrównoważonego 
rozwoju odebrała 2 październi-
ka podczas gali Samorządowe-
go Forum Kapitału i Finansów 
w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowicach 
dwa wyróżnienia dla Miasta Ty-
chy przyznane przez pismo Sa-
morządu Terytorialnego „Wspól-
nota”.

Miasto Tychy znalazło się 
w pierwszej dziesiątce w kategorii 
miast na prawach powiatu w ran-
kingu wydatków inwestycyjnych 
samorządów w latach 2016-2018 
oraz w rankingu podsumowują-
cym wykorzystanie środków unij-
nych na inwestycje transportowe 
w latach 2014-2018.

Autorami rankingu są Paweł 
Swianiewicz – profesor ekono-

mii, kierownik Katedry Rozwoju 
i Polityki Lokalnej na Wydziale 
Geografii i Studiów Regional-
nych Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz Julita Łukomska, 
która jest adiunktem w tej sa-
mej katedrze. Jak podkreślają 
autorzy to „jedno z najważniej-
szych zestawień pokazujących 
aktywność samorządów w Pol-
sce”. rU ●

reklama

tychy w czołówce rankingów „Wspólnoty”.

warto inweStować

Wiceprezydent Tychów Aneta Moczkowska dwukrotnie wychodziła na scenę, by odebrać wyróżnienia dla miasta.  
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Głosuj, bo inni WybioRą za Ciebie
w Niedzielę wybory parlaMeNtarNe. BęDZIEMy WyBIERAć TyCH, KTóRZy PRZEZ NASTęPNE LATA ZADECyDuJą JAKA BęDZIE POLSKA.

jak głOSOWać?

W wyborach do sejmu, głosy mieszkańców okręgu nr 31 (obejmującego 9 miast na pra-
wach powiatu, w tym Tychy, oraz powiat bieruńsko-lędziński) zadecydują o 12 mandatach 
do sejmu. Można więc w uproszczeniu powiedzieć, że w naszym okręgu wybieramy 12 
posłów. Trzeba jednak pamiętać, że głos oddajemy tylko na jednego wybranego kandyda-
ta z jednej wybranej listy (na karcie do głosowania będzie 5 list).
Głos oddajemy stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok 
nazwiska jednego z kandydatów z tej listy.
Oddanie głosu na więcej niż jedną listę spowoduje, że głos będzie nieważny.
W wyborach do senatu obowiązują okręgi jednomandatowe. Oznacza to, że mieszkańcy 
okręgu nr 75 (Tychy, Mysłowice i powiat bieruńsko-lędziński) wybiorą tylko jednego se-
natora. Na karcie do głosowania znajdą się tylko dwa nazwiska kandydatów. Zagłosować 
należy, stawiając znak „x” przy nazwisku jednego z nich.
Warto pamiętać: tylko jeden znak „x” na karcie do głosowania, zarówno do sejmu, jak 
i do senatu.
W Tychach głosujemy w 66 obwodach. Głosowanie trwa od godz. 7 do 21.
Informacje dotyczące m.in. adresu siedziby komisji, oznaczenia, które lokal jest przysto-
sowany dla osób niepełnosprawnych, oraz wskazania nazwy ulic wraz z przypisanymi 
komisjami, można znaleźć pod linkiem: https://bip.umtychy.pl/wybory/171/1/3591.

13 paździerNika odbędą się wybory do sejMU i seNatU. polacy wybiorą 
460 posŁów i 100 seNatorów. wtorek (8 paździerNika) jest ostatNiM dNieM 
w któryM MożNa zŁożyć wNiosek o dopisaNie się do spisU wyborców. 
zaŚwiadczeNie o prawie do gŁosowaNia MożNa otrzyMać do piątkU.

ar
c.
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w UbiegŁy piątek 
w hotelU tychy 
spotkaŁy się aktywNe 
kobiety, reprezeNtUjące 
politykę, bizNes, NaUkę, 
edUkację, kUltUrę 
i wiele iNNych obszarów 
życia spoŁeczNego. 
odbyŁ się pierwszy tyski 
koNgres kobiet.

Nie sposób było nie zauważyć, 
że to przedostatni tydzień kam-
panii wyborczej; na sali pojawiło 
się kilkoro kandydatów do par-
lamentu. Dwoje z nich – Moni-
ka Rosa (obecna posłanka) i Mi-
chał Gramatyka (radny sejmiku 
województwa) – objęło Kongres 
swoim patronatem. Wśród gości 
Kongresu Kobiet nie zabrakło też 
przewodniczącej Rady Miasta Ty-
chy Barbary Koniecznej i zastępcy 
prezydenta Tychów Anety Mocz-
kowskiej.

mandaty zamiast rozbitych 
okien
Zebranych gości przywitały pro-
wadzące imprezę Alina Bed-
narz i Magdalena Łuka. – Pol-
ski Kongres Kobiet to jeden 
z największych ruchów kobiecych 
w Europie, aktywizujący kobiety 
społecznie i politycznie, zorga-
nizowany wokół stowarzyszenia 
o tej samej nazwie. Pierwszy kon-
gres kobiet odbył się w 2009 roku 
w Warszawie, od tego czasu miało 
miejsce 15 kongresów – mówiła 
Alina Bednarz.

– Oprócz warszawskich kon-
gresów, pojawiają się kongre-
sy satelitarne. W województwie 
śląskim odbyło się ich już pięć. 
W Tychach zorganizowałyśmy się 
po raz pierwszy – dodała Magda-
lena Łuka.

– Będziemy mówić o tym, jak 
w końcu sprawić, żeby prawa ko-
biet przestały być sloganem, a sta-
ły się faktem. Do zrobienia jest 
jeszcze bardzo wiele – mówiła 
Monika Rosa witając gości. Po-
słanka wzięła udział w poprze-
dzającym kongres happeningu 
historycznym, dlatego podczas 
imprezy występowała w styliza-
cji księżnej Daisy von Pless.

Z kolei Michał Gramatyka przy-
pomniał zawołanie liderki bry-

tyjskich sufrażystek Emmeline 
Pankhurst „Niech miarą skutecz-
ności waszej polityki będzie liczba 
rozbitych okien” i sparafrazował je. 
– My mamy szczęście żyć w niepo-
równanie lepszych czasach, co nie 
znaczy, że nie mamy przed sobą 
wyzwań w walce o równość mię-
dzy kobietami i mężczyznami. 
Niech miarą skuteczności waszej 
polityki będzie liczba podbitych 
serc, skruszonych murów, przeko-
nanych umysłów.

– Niech tą miarą będzie też 
liczba mandatów, które panie 
zdobędą w wyborach do parla-
mentu – dorzucił Borys Budka, 
również obecny na tyskim kon-
gresie.

W nawiązaniu do tego warto 
przywołać późniejszą prezenta-
cję dr Haliny Sobańskiej, która 
pokazała nierówności pomiędzy 
kobietami i mężczyznami w po-
lityce, m.in. na przykładzie „jedy-
nek” na listach wyborczych. Jak 
wiadomo, pierwsze miejsce na li-
ście praktycznie gwarantuje man-
dat poselski. Jednak tylko 20 pro-
cent „jedynek” w nadchodzących 
wyborach to kobiety.

Ale nie tylko bieżąca polity-
ka była tematem rozmów. Cie-
kawą prezentację „Wciąż żywa 
HERstoria” przedstawiły dr Ha-
lina Sobańska, dr Katarzyna To-
bór-Osadnik i Alina Bednarz. 
Wszystkie zaangażowane są 
w inicjatywę stworzenia szla-
ków spacerowych śladami wy-
bitnych kobiet (Śląski Szlak Ko-
biet, Zagłębiowski Szlak Kobiet, 
Tyski Szlak Kobiet), a dr Katarzy-
na Tobór-Osadnik i Alina Bed-
narz są współautorkami książ-
ki „Patriotki ze Śląska”. Podczas 
prezentacji przypomniano posta-
ci pięciu śląskich posłanek, m.in. 
Janiny Omańkowskiej (pierwszej 
kobiety, która przewodniczyła ob-
radom Sejmu Śląskiego) i Marii 
Kujawskiej (działaczki plebiscyto-
wej i III powstania śląskiego).

savoir-vivre naszych czasów
Kolejnym z tematów był „Savoir-
vivre naszych czasów”. Prezenta-
cję poprowadziły dr Renata Jan-
kowska i Magda Dzieciuchowicz. 
Opowiadały o tym, że kobiety 
walczyły o to, aby w biznesie pre-

zydencja (czyli pierwszeństwo) 
wynikało nie z płci, ale z osiągnięć 
zawodowych. Efektem tych starań 
jest dziś np. to, że to osoba wyższa 
rangą, niezależnie od płci, wycią-
ga pierwsza rękę na przywitanie, 
jako pierwsza wchodzi i wycho-
dzi z pomieszczenia i to dla niej 
miejsce przy stole jest już wybra-
ne. Jednocześnie prelegentki za-
znaczyły, że w życiu codziennym 
brakuje takiej liberalizacji i de-
mokratyzacji, ponieważ kobiety 
cieszą się gdy mężczyzna otwie-
ra drzwi, ustępuje miejsca czy też 
pomaga wsiadać do samochodu. 
Docenia i chwali takie zachowa-
nie u mężczyzn. Cóż, widać nie 
w każdym obszarze zrównanie 
płci jest równie pożądane…

Wykładem, który z pewnością 
zaintrygował słuchaczy, był „Siła 
różu pompadour. Moda jako 
przestrzeń władzy kobiet XVIII 
wiecznej Francji”. Prezentację 
poprowadziła Gabriela Juranek. 
– Połączenie słów moda i wła-
dza może wydać się nieco para-
doksalne, ale jest tak tylko wtedy, 
kiedy będziemy patrzeć na modę 
z punktu widzenia współczesno-
ści a nie w taki sposób, w jaki 
postrzegali ludzie w XVIII wie-
ku – przekonywała prelegentka. 
Publiczność dowiedziała się jak 
moda zmieniła się w ciągu kilku 
lat, gdy zaczęto ją postrzegać jako 
domenę wyłącznie kobiet.

O modzie w różnych jej aspek-
tach społecznych opowiadała też 
Sylwia Gierez-Dobiczek, preze-
ska Stowarzyszenia Tyskie Szpil-
ki w Biznesie.

artystki, motocyklistki
Ale żeby nie tworzyć wrażenia, 
że kobieta nawet jeśli zaczyna się 
od polityki, to kończy na mo-
dzie… w dalszej części kongresu 
poruszano wiele ważnych spo-
łecznie tematów. Agata Cichy 
i Beata Wąsowska opowiadały 
o aktywności tyszanek i ślązaczek 
w kulturze i ich roli w kształtowa-
niu życia intelektualnego miasta 
i regionu. O problemach kobiet 
z niepełnosprawnościami umy-
słowymi opowiadała Aleksan-
dra Chromik, prezeska Stowa-
rzyszenia wspierającego OGA. 
Psycholożki Justyna Rutkowska 

i Aleksandra Suchowiejko mówiły 
o strategiach mądrego i dobrego 
życia oraz umiejętności podejmo-
wania decyzji.

Podczas kongresu można 
było poznać także Stowarzysze-
nie Śląskich Motocyklistek, które 
od 4 lat prowadzą akcję „Kalen-
darz charytatywny”. Dziewczy-
ny na motocyklach wsparły 
już m.in. oddział noworodko-
wy w Sosnowcu oraz oddział 
ginekologii i onkologii w Szpi-
talu Miejskim w Tychach. Jedna 
z edycji kalendarza została zade-
dykowana matkom dzieci z głę-
bokim upośledzeniem umysło-
wym i zasiliła zbiórkę pieniędzy 
na budowę domu opieki. Kalen-
darz na 2020 r. jest już w trakcie 
przygotowania i tym razem ze-
brana kwota zostanie przezna-
czona na Szpital Wojewódzki 
w Tychach, oddział ginekologii.

Pierwszy Tyski Kongres Kobiet 
zakończył się występem utalento-
wanej i charyzmatycznej tyszanki, 
wokalistki Klaudii Walencik.
sylwia witMaN, 
MartyNa górska. ●

to będzie sMakowita 
książka – kotleciki 
zieMNiaczaNe 
z soseM pieczarkowyM, 
jarskie NaleŚNiki, 
kUćMok, skrzydeŁka 
po aMerykańskU, 
czorNe klUski i wiele 
iNNych przepisów 
tyszaNek zNajdzie 
się w wydawNictwie, 
które roboczo 
NazwaliŚMy „tyskie 
sMaki dzieciństwa”. 
to efekt projektU 
realizowaNego przez 
stowarzyszeNie 
Na rzecz edUkacji, 
rozwojU i opieki „serio”.

Stowarzyszenie otrzymało grant 
z Urzędu Miasta, ze środków po-
chodzących z konkursu „Mia-
sto/gmina życzliwe Długowiecz-
nym” Gazety Wyborczej i Urzędu 
Marszałkowskiego. Okazało się, 
że Tychy zostały wybrane, jako 
najbardziej przyjazne seniorom, 
a nagrodą w konkursie było 
10 tys. zł.

– W ramach projektu nasi se-
niorzy uczestniczyli w warszta-
tach, które nazwaliśmy „Aktyw-
ność zawsze i wszędzie” oraz 
„Pociąg życia” – powiedział Adam 
Zając, wiceprezes SERiO. – Pre-
zentowaliśmy różne formy aktyw-
ności osób 60 plus, zajęcia, spot-
kania, przybliżaliśmy możliwości, 
jakie stwarzane są w mieście. Spo-
re zainteresowanie wzbudziło 
np. wykorzystanie mnemotech-
nik do zapamiętywania. Polega-
ją one na tym, że aby zapamię-
tać słówka z języków obcych, nie 
trzeba się ich... uczyć.

smakowite pamiętniki
– Jeśli chodzi o książkę, to przy-
znam, że będzie to dość niety-
powa publikacja – informu-
je Adam Zając. – Nie będzie 

to książka kucharska, z działa-
mi „mięso”, „potrawy z ryb” czy 
„wypieki”, a raczej swoisty pa-
miętnik kulinarny naszych se-
niorek, bo do projektu zgłosiły 
się tylko panie. Każda z autorek 
wybrała swój ulubiony i spraw-
dzony przepis, który w ich ro-
dzinach przetrwał wiele lat 
i który – można powiedzieć 
– łączy rodzinne pokolenia. 
Myślę, że walorem publikacji 
będzie jej różnorodność, bo jej 
autorki to wprawdzie tyszanki, 
ale pochodzą z różnych stron 
Polski: z Warszawy, Krakowa, 
Gorzowa Wielkopolskiego, 
z Kresów Wschodnich i in.

W powstaniu książki wzię-
ło udział ponad 20 pań. W mi-
niony czwartek, 26.09 uczestni-
czyły w kolejnych warsztatach, 
a po spotkaniu odbyła się de-
gustacja kilku przygotowanych 
przez nie potraw.

– Mój przepis ma ponad 50 lat 
i pochodzi z czasów, kiedy cho-
dziłam do szkoły w Pszczynie. 
Czasami jadłam obiady w barze 
mlecznym na rynku i przeważ-
nie zamawiałam jedno danie – 
kotleciki ziemniaczane z sosem 
pieczarkowym. Były znakomite. 
Poszłam do kucharki, która pra-
cowała w barze, z prośbą o prze-
pis. Długo odmawiała, ale w koń-
cu się zgodziła. Robię to danie już 
przez tyle lat… – powiedziała jed-
na z pań.

Z kolei pani Urszula, w dzie-
ciństwie była niejadkiem, lubi-
ła jedynie… kluski. Najbardziej 
czorne.

– Pochodzę z Czechowic-
Dziedzic, ale choć to potrawa 
śląska, moja mama nie kulała 
takich klusek. Robię je przede 
wszystkim dla moich wnuków, 
które wręcz się o nie dopomi-
nają. Podałam przepis na czor-
ne kluski z mięsem, ze śliwka-
mi, albo… z niczym.

– Ja natomiast lubię mięso 
i będzie to przepis na skrzydeł-
ka po amerykańsku. Dostałam go 
lata temu od mojej kuzynki, któ-
ra długo mieszkała w USA. Potra-
wa wszystkim smakuje, także mo-
jemu zięciowi, który zresztą sam 
bardzo dobrze gotuje. Stwierdził, 
że sos do skrzydełek jest po pro-
stu genialny. Teraz wszyscy będą 
się mogli przekonać czy są rze-
czywiście takie dobre, czy tylko 
on tak mówi, bo wypada mówi 
jedna z autorek.

