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Ku pamięci...
W przededniu Wszystkich Świętych wspominamy 
zmarłych w ostatnim roku znanych tyszan.

Buduje się łatwiej
Rozmowa z zastępcą prezydenta Tychów 
ds. gospodarki przestrzennej Igorem Śmietańskim.

Alaska w ogniu
Tyski podróżnik Zygmunt Jantosz wrócił z rowerowej 
wyprawy do Kanady i na Alaskę.3 5 9

BezpŁAtny 
tysKi 
tygodniK
MiejsKi

nr 44/623

tychy kolejny raz włączają się w ogólnoświatową kampanię przeciw przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży

19 dni bez agresji
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strony 6-7

W
ojc

iec
h W

iec
zo

re
k

TYDZIEŃ ZA 
4 PUNKTY
W minionym tygodniu Trójkolo-
rowi dwukrotnie wybiegali na mu-
rawę stadionu przy ul. Edukacji, 
by mierzyć się z wyżej notowany-
mi zespołami czołówki I ligi.
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AgA Z „ThE VoIcE 
of PolAND”
W najnowszej edycji 
programu dla utalentowanych 
wokalistów „The Voice 
of Poland” mamy swoją 
reprezentantkę. Na przesłu-
chaniu pojawiła się „od tak, 
przy okazji”. Zaproszo-
no ją na nagranie, gdzie 
po trzech pierwszych dźwię-
kach skradła serce jednej 
z jurorek. Koniec końców 
całe trenerskie gremium 
było na „tak” i Aga Smoleń, 
bo o niej mowa, wyśpiewała 
sobie dalszy udział w pro-
gramie. str. 11
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USŁUGI POGRZEBOWE
KOMPLEKSOWO • PROFESJONALNIE • TANIO

Wartogłowiec

„CALIA”

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

Tychy Wartogłowiec, ul. Cmentarna 21

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIE POGRZEBU - ZASIŁEK ZUS ROZLICZAMY I WYPŁACAMY NA MIEJSCU

NAGROBKI 
DUŻY WYBÓR

• POGRZEBY TRADYCYJNE
• KREMACJE 550 ZŁ

• EKSHUMACJE
• KOPANIE GROBÓW

• ROZBIÓRKI NAGROBKÓW
• PRZEWOZY ZMARŁYCH

• WŁASNE 
CHŁODNIE
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Leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

od KilKu Miesięcy 
dziAŁAją w polsce 
policyjne grupy speed, 
Które Łowią Kierowców 
przeKrAczAjących 
prędKość i ŁAMiących 
inne przepisy drogowe.

Na Śląsku, w tym także w Ty-
chach, grupy takie powstały w lip-
cu i efekty ich pracy pokazują, jak 
często łamane są obowiązujące 
ograniczenia prędkości. Jadąc 
z nadmierną prędkością lub nie 
dostosowując jej do warunków 
aury i ruchu, kierowcy powo-
dują nie tylko zagrożenia zwią-
zane z trudnością opanowania 
pojazdu, zwiększając w ten spo-

sób ryzyko wypadku, ale w razie 
zdarzeń drogowych, to właśnie 
prędkość w zasadniczy sposób 
wpływa na wielkość obrażeń 
uczestniczących w nim osób.

Tyską grupę tworzy dwóch 
funkcjonariuszy z Wydziału Ru-
chu Drogowego oraz ich dwóch 
zastępców. Wszyscy są policjan-
tami z dużym doświadczeniem, 
mają ukończony kurs specjali-
styczny ruchu drogowego oraz 
przeszkolenie z obsługi wideore-
jestratorów i ręcznych mierników 
prędkości. Ponadto policjanci sy-
stematycznie uczestniczą w dosko-
naleniach zawodowych z zakresu 
techniki jazdy samochodem.

– Działamy na ulicach Ty-
chów oraz w okolicach miasta, 
na prowadzących do niego tra-
sach – mówią policjanci. – Patro-

le pełnimy wyłącznie jako grupa 
„Speed” to znaczy zajmujemy się 
ujawnianiem przestępstw i wy-
kroczeń spowodowanych przez 
kierujących na drodze. Są to sy-
tuacje przez nas zauważone, nie 
jesteśmy kierowani przez dyżur-
nego jednostki do innych zadań.

Aby skutecznie prowadzić 
działania, policjanci muszą dys-
ponować odpowiednim sprzę-
tem. Specgrupa ma do dyspo-
zycji nieoznakowane samochody 
z silnikami o mocy przekracza-
jącej 200 KM i rozpędzające się 
do 100 km/godz w kilka sekund. 
Wyposażone są w nowoczesny 
sprzęt TruCam – ręczny miernik 
prędkości z możliwością reje-
stracji zdjęć oraz filmów. Wide-
orejestratory mają kamery, które 
mogą pracować w trybie dzien-

nym i nocnym, w każdych wa-
runkach pogodowych. Ponadto 
funkcjonariusze posiadają spe-
cjalistyczny sprzęt, dzięki które-
mu bez angażowania dyżurnego, 
mogą samodzielnie sprawdzać 
zarówno osoby jak i pojazdy 
oraz dokumenty.

Warto dodać, iż tyska spec-
grupa współpracuje z podobny-
mi z innych jednostek i zdarza 
się, że na danym terenie działa 
ich kilka. Ponadto, w skali wo-
jewództwa z grupami SPEED 
współpracują funkcjonariusze 
wydziałów kryminalnych oraz 
zwalczania cyberprzestępczości, 
którzy monitorują internet pod 
kątem informacji związanych 
z organizacją np. nielegalnych 
wyścigów samochodowych.

Jakie są efekty działania tyskiej 
grupy SPEED? Z jednej strony 
pokazują, jak skuteczna jest pra-
ca funkcjonariuszy, ale z drugiej – 
jak często kierowcy łamią ograni-
czenia prędkości. W ciągu trzech 
miesięcy policjanci 31 razy byli 
na patrolach, podczas których 
na 724 kontrolowanych pojazdów, 
ujawnili aż 717 wykroczeń, z cze-
go 585 (czyli ponad 80 procent!) 
było związane z przekroczeniem 
prędkości. Rekordziści notowali 
powyżej 200 km/godz. na drodze 
krajowej oraz ekspresowej, gdzie 
ograniczenia są do 100 km/godz. 
lub 120 km/godz.

Jak mówią policjanci, naj-
częściej kierujący okazują skru-
chę i tłumaczą się pośpiechem. 
Dodajmy, iż podczas patroli po-
licjanci zatrzymali 7 praw jazdy, 
a – przypomnijmy – za prze-

kroczenie prędkości o ponad 
50 km/h w terenie zabudowa-
nym kierującemu grozi zatrzy-
manie dokumentu prawa jazdy 
na trzy miesiące.

– Na szczęście nie mieliśmy 
do tej pory ekstremalnych po-

ścigów. Nawet kierowcy, któ-
rzy stwarzają poważne zagro-
żenie, przekraczając znacznie 
dozwoloną prędkość, reagują 
na sygnały nakazujące do za-
trzymania pojazdu – dodają po-
licjanci. ●

sPeed W WaLCe z Piratami
reKordziści notowAli powyżej 200 KM/godz NA DRODZE KRAJOWEJ ORAZ EKSPRESOWEJ, GDZIE OGRANIcZENIA Są DO 100 Km/GODZ Lub 120 Km/GODZ

kondolencje

W skład tyskiej grupy SPEED wchodzą doświadczeni policjanci „drogówki”.
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w tyM tygodniu udAMy 
się nA groBy BlisKich, 
ABy uczcić ich pAMięć. 
nA przestrzeni roKu 
pożegnAliśMy 1.254 
tyszAn. wśród nich 
znAlAzŁy się osoBy 
ściśle związAne 
z życieM MiAstA. poniżej 
przypoMinAMy ich 
sylwetKi.

Listopad 2018
Zmarł Klemens ŚCIERSKI – 
współtwórca specjalnej strefy 
ekonomicznej w Tychach oraz 
polityki energetycznej Polski, były 
minister przemysłu i handlu, po-
seł, senator i wieloletni dyrektor 
elektrowni Łaziska, laureat nagro-
dy „Prometeusz” OIPH dla wy-
bitnych postaci regionu.

maj 2019
Rozstał się z nami Stanisław 
NIEMCZYK, jeden z najwybit-
niejszych polskich architektów. 
Twórca wielu tyskich obiek-
tów usługowych, mieszkalnych 
i sakralnych. W jego kościołach 
każdy szczegół musiał być prze-
myślany. Nazywano go często pol-
skim Gaudim. – To był wizjoner, 
mistyk patrzący daleko poza to, 
co dostrzegają zwykli śmiertelni-
cy. Był człowiekiem wielkiej wia-
ry – wspominał o. Wawrzyniec 
Jaworski. Stanisława Niemczy-
ka pożegnano w Czechowicach

-Dziecicach, w kościele jego włas-
nego projektu.

W tym miesiącu żegnaliśmy 
się również z Krzysztofem RA-
SKIEM, wieloletnim pomocni-
kiem tyskiego GKS. Był również 
podporą drugiej linii zespołu, 
który w 1976 r. zdobył tytuł wi-
cemistrza Polski. Spośród 10 goli 
tego pomocnika, wiele wpadło 
do siatki Legii Warszawa – miał 
na nich patent.

W maju ponadto odbyły się 
uroczystości pogrzebowe Edwar-
da BULI szefa Związku Górnoślą-
skiego Koła Tychy.

Czerwiec 2019
Pożegnaliśmy Grzegorza JĘ-
DRYSIKA, byłego radnego oraz 
wiceprezydenta ds. gospodar-
ki przestrzennej; Kazimierza 
KRAWCZYKA długoletniego 
działacza samorządowego Ty-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Oskard” oraz Romana DOMAŃ-
SKIEGO – działacza sportowego 
oraz przedsiębiorcę.

Lipiec 2019
Był to miesiąc, w którym zmar-
ło troje byłych dyrektorów ty-
skich szkół. Andrzej BALCAR-
CZYK, związany z I LO w latach 
1974-1990, wielokrotnie nagra-
dzany za swoja pracę dydaktycz-
ną, wychowawczą i społeczną. 
Został pochowany na cmentarzu 
przy kościele pw. św. Marii Mag-
daleny. – Żegnamy wielkiego pe-

dagoga, wybitnego nauczyciela, 
niezwykle oddanego swojej pracy 
– mówiła podczas uroczystości 
pogrzebowych Joanna Wojtynek 
obecna dyrektor „Kruczka”.

Do tego liceum uczęszcza-
ła była wiceprezydent Tychów 
Anna KOLNY, która przez sze-
reg lat pełniła funkcję wicedyrek-
tora II LO i którą również pożeg-
naliśmy w lipcu. – Hanka dobrze 
się czuła w roli organizatora. Wy-
korzystywała ten talent w latach 
szkolnych, ale też jako wicepre-
zydent, kanclerz tyskiej uczelni 
WSZiNS czy szefowa Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku – wspomi-
nała na naszych łamach Maria Li-
pok-Bierwiaczonek.

Odszedł również długolet-
ni dyrektor Zespołu Szkół nr 4 
(była szkoła ZEG-owska) Cze-
sław DZIUBEK, który w 1990 r. 
otrzymał trudne zadanie prze-
profilowania szkoły. „Transfor-
macji dokonaliśmy własnymi 
siłami, wszystkie środki pocho-
dziły z Komitetu Rodzicielskie-
go i od darczyńców” – czytamy 
w szkolnej kronice słowa dyrek-
tora szkoły, która jako pierwsza 
w Tychach uzyskała podłączenie 
do internetu.

sierpień 2019
Zmarła Łucja STANICZEK, wybit-
na regionalistka, nauczycielka, wi-
ceprezes Związku Górnośląskiego 
i prezes Bractwa Oświatowego tej 
organizacji. Urodziła się w Tychach 

i z naszym miastem była związana 
przez całe życie. Była mocno zaan-
gażowana w edukację regionalną. 
Wśród podejmowanych przez nią 
licznych działań były m.in.: Olim-
piada Wiedzy o Górnym Śląsku, 
Śląski Turniej Debat Oksfordzkich 
czy Ogólnopolski Konkurs Kraso-
mówczy. Została uhonorowana Na-
grodą im. W. Korfantego. Związana 
z działalnością Muzeum Miejskiego 
od początku działalności instytucji. 
Członek Rady Muzealnej, prelegent-
ka Tyskich Sympozjów Historycz-
nych, współorganizator licznych 
gier miejskich i zabaw szkolnych. 
– Zapamiętamy ja jako zawsze go-
tową do pomocy – wspominał ze-
spół tyskiego muzeum. We wto-
rek (29.10) w Muzeum Miejskim 
o godz. 18 odbędzie się spotkanie 
z cyklu „Mozaika Górnośląska” po-
święcone Łucji Staniczek.

Październik 2019
Pożegnaliśmy Janusza MIERZ-
WĘ, znanego w Tychach lekarza. 

Zaczynał jako medyk w Szpitalu 
Miejskim. Jako jeden z pierwszych 
otworzył w Tychach niepubliczne 
centrum medyczne „Hipokrates”, 
które szybko zyskało grono za-
dowolonych pacjentów. Jako dy-
rektor ośrodka osobiście dobierał 

personel medyczny, co przełożyło 
się na wysoki poziom świadczeń. 
Zostanie zapamiętany jako wyjąt-
kowy lekarz, który zawsze tłuma-
czył swoim pacjentom zawiłości 
sytuacji w jakiej się znaleźli.
KAMil peszAt ●

Ku PamięCi…
wspoMinAMy znAnych tyszAn, KTóRZy OPuŚcILI NAS W cIąGu OSTATNIch DWuNASTu mIESIęcy.

Alina Bednarz zastąpi w Sejmiku 
Województwa Śląskiego Micha-
ła Gramatykę, który w wyborach 
parlamentarnych zdobył mandat 
posła na Sejm RP. To dobra wia-
domość dla Tychów – miasto za-
chowa w sejmiku swojego repre-
zentanta.

Alina Bednarz – germanist-
ka, która w Tychach prowadziła 
franczyzową sieć sklepów, zatrud-
niającą ponad 100 osób – w ubie-
głorocznych wyborach do sej-

miku śląskiego uzyskała jeden 
z lepszych wyników na liście PO. 
To sprawia, że sejmikowe miej-
sce, które opuszcza Michał Gra-
matyka (również tyszanin), zaj-
mie właśnie ona.

Nowa radna sejmiku skupia 
się obecnie na działaniach w or-
ganizacjach pozarządowych. Jest 
między innymi prezeską stowa-
rzyszenia ON/OFF, realizującego 
projekty kulturalne Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego oraz tyską szefową Kongre-
su Kobiet. Jako wolontariuszka, 
przez 10 lat wspierała Hospi-
cjum Św. Kaliksta I. Jest współ-
autorką Śląskiego Szlaku Kobiet 
– inicjatywy, która prezentu-
je sylwetki mieszkanek Śląska 
– wybitnych działaczek, zasłu-
żonych w różnych dziedzinach 
życia społecznego, politycznego 
i kulturalnego. Pracuje również 
nad stworzeniem Tyskiego Szla-
ku Kobiet. Mg ●

Rzędy ławek, tablica i nauczy-
ciel przy biurku – to klasycz-
ne wyobrażenie sali lekcyjnej. 
A czy jesteśmy w stanie wyob-
razić sobie lekcję, podczas której 
to uczniowie przejmują inicjaty-
wę i wspólnie badają temat?

– Szkoła, w której są dzwon-
ki, 45-minutowe lekcje, oce-
nianie, wytykanie błędów i sy-
stem klasowy uważamy za coś 
oczywistego i uniwersalnego. 
Innej szkoły sobie nie wyobra-
żamy. Tymczasem to jak wy-
gląda dzisiejszy system eduka-
cji, to efekt projektu wcielonego 
w życie ponad sto lat temu. Dzi-
siaj badania pokazują, że mózg 
najlepiej przyswaja informacje 
podczas działania, aktywności, 
a nie biernego słuchania – mówi 
Anna Damaschk, dyrektor Ze-
społu Szkolno-Przedszkolne-
go nr 4 i jedna z organizatorek 
konferencji „Uczenie przez dzia-
łanie”.

Konferencja, organizowa-
na w ramach Tyskich Inicja-
tyw Oświatowych, odbędzie się 
29 listopada 2019 r. w Mediate-
ce (al. Piłsudskiego 16). Orga-
nizatorzy zachęcają do udziału 
przede wszystkim nauczycieli 

i dyrektorów tyskich placówek 
oświatowych, ale także rodziców 
zainteresowanych tematyką no-
woczesnego nauczania, rozwo-
ju i psychologii dziecka. Udział 
w konferencji jest bezpłatny. Za-
pisy już ruszyły (formularz reje-
stracji na stronie oswiata.tychy.
pl), ilość miejsc ograniczona.

– Dodatkowo zapraszamy 
wszystkich chętnych na towa-
rzyszące konferencji warsztaty 
„Komunikacja w szkole ”, które 
odbędą się w Zespole Szkolno
-Przedszkolnym nr 4 – dodaje 
Anna Damaschk. – Zapisywać 
można się pod nr tel. 32 438 46 
52 do 8 listopada. sw ●

Alina Bednarz za michała Gramatykę.

TYsZANKA w sEjmIKU

trwają zapisy na konferencję poświęconą nowoczesnym metodom nauczania.

UcZENIE PrZEZ DZIAłANIE  

KONfereNcja iNsPirująca: „ucZeNie PrZeZ DZiałaNie”

8.30-9.20 – rejestracja
9.30-9.45 – otwarcie konferencji
9.45-10.30 – wykład dr marka Kaczmarzyka „Jak się uczy mózg” – 
zagadnienie neurodydaktyczne
10.30-10.50 – panel dyskusyjny
10.50-11.40 – wykład Tomasza Tokarza „motywacja wewnętrzna”
11.40‑12.00 – panel dyskusyjny
12.00-12.40 – przerwa kawowa
12.40-13.30 – wykład dr marzeny żylińskiej „Oczywistość czy 
herezja. W poszukiwaniu nowego modelu szkoły”
13.30-13.45 – panel dyskusyjny
13.45-14.45 – Tychy dobre miejsce dla edukacji – dobre praktyki.
Przedszkole nr 9 w Tychach, Stowarzyszenie Wolna Szkoła Dzika 
w Tychach, Szkoła mistrzostwa Sportowego w Tychach, Szkoła 
Podstawowa w Lipowej/k. żywca, Zespół Szkolno–Przedszkolny 
nr 4 w Tychach, mDK 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach
14.45-15.00 – podsumowanie konferencji
15.15 – warsztaty dla zainteresowanych (ZSP nr 4)
Zapisy: www.oswiata.tychy.pl/tyskie‑inicjatywy‑oświatowe‑
konferencja
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przed nAMi wszystKich 
świętych – A więc 
dŁuższy weeKend, 
podczAs Którego 
trzeBA przygotowAć 
się nA utrudnieniA 
w ruchu. w oKolice 
cMentArzy rAdziMy 
docierAć KoMuniKAcją 
MiejsKą, Którą 
1 listopAdA Będzie 
MożnA podróżowAć 
BezpŁAtnie 
(wszystKiMi liniAMi). 
jeżeli plAnujecie 
poruszAnie się tego 
dniA sAMochodeM – 
wArto zApoznAć się 
z KoMuniKAtAMi policji.

autobusy
Jak co roku, na terenie Tychów 
kursować będą dodatkowe li-
nie autobusowe, którymi będzie 
można dojechać na cmentarze. 
Od czwartku, 31 października, 
uruchomione zostaną linie: C12 
(dawniej CmA), C13 (dawniej 
CmB), C14 (dawniej CmC), C15 
(dawniej CmD) i C16 (dawniej 
CmE). Dokładne trasy tych li-
nii można sprawdzić na stronie 
rj.metropoliaztm.pl.

Ponadto linie L, 2 i 254 będą 
kursowały po zmodyfikowanej 
trasie i z zamianą taboru na bar-
dziej pojemne autobusy (przegu-
bowe).

W piątek i sobotę (1 i 2 listo-
pada) autobusy linii L, 2, 65, 131, 
291 będą kursowały według so-
botniego rozkładu jazdy, ale 
ze zmianą trasy lub zamianą ta-
boru na pojazdy o większej po-
jemności.

akcja zniCz 2019
Od 31 października do 4 listopa-
da trwać będą działania policji 
„ZNICZ 2019”. Tyscy policjan-
ci apelują o ostrożną i rozsądną 

jazdę i dostosowanie się do ozna-
kowań.

