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Dronem w trucicieli
Od 13 grudnia nad Tychami lata „ekologiczny” dron, 
sprawdzający dym wydobywający się z kominów.

Budżet jednomyślny
Radni wszystkich klubów jednomyślnie zaakceptowali 
projekt budżetu Tychów na rok 2020.

Młodzież walczy o medal
W najbliższy weekend w hali sportowej 
rozegrane zostaną MMP U-20 w futsalu.2 3 16

BezpŁatny 
tyski 
tygoDnik
Miejski

nr 51/630

W zespole szkół nr 7 oddano do użytku noWoczesną, jedną z najlepszych W polsce, pracoWnię gastronomiczną.
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Każdy mile widziany
Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska po raz trzeci organizuje w najbliższą 
niedzielę Tyską Wigilię dla Potrzebujących. Namiot ze świątecznymi 
potrawami stanie na parkingu przed szkołą muzyczną. str.3
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ŁączniK już przejezdny
Od 13 grudnia nowy wjazd do centrum Tychów z DK-44 został 
udostępniony kierowcom. Jest to zupełnie nowy odcinek drogi, który 
łączy ulice Oświęcimską i Grota-Roweckiego. Wjazd do Tychów 
od strony północnej ma za zadanie rozładować natężenie na pozostałych 
łącznikach. str. 4

jaK na liderów przystaŁo
W minionym tygodniu zawodniczki i zawodnicy TKS Tychy solidarnie 
wygrali swoje spotkania ligowe bez straty seta, choć zaznaczyć trzeba, 
że nie mieli wymagających rywali.  str. 17
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USŁUGI POGRZEBOWE
KOMPLEKSOWO • PROFESJONALNIE • TANIO

Wartogłowiec

„CALIA”

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

Tychy Wartogłowiec, ul. Cmentarna 21

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIE POGRZEBU - ZASIŁEK ZUS ROZLICZAMY I WYPŁACAMY NA MIEJSCU

NAGROBKI 
DUŻY WYBÓR

• POGRZEBY TRADYCYJNE
• KREMACJE 550 ZŁ

• EKSHUMACJE
• KOPANIE GROBÓW

• ROZBIÓRKI NAGROBKÓW
• PRZEWOZY ZMARŁYCH

• WŁASNE 
CHŁODNIE

reklama

kronika policyjna

poMiar sMogu 
za poMocą Drona 
to BarDzo skuteczne 
narzęDzie walki 
z zanieczyszczenieM 
powietrza. 
oD piątku (13.12) straż 
Miejska w tychach 
Dysponuje zespoŁeM 
wyposażonyM w Drona 
przeznaczonego 
Do BaDania skŁaDu 
cheMicznego DyMu 
wyDoBywającego się 
z koMina.

Dron, który lata nad tyskim ko-
minami, mało ma wspólnego 
z amatorskim urządzeniem prze-
znaczonym do rejestracji wideo. 
Przede wszystkim jest dużo więk-
szy i pozwala na wykonywanie lo-
tów z obciążeniem do 25 kg. Tak 
udźwig przydaje się, bowiem 
do drona podłączone jest małe 
laboratorium. Przylot, pobranie 
próbki i bezpieczny powrót zaj-
muje mu niecałą minutę. W pół 
godziny może sprawdzić nawet 30 
kominów. Patrolowi straży miej-
skiej zajęłoby to kilka godzin.

Urządzenie będzie wysyłane 
w rejon, gdzie istnieje uzasadnione 
podejrzenie o spalaniu materiałów 
do tego nieprzeznaczonych. Po po-
braniu i przebadaniu próbki wyniki 
pojawiają się na monitorach w cza-
sie rzeczywistym. Gdy pomiar 
wskaże na spalanie substancji nie-
dozwolonych strażnicy przecho-
dzą do kontroli pieca. Po potwier-
dzeniu podejrzeń mogą nałożyć 
mandat w wysokości do 500 zło-
tych. Od piątku strażnicy wystawili 
trzy takie mandaty. Loty kontrolne 
będą kontynuowane. kp ●

Dronem W trucicieli
walka ze sMogieM W NASZyM MIEŚcIE NAbIERA ROZPęDU. 

Strażnicy Miejscy prowadzą kontrolę tyskich osiedli pod kątem palenia materiałami do tego nieprzeznaczonymi
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◆13 gruDNia OkOłO gO-
DZiNy 18 samOchóD cię-
żarOWy POtrącił w rejonie 
stacji paliw na ulicy Beskidz-
kiej (DK 1, przy salonie samo-
chodowym) kobietę. Piesza zo-
stała przygnieciona do barier 
energochłonnych na wyjeździe 
ze stacji paliw i doznała urazu 
nóg. Do szpitala w Katowicach 
Ochojcu została przetranspor-
towana drogą lotniczą.
◆ 7 gruDNia NieZNaNy 
sPraWca DOkONał Wła-
maNia do garażu przy ul. Dy-
marek poprzez wyłamanie za-
mka w drzwiach wejściowych, 
a następnie skradł komplet 
czterech opon z felgami. War-
tość strat oszacowano na kwotę 
3200 zł.
◆ 9 gruDNia W gODZiNach 
raNNych POlicjaNci kmP 
W tychach ZatrZymali 
Na ul. jarOsZOWickiej 57-
letNiegO BieruNiaNiNa, 
który kierował samochodem 
marki mercedes będąc w sta-
nie nietrzeźwości (0,58 mg/l). 
Postępowanie prowadzi KMP 
w Tychach.
◆ DWa DNi PóźNiej tyscy 
POlicjaNci ZatrZymali ty-
sZaNiNa w wieku 26 lat, który 
kierował samochodem marki 
opel vectra pomimo sądowego 
zakazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych.
◆ 9 gruDNia Ok. POłuDNia 
W sklePie PrZy al. Biel-
skiej NieZNaNy sPraWca 
ukraDł POrtfel z dokumen-
tami osobistymi, kartą bankoma-
tową i pieniędzmi. Podobnego 
przestępstwa dokonano 14 grud-
nia przed południem na targo-
wisku miejskim. Postępowania 
prowadzi KMP w Tychach.

◆ WaNDal grasOWał 13 
gruDNia Na ul. BrOWarO-
Wej, rysując lakier i urywając 
lusterka w toyocie aygo i fiacie 
500. Łączną wartość strat osza-
cowano na 1.200 zł. Policja po-
szukuje sprawcy.
◆ 11 gruDNia OkOłO gO-
DZiNy 8.30 Na OZNakO-
WaNym PrZe jściu Dla 
PiesZych przy ul. Armii Kra-

jowej, w rejonie skrzyżowa-
nia z ul. Orzeszkowej, doszło 
do potrącenia 12-letniej dziew-
czynki przez osobowego citroe-
na. Poszkodowana pod opieką 
ratowników medycznych zo-
stała przewieziona do szpitala 
w Katowicach Ligocie. Trwa 
ustalanie dokładnych przyczyn 
i okoliczności tego zdarzenia. 
ww ●

kondolencje
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Stowarzyszenie Inicjatywa Ty-
ska po raz trzeci organizuje 
w najbliższą niedzielę Tyską Wi-
gilię dla Potrzebujących. Namiot 
ze świątecznymi potrawami sta-
nie na parkingu przed szkołą mu-
zyczną.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że pomysł nie jest nowy i orygi-
nalny, bo tego typu spotkania są 
organizowane w wielu miastach 
– mówi Sławomir Sobociński 
z Inicjatywy Tyskiej. – Jako sto-
warzyszenie, które inicjuje wie-
le cennych wydarzeń w naszym 
mieście, postanowiliśmy dwa lata 
temu przenieść te dobre wzory 
na grunt Tychów. Chcemy poka-
zać, że każdy ma prawo do prze-
życia świąt w godny sposób – do-
daje.

Działacze stowarzyszenia 
zapraszają na Wigilię przede 
wszystkim osoby samotne i po-
trzebujące, w szerokim tego sło-
wa znaczeniu. – Nie chcemy kla-
syfikować tyszan, dlatego każdy 
będzie w niedzielę mile w na-
szym wigilijnym namiocie wi-
dziany – zapewnia Sławomir 
Sobociński. – Warto przyjść 
i w miłej atmosferze zjeść świą-
teczną potrawę, posłuchać kolęd 
i porozmawiać.

Inicjatywa Tyska zapewnia, 
że podobnie jak w latach ubiegłych 
nie zabraknie barszczu, żurku, pie-
rogów i świątecznych słodkich wy-
pieków. W planach jest też wojsko-
wa grochówka i bigos, a wszystko 

to przy wtórze kolęd i w świątecz-
nej, rodzinnej atmosferze.

III Tyska Wigilia dla Potrzebu-
jących rozpocznie się w niedzie-
lę, 22 grudnia o godz. 10 i potrwa 

do godz. 14. Wigilijny namiot sta-
nie tam gdzie przed rokiem, czy-
li na parkingu przed Zespołem 
Szkół Muzycznych przy al. Nie-
podległości. ww ●

jak MówiŁ prezyDent 
anDrzej DziuBa, 
konstrukcja 
BuDżetu oraz 
prognozy finansowej 
na najBliższe 
lata w związku 
z koniecznością 
Dostosowania się M.in. 
Do zMieniającego 
się prawa 
i nowych oBowiązków 
nakŁaDanych 
na saMorząDy ByŁa 
DużyM wyzwanieM.

– To będzie dobry, ale trudny bu-
dżet, gdyż w tym roku skala za-
dań nałożonych na samorządy 
jest olbrzymia. Zawsze dokłada-
no nam zadań i niemal nigdy nie 
szły za tym pieniądze adekwatne 
do poniesionych kosztów, co jest 
przecież zagwarantowane konsty-
tucją, ale w tym roku skala jest 
tak duża, że muszę od tego zacząć 
swoje wystąpienie – tymi słowa-
mi zwrócił się do radnych obec-
nych na sesji prezydent Tychów 
Andrzej Dziuba. 