– Moje przepisy pochodzą 
z biednej kieleckiej wsi – stwier-
dziła pani Kazimiera. – Na doda-
tek wybrałam te z przednówka, 
choć dzisiaj już niewiele osób wie, 
co to jest. To czas pomiędzy zimą, 
a pierwszymi zbiorami w czerwcu
-lipcu. Wtedy zimowe zapasy się 
skończyły, a nowych jeszcze nie 
było. Przednówek często oznaczał 
głodowanie… Dlatego są to po-
trawy bardzo proste, można po-
wiedzieć – postne. Jest też prze-
pis na chleb, na masło, kolybkę 
czy kućmok.

Na spotkaniu obecny był tak-
że wiceprezydent Tychów Maciej 
Gramatyka.

– Wierzę, że ta książka to do-
piero początek waszej działal-
ności, bo jeśli panie stwierdzą, 
że napisanie i wydanie tej książ-
ki to była fajna przygoda, może 
będą kolejne? Przepisów kuli-
narnych jest mnóstwo, mogą 
to być również tematy z in-
nych dziedzin. Książka to jest 
coś, co zostanie i z czego mogą 
skorzystać wszyscy mieszkań-
cy miasta. Dziękuję za ten po-
mysł, za inicjatywę, bo w tym 
przypadku wasze zainteresowa-
nia zbiegły się z tym, co my pro-
ponujemy oraz z oczekiwaniami 
mieszkańców – dodał M. Gra-
matyka.

Książka ma się ukazać w paź-
dzierniku. leszek sobieraj ●

Tyskie smaki dzieCińsTWa
STOWARZySZENIE SERIO WRAZ Z uRZęDEM MIASTA PRZyGOTOWuJą WyJąTKOWą PuBLIKACJę

nie Tylko kobieTy, nie Tylko poliTyka
pierwszy tyski koNgres kobiet ZA NAMI.

NaSZ kOmeNTaRZ:

Podczas Kongresu Kobiet, tak jak przy wielu innych okazjach 
słuchałam o prawach kobiet, nierówności płci, zbyt małej obec-
ności kobiet w polityce, biznesie czy życiu publicznym. Osobiście 
nie jestem zwolenniczką wprowadzania tzw. parytetów, ani 
w polityce, ani w zarządach firm czy przedsiębiorstw. To, czy ktoś 
zostanie wybrany na posła, albo prezesa dużej firmy, nie powin-
no w żadnym stopniu zależeć od płci, a jedynie od kompetencji, 
zaangażowania i pracowitości. Co nam z tego, że nawet co drugi 
kandydat na listach wyborczych będzie płci żeńskiej, jeśli nie 
będzie to wynikało z autentycznego zaangażowania tej osoby, 
a jedynie z tego, że „teraz musi być kobieta”? Czy zyskamy w ten 
sposób wartościowych przedstawicieli?
Drogie panie, uderzmy się w piersi. Czy naprawdę nasza aktyw-
ność jest proporcjonalna do naszych roszczeń? W kulturze – 
owszem, jest niemała. Ale w polityce? Nawet w rozmowach o niej 
panowie są aktywniejsi. Jak często słyszycie koleżanki spierające 
się podczas spotkania o konstytucję i ustrój państwa? Dopóki 
same, z wyboru chętniej sięgamy po „Twój Styl” niż po „Politykę” 
i włączamy raczej serial niż transmisję obrad sejmu – nie miejmy 
pretensji, że kobiecych „jedynek” jest na listach wyborczych jak 
na lekarstwo. sylwia witMaN ●

PS. Dla mnie nie ma czegoś takiego jak prawa kobiet. Podobnie 
jak nie ma kobiecej literatury. Literatura jest dobra albo mierna, 
a nie kobieca czy męska. A prawa są te same dla wszystkich. 
I jeszcze – podbijanie serc zostawiłbym sobie na czas wolny. 
W działalności publicznej podbijajmy raczej umysły.

Portrety bohaterek książki „Patriotki ze Śląska” wykonała Marta Frej, autorka artystycznych memów.
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Już ubiegłoroczna, debiutancka edycja festiwalu AuKSODRONE okazała się wielkim 
muzycznym wydarzeniem na skalę przynajmniej ogólnopolską. Nie inaczej było i w tym 
roku. Podczas minionego weekendu Mediateka rozbrzmiewała różnorodnością muzyki 
współczesnej w jej licznych kolorach, a festiwal podbił serca kolejnych melomanów. 
Przyczynił się do tego także znakomity koncert wirtuoza fortepianu Leszka Możdżera 
z orkiestrą Aukso (na zdjęciu). ●

w Niedzielę wybory, 
zateM kaMpaNie 
wyborcze kaNdydatów 
jUż dawNo rUszyŁy 
z kopyta. w tychach 
akcje proMocyjNe są 
wyjątkowo NUdNe 
i gdyby Nie iNcydeNty, 
do których doszŁo, 
w sUMie Nie MielibyŚMy 
o czyM pisać. jak 
to często podczas 
wyborów bywa, doszŁo 
do NiszczeNia plakatów 
oraz karalNych gróźb.

Te ostatnie padły pod adresem 
Anity Skapczyk kandydatki z ra-
mienia PiS. W sieci pod zdjęciem 
jej zniszczonego plakatu wybor-
czego pojawił się wpis Marka S. 
o treści: „tę szmatę z pisu to spa-
lić na stosie a nie tylko banery 

niszczyć” (pisownia oryginalna 
– red.). Poszkodowana szybko 
zgłosiła sprawę na policję, która 
ustaliła miejsce pobytu internauty 
i zatrzymała go. Zarzutów jeszcze 
nie usłyszał, lecz otrzymał zakaz 
zbliżania się do poszkodowanej.

Z wandalizmem wyborczym 
spotkał się również Michał Gra-
matyka z Koalicji Obywatelskiej. 
Jego banery były sukcesyw-
nie cięte nożem do tego stop-
nia, że kandydat na posła zre-
zygnował z wieszania kolejnych 
na rzecz mniejszej, ale treściw-
szej tabliczki. – Na zbiegu ul. 
Jaśkowickiej i ul. Stoczniowców 
na prywatnym gruncie postawi-
łem przyczepę z banerem, który 
pierwszy raz zniszczony został 
pod koniec września. Następne-
go dnia zawiesiłem nowy plakat, 
który kolejnej nocy znów został 

zniszczony. Wandal nie odpusz-
czał, aż w końcu zrezygnowałem 
i powiesiłem wspomnianą tab-
liczkę. Sprawa oczywiście zosta-
ła zgłoszona na policję – relacjo-
nuje Michał Gramatyka.

Policja apeluje o porządek 
i przestrzeganie przepisów, prze-
de wszystkim tych związanych 
z wyborami. Policjanci będą pro-
wadzić wzmożone działania po-
legające głównie na zapewnieniu 
bezpieczeństwa i porządku pub-
licznego m.in. w rejonach dzia-
łania obwodowych komisji wy-
borczych. – W ciągu ostatnich 
lat czas wyborów przebiegał ra-
czej spokojnie w naszym mieście. 
Obecnie policjanci prowadzą do-
chodzenie pod nadzorem Proku-
ratury Rejonowej w Tychach za-
kwalifikowane jako przestępstwo 
przeciwko porządkowi publiczne-
mu. Od 2017 roku policjanci ze-
społu ds. Wykroczeń Wydziału 
Prewencji KMP w Tychach od-
notowali 5 spraw z artykułów 
Kodeksu Wyborczego (łamanie 
ciszy wyborczej, rozklejanie pla-
katów w miejscach do tego nie-
przeznaczonych oraz niszczenie 
ogłoszeń) – wyjaśnia Barbara Ko-
łodziejczyk rzecznik prasowy Ko-
mendy Miejskiej Policji.
kaMil peszat ●

eko - pRodukT na 
spRzedaż
jUż po raz 18. tyszaNie spotkali się w zespole szkóŁ Nr 1 Na „eko-kierMaszU 
dla zdrowia” ORGANIZOWANyM PRZEZ TySKIE KOłO POLSKIEGO KLuBu EKOLOGICZNEGO 
POD PATRONATEM PREZyDENTA MIASTA TyCHy.

podczas wydarzeNia 
orgaNizatorzy 
proMowali zdrowy styl 
życia, profilaktykę 
i kUltUrę bycia zgodNą 
z NatUrą.

– To nie tylko okazja do zaku-
pienia ekologicznych wyrobów. 
Podczas kiermaszu prowadzone 
są porady dietetyczne, prelekcje 
dotyczące zdrowego trybu ży-
cia oraz warsztaty rękodzielni-
cze. Bardzo się cieszę, że może-
my w tej inicjatywie wziąć udział 
jako wolontariusze – podkreślała 
dyrektor ZS nr 1 Grażyna Jurek. 
Wśród licznych atrakcji znalazły 
się dwie wystawy grafik traktują-
cych o smogu i piciu wody z kra-
nu, do czego zachęcało Regional-
ne Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji. – Woda dostarczana 
przez „Tyskie Wodociągi” nadaje 
się do spożycia bez konieczności 
gotowania. Jest przede wszystkim 
bogata w mikroelementy, dobrze 
pod tym kątem zbilansowana, 
o wysokich walorach smakowych. 
W świetle niezależnych badań ja-
kościowych należy do najlepszych 
w kraju – potwierdził prezes 
RPWiK Krzysztof Zalwowski.

Jak zwykle sporym zaintere-
sowaniem cieszyło się stoisko 
z wędlinami. – Bycie eko to styl 
życia, któremu przyglądają się 
liczni przedsiębiorcy, ci nieuczci-
wi również. W ostatnich czasach 
popularne są mięsa i wędliny po-
chodzące z małych firm, które 
specjalizują się w ekologicznych 
produktach. Niestety, sporo wy-
stawców, wykorzystując panujące 
trendy, sprzedaje zwykłe wędliny 
po mocno zawyżonych cenach. 
O ile jesteśmy w stanie kontro-
lować duże firmy wędliniarskie, 
które trafiają na półki sklepowe, 
o tyle u mniejszych przedsię-
biorców kontrole weterynaryjne 
są po prostu rzadsze i z mojego 
doświadczenia mogę powiedzieć, 
że wypadają gorzej. Warto spraw-
dzić czy sprzedawca dysponu-
je certyfikatami potwierdzający-
mi ekologiczność jego wyrobów. 
W końcu bycie eko nie zwalnia 
z samodzielnego myślenia – za-
uważyła Agnieszka Szczurowska 
lekarz medycyny weterynaryjnej. 
Bochenek chleba za 18 zł, litr ma-
ślanki za 16 zł, pół litra oleju rze-
pakowego za 35 zł – ceny ekolo-
gicznych produktów faktycznie 
mogą przerazić kupującego i za-
interesować „januszy biznesu”.

Eko-kiermasz to nie tylko za-
kupy. Podczas 18. edycji odby-

ły się liczne warsztaty, prelekcje 
i występy. Sporym zainteresowa-
niem cieszył się występ Grzego-
rza Wańczyka z pasieki „Gucio”. 
– Powinniśmy jeść więcej mio-
du z kilku prostych przyczyn. Jest 
smaczny, zdrowy, a spożywając go 
ratujemy pszczoły. Dziś pokazywa-
łem zainteresowanym jak mądre, 
pracowite i potrzebne są to stwo-
rzenia. Jedna pszczoła potrafi po-
konać dystans kilku kilometrów 
w poszukiwaniu nektaru, znalaz-
łszy go, przekazuje innym pszczo-
łom tę informację. Są w stanie wziąć 
pod uwagę okrągły kształt Ziemi 
i uwzględniają go w typowym dla 
siebie „tańcu”. W dodatku, znając 
potrzebne kąty, przekazują sobie 
informacje jak daleko w danym 
kierunku należy się udać – opo-
wiadał pszczelarz. Każdy z uczest-
ników kiermaszu mógł samodziel-
nie uszyć torbę z firanki czy plecak 
ze starych koszulek, posłuchać pre-
lekcji o klimacie czy jakości powie-
trza, zasięgnąć porady dietetyka czy 
porozmawiać z psychologiem Ju-
styną Rutkowską o tym jak wpro-
wadzić postawę eko w życie.

Sobotni kiermasz pokazał, 
że sporo tyszan zainteresowana 
jest ekologicznym stylem życia 
i gotowa jest zapłacić kilka zło-
tówek więcej za produkty sprzy-
jające zdrowiu i środowisku. 
Niestety, po kilku dłuższych roz-
mowach trudno pozbyć się wra-
żenia, że ekologiczny styl życia 
to wciąż fanaberia dla bogatych 
ludzi. Ceny eko-produktów (tych 
bez certyfikatów także) powala-
ją i dopóki Jan Kowalski nie bę-
dzie mógł kupić ich po zwykłej 
cenie, trudno oczekiwać ewolu-
cji poglądów większości. 
kaMil peszat ●

komunikat

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

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze 

został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część 

działki nr 2540/49 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy al. Jana pawła II, na posado-

wienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako części 

działki nr 1357/120 pow. 18 m2, położonej w Tychach przy ul. cielmickiej, na cele rekrea-

cji, na czas nieoznaczony,

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część 

działki nr 1390/32 o pow. 215 m2, położonej w Tychach przy ul. Gen. de Gaulle`a, na cele 

ogrodu działkowego, na czas nieoznaczony.

kampania na noże?
podczas kaMpaNii wyborczej DOSZłO DO łAMANIA PRAWA.

Zmęczony „szarpaniem się” z wandalem jeden z kandydatów zawiesił taką tabliczkę.

komunikat

Prezydent Miasta Tychy
woj. śląskie

8 października 2019 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w dzielnicy Wilkowyje,  
przy ulicy Mikołowskiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr 
0150/XLIX/932/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w dzielnicy Wilko-
wyje, przy ulicy Mikołowskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do etapu pierwszego wyżej wymienionego planu 
miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 
43100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieru-
chomości, której wniosek dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej (ePUAP:/UMTychy/skrytka) opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Szczegółowe określenie granic obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu, 
w tym granice obszaru objętego etapem pierwszym i tekst ww. uchwały znajdują się:
1) do wglądu w Wydziale planowania przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,
2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.

umtychy.pl/(zakładka: Zamierzenia władzy –> Obwieszczenia –> Zagospodarowanie 
przestrzenne –> 2019 Październik).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej 
zakładce w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale planowania 
przestrzennego i Urbanistyki.

Zastępca prezydenta Miasta ds. Gospodarki przestrzennej
/-/mgr Igor Śmietański
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twoje zieloNe tychy

po raz kolejNy 
wojewódzki szpital 
specjalistyczNy 
Megrez realizować 
będzie projekt 
dotyczący choroby 
cywilizacyjNej jaką 
jest depresja. warto 
paMiętać, że jest 
oNa chorobą, a Nie 
chaNdrą czy ozNaką 
sŁaboŚci i Może 
spotkać każdego 
bez względU Na pŁeć, 
wiek, wyksztaŁceNie, 
statUs MaterialNy czy 
spoŁeczNy.

Walczmy z depresją
– We współczesnym świecie de-
presja dotyka coraz więcej osób. 
Jest to poważny stan. Choroba 
ta często upośledza funkcjono-
wanie i może na jakiś czas wyłą-

czyć z aktywnego życia, zwłasz-
cza, gdy nie zostaje właściwie 
zdiagnozowana i nie jest leczo-
na – mówi psycholog szpitalny 
Eliza Cieślikowska.

Z roku na rok obserwuje się 
wzrost zachorowań na depre-
sję u dzieci i młodzieży. Nie-
pokojący wydaje się również 
fakt, że średnia wieku, w któ-
rym diagnozuje się depresję, 
coraz bardziej się obniża. Dlate-
go powstał projekt pod nazwą: 
„Działania edukacyjno-informa-
cyjne w zakresie promocji zdro-
wia psychicznego i zapobiega-
nia zaburzeniom psychicznym 
oraz szkolenia w zakresie pro-
mocji zdrowia psychicznego”, 
który został podzielony na trzy 
działania: spotkania z ucznia-
mi tyskich szkół ponadpodsta-
wowych, szkolenia m.in. dla le-
karzy rodzinnych, pielęgniarek 

środowiskowych, nauczycie-
li i pedagogów oraz kampanię 
informacyjno–edukacyjną dla 
mieszkańców miasta Tychy. Pro-
gram będzie realizowany do koń-
ca 2019 roku.

dotrzeć do nastolatka
Stowarzyszenie „Trzeźwość Ży-
cia” z Tychów będzie z kolei rea-
lizowało projekt: „Zanim będzie 
za późno. Trzynaście powodów 
do rozmów”. Program skierowa-
ny jest do rodziców dzieci ma-
jących trudności z wyrażaniem 
emocji, radzeniem sobie ze złoś-
cią, skłonnych do zachowań au-
toagresywnych czy zagrożonych 
próbami samobójczymi.