W tym czasie na tyskich dro-
gach przewidywane są utrudnie-
nia, m.in. ruch jednokierunkowy 
na ul. Nowokościelnej (od dnia 
31.10. od godz. 8 do 03.11. 
do godz. 18). W wielu miejscach 
w okolicach cmentarzy pojawią 
się też znaki informujące o zmia-
nach organizacji ruchu, w tym 
znaki zakazu zatrzymywania się. 
Policja apeluje, aby w miarę moż-
liwości korzystać ze środków ko-
munikacji publicznej. Specjalne 
linie autobusowe będą „uprzywi-

lejowane” w ruchu i dojedziemy 
nimi tam, gdzie samochód pry-
watny nie będzie mógł wjechać, 
a tym bardziej zaparkować. Jeżeli 
poruszamy się samochodem, nie 
jedźmy na pamięć, zwracajmy 
uwagę na znaki drogowe. Należy 
też pamiętać, że polecenia poli-
cjanta kierującego ruchem są 
ważniejsze od sygnałów świet-
lnych i znaków drogowych.

Policja apeluje też o to, by par-
kować „z głową”, tzn. zgodnie 
z przepisami i w dozwolonych 
miejscach. Zadbajmy o to, by sa-
mochód nie blokował wjazdu lub 
wyjazdu z drogi bądź dostępu 
do wcześniej zaparkowanego po-
jazdu. Samochody pozostawione 
w miejscach, gdzie jest to zabro-
nione i utrudniające ruch, będą 
usuwane na koszt właściciela.

Ponadto przypominamy, 
że 1 listopada jest dniem wol-
nym od pracy. Sklepy będą tego 
dnia zamknięte. Również niedzie-
la, 3 listopada jest dniem bez han-
dlu. sw ●

W poprzednim wydaniu „Two-
ich Tychów” opublikowaliśmy 
krótkie sylwetki posłów, wywo-
dzących się z Tychów. Uzupeł-
niamy to zestawienie o kolejne 
dwa nazwiska: Grzegorza Kazi-
mierskiego – byłego przewodni-
czący Rady Miasta oraz działacza 
związkowego FSM Tychy – An-
drzeja Poloka.

Grzegorz Kazimierski jest ab-
solwentem Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Ślą-

skiego, był pełnomocnikiem ds. 
podatkowych. Poseł I kadencji 
w latach 1991-1993. Wybrany zo-
stał z listy Zjednoczenia Chrześ-
cijańsko-Narodowego. W sejmie 
zasiadał w komisji ustawodaw-
czej i komisji ds. układu euro-
pejskiego.

Z kolei Andrzej Polok był bez-
partyjnym posłem IX kadencji 
(1985–1989). Był przewodniczą-
cym NSZZ Pracowników FSM 
w Tychach oraz członkiem pre-

zydium Wojewódzkiego Porozu-
mienia Związków Zawodowych 
w Katowicach. Pełnił także funk-
cję wiceprzewodniczącego Miej-
skiego Porozumienia Związków 
Zawodowych w Tychach. Jako 
poseł zasiadał w sejmowej komi-
sji transportu, żeglugi i łączno-
ści oraz komisji nadzwyczajnej 
do rozpatrzenia projektu ustawy 
Prawo o stowarzyszeniach oraz 
projektów ustaw dotyczących 
związków zawodowych. ls ●

Rozbiórka części blaszanych 
„garaży” na terenie Tyskich Hal 
Targowych przy al. Piłsudskiego 
to przygotowanie do moderniza-
cji obiektu, zaplanowanej na lata 
2020-2021. Targowisko zosta-
nie unowocześnione, zwiększy 
się komfort kupujących i han-
dlowców.

25 października zakończył się 
pierwszy etap rozbiórki blasza-
nych pawilonów handlowych. 
Trwał tylko 3 dni. Harmono-
gram prac zaplanowany był w ten 
sposób, aby był w jak najmniej-
szym stopniu uciążliwy dla kup-
ców oraz klientów Tyskich Hal 
Targowych. Najemcy wyburzo-
nych „blaszaków” przenieśli swo-
ją działalność do innych lokali 
na terenie obiektu.

W przestrzeni uzyskanej 
po wyburzonych pawilonach 
planowane jest wydzielenie stre-
fy rozładunku towarów (tylko 
w wyznaczonych godzinach) oraz 

przestrzeni publicznej, w tym ele-
mentów małej architektury.

Drugi etap rozbiórki (demon-
taż pozostałych blaszanych pa-
wilonów) przewidziany jest 
na drugą połowę stycznia 2020 r. 
Natomiast kompleksowa mo-
dernizacja Tyskich Hal Targo-
wych zaplanowana jest na prze-
łom 2020 i 2021 r. W zakres tego 
dużego przedsięwzięcia wcho-
dzić będzie m.in. budowa za-
daszenia części zewnętrznej 
targowiska. Zadaszenie będzie 

przystosowane pod montaż pa-
neli fotowoltaicznych, by cały 
obiekt mógł korzystać z „zielo-
nej” energii, pochodzącej z od-
nawialnych źródeł.

Przewidziana jest też moderni-
zacja budynku Tyskich Hal Tar-
gowych – w tym przeznaczenie 
obecnie niewykorzystanej części 
pierwszego piętra obiektu na spe-
cjalna strefę „eko” gdzie sprzeda-
wane będą produkty ekologiczne 
pochodzące od lokalnych dostaw-
ców. sw ●

Czym dojeChać,  
gdzie ParKoWać? 
inforMAtor NA 1 LISTOPADA

Na wszystkich tyskich nekropoliach trwa sprzątanie 
i przygotowania do dnia Wszystkich Świętych.

od 50 lat tyszanie zasiadają w polskim parlamencie (2).

TYscY PosłowIE

tyskie hale targowe będą bardziej „eko”.

moDErNIZAcjA TArgowIsKA
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Likwidacja blaszanych straganów dała Tyskim Halom Targowym nową przestrzeń do zagospodarowania.

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Tychy

nr GWB.6740.5.3.2019.BC
z dnia 18 października 2019r.

Na podstawie art. 11d ust 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474 
z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy zawiadamia, że na wniosek z dnia 25 września 2019 r. 
(uzupełniony po wezwaniu w dniu 9 października 2019r.) Pana Marcina Wilczek, działającego 
na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23 marca 2018r. Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów w Tychach, który działa na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Tychy 
Nr 077/73/18 z dnia 19 marca 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn:

„Rozbudowa ul. Jemiołowej i ul. Nad Jeziorem w Tychach.”
Inwestycją objęte są następujące nieruchomości lub ich części według katastru 
nieruchomości:
Gmina Tychy/Obręb Paprocany
714/26, 2263/36, 333/134, 330/136, 1211/26, 1212/26, 2413/27, 2481/37, 2499/23, 
1738/23, 2138/12, 2529/23, 1123/131, 2527/23, 2270/134, 2354/26, 2355/26, 2032/26, 
1862/26, 1091/133, 1093/132, 1135/105, 1136/105, 2041/42, 1241/21, 1089/134, 1121/131, 
1122/131, 2500/23, 2241/129, 124, 1392/132, 1092/133, 2269/134, 2033/26, 2034/26, 
1976/29, 1352/28, 2240/129, 2584/127.

Działki podlegające podziałowi:
1089/134, 1121/131, 1122/131, 124, 2241/129, 1392/132, 1092/133, 2269/134, 2033/26, 
2034/26, 2500/23.
Wobec powyższego informuje się, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego 
zawiadomienia, strony mogą składać w przedmiotowej sprawie wyjaśnienia i zastrzeżenia 
w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta w Tychach przy ul. Barona 30, w godzinach pracy 
Urzędu (informacja na stronie internetowej BIP UM Tychy).
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Budownictwa

/-/mgr inż. Dariusz Ferenc
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ListOPaDOWa KWesta 

Jak co roku w okresie Wszystkich Świętych, na cmen‑
tarzach będzie prowadzona kwesta na rzecz Domu 
hospicyjnego w Tychach. W tym roku akcja odbędzie się 
już po raz 20.
hospicyjnych wolontariuszy – w tym młodzież szkolną, 
która co roku aktywnie włącza się w kwestowanie – będzie 
można spotkać w dniach 1 i 2 listopada na cmentarzach 
komunalnych (Wartogłowiec, Świerczyniec) oraz cmenta‑
rzach przy tyskich parafiach: św. marii magdaleny, Ducha 
Świętego oraz w parafii matki bożej Pośredniczki Wszel‑
kich Łask w urbanowicach i Narodzenia św. Jana chrzcicie‑
la w cielmicach. Tyscy wolontariusze będą też obecni przy 
Sanktuarium św. Walentego w bieruniu.
1 listopada kwesta będzie odbywać się w godzinach 8‑16. 
2 listopada wolontariuszy spotkamy w godzinach oko‑
łopołudniowych. cały dochód z kwesty będzie przezna‑
czony na utrzymanie Domu hospicyjnego w Tychach 
(ul. żorska 17), który powstał jako wotum wdzięczności 
za pontyfikat Jana Pawła II.
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tt: w ostatnich latach 
obserwujemy liberalizację 
prawa budowlanego. dla 
inwestorów prywatnych to pewnie 
dobrze. ale nie zawsze nowe 
inwestycje są mile widziane 
przez mieszkańców. w tym roku 
mieliśmy np. nowelizację ustawy 
pozwalającą lokować inwestycje 
szkodliwe bliżej osiedli ludzkich. 
ta ustawa zyskała już sobie 
przydomek „lex inwestor”.
igOr ŚmietańsKi: – Pod 
względem ochrony środowiska 
przedsięwzięcia dzielą się na trzy 
kategorie: neutralne, czyli 
np. domek jednorodzinny – ich 
prawo o ochronie środowiska 
w ogóle nie dotyczy. Pozostałe 
dzielą się na mogące mieć wpływ 
na środowisko i szkodliwe dla 
środowiska. Zmiana w ustawie, 
o której mówimy, dotyczy 
tej trzeciej grupy, inwestycji 
szkodliwych, czyli np. wysypiska 
śmieci. Do tej pory każde 
przedsięwzięcie było oceniane 
indywidualnie, dziś dla ustawo-
dawcy niezależnie od charakteru 
inwestycji podstawowym kry-
terium jest odległość od osiedli 
mieszkaniowych wynosząca 
minimum100 metrów.

w obliczu innych zmian w prawie, 
np. słynnej specustawy „lex 
deweloper”, na ile gmina 
ma wpływ na to jak się rozwija, 
jak zabudowują się poszczególne 
dzielnice i osiedla?
– Mamy narzędzia pozwalające 
kształtować ład przestrzenny. 
Naszym podstawowym 
narzędziem są oczywiście plany 
miejscowe. One pozwalają, 
w granicach prawa, regulować 

podstawowe kwestie, choć nie 
wszystkie. Dlatego sporządzamy 
dużo planów miejscowych, stale 
nad tym pracujemy. Ponad 30 
procent miasta jest już nimi 
objęta.

już albo dopiero 30 procent...?
– Owszem, wciąż mamy dużo 
terenów, dla których chcemy 
sporządzić plany miejscowe. 
Praca nad planem jest często 
dużym wyzwaniem, spory mię-
dzy mieszkańcami są tak silne, 
że ustalenie jednego stanowiska 
bywa bardzo trudne. Mieszkańcy 
mogą wypowiedzieć się podczas 
publicznej dyskusji i uczestni-
czyć w całym procesie plano-
wania miasta i ich najbliższej 
okolicy. Każde uchwalenie planu 

jest poprzedzone konsultacjami 
społecznymi, zawsze jest moż-
liwość wniesienia uwag. Wiele 
z tych uwag zostaje włączonych 
do planu i stają się aktem prawa.
Aktualnie radni przyjęli plan dla 
całego osiedla B. W poprzedniej 
kadencji uchwaliliśmy plan dla 
centrum i dla dzielnic obrzeż-
nych. Później były Stare Tychy 
i osiedle A. Teraz pracujemy 
nad planami dla osiedla C, D 
i G. Chciałbym, by do końca tej 
kadencji udało się już uchwalić 
plany miejscowe dla całego 
miasta.

a co z „lex deweloper”, które 
pozwala omijać miejscowe plany?
– Tu rzeczywiście sytuacja się 
skomplikowała. Mamy w tej 

chwili dwa obowiązujące nas 
systemy prawne. Jeden każe nam 
być racjonalnymi w zakresie 
kształtowania zabudowy, dbać 
o tę przestrzeń i racjonalnie 
ją wykorzystywać, tzn. chronić 
gminę przed rozproszeniem 
zabudowy, nawiązywać ładem 
przestrzennym do istniejącej za-
budowy, nie tworzyć zabudowy 
w obszarach nieprzygotowanych 
do tego infrastrukturalnie, czyli 
tam gdzie nie ma dróg, mediów, 
szkół itd. Ustawa o planowaniu 
przestrzennym tego wszystkiego 
zakazuje. Nakazuje natomiast 
robić mnóstwo analiz, które obo-
wiązkowo musimy wykonywać 
przy sporządzaniu dokumentów 
planistycznych. Na to się niestety 
nakładają specustawy, jak słynna 

już „lex deweloper”, wprowadzo-
na w ubiegłym roku. I ta ustawa 
mówi – zapomnijcie o tym 
wszystkim. Chcecie budować, 
to budujcie.

czyli nie trzeba zgody gminy żeby 
budować?
– Jeżeli inwestor widzi 
teren wolny i chce budować, 
to ma prawo złożyć wniosek 
do prezydenta o zgodę na lo-
kalizację inwestycji. Prezydent 
wtedy przedstawia radzie 
gminy do podjęcia uchwałę 
albo o zatwierdzeniu takiego 
wniosku albo o odmowie. Przy 
czym ustawa jest tak liberalna, 
że bardzo trudno jest odmówić. 
W Tychach mieliśmy już jeden 
taki wniosek, ale udało nam się 
przekonać inwestora do jego 
wycofania. Wnioskodawca 
chciał budować przy ulicy 
Kopernika budynki o dwunastu 
kondygnacjach. W tym miejscu 
mamy jednak plan miejscowy 
i dopuszczalna jest zabudowa 
do pięciu kondygnacji. „Lex 
deweloper” niszczy w ten 
sposób system kształtowania 
przestrzeni przez gminę. 
Pozwala na bycie niezgodnym 
z planami miejscowymi. Krótko 
mówiąc, specustawa pozwala 
deweloperom na niestosowanie 
się do przepisów, które obowią-
zują wszystkich innych. Osoba 
budująca dom jednorodzinny 
ma obowiązek dostosować się 
do miejscowego planu pod 
względem wielkości, wysokości 
budynku, kształtu dachu, koloru 
elewacji itd. Tymczasem dewe-
loper nie musi tego wszystkiego 
przestrzegać.

Ulicę kopernika udało się 
„obronić”.
– Tym razem tak, ale zapisy 
ustawy są jak powiedziałem 
bardzo liberalne. Nie możemy 
zagwarantować, że w przyszłości 
w oparciu o „lex deweloper” 
w środku pola np. w Cielmi-
cach nie powstanie osiedle 
bloków. Ustawa na to pozwala. 
W Tychach na razie uniknęliśmy 
tego typu inwestycji.

czy zmiany w prawie przyniosły 
jakieś korzyści także osobom 
prywatnym? czy jest teraz łatwiej 
budować np. domy jednorodzinne?
– Liberalizacja prawa budowlane-
go ma nie tylko negatywne skutki. 
Prawo jest powoli coraz bardziej 
„proinwestorskie”, co odczują 
też inwestorzy prywatni. Przy 
budowie domu jednorodzinnego, 
garażu czy altany ogrodowej 
procedury się upraszczają. Coraz 
więcej typów robót nie wymaga 
formalnego projektu budowla-
nego. Przechodzi się w tryb tzw. 
zgłoszeniowy. Nie wszczyna się 
za każdym razem postępowania 
administracyjnego, nie wydaje 
się decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę. Inwestor zgłasza organowi 
zamiar realizacji obiektu i jeżeli 
organ w ciągu 21 dni nie wniesie 
sprzeciwu, to można przystąpić 
do realizacji. W tryb zgłosze-
niowy weszły niedawno także 
sieci wod-kan, energetyczne 
i gazowe, oczywiście do pewnych 
parametrów przesyłu. Ale te 
najbardziej typowe można reali-
zować w trybie zgłoszeniowym. 
To bardzo upraszcza i cały proces 
wykonawczy przyspiesza.

Rozmawiała Sylwia Witman ●

pożyczAnie od sąsiAdKi 
szKlAnKi MąKi czy 
cuKru w podBrAMKowej 
sytuAcji Kiedyś ByŁo 
rzeczą ABsolutnie 
norMAlną. tAK sAMo jAK 
sąsiedzKie odwiedziny 
nA poŁudniową KAwę czy 
wieczornego śledziA. 
nA przestrzeni poKoleń 
stosunKi sąsiedzKie 
Mocno sKostniAŁy, 
czeMu zArAdzić stArA 
się tysKie towArzystwo 
BudownictwA 
spoŁecznego, Które 
przygotowAŁo cieKAwą 
AKcję integrAcyjną 
przy nowo powstAŁyM 
BudynKu przy 
ul. BAronA 16.

Na wspomnianej przestrze-
ni mieszkańcy własnoręcznie 
posadzili 38 drzew, głównie 
świerki, brzozy czy jarzębi-
ny, ale również kwiaty horten-
sji czy lawendy. Warto zazna-
czyć, że liczba drzew nie jest 
przypadkowa. Tyle właśnie jest 
w budynku lokali mieszkalnych, 
zatem każda rodzina otrzyma-

ła swoje drzewko. – Stworzenie 
takiego przydomowego parku, 
oprócz funkcji estetycznej i eko-
logicznej, ma znaczącą funkcję 
społeczną. Rozmawiając z na-
szymi lokatorami, ale również 
ze znajomymi czy przyjaciółmi, 
zauważyliśmy, że sporo osób nie 
zna imion swoich sąsiadów lub 
ich nawet nie rozpoznaje. Dla-
tego, projektując wspomniany 
budynek, zadbaliśmy o ogól-
nodostępną przestrzeń dla 
mieszkańców. Angażując taką 
małą społeczność we wspólne 
działanie, jakim jest sadzenie 
parku, tworzymy i zacieśnia-
my więzy między nimi. Ponad-
to dzięki temu, że mieszkańcy 
włożyli swoją pracę w ten mini 
park, będą o niego dbać jak 
o własny. Poniekąd taki właś-
nie jest – komentowała Da-
ria Szczepańska prezes TTBS. 
– W planach jest zainstalowanie 
systemu zbierającego deszczówkę 
i udostępnienie mieszkańcom 
p o d s t awow ych  n ar z ę d z i 
pielęgnacyjnych takich jak 
konewki. – Oczywiście jako 
administrator obiektu będziemy 
wykonywać wszelkie niezbędne 

prace, jednak po cichu liczymy 
na zaangażowanie mieszkańców 
– dodaje prezes.

Sama akcja cieszyła się spo-
rym zainteresowaniem. Wzię-
li w niej udział prawie wszyscy 
mieszkańcy, którzy całymi ro-
dzinami zaangażowali się w na-
sadzenie. – To była masa frajdy 
dla mnie i córki. Zadzwoni-
łam nawet po swoją przyjaciół-
kę, żeby nam pomogła. Muszę 
się przyznać, że niektórych lu-
dzi nie rozpoznawałam z wi-
dzenia. Na początku było tro-
chę niemrawo, ale po pęknięciu 
pierwszych lodów wszyscy 
świetnie się bawiliśmy. Z mnó-
stwem osób przeszłam na „ty” 
i w końcu będę wiedzieć komu 
na klatce się kłaniać, a komu nie 
– żartowała Agnieszka Kijas lo-
katorka Barona 16. Uczestnicy 
otrzymali bogato ilustrowane 
poradniki dotyczące opieki nad 
drzewami. – Bardzo ładne wy-
dawnictwo dla dzieci, przy któ-
rym spędziłam całe popołudnie 
z wypiekami na twarzy – przy-
znała jedna z lokatorek.

W przyszłym roku TTBS pla-
nuje oddać do użytku 23 lokale 

mieszkalne przy ul. gen Charlesa 
de Gaulle’a, a w kolejnych latach 
trzy budynki mieszkalno-usługo-
we z garażami podziemnymi przy 
al. Bielskiej. – Oczywiście nasi 
przyszli lokatorzy mogą liczyć 
na podobne atrakcje. Chcemy nie 

tylko wywiązywać się z naszych 
obowiązków i budować mieszka-
nia. Chcemy także tworzyć miej-
sca dobre do życia, gdzie miesz-
kańcy mają możliwość formować 
wspólnoty, angażować się spo-
łecznie i organizować świat wo-

kół nich. Tak rodzą się postawy 
budujące społeczeństwo obywa-
telskie, które kształtuje nie tylko 
dobre stosunki międzysąsiedz-
kie, ale przede wszystkim mię-
dzyludzkie – podsumowała Da-
ria Szczepańska. Kp ●

Mieszkańcy całymi rodzinami wzięli udział we wspólnym nasadzeniu drzew.
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drzeWa zintegroWały sąsiadóW
ttBs i MieszKAńcy posAdzili 38 drzew PRZy uL. bARONA 16.

buduje się łatWiej 
prAwo BudowlAne jest corAz BArdziej liBerAlne. JAKIE WyNIKAJą Z TEGO KORZyŚcI, A JAKIE ZAGROżENIA? ROZmAWIAmy Z IGOREm ŚmIETAŃSKIm, ZASTęPcą PREZyDENTA mIASTA 
Tychy DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ. 