– Bardzo dobrze, że obniża się 
podatki, że ułatwia się życie mło-
dym, tylko że to wszystko w poło-
wie dzieje się kosztem samorzą-
dów. Zmiany w ustawie o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, 
coraz wyższe koszty funkcjono-
wania oświaty (nie rekompen-
sowane w pełni przez subwencję 
oświatową), wyższe koszty energii 

(w stosunku do 2018 roku wzrost 
o ok. 60%), w końcu podwyższe-
nie płacy minimalnej do 2.600 zł 
brutto i niewliczanie do niej do-
datku stażowego znacznie wpły-
nęły na możliwości finansowe 
miasta – kontynuował prezy-
dent.

miliard do wydania
Dochody miasta w przyszłym roku 
zaplanowano w kwocie 985,1 mln 
zł, zaś wydatki w kwocie 1.101,4 
mln zł, z czego wydatki bieżą-
ce 804,2 mln zł tj. 73% budżetu, 

a wydatki majątkowe (inwesty-
cje) 297,2 mln zł tj. 27%. Deficyt 
budżetu wyniesie 116,2 mln zł 
i zostanie pokryty planowanymi 
przychodami z kredytu i poży-
czek w kwocie 105,9 mln zł oraz 
z tytułu wolnych środków w kwo-
cie 10,3 mln zł.

W porównaniu do roku 
2019 wydatki bieżące rosną 
o 74,8 mln zł, co wynika głów-
nie z rozszerzenia rządowego pro-
gramu Rodzina 500+ i przyzna-
nia świadczenia wychowawczego 
również na pierwsze dziecko bez 

względu na dochód osiągany 
przez rodzinę. Znacznie wzro-
sły także wydatki bieżące na za-
dania z zakresu oświaty i wycho-
wania. Na ten cel (bez wydatków 
na remonty placówek i projekty 
unijne) zaplanowano w przyszło-
rocznym budżecie o 24,2 mln zł 
więcej niż w roku bieżącym.

Największą część wydatków 
bieżących stanowią środki prze-
znaczone na zadania z zakresu 
oświaty i wychowania (35,8%), 
pomocy społecznej i rodziny 
(28%) oraz transportu pasażer-

skiego i utrzymania dróg wraz 
z oświetleniem (9,3%). Łączna 
wartość remontów zaplanowa-
nych w budżecie 2020 r. wyno-
si 25 mln zł i obejmuje głównie: 
remonty dróg – 11,8 mln zł, re-
monty placówek oświatowych 
– 3,6 mln zł, remonty obiektów 
sportowych – 2,2 mln zł, remon-
ty komunalnych zasobów miesz-
kaniowych realizowane przez 
MZBM – 1,8 mln zł, remonty 
i utrzymanie kanalizacji deszczo-
wej i potoków –1,6 mln zł oraz re-
monty i konserwacje oświetlenia 
ulicznego – 1 mln zł.

inwestycje głównie w drogi
W ramach 297,2 mln zł prze-
znaczonych na inwestycje zosta-
nie m.in. przeprowadzona ter-
momodernizacja nieruchomości 
przy ul. Edukacji, termomoder-
nizacja dwóch budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych: przy pl. 
św. Anny oraz przy pl. Wolności 
2, zostaną także wybudowane 
i przebudowane drogi, chodniki 
(np. ul. Orzechowa) oraz ścież-
ki rowerowe (ul. Dmowskiego, 
ul. Grota Roweckiego). Zostanie 
zrealizowanych także 18 zadań in-
westycyjnych w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na 2020 rok.

Największymi inwestycja-
mi drogowymi realizowanymi 
w najbliższych latach będą: In-
teligentny System Zarządzania 
i Sterowania Ruchem (koszt 
ok. 120 mln zł, dofinansowanie 

z UE wyniesie 85%), dokoń-
czenie budowy bezkolizyjnego 
węzła drogowego w rejonie ul. 
Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej 
wraz z przebudową ul. Oświę-
cimskiej oraz budowa połącze-
nia drogowego ul. Goździków 
z ul. Oświęcimską – zadanie 
planowane do realizacji w la-
tach 2021-2022 (łączne środ-
ki zabezpieczone w tych latach 
to 15,3 mln zł.). Oprócz tego 
planowana jest budowa ulic Pia-
skowej i Palmowej, rozbudowa 
ul. Dzwonkowej od ul. Cmen-
tarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. 
Krokusów, przebudowa wiaduk-
tu w ciągu ul. Grota Roweckie-
go nad torami PKP wraz z bu-
dową kładki pieszo-rowerowej 
oraz budowa ul. Gruszowej, Śli-
wowej, Agrestowej, Morelowej 
w roku 2020.

W ramach wydatków na go-
spodarkę mieszkaniową w latach 
2020-2022 zabezpieczono łącznie 
środki w wysokości 38,6 mln zł. 
Wśród planowanych zadań zna-
lazły się m.in. budowa przez spół-
kę Tyskie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych 
(28,3 mln zł) oraz termomoder-
nizacja wraz z modernizacją 10 
budynków mieszkalnych w dziel-
nicy „Osada”.

Na zadania dotyczące oświetle-
nia miasta w latach 2020-2022 za-
bezpieczono środki w łącznej wy-
sokości 33,5 mln zł. ru ●

iii tyska wigilia dla Potrzebujących.

Każdy mile widziany

BuDżet jeDnomyŚlny 
na swojej gruDniowej sesji raDa Miasta tychy jeDnogŁośnie przyjęŁa uchwaŁę BuDżetową na 2020 rok. WyDATKI MIASTA PRZEKROcZą MILIARD ZłOTych.

Za przyjęciem budżetu na rok 2020 głosowali wszyscy obecni 12 grudnia radni.
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Prezydent Miasta Tychy
   17 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką 
Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap II

Zawiadamiam o podjęciu prac nad sporządzeniem drugiego etapu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Go-
stynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy oraz możliwości składania wniosków 
do projektu planu. [1], [2], [3]
Wnioski do planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 
2020 r. z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nie-
ruchomości której wniosek dotyczy w formie: [2],  [3]   
1) tradycyjnej - na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43100 Tychy, 
2) elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/ 

skrytka), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym.

Granice II etapu sporządzenia planu miejscowego [1] znajdują się do wglądu:
1) w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,
2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.

umtychy.pl w zakładce: Zamierzenia władzy –> Obwieszczenia –> Zagospodarowanie 
przestrzenne –> Grudzień 2019 r.

Informacja o ochronie danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej zakład-
ce Zamierzenia władzy –> Obwieszczenia –> Zagospodarowanie przestrzenne –> Grudzień 
2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale Planowania 
Przestrzennego i Urbanistyki. [4],[5].

z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ mgr Igor Śmietański

                          Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej
Podstawa prawna:
[1]  Uchwała Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXV/556/08 Rady Miasta Tychy z dnia  27 listopada 
2008 r. Rady Miasta Tychy z dnia  27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy 
ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi.
[2]  art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym   Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) - zwany dalej u.p.z.p.
[3]  art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
[4] art. 8a ust 1 – u.p.z.p.
[5] art. 17a – u.p.z.p.

komunikat

oD 13 gruDnia nowy 
wjazD Do centruM 
tychów z Dk-44 
zostaŁ uDostępniony 
kierowcoM. jest 
to zupeŁnie nowy 
oDcinek Drogi, który 
Łączy ulice oświęciMską 
i grota-roweckiego. 
wjazD Do tychów 
oD strony póŁnocnej 
Ma za zaDanie 
rozŁaDować natężenie 
na pozostaŁych 
Łącznikach.

– To bardzo ważne, bo w Tychach 
tak jak w każdym mieście w na-
szym kraju z roku na rok samo-
chodów przybywa. Powoduje to, 
zwłaszcza w godzinach szczytu, 
problemy komunikacyjne. Dla-
tego każda droga, która pomoże 
rozładować ruch i odciążyć głów-
ne drogi wjazdowe do miasta, jest 
istotna. Ta z pewnością zostanie 
doceniona przez kierowców wjeż-
dżających do Tychów od strony 
północnej – mówi Aneta Mocz-
kowska zastępca prezydenta Ty-
chów ds. zrównoważonego roz-
woju.

Nowa droga ma znacznie 
usprawnić komunikację w mie-
ście, zwłaszcza przy wjeździe 
do centrum Tychów od strony 
ulicy Jaworowej i Sadowej.

– Choć formalnie inwestycja 
jeszcze się nie zakończyła i trwa-
ją ostatnie czynności odbioro-
we, to przejazd odbywa się bez 
większych utrudnień. Kierow-

ców prosimy jednak o ostrożną 
jazdę, ponieważ na tym odcinku 
wciąż mogą być prowadzone ro-
boty wykończeniowe –mówi Woj-
ciech Łyko z Miejskiego Zarządu 
Ulic i Mostów w Tychach.

W ramach inwestycji powstał 
1,5-kilometrowy odcinek drogi, 
łączący ul. Grota Roweckiego z ul. 
Jaworową (w rejonie ul. Sadowej). 
Wybudowano most nad Potokiem 
Tyskim, chodniki, ścieżki rowero-
we i infrastrukturę towarzyszącą. 
Drugi etap obejmował przebudo-
wę skrzyżowania ulic Oświęcim-
skiej, Czarnej i Sadowej. – Zmie-
niła się całkowicie geometria tego 
skrzyżowania, powstała sygnaliza-

cja świetlna i dodatkowe pasy ru-
chu. W przyszłości to skrzyżowa-
nie zostanie włączone w system 
ITS, więc będziemy mieli możli-
wość sterowania ruchem w celu 
uzyskania jak największej płynno-
ści – dodaje Wojciech Łyko.