Celem projektu jest pomoc 
rodzicom w budowaniu atmo-
sfery bezpieczeństwa i zrozu-
mienia pomiędzy rodzicem 
a nastolatkiem, poprzez realiza-

cję celów szczegółowych. W ra-
mach programu zaplanowano 
12 spotkań profilaktyczno-edu-
kacyjnych oraz konsultacje in-
dywidualne z osobą prowadzącą 
warsztaty w ramach działalno-
ści Stowarzyszenia „Trzeźwość 
Życia”. Program będzie reali-
zowany w Tychach do końca 
2019 roku.

zaszczep się, seniorze!
Do tyskich seniorów skierowa-
ny jest z kolei „Program pro-
filaktycznych szczepień prze-
ciwko grypie dla osób powyżej 
65. roku życia w mieście Tychy”. 
Od 18 września do 5 grudnia 
seniorzy przewlekle chorzy 
lub o niskich dochodach mogą 
skorzystać z bezpłatnej eduka-
cji oraz szczepień w Centrum 
Medycznym Hipokrates przy 
ul. Gen. de Gaulle’a 49 oraz 
w przychodni CM Hipokrates 
– ul. Wspólna 3. Umawianie 

wizyt lekarskich przed szcze-
pieniem pod numerem telefo-
nu: 32 411 66 40.

Projektem, który rozpocznie 
się w październiku, jest 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”. Skierowany jest do kobiet 
powyżej 18. roku życia, miesz-
kanek miasta Tychy. Zaplanowa-
no 6 spotkań wykładowo-ćwicze-
niowych realizowanych w ciągu 
6 tygodni.

– Spotkania pod hasłem „Tak 
trzymajMY” odbywać się będą 
w sali Przyszpitalnej Szkoły Ro-
dzenia w Megrez Sp. z o.o. Za-
planowano m.in. wykłady, pa-
nele dyskusyjne, instruktaże 
z omówieniem ćwiczeń oraz 
zaopatrzenie uczestniczek pro-
jektu w materiały edukacyjne 

– mówi Marzena Ferenc z UM 
Tychy.

Spotkania edukacyjne rozpo-
częły się 7 października. Zainte-
resowane osoby mogą zgłaszać 
chęć udziału w projekcie w Me-
grez Sp. z o.o. w Tychach ul. Edu-
kacji 102, tel. 32 32 55 280.

– Zachęcamy mieszkańców 
naszego miasta do korzystania 
z miejskich programów profi-
laktycznych. Tworzymy je po to, 
by pomagać i wspierać osoby, któ-
re tej pomocy potrzebują. Ich za-
kres jest bardzo szeroki: od pomo-
cy dzieciom i rodzicom w radzeniu 
sobie ze stresem i agresją, przez 
przeciwdziałanie alkoholizmo-
wi i narkomanii, po szczepienia 
dla seniorów. Staramy się odpo-
wiadać na potrzeby mieszkańców 
i mam nadzieję, że dzięki tym pro-
gramom życie wielu osób staje się 
łatwiejsze – mówi Maciej Grama-
tyka, zastępca prezydenta Tychów 
ds. społecznych. MU ●

Od 1 października br. poradnia 
nocnej i świątecznej opieki w Wo-
jewódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym Megrez działa przy Izbie 
Przyjęć szpitala. Numer telefo-
nu do poradni (32) 325 52 03 nie 
uległ zmianie.

W dotychczasowych pomiesz-
czeniach poradni nadal znajdo-
wać się będzie punkt pobrań Za-
kładu Diagnostyki Laboratoryjnej 
i Mikrobiologicznej. Kontakt tele-
foniczny z punktem możliwy jest 
pod numerem (32) 325 53 11.

Dla przypomnienia: z opieki le-
karskiej i pielęgniarskiej w ramach 
nocnej i świątecznej opieki zdro-
wotnej pacjent może skorzystać 
po godzinie 18 do 8 rano dnia na-
stępnego oraz całodobowo w dni 
ustawowo wolne od pracy.

Świadczenia nocnej i świątecz-
nej opieki zdrowotnej są bezpłat-
ne i udzielane bez skierowania. 
Ubezpieczeni w sytuacji pogor-
szenia stanu zdrowia mogą korzy-
stać z pomocy dowolnego punktu 
nocnej opieki.

Dyżurujący w przychodni le-
karz udziela porad:

w warunkach ambulatoryj-•	
nych,
telefonicznie,•	
w przypadkach medycznie •	
uzasadnionych – w domu pa-
cjenta.

Pacjent może skorzystać z tej 
formy opieki zdrowotnej w przy-
padku:

nagłego zachorowania;•	
nagłego pogorszenia stanu •	
zdrowia, gdy nie ma objawów 

sugerujących bezpośrednie 
zagrożenie życia lub istotny 
uszczerbek zdrowia, a zasto-
sowane środki domowe lub 
leki dostępne bez recepty nie 
przyniosły spodziewanej po-
prawy;
gdy zachodzi obawa, że ocze-•	
kiwanie na otwarcie przy-
chodni może znacząco nie-
korzystnie wpłynąć na stan 
zdrowia.
Pacjentom przysługują także 

zabiegi pielęgniarskie w ramach 
porady udzielonej przez lekarza 
dyżurującego w POZ oraz zabie-
gi wynikające z ciągłości leczenia. 
Zabiegi te mogą być wykonywa-
ne przez pielęgniarkę w gabine-
cie zabiegowym lub w domu pa-
cjenta. rs ●

Każdy staje w pewnym momencie 
przed koniecznością wykonania 
bardziej czy mniej generalnego 
remontu w swoim mieszkaniu. 
Nie każdy jednak wie co zrobić 
z odpadami, które przy takiej mo-
dernizacji są generowane w sporej 
często ilości.

– Wielokrotnie mieszkań-
cy zgłaszają, że firma wywożą-
ca odpady nie zabrała wszyst-
kiego, że od tygodni nikt nie 
wywozi leżących obok altany 
odpadów. Po sprawdzeniu co tak 
naprawdę jest przy altanie śmiet-
nikowej okazuje się, że dotyczy 
to odpadów remontowo budow-
lanych – mówi Antoni Zazakow-
ny, kierownik Referatu Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi 
w Urzędzie Miasta Tychy.

Niektórzy bowiem mieszkańcy 
remontując mieszkanie, wymie-
niając drzwi, podłogę czy arma-

turę łazienkową wynoszą demon-
towane przedmioty i składują 
przy altanach śmietnikowych, 
po czym przestają się nimi inte-
resować. Tymczasem firmy wy-
wożące śmieci z altan odbierają 
z kolei tylko tworzywa sztuczne 
i metale (żółte pojemniki), papier 
(niebieskie pojemniki), szkło (zie-
lone pojemniki), odpady kuchen-
ne (brązowe pojemniki), odpady 
pozostałe po segregacji (czarne 
pojemniki) oraz odpady wielko-
gabarytowe. Nie są natomiast od-
bierane wymienione wyżej odpa-
dy remontowo-budowlane.

– Osoby remontujące mieszka-
nia mają możliwość oddania wy-
tworzonych odpadów remonto-
wo-budowlanych, nieodpłatnie 
do 1,5 tony rocznie (w ramach 
opłaty uiszczanej za odbiór i za-
gospodarowanie odpadów komu-
nalnych). Ale trzeba oddać takie 

odpady w Punktach Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komu-
nalnych (tzw. PSZOK-ach), któ-
re znajdują się przy ul. Serdecznej 
(wjazd naprzeciw Maflow) oraz 
przy ul. Katowickiej (przy oczysz-
czalni ścieków). Jeżeli mieszkanie 
jest remontowane przez wyspecja-
lizowaną firmę, odpady powinny 
być zagospodarowane na jej koszt 
– wyjaśnia Antoni Zazakowny.

Przypomnieć należy, że skła-
dowanie odpadów przy altanach 
śmietnikowych jest niezgod-
ne z Regulaminem Utrzymania 
Porządku i Czystości w Gminie 
i może być sankcjonowane przez 
odpowiednie służby. Ponadto 
ich wywóz i zagospodarowanie 
musi zorganizować zarządca, na-
tomiast koszty najczęściej prze-
rzucane są na wszystkich miesz-
kańców korzystających z danej 
altany. wU ●

Mieszkańcy, którzy remontują mieszkanie są odpowiedzialni za wytworzone przy tej okazji odpady.

zwały śmieci przy altanach

spoTkania, poRady, szCzepienia
rUszają kolejNe Miejskie prograMy profilaktyczNe M.IN. DLA KOBIET I SENIORóW.

Nocna opieka przy Izbie Przyjęć.

w nagłym wypadku
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Mają okoŁo 8-calowy, 
dotykowy ekraN 
oraz UporządkowaNy 
i iNtUicyjNy UkŁad 
graficzNy. tak 
wyglądają Nowe 
kasowNiki ŚkUp, 
które w drUgiej 
poŁowie paździerNika 
będą UrUchaMiaNe 
w aUtobUsach 
i trolejbUsach, 
jeżdżących w tychach 
i okolicach.

Pod koniec tego roku będzie 
można w nich płacić również 
kartą płatniczą, do której zosta-
nie przypisany kupiony przez nas 
bilet. To pierwsze tak nowoczes-
ne urządzenia, które pojawią się 
w pojazdach Zarządu Transportu 
Metropolitalnego.

na początku testowo
Najpierw nowe kasowniki ŚKUP 
zostaną uruchomione testowo 
w kilku pojazdach jeżdżących 
po obszarze tyskim, natomiast 
w drugiej połowie października 
będą uruchamiane we wszyst-
kich 147 autobusach i 24 trolej-
busach.

 Pojazdy, jeżdżące po Tychach 
i okolicznych miastach i gminach, 
zostaną wyposażone w nowe ka-
sowniki ŚKUP, ponieważ wraz 
z integracją transportu publiczne-
go pod szyldem Zarządu Trans-
portu Metropolitalnego, system 
ten został rozszerzony właśnie 
o obszar tyski.

Wraz z uruchomieniem nowych 
kasowników, pasażerowie dawne-
go MZK Tychy będą mogli w nich 
kupować elektroniczne bilety jed-
norazowe, a do wyboru będą mie-
li bilety strefowo-czasowe (na jed-
no miasto lub ważny przez 20 min, 
na dwa miasta lub ważny przez 40 
minut lub na trzy i więcej miast 
lub ważny przez 90 min) oraz bi-
lety w taryfie odległościowej, gdzie 
pobrana z karty opłata obliczana 
jest proporcjonalnie do przejecha-
nego dystansu.

Raczej biletomaty 
– Nowe kasowniki znacząco róż-
nią się od swoich poprzedników. 
To zupełnie nowa technologia, 
która zdecydowanie ułatwi pa-
sażerom korzystanie z nich. Tak 
naprawdę powinniśmy o tych 
urządzeniach myśleć nie tylko jak 
o kasownikach, ale jak o automa-
tach biletowych, gdzie możemy 
kupować bilety elektroniczne  – 
mówi Grzegorz Stępień, kierow-
nik Wydziału Rozwoju w Depar-
tamencie Informatyki ZTM.

– Mają przede wszystkim 
dużo większy, dotykowy ekran 
oraz uporządkowany i intuicyj-
ny układ graficzny. Pod koniec 
tego roku pasażerowie z obsza-
ru tyskiego jako pierwsi w całej 
Metropolii będą mogli korzy-
stać z nowej funkcji, która zo-
stanie uruchomiona na tak sze-
roką skalę. Chodzi o możliwość 
płatności zbliżeniową kartą płat-
niczą. Korzystając z tej możliwo-
ści, kasownik nie wydrukuje nam 
papierowego biletu ani potwier-
dzenia tej transakcji, ponieważ 
nie będą one potrzebne.  Pod-
czas kontroli wystarczy przyło-
żyć kartę, za pomocą której bilet 
kupiliśmy, a kontroler na swoim 

terminalu zweryfikuje ważność 
tego biletu – wyjaśnia.

Górnośląska-Zagłębiowska 
Metropolia chce, aby docelowo 
we wszystkich pojazdach komu-
nikacji miejskiej możliwe było 
kupowanie biletów za pomocą 
zbliżeniowych kart płatniczych. 
Będzie to jeden z elementów mo-
dyfikacji systemu ŚKUP, nad któ-
rym trwają prace i przygotowania 
do ogłoszenia przetargu.

– W tej chwili jest za wcześnie, 
aby podać dokładną datę, kiedy 
modyfikacje poprawiające funk-
cjonowanie systemu ŚKUP mo-
głyby zostać wprowadzone, po-
nieważ jesteśmy jeszcze w trakcie 
przygotowania postępowania 
przetargowego w tej sprawie. Pla-
nujemy, że ogłoszenie przetargu 
nastąpi w pierwszej połowie przy-
szłego roku – mówi Adam Kra-
kowczyk, dyrektor Departamentu 
Informatyki Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii.

– Trwałość systemu ŚKUP, któ-
ry był dofinansowany z funduszy 
unijnych, obowiązuje do połowy 
2021 roku. Firmy, które uczest-
niczyły w dialogu technicznym, 
podkreślały, że aby wprowadzić 
całościową modyfikację systemu 
potrzeba kilku lat. Dopiero po roz-
strzygnięciu przetargu będziemy 
mogli oszacować, kiedy wprowa-
dzenie tych zmian będzie możliwe 
do zrealizowania – dodaje.

jak kupić bilet?
Na 8-calowym ekranie głównym 
nowego kasownika ŚKUP wi-
doczne są cztery główne ikony: 
„kup bilet strefowo-czasowy”, 
„kup bilet odległościowy”, „wy-
bierz bilet z karty ŚKUP” oraz 
„sprawdź i aktualizuj kartę”. Po-
nadto u góry ekranu widoczna 
jest nazwa przystanku, na którym 
wsiadamy oraz tego, który będzie 
następny; angielska i niemiecka 
wersja językowa; data i godzina. 
Znajduje się tam również ikona 
telefonu, po kliknięciu w którą 
pojawi się numer infolinii ZTM. 
Infolinia pracuje przez całą dobę 
siedem dni w tygodniu – również 
w niedzielę i święta.

BileTy STRefOWO-cZaSO-
We: Wybierając przycisk „kup 
bilet strefowo-czasowy” zostanie-
my przeniesieni do ekranu, gdzie 
będziemy mogli wybrać wariant 
biletu (na jedno miasto lub waż-
ny przez 20 min, na dwa miasta 
lub ważny przez 40 minut oraz 
na trzy i więcej miast lub ważny 

przez 90 min), a następnie jego 
rodzaj (normalny lub ulgowy) 
oraz wskazać liczbę biletów, które 
chcemy kupić poprzez przyciśnię-
cie plusa lub minusa na ekranie 
kasownika.

Należy pamiętać, że jeśli kupi-
my więcej niż jeden bilet, nie za-
piszą się one „na zapas” i po zrea-
lizowaniu płatności automatycznie 
wszystkie z nich zostaną skasowa-
ne. Opcja umożliwiająca zakup 
od 1 do 8 biletów dotyczy sytuacji, 
gdy na naszej karcie chcemy ska-
sować bilety również dla osoby lub 
osób, które z nami podróżują.

Kiedy już wybierzemy wszyst-
kie opcje, które chcieliśmy zazna-
czyć, na dole ekranu pojawi się 
przycisk z wartością biletów wraz 
komendą „zapłać”. Po kliknięciu 
w ten przycisk, kasownik popro-
si nas o przyłożenie karty ŚKUP 
w wyznaczone miejsce na dole 
kasownika, a charakterystyczny 
dźwięk będzie oznaczał, że nasz 
bilet został kupiony i skasowany. 
Na ekranie pojawi się również in-
formacja, o jakiej wartości bilety 
kupiliśmy, ich czas ważności oraz 
ile pieniędzy pozostało na naszej 
karcie ŚKUP.

Jeśli będziemy chcieli upew-
nić się czy wszystko prawidło-
wo zapisało się na naszej karcie, 
to z ekranu głównego możemy 
wybrać opcję „sprawdź i aktua-
lizuj kartę”. Po przyłożeniu karty, 
pojawia się informacja o rodzaju 
kupionych biletów, ich ważności, 
wartości i dostępnych na karcie 
ŚKUP pieniądzach.