Igor Śmietański.
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Komenda Miejska Policji otrzy-
mała z rąk zastępcy prezyden-
ta Tychów Macieja Gramatyki 
walizkę edukacyjną z atrapami 
środków psychoaktywnych. Bę-
dzie ona wykorzystywana pod-
czas spotkań z młodzieżą.

– Zakup tej walizki wziął się 
z konieczności zwiększania świa-
domości rodziców, nauczycieli, 
pedagogów, a także opiekunów 
placówek pracujących z trudną 
młodzieżą – mówił Maciej Gra-
matyka. – Na nasze dzieci czyha 
coraz więcej niebezpieczeństw. 
Musimy zdawać sobie z tego 
sprawę i jak najlepiej przygoto-
wać się do radzenia sobie z nimi. 

Powinniśmy wiedzieć, jak diag-
nozować zagrożenia i rozma-
wiać o nich otwarcie z młodzie-
żą. Chcemy, używając takich 
niestandardowych środków, 
sprawić, by świadomość zagro-
żeń stała się standardem – do-
dał. Urząd miasta zakupił dwie 
takie walizki.

Ich projektantem jest Mar-
cin Kosmala główny specjalista 
Wydziału Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Opolu. 
Konsultując się z policyjnymi 
ekspertami, funkcjonariuszami 
wydziału kryminalnego oraz la-
boratorium kryminalistycznego 
ustalił przedmioty, których naj-

częściej używa się do zażywa-
nia, przechowywania i dystrybu-
cji narkotyków, a prezentowane 
atrapy są ciągle aktualizowane. 
– Sprzęt będzie wykorzystywa-
ny do szkoleń policjantów, a tak-
że do spotkań z rodzicami przy 
okazji wywiadówek, na które za-
praszana jest często mł. asp. Ag-
nieszka Semik. Dzięki współ-
pracy udało się połączyć wiedzę 
i doświadczenie policji z działa-
niami Stowarzyszenia Trzeźwość 
Życia. Tak powstał pomysł na fi-
nansowane przez UM warsztaty, 
pt. „Życie jest tylko jedno – pro-
gram edukacyjno-profilaktycz-
ny z zakresu uzależnień od środ-

ków psychoaktywnych”. Druga 
z walizek będzie wykorzystywa-
na właśnie podczas tych war-
sztatów – mówi Iwona Bińkow-
ska z UM Tychy.

Zaplanowane są 3 edycje szko-
lenia, na których poruszane będą 
psychologiczne mechanizmy uza-
leżnień, rozpoznawanie i skutki 
zażywania substancji środków 
psychoaktywnych oraz możli-
wości wsparcia tyskich uczniów 
eksperymentujących z używka-
mi. Szkolenia odbywać się będą 
na terenie STŻ, każde po 8 godzin 
szkoleniowych dla łącznej grupy 
34 pedagogów i psychologów. 
oprAc. KAMil peszAt ●

urząd Miasta tychy w ciekawy sposób realizuje program zwalczania narkomanii wśród młodzieży.

EDUKAcYjNA wAlIZKA Z NArKoTYKAmI

Walizkę edukacyjną z rąk wiceprezydenta Macieja Gramatyki odebrał 
z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Tychach mł. insp. Sławomir Wojtylak.
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to KAMpAniA pod hAsŁeM 
„19 dni przeciwKo 
przeMocy i Krzywdzeniu 
dzieci i MŁodzieży”. jej 
AutoreM jest woMen’s 
world suMMit 
foundAtion – genewsKA 
orgAnizAcjA, zAjMującA 
się prAwAMi dzieci 
i KoBiet, KtórA co roKu, 
od 9 lAt, zAprAszA 
do wspóŁprAcy 
wszystKich tych, Którzy 
chcą, By świAt dzieci 
i MŁodzieży ByŁ wolny 
od przeMocy.

W Polsce od 2014 roku działania 
kampanii koordynuje Fundacja 
po DRUGIE zachęcając placów-
ki i instytucje pracujące z dziećmi 
i młodzieżą do włączania się w or-
ganizację i prowadzenie działań.

Znęcanie się i przemoc wobec 
najmłodszych jest zjawiskiem 
obecnym na całym świecie, któ-
re narusza prawa dzieci, szkodzi 
ich zdrowemu rozwojowi i wy-
stępuje we wszystkich konteks-
tach, od domu do wymiaru spra-
wiedliwości. Celem kampanii jest 
uwrażliwianie uczestników, bu-

dowanie prawidłowych postaw 
wobec przemocy i wyposażanie 
mieszkańców w narzędzia nie-
zbędne do właściwego reagowa-
nia i szukania pomocy. Symbo-
lem kampanii jest pomarańczowa 
wstążka. Pomarańczowy to ko-
lor ostrzegawczy, a prowadzo-
ne w ramach kampanii działania 
mają ostrzegać, zwracać uwagę, 
uczyć widzieć więcej i lepiej.

Przemoc to nie tylko klapsy
Kampania rozpoczyna się 1 li-
stopada i trwa do 19 listopada. 

Dokładnie 19 dni. Każdy z tych 
dni symbolizuje jeden z aspek-
tów przemocy wobec dzieci 
i młodzieży. Stąd nazwa i dlatego 
co roku, przez pierwszych 19 dni 
listopada na całym świecie mówi 
się o prawach dziecka, godności, 
szacunku, ich bezpieczeństwie 
i wolności.

Wezwanie do organizacji dzia-
łań ma na celu zmianę zachowań 
społecznych, edukację i mobiliza-
cję różnych organizacji – w tym 
młodych ludzi – aby stać się part-
nerami w zapobieganiu jednemu 

lub więcej z 19 tematów kampa-
nii. Tylko ustanowienie wytycz-
nych i wyuczenie zachowań, które 
tworzą przeszkody dla sprawców 
jest najskuteczniejszym sposobem 
ochrony dzieci przed wszystkimi 
formami przemocy: od zaniedba-
nia do wykorzystywania.

Tematem przewodnim tego-
rocznej kampanii jest „Dyskrymi-
nacja dzieci i młodzieży ze wzglę-
du na warunki zdrowotne”. 
Z badań ONZ wynika, że dzieci 
niepełnosprawne są 3-4 razy bar-
dziej narażone na przemoc.

tyskie działania
Miasto Tychy w działania kampa-
nii "19 dni przeciwko przemocy 
i krzywdzeniu dzieci i młodzieży" 
włącza się od 2016 roku. W tym 
roku we współpracy z podmio-
tami działającymi w obszarze 
edukacji, wychowania i pracy 
socjalnej Tychy zorganizują sze-
reg wydarzeń, mających na celu 
budowanie świadomych postaw 
wobec przemocy. W ramach 
kampanii odbędzie się ponad 
30 godzin warsztatów dla dzieci 
i młodzieży, rozdysponowanych 
zostanie 3000 egzemplarzy mate-
riałów edukacyjnych oraz odbę-
dą się spotkania dla nauczycieli 
i rodziców.

Już dziś zapraszamy na plac 
pod "Żyrafą" na happening, któ-
ry odbędzie się w dniu 19 listopa-
da o godz. 11. Szczególną atrakcją 
będzie prezentacja konia, z któ-
rym są prowadzone zajęcia hipo-
terapeutyczne. Pokaz ten będzie 
stanowił podsumowanie warszta-
tów dla rodziców, podczas któ-
rych uczestnicy nauczą się, jak ra-
dzić sobie w trudnych sytuacjach 
z dziećmi, na przykładzie relacji 
z koniem. Na otwarte warsztaty 
dla rodziców zapraszamy już12 li-
stopada 2019 r. o godzinie 18:00 
do Mediateki.

Tyskie działania w ramach 
kampanii realizuje Stowarzysze-
nie na rzecz Edukacji, Rozwoju 
i Opieki „SERiO”.
MAŁgorzAtA toMAszewsKA ●

Pod znaKiem 
PomaraŃCzoWej WstąŻKi
już 1 listopAdA MiAsto tychy po rAz Kolejny wŁączy się w KAMpAnię, KTóRA ROZGRyWA SIę RóWNOcZEŚNIE NA WSZySTKIch KONTyNENTAch, WE WSZySTKIch KRAJAch ŚWIATA.

chociaż istnieją inne formy przemocy i przemo‑
cy, WWSF wybrało 19 następujących tematów, 
którym poświęcone są poszczególne dni 
kampanii:
Dzień 1 listopada – Dzieci zaangażowane 
w konflikty zbrojne
Dzień 2 listopada – Wykorzystywanie seksual‑
ne (+ Światowy dzień dla kręgów współczucia)
Dzień 3 listopada – Znęcanie się
Dzień 4 listopada – Zaniedbanie
Dzień 5 listopada – Praca dzieci
Dzień 6 listopada – Kara cielesna (Temat 
główny 2018)
Dzień 7 listopada – Sprzedaż dzieci
Dzień 8 listopada – Prostytucja dziecięca
Dzień 9 listopada – Pornografia dziecięca
Dzień 10 listopada – handel dziećmi
Dzień 11 listopada – Turystyka pedofilska
Dzień 12 listopada – Szkodliwe praktyki zwią‑
zane z przestrzeganiem tradycji

Dzień 13 listopada – Dzieci ulicy
Dzień 14 listopada – Dyskryminacja ze wzglę‑
du na warunki zdrowotne (Temat główny 2019)
Dzień 15 listopada – uzależnienie i nadużywa‑
nie substancji
Dzień 16 listopada – Niedożywienie
Dzień 17 listopada – Zagrożenia związane 
z IcT (technologiami informacyjnymi i komuni‑
kacyjnymi)
Dzień 18 listopada – uprowadzenia
Dzień 19 listopada – Sprawiedliwość dla 
nieletnich i dzieci pozbawione wolności (+ 
Światowy dzień zapobiegania przemocy wobec 
dzieci/młodzieży)
Dodatkowo w tym roku:
Dzień 20 listopada – dzień upamiętniający 
i promujący Konwencję Praw Dziecka – w 30. 
rocznicę Konwencji o prawach dziecka i 60. 
rocznicę Deklaracji Praw Dziecka Zgromadze‑
nia Ogólnego ONZ.

19 DNi = 19 mOtyWóW KamPaNii

cZy WieDZiałeŚ, Że:

●  co pięć minut w wyniku przemocy umiera na świecie 1 
dziecko;

●  Niewłaściwe odżywianie powoduje prawie połowę (45%) 
śmierci dzieci poniżej 5. roku życia – to 3,1 miliona dzieci 
rocznie

●  1 na 3 dziewczynki i 1 na 5 chłopców na świecie będzie mole‑
stowanych seksualnie, zanim osiągną wiek 18 lat;

●  1 milion dzieci jest przymuszanych, porywanych, sprzeda‑
wanych i oszukiwanych w celu prostytucji dziecięcej lub 
pornografii dziecięcej

●  43% ofiar jest ofiarami handlu ludźmi w celu wykorzystywa‑
nia seksualnego, co stanowi nielegalną działalność, której 
wartość szacuje się na 7–19 mld uSD rocznie;

●  100 milionów dzieci mieszka lub pracuje na ulicach w obliczu 
codziennej dyskryminacji, przemocy i wykorzystywania;

●  168 milionów dzieci na całym świecie jest zaangażowanych 
w pracę. Spośród nich 85 milionów dzieci jest narażonych 
na niebezpieczną pracę, która stanowi zagrożenie dla ich 
zdrowia i bezpieczeństwa;

●  Szacuje się, że 13,5 miliona dzieci – w większości dziewczynki 
– wyjdzie za mąż przed ukończeniem 18. roku życia. Około 
4,4 miliona z nich wyjdzie za mąż przed ukończeniem 15. 
roku życia;

●  Około 140 milionów dziewcząt i kobiet na całym świecie żyje 
obecnie z konsekwencjami okaleczania żeńskich narządów 
płciowych;

●  Szacuje się, że 250 tys. dzieci jest rekrutowanych i wykorzy‑
stywanych przez różne siły/grupy zbrojne;

●  Od 80 do 100 milionów dziewcząt „zaginęło” w światowej 
populacji – ofiary dzieciobójstwa na tle płciowym, kobieto‑
bójstwa, niedożywienia i zaniedbania;

●  blisko 300 milionów dzieci w wieku 2‑4 lat na całym świecie 
doświadcza brutalnej dyscypliny ze strony swojego opiekuna.

OgóLNOPOLsKi KONKurs LiteracKi

W ramach kampanii społecznej pt. „19 dni przeciwko przemocy 
wobec dzieci i młodzieży” Fundacja po DRuGIE ogłasza konkurs 
literacki pt. „mistrzowie Świata”. Do konkursu prosimy przesyłać 
prace literackie:
●  przedstawiające historię osoby, która przezwyciężyła przemoc 

– może to być opowieść o kimś, kto odszedł od sprawcy, zna‑
lazł siły, by powiedzieć „dość! ”, może to być również opowieść 
o kimś, kto zaprzestał stosowania przemocy;

●  przedstawiające prawdziwe zdarzenia;
●  pokazujące, że człowiek może zmienić swoje życie na każdym 

etapie i zostać mistrzem świata!
historie w ramach konkursu należy przesyłać drogą mailową 
na adres: 19dni@podrugie.pl. Termin nadsyłania prac upływa 
15 listopada 2019 roku. Szczegóły na temat konkursu na stronie 
www.podrugie.pl.
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Klienci Tyskich hal Targowych mogli zainspirować się 
stylizacjami na sezon jesienno‑zimowy 2019 na pokazie 
mody, który odbył się tutaj 12 października. Pokaz 
przygotowała stylistka oraz personal shopper Katarzyna 
Głąbowska – to dzięki niej widzowie mogli poznać 
najnowsze trendy.
Nowy sezon to świetny czas aby wzbogacić swoją szafę. 
Klienci dowiedzieli się jakie kolekcje oferują butiki w centrum 
Tyskie hale Targowe. było trochę stylu punk rock z lat 90. 
były printy zwierzęce, które od kilku sezonów trzymają się 
mocno. Pojawił się również styl country, inspirowany dzikim 
zachodem oraz styl vintage, pełen odniesień do minionych 
epok. Nie można też zapomnieć o klasyce (dress code). Warto 
wiedzieć jak ubrać się do pracy, na spotkanie czy przyjęcie. 
Ten pokaz poświęcony został różnym stylom, aby każdy 
klient mógł znaleźć w nim coś dla siebie. Kolejny pokaz 
mody na terenie Tyskich hal Targowych zaplanowano już 
w grudniu. ●

Przewodnicząca  
Rady Miasta Tychy VIII kadencji

zawiadamia
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 

31 października 2019 r. na godz. 1300 
do sali nr 102 Urzędu Miasta Tychy  

przy Alei Niepodległości 49
sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji.

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy VIII kadencji
/-/ Barbara Konieczna

Szczegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy 
(link: Sesje Rady Miasta) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy. 

komunikat

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O I PRZETARGU USTNYM 

NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – garażu nr 1 o pow. użytkowej 17,36 m2, położonego 
w kompleksie garaży przy al. Bielskiej w Tychach wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 
0,1436 części w prawie użytkowania wieczystego do dnia 22.02.2092 roku w działce nr 
3940/70 (k.m. 2, użytek B) o pow. 281,00 m2, zapisanych w księdze wieczystej, w której 
ujawniona jest własność Gminy Miasta Tychy oraz informacja o 7 wyodrębnionych lokalach 
garażowych.

Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 28 000,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu zwolniona jest z podatku od towarów i usług.•	
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie wynosić 1% i wynosi 103,60 zł i będzie •	
wnoszona do 31 marca każdego roku, począwszy od roku następnego od roku nabycia 
lokalu. W przypadku, gdy lokal będzie wykorzystywany pod działalność gospodarczą, 
wówczas stawka procentowa wynosi 3%, co daje do zapłaty kwotę 310,80 zł. Opłata 
roczna może ulegać zmianie 
w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
Cena będzie płatna nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.•	

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 100 (I piętro), 
w dniu 13 grudnia 2019 roku o godz. 10:00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu są: wpłata wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej tj. 2 800,00 zł oraz złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów określonych 
w regulaminie przetargów najpóźniej w terminie do dnia 9 grudnia 2019 roku.
Dodatkowe informacje, druki oświadczeń, warunki przetargu oraz regulamin przetargów, 
które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia są do uzyskania w Urzędzie Miasta Tychy 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 719, VII piętro)  od poniedziałku do środy 
w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13:30, 
tel. (32) 776-37-19. Pełna treść ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w Urzędzie Miasta (piętro VII, sektor „C”) 
oraz publikację z warunkami i regulaminem przetargów na stronach internetowych: www.
umtychy.pl  oraz www.bip.umtychy.pl. 

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej

mgr Igor Śmietański

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
 O I PRZETARGU USTNYM 

NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – garażu nr 5 o pow. użytkowej 18,00 m2, położonego 
w kompleksie garaży przy ul. Begonii w Tychach wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 
0,0040 części w prawie użytkowania wieczystego do dnia 26.09.2093 roku w działkach nr 
3523/25 (k.m. 2, użytek B) o pow. 34,00 m2, 3525/25 (k.m. 2, użytek B) o pow. 1387,00 m2 
i 3970/33 (k.m. 2, użytek B) o pow. 9311,00 m2, zapisanych w księdze wieczystej, w której 
ujawniona jest własność Gminy Miasta Tychy oraz informacja o 220 wyodrębnionych lokalach 
garażowych.

Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 17 000,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu zwolniona jest z podatku od towarów i usług.•	
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste wynosi 1% i wynosi 93,28 zł i będzie wnoszona •	
do 31 marca każdego roku, począwszy od roku następnego od roku nabycia lokalu. 
W przypadku, gdy lokal będzie wykorzystywany pod działalność gospodarczą, wówczas 
stawka procentowa wynosi 3%, co daje do zapłaty kwotę 279,84 zł. Opłata roczna może 
ulegać zmianie w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
Cena będzie płatna nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.•	

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 100 (I piętro), 
w dniu 6 grudnia 2019 roku o godz. 10:00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu są: wpłata wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej tj. 1 700,00 zł oraz złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów określonych 
w regulaminie przetargów najpóźniej w terminie do dnia 2 grudnia 2019 roku.
Dodatkowe informacje, druki oświadczeń, warunki przetargu oraz regulamin przetargów, 
które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia są do uzyskania w Urzędzie Miasta Tychy 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 719, VII piętro) od poniedziałku do środy 
w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13:30, 
tel. (32) 776-37-19. Pełna treść ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w Urzędzie Miasta (piętro VII, sektor „C”) 
oraz publikację z warunkami i regulaminem przetargów na stronach internetowych: www.
umtychy.pl oraz www.bip.umtychy.pl. 

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej

mgr Igor Śmietański

komunikatyreklama

22 października w Gospodzie 
Pod Kogutem bawili się starsi 
mieszkańcy Mąkołowca i Koź-
liny. Spotkanie integracyjne dla 
seniorów zorganizowane zostało 
przez Miejskie Centrum Kultu-
ry w Tychach, w ramach budżetu 
obywatelskiego, na wniosek ty-
skiego radnego Sławomira Sobo-
cińskiego.

Zabawę poprowadził znany 
wodzirej Mirosław Kańtor, któ-
ry swoim ciętym dowcipem udo-
wadniał zgromadzonym, że wiek 
to tylko liczba. Oprawą muzyczną 
zajął się Krzysztof Bigaj z Krako-
wa. W swoim repertuarze umieś-
cił najbardziej znane szlagiery 
polskiej muzyki, pokusił się rów-
nież o powrót do przeszłości po-

przez piosenki z lat 20. Na wszyst-
kich zgromadzonych czekał obfity 
poczęstunek. Seniorzy w tanecz-
nym stylu bawili się do późnych 
godzin wieczornych.