Na realizację tej inwestycji dro-
gowej (kosztującej łącznie 26 mln 
zł) miasto Tychy pozyskało dofi-
nansowanie z subwencji ogólnej 
wysokości 10 mln zł. Wykonawcą 
jest firma DROGOPOL.
opr. kaMil peszat ●

Tym, którzy nie będą spędzać te-
gorocznego Sylwestra na balach 
czy prywatkach, Teatr Mały pro-
ponuje: odwiedźcie nas!

Aby to zaproszenie wzmocnić, 
jedna z najstarszych tyskich insty-
tucji kultury sprowadziła na ten 
szczególny wieczór niezwykłe 
przedstawienie pt. „Kto nas od-
wiedzi?” z udziałem aktorskich 
gwiazd: Jadwigi Jankowskiej-Cie-
ślak i Jana Peszka.

Akcja sztuki autorstwa Igora 
Savina rozgrywa się nocą w sta-
rym zamku, który odwiedzają 

duchy. Czy lata temu mąż pani 
domu umarł śmiercią naturalną? 
A może któryś z jego przyjaciół 
ma z tym coś wspólnego? Czy ta-
jemnica się wyjaśni? O tym prze-
konają się tyscy widzowie, którzy 
zechcą część sylwestrowej nocy 
spędzić w Teatrze Małym.

Spektakl wystawiony będzie 
dwukrotnie: o godz. 19 i 22.30. 
Po każdym z przedstawień TM 
zaprasza publiczność na sylwe-
strowy poczęstunek i lampkę 
szampana. Bilety na Sylwestra 
w teatrze kosztują 100 zł. ww ●

sylwestrowa propozycja Teatru Małego.

Kto ich odwiedzi?Łącznik już przejezDny
w MinionyM tygoDniu oDDano Do użytku INWESTycJę DROGOWą O WARTOŚcI 26 MLN Zł.

Wicemarszałek Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej Gabriela Moraw-
ska-Stanecka otworzyła w minio-
nym tygodniu w Tychach swoje 
biuro senatorskie. Mieści się ono 
w budynku przy ul. Grota-Rowe-
ckiego 42-44 w lokalu nr 103. Se-
nator zaprezentowała swój zespół 
oraz plan działania. Mieszkańcy 
Tychów mogą m.in. liczyć spotka-
nia, warsztaty czy bezpłatną po-
moc prawną.

Gabriela Morawska-Stanecka 
w ostatnich wyborach wystarto-
wała jako kandydatka Sojuszu Le-

wicy Demokratycznej do Senatu 
w okręgu wyborczym nr 75 obej-
mującym Tychy, Mysłowice oraz 
powiat bieruńsko-lędziński. Zdo-
była mandat pokonując kandyda-
ta PiS Czesława Ryszkę. – Ja i mój 
zespół chcemy zbudować przez 
najbliższe 4 lata przestrzeń otwar-
tą dla spotkań i dialogu, wspiera-
jącą inicjatywy wynikające z po-
trzeb mieszkańców. Będziemy 
wspierać lukę edukacyjną w ob-
szarach opuszczonych przez pań-
stwo. Zorganizujemy w naszym 
biurze warsztaty i spotkania. Już 

w styczniu otworzymy kolejne 
biuro w Mysłowicach oraz roz-
poczniemy organizację dyżurów 
i spotkań w miastach powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego – mówi-
ła wicemarszałek.

Biuro ma prowadzić bezpłat-
ne porady prawne oraz cykliczne 
działania np. „antyprzemocowe 
czwartki”, podczas których odby-
wać się będą warsztaty z psycho-
logami, prawnikami i specjalista-
mi podnoszącymi świadomość 
dotyczącą form przemocy. Senator 
prowadzić będzie lokalną edukację 

antydyskryminacyjną oraz wpro-
wadzi program 3R (reduce, reuse, 
recycle – z ang. ograniczanie, po-
nowne użycie, recykling), którego 
celem jest szerzenie odpowiednich 
postaw społecznych wobec środo-
wiska naturalnego. Morawska-Sta-
necka zapewniła również, że po-
dejmie odpowiednie działania, aby 
podnosić świadomość praw kobiet. 
W tym celu prócz spotkań i war-
sztatów zostanie powołana Biblio-
teczka Obywatelska i Książkodziel-
nia z fachową literaturą.

Na otwarciu biura pojawiły się 
osoby związane ze światem poli-
tyki, samorządu, kultury i sztuki, 
edukacji, medycyny, mediów czy 
sportu. Z osobistymi gratulacja-
mi przyjechał prezydent Tychów 
Andrzej Dziuba. – Przede wszyst-
kich chciałbym pogratulować obu 
paniom (na otwarciu obecna był 
również posłanka Monika Rosa). 
Jestem pewien, że współpraca na-
szego samorządu z biurem sena-
torskim będzie zupełnie inaczej 
wyglądać niż z poprzednim sena-
torem. To jest szansa dla wszyst-
kich samorządowców, abyśmy 
wspólnie z panią wicemarszałek 
pracowali nad nowym prawem, 
które przyjmie mniej dramatycz-
ny obraz niż ten dotychczasowy. 
Przypomnę tylko, ze 1/3 samo-
rządów miała problem uchwa-
lić budżet w tym roku. Sytuacja 
zatem jest bardziej niż poważ-
na. Niemniej jestem przekonany, 
że Gabriela Morawska-Stanecka 
jako wicemarszałek Senatu RP 
to krok we właściwą stronę – za-
uważył prezydent.

Biuro senatorskie będzie dzia-
łać w: poniedziałki w godz. 10-18, 
środy 8-15 i piątki 9-13. Informa-
cje o wydarzeniach można zna-
leźć na profilu fb: Gabriela Mo-
rawska-Stanecka oraz pod nr 601 
207 027 i biurosenator.moraw-
skastanecka@gmail.com
kaMil peszat ●

po zwycięstwie w ostatnich wyborach do senatu Gabriela Morawska-Stanecka zaczyna działać w naszym okręgu.

Biuro senatorsKie już dziaŁa

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

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze,  
został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do :

− sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości składającej się 
z działek nr 2723/18 o pow. 239 m2 oraz 2719/23 o pow. 261 m2, o łącznej pow. 500 m2, 
zapisanych w księgach wieczystych KA1T/00002419/4 i KA1T/00029423/0, położonej 
w Tychach przy  Placu Wolności.  

komunikat

Prezydent Miasta Tychy
informuje, że na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Miasta Tychy 

przy al. Niepodległości nr 49, VII piętro, 

zostały wywieszone wykazy nieruchomości dotyczące:

–     sprzedaży na rzecz najemcy garażu nr 14 o pow. użytkowej 18,00 m² położonego 

przy ulicy Begonii wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 0,0040 części 

w działkach nr 3523/25, 3525/25,3970/33 o pow. łącznej 1,0732 ha

–     oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste udziałów wynoszących 

0,0041 i 0,0042 części w działkach nr 5136/70 i 5308 o pow. łącznej 0,9299 ha, poło-

żonych przy ulicy Grota-Roweckiego 6. Udziały w gruncie zostaną oddane w użytko-

wanie wieczyste na rzecz właścicieli garaży, w trybie art. 211 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami

reklama

Jan Peszek i Jadwiga Jankowska-Cieślak zagrają w Tychach w Sylwestra.

m
at

. p
ra

so
we

Ka
m

il P
es

za
t

4 | 17 gruDnia 2019 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



reklama

czuŁów należy Do tych 
Dzielnic Miasta, które 
BarDzo intensywnie się 
rozwijają. zaBuDowa 
jeDnoroDzinna 
i szeregowa postępują 
w szyBkiM teMpie, nowe 
DoMy wyrastają jak 
grzyBy po Deszczu. nieco 
DŁużej trwa zazwyczaj 
BuDowa infrastruktury 
niezBęDnej Dla nowych 
osieDli.

W listopadzie zakończyła się bu-
dowa „sięgacza” ulicy Świerkowej, 
który stanowi dojazd do ok. dwu-
dziestu domów jednorodzin-
nych i łączy się z ul. Palmową. 
O tę budowę mieszkańcy zabie-
gali od wielu lat. Wcześniej ko-
rzystali z utwardzonego dojazdu 
po nawierzchni gruntowej, co sta-
nowiło problem szczególnie przy 
deszczowej pogodzie.

– Na tym odcinku została wy-
konana kanalizacja deszczowa, 
ale przy opadach spłukujących 
nawierzchnię studzienki się za-
tykały i woda zalewała sąsied-
nie nieruchomości – mówi Jó-
zef Twardzik, radny z Czułowa, 
który wielokrotnie wnioskował 
do urzędu miasta o realizację tej 
inwestycji.

Sprawa była jednak wieloeta-
powa. Budowa tego odcinka to – 
w skali innych inwestycji drogo-
wych realizowanych w Tychach 
– stosunkowo niewielkie zadanie. 
Na przeszkodzie do jego realiza-
cji przez lata stały jednak kwestie 
własności gruntu.

Działki budowlane w rejonie 
Świerkowej i Palmowej powsta-
ły na dawnych gruntach rolni-
czych. Znaczna część tego tere-
nu stanowiła własność Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej SAD. 
Gdy z czasem dzielnica traciła 
swój rolniczy charakter, a stawała 
się coraz atrakcyjniejszym miej-
scem do zamieszkania, wydzie-
lone z dawnych terenów rolni-
czych działki szybko znajdowały 
nabywców. Jednak teren, po któ-
rym przebiegały drogi dojazdo-
we do nowych posesji, pozostał 
we władaniu pierwotnych właści-
cieli. W przypadku „sięgacza” ul. 
Świerkowej, mieszkańcy korzy-
stali z drogi dojazdowej na zasa-

dzie służebności, udzielonej przez 
osoby (prywatne lub prawne) bę-
dące właścicielami gruntu.