BileTy ODległOściOWe: Bi-
lety odległościowe to domyślna 
taryfa kasownika. Aby skasować 
taki bilet wystarczy, że przyło-
żymy kartę ŚKUP w wyznaczo-
ne miejsce i w ten sposób nasz 
przejazd zostanie zarejestrowany. 
Na ekranie pojawi się informacja 
z nazwą przystanku, na którym 
skasowaliśmy bilet, stacja koń-
cowa oraz zablokowana kwota 
na naszej karcie.

Pobrana kwota to zawsze mak-
symalna cena biletu dzieląca przy-
stanek, na którym wsiadaliśmy 
do przystanku końcowego na tra-
sie danej linii. Jeśli wysiądziemy 
wcześniej i podczas wychodzenia 
z pojazdu ponownie przyłożymy 
kartę do kasownika, zostanie nam 
zwrócona różnica w kwocie po-
branej od tej rzeczywiście przez 
nas wykorzystanej. 

Natomiast jeśli przez przypa-
dek skasowaliśmy bilet odległoś-

ciowy, a chcieliśmy kupić jednak 
strefowo-czasowy, to po wykry-
ciu naszej pomyłki na tym samym 
przystanku bilet możemy zwrócić. 
Aby to zrobić trzeba przyłożyć 
kartę do czytnika, który zapyta 
nas „Czy na pewno chcesz zare-
jestrować wyjście na tym samym 
przystanku co wejście? ”. Po wy-
braniu opcji „tak”, która znajduje 
się w lewym dolnym rogu – ka-
sownik poprosi nas o ponowne 
przyłożenie karty. Po usłysze-
niu charakterystycznego dźwię-
ku, na ekranie pojawi się infor-
macja, że nasze wyjście zostało 
zarejestrowane i że nie pobra-
no za to żadnej opłaty. Po „od-
daniu” w ten sposób biletu, mo-
żemy kupić ten, który chcieliśmy 
pierwotnie.

Bilet odległościowy możemy 
też kupić, wybierając przycisk 
z ekranu głównego „kup bilet 
odległościowy”. To funkcja szcze-
gólnie przydatna dla osób, któ-
re nie mają zakodowanej na kar-
cie ŚKUP przysługującej im ulgi 
oraz w sytuacji, gdy chcemy kupić 
bilet na przewóz bagażu w tary-
fie odległościowej. Z tego pozio-
mu oczywiście też można wybrać 
wariant normalny lub kupić bilet 
dla osoby, która z nami podróżuje 
i zapłacić za nie z jednej karty.

Po wyborze rodzaju biletu 
(normalny, ulgowy, bagaż) i ich 
liczby, na dole pojawi się infor-
macja o wartości dodanych przez 
nas biletów oraz komenda „za-
rejestruj wejście”. Po kliknię-
ciu w nią, kasownik poprosi nas 
o przyłożenie karty ŚKUP, a na-
stępnie po usłyszeniu charakte-
rystycznego dźwięku na ekranie 
pojawi się informacja o zareje-
strowanym wejściu, przystanku, 
na którym bilet skasowaliśmy, po-
branej z karty ŚKUP kwocie oraz 
dostępnych na niej pieniądzach.

BileT kuPiONy PRZeZ POR-
Tal klieNTa: Kasownik umoż-
liwia nam również wykorzysta-
nie biletów jednorazowych, które 
kupiliśmy wcześniej za pośredni-
ctwem Portalu Klienta. Wystarczy 
wybrać opcję „wybierz bilet z kar-
ty ŚKUP”, a następnie wybrać do-
stępny na naszej karcie bilet lub 
bilety na przykład bilet normalny 
i bagażowy. Kiedy już to zrobimy, 
wybieramy przycisk „akceptuj” 
(na dole ekranu), przykładamy 
kartę do czytnika i po usłysze-
niu dźwięku pojawi się komuni-
kat, że pomyślnie zapisano dane 
na naszej karcie. MN ●

2 paździerNika 
w ŚląskiM Urzędzie 
wojewódzkiM 
odbyŁo się spotkaNie 
„bezpieczeństwo 
trzeciego wiekU”, 
w trakcie którego 
wyŁoNieNi zostali 
zwycięzcy 
wojewódzkiego 
koNkUrsU „aktywNy 
seNior”.  wŚród 
NagrodzoNych 
zNalazŁa się tyszaNka 
jaNiNa rosiek.

64-letnia seniorka od niemal 
dwóch dekad udziela się jako 
wolontariusz w Polskim Związku 
Niewidomych w Tychach, od 5 
lat działa także aktywnie na rzecz 
seniorów w Klubie Seniora „Pla-
tyna”. Jednym z efektów jej pracy 
jest działająca od 3 lat formacja 
taneczna Antidotum, z którą wy-
stąpiła m.in. na tyskie Senioria-
dzie i wielu innych imprezach 
dla seniorów w regionie.

Pani Janina jest także inicja-
torką  projektu „Uczeń i Mistrz 
na parkiecie” realizowanego 
w ramach programu „Seniorzy 
w akcji”. Projekt oprócz poka-
zów tańca, warsztatów i ćwiczeń 
obejmował utworzenie „inter-
wencyjnego pogotowia tanecz-
nego”, które odwiedziło m.in. 
świetlice terapeutyczne, domy 
opieki, domy dziecka oraz pla-
cówki lecznicze.

Taniec jest największą pasją 
„Aktywnej seniorki”, towarzyszy 
jej codziennie pomimo wieku, 
niepełnosprawności (jest oso-
bą słabo widzącą) i problemów 
zdrowotnych. Jak sama mówi, 
wierzy, że dzięki swojej aktyw-
ności daje seniorom możliwość 
przeżycia wieku senioralnego 
w dobrej kondycji, aktywności 
i z uśmiechem. Za to zaanga-
żowanie i pasję pomimo prze-
ciwności losy została doceniona 
przez jury wojewódzkiego kon-
kursu „Aktywny Senior”.
MN  ●

Będzie to już piąta edycja progra-
mu „Praca dla seniora”, skierowa-
nego do osób powyżej 60 lat. Rea-
lizuje go Powiatowy Urząd Pracy 
przy współpracy z Tyską Radą Se-
niorów. Zgłoszenia przyjmowane 
są do 16 października, a program 
rusza 23.10.

W sytuacji bardzo niskiego 
bezrobocia, pracodawcy chętniej 
zatrudniają osoby starsze. Tyski 
PUP był jednym z pierwszych, 
który przed dwoma laty urucho-
mił program „Praca dla seniorów”. 
Dotychczasowe edycje cieszyły się 
sporym zainteresowaniem i stąd 
jego kontynuacja. Jak się okazuje, 
motywy podjęcia pracy są różne, 
najczęściej wymienia się poprawę 
sytuacji finansowej, ale też chęć 
podzielenia się doświadczeniem 
zawodowym z młodszymi, a cza-
sami po prostu – „z nudów”.

Do tej pory z programu „Praca 
dla seniora” skorzystało 48 osób, 
z czego 37 zarejestrowało się jako 
osoby poszukujące pracy.

– Program jest tak realizowa-
ny, że starsza osoba, która do nas 
przychodzi, ma cały czas opiekę 
merytoryczną ze strony naszego 
pracownika – powiedziała Mo-
nika Kwaśniewicz z Powiatowe-
go Urzędu Pracy. – Najczęściej 
seniorzy poszukują pracy w ta-
kich zawodach jak portier, stróż, 
konserwator, sprzątaczka biuro-
wa, kierowca kat B, pracownik 
ochrony, pracownik biurowy, re-
jestratorka medyczna. Nasi dorad-
cy przedstawili seniorom łącznie 
187 propozycji pracy. Są to m.in. 
pracownik porządkowy, pracow-
nik ochrony, opiekun na przejściu, 
fakturzystka, sprzedawca, kon-
serwator. Mamy także propozy-
cje pracy biurowej, np. niedaw-

no jeden z pracodawców zwrócił 
się do nas z ofertą pracy polegają-
cej na archiwizacji danych. Senio-
rzy mogą wybrać odpowiadająca 
im formę zatrudnienia – umowa 
zlecenie, o dzieło, na zastępstwo, 
choć są też oferty pracy etatowej.

– Jest sprawą oczywistą, że ma-
jąc już 50, 60 i więcej lat, nie moż-
na podołać każdej pracy, każdemu 
wyzwaniu zawodowemu – powie-
działa Urszula Polubiec, przewod-
nicząca Tyskiej Rady Seniorów. 
– Dlatego w ofertach jest praca 
dorywcza, niewymagająca od se-
niorów siły fizycznej, czy dużej 
sprawności. Jest wiele starszych 
osób, które mają niskie emery-
tury, ale na tyle zdrowia i moż-
liwości, że chętnie by jeszcze po-
pracowali i podzielili się swoim 
doświadczeniem z innymi.

Zapisy do programu przyjmo-
wane są w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Tychach osobiście 
(informacja) lub pod nr telefonu 
32/781-58-78. W ramach pro-
gramu odbędą się trzydniowe 
zajęciach (23-25.10) poświęcone 
wiedzy i umiejętności potrzeb-
nych do aktywnego poszukiwa-
nia pracy. Będą też zajęcia kom-
puterowe, by poszukując pracy 
wykorzystywać strony i portale 
internetowe. Seniorzy otrzymają 
również wsparcie doświadczone-
go pośrednika pracy, który będzie 
współpracował z pracodawcami 
w celu pozyskania przyszłych 
miejsc pracy.

Pierwsze spotkanie w ramach 
programu odbędzie się 23.10, 
o godz. 9, w sali 205 (II pię-
tro) Powiatowego Urzędu Pracy, 
ul. Budowlanych 59, a uczestni-
czyć w nim mogą jedynie osoby 
wcześniej zapisane. ls ●

noWe kasoWniki
pojawiŁy się jUż w Niektórych pojazdach, PO TESTACH ZOSTANą ZAMONTOWANE WE WSZySTKICH AuTOBuSACH 
I TROLEJBuSACH.

startuje kolejna edycja programu Powiatowego urzędu Pracy 
i Tyskiej Rady Seniorów.

praca 
dla Seniora

akTyWna 
W TańCu
wyróżNieNie dla seNiorki Z TyCHóW
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w tyM rokU ogień pod gigaNtyczNą 
patelNią zapŁoNie o godz. 13 i będzie tliŁ się 
do 19. wszystkich ŁasUchów zachęcaMy 
do odwiedzeNia browarU obywatelskiego 
w Niedzielę 13 paździerNika, kiedy 
to odbędzie się iMpreza charytatywNa 
kUliNarNy ogień dla Świetlikowa.

Dla fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci „Świetlikowo” 
będzie gotować ponad 40 szefów kuchni z kraju, w tym 
uczestnicy programu Masterchef Junior. Najmłodsi we-
zmą udział w licznych warsztatach, zaś głównym punk-
tem programu są konkursy kulinarne przeznaczone dla 
uczniów szkół gastronomicznych z Tychów, Katowic, 
Sosnowca, Jaworzna, Żarek, zaś utytułowani mistrzowie 
patelni stoczą wielką kulinarną bitwę „Haja na wykopki”. 
Efekty zmagań kucharzy będą serwowane w ramach de-
gustacji, zaś dochód z imprezy w całości zostanie prze-
znaczony na fundację Świetlikowo. kp ●

Już po raz trzeci w Mediate-
ce odbędzie się charytatywna 
impreza Wielka Muzyczna Po-
moc organizowana przez Mar-
cina Gołkę. Tym razem zebrane 
pieniądze przekazane zostaną 
3-letniej Klarze Kozok cier-
piącej m.in. na padaczkę czy 
wadę rozwojową ośrodkowego 
układu nerwowego. Impreza 
odbędzie się 13 października 
o godz. 14.

Wielka Muzyczna Pomoc 
to cykl imprez charytatyw-
nych, podczas których zbiera-
ne są fundusze na wsparcie dla 

potrzebującego dziecka. – To już 
bodajże 9. edycja tego przedsię-
wzięcia. Pierwsze edycje grałem 
razem z zespołem w Undergro-
und Pubie, z którym od za-
wsze się przyjaźniliśmy. Były 
to koncerty na kilkadziesiąt 
osób, podczas których zbierali-
śmy kilkaset złotych. Z biegiem 
lat impreza się rozrastała i do-
łączały do nas kolejne zespo-
ły. W pewnym momencie za-
marzyłem, żeby zorganizować 
coś większego niż koncert cha-
rytatywny. Coś, co przyciągnie 
całe rodziny. Pomyślałem wte-

dy o Mediatece i zacząłem drą-
żyć temat. Dzięki przychylności 
Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych i dyrekcji Miej-
skiej Biblioteki Publicznej udało 
się zorganizować imprezę o za-
skakującej skali – opowiadał 
Marcin Gołka.

Odwiedzający mogą li-
czyć m.in. na pokaz iluzji, szuka-
nie niespodzianek dla dzieci, kon-
kurs plastyczny, pokaz taneczny 
i koncert Eloi. Oprawą muzycz-
ną wydarzenia zajmą się zespoły 
Black Pin oraz Mantra. 
kaMil peszat ●

Nie lada gwiazda pojawi się jUż 
NiebaweM Na goŚciNNej sceNie 
riedel MUsic clUb. koNcert przy 
Ul. oŚwięciMskiej 53 zagra jedNa 
z Najbardziej UzNaNych polskich 
wokalistek jazzowych i popowych, 
grażyNa Łobaszewska.

Koncert, podczas którego artystka przypomni 
swoje największe przeboje (jak choćby „Gdybyś”, 
„Brzydcy” czy nieśmiertelny „Czas nas uczy po-
gody”) odbędzie się w piątek, 18 października 
o godz. 20.

Warto już dziś postarać się o bilety, zwłaszcza, 
że w sprzedaży nie zostało ich już wiele. ww ●

reklama

łobaszeWska 
zaŚpieWa u Riedla
jedNa z Najlepszych polskich wokalistek WySTąPI W PAźDZIERNIKu W TyCHACH!

w niedzielę warto odwiedzić Mediatekę, gdzie zaplanowano moc atrakcji dla całych rodzin.

charytatywne granie

pRzez żołądki do seRC
dzięki wielkiej patelNi W uBIEGłyM ROKu uZBIERANO 15 TyS. ZłOTyCH DLA 
ŚWIETLIKOWA. 

ar
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8 paździerNika, wtorek
godz. 17 – ZAKRęTKOWO – warsztaty ro-
dzinne (Klub MCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)
godz. 18 – XIV TySKIE DNI LITERATuRy: 
spotkanie z Jackiem Wójcickim (MBP – 
Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

9 paździerNika, środa
godz. 17 – WARSZTATy CHEMICZNE: 
„Co wisi w powietrzu” (Klub MCK urbano-
wice, ul. Przejazdowa 8)

10 paździerNika, czwartek
godz. 18 – XIV TySKIE DNI LITERATuRy: 
spotkanie z Joanną Bator (MBP – Media-
teka, al. Piłsudskiego 16)

11 paździerNika, piątek
godz. 18 – XIV TySKIE DNI LITERATuRy: 
spotkanie z Jakubem żulczykiem (MBP – 
Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – WAżNE PIOSENKI – kon-
cert zespołu Raz Dwa Trzy (Teatr Mały, 
ul. Hlonda 1)
godz. 20 – HEMP GRu – koncert hip ho-
powy promujący płytę „Eter” (Klub mu-
zyczny underground, pl. Korfantego 1)

12 paździerNika, sobota
godz. 12 – BAJKOTEKA – projekcja fil-
mu dla dzieci „Hotel Transylwania 3” (MBP 
– Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – RESINA – koncert Karoliny 
Rec w cyklu Next Wave (Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 20 – WOJCIECH KLICH – kon-
cert blues-rockowy (Riedel Music Club, 
ul. Oświęcimska 53)

14 paździerNika, poniedziałek
godz. 17 – ŚWIAT NA WyCIąGNIęCIE 
RęKI: „Pik Dybowskiego – pojedynek z ja-
kuckim mrozem” – spotkanie z Szymo-
nem Przebindą (MBP – Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 18 – ANDROMEDA – KINO, JAKIE 
ZNAMy: projekcja filmu „Brasilia: projekt-
utopia” (Pasaż Kultury Andromeda, pl. Ba-
czyńskiego)
godz. 18.30 – SPOTKANIE Z PODRóż-
NIKIEM: „Zimą w góry północnej Szwe-
cji z saniami polarnymi” – spotkanie 
z Klaudią Jadwiszczyk i Krzysztofem Le-
wickim (Klub MCK Wilkowyje, ul. Szkol-
na 94)

11 paździerNika: godz. 19 – 
ważNe pioseNki – koNcert 
zespoŁU raz dwa trzy, teatr 
MaŁy

m
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. p
ra

so
we

z okazji okrągŁego 
jUbileUszU w MiNioNy 
piątek odbyŁ się 
werNisaż prac 
zebraNych przez trzy 
dekady dziaŁalNoŚci 
galerii. wŚród aUtorów 
obrazów jest wiele 
Nazwisk zNaNych 
lokalNie, ale także 
w caŁyM krajU. wystawa 
potrwa do końca 
paździerNika.