Integracyjne spotkania dla 
starszych mieszkańców naszego 
miasta organizowane są od wie-
lu lat; pierwotnie zajmowały się 
tym rady osiedli, od trzech lat 
natomiast są wnioskowane w ra-
mach budżetu obywatelskiego. 
Najbliższa tego typu impreza od-
będzie się 9 listopada o godzinie 
17. Tym razem Osiedlowy Dzień 
Seniora obchodzić będą miesz-
kańcy osiedla A. Spotkanie od-
będzie się w sali parafialnej przy 
kościele Miłosierdzia Bożego przy 
ul. Andersa 25. Ao ●

POKaZ mODy  
W tysKich haLach  

targOWych
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seniorskie spotkanie mieszkańców mąkołowca i Koźliny.

wIEK To TYlKo 
lIcZbA

Seniorzy znakomicie bawili się „Pod Kogutem”.
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KaPsLe, KufLe, OtWieracZe…
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W sobotę, 19.10 Śląski Klub birofilów zorganizował w muzeum Tyskich browarów Książęcych 
54. międzynarodową Giełdę birofiliów. Tradycyjnie była okazją do podziwiania, wymiany 
i kupna etykiet, podstawek, butelek, kapsli, szklanek, kufli, otwieraczy i różnych piwnych 
gadżetów. Z okazji giełdy wyprodukowano okolicznościowe podstawki oraz kapsle. ls ●

- Moje plAny podróży 
po AlAsce zrewidowAŁ 
ogień. w lipcu i sierpniu 
wyBuchAŁy tutAj 
gigAntyczne pożAry. 
pŁonęŁy heKtAry lAsów, 
AKurAt tAM, gdzie 
chciAŁeM pojechAć. 
wrAżenie ByŁo 
potworne, Bo to przede 
wszystKiM tereny leśne, 
Które terAz trAwiŁA 
MAsA ogniA. jAK gdzieś 
przeczytAŁeM, pożAry 
nA AlAsce czy syBerii 
nie są lAteM niczyM 
nAdzwyczAjnyM, 
jednAK w tyM roKu ich 
liczBA i wielKość ByŁy 
reKordowe.

Leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Tak zaczął swoją opowieść o ro-
werowej wyprawie Alaska – Ka-
nada – USA Zygmunt Jantosz, 
tyski rowerzysta, specjalizujący 
się w samotnych, ekstremalnych 
eskapadach. Była to jego czwarta 
podróż po kontynencie amery-
kańskim. Podczas pierwszej zwie-
dził „Dziki Zachód” – Arizonę, 
Nowy Meksyk, Kolorado, Utah, 
Nevadę, Kalifornię, potem była 
wyprawa „Północ – Południe” 
od Kanady do Meksyku, a trasa 
trzeciej prowadziła „Od Ocea-
nu do Oceanu”, czyli od Nowego 
Jorku i Ellis Island (Wyspy Łez) 
do San Diego. A teraz – Ala-
ska...

3.500 kilometrów
– To był wyjątkowy prezent 
na moje 60. urodziny, który do-
stałem od moich przyjaciół: Kaz-
ka Wolnego i jego żony Renaty. 
Przed laty mieszkali Tychach, ale 
wyjechali do Phoenix i pomaga-
ją mi podróżować po kontynen-
cie. Kazek przygotował wszystko 
i nad wszystkim panował. Z Pho-
enix wyruszyliśmy samochodem 
i po prawie 5 dniach dotarliśmy 
do Anchorage, pokonując kolejno 
cztery stany USA: Arizonę, Utah, 
Idaho, Montanę, trzy prowincje 
kanadyjskie: Alberta, Kolumbię 
Brytyjską i Jukon oraz część Ala-

ski – dojechaliśmy do Fairbanks, 
a stamtąd na południe do An-
chorage. Wracałem natomiast 
na rowerze tą samą trasą, ale 
nie do Phoenix, tylko do grani-
cy z Kanady z USA, na południe 
od Calgary. Zajęło mi to 18 dni. 
W bardzo trudnym, górzystym 
terenie pokonywałem dziennie 
średnio 200 km. W sumie zrobi-
łem ponad 3.500 km.

jak na przystanku alaska
Zyga Jantosz planował zwiedzić 
okolice Anchorage, ale do wielu 
miejsc nie wpuszczano z uwagi 
na pożary. Zwiedził miasto, oko-
lice, niektóre zatoki i po kilku 
dniach wyruszył z powrotem. 
Problem w tym, że przez wie-
le kilometrów trasa prowadziła 
przez zupełne pustkowia. Cztery 
noce nocowali z Kazkiem w sa-
mochodzie, bo nie było żadnej 
miejscowości.

– Serial „Przystanek Alaska” 
dość dobrze oddaje tutejsze ży-
cie. Wielu jest takich, co trafiają 
tu z wyboru. Prawdziwi samot-
nicy, odludki. Żyją w zgodzie 
z naturą, ale na bakier z cywi-
lizacją. Tylko od czasu do cza-
su przyjeżdżają do miasteczka 
po zakupy i napić się piwa. Do-

wiedziałem się, że jak ktoś de-
cyduje się zamieszkać na Alasce 
dostaje od rządu 2 tys. dolarów. 
A tu niektórym naprawdę nie-
wiele potrzeba do życia… Tym 
razem jechało mi się nieco ła-
twiej, bo bez sakw, na szosowym 
rowerze. Zresztą nie wiem jak 
z pełnym obciążeniem dałbym 
radę przy takich długich i stro-
mych górskich podjazdach. Co-
dziennie wyruszałem o godzinie 
6, na ogół z moteli, i umawia-
liśmy się z Kazkiem na trasie, 
na końcu „etapu”, albo gdzieś 
po drodze. Trudy podróży re-
kompensowały mi niesamowite 
widoki, trudne zresztą do opi-
sania. Ale na Alasce cały czas 
było zagrożenie pożarami. Jed-
nego dnia jechałem drogą, przy 
której stali strażacy i absolut-
nie nie powalali jechać na ro-
werze. Ubłagałem pracownicę 
straży leśnej, żeby mnie prze-
puściła. Przewiozła mnie autem 
20 mil przez objęty pożarem te-
ren. Innego dnia – totalne za-
skoczenie. Spadł śnieg. Pod ko-
niec sierpnia! I było tak, że nocą 
temperatura sięgała zera stopni, 
a w dzień dochodziła do 32-35 
st. C. Ale za to tylko jeden dzień 
jechałem w deszczu.

grizzly i baribale…
Na Alasce i w północnej Kanadzie 
jest takie powiedzenie: „40 dola-
rów za puszkę Bear Spray nie jest 
tanio, ale pogrzeb też do tanich 
nie należy”. Bear Spray to środek 
odstraszający niedźwiedzie na ba-
zie pieprzu i czerwonej papryki. 
Butelka aerozolu niejednemu tu-
ryście uratowała życie.

– Jadąc przez Kanadę, niemal 
codziennie spotykałem grizzly. 
Któregoś ranka przeszedł obok 
mnie jakieś 10 metrów. Istny ol-
brzym, na dodatek potrafiący biec 
z prędkością około 40 km na go-
dzinę. Co prawda na krótkim dy-
stansie, ale zawsze... Patrzyłem, 
czy ruszy w moją stronę. Gdyby 
tak było, może zdążyłbym dobiec 

do drzwi motelu, ale gdybym już 
ruszył na rowerze... Mniejsze 
niedźwiedzie, baribale, też by-
wają groźne, ale same uciekają 
przed grizzly. Te olbrzymy potra-
fią je zabić jednym uderzeniem 
łapy i zjeść na dwa posiłki.

Las… tablic
– Po drodze odwiedziłem kilka 
ciekawych miejsc, np. w Wat-
son Lake, niedaleko jeziora o tej 
samej nazwie, jest niesamowity 
park – kontynuuje Z. Jantosz. – 
Od lat 50. zawieszane są tutaj tab-
lice z całego świata – samocho-
dowe i drogowe. Są ich tysiące 
i robi to niesamowite wrażenie. 
Znalazłem kilka z Polski, m.in. 
„Katowice–Panewniki”. Jecha-

łem też fragmentem słynnej Ala-
ska Highway – drogą wybudowa-
ną w 1942 roku przez żołnierzy 
amerykańskich. Łączy ona USA 
z Alaską. Kultura jazdy tu bardzo 
dobra, ludzie są uprzejmi, a dro-
gi, choć jednopasmowe – sze-
rokie i bezpieczne. Spotkałem 
dwie Amerykanki, które podró-
żowały rowerem mniej więcej 
tą sama trasą. Poleciały samo-
lotem do Anchorage, a wracały 
rowerami do Seatle, pokonując 
dziennie ok. 100 km.

Zygmunt Jantosz przejechał 
na rowerze 3.500 km z Anchora-
ge do granicy kanadyjsko-ame-
rykańskiej, ale trasa z Phoenix 
na Alaskę i z powrotem liczyła 
w sumie prawie... 14 tys. km. ●

aLasKa W ogniu
tyszAnin zygMunt jAntosz opowiAdA O SWOJEJ cZWARTEJ ROWEROWEJ WyPRAWIE DO STANóW ZJEDNOcZONych.

Pierwszym dużym miastem na Alasce, które odwiedził Zygmunt Jantosz, było Fairbanks. „Park tablic” niedaleko Watson Lake robi niesamowite wrażenie.

Jadąc przez Kanadę podróżnik niemal codziennie spotykał na swojej drodze niedźwiedzie grizzly.
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twoje zielone tychy

w pytAniAch od 
nAszych czytelniKów 
BArdzo często 
pojAwiA się KwestiA 
segregAcji śMieci. 
wątpliwości dotyczą 
segregowAnych 
odpAdów, Które 
odBierAne przez 
firMę MAster odpAdy 
i energiA lądują w 
jednej śMieciArce. 
inforMujeMy, że 
wspoMniAnA firMA 
dysponuje sAMochodeM 
posiAdAjącyM 
Możliwość odBioru 
dwóch typów odpAdów 
jednocześnie, dzięKi 
dwóM osoBnyM 
KoMoroM, co widoczne 
jest nA zdjęciu poniżej. 

Niestety, zdarza się tak, że na 
osiedlach z zabudową wieloro-
dzinną w pojemnikach na odpa-
dy segregowane znajdują się nie 
te odpady, do których zostały 

one przeznaczone, np. z papie-
rem zmieszane są puszki, butelki, 
itp. – Częściej niż byśmy chcie-
li w pojemnikach na odpad se-
gregowany znajdują się odpady 
zmieszane. W takiej sytuacji, po 
wcześniejszym zgłoszeniu tego 
przez pracowników realizują-
cych zbiórkę selektywną, wysy-
łamy samochód zbierający odpa-
dy zmieszane. Czasem zauważają 
to mieszkańcy i interweniują, 
dzwoniąc lub wysyłając e-maila 
ze skargą do Mastera lub Urzędu 
Miasta. Zazwyczaj są to zarzuty: 
„Po co my segregujemy odpady, 
jeżeli i tak one lądują w samo-
chodzie, który odbiera odpady 
zmieszane?” Staramy się wyjaś-
niać mieszkańcom, dlaczego tak 
postępujemy. W przypadku nie-
prawidłowej segregacji umowa z 
miastem Tychy zobowiązuje nas 
do tego, żeby taki odpad odbierać 
razem z odpadem zmieszanym – 
wyjaśnia Artur Pajor kierownik 
działu logistyki w Master-Odpa-
dy i Energia. KAMil peszAt ●

Od wiosny 2018 r. w Tychach 
istnieje obowiązek selektywnego 
zbierania odpadów kuchennych 
(pochodzenia roślinnego). W za-
budowie jednorodzinnej są one 
gromadzone w workach odbiera-
nych co dwa tygodnie, a w zabu-
dowie wielorodzinnej podlegają 
zbieraniu w oznakowanych po-
jemnikach (docelowo brązowych) 
odbieranych dwa razy tygodniu 
w okresie wiosna – wczesna jesień 
i jeden raz w tygodniu w okresie 
późna jesień – zima.

Pomimo obowiązku selek-
tywnego zbierania odpadów 
kuchennych, który ma wpływ 
na wysokość opłaty, mieszkań-
cy w dużej mierze go nie do-
pełniają. W zabudowie jed-
norodzinnej worki na odpady 
kuchenne wykorzystywane są 
do gromadzenia trawy i liści, 

a pojemniki na odpady ku-
chenne w altanach śmietniko-
wych co do zasady nie różnią 
się zawartością od pojemników 
na odpady zmieszane.

Miesięcznie z terenu miasta 
odbieranych jest około 20 ton od-
padów kuchennych chociaż wia-
domo, że skala ich wytwarzania 
jest zdecydowanie większa.

Jeżeli odpady kuchenne są gro-
madzone w pojemniku na odpa-
dy zmieszane albo razem z trawą 
w workach to stanowi to podsta-
wę do zmiany opłaty na wyższą.

Nieprawidłowości w zbieraniu 
odpadów kuchennych wpływają 
negatywnie na poziomy odzysku 
odpadów, które musi osiągnąć 
gmina oraz na proces technolo-
giczny w instalacji wykonawcy 
usługi w zakresie odzysku odpa-
dów. Mn ●

Urbanowicka Sekcja Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Pocz-
towych obchodziła z w tym roku 
70-lecie działalności. Na jubileu-
szowe uroczystości zaproszono 
władze miasta (wiceprezydent Igor 
Śmietański i radne Lidia Gajdas 

i Patrycja Kosowska-Pawłowicz), 
członków Rady Osiedla Urbano-
wice, Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz członków związku.

Z okazji jubileuszu wydano 
wykwintną kolację, podczas któ-
rej wręczono dyplomy i trofea. 

Warto wspomnieć o Ryszardzie 
Bernackim, który wywalczył ty-
tuł mistrza w lotach gołębi do-
rosłych oraz tytuł Super Mistrza 
2019. Dobry sezon zaliczył prezes 
związku Józef Prasoł, który otrzy-
mał trofeum I przewodnika w lo-

tach gołębi dorosłych oraz mi-
strza w lotach gołębi młodych.

– Gorące podziękowania nale-
żą się naszej radnej z Urbanowic 
Lidii Gajdas i wiceprezydent Ane-
cie Moczkowskiej, które to panie 
zadbały o zabezpieczenie pienię-
dzy z budżetu miasta na remont 
budynku socjalnego, tym samym 
za ok. 360 tys. zł w kwietniu tego 
roku otrzymaliśmy miejsce do-
stosowane do naszych potrzeb 
– dziękował prezes związku Jó-
zef Prasoł.

Igor Śmietański na ręce preze-
sa złożył list gratulacyjny od pre-
zydenta miasta Andrzeja Dziuby. 
– 70 lat sekcji to wspaniała trady-
cja. Trochę martwi fakt, że na sali 
jest tak mało ludzi młodych. Mam 
nadzieję, że nasi miłośnicy gołębi 
zarażą swoją pasją młodsze poko-
lenia i ta kultura będzie kontynu-
owana. Co się tyczy odnowionego 
budynku, to jego największą zaletą 
jest to, że pomieści dwie tyskie sek-
cje hodowców gołębi, dzięki czemu 
mogą dzielić koszty, a swoje skład-
ki przeznaczyć na dalszy rozwój – 
zauważył wiceprezydent Śmietań-
ski. – Budynek jest wielofunkcyjny, 
korzystają z niego również piłkarze 
czy miłośnicy gry w skata – dodała 
Lidia Gajdas. KAMil peszAt ●

Chór Zespołu Szkół Muzycz-
nych im. Feliksa Rybickiego 
pod dyrekcją Tomasza Gied-
wiłły wyśpiewał Złoty Dyplom 
na XV Międzynarodowym Fe-
stiwalu Chórów Gaude Cantem 
im. Kazimierza Fobera. Udział 
chóru był pokłosiem zeszłorocz-
nego sukcesu na 5. edycji Ślą-
skiego Festiwalu Chórów Szkół 
Muzycznych im. Józefa Świdra 
skąd przywiózł Grand Prix. – 
Jedną z otrzymanych nagród 
było zwolnienie z opłaty akredy-
tacyjnej na Festiwal Gaude Can-
tem w Bielsku-Białej. Zaproszeń 
było więcej, choćby na festiwal 
w Międzyzdrojach czy Bratysła-
wie – zaznacza Tomasz Giedwił-
ło. Ponadto w ZSM odbyło się 
Narodowe Czytanie, w którym 
udział wzięli: Barbara Sobczak 
z Miejskiego Centrum Kultury, 
radna Urszula Paździorek-Paw-
lik (na zdjęciu), dyrektor MBP 
Anna Krawczyk, przewodni-
cząca rady rodziców Katarzy-

na Szymkowska, dyrektor SP 
nr 18 Elżbieta Golińska oraz 
kadra nauczycielska – Tomasz 

Giedwiłło, Magdalena Wojkow-
ska, Beata Niesyto, Paweł Lebu-
da i Aleksandra Kruż. Czytano 

„Katarynkę” Bolesława Prusa 
przy akompaniamencie uczniów 
szkoły. Kp ●

już tylKo niespeŁnA dwA 
tygodnie pozostAŁy 
do rozpoczęciA 
juBileuszowej edycji 
Best festiwAlu 
filMowego, Który 
od 9 do 17 listopAdA 
odBywAŁ się Będzie 
w MediAtece.

Organizator – BEST Centrum 
Języków Obcych – postanowił 
zaproponować miłośnikom do-
brego, ambitnego kina 10 naj-

lepszych, w większości euro-
pejskich produkcji ostatniego 
roku. Przez pięć festiwalowych 
dni widzowie obejrzą po dwa fil-
my, na które potem będą mogli 
głosować w towarzyszącym festi-
walowi plebiscycie. Szczegółowy 
program imprezy opublikujemy 
na naszych łamach za tydzień, 
już jednak zdradzimy, że do zo-
baczenia będą następujące fil-
my: włoski „Dogman”, izraelsko
-francuskie „Synonimy”, duńską 
produkcję „Winni”, libańskie 

„Kafarnaum”, koprodukcję hi-
szpańsko-kubańską „Yuli”, duń-
sko-szwedzką „Królową kier”, 
a także włoskie „Piranie”, fran-
cuskie „Dzięki Bogu”, niemiecką 
„Milczącą rewolucję” i na zakoń-
czenie hiszpański obraz „Wszy-
scy wiedzą”.

Warto już dziś zaopatrzyć się 
w bilety, zwłaszcza, że w przed-
sprzedaży są one tańsze i kosz-
tują 15 zł na każdy film (przed 
seansem będą po 20 zł). Bilety ku-
pić można w siedzibie BEST CJO 

przy ul. Kopernika 1B lub on-line 
na stronie Ticketmaster.

Honorowy patronat nad tego-
rocznym Best Festiwalem Filmo-
wym objął prezydent Tychów, pa-
tronem medialnym jest redakcja 
„Twoich Tychów”. ww ●

selektywna zbiórka odpadów kuchennych daleka od ideału…

20 ToN To ZA mAło

segregoWać 
Czy nie?
dlAczego MAster WRZucA RóżNE ODPADy DO JEDNEJ 
ŚmIEcIARKI?

Póki co po tyskich drogach jeździ jedna dwukomorowa 
śmieciarka. Wkrótce takich pojazdów może być więcej.
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hodowcy gołębi pocztowych świętowali 70‑lecie istnienia sekcji.

sErcE Do gołębI

Członkowie urbanowickiej sekcji wraz z gośćmi jubileuszu.

złoty Chór
nArodowe czytAnie W ZESPOLE SZKóŁ muZycZNych.

W Narodowym Czytaniu w ZSM wzięła udział m.in. Urszula Paździorek-Pawlik.
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best FestiWaL tuŻ tuŻ…
dziesięć interesujących filMów NA 10. EDycJę.
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29 pAździerniKA, wtorek
godz. 18 – mOZAIKA GóRNOŚLąSKA: Wspomnienie dr Łucji 
Staniczek – spotkanie z marią Lipok‑bierwiaczonek i Grzego‑
rzem Franki (muzeum miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 18 – bERANIE I ŁOSPROWIANIE O WILKOWyJAch: „Gru‑
chlik, Gruchel, magdziorz – historia rodu lub rodzin w Wilkowy‑
jach” – spotkanie historyczne (Klub mcK Wilkowyje, ul. Szkolna 
94)

30 pAździerniKA, środa
godz. 17 – KRóL mAcIuŚ – spektakl teatralny dla dzieci (Klub 
mcK urbanowice, ul. Przejazdowa 8)
godz. 18 – TuRy KuLTuRy: spotkanie z Karolem Strasburge‑
rem (mbP – mediateka, al. Piłsudskiego 16)

31 pAździerniKA, czwartek
godz. 17 – SZTuKA X muZy: projekcja filmu „O dziewczynie, 
która wraca sama nocą do domu” (mbP – mediateka, al. Piłsud‑
skiego 16)

2 listopAdA, sobota
godz. 18 – „GINcZANKA. żAR‑PTAK” – koncert/performance  
z udziałem Kamili baar‑Kochańskiej (Teatr mały, ul. hlonda 1)

4 listopAdA, poniedziałek
godz. 18 – mARcIN DANIEc – spotkanie w cyklu „Tury Kultury” 
(mbP – mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 18.30 – cZAS NA INDOchINy, czyli rowerowa podróż 
przez Azję Południowo‑Wschodnią” – spotkanie z podróżnikiem 
marzeną Gąsior (Klub mcK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

m
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30 pAździerniKA: godz. 18 – spotKAnie 
z KAroleM strAsBurgereM, MediAteKA

w nAjnowszej edycji 
progrAMu dlA 
utAlentowAnych 
woKAlistów „the Voice 
of polAnd” MAMy 
swoją reprezentAntKę. 
poMiMo że urodziŁA się 
w KrAKowie, to jednAK 
tychy uwAżA zA swoje 
uKochAne MiAsto, 
co niejednoKrotnie 
podKreślAŁA 
w rozMowie z nAMi.