Budowa ok. 400-metrowego 
odcinka drogi to niemały koszt 
(ostatecznie inwestycja koszto-
wała 945 tys. zł). Żeby taka in-
westycja mogła być zrealizowa-
na z kasy miejskiej, właścicielem 
gruntu musi być miasto. Zaczęły 
się więc negocjacje w sprawie wy-
kupu działek.

Józef Twardzik pokazuje sięga-
jącą wielu lat wstecz koresponden-
cję prowadzoną w sprawie Świer-
kowej. W 2016 r., w odpowiedzi 
na wniosek o przebudowę tej dro-
gi, czytamy że „gmina dysponuje 
już prawem do 10 nieruchomo-

ści, do uregulowania pozostała 
nieruchomość stanowiąca włas-
ność osoby prawnej, a dotychcza-
sowe rokowania z właścicielem 
nie doprowadziły do zgodnego 
ustalenia ceny”. W lutym 2017 r. 
wiceprezydent Igor Śmietański 
informował, że „prowadzone są 
rokowania wynikające z ocze-
kiwań właściciela i możliwości 
prawnych oraz finansowych gmi-
ny Tychy”. W marcu tego samego 
roku gmina nabyła od spółdziel-
ni SAD pięć działek położonych 
w Czułowie, na cele budowy dróg 
wewnętrznych i publicznych. 
Do realizacji długo wyczekiwa-
nej inwestycji przy ul. Świerkowej 
doszło w 2019 r. Prace zakończy-
ły się w listopadzie.

– Zadanie obejmowało bu-
dowę odcinka drogi dojazdowej 
od ul. Świerkowej do ul. Palmo-
wej wraz z warstwami konstruk-
cyjnymi – informuje Agnieszka 
Kijas, rzecznik Miejskiego Za-
rządu Ulic i Mostów. – Po prze-
budowie dawna droga grunto-
wa zyskała nową nawierzchnię 
z kostki. Wybudowano również 
jednostronny chodnik o szeroko-
ści 2,5 metra. Powstały też zjaz-
dy do posesji. Nowa droga zosta-
ła odwodniona.

W najbliższej przyszłości sy-
tuacja drogowa ma się poprawić 
również na innych ulicach w tym 
rejonie. – Ponieważ jest to teren 
coraz bardziej zurbanizowany, 
planowane są prace na kolejnych 
„sięgaczach” m.in. na ul. Palmo-
wej – zapewnia Agnieszka Kijas.
sylwia witMan ●

Zuzanna Kątny, uczennica Zespo-
łu Szkół nr 7 w Tychach reprezen-
towała nasz kraj na Europejskim 
Tygodniu Umiejętności Zawo-
dowych w Helsinkach. Organi-
zatorem wydarzenia była Komisja 
Europejska.

– Impreza miała na celu promo-
wanie kształcenia i szkolenia zawo-
dowego oraz szerzenie przesłania, 
że kształcenie i szkolenie zawodowe 
może być doskonałym wyborem 
zarówno dla młodzieży, jak i do-
rosłych – wyjaśnia Zuzanna Kątny. 
– Głównym tematem tegorocznego 
wydarzenia było odkrywanie swo-
ich talentów. Duży nacisk położo-
no też na fakt, że uczenie się przez 
całe życie może dać nowe możli-
wości i lepsze perspektywy kariery, 
a kształcenie i szkolenie zawodo-
we może być doskonałym wybo-
rem dla każdego i na każdym eta-
pie życia – tłumaczy.

W czasie kilkudniowego po-
bytu w Helsinkach, Zuzia brała 

udział w licznych konferencjach 
i warsztatach. Jak podkre-
śla, bardzo wiele się nauczy-
ła i poznała wielu ciekawych 
ludzi. – Było mnóstwo okazji 
do rozmów na temat tego jak 
w danym kraju wygląda szkol-
nictwo zawodowe. A ponie-
waż byłam tam jedyną Polką, 
każdy kto chciał wiedzieć coś 
o naszym kraju, przychodził 
do mnie – mówi z uśmiechem. 
– To było dla mnie wielkie prze-
życie. Chciałam jak najlepiej re-
prezentować moją szkołę, no 
i kraj – dodaje.

Najlepiej wspomina zwie-
dzanie helsińskiej szkoły ga-
stronomicznej. – Szkoła zro-
biła na mnie wielkie wrażenie, 
szczególnie wyposażenie pra-
cowni gastronomicznych. Na 
szczęście nasze pracownie w Ze-
spole Szkół nr 7 w Tychach też 
zyskały po remoncie – podsu-
mowuje. Mn ●

uczennica tyskiego zespołu szkół nr 7 reprezentowała Polskę 
w helsinkach.

zuzia z „BrowarniKa”
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jest naWierzchnia i choDnik
wyczekiwana przez lata inwestycja DROGOWA NA UL. ŚWIERKOWEJ DObIEGłA KOńcA.

Nawierzchnia z kostki i chodnik - na to mieszkańcy Świerkowej 
„bocznej” czekali przez lata. Prace zakończyły się w listopadzie.
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kamil peszat
k.peszat@twojetychy.pl

piątek 13 gruDnia nie 
okazaŁ się pechowyM 
DnieM Dla tyskiego 
„Browarnika”, który 
tego Dnia oDDaŁ 
najnowocześniejsze 
w polsce pracownie 
gastronoMiczne 
Do użytku swoiM 
ucznioM. w oficjalnej 
uroczystości uDziaŁ 
wzięli przeDstawiciele 
wŁaDz Miejskich, 
Miejskiego centruM 
oświaty, Dyrektorzy 
szkóŁ, restauratorzy, 
szefowie kuchni 
i Dyrektorzy hoteli.

Projekt realizowany był w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-
2020. Całkowita wartość wy-
niosła 2.285.672,81 zł, zaś kwota 
dofinansowania to 1.876.177,31 
mln złotych.

Bogate i nowoczesne 
wyposażenie
Na zaproszonych gościach wra-
żenie zrobiły świetnie wypo-
sażone pracownie – maszyna 
z kompletem rozszerzonych przy-
stawek do mięsa, szafa mroźnicza 
i chłodnicza, kuchnie elektrycz-
no-ceramiczne z piekarnikiem 
konwekcyjnym, okapy wywiew-
ne, piec do gotowania w niskich 

temperaturach, schładzarko-za-
mrażarka szokowa, podgrzewacz 
do talerzy, salamander z windą, 
smażalnik, temperówka do cze-
kolady, stół mroźniczy... to tylko 
część wyposażenia, jakie znalazło 
się w nowych i bardzo nowoczes-
nych pracowniach.

Z tych dobrodziejstw będzie 
korzystać ponad 300 uczniów 
tyskiej placówki. – Zaobserwo-
waliśmy ogromny wzrost zain-
teresowania zawodami gastrono-
micznymi. Na pewno przyczyniły 
się do tego popularne programy 
telewizyjne traktujące o goto-
waniu – zauważyła dyrektor ZS 
nr 7 Joanna Żebrowska. – Dzię-
ki nowoczesnym pracowniom 

nauka będzie o wiele przyjem-
niejsza, ale co ważniejsze, ab-
solwenci szkoły będą posiadali 
wyższe kompetencje i umiejęt-
ności. Planujemy np. dodatkowe 
kursy i szkolenia umożliwiające 
uczniom zdobycie wiedzy wy-
kraczającą poza podstawę pro-
gramową dla poszczególnych 
zawodów, m.in. kurs carvingu, 
kursy przygotowania dań wegań-
skich i wegetariańskich, nowo-
czesny design potraw, dekoracje 
z karmelu i czekolady, kuchnia 
molekularna i kuchnia azjatycka 
– dodała dyrektor.

Dzięki wsparciu funduszy eu-
ropejskich, udało się zmoderni-
zować dwie pracownie gastrono-

miczne, pracownię cukierniczą 
i pracownię obsługi konsumen-
ta, w której swoje umiejętności 
będą mogli doskonalić uczniowie 
z zawodu technik żywienia i usług 
gastronomicznych. – Chcieliśmy 
stworzyć uczniom jak najlepsze 
warunki do rozwijania swoich 
pasji i umiejętności. Patrząc dziś 
na nich, widzę, że chyba nam się 
udało. Mam nadzieje, w przyszło-
ści pomoże im to spełniać zawo-
dowe marzenia np. te dotyczące 
pracy w najlepszych restauracjach 
czy cukierniach w kraju, a może 
i na całym świecie. Tego im życzę 
– mówiła podczas otwarcia Ane-
ta Moczkowska, zastępca prezy-
denta Tychów.

kaczka w kąpieli
Nawet najlepiej wyposażona kuch-
nia jest zupełnie bezużyteczna bez 
odpowiednich osób w niej pracu-
jących. Przybyli na otwarcie go-
ście mogli przekonać się na włas-
nych podniebieniach jak potrafią 
spożytkować wymienione wcześ-
niej sprzęty uczniowie tyskiej pla-
cówki. – Cieszę się, że szkoła się 
zmienia, bo z takimi urządzeniami 
pracuje się w najlepszych restau-
racjach na całym świecie. W Ty-
chach uczniowie, którzy dopiero 
zaczynają przygodę z gotowaniem, 
mogę się na nich uczyć zawodu. 
Dzisiaj nie ma lepiej wyposażonej 
szkoły gastronomicznej w Polsce – 
mówił Tomasz Nowak – kucharz, 
absolwent Zespołu Szkół nr 7, pod 
którego okiem uczniowie przygo-
towywali potrawy. Goście mieli 
okazję skosztować filet z kaczki 
z flambirowanymi owocami leśny-
mi podany z ziemniaczaną pianką. 
Mięso przygotowano metodą ką-
pieli wodnej w niskich temperatu-
rach. Jest to trend, który zaczyna 
być modny na całym restaurator-
skim świecie, gdyż obróbka w wy-
sokich temperatura potrafi powo-
dować straty do 40% wagi mięsa. 
– Nasi uczniowie mają niebywałą 
okazję szkolić się w metodach, któ-
re aktualnie wiodą prym. Można 
powiedzieć, że są na bieżąco w naj-
nowszych technologiach, wyko-
rzystywanych w codziennej pracy 
szefów kuchni. Nie skłamię jeśli 
powiem, że uczą się w warunkach, 
na jakie mogą pozwolić sobie tylko 
najlepsze restauracje – komento-

wał Tomasz Nowak. Trzeba przy-
znać, że struktura, konsystencja 
i smak mięsa zaskakiwał doświad-
czonych restauratorów, nie mniej 
niż ziemniaki… z syfonu.