Galerię do życia powołała Tere-
sa Wodzicka ówczesna dyrektor 
MDK nr 1. Taka uroczystość nie 
obyłaby się bez jej udziału. – Na-
zwa galerii nawiązuje do ważnej 
roli artystów w edukacji młodzie-
ży. Ta może odbywać się w dwa 
sposoby: bierny i czynny. Galeria 
przez wszystkie lata swojej działal-
ności realizowała oba. Nasi pod-
opieczni czynnie edukowali się 
z zakresu sztuki na niezliczonych 
warsztatach plastycznych i rze-

mieślniczych, podczas których 
kładliśmy nacisk na osadzenie 
wykonywanych prac w odpowied-
nim kontekście. Ten był bardzo 
pomocny przy biernej edukacji, 
która pozwalała młodzieży poru-
szać się swobodniej wśród ogrom-
nej ilości prac, jakie przewinęły się 
przez galerię – opowiadała pomy-
słodawczyni galerii.

– Ze względów organizacyj-
nych nie udało nam się na ju-
bileuszowej wystawie umieścić 
wszystkich obrazów i fotografii, 
które znajdują się w zbiorach ga-
lerii „Artyści Młodym”. Wśród 
autorów zaprezentowanych prac 
znaleźli się: Sonia i Ireneusz Bo-
tor, Krystyna Jasińska, Ewa Su-
rowiec-Butrym, Eryk Pudełko, 
Elżbieta Kuraj, Anatol Korzun, 
Piotr Murawa, Halina Lerman, 
Stanisław Mazuś, Jolanta i Zdzi-
sław Kiełczykowscy, Krzysztof 
Pasztuła, Renata Boczar, Andrzej 
Kacperek, Barbara Frankiewicz, 
Helena Golda-Błahut, Edyta Rut-

kowska, Bogusław Trybus, Cecy-
lia Szerszeń, Jan Dubiel, Samvel 
Paremuzyan, Tadeusz Ziętara, 
Katarzyna Nowak-Zagórska, Zbi-
gniew Furgaliński, Paweł Koto-
wicz czy Ilona Primus-Ziarnow-
ska. To oczywiście nie wszystkie 
nazwiska, ale wydaje mi się, że te 
pokazują rozmiar i różnorodność 
oraz bogactwo wystawy – dodał 
Maciej Gruchlik, obecny dyrek-
tor MDK nr 1.

Pierwszą wystawą zorganizo-
waną przez galerię było „Meda-
lierstwo”, które skupiło się wokół 
prac Augustyna Dyrdy. Przez lata 
wystawom towarzyszyły wystę-
py licznych gości, choćby akto-
rów (m.in. Augusta Kowalczyka 
czy Andrzeja Warcaby), śpiewa-
ków (m.in. Sabiny Olbrich, Janu-
sza Muszyńskiego) a nawet całych 
chórów (m.in. Cantate Deo). Ak-
tualnie o oprawę muzyczną dba-
ją wychowankowie MDK, prowa-
dzeni przez Rafała Białasa.
kaMil peszat ●

podczas festiwal 
sztUki faktU w torUNiU 
pierwsza Nagrodę 
w kategorii „filM 
dokUMeNtalNy 
z pograNicza 
reportażU” zdobyŁ 
tyszaNiN wojciech 
wikarek za filM 
„haNys”. to opowieŚć 
o legeNdarNyM kolarzU 
z wartogŁowca 
zygMUNcie haNUsikU, 
jedNej z czoŁowych 
postaci polskiego 
kolarstwa lat 60. 
i początkU lat 70. 
filM powstaŁ przy 
wspóŁUdziale MUzeUM 
Miejskiego w tychach.

Wojciech Wikarek jest jednym 
z najbardziej utytułowanych 
twórców kina amatorskiego 
w Polsce. Podczas prawie 30-let-
niej działalności realizował filmy 
dokumentalne, krótkometrażo-
we, teledyski, z których wiele zo-
stało nagrodzonych na festiwa-
lach krajowych i zagranicznych. 
Reżyser ma w dorobku ponad 
150 nagród, w tym wyróżnienie 
na festiwalu w Berlinie za film 
„Inny świat”. W 2006 roku uka-
zał jego najgłośniejszy film 
„Najdłuższa szychta” o strajku 
w kopalni „Piast”, a w 2015 roku 
– „Irek” – o opowieść o jego ojcu, 
Ireneuszu Wikarku, znanym mu-
zyku, m.in. dyrektorze Orkiestry 
Polskiego Radia i Telewizji w Ka-
towicach.

Kolejną nagrodę przyniósł mu 
film „Hanys”. Jego premiera od-
była się w czerwcu br. w Tyskiej 
Galerii Sportu. Oprócz głównego 
bohatera – Zygmunta Hanusika 
i Wojciecha Wikarka, na uroczy-
stym pokazie obecni byli także 
dawni kolarze – rywale z pele-
tonu i przyjaciele popularnego 
„Zygi”.

– Prace nad tym filmem trwa-
ły dwa lata, bo choć wszystko 
przebiegało sprawnie, było kil-
ka momentów, że musieliśmy 
po prostu poczekać – powiedział 
wówczas Wojciech Wikarek. – 
Tak było m.in. z Ryszardem 
Szurkowskim. Po ciężkim wy-

padku, któremu uległ w Niem-
czech podczas wyścigu ama-
torskiego, nie wiedzieliśmy czy 

w ogóle wystąpi przed kame-
rą. Jednak poczekaliśmy i uda-
ło się…ls ●

„młodzi” 
po TRzydziesTCe
MŁodzieżowy doM kUltUry OBCHODZIł 30-LECIE DZIAłALNOŚCI WySTAWIENNICZEJ 
GALERII „ARTyŚCI MłODyM”

Teresa Wodzicka otrzymała zasłużone podziękowania za powołanie galerii do życia.
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naGRoda za Hanysa
wojciech wikarek wŚród laUreatów FESTIWALu SZTuKI FAKTu.

Lista laureatów 
QUIZU JĘZYKOWEGO BEST CJO 2019

Nagrody gŁówNe
kurs semestralny w BeST cjO o wartości 
750 zł

1. Klaudia Dyjas
2. Aneta Pilszko

Nagrody pocieszeNia
Słowniki lub samouczki z różnych 
języków oraz 12 rabatów po 200 zł.

1. Maciej Bodzioch
2. Magdalena Grząślewicz
3. Anna Dyjas
4. Anna Krzyżowska
5. Edyta Serafin
6. Renata Kania
7. Katarzyna Chmiel
8. Magdalena Pytlok
9. Marcin Szyja
10. Anna Michalska
11. Wojciech Musiał
12. Myron Valenzuela Castro

Nagrody należy odebrać osobiście (prosimy o przynie-
sienie dokument tożsamości ze zdjęciem) do 30 paź-
dziernika 2019 r. w szkole BEST Centrum Języków 
Obcych w Tychach, ul. Kopernika 1B (główne wejście 
od Al. Bielskiej) od poniedziałku do piątku w godz. 
9:00-21:00 i w soboty 9:00-13:00. Kupony rabatowe 
ważne są do 30 października 2019 r., ale kursy 
językowe rozpoczynają się od 09.10.2019 r.

Spis kursów można znaleźć na 
www.bestcentrum.pl

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim 
dziękujemy za udział w konkursie!

Zygmunt Hanusik i Wojciech Wikarek podczas premiery 
filmu „Hanys” w Tyskiej Galerii Sportu.
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Każdy uczestnik może skorzy-
stać z kilku form wsparcia, które 
również objęte są dofinansowa-
niem. Zajęcia odbywają się min. 
w Katowicach, Mikołowie, Gli-
wicach, Żorach, Częstochowie, 

Bielsku-Białej, Cieszynie, Byto-
miu, Jaworznie, Mysłowicach. 
– Do uruchomienia grupy po-
trzebujemy minimum dziesięć 
a maksymalnie 12 osób na jed-
nym poziomie zaawansowania, 

zainteresowanych wzięciem 
udziału w kursie o jednej tematy-
ce szkoleniowej – mówi Wioletta 
Żabicka z Centrum Szkolenio-
wego Masterlang. – Wystarczy 
wypełnić formularz zgłoszenio-
wy wraz z testem poziomują-
cym z wybranej tematyki szko-
leniowej i przesłać go na adres: 
ul. Jana Kasprowicza 3/5, 31-523 
Kraków – zachęca.

Szczegóły oraz formularz te-
stu poziomującego znaleźć moż-
na na stronie masterlang.pl/ 
kuzniakk. as ●

kuRsy z unijnym 
dofinansoWaniem
ceNtrUM szkoleNiowe MasterlaNg MA CIEKAWą OFERTę KuRSóW, REALIZOWANyCH 
W RAMACH PROJEKTu KuźNIA KOMPETENCJI KLuCZOWyCH, DOFINANSOWANyCH W 85% 
Z FuNDuSZy uNII EuROPEJSKIEJ.

w raMach projektU MożNa skorzystać 
z NastępUjących forM wsparcia: kUrsy językowe 
– aNgielski, NieMiecki, fraNcUski oraz kUrsy 
koMpUterowe – obsŁUga koMpUtera, Ms office, 
prograMy z pakietU aUtodesk MiN. aUtocad, revit, 
3dMax, veNtpack, iNveNtor, coMsol itp., palo 
alto. wszystkie kUrsy zakończoNe są egzaMiNaMi 
z MiędzyNarodowyM certyfikateM.
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oGłoszenia dRobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobNe.tychy.pl

aUto:
AUTOSKUp KUpIĘ KAŻDE AUTO ! NAJlE-
pIEJ 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, SZA-
Fy. NIETypOWE ZABUDOWy. REMONTy. 
pRZERÓBKI, DORÓBKI WyMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMyKAJĄcE, WyMIANA 
NOŻEK MEBlOWych NA METAlOWE Z 
REGUlAcJĄ, pOMIAR I WycENA GRATIS.  
691577335 TANIO I SOlIDNIE     

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

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

ABc - ŁAZIENEK. KAFElKOWANIE. INSTA-
lAcJE WOD.- KAN. ROBOTy MURARSKO-
TyNKARSKIE. TRANSpORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Naprawa pralek automatycznych 504 
877 825, 32 219 58 18
Remonty dachów, papa tel. 505 015 
176, 32 - 203 70 71 
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 519855939 
panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566
płytkowanie, hydraulika, gładzie, malo-
wanie. Tel. 668 651 688. 
ELEKTRYK usługi tel. 609 606 737
panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504625566
Karcher – czyszczenie tapicerki meb-
lowej 503 401 885 
Sprzątnie i mycie okien 501 169 606

E l E K T R y K usługi elektryczne Tel: 609 
606 737
Budowa domków i Mieszkań Bieruń Stary 
507 304 182

ogród:

fiNaNse:

kariera/edUkacja:

praca:
przyjmę do prac budowlanych 792 807 
907 
Przyjmę pracownika do wykańczania 
wnętrz. Tel. 510-632-877

NierUchoMoŚci:
Pilnie poszukujemy nieruchomości 
dla zdecydowanych klientów. Za-
dzwoń M3D 510 271 510

KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Pry-
watnie, 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, -hIpO-
TEKA, -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. 506 727 138

SPRZEDAM
Sprzedam działkę Czułów 661 mkw, 
140 tyś. Tel. 510 271 510 
Do Sprzedania GARAŻ na osiedlu M w 
kompleksie METRO. Ogłoszenie prywat-
ne tel 668 349 506
Sprzedam dom 100m2 działka 700m2 
woj. lubuskie tel.683 914 159 lub 609 
318 312
Garaż Tychy METRO na parterze sprzedam. 
17 m2, suchy, wysokość – 3 m, z prądem, 
teren monitorowany. cena 48 000 zł. 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 pię-
tro, pokój z kuchnią – 36 m2, ładne z 
balkonem. 129 000 zł.   BN VOTUM: 501 
503 735.

WYNAJMĘ:
Do wynajęcia pomieszczenie 83 m kw. na 
cichą działalność. Tychy ul. Budowlanych 
137. Tel. 502-810-478. 
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 pokój lub mieszkanie w Tychach 
na Glince. Kontakt: 665348245
Wynajmę garaż (wewnątrz kanał) na os. 
Z. Tel. 608643385 
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 215.000 
zł klucze w biurze 733-476-805 www.
ihn.com.pll
Tychy-Żwaków, M-3, 35m2, cena 214 
000zł, 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 
remoncie 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 os c 2 pokoje 37 m2, balkon,niska 
zabudowa, 886-309-196 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, 325.000zł, 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
Dom parterowy Gostyń, 97m2, do za-
mieszkania tel. 886-309-196, www.ihn.
com.pl
Wyry dom w stanie surowym zamknię-
tym z garażem cena 325 000 zł tel. 504-
476-805
Działki Tychy Wartogłowiec o pow. 856 m2 
i 744 tel. 696-493-977 www.ihn.com.pl
Działka Tychy-Glinka o pow. 870 m2 super 
lokalizacja, dobra cena tel. 696-493-977
Działka budowlano-rolna Tychy-Urbano-
wice o pow. 5129 m2, cena za 64 zł/m2 
tel. 886-309-196
Bieruń Działka z projektem, doprowadzo-
ne media pow 742 m2 cena 140.000 zł tel. 
886-309-196 www.ihn.com.pl
Działka Świerczyniec, różne powierzchnie 
odo pow. 880m, cena 123zł/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, 
parter,duże witryny o.pow. 80 m2 cena 
2000 zł/ mce 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 przemy-
słowe, 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, 17zł/m2, 
bardzo tanie koszty ogrzewania, z rampą, 
tel. 696-493977, www.ihn.com.pl
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Następny numer tt ukaże się jak zwykle we wtorek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach

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

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

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

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

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. cyganerii 51

æ Szpital Miejski, ul. cicha 27
æ city point, al. Jana pawła II 16–18
æ Dom towarowy Baron, al. Jana pawła II 10
æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz powiatowy 
Urząd pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. hlonda 1
æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1
æ WBU Balbina, ul. Barona 30
æ  przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6
æ  BEST centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b
æ  Apteka „Blisko ciebie”, ul. Borowa 134
æ Dworzec pKp
æ Szkoła Medan, plac Świętej Anny 4

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum piwowarstwa  
– ul. Katowicka 9

æ  centrum Dystrybucji Kompani 
piwowarskiej, ul. Mikołowska 5

æ  Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3
æ  Rejonowe przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy, ul. przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,  

ul. lokalna 11
æ  podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Szkoła podstawowa nr 23, cielmice, 

ul. Jedności 51
æ  centrum handlowe Gemini park, 

ul. Towarowa 2c

æ  Tech car, al. piłsudskiego 23
æ  Bar paprocański, al Niepodległości 33
æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44

oraz:
æ  Komenda Miejska policji, al. Bielska 46
æ  pasaż Kultury Andromeda, 

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

Warszawy 26
æ  cM hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49
æ hotel Tychy, al. Jana pawła II 10
æ pKM, ul. Towarowa 1
æ  „Atrium”, Rynek 2
æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto centrum 

Tychy, ul. Begonii 12
æ ZS nr 1, ul. Wejchertów 20

æ SM „Stella”, ul. hierowskiego 29
æ Gimnazjum nr 4, ul. Konecznego 1
æ OKS paprocany, ul. Sikorskiego 110
æ  centrum Medyczne paprocany, 

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

ul. Mikołowska
æ ZSp nr 1, Wilkowyje ul. leśna 66
æ  NZOZ lens–Med, czułów, ul. Narcyzów 24
æ  Sklep mięsny, czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, piaskowa
æ  Tech car, czułów ul. Katowicka 47
æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33

æ  SUh „Jedność”, Urbanowice, ul. Główna

æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa

æ piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Sklep Spożywczy Fh „Renata”,  

ul. Reymonta 42
æ  Ab-projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ hospicjum im.  św. Kaliksta
æ  powiatowa Stacja Sanitarno  

-Epidemiologiczna w Tychach

bieruń:
æ Starostwo powiatowe w Bieruniu

kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5
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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 po-
koje, 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 160zł, 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 200zł VIpART 
574 445 040
Goczałkowice-Zdrój, nowe mieszkania 
bezczynszowe w stanie deweloperskim, 
3 pokoje , pow. 60,40m2, 1 piętro, cena 
255tys.zł, VIpART 790 855 188
Tychy, os M, M-3, o pow. 39m2, 9 piętro, 
cena 199 tys.zł VIpART 509 733 966
Wisła, dom o pow. cał. 235m2, działka 
2165m2, cena 570 tys.zł, VIpART 574 
445 040
Tychy, os Z, ul. Sikorskiego, M-4, o pow. 
użyt. 60,90m2, 2 piętro, niska zabudowa, 
cena 270 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 
wynajęcia 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 000zł tel. 519-
595-674 www.ASTON.com.pl
Tychy os.h, 2 niezależne pokoje z balko-
nem, 43,5m2, do własnej aranżacji, cena 
179 000zł tel. 728-713-101 www.ASTON.
com.pl
Tychy 4 pory Roku, umeblowane, bardzo 
dobry stan, 49,9 m2, 350.000zł 731-713-
100 www.ASTON.com.pl
Tychy, Os. G, ul. De Gaulle'a, 50 m2; 2 po-
koje, 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 Wilkowyje, 
50 m2, dwa pokoje, 1500zł plus media 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia bardzo ładne mieszkanie w 
centrum Tychów Ul. Nałkowskiej, 3 poko-
je, czynsz 1950 zł m-c, tel. 519 595 671 
www.ASTON.com.pl
Dom dla pracowników, 5000zł/mc, różne 
lokalizacje, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Dom dla pracowników, 14 łóżek, 7000zł/
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 dewelo-
perskim, 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, kanalizacja, 
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 zamiesz-
kania lub pod wynajem. ZApRASZA-
My 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:

ciasno, chłodno i samotnie – tak się czu-
ję w schroniskowym boksie. A mogliby-
śmy... zobaczyć, co słychać nad wodą, 
pobawić się piłeczką, spędzić razem we-
soły dzień.
Jestem Brutus, 
czekam od prawie 
3 lat na dom. 
proszę, pomóż mi!