Na przesłuchaniu pojawiła się 
„od tak, przy okazji”. Zaproszo-
no ją na nagranie, gdzie po trzech 
pierwszych dźwiękach skradła ser-
ce jednej z jurorek. Koniec koń-
ców całe trenerskie gremium było 
na „tak” i Aga Smoleń, bo o niej 
mowa, wyśpiewała sobie dalszy 
udział w programie. U bukma-
cherów postawiliśmy dolary prze-
ciwko kasztanom na jej udział 
w finale. Barwa jej głosu, stoma-

tologiczny uśmiech i pełen trotylu 
charakter pozwala być spokojnym 
o wynik zakładu.

– To było niesamowite. Gdy 
tylko zaczęłam śpiewać, Marga-
ret (jedna z trenerek – przyp. red.) 
odwróciła się do mnie, co oznacza 
głos na tak. Dodało mi to kurażu 
i zaśpiewałam bardziej emocjo-
nalnie niż planowałam. Ostatnią 
partię wykonałam z zamknięty-
mi oczami. Gdy je otworzyłam, 
okazało się, że wszyscy sędziowie 
są odwróceni. Lepiej sobie tego 
wyobrazić nie mogłam – wspo-
mina Aga.

To nie był pierwszy jej udział 
w takim programie. Wcześniej 
startowała u konkurencji. – Mu-
szę przyznać, że różnica jest kilku 
klas. Tam uczestnik był nic nie-
znaczącym trybikiem w maszy-
nie, numerkiem, przedmiotem. 
Tutaj zaś poczułam, że wszyscy 
ci ludzie pełni pasji i zaangażo-
wania, całe to przedsięwzięcie 

jest dla mnie, abym mogła po-
kazać się z jak najlepszej strony. 
Chyba mi się udało – opowiada-
ła. I ma rację, bo to o nią sędzio-
wie stoczyli najbardziej zażartą 
dyskusję tego odcinka, przeko-
nując, by to ich wybrała na swo-
jego trenera.

Aga śpiewanie wyniosła z domu. 
Rodzice śpiewali w chórach i tań-
czyli w zespołach ludowych. – 
Dom zawsze był wypełniony mu-
zyką. Rodzice miłość do muzyki 
najpierw zaszczepili mojemu bra-
tu, a później mi. Brat od dziecka 
gra na akordeonie, ja zaś śpie-
wałam Kukulską. Pomimo gry 
na flecie poprzecznym w Zespole 
Szkół Muzycznych im F. Rybickie-
go, wybrałam wokal – wspomina. 
Co ciekawe w Państwowej Szko-
le Muzycznej im. M. Karłowicza 
odebrała wykształcenie ze śpiewu 
klasycznego. – Nauka klasyki dała 
mi dosłownie instrument do ręki, 
słabość i miłość do opery pozo-
stała, ale zawsze bardziej ciągnęło 
mnie do muzyki rozrywkowej. Już 
w szkole średniej z bratem Micha-
łem tworzyliśmy pierwsze zespo-
ły i graliśmy w tyskich knajpach 
za „dziękuję”. Aktualnie razem 
z Tomaszem Wróblem i Toma-
szem Robackim rodzeństwo two-
rzy coverband Gruba Ferajna, któ-
ry zapewnia profesjonalną obsługę 
muzyczną. – Gramy kilkaset im-
prez w roku i każdą na 100%. Mam 
to szczęście, że pracuję z absolut-
nymi wariatami, którzy kochają 
muzykować. Czy można po raz 
tysięczny zaśpiewać tę samą pio-
senkę z energią i zaangażowaniem 
emocjonalnym? A czy można czuć 
adrenalinę po raz tysięczny ska-
cząc ze spadochronu lub włożyć 
część siebie w tysięczny wiersz? 
Wszystko zależy od tego, co masz 
w sercu. My w sercach mamy nie-
nasycenie muzyczne, które każe 
nam grać. Dlatego gramy, dlate-
go jesteśmy coraz lepsi, dlatego 
jesteśmy szczęśliwi – z rozbraja-
jąco szczerym uśmiechem przy-
znaje Aga.

Co poza śpiewaniem? Ta-
niec oczywiście, którego uczyła 
się w szkole wokalno-baletowej 
w Gliwicach. Jednak przyswo-
iwszy podstawy baletu czy cho-
reografii teatralnej, zaczęła tań-
czyć... hip-hop. – Z baletem jest 

jak z muzyką klasyczną. Uważam, 
że jest podstawą, elementem wyj-
ściowym do dalszego rozwoju. 
Dlatego właśnie poruszam kwe-
stię tańca klasycznego na zaję-
ciach z tańca nowoczesnego czy 
hip-hopu. Dość często młodzież 
w swoim podejściu odcina się 

od klasyki, którą można wyko-
rzystać w niemal każdym przy-
padku – zauważa Aga, która rów-
nież jest instruktorem tańca.

Przed nią teraz zmagania 
w rundzie nokautowej (pierwszą 
bitwę wygrała śpiewająco), w któ-
rej trenerzy wybiorą najlepszych. 

Na szczęście dla Agi jej jurorzy są 
mężczyznami (Tomson i Baron 
z zespołu Afromental), więc je-
żeli nagle okażą się głusi, to mało 
prawdopodobne jest, by okaza-
li się równie ślepi. My nie mamy 
wątpliwości i już przeliczamy na-
sze kasztany. KAMil peszAt ●

Już po raz drugi odbyła się w Ty-
chach niezwykła impreza charyta-
tywna „Kulinarny ogień dla Świet-
likowa”. Na terenie Browaru 
Obywatelskiego w niedzielę, 13 paź-
dziernika, gotowało ponad 40 sze-
fów kuchni z całej Polski. Wszyscy, 
którzy częstowali się przygotowa-
nymi przez nich specjałami, zasilali 
datkami hospicyjne skarbonki.

Pomysł, by połączyć znakomi-
tą kuchnię z celem charytatywnym 
zrodził się w głowach Beaty Szy-
muli, Marcina Sochy i Marty Wi-
tek. – mówi Paweł Bilangowski, 
koordynator imprezy z ramienia 
Świetlikowa. – Troje pozytywnie 
zakręconych ludzi, z których dwo-
je jest szefami kuchni, postanowiło 
wykorzystać ludzką słabość do do-
brego jedzenia, przekuć ją w do-
broczynność i w ten sposób wspo-
móc fundację Śląskie Hospicjum 
dla Dzieci Świetlikowo.

Idea „Kulinarnego ognia” jest 
prosta; szefowie kuchni gotują 
na oczach publiczności, która na-
stępnie częstuje się przygotowa-
nymi potrawami. A w podzięko-
waniu za smakołyki wrzuca datki 
do puszki.

W ubiegłym roku impreza od-
była się w restauracji „Pod Na-

pięciem”. Tym razem paleni-
skiem dla „Kulinarnego ognia” 
stał się teren Browaru Obywa-
telskiego. Impreza przybrała też 
większy rozmach – zgromadziła 
40 szefów kuchni z całej Polski. 
Serwowali oni efektowne desery, 
grillowane mięsa, pierogi, naleś-
niki, a także oryginalne dania, 
jak strusina.

Wszystkiemu towarzyszyły 
konkursy kulinarne dla uczniów 
szkół gastronomicznych, rywali-
zowali ze sobą także znani z tele-
wizji uczestnicy programu Ma-
sterchef Junior. Do tego na scenie 
odbywały się licytacje przedmio-
tów przekazanych przez sponso-
rów i szefów kuchni. Podczas 
niedzielnej imprezy zebrano dla 
Świetlikowa 33 tys. zł.

Nawet jeśli nie udało wam się 
odwiedzić Browaru Obywatelskie-
go w trakcie imprezy, nadal może-
cie wesprzeć fundację opiekującą 
się nieuleczalnie chorymi dzieć-
mi. Na aukcjach charytatywni.
allegro.pl dla Świetlikowa pojawi 
się jeszcze m.in. ręcznie robiony 
nóż od Pabiś Custom Knives oraz 
wiele innych ciekawych przedmio-
tów, m.in. książki szefów kuchni 
z podpisami. sw ●

Podczas imprezy gotowało dla „Świetlikowa” 
40 szefów kuchni z całej Polski.
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gotowanie na żywo, konkursy i kulinarne show.

ogIEŃ DlA 
ŚwIETlIKowA

aga z „the VoiCe oF PoLand”
tyszAnKA przeBojeM dostAŁA SIę DO TELEWIZyJNEGO TALENT ShOW.

Podczas występu Agnieszki odwróciły się wszystkie fotele jurorskie.
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w listopAdzie tysKA 
rAdA seniorów zAprAszA 
nA dyżury stAŁe w KAżdy 
wtoreK MiesiącA w godz. 
16-18, w siedziBie przy 
ul BAronA 30 (p. 209), 
tel: 32/776-36-36. A oto 
AKtuAlnA ofertA dlA 
seniorów.

KLuB seNiOra PLatyNa. 
fuNDacja iNterNatiONa-
Ler BuND POLsKa, ul. Eduka-
cji 11 (w budynku byłego inter-
natu Zespołu Szkół nr 5, wejście 
od strony Krytej Pływalni). Tel. 
32/219-10-10 e-mail: seniorzy.
ib@gmail.com, www.seniorzy-
tychy.ib-polska.pl.
Zajęcia taneczne dla seniorów 
w ramach programu „Tyskie Ini-
cjatywy Kulturalne” odbywają się 
we wtorki o godz. 16 i 17 oraz 
w czwartki o godz. 16.15 i 17.15 
w Zespole Szkół nr 4 (al. Bielska 
100), zajęcia rękodzielnicze – po-
niedziałki o godz. 12, próby ama-
torskiej grupy artystyczno-kaba-
retowej – poniedziałki godz. 10, 
wyjątkowe warsztaty psychologicz-
no-edukacyjne – czwartki godz. 9, 
próby zespołu muzyczno-wokal-
nego – w środy godz. 14, zebra-
nia aktywnych seniorów – środy 
o godz. 13.30, wspólne śpiewnie 
w Platynie (dokładny termin po-
dany zostanie na stronie FB).

meDiateKa (Biblioteka Głów-
na), al. Piłsudskiego 16.

Tury Kultury: 4.11 Marcin Da- •
niec (godz. 18), 20.11 Laura Łącz 
(godz. 18).
Akademia Polskiego Filmu w Ty- •
chach: wykład autorski Joanny 
Preizner połączony z projekcją 
unikatowych filmów dokumen-
talnych: 5, 19, 26.11, godz. 16.

Sztuka X Muzy. Listopad z dra- •
matem: 7.11 Kafarnaum, 14.11 
Duża ryba, 21. Machester by the 
Sea, 28.11 Polowanie (godz. 17).
Tychy Pod Dyktando – pod- •
sumowanie konkursu: 6.11, 
godz.12.
Kiermasz na deptaku – 4.11,  •
godz. 12-14.
Dyskusyjny Klub Książki –  •
21.11, godz.16.
Świat na wyciągnięcie ręki:  •
Co kraj to obyczaj. Indie, Mau-
ritius, Andaluzja – spotkanie 
podróżnicze z Danutą Walter-
Urych – 13.11, godz. 17.
Spotkanie autorskie z pisarką  •
Agnieszką Krawczyk, 6.11, godz. 
17. Filia nr 3, Dąbrowskiego 5.
Komentarz Kulturalny – Katalog  •
przesądów wszelakich: spotka-
nie ze Stefanią Dyduch: 20.11, 
godz. 12.30.
Spotkanie z muzyką. W krainie  •
łagodności – 21.11 godz. 10.30.
Kwitnące Słowa. Warsztaty hai- •
ku/janku z Janem Paliczką. Filia 
nr 5, ul. Dąbrowskiego 5, 28.11, 
godz. 17.30.
Biblioteka z Pasją: Sztuka życia  •
ze sztuką – Agata Cichy. Filia 

nr 5, ul. Dąbrowskiego 5, 19.11, 
godz. 16.30.
Dyskusyjny Klub Książki – Fi- •
lia nr 3, ul. Batorego 9, 21.11 
godz. 16.
Czwartki z Paletą – W fabryce  •
zupy Andy’ego Warhola: 28.11 
godz. 18.
Giełda Winyli. 23.11 godz. 10-14. •

OŚrODeK charytatyWNO
-sPOłecZNy OratOrium 
PrZy Parafii ŚW. rODZiNy, 
ul. Elfów 29.
Spacer na cmentarz z okazji Święta 
Zmarłych. Impreza Andrzejkowa. 
Światowy Dzień Seniora. Świato-
wy Dzień Zdrowej Żywności. Za-
jęcia bieżące, spacery.

stOWarZysZeNie „Dar ser-
ca”, ul. Batorego 57.
Realizacja zadania „Żyj lepiej”, fi-
nansowanego przez Urząd Miasta. 
Wtorki, w godz. 16-19.15 – zaję-
cia integracyjno–usprawniająco-
rehabilitacyjne dla osób starszych 
(godz. 16-18). Zajęcia informa-
tyczne dla seniorów w dwóch gru-
pach – godz. 17.15-18.15 i godz. 
18.18 -19.15. Środa, w godz. 

16-19 – Klub seniora. W pierw-
sze czwartki miesiąca (godz. 
16.30-18.30) – konsultacje psy-
chologiczne dla opiekunów osób 
chorych na Alzheimera oraz osób 
starszych, jako pomoc w rozwią-
zywaniu problemów.

strefa seNiOra, ul. Arkadowa 
2, godz. 8 do 14.
4.11 Kosmetyki naturalne (godz. 
10), Gimnastyka dla senio-
ra (godz. 12), 5.11 Gimnasty-
ka dla seniora (godz.12), 6.11 
Zajęcia manualne (godz. 9.30), 
7.11 Zajęcia manualne (godz. 
10), 8.11 Zajęcia fotograficzne 
(godz. 9), 11.11 Klub nieczyn-
ny, 12.11 Gimnastyka dla se-
niora (godz.12), 13.11 Zajęcia 
manualne (godz. 10), 14.11 Za-
jęcia kulinarne (godz. 10), 15.11 
Zajęcia fotograficzne (godz. 9), 
18.11 Spotkanie z ciekawymi 
ludźmi, 19.11 Gimnastyka dla 
seniora (godz.12), 20.11 Gim-
nastyka dla seniora (godz.12), 
21.11 Zajęcia manualne (godz. 
9.30), 22.11 Zajęcia fotograficzne 
(godz. 9), 25.11 Gimnastyka dla 
seniora (godz.12), 26.11 Psycho-
log (godz. 8.30), Gimnastyka dla 
seniora (godz.12), 27.11 Zajęcia 
manualne (godz. 9.30), 28.11 Za-
jęcia kulinarne (godz.10), 29.11 
Zabawa Andrzejkowa.

strefa seNiOra, ul. Barona 
30, tel. 500-224-293. Klub czyn-
ny od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-15.
4.11 Spotkanie z ciekawymi ludź-
mi (godz. 10.30-11.30), Zajęcia ma-
nualne (godz. 12-15), 5.11 Gimna-
styka dla seniora (godz. 8.45-9.30 
i 9.30-10.15), 6.11 Gimnastyka 
dla seniora (godz. 10.30-11.15 
i 11.15-12), 7.11 Zajęcia tanecz-

ne (godz.9-12), 8.11 Gimnasty-
ka dla seniora (godz. 10.15-11 
i 11 – 11.45), 11.11 Klub nieczyn-
ny, 12.11 Gimnastyka dla seniora 
(godz. 8.45-9.30 i 9.30-10.15), 13.11 
Gimnastyka dla seniora (godz. 
10.30-11.15 i 11.15-12), 14.11 Za-
jęcia taneczne (godz.9-12), 15.11 
Gimnastyka dla seniora (godz. 
10.15-11 i 11-11.45), 18.11 Kos-
metyki naturalne (godz. 10-11), 
Zajęcia manualne (12-15), 19.11 
Gimnastyka dla seniora (godz. 
8.45-9.30 i 9.30-10.15), 20.11 
Gimnastyka dla seniora (godz. 
10.30-11.15 i 11.15-12), 21.11 Za-
jęcia taneczne (godz.9-12), 22.11 
Gimnastyka dla seniora (godz. 
10.15-11 i 11-11.45), 25.11 Zajęcia 
manualne (12-15), 26.11 Gimna-
styka dla seniora (godz. 8.45-9.30 
i 9.30-10.15), 27.11 Gimnasty-
ka dla seniora (godz. 10.30-11.15 
i 11.15-12), 28.11 Zajęcia tanecz-

ne (godz.9-12), 29.11 Zabawa An-
drzejkowa (10.15).

OŚrODeK seriO, ul. Hierow-
skiego 12, tel. 32/217-79-05.
4.11 Klub dyskusyjny, 5.11 Prze-
gląd prasy lokalnej, 6.11 Szyjemy 
worki cz. I, 7.11 Wyjście do Me-
diateki, 8.11 Europejski Dzień 
Zdrowego Jedzenia i Gotowania, 
12.11 Wyjazd do Galerii Teatru 
Śląskiego, 13.11 Narodziny foto-
grafii, 14.11 Dzień Seniora, 15.11 
Szyjemy worki cz. II, 18.11 Urodzi-
ny Seniorek, 19.11 Przegląd Prasy 
Lokalnej, 20.11 Klub dyskusyjny 
– Olga Tokarczuk, 21.11 Wyjście 
do Mediateki, 22.11 Ozdoby świą-
teczne, 25.11 Ćwiczenia na pamięć 
i koncentrację, 26.11 Przegląd pra-
sy lokalnej, 27.11 Klub dyskusyjny: 
Chile, Białoruś, Bangladesz, 28.11 
Ciasteczka choinkowe, 29.11 An-
drzejki. leszeK soBierAj ●
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w nAjBliższyM czAsie 
sMAKosze powinni 
odwiedzić restAurAcję 
„u przewoźniKA”, gdzie 
czeKAją pyszne AtrAKcje 
nowego jesienno-
ziMowego Menu.

Nową kartę wprowadzono 
w restauracji przy al. Piłsudskiego 
w końcu września. Wśród dodat-

ków królują zatem dynia i grzy-
by. Warto np. na przystawkę spró-
bować kaszanki z dynią w occie, 
jabłkiem smażonym i konfiturą 
z czerwonej cebuli. Albo smażo-
nego sera panierowanego z re-
welacyjnym majonezem grzybo-
wym.

– Wśród zup największym 
powodzeniem cieszy się rzad-
ko spotykany w restauracjach 

barszcz ukraiński oraz rozgrze-
wający krem z dyni z imbirem, 
polecany zwłaszcza na chłodniej-
sze dni – mówi Krzysztof Gre-
guła, kelner restauracji „U Prze-
woźnika”.

Z dań głównych nowego 
menu warto zamówić żebro 
wołowe z naleśnikiem sosno-
wy. Otrzymamy wielki kawał 
świetnie przygotowanego mię-

sa, który zaspokoi nawet panów 
o sporej objętości żołądka. – Pa-
nie wybierają coś lżejszego, czyli 
np. smażonego szczupaka z so-
sem z ogórka kiszonego, któ-
rego podajemy niecodziennie, 
bo z kluskami – zachęca Krzysz-
tof Greguła, zaznaczając przy 
tym, że także inne propozycje 
szefów kuchni cieszą się uzna-
niem gości. Jest w czym wybie-
rać, a dylemat czy spróbować 
policzków wieprzowych duszo-
nych w warzywach z kluskami 
i surówką z dyni, czy może sku-
sić się na gęsie serca z jabłkiem 

prażonym, grzybami i puree 
ziemniaczano-dyniowym po-
woduje, że z pewnością zapla-
nujemy kolejną wizytę „U Prze-
woźnika”.

A przecież jeszcze deser i ko-
lejna zagwozdka: jabłka z ro-
dzynkami w żubrówce z loda-
mi czy może lody rzemieślnicze 
z sosem czekoladowo-rumo-
wym?