Brązowe złoto
Z równie dobrej strony zaprezen-
towały się uczennice parające się 
cukierniczym rzemiosłem. Swo-
je umiejętności miały okazję za-
prezentować dotychczas choćby 
na warsztatach w Austrii i na Te-
neryfie. Z okazji otwarcia pracow-
ni wykonały przy pomocy tem-
perówki do czekolady malutkie, 
cukiernicze dzieła sztuki – pra-
linki, tafle, belgijskie trufle czy 
babeczki. Nawet tace, z których 
dziewczęta serwowały to szczęś-
cie w materialnej postaci, były 
wykonane z czekolady. Bogactwu 
słodkich smaków ramię w ramię 
towarzyszyła różnorodność, toteż 
musy truskawkowe przeplatane 
były słonym karmelem, zaś egzo-
tyczny kokos uzupełniany polską 
śliwką. Jedyny niesmak pozostawił 
fakt, że nie sposób było wszystkie-
go skosztować.

Zawody rzemieślnicze mają 
to do siebie, że prócz dobre-
go rzemieślnika często wymaga-
ją dobrych narzędzi. Ze względu 
na postęp technologiczny wielu 
rzemieślników z niepokojem kła-
dzie się spać, gdyż boją się obu-
dzić w innej rzeczywistości. Po za-
prezentowaniu nowych pracowni 
Zespołu Szkół nr 7 możemy być 
pewni o spokojny sen ich wycho-
wanków przez najbliższe lata. ●

reklama

stanDarD ŚWiatoWej kuchni
zespóŁ szkóŁ nr 7 AKTUALNIE JEST NAJLEPIEJ WyPOSAżONą SZKOłą GASTRONOMIcZNą W POLScE.

Podczas pokazu uczniowie Tomasza Nowaka przygotowali kaczkę z flambirowanymi 
owocami leśnymi podaną na ziemniaczanej piance z syfonu.
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pory roku W BarWach tęczy
MDk nr 2 rozstrzygnąŁ KOLEJNą EDycJę MIęDZyNARODOWEGO KONKURSU PLASTycZNEGO. 

sukces i popularność 
konkursu „tęczowy 
kalenDarz” wynika, 
jak Mówi aDaM niesyto, 
wiceDyrektor MDk nr 2, 
z jego uniwersalnego 
teMatu. zaDanieM 
uczestników jest 
przeDstawić swoje 
wrażenia i przeżycia 
związane ze zMianaMi 
pór roku. nietruDno 
jest więc o inspirację. 
truDna jest natoMiast 
praca jurorów, Bo jak 
z ogroMnego Bogactwa 
przepięknych prac 
wyBrać te nieliczne, 
które trafią na karty 
kalenDarza?

W tegorocznej, siedemnastej edy-
cji Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego „Tęczowy Kalendarz”, 
organizowanego przez Młodzieżo-
wy Dom Kultury nr 2 w Tychach, 
uczestnicy nadesłali ponad 2,5 ty-
siąca prac – z Polski, ale też z tak 
odległych krajów jak Chiny czy 
Indonezja. Ilustracje obrazujące 
kolejne miesiące roku to często 
prawdziwe dzieła sztuki i trud-
no uwierzyć, że ich autorzy mają 
po kilka albo kilkanaście lat.

nagrody specjalne
Wyboru laureatów dokonało jury 
w składzie: Adam Niesyto (prze-
wodniczący), Renata Korytkowska 
i Magdalena Kostyra (nauczycie-
le MDK nr 2) oraz artysta plastyk 
Łukasz Pudełko.

– Przyznaliśmy 13 nagród spe-
cjalnych i te prace trafiły do ka-
lendarza – mówi Adam Niesyto. 
– To ilustracje dwunastu mie-
sięcy plus okładka. Oprócz tego 
kolejnych 12 prac zostało nagro-
dzonych, przyznaliśmy też 134 
kwalifikacje do wystawy. Była też 
nagroda specjalna wicedyrekto-
ra MDK. Sam ją przyznałem, po-
nieważ jedna z prac szczególnie 
mnie ujęła.

Mowa tu o pracy sześciolet-
niego Juliana Garlińskiego z Za-
brza. – Praca zrobiła na mnie 
wrażenie zanim jeszcze prze-
czytałem opis i poznałem wiek 
autora – mówi Adam Niesy-
to. – Gdy zobaczyłem, że wy-
konał ją sześciolatek, nie mia-
łem wątpliwości, że zasługuje 
na nagrodę.

Julian chodzi na zajęcia pla-
styczne od około roku i bardzo 
lubi malować. Ma też do tego 

niezaprzeczalny talent. Pomysł 
na pracę zaczerpnął z ilustracji 
w książce, przedstawiającej ła-
nię na tle ściany lasu. – Chcia-

łem namalować coś podobnego 
– mówi. – I udało się. W zeszłym 
roku zdobyłem wyróżnienie, a te-
raz nagrodę.

Wyjątkowy prezent
Konkurs odbył się już po raz 17. 
Na każdą z edycji, niezmiennie, 
napływa ogromna ilość prac pre-
zentujących wysoki poziom arty-
styczny. Skąd takie powodzenie 
„Tęczowego kalendarza”, czym 
wyróżnia się wśród wielu innych 
konkursów plastycznych dla dzie-
ci młodzieży?

Przez lata nawiązaliśmy wie-
le kontaktów z nauczycielami, 
z których wiele przeniosło się 
z czasem na facebooka – mówi 
Adam Niesyto. – Stworzyliśmy 
bazę placówek, do których za-
wsze wysyłamy zaproszenia 
do konkursu. Temat jest szeroki 
i bardzo pojemny, można go in-
terpretować na tysiące sposobów. 
To daje swobodę działania, co lu-

bią zarówno uczestnicy jak i ich 
nauczyciele. Myślę, że nas polu-
bili. I na pewno nie jest to kwe-
stia żadnych szczególnie cennych 
nagród, oprócz oczywiście same-
go kalendarza.

Dla zwycięzców, których prace 
znajdą się na kartach kalendarza, 
jest on z pewnością szczególnie 
cennym upominkiem. – Bardzo 
często rodzice laureatów proszą 
nas o więcej egzemplarzy, bo chcą 
obdarować nimi rodzinę, szczegól-
nie dziadków. Sam kalendarz jest, 
powiem może nieskromnie, wy-
jątkowy. Widziałem wiele podob-
nych produktów, opierających się 
na pracach dzieci i wydawanych 
przez rozmaite instytucje. Myślę 
że nasz po prostu poraża jakością. 
sylwia witMan ●

Gościem kolejnego, organizowa-
nego przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną, spotkania w ramach 
cyklu Tury Kultury był pisarz 
Szczepan Twardoch. 

Autor „Morfiny” i „Dracha” 
inspiracje czerpie z książek i do-
głębnie bada źródła, bo chce być 
autorem rzetelnym. Pisząc, wpa-
da niemal w twórczy szał, a potem 
długo z niego wychodzi. Jednak 
po postawieniu ostatniej kropki, 
do swoich powieści już nie wraca. 
Wtedy ma czas, by oddać się pa-

sjom. A ponieważ jest przekona-
ny, że tych „życiowych odskocz-
ni” człowiek powinien mieć kilka, 
bo w przeciwnym razie znudzi się 
i skończy, można go spotkać (kto 
będzie miał szczęście) na ringu 
bądź strzelnicy.

Spotkanie ze Szczepanem 
Twardochem prowadziła Hali-
na Kasperek. A na kolejne MBP 
zaprasza już 18 grudnia, trady-
cyjnie o godz. 18. Tym razem 
gościem, zamiast pierwotnie za-
powiadanego Pawła Królikow-

skiego, będzie aktor i prezenter 
Jacek Kawalec.