Kontakt: hania 724 942 742

iNNe:
D.J. KUBA – wesela, urodziny, jubileu-
sze, imprezy okolicznościowe. Tel: 536 
250 543. 
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Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00,  
alarmowy 997;
Straż Pożarna,  
al. Niepodległości 230,  
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe, 
ul. Fitelberga 71,  
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Pod Piramidą 
ul. Sikorskiego 101, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe, ul. Barbary 
25, tel. 32/227 31 24, alarm. 992, 
www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi-
cy 6, tel. 32/325 64 11, www.pec.
tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach, 
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00,  
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00, 
www.szpitalmegrez.pl; 
Sanepid, ul. Budowla-
nych 131, tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7:30-15:30, czw. 
7:30-17:30, pt. 7:30-13:30, 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7:30-17,  
pt. 7:30-12; rej.pojazdów:  
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 6-19, 
sob. 7-14.
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7:30- 18, 
wt.-pt. 7:30-15:30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7:30-15:30, 
czw. 7:30-17:30, pt. 7:30-13:30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skar-
bowy-w-tychach, czynny: pon. 
7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7:30-15:30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/327 
02 46, e-mail: mops.tychy@inte-
ria.pl, czynny: pon.-śr. 7:30-15:30, 
czw. 7:30-17:30, pt. 7:30-13:30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. 
 ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pt.-
pon. 7.30-15.30.

Ważne  
telefonymiejskie
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gdy tak się przypatrzeć 
dwóM ostatNiM 
ligowyM MeczoM gks 
tychy, to Na pierwszy 
rzUt oka widać pewNe 
podobieństwa. zNowU 
tyszaNie grali Nieźle, 
prowadzili do przerwy 
i zNowU roztrwoNili 
pUNkty w końcówce.

W meczu z Olimpią Grudziądz 
podopieczni trenera Tarasiewicza 
objęli prowadzenie w 10 minucie. 
W minioną sobotę w Niecieczy 
zrobili to już po stu sekundach 
spotkania z Termaliką. Strzelał 
Łukasz Grzeszczyk, dobijał Szy-
mon Lewicki i było 1:0. Niestety, 
tylko przez siedem minut, bo Jelić 
przy udziale Marcina Kowalczyka 
wyrównał już w 9 min.

To był jednak dopiero począ-
tek szaleństwa, którego świad-
kami byli kibice w Niecieczy. Już 
w 13 min. oglądaliśmy trzecie-
go tego wieczora gola – tym ra-
zem niezwykłej urody strzałem 
z rzutu wolnego pod poprzecz-
kę popisał się Wojciech Szumi-
las i po raz drugi goście wyszli 
na prowadzenie.

Stracili je w 34 min., kiedy 
po rajdzie prawą stroną Kiełb 
wszedł odważnie w pole karne 
i strzałem w długi róg pokonał 
Jałochę. Nie był to jednak koniec 
emocji w I połowie. Siedem mi-
nut po wyrównującym golu ty-

szanie znowu byli o bramkę lep-
si. W 41 min. Sebastian Steblecki 
wymanewrował obronę Termali-
ki i podał do Kacpra Piątka, który 
z bliska nie zmarnował okazji.

Emocje nie opadły także 
po przerwie. Prowadzeni przez 
II trenera Tomasza Wolaka pił-
karze GKS próbowali kilkakrot-
nie podwyższyć skromne prowa-
dzenie, z kolei gracze Termaliki 
za wszelką cenę dążyli do wyrów-
nania. Udało się im to w 65 min., 
ale wyrównanie było zasługą nie 
tyle Kiełba, który wykorzystał sy-
tuację sam na sam z Konradem 
Jałochą, ile… sędziego liniowe-
go, który nie zauważył, że strze-
lec gola był na spalonym. Kilka 
chwil później arbiter – tym razem 
główny – nie dostrzegł zagrania 
ręką w polu karnym gospoda-
rzy, a czarę goryczy przepełnił 
czwarty gol dla piłkarzy z Nie-
cieczy, którego po akcji Kiełba 
zdobył wprowadzony kilka mi-
nut wcześniej Gutkovskis.

Trener Ryszard Tarasiewicz 
i jego zawodnicy będą teraz mie-
li trochę więcej czasu na otrząś-
nięcie się po tych dwóch jedno-
bramkowych porażkach. Mecz 
z Miedzią Legnicą, który miał 
się odbyć w najbliższy week-
end, został bowiem przełożony 
na wtorek, 22 października. Za-
miast niego, w najbliższy piątek 
o godz. 11 GKS zagra sparing 
z Odrą Opole.

BRuk-BeT TeRmalica Nie-
ciecZa – gkS Tychy 4:3 (2:3). 
Gole: Lewicki (2’), Szumilas (12’), 
K. Piątek (41’) oraz Jelić (9’), Kiełb 
(34’ i 65’), Gutkovskis (84’).
gkS Tychy: Jałocha – Mańka, 
Kowalczyk, Sołowiej, Szeliga – K. 
Piątek (90’ Kasprzyk), Krišto (79’ 
J. Piątek), Grzeszczyk, Steblecki, 
Szumilas – Lewicki. Żółte kartki: 
Grzeszczyk i Kasprzyk.

W pozostałych spotkaniach 12. 
kolejki: Zagłębie – Sandecja 3:1, 
Chojniczanka – Odra 1:2, Mielec – 
Jastrzębie 3:1, Wigry – Radomiak 
1:4, Podbeskidzie – Bełchatów 4:0, 
Grudziądz – Stomil 1:0, Miedź – 
Puszcza 1:0, Chrobry – Warta 0:0. 
wojciech wieczorek ●

i liga
1. Radomiak 12 26 20:12
2. Warta 12 24 18:10
3. Mielec 12 22 15:13
4. Podbeskidzie 12 21 20:12
5. Grudziądz 12 20 21:17
6. Miedź 12 20 15:11
7. Stomil 12 20 11:11
8. Termalica 12 17 17:12
9. Jastrzębie 12 17 17:16
10. gkS Tychy 12 17 25:20
11. Zagłębie 12 15 16:16
12. Sandecja 12 14 13:18
13. Chojniczanka 12 14 17:19
14. Puszcza 12 14 8:13
15. Bełchatów 12 14 14:15
16. Wigry 12 12 12:19
17. Chrobry 12 8 9:23
18. Odra 12 7 7:18

jako że NoMiNalNy 
szkoleNiowiec drUżyNy 
rezerwowej, toMasz 
wolak, MUsiaŁ w sobotę 
zastępować w Niecieczy 
zawieszoNego 
tarasiewicza, zespóŁ 
gks ii tychy prowadziŁ 
w kolejNyM iv-
ligowyM spotkaNiU 
drUgi treNer ŁUkasz 
kopczyk. a że popUlarNy 
„kopa” Na Ławce 
treNerskiej Usiedzieć 
Nie Może, przeto 
wstawiŁ się do skŁadU 
Na Mecz w laNdkU, 
przez 90 MiNUt kierowaŁ 
z MUrawy grą tyszaN, 
a Na dodatek zdobyŁ 
dającego zwycięstwo 
gola.

Obu zespołom przyszło się tego 
dnia zmierzyć nie tylko ze sobą, 
ale i z fatalna pogodą i ciężkim, 
grząskim boiskiem. Mimo to za-
równo Spójnia jak i GKS II zdo-
łały wypracować sobie po kilka 
sytuacji bramkowych. W pierw-
szej części meczu więcej ich mieli 
goście, ale strzały Nikolasa Wrób-
lewskiego, Michała Staniuchy czy 
Dominika Połapa albo padały 
łupem bramkarza z Landku albo 
obijały słupek jego bramki.

Z drugiej strony boiska także 
odnotowaliśmy kilka niecelnych 
uderzeń i fantastyczną obronę 
Marka Igaza w pierwszych minu-
tach, kiedy powracający po kon-
tuzji słowacki golkiper GKS wy-
szedł obronną ręką z sytuacji sam 
na sam z Więzikiem.

Jak się okazało, na rozstrzyg-
nięcie tego wyrównanego spot-
kania czekaliśmy do 55 min. Ty-
szanie egzekwowali rzut rożny, 
a Wróblewski wrzucił piłkę ide-
alnie na głowę… trenera Kopczy-
ka, który w takich sytuacjach nie 
zwykł pudłować.

Do końcowego gwizdka arbitra 
nie padła już żadna bramka, choć 
okazje do podwyższenia prowa-
dzenia mieli Jan Biegański i dwu-
krotnie Nikolas Wróblewski, a go-
spodarze w końcówce próbowali 
wymusić rzut karny. Skończyło 
się jednak na żółtej kartce dla gra-
cza Spójni i trzech punktach dla 
Trójkolorowych.

Naszych IV-ligowców czeka-
ją teraz dwa trudne wyzwania. 
W najbliższą środę o godz. 16 za-
grają na własnym terenie mecz Pu-
charu Polski z grającym o szcze-
bel wyżej Pniówkiem Pawłowice, 
zaś w niedzielę, 13 października 
o godz. 11 także w Paprocanach 
zmierzą się z liderem swojej grupy 
– MRKS Czechowice-Dziedzice.

SPójNia laNDek – gkS ii 
Tychy 0:1 (0:0). Gol: Kop-
czyk (55’).
gkS ii Tychy: Igaz – Szołtys, 
Kopczyk, Pańkowski, Rutkowski, 
Połap (76’ Nieśmiałowski) – Bo-
jarski, J. Biegański, Laskoś, Wrób-
lewski, Staniucha (90’ K. Kokosz-
ka). Żółta kartka: Szołtys.

W pozostałych meczach 9. ko-
lejki: Beskid – Wilcza 1:3, Łazi-
ska – Jasienica 1:0, Radziecho-
wy – Wodzisław 1:2, Książenice 
– Podbeskidzie II 5:3, Odra Cen-
trum – Czaniec 2:1, Kuźnia – 
Goczałkowice 2:3, Bełk – Cze-
chowice 0:4.
wojciech wieczorek ●

iv liga
1. Czechowice-Dz. 9 19 23:13
2. Wodzisław 9 19 23:11
3. Książenice 9 19 23:14
4. Czaniec 9 18 12:7
5. gkS ii Tychy 9 17 21:12
6. Goczałkowice 9 15 15:11
7. Podbeskidzie II 9 14 16:17
8. Jasienica 9 13 16:16
9. Kuźnia 9 12 19:17
10. łaziska 9 12 12:14
11. Landek 9 11 11:12
12. Bełk 9 10 16:26
13. Odra Centrum 9 9 11:24
14. Radziechowy 9 8 16:17
15. Wilcza 9 7 11:18
16. Beskid 9 1 12:28

Tyskie deja vu
bez treNera Na Ławce I BEZ ZWyCIęSTWA W KOLEJNyM MECZu.

Po golu Kacpra Piątka (w białym stroju) tyszanie prowadzili do przerwy 3:2, ale mecz przegrali.
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TReneR pokazał jak 
sTRzelać
piŁkarze gks ii tychy ODNIEŚLI CENNE WyJAZDOWE ZWyCIęSTWO W LANDKu.

Łukasz Kopczyk (z numerem 19) nie raz sprawiał swoimi główkami kłopot bramkarzom.
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Podopieczni trenera Ryszarda 
Dziopy kończą sezon pięściarski 
sukcesami, odnoszonymi na mię-
dzynarodowych turniejach w kra-
ju i za granicą.

Jacek Targiel (kat. 52 kg) i Ka-
rol Klima (54 kg) wystartowali 
w kolejnej edycji Międzynarodo-
wego Turnieju Bokserskiego im. 
Wiesława Rudkowskiego w Świd-
nicy. W imprezie wzięło udział 
blisko 100 zawodników z Czech, 
Niemiec, Włoch, Ukrainy i Pol-
ski. Obaj zawodnicy MOSM wy-

grali w swoich kategoriach wa-
gowych.

W tym samym czasie Bartło-
miej Rośkowicz wyjechał z repre-
zentacją Polski kadetów na Mię-
dzynarodowy Turniej Nadziei 
Olimpijskich w Niemczech.

– Nie byłem z Bartkiem na tych 
zawodach, ale oglądałem jego 
walki na filmie – powiedział Ry-
szard Dziopa. – Bardzo dobrze 
walczył w ćwierćfinale i w pół-
finale, podobnie było w finało-
wym starciu z pięściarzem gospo-

darzy. Bartek był zdecydowanie 
lepszy od rywala, jednak sędzio-
wie ostatecznie ogłosili wygraną 
Niemca 3:2. Nasz bokser został 
ewidentnie skrzywdzony, cze-
mu dali nawet wyraz gwizdami 
kibice na widowni. Po tym tur-
nieju Bartek wraz z kadrowicza-
mi wyjechał na kolejne zawody 
do Chorwacji. Sezon 2019 powo-
li się kończy, nasi pięściarze będą 
mieli teraz miesiąc przerwy, a po-
tem przystąpimy do przygotowań 
do kolejnego sezonu. ls ●

Koszykarze GKS Tychy nie zali-
czą do udanych wyjazdu do Ło-
wicza – przegrali zaledwie trzema 
punktami 78:81.

Początek spotkania był bardzo 
dobry w wykonaniu podopiecz-
nych Tomasza Jagiełki. Drużyna 
objęła prowadzenie 17:6 i wygrała 
pierwszą kwartę 21:13. W drugiej 
rywale mozolnie odrabiali stratę 
i schodząc na przerwę, tyszanie 
mieli tylko dwa punkty przewagi. 
Utrzymała się ona w kolejnej od-

słonie, a o wyniku zadecydowała 
seria 7:0 zanotowana przez dru-
żynę Księżaka w czwartej kwarcie. 
GKS nie miał w tym meczu do-
brych statystyk – tylko pięć trój-
ek, aż 18 strat.
kSiężak łOWicZ – gkS Ty-
chy 81:78 (13:21, 24:18, 18:20, 
26:19).
gkS: Kędel 16, Wrona 15, Maj-
ka 13, Jankowski 9, Zmarlak 8, 
Kulon 6, Szymczak 6, Woronie-
cki 5. ls ●

Bardzo dobrze rozpoczęli sezon 
II-ligowi siatkarze TKS Tychy. 
W pierwszym meczu pokonali 
AZS Politechnika Opolska 3:1.