Szef restauracji Marcin Prze-
woźnik zwraca też uwagę na na-
pitki – miody pitne z zaprzy-
jaźnionej pasieki z Tomaszowa 
Mazowieckiego, przygotowy-

wane wyłącznie na naturalnych 
składnikach oraz dużą gamę na-
lewek regionalnych np. ze Szczyr-
ku, którymi górale leczą wszyst-
kie swoje dolegliwości.

Jesienno-zimowe menu, ide-
alnie pasujące do nadchodzą-
cych chłodniejszych dni, królo-
wać będzie w restauracji przy al. 
Piłsudskiego (obok Mediateki) 
przez najbliższe dwie pory roku 
i zmieni się dopiero z przyjściem 
wiosny. Z pewnością warto po-
znać je na własnym podniebieniu 
– myśmy to zrobili i zdecydowa-
nie wszystkim polecamy! As ●

jesienne menu „u PrzeWoŹniKa”
żeBro woŁowe, gęsie sercA, bARSZcZ uKRAIŃSKI I ZNAKOmITE NALEWKI I mIODy.
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www.tychy.pl

ogłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.droBne.tychy.pl

Auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

AUTO-SKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBO-
WE, DOSTAWCZE, TERENOWE, GOTÓWKA, 
NAJLEPIEJ ZAPŁACĘ TEL. 888 666 791
Sprzedam samochód Chevrolet Aveo z 
2004 r poj. silnika 1400, przebieg 91639 
km, benzyna, kolor czerwony, cena 5900 
zł. Kontakt: 503465238 

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 RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE     

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, ma-
lowanie, sufity podwieszane, panele 
itp.690463652.

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Naprawa pralek automatycznych 504 
877 825, 32 219 58 18
Remonty dachów, papa tel. 505 015 
176, 32 - 203 70 71 
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 519855939 
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566
Karcher – czyszczenie tapicerki meb-
lowej 503 401 885 
Sprzątnie i mycie okien 501 169 606
Budowa domków i Mieszkań Bieruń Stary 
507304182

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

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566
Płytkowanie, hydraulika, gładzie, malo-
wanie. Tel. 668 651 688. 

ELEKTRYK usługi tel. 609 606 737

ogród:

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

Zatrudnię stróża nocnego emeryt-rencista 
w godz. 20-6 na 10 dni w miesiącu (2x5d-
ni). 32 227 67 54.
Przyjmę pomagera - pracownika do ogro-
du 662490955 

finAnse:

KArierA/eduKAcjA:

nieruchoMości:

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. 737938416

ZAMIENIĘ

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

SPRZEDAM
Do Sprzedania GARAŻ na osiedlu M w 
kompleksie METRO. Ogłoszenie prywat-
ne tel 668 349 506
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.
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.
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 pokój z 
kuchnią – 36 m2, III piętro, ładne z bal-
konem, umeblowane i wyposażone - 129 
000 zł.   BN VOTUM: 501 503 735.
M-3, Tychy os. C – 52 m2, po remoncie, III 
piętro w niskiej zabudowie – 229 000 zł.  
BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ
Do wynajęcia M3 oś C 1300 zł. Tel. 603 
245 134

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: 665 348 245

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.696-493977 
Tychy 2 pokoje 46 m2, cena 210.000 zł, 
klucze w biurze tel. 886-309-196 www.
ihn.com.pl 
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 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 tel. 
504476-805 www.ihn.com.pl 
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,niska zabudo-
wa, 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. 
504-476805 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 
504476-805, www.inh.com.pl 
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. 696-493977 
Dom parterowy Gostyń, 97m2, do zamiesz-
kania 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 
Bieruń Działka z projektem, doprowadzo-
ne media pow 742 m2 cena 135.000 zł tel. 
886309-196 www.ihn.com.pl 
Działka Świerczyniec, różne powierzchnie 
pow. od 880m, cena 123zł/m2, tel. 696-
493977, różne metraże. 
Działka Tychy, różne metraże od 700 do 
977m2, wszystkie media, różne metraże, 
tel. 504476-805 www.ihn.com.pl 

z n A j d z i e c i e  n A s  w  n A s t ę p u jąc yc h  M i e j s c Ac h :

następny numer tt ukaże się jak zwykle we wtoreK, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach

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

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

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

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

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51

æ Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ City Point, al. Jana Pawła II 16–18
æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10
æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1
æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1
æ WBU Balbina, ul. Barona 30
æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

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

ul. Kopernika 1b
æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134
æ Dworzec PKP
æ Szkoła Medan, Plac Świętej Anny 4

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa  
– ul. Katowicka 9

æ  Centrum Dystrybucji Kompani 
Piwowarskiej, ul. Mikołowska 5

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

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

ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Szkoła Podstawowa nr 23, Cielmice, 

ul. Jedności 51
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C

æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33
æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44

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

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

Warszawy 26
æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49
æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10
æ PKM, ul. Towarowa 1
æ  „Atrium”, Rynek 2
æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

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

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

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

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

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

ul. Urbanowicka 33

æ  SUH „Jedność”, Urbanowice, ul. Główna

æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa

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

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

-Epidemiologiczna w Tychach

bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5
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ogłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.droBne.tychy.pl

Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników tel. 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. 
696-493977 
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. 733476-805 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,

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. K, ul. Różyckiego , pow. cał. 
50m2, 2 pokoje, 3 piętro, cena 239 tys.
zł., VIPART 790 855 177
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 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
Kupię nieruchomość za gotówkę. Może 
być zadłużona 602 627 610
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 728-713-101 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-
100
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. D, 38 m2, dwa pokoje, niska 
cena 174.000 zł, 731-713-100 ww.ASTON.
com.pl
Tychy os.D, 2 pokoje 48,6m2, 2 piętro w 
bloku z windą. Ścisłe centrum Tychów, 
wszystko w zasięgu ręki. Cena 219 000zł. 
tel. 728-713-101 www.ASTON.com.pl
Tychy, Os. G, ul. De Gaulle'a, 50 m2; 2 po-
koje, niski blok, świeżo po remoncie, do 
wprowadzenia NOWA CENA 259.000 zł, 
519-595-671 www.ASTON.com.pl
Tychy, Os. E, ul. Grota Roweckiego, 54 m2; 
2 pokoje, balkon, niski blok, cena 229.000 
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 
NOWA CENA 359.000 zł, 519-595-671 
www.ASTON.com.pl
Tychy os. P, 3 pokoje, 10 piętro, 64,9m2 do 
własnej aranżacji z rewelacyjnym ukła-
dem. Cena 259.000zł tel. 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Tychy os.R, 3 pokoje, pierwsze piętro, 
nowe budownictwo, do wprowadzenia 
73,7m2 +komórka+miejsce postojowe 
przed blokiem+możliwość garażu pod-
ziemnego Cena 459.000zł tel. 728-713-
101 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 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
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, wy-
dane pozwolenie na budowę dwóch do-
mów jednorodzinnych, nowa cena tylko 
120.000 zł, 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Tychy Jaroszowice, ul. Mysłowicka dział-
ka o powierzchni 2580 m2, możliwość 
podziału działki na mniejsze, prąd, gaz, 
woda, kanalizacja, cena 160 zł/m2 www.
ASTON.com.pl 519-595-671
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budy-
nek usługowo-mieszkaniowy w stanie 
surowym zamkniętym o pow. 224m2, 
działka 878 m2 www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Do wynajęcia lokal 64 m2 idealny na usłu-
gi medyczne, kosmetykę, kancelarię przy 
jednej z głównych ulic, czynsz 3.300 zł/mc 
728 713 101 www.ASTON.com.pl

Lokal do wynajęcia, Centrum, 90 m2 4200 
zł, www.ASTON.com.pl 519-595-671
Do wynajęcia hala 904 m2 (tj 300m2 
część usługowa 604 m2 hale) możliwość 
podzielenia powierzchni Tereny Przemy-
słowe728 713 101 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 28zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia nowoczesny, designerski 
budynek biurowy na Starych Tychach, 
pow. 160 m2, czynsz 5.500 zł/mc, ogrze-
wanie, klimatyzacja, woda, prąd w cenie. 
Parking przed budynkiem. 731-713-100 
www.ASTON.com.pl 
Tychy, Dom z działką 3144 m2 przy Miko-
łowskiej - idealne pod działalność, cena 
790.000 zł, zadzwoń 519 595 674 www.
ASTON.com.pl
Bieruń Stary, dom typu kostka o po-
wierzchni 220m2, działka 660m2 może 
być dwu rodzinny www.ASTON.com.pl 
728-713-101

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

Mieszkanie na SPRZEDAŻ w Katowicach ul. 
Bohdanowicza – 2 pokoje, 34m2(balkon, 
piwnica) idealne do zamieszkania lub pod 
wynajem. ZAPRASZAMY INDOMO tel. 508 
063 856 lub 531 099 212

Sprzedam -Mieszkanie M-4 Miko-
łów Reta, pow. 48m2 – po remon-
cie – INDOMO tel. 508 063 856 lub 
531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-4 Mikołów Cen-
trum, pow. 67m2 – po remoncie – INDO-
MO tel. 508 063 856 lub 531 099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich 
w Tychach na ul. Piłsudskiego i  ul. 
Żorskiej – INDOMO tel. 508 063 856, 
531 099 212, szczegóły na www.in-
domo.info.pl oraz www.facebook.
com/indomotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją-
cy- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 95,80m2 
+garaż+działka pow. 780m2 –DO ZA-
MIESZKANIA – ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856, 531 099 212 www.in-
domo.info.pl 
SPRZEDAM nowy DOM WOLNOSTO-
JĄCY- Tychy Jaroszowice, pow. uż. 
133,50, dz. ok.800- INDOMO tel.  508 
063 856, szczegóły na www.indomo.
info.pl 

DZIAŁKA BUD. w Bojszowach ul. Ruchu 
Oporu,– pow. 983m2 - ZAPRASZAMY IN-
DOMO tel. 508 063 856 www.facebook.
com/indomotychy, www.indomo.info.pl 
TANIO SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOW-
LANĄ W GOSTYNI ul. Rybnicka, blisko 
Mikołowa – pow. 957m2 - ZAPRASZA-
MY INDOMO tel. 508 063 856 www.
indomo.info.pl oraz www.facebook.
com/indomotychy
TANIO SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUD. w Boj-
szowach ul. Stalmacha,– pow. 1574m2 
- ZAPRASZAMY INDOMO tel. 508 063 856 
www.facebook.com/indomotychy, www.
indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ-Tychy Mąkoło-
wiec, ul. Ziębia – pow. 635m2- ZA-
PRASZAMY INDOMO tel. 508 063 856 
www.facebook.com/indomotychy, 
www.indomo.info.pl

zdrowie:
Gabinet Fizjoterapii Marek Szcze-
panek Rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel:664-172-013 DOSTĘPNE BONY 
UPOMINKOWE www.ms-rehab.pl 
Elastyczne Oferty Cenowe! 

trAnsport:

TRANSPORT- PRZEPROWADZKI - KOM-
PLEKSOWO. MOŻLIWOŚĆ PRZECHOWY-
WANIA MEBLI I RÓŻNYCH GABARYTÓW 
Tel. 691 577 335

Kupię / sprzedAM:

Kupię monety "PRL" ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335

Sprzedam tanio 6 szt. drzwi W/W z futry-
nami, zamkami i klamkami koloru beżo-
wego w Tychach tel. 507059828 

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

autoreklamareklama

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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reklama

Piłkarze rezerw GKS Tychy roze-
grali w minionym tygodniu dwa 
IV-ligowe spotkania. Najpierw 
odrobili zaległości w Skoczowie, 
a w sobotę zmierzyli się na włas-
nym terenie z LKS Goczałkowice.

Przełożony mecz z Beskidem 
miał tylko jednego faworyta, któ-
ry od pierwszych minut pokazywał 
gospodarzom ich miejsce w sze-
regu. Przed przerwą do skoczow-
skiej siatki trafili Jakub Piątek i Jan 
Biegański, a tuż po zmianie stron 
na 3:0 podwyższył Kasprzyk. God-
ny wyróżnienia był zwłaszcza gol 
Biegańskiego, który popisał się 
bombą z rzutu wolnego, po któ-
rym piłka wylądowała w okienku 
bramki Beskidu.

Co prawda w 60 min. skoczo-
wianom udało się zmniejszyć 
przewagę GKS do dwóch goli, 
ale na kwadrans przed końcem 
Staniucha po zagraniu Bojarskie-
go spowodował ponownie trzy-
bramkowy dystans.

Mecz zakończył się ostatecz-
nie zwycięstwem GKS II 4:2, 
bo w końcówce goście znowu za-
gapili się w obronie i stracili dru-
giego gola.
BesKiD sKOcZóW – gKs ii 
tychy 2:4 (0:2). Gole: J. Piątek 
(14’), J. Biegański (45’), Kasprzyk 
(52’) i Staniucha (75’) oraz Ferfe-
cki (60’ i 82’).
gKs ii: Igaz – Nieśmiałowski, 
Pańkowski, Kopczyk, Szołtys – 
Moneta (64’ Paluch), J. Biegański, 
Laskoś, J. Piątek (82’ K. Kokosz-
ka), A. Biegański (64’ Staniucha) 
– Kasprzyk (64’ Bojarski).

W niedzielne przedpołudnie 
podopieczni trenera Tomasza Wo-
laka gościli w Paprocanach dru-
żynę LKS Goczałkowice i po raz 
pierwszy w tym sezonie przegra-
li na własnym terenie. Mecz zde-
terminowała sytuacja z 10 min., 
kiedy to Kopczyk wybijając pił-
kę przypadkiem trafił butem 
w głowę pomocnika gości, któ-
ry wyskoczył zza pleców tyskie-
go stopera. Piłkarz Goczałkowic 
kończył mecz z rozbitym łukiem 
brwiowym, a Kopczyk skończył 
mecz w ogóle, bo arbiter pokazał 
mu czerwoną kartkę.

Tyszanie jeszcze nie zdążyli 
przegrupować szeregów, a dosko-
nale znany miejscowym kibicom 
Piotr Ćwielong po raz pierwszy 

pokonał Odyjewskiego. Na szczęś-
cie szybko, bo już w 24 min. go-
spodarze wyrównali. Po zagra-
niu Pańkowskiego w sytuacji sam 
na sam znalazł się Kasprzyk, który 
wymanewrował bramkarza i ulo-
kował piłkę w pustej bramce gości. 
Jeszcze przed przerwą swoje sytua-
cje mieli Kacper Piątek i ponownie 
Kasprzyk, który widząc, że bram-
karz LKS wyszedł przed pole kar-
ne uderzył z połowy boiska mini-
malnie nad poprzeczką.

Taką próbę Kasprzyk ponowił 
w 52 min., jednak tym razem był 
bliższy sukcesu – piłka odbiła się 
od poprzeczki. W 58 min. obroń-
cy GKS nie upilnowali Ćwielonga, 
który po raz drugi wpisał się na li-
stę strzelców i ustalił rezultat spot-
kania, bowiem mimo kilku jeszcze 
prób (w tym drugiej poprzeczki) 
dziesiątce tyszan nie udało się do-
prowadzić do remisu.
gKs ii tychy – LKs gOcZał-
KOWice-ZDrój 1:2 (1:1). Gole: 
Kasprzyk (24’) oraz Ćwielong (14’ 
i 58’).
gKs ii: Odyjewski – Nieśmiałow-
ski, Kopczyk, Pańkowski, Szołtys 
(88, K. Kokoszka) – A. Biegański 
(67’ Staniucha), Bojarski (77’ Pa-
luch), Laskoś, J. Biegański, K. Pią-
tek (46’ Wróblewski) – Kasprzyk. 
Czerwona kartka: Kopczyk (10’); 
żółte kartki: Nieśmiałowski, Pa-
luch, Kasprzyk.

W pozostałych meczach 12. ko-
lejki: Czaniec – Czechowice 5:0, 
Podbeskidzie II – Bełk 0:1, Wodzi-
sław – Kuźnia 1:1, Jasienica – Odra 
Centrum 0:2, Wilcza – Książenice 
0:2, Landek – Radziechowy 1:1, Be-
skid – Łaziska 3:0. ww ●

iV ligA
1. Wodzisław 12 24 27:14
2. gKs ii tychy 12 23 29:16
3. Książenice 12 23 30:12
4. Goczałkowice 12 22 22:16
5. czaniec 12 21 17:10
6. czechowice 12 20 25:23
7. Kuźnia 12 19 24:18
8. Jasienica 12 19 24:24
9. Łaziska 12 18 15:17
10. Podbeskidzie II 12 17 19:21
11. bełk 12 16 21:29
12. Landek 12 13 13:16
13. Radziechowy 12 12 20:21
14. Odra centrum 12 12 14:29
15. Wilcza 12 7 11:22
16. beskid 12 5 18:33

rezerWy WCiąŻ 
W Czubie
zwycięstwo i porAżKA DRużyNy TRENERA 
TOmASZA WOLAKA.Wojciech Wieczorek

w.wieczorek@twojetychy.pl

Ku rAdości swoich 
syMpAtyKów 
podopieczni trenerA 
ryszArdA tArAsiewiczA 
zAgrAli dwA niezŁe 
spotKAniA i powięKszyli 
swój doroBeK punKtowy 
o cztery oczKA. cieszyŁA 
zwŁAszczA postAwA 
i sKuteczność w Meczu 
z legnicKą Miedzią.

Legniczanie nie od dziś zgłasza-
ją ekstraklasowe aspiracje, stąd 
kibice tyscy nieco obawiali się 
przyjazdu drużyny trenera Do-
minika Nowaka do naszego mia-
sta, zwłaszcza po słabiutkim wy-
stępie GKS-u w Niepołomicach. 
Tymczasem na murawie Stadionu 
Miejskiego zobaczyliśmy we wto-
rek zupełnie odmieniony GKS – 
grający szybko, dokładnie i z peł-
nym zaangażowaniem.

Już w pierwszych trzech minu-
tach gospodarze stworzyli dwie 
groźne akcje pod bramką Zału-
ski, a w 10 min. obsłużony przez 
Grzeszczyka Steblecki nie zdołał 
trafić do pustej bramki. Do prze-
rwy oglądaliśmy wyrównany bój 
akcja za akcję, okazja za okazję. 

Po stronie tyskiej brylował Maciej 
Mańka, po przeciwnej swoje oka-
zje mieli Sabala i Danielewicz.

Wreszcie przyszła 42 min., 
kiedy to Mańka został sfaulowa-
ny w okolicach 20. metra przed 
bramką Miedzi. Do piłki pod-
szedł Wojciech Szumilas i uderzył 
tak precyzyjnie, że Załuska mógł 
jedynie wzrokiem odprowadzić 
wpadającą do siatki piłkę.

Tak jak w dobrych nastrojach 
tyszanie kończyli pierwszą poło-
wę, tak też rozpoczęli grę po prze-
rwie. W 53 min. znowu w roli 
głównej wystąpił Mańka, który 
dał się sfaulować w polu karnym 
gości, co po chwili skuteczną eg-
zekucją „jedenastki” wykorzystał 
Grzeszczyk.

Dwa kolejne ciosy, które osta-
tecznie rozstrzygnęły losy me-
czu, tyszanie zadali między 64 
a 67 minutą. Najpierw Dominik 
Połap zakończył golem wymia-
nę piłki z Piątkowskim, a 180 se-
kund później czwartego gola 
dla Trójkolorowych zdobył sam 
Piątkowski. Podłamani goście 
byli w stanie odpowiedzieć jedy-
nie honorowym trafieniem Kor-
ta w 81 min.
gKs tychy – mieDź LegNica 
4:1 (1:0). Gole: Szumilas (42’), 
Grzeszczyk (53’ z karnego), Po-

łap (64’), Piątkowski (67’) oraz 
Kort (81’).
gKs tychy: Jałocha – Szeliga, 
Kowalczyk (46’ Sołowiej), Biernat, 
Mańka – Szumilas (84’ Moneta), 
Steblecki (86’ J. Piątek), Daniel, 
Grzeszczyk, Połap – Piątkowski. 
Żółta kartka: Biernat.

W sobotni wieczór do Tychów 
przyjechał lider tabeli – poznań-
ska Warta, która bardzo wysoko 
zawiesiła drużynie Tarasiewicza 
poprzeczkę. Kibice GKS po me-
czu zgodnie twierdzili, że pozna-
niacy byli najlepszym zespołem, 
który w tym sezonie grał przy 
Edukacji 7.

Pierwsze pół godziny gry po-
twierdziło, że nie będzie tak łatwo 
jak z Miedzią. Goście mieli lekką 
przewagę i dość łatwo konstru-
owali akcje ofensywne, zwłasz-
cza skrzydłami, z kolei tyszanom 
przedostanie się w okolice bram-
ki Lisa sprawiało wiele trudności. 
W 24 min. mieliśmy wiele szczęś-
cia, gdy Jałocha obronił w sytuacji 
sam na sam, ale nie opanował pił-
ki i oglądaliśmy dobitkę napastni-
ka Warty, którą Mańka przytom-
nie wybił na róg.