Partnerem projektu jest FCA 
Poland. ●

zamiast królikowskiego będzie Kawalec.

pisarz na… rinGu

To tylko niektórzy z nagrodzonych i wyróżnionych uczestników tegorocznej edycji 
konkursu. Nie wszyscy zdołali dojechać do Tychów by osobiście odebrać nagrody.
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17 gruDnia, wtorek
goDz. 16 – AKADEMIA POL-
SKIEGO FILMU – wykład Joan-
ny Preizner połączony z pro-
jekcją unikatowych polskich 
filmów dokumentalnych 
(MbP – Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)

18 gruDnia, środa
goDz. 18 – JAcEK KAWA-
LEc – spotkanie z cyklu „Tury 
kultury” (MbP – Mediateka, al. 
Piłsudskiego 16)
goDz. 18 – STAND UP: Woj-
tek Fiedorczuk i Maciek Adam-
czyk (klub muzyczny Under-
ground, pl. Korfantego 1)

19 gruDnia, czwartek
goDz. 17 – SZTUKA X 
MUZy – projekcja filmu dla 
dorosłych „Strasznie głośno, 
niesamowicie blisko” (MbP 
– Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)
goDz. 18 – ZbUNTOWANy 
ŚLąSK – spotkanie z Dariu-
szem Zalegą w cyklu „Moza-
ika górnośląska” (Muzeum 
Miejskie, pl. Wolności 1)

20 gruDnia, piątek
goDz. 15-21 – TySKI JAR-
MARK bOżONARODZENIOWy 
– w programie m.in.: kolędy 
w wykonaniu słuchaczy UTW 
i dzieci, koncerty chóru God’s 
Property i Magdy Anioł (plac 
baczyńskiego)
goDz. 19 – „AhAT ILI” – ope-
ra Alka Nowaka z librettem 
Olgi Tokarczuk – koncert z cy-
klu Aukso Modern (Mediate-
ka, al. Piłsudskiego 16)
goDz. 20 – STyKA – RIEDEL 
– MIARKA – koncert (Riedel 

Music club, ul. Oświęcim-
ska 53)

21 gruDnia, sobota
goDz. 10 – GIEłDA WINyLI 
(MbP – Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
goDz. 11 – AUKSO4KIDS: 
Zachód – Ameryka – war-
sztaty muzyczne dla dzieci 
(Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)
goDz. 12 – bAJKOTEKA 
– projekcja filmu dla dzie-
ci „Strażnicy marzeń” (MbP 
– Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)
goDz. 14.30-21 – TySKI 
JARMARK bOżONARODZE-
NIOWy – w programie m.in.: 
spektakle dla dzieci, kolę-
dy i pastorałki w wykonaniu 

dzieci, młodzieży i seniorów, 
koncert Stanisława Karpiela-
bułecki i Szymona chyc-Mag-
dzina z Future Folk (plac ba-
czyńskiego)
goDz. 19 – ANDRZEJ JAGO-
DZIńSKI TRIO – koncert z cy-
klu Polish Sounds (Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

22 gruDnia, niedziela
goDz. 15-21 – TySKI JAR-
MARK bOżONARODZENIO-
Wy – w programie m.in.: 
spektakle dla dzieci, pasto-
rałki w wykonaniu uczniów 
Ogniska Muzycznego, kon-
cert pastorałek Agi Smoleń 
i zespołu Gruba Ferajna, ko-
lędowy koncert Arki Noego, 
pokaz fireshow (plac baczyń-
skiego)

22 gruDnia: goDz. 15-21 – tyski jarMark 
BożonaroDzeniowy  
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W miniony piątek, 13 grudnia w Międzynarodowym centrum Kongresowym w Katowicach 
odbył się niezwykły koncert poświęcony pamięci i twórczości jednego z najbardziej 
znanych tyszan, Ryszarda Riedla.
W koncercie zatytułowanym „Riedel4Riedel”, na który składały się piosenki wykonywane 
niegdyś przez Ryśka z zespołem Dżem, wystąpił jego syn Sebastian z grupą cree oraz 
orkiestra prowadzona przez Tomasza Szymusia.
W czasie koncertu odbyła się także uroczystość wręczenia złotej płyty za singiel 
z niepublikowanymi utworami Dżemu „ballada o dziwnym malarzu” oraz „Dzień, w którym 
pękło niebo”. Mała płytka dołączona jest do książki innego tyszanina, Marcina Sitko pt. 
„Rysiek Riedel we wspomnieniach”, której sprzedaż osiągnęła poziom uprawniający 
do przyznania singlowi „złota”.
Nagrodę z rąk red. Dariusza Maciborka odebrali: autor książki Marcin Sitko (z prawej) oraz 
syn Ryśka, Sebastian Riedel.
Tym, którzy nie mają jeszcze pomysłu na świąteczny upominek dla najbliższych, polecamy 
książkę „Rysiek Riedel we wspomnieniach”, którą zamówić można na stronie www.
rysiekriedel.pl lub zakupić w Riedel Music club. ww ●
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jak to wygląDa 
w innych państwach 
europejskich i czy 
powinniśMy wprowaDzić 
oBowiązek sezonowej 
wyMiany opon?

W Europie, nie licząc krajów 
wchodzących w skład WNP, 
możemy przyjąć, że są 3 mode-
le państw pod kątem sezonowej 
wymiany opon:
•	 państwa	 z	 obowiązkową	 se-

zonową wymianą opon (Nor-
wegia, Szwecja, Finlandia, 
Niemcy, Litwa, Łotwa, Esto-
nia, Czechy, Słowacja, Austria, 
Słowenia, Chorwacja, Bośnia 
i Hercegowina, Serbia, Rumu-
nia i Turcja);

•	 państwa	z	dobrowolną	sezo-
nową wymianą opon (Polska, 
Wielka Brytania, Irlandia, Por-
tugalia, Węgry, Belgia, Holan-
dia, Luksemburg, Dania, Buł-
garia, Albania, Macedonia 
Północna i Grecja);

•	 państwa	z	obowiązkową	sezo-
nową wymianą opon w okre-
ślonych przypadkach (Hi-
szpania, Francja, Włochy, 
Szwajcaria i Czarnogóra).
Polska należy do grona państw, 

gdzie sezonowa wymiana opon 
nie jest obowiązkowa. Nad Wi-
słą przyjęło się, aby wymieniać 
opony na zimowe, gdy tempe-
ratura powietrza w ciągu dnia 
nie przekracza 7 stopni Celsju-
sza, czyli gdzieś między 1 listo-
pada a 1 kwietnia, jednak pozo-
staje to dobrowolne, podobnie jak 
przewożenie łańcuchów przeciw-
poślizgowych, które należy stoso-
wać tylko w miejscach, gdzie na-
kazuje znak drogowy C-18 i tylko 
na ośnieżonych lub oblodzonych 
drogach. Zakazane jest u nas sto-
sowanie opon z kolcami, a głę-
bokość bieżnika opony nie może 
zejść poniżej 1,6 mm.

Choć spora część państw Sta-
rego Kontynentu należy do Unii 
Europejskiej, to przepisy dotyczą-
ce sezonowej wymiany opon nie 
są ujednolicone, co wynika m.in. 
z pewnych różnic klimatycznych 
między państwami członkowski-
mi, wynikającymi z ich położenia 
geograficznego. Choć większość 
stanowią państwa, gdzie sezono-
wa wymiana opon jest obowiąz-
kowa, to i tu występują różnice 
odnośnie nakazu.

polska a sąsiedzi
Pod kątem klimatycznym do Pol-
ski najbardziej są podobne pań-
stwa sąsiadujące. Pomijając Rosję, 
Białoruś i Ukrainę, u naszych są-
siadów sezonowa wymiana opon 
jest obowiązkowa, choć z pewny-
mi różnicami.

W Niemczech jest ona uzależ-
niona od warunków drogowych 
i za jazdę na niewłaściwym ogu-
mieniu grozi mandat wysokości 
60 euro. Stworzenie utrudnienia 
w ruchu dla innych pojazdów, jak 
i przyczynienie się do stworzenia 
niebezpiecznej sytuacji na drodze, 
mogą skutkować grzywną wyso-
kości 80 euro. Z kolei spowodowa-
nie wypadku przy stwierdzonym 
niewłaściwym ogumieniu skutku-
je mandatem wysokości 120 euro. 
W przypadku samochodów oso-

bowych dopuszczalne jest stoso-
wanie opon M+S na wszystkich 
kołach, a w przypadku pojazdów 
ciężarowych jest to obowiązko-
we na osiach napędowych. Po-
dobnie jak w Polsce dopuszczal-
na głębokość bieżnika nie może 
wynieść poniżej 1,6 mm, choć za-
lecane jest, aby nie schodziła ona 
poniżej 4 mm. Obowiązkowo kie-
rowcy muszą wozić ze sobą łań-

cuchy przeciwpoślizgowe, łopatę, 
kilof i linkę holowniczą. Dopusz-
czalne są opony kolcowane, ale 
tylko na drodze przebiegającej 
przez „Kleines Deutsches Eck”, 
a jazda na łańcuchach przeciw-
poślizgowych jest obowiązkowa 
w miejscach, gdzie nakazują zna-
ki i z prędkością do 50 km/h.

W Czechach kierowcy mają 
obowiązek jazdy na oponach zi-

mowych w okresie między 1 li-
stopada a 31 marca. Dodatkowo 
kierowcy ciężarówek w okre-
sie od 1 listopada do 30 kwiet-
nia na drogach oznakowanych 
„Zimni vybava” muszą jeź-
dzić z ogumieniem zimowym 
na wszystkich osiach napędo-
wych, a na terenach z obowią-
zującym zakazem używania soli, 
muszą posiadać łańcuchy prze-
ciwpoślizgowe, które powin-
ny być założone na co najmniej 
dwóch kołach napędowych. Pod-
czas jazdy z założonymi łańcu-
chami antypoślizgowymi nie 
należy przekraczać prędkości 
50 km/h. Jazda na oponach z kol-
cami jest zabroniona, a bieżnik 
w oponie zimowej nie powinien 
mieć głębokości poniżej 4 mm 
w samochodach osobowych i nie 
mniej niż 6 mm w pojazdach cię-
żarowych.

Na Słowacji obowiązuje jaz-
da na oponach zimowych mię-
dzy 15 listopada a 31 marca. 
W przypadku samochodów do-
stawczych o DMC do 3,5 t opony 
zimowe powinny się znajdować 
na wszystkich kołach, a w przy-
padku pozostałych na przynaj-
mniej jednej osi. Bieżnik opony 
zimowej nie może mieć mniejszej 
głębokości niż 3 mm, a przewoże-
nie łańcuchów antypoślizgowych 
jest obowiązkowe. Jazda na opo-
nach z kolcami jest zakazana.

Na Litwie jazda na oponach zi-
mowych jest obligatoryjna mię-
dzy 1 listopada a 1 kwietnia i doty-
czy wszystkich pojazdów o DMC 
do 3,5 t. Brak prawidłowych 
opon grozi mandatem wysokości 
ok. 50 zł. Minimalna głębokość 
bieżnika wynosi 1,6 mm, a jazda 
na oponach z kolcami jest dozwo-
lona, jednak tylko dla pojazdów 
z właściwym oznaczeniem z tyłu 
(trójkąt równoboczny z czerwo-
nym obramowaniem i symbolem 
opony kolcowanej w środku). Łań-
cuchy przeciwpoślizgowe są obo-
wiązkowe tylko na ośnieżonych 
lub oblodzonych drogach.