W składzie 4. drużyny poprzed-
niego sezonu nastąpiło kilka waż-
nych zmian. Do Jaworzna odszedł 
libero Kacper Ledwoń, drużynę 
zasilili natomiast Mateusz Micha-
lec, Filip Sobkowiak i Michał Pła-
neta, Kamil Krupa, z Andrycho-
wa wrócił Damian Miller i z tego 
klubu pozyskano Łukasza Żłobe-
ckiego, wrócili także Przemysław 
Gepfert i Wiktor Gaj.

Dwa pierwsze sety sobotniego 
TKS wygrał spokojnie, ale w trze-

cim od początku inicjatywę prze-
jęli rywale, którzy wyraźnie pro-
wadzili, ostatecznie wygrywając 
wysoko, bo 25:12. Czwartego seta 
także lepiej zaczęli rywale, ale 
od stanu 5:5 tyszanie przeważa-
li i pewnie wygrali seta, prowa-
dząc 11:7, 19:13, 22:16.
TkS Tychy – aZS POliTech-
Nika OPOlSka 3:1 (25:17, 
25:16, 12:25, 25:16).
TkS Tychy: Szmajduch, Płane-
ta, Czerwiński, Żłobecki, Miller, 
Dzieżanowski, Aniołek, Krupa, 
Szczechowicz, Michalec, Sobko-
wiak oraz Gepfert, Gaj.
ls ●

MosM na międzynarodowych turniejach.

pięściarSkie SukceSy

w i lidze koszykarzy.

porażka w łowiczu

siatkarze rozpoczęli sezon

udany początek 
tkS

spoŚród tyskich 
drUżyN występUjących 
w Niższych ligach 
tylko siódeMka Nie 
zdobyŁa Nawet pUNktU. 
pozostaŁe zespoŁy 
zwycięsko zakończyŁy 
ostatNią kolejkę.

Liga okręgowa. Trzecią z rzędu 
wygraną zanotował Ogrodnik 
Cielmice. Co prawda rywalami 
były drużyny z dołu tabeli, ale 
szansy trzeba szukać w każdym 
meczu i podopieczni Grzegorza 
Chrząścika w pełni ją wykorzy-
stali. Po bezbramkowej pierw-
szej połowie Ogrodnik musiał 
odrabiać stratę, bo rywale objęli 
prowadzenie na początku dru-
giej odsłony. Na szczęście gol 
podziałał mobilizująco na dru-
żynę z Cielmic, bo chwilę potem 
wyrównał Klimas. Bramkarz 
niewiele miał do powiedzenia 
po jego celnym uderzeniu gło-
wą po dośrodkowaniu Chrząś-
cika. Ogrodnik objął prowadze-
nie po kolejnej bramce Klimasa, 
który tym razem zdecydował się 
na silny strzał z ok. 20 m. Trze-
ci gol padł po stałym fragmencie 
gry – z rogu dośrodkowywał Au-
gustyniak, piłkę przejął Gajewski 
i ustalił wynik meczu.
SOkół WOla – OgRODNik 
cielmice 1:3 (0:0). Bramki: 
Klimas 2, Gajewski.
OgRODNik: Gąsior – Michalak, 
S. Białas, Foltyn – Augustyniak 

(82’ R. Białas), Koczy (70’ Koło-
dziejczyk), Olszewski (85’ Golda), 
Gajewski – Chrząścik, Klimas.

Po 10. spotkaniach Ogrodnik 
Cielmice zajmuje 7. miejsce.

liga okręgowa
1. Lędziny 10 22 22-7
2. Iskra  10 22 27-16
3. Bestwina 10 20 29-10
4. Wisła 10 19 16-17
5. Pasjonat 10 17 21-10
6. Jaworze 10 17 16-16
7. Ogrodnik 10 16 23-16
8. łąka 10 15 21-19
9. Bestwinka 10 14 11-23
10. Studzienice 10 14 23-26
11. Stal 10 13 23-22
12. Sokół 10 12 13-13
13. Czechowice 10 9 16-28
14. Rudołtowice 10 7 14-29
15. Rekord 10 6 19-24
16. Piast 10 4 11-29

W klasie A pewne zwycięstwo 
odniosło JUWe Jaroszowice w me-
czu z Brzeźcami. Po kwadransie 
gry prowadzenie dla JUWe uzy-
skał Damian Czupryna, a w 39 
min. podwyższył Dawid Frącko-
wiak. Rozstrzygnięcie przyniosła 
86 min., kiedy to na listę strzel-
ców wpisał się Marlon Potocz-
ny. Bardzo dobry mecz rozegrał 
Adrian Gąsior, którego dwa po-
dania otworzyły kolegom drogę 
do bramki.
lkS BRZeźce – juWe jaRO-
SZOWice 0:3 (0:2). Bramki: Czu-
pryna, Frąckowiak, Potoczny.

juWe: Kwiatkowski – Haśnik, 
Banaś, Nyga, Kryla (80’ Potocz-
ny) – Kaczmarczyk, Hornik, Czu-
pryna, Cibor (70’ Sz. Woźniak) 
– Frąckowiak (60’ Puto), Gąsior 
(85’ Flisak).

Bez większych problemów 
rozprawili się z Leśnikiem Ko-
biór piłkarze OKS Zet Tychy, 
wygrywając 4:1. Przegrała na-
tomiast Siódemka Tychy z GTS 
Bojszowy 3:5.

klasa a
1. Bojszowy 9 24 33-8
2. jaroszowice 9 22 23-7
3. OkS Zet 9 21 40-10
4. Stal 9 20 20-10
5. Studzionka 9 19 19-11
6. Woszczyce 9 18 32-16
7. Polonia II 9 16 29-22
8. Krupiński 9 14 14-15
9. Kryry 9 10 16-18
10. Brzeźce 9 10 13-22
11. Frydek 9 10 18-23
12. Jankowice 9 7 11-21
13. Siódemka  9 6 13-24
14. Leśnik 9 6 10-19
15. Międzyrzecze 9 5 16-24
16. Iskra II 9 0 4-61

W klasie B kolejne wyso-
kie zwycięstwo odniosła Czu-
łowianka Tychy, wygrywając 
5:0 z UKS Warszowice. To po-
zwoliło drużynie awansować 
na 3. miejsce w tabeli. Prowa-
dzi Unia Bieruń przed Gardawi-
cami – po 16 pkt i Czułowianką 
– 15 pkt. ls ●

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

w MiNioNyM tygodNiU 
hokeiŚci gks tychy 
dozNali drUgiej 
w tyM sezoNie porażki 
w phl, przegrywając 
wyjazdowe spotkaNie 
w gdańskU. wygrali 
NatoMiast dwa Mecze 
– z zagŁębieM sosNowiec 
i UNią oŚwięciM. 
a we wtorek, 8.10 czeka 
ich piąte spotkaNie 
w obecNej edycji 
chaMpioNs hockey 
leagUe – Mecz z vieNNą 
capitals.

Mistrzowie Polski zanotowali po-
ważną stratę – Michael Szmatula 
rozwiązał kontrakt z tyskim klu-
bem za porozumieniem stron. 
Powodem są sprawy osobiste. 
Zawodnik pojawił się w GKS Ty-
chy w lipcu br. Wraz z zespołem 
wywalczył Superpuchar Polski 
i był najlepiej punktującym za-
wodnikiem GKS w Hokejowej 
Lidze Mistrzów. Czy tyski klub 
planuje pozyskać kolejnego za-
wodnika na miejsce Szmatuły? 
Trener Andrej Gusow rozwiał 
wątpliwości stwierdzając, iż nie 
będzie transferu. Ma do dyspo-
zycji cztery piątki i ta kadra musi 
wystarczyć. Jednak ostateczną od-
powiedź na to pytanie poznamy 
w końcu stycznia, kiedy zamyka 
się okienko transferowe…

Bez większych problemów 
GKS Tychy poradził sobie 
w wyjazdowym meczu z Zagłę-
biem Sosnowiec, wygrywając 
4:1. Po pierwszej tercji trójkolo-

rowi prowadzili 2:0, po golach 
Bartłomieja Pociechy i Christia-
na Mroczkowskiego, który zdo-
był bramkę kiedy drużyna grała 
w osłabieniu. Po bezbramkowej 
drugiej tercji, tyszanie podwyż-
szyli na 3:0 w 52 min, ale półtorej 
minuty później rywale odpowie-
dzieli trafieniem. Wynik meczu 
ustalił Michał Kotlorz.
ZagłęBie SOSNOWiec – gkS 
Tychy 1:4 (0:2; 0:0; 1:2). Bramki: 
Pociecha, Mroczkowski, Klimen-
ko, Kotlorz.

Jednak z Gdańska GKS wró-
cił na tarczy, przegrywając z Lo-
tosem 3:5. Dwie bramki tysza-
nie stracili grając w osłabieniu, 
a w ogóle otrzymali aż 20 minut 
kar, co oznacza, że praktycznie 
jedną tercję grali mając jednego 
zawodnika mniej. Drużyna An-
dreja Gusowa przegrywała już 
0:3, m.in. po dwóch golach Jo-
sefa Vitka, ale w 54 min. dopro-

wadziła do wyrównania. Ostat-
nie pięć minut należało jednak 
do gospodarzy, którzy najpierw 
objęli prowadzenie, a wynik me-
czu ustalili, kiedy Murray zjechał 
do boksu.
lOTOS Pkh gDańSk – gkS 
Tychy 5:3 (1:0, 2:1, 2:2). bram-
ki: Jefimienko, Mroczkowski, 
Cichy.

W niedzielnym meczu GKS 
pewnie wypunktował Unię 
Oświęcim, zdobywając dwa gole 
w przewadze. Ten zwycięski mecz 
zapewne poprawił nastroje w eki-
pie przed wtorkową konfrontacją 
z Vienna Capitals.
gkS Tychy – uNia OśWięcim 
4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Bramki: Cichy, 
Akimoto, Rzeszutko. Witecki.
gkS Tychy: Murray – No-
vajowsky, Ciura; Klimienko, 
Cichy, Jefimienko – Bizacki, 
Kotlorz; Witecki, Galant, Kogut 
– Akimoto, Pociecha; Jeziorski, 

Bryk, Mroczkowski – Jeronow, 
Kolarz; Gościński, Rzeszutko, 
Bagiński.

A jaka jest sytuacja w tabeli 
przed najbliższą kolejką Hokejo-
wej Ligi Mistrzów? Przypomnij-
my, iż GKS Tychy zdobył punkt 
za porażkę w dogrywce z Mann-
heim. Oto dotychczasowe wyniki: 
GKS Tychy – Djurgarden Sztok-
holm 2:6 (1:2, 0:0, 1:4, bram-
ki: Akimoto, Jeziorski) GKS Ty-
chy – Adler Mannheim 2:3 (1:0, 
1:2, 0:0, d.0:1, bramki: Szczechu-
ra, Szmatula), Adler Mannheim 
– GKS Tychy 5:0 (4:0, 0:0, 1:0), 
Djurgarden Stockholm – GKS Ty-
chy 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). ●

1. Mannheim  11 4 18-3
2. Djurgarden  9 4 13-9
3. Vienna 3 4 8-15 
4. gkS Tychy 1 4 4-16

Ten mecz kibice i piłkarze GKS 
Futsal Tychy długo jeszcze będą 
wspominać. W trzecim spotkaniu 
sezonu piłkarze GKS Futsal Tychy 
zremisowali u siebie 8:8 z Futsa-
lem Nowiny.

Nawet prowadzący tyski zespół 
Michał Słonina, który na parkie-
tach ligowych widział już nie-
jedno przyznał, że takiego me-
czu jeszcze nie przeżył.

– Okazuje się, że można zdo-
być u siebie osiem goli i zremi-
sować, a właściwie stracić dwa 
punkty – powiedział. – Ten 
mecz był jak huśtawka, scho-

dziliśmy na przerwę przegrywa-
jąc 3:4. Na sekundę przed koń-
cem pierwszej połowy bramkarz 
gości dostał czerwoną kartkę. 
W sytuacji sam na sam sfaulo-
wał poza polem karnym Grzego-
rza Migdoła. Rywale przyjechali 
z jednym bramkarzem, więc za-
stąpił go zawodnik z pola. Wy-
dawało się, że to ułatwi zada-
nie… Poza tym przed pierwsze 
minuty drugiej połowy graliśmy 
pięciu na trzech, ale nie potra-
filiśmy tego wykorzystać. Pro-
wadziliśmy grę, mieliśmy prze-
wagę, jednak w decydujących 

chwilach nasi piłkarze zawodzili. 
Skuteczność, można powiedzieć, 
była niezła, natomiast dyscyplina 
taktyczna i skuteczna gra w de-
fensywie po prostu nie istniały. 
Mam o to dużo pretensji do sie-
bie i zawodników, bo tak grać się 
po prostu nie powinno. Słowem 
mecz-folklor, po którym pozo-
stał duży niedosyt.
gkS fuTSal Tychy – fuTSal 
NOWiNy 8:8 (3:5).

Po trzech meczach GKS Futsal 
zajmuje w tabeli I ligi 6. miejsce 
z 4 punktami za zwycięstwo i re-
mis. Bramki: 15-18. ls ●

Tylko siódemka 
bez punkTu
w Niższych LIGACH

strzelili u siebie 8 goli i… zremisowali.

mecz–folklor

liGoWe WyGRane i… poRażka
Mistrzowie polski PRZED MECZEM CHL Z VIENNą CAPITALS

WySOkie PORażki

Hokeistki Atomówek 
GKS Tychy doznały 
dwóch wysokich porażek 
z 8-krotnymi mistrzyniami 
Polski. W obu meczach nie 
udało im się zdobyć nawet 
jednej bramki…
W sobotę Atomówki 
przegrały z Polonią Bytom 
na własnym lodowisku aż 0:16 
(0:8, 0:3, 0:5), a w niedzielę 
0:10 (0:4, 0:3, 0:3).

Do tej pory hokeiści GKS zdobyli punkt w rozgrywkach 
CHL. Jak będzie w meczach z Vienną Capitals.
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iNfORmaTOR kiBica

hOkej. chl: 8.10. GKS Tychy – Vienna Capitals (18); phl: 11.10 
GKS Tychy – Naprzód Janów (18). plhk: 12.10 Atomówki GKS 
Tychy – Stoczniowiec Gdańsk (18.30), 13.10 Atomówki GKS Tychy 
– Stoczniowiec Gdańsk (12.15).
Piłka NOżNa. iv liga: 13.10 GKS II Tychy – MRKS Czechowice 
(11); liga okręgowa: 12.10 Ogrodnik Cielmice – LKS łąka (15); 
klasa a: 12.10 Znicz Jankowice – OKS Zet Tychy (15.30), 13.10 
JuWe Jaroszowice- Krupiński Susze (15.30), 13.10 Siódemka 
Tychy – Stal Chełm Śl. (15.30); klasa b: 12.10 Czarni Piasek - 
Czułowianka Tychy (15.30);  iii liga kobiet: 13.10 Polonia Ty-
chy – Czarni Sosnowiec (15). puchar polski: 9.10 GKS II Tychy 
– Pniówek Pawłowice (16). sparing: 11.10 GKS Tychy – Odra 
Opole (godz. 11);
kOSZykóWka. i liga: 12.10 GKS Tychy – Kotwica Kołobrzeg 
(18).
fuTSal: i liga: 13.10 Berland Komprachcice- GKS Futsal Tychy 
(17).
SiaTkóWka. II liga: 12.10 BBTS II Bielsko – TKS Tychy. ls ●

p jak pływalnia
BaRDZO NOWOcZeSNa, jak Na SWOje cZaSy, kRyTa Pły-
WalNia PRZy ul. eDukacji (DaWNiej eNgelSa) ZOSTała 
ZBuDOWaNa W 1976 ROku.

Wcześniej pod dachem można się było pluskać w Tychach je-
dynie w budynkach ZEG-u, Technikum Budowlanego i SP 19. 
Wybudowanie nowoczesnej krytej pływalni to był krok w dobrą 
stronę. Z drugiej jednak strony trudno powiedzieć, aby od tej 
pory pływanie stało się w mieście sportem powszechnym. Nie 
przypominam sobie z moich lat szkolnych, abyśmy w ramach 
lekcji wuefu chociaż raz poszli na basen...

Basen został oddany do użytku 24 stycznia 1976 roku, czyli 
w szczycie PRL-owskiej propagandy. Musiał więc znaleźć się ja-
kiś polityczny pretekst. Okazała się nim – jak podała prasa – 31. 
rocznica wyzwolenia Śląska spod okupacji hitlerowskiej przez 
Armię Radziecką.