W 30 min. GKS stracił Woj-
ciech Szumilasa. Już w 5 min. ty-
ski pomocnik został mocno kola-
nem kopnięty w pośladek i widać 

było, że bieganie sprawia mu trud-
ność. Twardy „Szumi” wytrzymał 
na placu gry jeszcze 25 minut, ale 
uraz okazał się poważniejszy i wy-
kluczy piłkarza na najbliższe kil-
ka tygodni.

Na gole w tym meczu kibice 
musieli czekać do II połowy. W 56 
min. gospodarze przeprowadzi-
li akcję, którą próbował zakoń-
czyć Piątkowski, piłka trafiła jed-
nak do Grzeszczyka, który wyłożył 
ją Mańce, a ten precyzyjnym strza-
łem w okienko zdobył prowadzenie 
dla GKS. Tyszanie cieszyli się nim 
tylko dziesięć minut, bo w 66 min. 
w zamieszaniu podbramkowym Ja-
kóbowski wepchnął piłkę do siat-
ki Jałochy i ustalił wynik spotka-
nia. Choć po prawdzie tyszanom 
należał się jeszcze rzut karny w 84 
min. Lewicki był w obrębie szes-
nastki tak ciągnięty za koszulkę, 
że zostały z niej strzępy – mimo 
to arbiter nie zareagował, a prote-
stującego trenera Tarasiewicza uka-
rał żółtą kartką.
gKs tychy – Warta POZNań 
1:1 (0:0). Gole: Mańka (56’) i Ja-
kóbowski (66’).
gKs tychy: Jałocha – Szeli-
ga, Sołowiej, Biernat, Mańka – 
Szumilas (30’ Krišto), Steblecki, 
Grzeszczyk, Daniel, Połap – Piąt-
kowski (70’ Lewicki). Żółte kart-
ki: Szeliga, Sołowiej, Steblecki, 
Daniel, Piątkowski.

W pozostałych meczach 15. 
kolejki: Stomil – Puszcza 0:0, Beł-
chatów – Miedź 1:1, Radomiak – 
Termalica 1:0, Jastrzębie – Gru-
dziądz 2:0, Odra – Podbeskidzie 
0:2, Sandecja – Wigry 1:0, Chro-
bry – Mielec 1:0, Zagłębie – Choj-
niczanka 3:3. ●

i ligA
1. Radomiak 15 30 24:17
2. Warta 15 28 23:14
3. Podbeskidzie 15 27 25:15
4. Jastrzębie 15 26 22:16
5. mielec 15 25 20:16
6. miedź 15 24 21:17
7. Stomil 15 22 13:16
8. Grudziądz 15 21 23:22
9. Termalica 15 21 20:15
10. gKs tychy 15 21 31:24
11. Zagłębie 15 19 22:24
12. Sandecja 15 18 19:27
13. bełchatów 15 18 17:18
14. Puszcza 15 18 10:16
15. chrobry 15 17 14:23
16. chojniczanka 15 16 24:27
17. Wigry 15 15 13:21
18.Odra 15 10 8:21

tydzieŃ za 4 PunKty
w MinionyM tygodniu trójKolorowi dwuKrotnie wyBiegAli nA MurAwę stAdionu PRZy uL. EDuKAcJI, 
by mIERZyć SIę Z WyżEJ NOTOWANymI ZESPOŁAmI cZOŁóWKI I LIGI.

W spotkaniu z Miedzią kibice na Edukacji 7 zobaczyli pięć goli, w tym cztery dla GKS.
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iNfOrmatOr KiBica

hOKej. phl: 29.10 Energa Toruń – GKS Tychy (godz. 18.30), 
3.11 GKS Tychy – Lotos Gdańsk (17.30).
PiłKa NOŻNa. 1/16 pucharu polski: 29.10 Radomiak Radom 
– GKS Tychy (13); i liga: 3.11 GKS Tychy – Stomil Olsztyn (15); iV 
liga: 3.11 Polonia Łaziska Górne – GKS Tychy (14); liga okręgowa: 
3.11 czarni Jaworze – Ogrodnik cielmice (14); klasa A: 2.11 OKS 
Zet Tychy – Stal chełm Śląski (14), 3.11 Iskra II Pszczyna – Siódemka 
Tychy (11), 3.11 JuWe Jaroszowice Polonia II Łaziska (14); iii liga 
kobiet: 3.11 mKS myszków – Polonia Tychy (11).
KOsZyKóWKa. i liga: 2.11 WKK Wrocław – GKS Tychy (18).
futsaL. i liga: 2.11 Futsal busko‑Zdrój – GKS Tychy (18). ls ●

Trwają przygotowania do elimi-
nacji Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w futsalu. Mecze rozpo-
czną się w listopadzie, a GKS Fut-
sal Tychy po raz pierwszy zgłosił 
drużyny do wszystkich czterech 
kategorii wiekowych.

Najstarsi piłkarze wystartu-
ją w MMP U-20. W tej katego-
rii tyski klub jest gospodarzem 
turnieju finałowego, w związku 
z tym ma zapewniony start bez 
rozgrywania meczów elimina-
cyjnych. Turniej finałowy odbę-
dzie się 20-22 grudnia w hali przy 
al. Piłsudskiego.

Z kolei w kategorii MMP U-18 
tyszanie trafili do grupy 8. Ich ry-
walami będą: Rekord Bielsko-Bia-
ła, Fablok Chrzanów, MKS Trze-
binia i Stradom Częstochowa. 

Awans do kolejnej rundy uzy-
skają 3 najlepsze drużyny.

Rywalami tyskiego zespo-
łu w 5. grupie eliminacyjnej ka-
tegorii MMP U-16 są: Gwiazda 
Ruda Śląska, Piast Gliwice, Aka-
demia Futsal Pyskowice, FC Sie-
mianowice. Do turnieju finało-
wego awansują dwie najlepsze 
drużyny.

W kategorii MMP U-14 dru-
żyny czekają eliminacje makro-
regionalne, dlatego komisja nie 
podała jeszcze rozkładu grup. 
Dodajmy, iż GKS Futsal i APN 
GKS podpisały umowę o współ-
pracy, na mocy której w katego-
riach U-16 i U-14 drużyna zagra 
jako APN GKS Futsal Tychy. Tre-
ningi będą prowadzić Michał Sło-
nina i Marek Kołodziejczyk ls ●

Szósta kolejka rozgrywek I ligi 
koszykarzy przyniosła pierwsze 
wyjazdowe zwycięstwo GKS Ty-
chy. Podopieczni Tomasza Jagieł-
ki wygrali w Opolu z AZS Poli-
technika 87:83.

Tyszanie dobrze zaczęli mecz, 
prowadzili przez całe spotka-
nie, spokojnie punktując ry-
wali. W drugiej kwarcie rywa-
le skuteczniej zagrali i tyszanie 
schodzili do szatni, mając tylko 
4 punkty przewagi. Po przerwie 
rywale rzucili się do odrabiania 
strat, ale goście czujnie grali w de-
fensywie i wysiłki akademików 
nie przyniosły rezultatu. W ostat-
niej odsłonie także gonili wynik 
i w końcówce meczu przewaga ty-
szan ponownie stopniała do czte-
rech punktów. Jednak GKS utrzy-
mał prowadzenie...

Najwięcej punktów dla GKS 
zdobył Michał Jankowski – 16, 

w tym czterokrotnie trafił „trójki” 
(na 7 prób). Z kolei double-double 
(14 punktów i 10 zbiórek) zanoto-
wał Paweł Zmarlak. Za 2 punkty 
100-procentową skuteczność (7/7) 
miał Przemysław Wrona.
aZs POLitechNiKa OPOL-
sKa – gKs tychy 83:87 (22:29, 
22:19, 19:21, 20:18).
gKs: Jankowski 16 (4), Wrona 
14, Zmarlak 14, Majka 11 (1), 
Szymczak 9 oraz Karpacz 11 (1), 
Woroniecki 8, Kędel 4, Zawadz-
ki 0. ls ●

czoŁówKA tABeli i ligi:
1. Słupsk 11 6 5 – 1
2. Łańcut 10 5 5 – 0
3. Wałbrzych 9 5 4 – 1
4. gKs tychy 9 6 3 – 3
5. Łowicz 9 6 3 – 3
6. Kutno 8 5 3 – 2
7. Prudnik 8 6 2 – 4
8. Poznań 8 6 2 – 4

Siatkarze TKS Tychy doznali 
pierwszej w tym sezonie poraż-
ki, przegrywając w wyjazdowym 
meczu z Kęczaninem Kęty 1:3.

Niesamowity był pierwszy set 
tego meczu, który rozstrzygnięty 
został dopiero przy stanie 35:33 
dla Kęczanina. Pozostałe sety 
także były wyrównane, jednak 
w końcówkach gospodarze oka-
zywali się skuteczniejsi.

Podopieczni Marcina Nycza, 
którzy w nowym sezonie zano-
towali trzy wygrane, pokonując 
kolejno AZS Politechnika Opol-
ska, rezerwę BBTS Bielsko, MKS 
Andrychów, tym razem stracili 
punkty i przodownictwo w tabeli, 

spadając na 4. miejsce. Podobnie 
jak Andrychów i Kęczanin, TKS 
ma w dorobku po 9 pkt. Prowadzi 
Volley Rybnik z 10 punktami.
KęcZ aNiN Kęt y – tKs 
tychy 3:1 (35:33, 23:25, 25:23, 
25:22).

Drugie zwycięstwo natomiast 
zanotowały siatkarki TKS Tychy 
w II lidze śląskiej, pokonując re-
zerwę JKS SMS Jastrzębie 3:0.
tKs tychy – jKs sms ja-
strZęBie ii 3:0 (25:17, 25:14, 
25:9).

Z 6 punktami w dwóch me-
czach podopieczne Krzysztofa 
Pałki i Przemysława Ciukaja li-
derują w tabeli. ls ●

w siatkarskich ligach

PIErwsZA PorAżKA

w młodzieżowych mistrzostwach Polski

fUTsAlowA ofENsYwA

grali koszykarze GKS

wYjAZDowE ZwYcIęsTwo

Następny mecz w tyskiej hali koszykarze rozegrają dopiero 16 listopada.
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251 osób uczestniczyło w zorgani-
zowanej w OW Paprocany przez 
Stowarzyszenie Promocji Lekkiej 
Atletyki drugiej edycji Biegu Jele-
nia na dystansie 8 km.

Oto najlepsi w poszczególnych 
kategoriach. Open: 1. Paweł Bu-
czek (Tychy), 2. Karol Sokołowski 

(Tychy), 3. Krystian Kamieniarz 
(Trzebinia); 16-34 lat: Weronika 
Rybok (Czerwionka) i Paweł Bu-
czek (Tychy), 35-49 lat: Katarzy-
na Szczotka (Pszczyna) i Bartło-
miej Knopek (Bieruń), pow. 50 
lat: Ewa Macura (Żory) i Witold 
Maj (Wręczyca Wielka). ls ●

w paprocanach

bIEg jElENIA

Piłkarska jesień finiszuje. Do za-
kończenia pierwszej części roz-
grywek w lidze okręgowej pozo-
stały jeszcze dwie kolejki, w klasie 
A – trzy. W minionej serii jedynie 
OKS Zet Tychy zdobył komplet 
punktów, jednak jego ofiarą padł 
inny tyski klub – Siódemka.

W lidze okręgowej Ogrodnik 
Cielmice zanotował szóstą w tym 
sezonie porażkę. A szkoda, bo tego 
dnia tyszanie byli wyraźnie lepsi 
od wyżej notowanego rywala z Wi-
sły Wielkiej. Jak jednak stwierdził 
trener Grzegorz Chrząścik, była 
to porażka na własne życzenie.

– Zagraliśmy dobry mecz, 
przez całe spotkanie przewa-
żaliśmy. Mieliśmy kilka bardzo 

dobrych sytuacji, ale zawodziła 
skuteczność. Goście zdobyli gola 
po naszym indywidualnym błę-
dzie, a my nie potrafiliśmy im się 
zrewanżować – powiedział.
OgrODNiK cieLmice – LKs 
Wisła WieLKa 0:1.
OgrODNiK: Gąsior – Pawłowicz 
(70’ Golda), Białas, Michalak (53’ 
Foltyn) – Chrząścik, Koczy, Ol-
szewski, Gajewski, Józefowicz (60’ 
Granek) – Klimas, Kokoszka.

Po 12 kolejkach Ogrodnik zaj-
muje 7. miejsce z 19 punktami. 
Prowadzi MKS Lędziny – 31 pkt.

W klasie A mieliśmy tyskie derby 
Siódemka Tychy – OKS Zet Tychy. 
Tym razem górą była faworyzowa-
na jedenastka Tomasz Rączkow-

skiego, która spokojnie wypunkto-
wała rywala, wygrywając 3:0. Zetka 
toczy pojedynek o mistrzostwo je-
sieni z GTS Bojszowy. Była szansa, 
by teraz tyszanie prześcignęli rywa-
li, bowiem ekipa z Bojszów podej-
mowała czołowy zespół ligi – JUWe 
Jaroszowice. Jednak w tym cieka-
wym spotkaniu górą byli bojszowia-
nie, wygrywając 2:1 i układ tabeli 
na szczycie nie zmienił się.
sióDemKa tychy – OKs Zet 
tychy 0:3 (0:3). Bramki: Ptak 2 
(62’, 89’). Chabinka (82’).
OKs Zet: Kowalczyk – Abram, 
Masternak, Ryszka, Krupiński – 
Patola (60’ Płuciennik), Lisiński, 
Szewczyk (55’ Chabinka), Pustel-
nik – Michalak, Ptak.

tABelA KlAsy A.
1. bojszowy 12 33 46‑10
2. Zet tychy 12 30 49-12
3. Woszczyce 12 25 40‑20
4. jaroszowice 12 25 28-12
5. Studzionka 12 22 27‑16
6. Stal 12 21 23‑17
7. Suszec 12 20 20‑21
8. Polonia II 12 17 31‑26
9. Kobiór 12 15 19‑20
10. brzeźce 12 14 15‑24
11. Jankowice 12 13 18‑26
12. Frydek 12 11 21‑35
13. Polonia 12 11 21‑28
14. Kryry 12 10 18‑27
15. siódemka 12 10 17-30
16. Iskra II 12 0 6‑75
ls ●

Leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

dwA wAżne zwycięstwA 
– z gKs KAtowice i jKh 
gKs jAstrzęBie – orAz 
porAżKA z podhAleM 
– tAKi jest BilAns 
ostAtnich Meczów 
tysKich hoKeistów. 
po niedzielnyM suKcesie 
z jAstrzęBieM znAleźli 
się nA pozycji liderA.

W spotkaniu z GKS Katowice 
groźnie pod tyską bramką zrobiło 
się już w pierwszej minucie – Ko-
lusz, a potem Da Costa próbowali 
zaskoczyć Murraya. I choć potem 
obserwowaliśmy wymianę cio-
sów z obu stron, żaden nie dotarł 
do celu. Grano twardo, z poświę-
ceniem, ale z pewną asekuracją, 
bo hokeiści zdawali sobie sprawę, 
że w takich spotkaniach, kiedy 
o wygranej może decydować jed-

na bramka, każdy błąd może ozna-
czać trudną do odrobienia stratę. 
W pierwszej odsłonie bramki nie 
padły, w drugiej bliscy zdobycia 
prowadzenia byli Cichy i Mrocz-
kowski, a przy strzale Szczechury 
Rahm błysnął znakomitym reflek-
sem. Tyszanie nie zmarnowali oka-
zji, kiedy pod koniec drugiej tercji 
grali w przewadze – w 36 min. Je-
ronow silnie uderzył z niebieskiej 
i bramkarz gości po raz pierwszy 
skapitulował.

Po przerwie Katowice przystą-
piły do gry z mocnym postanowie-
niem odrobienia straty. Przypuści-
li szturm na tyską bramkę i w 49 
min, po strzale Pasiuta stan me-
czu się wyrównał. Teraz to tyszanie 
rzucili się do ataku – Klimenko, 
Komorski, Galant próbowali szan-
sy, udało się kilka minut później 
Jeziorskiemu, któremu asystował 
Pociecha. W ostatnim fragmencie 
gry goście wycofali bramkarza, ale 
wynik się nie zmienił.

gKs tychy – gKs KatOWice 
2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Bramki dla 
gKs: Jeronow, Jeziorski.

– Lepiej brzydko wygrywać niż 
pięknie przegrywać – podsumo-
wał mecz trener Andrej Gusow. 
– Jeśli chodzi o aspekt fizycz-
ny, to mam na ten temat swoje 
zdanie. Otóż ktoś bardzo mądry 
w polskim związku ułożył nam 
taki terminarz rozgrywek, że każ-
da drużyna ma wolne przed me-
czem z nami. Graliśmy w Kra-
kowie, Katowice miały wolne. 
Gramy z Katowicami, dziś odpo-
czywa Podhale. W meczu z Pod-
halem odpoczywało Jastrzębie. 
Nie rozumiem kto i dlaczego 
tak zrobił. To jak wbijanie wideł 
w plecy moim zawodnikom. Nie 
mam tu koni, tylko żywych ludzi, 
którzy ciężko pracują i szanuję ich 
za to. Ale nie można w taki spo-
sób zabijać mistrza. W pierwszej 
rundzie byliśmy jeszcze na świe-
żości, teraz już nam jej brakuje.

I w Nowym Targu mistrz Pol-
ski przegrał… Także tym razem 
pierwsza tercja nie przyniosła bra-
mek, a o wyniku spotkania zade-
cydowała druga, kiedy to Podhale 
zdobyło trzy bramki, w tym dwie 
grając w przewadze. W ostatniej 
tercji, po golu Rzeszutki w 50 
min., tyszanie zmniejszyli roz-
miary porażki, jednak ostatnie 
słowo należało do gospodarzy – 
wynik meczu w 56 min. ustalił 
Krystian Dziubiński.

– Trzy rzeczy zdecydowały 
o naszej porażce: głupie błędy, 
brak dyscypliny i odpowiedzial-
ności oraz nieodpowiednie po-
dejście do tego spotkania. Moim 
zawodnikom wydawało się, że wy-
grają tutaj na jednej nodze. Nie 
pomogły moje ostrzeżenia przed 
takim myśleniem – skomentował 
mecz trener Gusow.

PODhaLe NOWy targ – 
gKs tychy 4:1 (0:0, 3:0, 1:1). 
Bramka: Rzeszutko.

W niedzielnym meczu 16. ko-
lejki tyszanie znów weszli na zwy-
cięską ścieżkę, pokonując JKH 
GKS Jastrzębie 4:2. Zdobywa-
jąc trzy punkty, wyprzedzili Ja-
strzębie i objęli przodownictwo 
w tabeli.
gKs tychy – jKh gKs ja-
strZęBie 4:2 (1:0, 1:0, 2:2). 
Bramki: Komorski 2, Pociecha, 
Jeziorski. ●
1. gKs tychy 14 33 69-29
2. Jastrzębie 13 31 57‑24
3. unia 15 30 57‑29
4. Katowice 13 29 49‑18
5. Lotos PKh 15 27 57‑31
6. Zagłębie 16 23 43‑53
7. Podhale 13 22 50‑30
8. cracovia 16 19 46‑52
9. Toruń 13 17 39‑41
10. Kadra u23 13 3 21‑94
11. Naprzód 15 0 14‑101

Widły W PLeCy
po wygrAnej z jKh gKs jAstrzęBie TySZANIE AWANSOWALI NA PIERWSZE mIEJScE W TAbELI.

w niższych ligach.

DErbY DlA ZETKI

W Nowym Targu tyszanie musieli uznać wyższość 7. drużyny PHL – Podhala.
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Mosir zaprasza piłkarzy

ŚwIąTEcZNA 
grA
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza do wzięcia udziału 
w Turnieju Amatorów w piłce 
nożnej halowej z okazji Święta 
Niepodległości. Impreza rozegra-
na zostanie w hali przy al. Piłsud-
skiego w dniach 9-10.11.