W polsce debatują
Jak pokazują powyższe przykłady, 
obowiązkowa jazda na oponach 
zimowych oznacza również sank-
cje za nieprzestrzeganie nakazu. 
W Polsce, choć dochodzi co roku 
do wielu zdarzeń drogowych 
z udziałem pojazdów na oponach 

letnich w sezonie zimowym, nie 
są nakładane z tego tytułu kary 
finansowe na kierowców porusza-
jących się tymi pojazdami. Nale-
ży pamiętać, że opona letnia jest 
przystosowana do pracy w kom-
pletnie innych warunkach tem-
peraturowych niż opona zimowa 
i jazda na niej w okresie zimo-
wym może narazić nas jak i in-
nych uczestników ruchu na duże 
niebezpieczeństwo. Choć zacho-
dzą stopniowe zmiany w men-
talności społeczeństwa, to nie 
brakuje jeszcze osób, które nie 
decydują się na sezonową zmia-
nę opon w ramach oszczędności 
ryzykując swoje, a także innych 
życie i zdrowie. Nie jest wyklu-
czone, że bezpieczeństwo na pol-
skich drogach wzrosłoby, gdyby 
wprowadzono obowiązkową se-
zonową zmianę opon, co jak do-
tąd jest przedmiotem debat, a nie 
działań prawnych.
źróDŁo: auto partner sa ●

reklama

sezonoWa Wymiana opon – trzeBa czy można?
Do Dziś wyMiana opon z letnich na ziMowe i oDwrotnie jest w polsce DoBrowolna, cO MA ODbIcIE NA bEZPIEcZEńSTWIE UcZESTNIKóW RUchU.
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rDza jest groźna 
szczególnie wteDy, gDy 
saMochóD stoi poza 
tereneM utwarDzonyM. 
takie powierzchnie 
(jak np. trawniki) 
utrzyMują Dużo 
wilgoci powoDującej 
szyBszą korozję 
poDwozia. saMochóD 
lepiej zostawiać 
na asfalcie luB 
w wentylowanyM 
garażu, w któryM 
BęDzie skutecznie 
chroniony przeD 
negatywnyMi 
DziaŁaniaMi czynników 
zewnętrznych. jak 
jeszcze raDzić soBie 
z rDzą? DowieDzieliśMy 
się oD specjalisty 
z koMpleksu 
Motoryzacyjnego 
techcar przy al. 
piŁsuDskiego 23.

– Bagatelizowanie problemów 
z rdzą może prowadzić w skraj-
nych przypadkach do koniecz-
ności złomowania samochodu. 
Zdecydowanie bardziej opłaca się 
zapobiegać niż leczyć – zauważa 
Marcin z Techcaru. – Część czyn-
ności związanych z zabezpiecze-
niem antykorozyjnym możemy 
przeprowadzić we własnym za-
kresie. Z poważniejszymi kłopo-

tami lepiej udać się do specjalisty 
– dodaje.

zamiennik
Po dstawow ym sp os ob em 
na walkę z korozją jest wymiana 
zarażonego elementu. Właściciel 
auta kupuje zamiennik (drzwi, 
błotnika, maski lub klapy ba-
gażnika), lakiernik nadaje czę-
ści pożądany kolor, a blacharz 
ją wymienia. W roli zamienni-
ka można zastosować zarówno 
element używany, jak i część 
fabrycznie nową. – Procedura 
daje dużą skuteczność w walce 
z rdzą, jednak niestety nie nale-
ży do najtańszych. W zależności 
od rejonu Polski i modelu auta, 
usługa może kosztować nawet 
grubo ponad tysiąc złotych – 
słyszymy w Techcarze.

progi
Specyficznym rodzajem wymiany 
elementu jest wymiana progów. 
Ponieważ stanowią one integral-
ną część karoserii, nie da się ich 
po prostu odkręcić. Blacharz musi 
wyciąć stary próg i wstawić nowy 
przy użyciu spawarki. Następnie 
zeszlifowuje spawy, przygoto-
wuje powierzchnię i przekazuje 
auto lakiernikowi, który nakłada 
na wymieniony element lakier. 
W przypadku zmiany obydwu 
progów właściciel samochodu 
musi się liczyć z kosztem wyno-

szącym często ok. półtora tysią-
ca złotych.

małe ogniska
W przypadku niewielkich ognisk 
rdzy wcale nie trzeba wymieniać 
całego elementu czy wstawiać 
uzupełnienia. Wystarczy wyko-
nać punktową zaprawkę. Na czym 
to polega? W pierwszej kolejno-
ści blacharz musi oczyścić dane 
miejsce z korozji. Dokładność 
w usuwaniu rdzy ma znaczenie, 
bowiem decyduje o skuteczności 
wykonywanej naprawy. Następnie 
konieczne jest punktowe nałoże-
nie podkładu antykorozyjnego, 
szpachli (jeżeli powstało zagłę-
bienie), podkładu i kilku warstw 
lakieru. Etapem finalnym jest po-
lerowanie.

konserwacja
– Dzięki regularnej kontroli ka-
roserii i podwozia ustrzeżemy 
się przed przykrymi niespo-
dziankami. Z małymi wykwita-
mi, podobnie jak z podstawową 
profilaktyką, poradzimy sobie 
we własnym zakresie. W każ-
dym sklepie motoryzacyjnym 
znajdziemy wiele preparatów 
przeznaczonych do konserwa-
cji. Unikajmy zwykłych farb 
przeciwkorozyjnych. Zdecy-
dowanie lepiej sprawdzą się 
specyfiki nanoszone warstwa-
mi, gwarantujące odporność 

na powstawanie mechanicz-
nych uszkodzeń.

Podstawową konserwację moż-
na przeprowadzić w dość prosty 
sposób. Wystarczy w dostępne 
z zewnątrz otwory technologicz-
ne zaaplikować stosowny prepa-
rat. Dysponując podstawowy-
mi narzędziami i podnośnikiem, 

warto kompleksowo zadbać 
o zdrowie wszelkich elementów 
metalowych. Jeśli zdecydujemy 
się oddać samochód do warszta-
tu, trzeba liczyć się z wydatkiem 
przynajmniej 500 złotych za pod-
stawową konserwację podwozia. 
Zabezpieczenie większych aut 
może kosztować nawet 1000 zł. 

Podobnie ma się rzecz z pojaz-
dami dostawczymi. Warto też 
porównywać ceny u poszczegól-
nych specjalistów i zasięgać opinii 
w internecie. W niektórych przy-
padkach cena za tę samą usługę 
może się różnić nawet dwukrot-
nie – dodaje Marcin z Techca-
ru. as ●

reklama

jak raDzić soBie z rDzą W aucie?
auta niegarażowane Są bARDZIEJ PODATNE NA KOROZJę, ALE MOżNA JEJ ZAPObIEGAć. 

Lepiej nie czekać, aż korozja doprowadzi nasz samochód do takiego stanu. Warto działać profilaktycznie.
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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

usŁugi:
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 

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

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

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

Elektryk. Tel. 504 877 825 

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 519 855 939 
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504 625 566
Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474
MYCIE OKIEN - Sprzątanie tel. 501-169-606 

Złota Rączka - BOROŃ naprawy, projekty, 
porady Tel. 666-526-407

Naprawa pralek automatycznych. tel. 504 
877 825

finanse:

kariera/eDukacja:

praca:
Hydraulik, gazownik, konserwator, mon-
ter urządzeń gazowych, naprawa kon-
serwacja SZUKA RACY tel. 575 973 922 
lub 693 485 197
Przyjmę pracownika do wykańczania 
wnętrz. Tel. 510-632-877
Nauczyciel/przedszkole - tel. 504 279 
629
Pomoc nauczyciela/przedszkole - tel. 504 
279 629

Potrzebna krawcowa TYCHY tel. 602 
802 095 

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

SPRZEDAM:
Sprzedam dom w Czułowie, 200 m2 z 
ogrodem zimowym tel. 501 429 259
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.
Dom Tychy – Świerczyniec. (10 km od 
centrum Tychów). Stan surowy zamknię-
ty, ocieplony, otynkowany - działka 967 
m2. Cena 499 000 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 - 
127 000 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:
Przyjmę Pana na kwaterę, pracującego i 
bez nałogów 793460704 

Udostępnię - Podnajmę miejsce magazy-
nowo warsztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 
8/8/5 tel. 691 577 335

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Pilnie poszukujemy mieszkań mogą być 
zadłużone oraz do remontu tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy działek w Tychach i okolicy 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977  www.ihn.com.pl 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977
Tychy os H 3 pokoje 55 m2 cena 210.000 
zł klucze w biurze 733-476-805 www.
ihn.com.pl

Tychy-Żwaków, M-3, 35m2, cena 214 
000zł, blisko lasu, rynek pierwotny, 
tel.733-476-805 
Tychy os R 62 m2 3 pokoje niski blok, 
po remoncie i z pełnym wyposażeniem 
cena 298 tys zł tel. 504476-805 www.
ihn.com.pl
Tychy Czułów dom, z pięknym ogrodem 
bardzo dobra lokalizacja tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl 
Tychy Wartogłowiec-Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 490.000 zł 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 
Wyry dom w stanie surowym zamknię-
tym z garażem cena 309 000 zł tel. 504-
476-805
Działki budowlane Tychy Wartogłowiec 
o pow. 856 m2 i 744 tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl 
Bieruń Działka budowlana z projektem, 
doprowadzone media pow 742 m2 tel. 
886-309-196 www.ihn.com.pl 
Działka budowlana Świerczyniec, różne 
powierzchnie pow. od 880m, cena 123zł/
m2, tel. 696493977, różne metraże
Działka budowlana Tychy, różne metra-
że od 700 do 977m2, wszystkie media, 
różne metraże, tel. 504476-805 www.
ihn.com.pl 
3 Działki budowlane Tychy Wygorzele pow 
od 995 cena od 215 zł m2 tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Bieruń 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 hala magazynowa z zaple-
czem socjalno biurowym Tychy Tereny 
Przemysłowe pow. 300 m2 886-309-196 
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