W uroczystości otwarcia obiektu wzięli udział najważniejsi 
lokalni oficjele z pierwszym sekretarzem partii, Mirosławem 
Strzodą. W okazjonalnym przemówieniu przypomniał, że Tychy 
„z małej przedwojennej miejscowości stały się jednym z najwięk-
szych ośrodków przemysłowych w kraju i są po prostu synoni-
mem nowej Polski”.

Budowa obiektu została sfinansowana przez Jaworznicko-
Mikołowskie Zjednoczenie PW, ale dołożyły się do niej także inne 
zakłady przemysłowe z miasta i okolicy.

Po przecięciu wszelkich wstęg i wysłuchaniu żeńskiej orkiestry 
związków zawodowych, na basenie odbyły się zawody pływackie 
młodzieży, a także pokazy baletu na wodzie i skoków z trampo-
liny w wykonaniu zespołu z warszawskiego Pałacu Młodzieży. 
Obecnie otwieraniu przeróżnych aquaparków towarzyszy zwy-
kle skok do wody w garniturze miejscowego dygnitarza, wtedy 
w Tychach obyło się bez takich fanaberii. Nie te czasy...

Tyska pływalnia na samym początku posiadała basen o wy-
miarach 25x12,5 m oraz brodzik dla dzieci 10,5x6 m. W budynku 
znajdowały się także hotel z 24 miejscami noclegowymi, kawiar-
nia oraz sauna.

Z krytego basenu, oprócz mieszkańców miasta, korzystali rów-
nież sportowcy. Jerzy Kubica, dawny piłkarz wicemistrza Polski 
GKS Tychy, opowiadał mi, że dla drużyny to był drugi dom. Za-
wodnicy mieli bowiem tam krótkie zgrupowania przedmeczowe, 
często korzystali z sauny i zabiegów fizjoterapeutycznych.

Kapitan GKS z lat 70. znakomity obrońca Marian Piechaczek 
przyznał się nawet, że pływać nauczył się właśnie na tyskim 
basenie. – Mieliśmy zajęcia na pływalni, która znajdowała się 
obok naszego stadionu. Szepnąłem znajomemu, który był tam 
ratownikiem, że z pływaniem to u mnie kiepsko. Wstyd mi było 
uczyć się przy wszystkich, przyjeżdżałem więc na basen jeszcze 
raz, o dziesiątej wieczorem. żeby nikt nie widział – wspominał 
Piechaczek. piotr zawadzki, tyska galeria sportU ●
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Na budowie basenu (1973).

Budynek pływalni po oddaniu do użytku w 1976 roku.

warsaw judo Open i IJL

udane 
Starty 
judoczek
Tyszanka Maja Żmuda judoczka 
MKS Pałac Młodzieży Katowice 
zajęła 5. miejsce podczas 21. 
edycji Warsaw Judo Open.

To jeden z największych tur-
niejów judo w Europie, zaliczany 
do Międzynarodowego Pucharu 
Polski. Rozegrany został na war-
szawskim Torwarze równocześ-
nie na 10 matach. Uczestniczyło 
w nim ponad 1800 zawodników 
z 29 krajów.

W kategorii młodziczek 
do 48 kg, Maja miała aż 31 ry-
walek. Pierwsze trzy walki za-
kończyła zwycięstwami, poko-
nując kolejno Słowaczkę, Polkę 
(Ewę Tęczę ze Skoczowa) i Ło-
tyszkę. Niestety, przegrała półfi-
nałową walkę z Wiktorią Ślązok 
z Czarnych Bytom, a w pojedyn-
ku o brąz musiała uznać wyższość 
zawodniczki z Czech. Maja upla-
sowała się na piątym, punktowa-
nym miejscu. Siostra Mai, Julia 
również wystartowała w zawo-
dach, ale odpadła w elimina-
cjach.

Zawodniczki UKS Ippon Ty-
chy Marta Simon i Sandra Mokry 
wystartowały w kolejnej edycji In-
ternational Judo League w War-
szawie i obie sięgnęły po meda-
le. Marta złoty medal, a Sandra 
srebrny.

W drugim dniu turnieju ty-
szanki wzięły udział w randori 
(walki szkoleniowe) pod okiem 
znakomitej zawodniczki Anety 
Szczepańskiej – srebrnej meda-
listki Igrzysk Olimpijskich w At-
lancie w 1996r. ls ●

w bydgoszczy 
rozegraNo 
Mistrzostwa 
polski jUNiorów 
oraz MŁodzieżowe 
Mistrzostwa polski 
w strzelaNiU. 
zNakoMicie spisali 
się reprezeNtaNci 
Śląskiego towarzystwa 
strzeleckiego 
w tychach, zdobywając 
cztery Medale – trzy 
zŁote i jedeN srebrNy.

W mistrzostwach Polski mło-
dzieżowców wystartowała 
Wioletta Pawluczek i Sebastian 
Szklanny. Wioletta potwierdziła 
swoją znakomitą formę i sięg-
nęła po dwa tytuły mistrzow-
skie i jedno wicemistrzostwo. 
Złoto wywalczyła w konkuren-
cji pistoletu pneumatycznego 
oraz w mikście (pistolet pneu-
matyczny) razem z Sebastia-
nem Szklanym. Srebrny krążek 
zdobyła natomiast w pistolecie 
sportowym z wynikiem na klasę 
mistrzowską.

Ich młodsza koleżanka, Wero-
nika Paszek, startująca w MP ju-
niorów, zwyciężyła w konkuren-
cji pistolet sportowy.

– Powrót z trzema złotymi 
i srebrnym medalem oraz wie-
loma punktowanymi czołowymi 
miejscami to duży sukces naszej 
ekipy – powiedział Krzysztof 

Rymski, trener i prezes ŚTS. – 
Wioletta i Weronika od kilku 
lat należą do krajowej czołów-
ki w swoich kategoriach wieko-
wych, przywożą medale z niemal 
wszystkich imprez i od kilku se-
zonów są w kadrze narodowej. 
Z kolei Sebastian już w ubiegłym 
roku wywalczył w mikście junio-
rów medal z Oliwią Dąbrowską. 
Teraz do złotego medalu dorzu-
cił siódme miejsce indywidual-
nie. Nieco słabiej na tych za-
wodach wystartowała właśnie 

Oliwia, ale także była w czo-
łówce, bo zajęła czwarte i szóste 
miejsce. W drugiej konkuren-
cji – pistoletu pneumatycznego 
– Weronika Paszek była piąta. 
To obecnie grupa naszych za-
wodników, którzy w Śląskim To-
warzystwie Strzeleckim treno-
wali od dziecka. Mamy obecnie 
kolejną grupę młodszych wy-
chowanków, którzy teraz wy-
startują na mistrzostwach Pol-
ski młodzików we Wrocławiu. 
ls ●

złoTe sTRzały 
Tyszan
Mistrzowski sUkces EKIPy ŚLąSKIEGO TOWARZySTWA STRZELECKIEGO.

Najlepsze miksty strzeleckich mistrzostw Polski. 
Na najwyższym podium duet Śląskiego Towarzystwa 

Strzeleckiego – Wioletta Pawluczek i Sebastian Szklanny.
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Zainaugurowano 24. sezon Open 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej 
w Tychach.

Ponownie organizatorem tej 
jednej z najstarszych polskich 
lig amatorskich jest TKKF Pio-
nier Tychy (przez ostatnie 7 edy-
cji ligę prowadził KS All Black’s 
& Red’s). Liga powiększyła się 
o nową drużynę Brygada RR, któ-
ra już na starcie rozgrywek obję-
ła prowadzenie w tabeli notując 
trzy wygrane.

I kolejka: Zorza Tachospeed – 
Brygada RR 2:3, Bailando – KS 
All Black`s & Red`s 5:2, Fenomen 
Ledger – Hard Plast 4:3, KS Olim-
pia 02 – KS Pampeluna 06’ 2:7. II 
kolejka: Bailando – Brygada RR 
0:5, Fenomen Ledger – Zorza Ta-
chospeed 4:2, Olimpia 02 – KS All 
Black`s & Red`s 3:6, Pampeluna 
06 – Hard Plast 2:3. Awansem 
z 4. kolejki: Brygada RR – KS All 
Black`s & Red`s 7:0, Hard Plast 
– Olimpia 02’ 4:2. ls ●

24. sezon Open ALPN.

wyStartowali 
amatorzy

jedNą z ostatNich 
tegoroczNych iMprez 
żeglarskich Na jeziorze 
paprocańskiM byŁy 
rozegraNe w sobotę 
regaty saMotNików 
w klasie oMega, 
zorgaNizowaNe przez kż 
wyga.

W deszczowej aurze o puchary 
rywalizowało 9 żeglarzy. Naj-
lepszym samotnikiem okazał 
się Sławomir Białożyt na jachcie 

„Len-Med” z Klubu Żeglarskiego 
Tornado. Jemu przypadło głów-
ne trofeum – puchar prezyden-
ta Andrzeja Dziuby. S. Białożyt 
wyprzedził Michała Oberskiego 
(„Urszula”) z Fundacji Żeglarskiej 
Dar Śląska i reprezentanta gospo-
darzy – Marka Suleja („Hera”).

Sezon żeglarski zakończą rega-
ty Niepodległości (kl. DZ i Ome-
ga), które 10 listopada planuje 
zorganizować 27 Harcerska Dru-
żyna Wodniacka ZHP Mikołów 
oraz FŻ Dar Śląska. ls ●

ReGaTy 
samoTnikóW
sŁawoMir biaŁożyt W GłóWNEJ ROLI

Najlepsi żeglarze Regat Samotników 2019. Z największym 
pucharem szczęśliwy Sławomir Białożyt.
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eWanGelisTa niedomyTyCH
jeSTeś malaRZem i WiDZiSZ, że Zmie-
RZa ku TOBie Ta BaNDa SZumOWiN, 
WyRZuTkóW i PijakóW? STRZeż Się! 
caRavaggiO i jegO kOmPaNii Dają 
uPuST eNeRgii, aTakując RyWali 
i NaślaDOWcóW. „uSmażymy ci jaja 
W OliWie” – Tak BRZmiała ich ulu-
BiONa DeWiZa, kTóRą – SkąDiNąD – 
PiecZOłOWicie ODNOTOWaNO W Są-
DOWych akTach. TO ZaDZiWiające, 
ale TO WłaśNie caRavaggiO – TeN 
BeZecNik, gRZeSZNik i aWaNTuRNik 
– Był Także auTORem PRZejmują-
cych OBRaZóW SakRalNych, kTóRe 
ZDOBiły ściaNy NajZNamieNiTSZych 
śWiąTyń.

niech żyją brudne stopy!
Aż trudno sobie wyobrazić co mogli 
czuć pielgrzymi, którzy utrudzeni drogą, 
docierali wreszcie do Rzymu, gdzie u kresu 
drogi, witała ich ona: prosta dziewczyna. 
To madonna z Loreto. Nie stoi jednak 
w otoczeniu anielskich chórów, a w progach 
skromnego domu. Zamiast rozmodlonego 
tłumu, jest dwoje klęczących starych 
pielgrzymów, którzy mozolnie wędrowali 
wiele kilometrów na nagich, stwardniałych 
stopach. Tak oto przybywający do Rzymu 
pątnicy, patrzyli na wizerunek samych 
siebie. Wzruszenie brało górę. Mówiono, 
że Caravaggio to malarz, który rozumie 
jak żyje się w brudnej skórze nędzarza. 
To oczywiście nie mogło się podobać.

Dostojnicy kościoła uznali hołd złożony 
brudnym stopom za obraźliwy, ale nie 
mówili tego wprost. Caravaggio miał 
solidny protektorat – opiekował się nim 
sam kardynał Francesca Maria del Monte. 
Jednak budzące lęk słowo „nieprzyzwoity” 
coraz częściej pojawiało się w rozmowach 
o artyście. Caravaggio nic sobie z tego nie 

robił. Nie podoba się wam moja Najświętsza 
Panienka? To macie!

nie dotknę, nie uwierzę
Ta scena z Ewangelii według świętego Jana 
jest dobrze znana. Oto apostoł Tomasz, 
do którego po wsze czasy przylgnął przydomek 
„niewierny”. Wziął się z tego, że Tomasz 
miał ogromne wątpliwości, czy historie 
o zmartwychwstaniu Jezusa są prawdziwe. 
Stwierdził: „jeżeli na rękach Jego nie zobaczę 
śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce 
gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, 
nie uwierzę”. Chrystus objawił się zatem 
apostołom i powiedział do Tomasza: „Podnieś 
tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę 
i włóż do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, 
lecz wierzącym! ”. I choć święty Jan nie pisze 
wprost, czy Tomasz faktycznie włożył palec 

w ranę Jezusa, to jednak artyści upodobali 
sobie, by to właśnie ten moment przedstawiać 
na płótnach. Co zrobił Caravaggio?

odwrócić wzrok
W odróżnieniu od innych wyobrażeń tej 
sceny, Caravaggio przedstawił ją w niezwykle 
realistyczny sposób. Właśnie ten realizm uderza 
najbardziej i to on sprawia, że aż ma się ochotę 
zamknąć oczy. Obraz jest obrzydliwy. Chrystus 
chwyta niewiernego Tomasza za nadgarstek, 
wprowadzając jego palec głęboko w ranę 
i zatapiając go w ciało tak głęboko, aż Tomasz 
uwierzy. Chcemy odwrócić wzrok. Nie patrzeć. 
Syknąć z bólu. Niemal fizycznie odczuwamy 
dotyk apostoła, jego palec w ranie. Ale 
Caravaggio mówi: na moje obrazy nie wystarczy 
się gapić. Je się czuje. Zgoda – odpowiadamy – 
czujemy. I wierzymy. agNieszka kijas ●

dawno temu w Sztuce (168)

waga 23.ix – 23.x
Poczujesz wreszcie przypływ dobrej energii. 
Z optymizmem możesz patrzeć w przyszłość, 
przed Tobą pomyślny czas.

skorpioN 24.x – 21.xi
Warto raz jeszcze zastanowić się nad propozycją, 
którą otrzymałeś od osoby spod znaku Ryb. 
Decyzję powinieneś podjąć jak najszybciej.

strzelec 22.xi – 21.xii
Problemy natury zdrowotnej przyczyniły się 
do spadku Twojej formy. Postaraj się popracować 
nad kondycją.

koziorożec 22.xii – 19.i
Troska o najbliższych zdominuje Twoje myśli 
w nadchodzących dniach. Pamiętaj, by działać 
rozsądnie.

wodNik 20.i – 18.ii
Przed Tobą sporo obowiązków, kalendarz wydaje 
się być wyjątkowo wypełniony. Nie panikuj, tylko 
działaj zgodnie z planem.

ryby 19.ii – 20.iii
Musisz podjąć istotną decyzję, która będzie 
wiązała się z planami na przyszłość. Jeśli nie 
wiesz, co zrobić, porozmawiaj szczerze z Rakiem.

baraN 21.iii – 20.iv
Twoje bezkompromisowe poglądy nie spodobają 
się osobie spod znaku Wodnika. Będziesz musiał 
się bronić.

byk 21.iv – 21.v
Szef doceni Twoją pracowitość. Możesz liczyć 
także na uznanie w oczach współpracowników. 
Wysiłek się opłaci.

bliźNięta 22.v – 20.vi
Konsekwentnie zmierzasz do wyznaczonego celu. 
uważaj jednak, by nie okazało się, że osiągnąłeś 
go, idąc po trupach...

rak 21.vi – 22.vii
Po wydarzeniach ostatnich dni szybko 
odnajdziesz właściwą drogę. Nie przejmuj się, 
tylko wyciągnij lekcję na przyszłość.

lew 23.vii – 22.viii
Jesteś dobrze zorganizowany i unikasz 
niepotrzebnego chaosu. To dobrze rokuje 
na przyszłość, zwłaszcza w relacjach z przełożonym.

paNNa 23.viii – 22.ix
W nadchodzących dniach nie wszystko ułoży 
się po Twojej myśli. Musisz być przygotowany 
na niezbyt pomyślne wiadomości...

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

Hasło z krzyżówki nr 619:
TySki kONgReS kOBieT.

„Madonna z Loreto” Caravaggia to prosta dziewczyna stojąca w progu. „Niewierny Tomasz” to wyjątkowo realistyczny i obrzydliwy obraz. Aż chce się odwrócić wzrok. 
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