W turnieju mogą wziąć udział 
zawodnicy zrzeszeni w klubach 
występujących w rozgrywkach 
prowadzonych przez PZPN oraz 
OZPN maksymalnie do poziomu 
ligi okręgowej oraz II ligi futsalu, 
za wyjątkiem drużyny GKS Fut-
sal Tychy U-20, która do turnieju 
może zgłosić zawodników wystę-
pujących w I lidze futsalu, ale mak-
symalnie urodzonych w 1998 roku. 
W turnieju może wziąć udział 16 
zespołów, o przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń. Przyjmowane 
są do czwartku, 07.11 w MOSiR 
(al. Piłsudskiego 12) tel.: 32/661-
16-89 lub e-mailem: kontakt@mo-
sir.tychy.pl. ls ●

AutoMoBilKluB zieMi 
tysKiej zorgAnizowAŁ 
przedostAtnią 
w tyM roKu eliMinAcję 
sAMochodowych 
Mistrzostw tychów. 
AurA dopisAŁA, podoBnie 
jAK uczestnicy i KiBice, 
Którzy nieprzerwAnie 
oBserwują doMinAcję 
ArturA KoBieli 
nA torze fiAt chrysler 
AutoMoBiles – KierowcA 
po rAz siódMy z rzędu 
stAnąŁ nA nAjwyższyM 
stopniu podiuM 
eliMinAcji.

Do kolejnej rundy SMT zgłosiło 
się 77 załóg, które miały za zadanie 
pięciokrotne pokonanie wymaga-
jącej, 3-kilometrowej trasy (o koń-
cowym wyniku decyduje łączny 
czas wszystkich przejazdów). Jadą-
cy subaru impreza Artur Kobiela 
wraz z pilotem Kamilem Walą wy-
grał wszystkie pięć prób i pewnie 
zwyciężył po raz siódmy z rzędu. 
Drugie miejsce zajęli Dariusz Mu-
rzyn i Łukasz Dudzik (mitsubishi 
lancer evo IX), a na trzeciej pozycji 
finiszowali Szymon Witos i Piotr 
Łukaszowicz, również startujący 
mitsubishi. Cała pierwsza trójka 
reprezentowała klasę 4, w której 
startują najmocniejsze samocho-
dy.

Czwarty czas w klasyfikacji ge-
neralnej i zarazem pierwszy w kla-
sie 2 zanotowali Kajetan Świder 
i Mateusz Solarczyk. Grzegorz 

i Agnieszka Dobrzańscy (honda 
civic) wywalczyli drugie miejsce 
w tej klasie, a podium uzupełnili 
Romuald Stasik i Grzegorz Pęka-
la jadący citroënem c2.

Załoga Marcin Dudarewicz/
Paweł Pieronkiewicz startują-
ca hondą civic w klasie 3 wy-
przedziła dwa renault clio, któ-
rymi jechali Hubert Laśkiewicz 
z Martyną Kruk i Michał Brzó-
ska z Joanną Brzóską-Dudą. Ry-
walizacja w tej klasie była bardzo 
zacięta – cała trójka zmieściła się 
w jednej sekundzie.

Łukasz Semik i Miłosz Górny, 
którzy poprzednią rundę ukoń-
czyli na drugiej pozycji w swo-
jej klasie, tym razem awansowali 
oczko wyżej. Załoga fiata seicen-
to wygrała klasę 1 wyprzedza-
jąc Nikodema Sokoła z Kamilem 
Masarskim (fiat seicento). Trze-
cie miejsce zajęli Jakub Włoch 
i Grzegorz Żaba (renault clio).

W klasie CENTO przeznaczo-
nej dla załóg startujących fiata-
mi cinquecento i seicento całe 
podium zajęły załogi startują-
ce starszym modelem: na naj-
wyższym stopniu stanęli Adam 
Pawłowski i Karol Szczygieł, 
a na kolejnych pozycjach upla-
sowali się Wojciech Najgrodzki 
i Paweł Matusik oraz Grzegorz 
i Jacek Myszowie.

Wśród samochodów francu-
skich startujących w klasie PPC 
(peugeot i citroën) najszybsi byli 
Artur Kłaptocz i Szymon Smal-
cerz jadący citroënem c2. Jadący 

identycznym samochodem Łu-
kasz Sternal i Dawid Roman pro-
wadzili przez większość zawodów, 
ale ulegli rywalom na ostatniej 
próbie, tracąc do nich na mecie 
zaledwie 0,31 s. Na trzeciej pozy-
cji dojechał do mety trzeci citro-
ën c2 załogi Sylwester Leszczyń-
ski/Filip Woś.

W klasie samochodów elek-
trycznych GO+EAUTO tym ra-
zem zabrakło na mecie lide-
rów klasyfikacji – Przemysław i 
Magdalena Gwioździk wycofali 
się po drugiej próbie. Tymcza-
sem o zwycięstwo rywalizowa-
li Jakub Spirydoniuk pilotowany 
przez Pawła Moskwę z Waldema-
rem i Moniką Ciociami. Zwycię-
sko z tej walki wyszli Spirydoniuk 
i Moskwa.

W klasie Gość na starcie za-
brakło Jacka Polaka. Pod jego 
nieobecność zwycięstwo odnie-
śli Łukasz Ulman i Łukasz Przy-
było (honda civic). Na kolejnych 
pozycjach dotarli do mety Rafał 
Szumiec i Konrad Giergiel (peu-
geot 306) oraz Jakub Najgrodzki i 
Agnieszka Szybaj (fiat seicento).

W klasie RWD tym razem za-
brakło emocji – na starcie stanęły 
tylko trzy załogi, ale dwie z nich 
odpadły z rywalizacji. W rezulta-
cie Daniel Cichopek i Michał Pa-
rzych (bmw 318) podróżowali do 
mety samotnie.

Przed uczestnikami ostatnia 
runda i wielki finał SMT, który 
rozegrany zostanie 10 listopada. 
opr. ls ●

W Szkole Podstawowej nr 1 ro-
zegrano Drużynowe Mistrzostwa 
Szkół Podstawowych w szachach 
klas I–VI. Startowały 4-osobowe 
reprezentacje dziesięciu tyskich 
szkół.

Bezkonkurencyjna w zawodach 
okazała się Szkoła Podstawowa 
nr 22, która nie przegrała meczu, 
gromadząc 18 punktów. Drużyna 

wystąpiła w składzie: Cyprian Da-
milak, Maksymilian Fuchs, Bar-
tosz Sobczak i Lena Jura. Drugie 
miejsce zajęła SMS APN GKS Ty-
chy z 14 pkt: Bruno Mazur, Karoli-
na Zarzycka, Jan Ślusarczyk, Łucja 
Budny, a trzecia – SP 1 z 12 pkt: 
Jan Pudełko, Oliwia Stasiak, Woj-
ciech Kolarczyk i Anna Papier-
niak.

Jak stwierdził sędzia zawodów 
i trener UKS SP 1 Jedynka Tychy 
Janusz Górski, w tym roku kon-
kurencja była bardzo silna, po-
nieważ czworo szachistów spo-
śród medalistów to półfinaliści 
mistrzostw Polski, a 10 z 12 me-
dalistów to szachiści UKS SP1 Je-
dynka Tychy, który walczy w Ślą-
skiej Ekstraklasie. ls ●

Tyska judoczka, Maja Żmuda 
(MKS Pałac Młodzieży Katowice) 
wywalczyła brązowy medal pod-
czas mistrzostw Polski młodzików 
i młodziczek w judo w Jastrzębiu.

Maja walczyła w katego-
rii do 48 kg (24 zawodniczki). 

Wygrała eliminacje. W półfina-
le stoczyła bardzo wyczerpującą 
jedenastominutową walkę, któ-
rą niestety przegrała przez shi-
do. Mimo zmęczenia po wcześ-
niejszej walce zdobyła brąz.
ls ●

szachowy sukces Szkoły Podstawowej nr 22.

mIsTrZosTwo bEZ PorAżKI

sukces tyskiej judoczki

mAjA Z brąZEm mP

mistrzoWsKa seria KobieLi
sAMochodowe MistrzostwA tychów NA OSTATNIEJ PROSTEJ.

Co prawda z Pampeluną ‘06 
lider Open Amatorskiej Ligi 
Piłki Nożnej – Brygada RR 
zdobyła trzy punkty walkowe-
rem, ale w meczu z Olimpią 
02 udowodnia swoją wyższość 
i z kompletem punktów pla-
suje się na pierwszym miejscu  
w tabeli.

Na uwagę zasługuje nieco-
dzienny wynik meczu Fenomen 
Ledger – KS Olimpia 02, który 

gospodarze wygrali aż 17:0 i moc-
no podreperowali bilans bramko-
wy. Mamy nadzieję, że piłkarze 
Olimpii zdobędą punkty w kolej-
nych meczach.

Oto wyniki: Zorza Tachospe-
ed – Bailando 7:2 KS Pampelu-
na ‘06 – Brygada RR 0:3 (walko-
wer), Hard Plast – KS All Black`s 
& Red`s 2:4, Fenomen Ledger 
– KS Olimpia ‘02 17:0, Bryga-
da RR – KS All Black`s & Red`s 

7:0, Hard Plast – KS Olimpia ‘02 
4:1, KS Olimpia ‘02 – Brygada 
RR 0:4. ls ●

1. brygada RR 5 15 25‑2
2. Fenomen  4  12 32‑6
3. Zorza 4 6 17‑11
4. All black`s & Red`s 4 6  12‑17
5. hard Plast 4 6 12‑11
6. Pampeluna ‘06 4 3 11‑21
7. bailando 4 3 8‑21
8. Olimpia ‘02 5 0 6‑38

grała Amatorska liga Piłki Nożnej.

brYgADA rr NIE ZwAlNIA TEmPA

w sAli Konferencyjnej 
stAdionu MiejsKiego 
zABrAKŁo Miejsc 
siedzących i ludzie 
stAli luB siAdAli 
nA ustAwionych pod 
oKnAMi stoŁAch. tAKie 
zAinteresowAnie 
wzBudziŁo 
zorgAnizowAne przez 
MuzeuM MiejsKie 
i tysKą gAlerię sportu 
spotKAnie proMocyjne 
nAjnowszej KsiążKi 
piotrA zAwAdzKiego 
„jeszcze tylKo jeden 
gol… tysKie historie 
hoKejowe”, Które 
odByŁo się w czwArteK, 
24 pAździerniKA.

Spotkanie zorganizowano w prze-
dedniu 50. rocznicy otwarcia 
w mieście sztucznego lodowiska 
i historycznego meczu Górnika 
Murcki z GKS Katowice, które 
uważa się za początek dziejów 
tej dyscypliny sportu w Tychach. 
Między innymi zawodnicy Gór-
nika z tamtego meczu byli obecni 
na spotkaniu i wspominali cza-
sy sprzed pięciu dekad. Jednym 
z nich był napastnik Eugeniusz 
Sojka, który na spotkanie z Ka-
towicami „uciekł” z własnego 
wesela…

Zresztą opowieści hokejowych 
tego dnia nie zabrakło. Na Stadio-
nie Miejskim zebrali się bowiem 

byli i obecni zawodnicy, działa-
cze, trenerzy i kibice związani 
z tyskim hokejem. Nie zabrakło 
największej polskiej gwiazdy tej 
dyscypliny – Mariusza Czerkaw-
skiego, ale i trenerów Andreja 
Gusowa i Jerzego Pawłowskiego, 
bramkarza z meczu przed pół-
wieczem – Franciszka Mikołaja, 
ale i pierwszych tyskich mistrzów 
Polski – Adama Bagińskiego i Mi-
chała Belicy.

– Praca nad tą książką spra-
wiła mi wiele przyjemności – 
mówił autor Piotr Zawadzki, 
na co dzień szef Tyskiej Galerii 
Sportu. – Rozmowy z kilkudzie-
sięcioma osobami, w większo-

ści osobiste, ale np. z Mirosła-
wem Copiją za pośrednictwem 
telefonu i maila, przyniosły wie-
le ciekawych wspomnień, któ-
re znalazły odbicie na kartach 
książki.

Bogato ilustrowana książka 
„Jeszcze tylko jeden gol… Ty-
skie historie hokejowe”, którą 
nasza redakcja z całym przeko-
naniem poleca, jest do nabycia 
w siedzibie Muzeum Miejskiego 
przy pl. Wolności, a także w Ty-
skiej Galerii Sportu na Stadionie 
Miejskim. Tam można się też za-
opatrzyć w pamiątkowy krążek 
hokejowy, powstały specjalnie 
z okazji jubileuszu. ww ●

jeszCze tyLKo 
jeden goL…
tŁuMy nA proMocji KSIążKI O hISTORII TySKIEGO hOKEJA.

Spotkanie zgromadziło kilka pokoleń hokeistów, działaczy i kibiców tej dyscypliny.

Piotr Zawadzki po spotkaniu podpisywał swoją 
książkę, po którą ustawiła się długa kolejka.
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KaŻdy PoP-art ma dWa KoŃCe

największe dzieło Warhola
Mówi się, że największym dzie-
łem Andy’ego Warhola był… 
Andy Warhol. Niemniej jednak 
on sam uparcie uważał, że nie 
dokonał niczego. Co ciekawe, 
w latach 70. – a więc wówczas, 
gdy gwiazda pop-artu lśniła 
najbardziej – mało kto potrafił 
zrozumieć jego fenomen. Prace 
Warhola wprawiały w osłupie-
nie. Podziwiając serię obrazów, 
przedstawiających tę samą pusz-
kę zupy pomidorowej, można 
było odnieść wrażenie, że stoi się 
przed półką w spożywczaku, a nie 
przed ścianą w galerii sztuki.

Co z tym fantem zrobić?
Krytycy i dziennikarze mieli nie-
zły zgryz – potępić czy pochwa-
lić? Na wszelki wypadek nabrali 
wody w usta, bo na samą myśl, 
że mogliby przeoczyć kolejnego 
van Gogha, dostawali gęsiej skór-
ki. Jak się za TO zabrać? Pamiętaj-
my, że na tamtejszym rynku sztuki 
królowali ekspresjoniści. Egzysten-
cjalne, wibrujące płachty koloru 
Marka Rothko, spontanicznie po-
chlapane płótna Jacksona Pollocka 
– to było na topie. I nagle bach! 
Wyprodukowana na taśmie twarz 
Marylin Monroe! I to dosłownie, 

bowiem Andy z luboś-
cią stosował metodę sito-
druku, która dawała mu 
możliwość powielania 
w nieskończoność dane-
go wizerunku. Wyobraź-
cie sobie co czuli ci wszy-
scy znawcy tematu, którzy 
dotychczas wymądrzali się 
nad mroczną i depresyj-
ną stroną sztuki, patrząc 
na kolorowe butelki coca
-coli, poukładane w stosi-
ki pudełka proszku Brillo 
czy zwielokrotnioną bu-
zię samej Mona Lisy, która 
– nawiasem mówiąc – wy-
glądała jakby solidnie prze-
dawkowała technikolor.

oszust czy mistrz?
To zaszło za daleko. Trzeba było 
zabrać głos. Bo jakże to – na-
malować realistyczne przedsta-
wienie banknotu studolarowego 
i nazwać to sztuką? Toż to kicz 
w czystej postaci! Jedni krytycy 
uznali, że Warhol jest zwykłym 
naciągaczem, który nie potrafi 
malować i żeruje na popkultu-
ralnej papce, a najlepsze było to, 
że Warhol w pełni się z nimi zga-
dzał. Z kolei obrońcy Warhola 
twierdzili, że za zasłoną pozor-

nej prostoty jego prac, kryje się 
głębokie zrozumienie kultu-
ry masowej. Temu poglądowi 
Warhol oczywiście żarliwie za-
przeczał. Trudno było za nim na-
dążyć. Na pytania dziennikarzy 
odpowiadał zdawkowo: „Tak”, 
„Nie”, albo „Nie wiem”. Bywało, 
że w trakcie telewizyjnych nagrań 
z poważną miną przedrzeźniał 
prowadzących, wprawiając ich 
w niezłą konsternację, zwłaszcza 
gdy program szedł na żywo.

Karaluchy w portfolio
Ale początki kariery księcia 
pop-artu wcale nie były łatwe. 

Wraz ze swoimi kolegami wy-
najmował obskurne mieszkanie, 
bo sam nie był w stanie opłacić 
czynszu. Nie było tam ani cie-
płej wody, ani toalety. Słowem: 
nora. Pewnego dnia Andy wy-
brał się na rozmowę kwalifika-
cyjną do redakcji „Harper’s Ba-
zaar”, a spomiędzy kartek jego 
portfolio wypełzły karaluchy! 
Nikomu nawet przez myśl nie 
przeszło, że „Andy obszarpa-
niec”, bo tak go wówczas nazy-
wali znajomi, zajdzie tak daleko. 
W tych chudych latach na sto-
le Warhola często pojawiała się 
zupa pomidorowa z puszki – 

synonim biedy i kryzysu. Kie-
dy z tej perspektywy spojrzy-
my na jego obrazy okazuje się, 
że z masowego kiczu wyłania 
się sztuka.

złowieszcze krzesło
Warhol miał coś do powiedze-
nia. I o ile portret zupy można 
było jeszcze odbierać w kate-
gorii żartu, tak psa policyjne-
go szarpiącego czarnoskórego 
mężczyznę już nie. Taka foto-
grafia ukazała się w magazynie 
„Life”. Warhol odbił ją na żół-
tym tle i nadał tytuł „Musz-
tardowe zamieszki na tle raso-

wym”. Zaczął powielać zdjęcia 
wypadków samochodowych 
z gazet, samobójstw, a nawet 
krzesło elektryczne z więzienia 
Sing-Sing. A przecież nikt nie 
chciał wieszać na ścianie krze-
sła elektrycznego! Samotny, 
złowieszczy mebel z niechluj-
nie splątanymi pasami, które 
miały unieruchamiać skazań-
ca, budził niepokój. Stawiał 
pytania. Dwie odbitki. Jedna 
prześwietlona, druga pogrążo-
na w mroku. Tak oto w koloro-
wym świecie pop-artu zrobiło 
się poważnie…
AgnieszKA KijAs ●

DAwNo TEmU w sZTUcE (171)

sKorpion 24.X – 21.Xi
uśmiechnięty, radosny, łatwiej podejdziesz 
do codziennych spraw. Twój dobry humor jeszcze 
poprawi wiadomość od Raka.

strzelec 22.Xi – 21.Xii
miło spędzony czas w gronie przyjaciół natchnie 
cię optymizmem, ale i energią do działania. 
codzienne obowiązki czekają...

Koziorożec 22.Xii – 19.i
Jeśli chcesz osiągnąć założony cel, musisz być 
wytrwały. Zastanów się, jakich argumentów użyć, 
by przekonać ukochaną osobę.

wodniK 20.i – 18.ii
Przełożony docenia Twoje zaangażowanie 
w sprawy zawodowe. może to dobry moment, 
by porozmawiać o zmianie warunków finansowych?

ryBy 19.ii – 20.iii
Pomyśl, jak sprawić miłą niespodziankę 
ukochanej osobie. Warto popracować nad 
polepszeniem Waszych relacji.

BArAn 21.iii – 20.iV
mogą pojawić się drobne komplikacje zdrowotne. 
Nie panikuj, ale zacznij dbać o siebie. Zacznij 
od podstawowych, kontrolnych badań.

ByK 21.iV – 21.V
Trafnie udało ci się przewidzieć zachowanie 
bliskiej osoby. Teraz czas na zastanowienie się, jak 
zakończyć tę drażliwą sprawę.

BliźniętA 22.V – 20.Vi
Przed Tobą sporo stresu. Nie pozwól, by cię zdomi‑
nował, postaraj się nad nim zapanować. Koniecznie 
znajdź chwilę tylko dla siebie, by odetchnąć.

rAK 21.Vi – 22.Vii
Zastanów się, czy nie zapomniałeś o czymś 
bardzo ważnym dla ukochanej osoby. Jeszcze nie 
jest za późno...

lew 23.Vii – 22.Viii
To powinny być spokojne dni, które nie przyniosą 
żadnych niepokojących wiadomości. uda się 
odetchnąć, złapać dystans.

pAnnA 23.Viii – 22.iX
Pomyśl o swojej dalszej drodze rozwoju. 
Ostatnimi czasy osiadłaś na laurach, tymczasem 
świat pędzi dalej...

wAgA 23.iX - 23.X
Znajdujesz się pod dobrym wpływem gwiazd. 
Nie obawiaj się komplikacji, w związku ze sprawą 
dotyczącą osoby spod znaku Lwa.

horosKoP

KrZYżówKA Z hAsłEm sUDoKU
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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 622:
jesieNNe LiŚcie.

Twarz boskiej Marylin i elektryczne krzesło, czyli dwie strony medalu twórczości Andy’ego Warhola.

NieDBaLe ZałOŻONa Biała, NastrOsZONa PeruKa, 
ciemNe OKuLary i sKórZaNa KurtKa. te trZy eLe-
meNty WystarcZą, By BeZ PrOBLemu ODgaDNąć, 
O jaKim artyŚcie mOWa. PaNie i PaNOWie, PrZeD Pań-
stWem jeDeN Z NajBarDZiej KONtrOWersyjNych 
tWórcóW XX WieKu, NieKWestiONOWaNy KróL POP
-artu – aNDy WarhOL.
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