Bieruń Nowy, działka budowlana o 
pow.1713m2, cena 90 tys.zł, VIPART 574 
445 040
Gostyń, dom parterowy z wiatą, stan 
surowy zamknięty, ocieplony, 82m2, 4 
pokoje, działka 800m2, cena 355 tys.zł, 
VIPART 790 855 177
Tychy Wartogłowiec, działka budowlana, 
pow. 1277m2, cena 166 010zł, VIPART 
790 855 188
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. K, M-3, 33,95m2, 10piętro, cena 
179tys.zł, VIPART 574 445 040
Bieruń Nowy, działka budowlana o pow. 
696m2, cena 59 160zł, VIPART 501 396 663
Bojszowy, działka o pow. 1006m2, cena 
125 tys.zł VIPART 574 445 040
Pszczyna Stara Wieś , dom o pow. 106m2, 
działka 516m2, cena 189tys.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
Tychy Paprocany, dom o pow. 235m2, 9 
pokoi, działka 1300m2, cena 1 000 000 
zł, VIPART 509 733 966

z n a j D z i e c i e  n a s  w  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

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

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

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

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

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

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa  
– ul. Katowicka 9

æ  Centrum Dystrybucji Kompani 
Piwowarskiej, ul. Mikołowska 5

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

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

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

ul. Jedności 51
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. Urbanowicka 33

æ  SUH „Jedność”, Urbanowice, ul. Główna

æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa

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

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

-Epidemiologiczna w Tychach

Bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5

autoreklama
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oGŁoszenia DroBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.DroBne.tychy.pl

Tychy- Paprocany, apartamentowiec, pow. 
78,21m2, 3 pokoje, cena 425tys.zł, VIPART 
501 396 663
Tychy, Cztery Pory Roku, mieszkanie na 
wynajem 2 pokoje, 50m2, 3p/4p, w peł-
ni wyposażone, czynsz najmu 1800 zł, 
plus media, kaucja 2500 zł,. VIPART 601 
518 371
Tychy, os. B, pow. użyt. 47m2, 2 poko-
je, 1 piętro, cena 250tys.zł., VIPART 574 
445 040
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 wy-
najęcia 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 2 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 48,6 m2, 2 piętro w 
bloku z windą. Ścisłe centrum Tychów, 
wszystko w zasięgu ręki. Cena 209 000zł. 
tel. 728-713-101 www.ASTON.com.pl
Tychy, Os. G, ul. De Gaulle'a, 50 m2; 3 po-
koje, niski blok, świeżo po remoncie, do 
wprowadzenia NOWA CENA 249.000 zł, 
519-595-671 www.ASTON.com.pl
Tychy os. P, 3 pokoje, 10 piętro, 64,9 m2 
do własnej aranżacji z rewelacyjnym ukła-
dem. Cena 255.000zł tel. 728-713-101 
www.ASTON.com.pl

Tychy os. R, 3 pokoje, pierwsze piętro, 
nowe budownictwo, do wprowadzenia 
73,7 m2 +komórka + miejsce postojo-
we przed blokiem + możliwość garażu 
podziemnego Cena 439.000zł 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
Tychy, apartamentowiec z windą, os. H, 
2 pokoje umeblowane i wyposażone, 
cena najmu 1800 zł/miesiąc z czynszem 
i ogrzewaniem, 519-595-674 www.
ASTON.com.pl
Tychy, centrum, 3 pokoje, 76 m2, IIII p., 
cena 2200 zł/miesiąc Zadzwoń. www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Dom dla pracowników, 3500 zł/mc, różne 
lokalizacje, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Dom dla pracowników, 14 łóżek, 7000zł/mc, 
w tym wszystkie media, Lędziny, ul. Hołdu-
nowska 519 595 671  www.ASTON.com.pl
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 500.000 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
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, Jaroszowice 931 m2, działka bu-
dowlana, cena 175.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy, działka Suble/Glinka, ul. Szuwar-
ków 1109 m2, wszystkie media cena 
532.000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-674
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 2477 m2 cena 499.000zl 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, ul. Willowa, działka budowlana 
3032 m2, atrakcyjna cena 369.000 zł 
www.aston.com.pl 602-627-610
Działka Góra gm. Miedźna 3000m2, wyda-
ne pozwolenie na budowę dwóch domów 
jednorodzinnych, nowa cena tylko 120.000 
zł, 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Tychy Jaroszowice, ul. Mysłowicka dział-
ka o powierzchni 2580 m2, możliwość 
podziału działki na mniejsze, prąd, gaz, 
woda, kanalizacja, cena 160 zł/m2 www.
ASTON.com.pl 519-595-671
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budy-
nek usługowo-mieszkaniowy w stanie 
surowym zamkniętym o pow. 224m2, 
działka 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-
słowe 728 713 101 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
Tychy, Paprocany, nowa inwestycja, 2 
ostatnie segmenty, cena 799 000 zł, 519-
595-674 www.ASTON.com.pl
Ładne i funkcjonalne mieszkanie do 
wynajęcia, centrum, 1500zł/mc, 33 m2 
www.ASTON.com.pl 731-713-100

Tychy, al. Niepodległości, M-3, pow. 52m2, 
3/4p.- tel. 508 063 856
Tychy, ul. Edukacji, M-4, pow. 56m2, 
3/4p.-tel. 508 063 856
Tychy, ul. Kubicy, M-4, pow. 63m2, 4/10p.
tel. 508 063 856
Łaziska G. ul. Dworcowa, M-3, pow. 
45m2, 0/4p. - tel. 531 099 212
Łaziska G. ul. Powstańców Śląskich, M-3, 
pow. 47m2, 0/4p.-tel. 531 099 212
Mikołów, ul. K.Miarki, M-4, pow. 
67m2, 1/3p.- tel. 531 099 212
Mikołów, ul. Skalna, M-4, pow. 48m2, 
9/9p.- tel. 531 099 212
DOMY:
Tychy, ul. Mysłowicka, OSTATNI 
DOM - pow.124m2, dz.650m2- 
st.developerski-tel. 508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 138M2, 
dz. 640m2- nowy do zamieszkania- tel. 
508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 
127m2, dz. 509m2- st.developerski- 
tel. 508 063 856
Orzesze, ul. Przyjaźni, pow. 160m2, dz. 
830m2- st.surowy zamknięty- tel. 531 
099 212
Tychy-Mąkołowiec, pow. 635m2, 
cena 290 zł/m2- tel. 508 063 856
Tychy-Mąkołowiec, pow. 896, cena 290 zł/
m2 i wiele innych- tel. 508 063 856
Bojszowy, ul. Ruchu Oporu, pow. 
983m2, cena 109zł/m2 - tel. 508 063 
856

Bojszowy, ul. Stalmacha, pow. 1574m2, 
cena 76zł/m2 - tel. 508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 957 
m2, cena 88zł/m2 -tel. 508 063 856

zDrowie:
Gabinet Fizjoterapii Marek Szcze-
panek Rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel:664-172-013 DOSTĘPNE BONY 
UPOMINKOWE www.ms-rehab.pl 
Elastyczne Oferty Cenowe! 
Bezpłatne USG piersi w ramach NFZ. Przy-
chodnia Avicenna Tychy ul. Cyganerii 1 tel. 
32 219 24 67 

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
Choinki sprzedaż, cięte i w donicach 
pr. leśnictwo Kobiór ul. Łukowa 52a 
tel. 781485766 

Karp królewski. Żywy, patroszony pod 
zmówienie. Odbiór w ustalonym termi-
nie. Tychy, Hubala 1. Tel. 501 148 886.

Karp królewski. Żywy, patroszony pod 
zmówienie. Odbiór w ustalonym termi-
nie. Tychy, Hubala 1. Tel. 501 148 886.
Uszka, pierogi, krokiety - ręcznie robione. 
Tychy ul. Hubala 1. Tel. 503 432 981.

zwierzęta:

Nuka – niewielka starsza sunia o sier-
ści czarnej owieczki czeka w schroni-
sku na ciepłe cierpliwe ręce nowego 
właściciela. Jest cicha 
i oddana; nie umie być 
długo sama w domu. 
Może mieszkać z dru-
gim pieskiem. Daj mi-
łość naszej Nuce!

Kontakt: Paula 605 840 424  
lub Katarzyna 888 812 681

inne:
D.J. KUBA – wesela, urodziny, jubileusze, 
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. Budowlanych 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: pon.-
pt. 7.30-15.30.

Ważne  
telefonymiejskie

reklama
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Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

najBliższy sportowy 
weekenD w tychach 
upŁynie poD znakieM 
MŁoDzieżowych 
Mistrzostw polski 
w futsalu u-20, które 
oD piątku Do nieDzieli 
rozgrywane BęDą w hali 
sportowej przy al. 
piŁsuDskiego 20. wstęp 
na turniejowe Mecze 
jest wolny.

Turnieje finałowe U-20 w futsalu 
rozgrywane są od początku tego 
wieku, a tyski zespół uczestniczył 
w nich jak do tej pory 11 razy. 
Najbliżej medalu GKS Futsal Ty-
chy był rok temu, kiedy to zespół 
trenerów Michała Słoniny i Mar-
ka Kołodziejczyka zajął czwarte 
miejsce. Medal ubiegłorocznych 
mistrzostw kraju w Bochni był 
w zasięgu ręki – tyszanie przegra-
li w półfinale rzutami karnymi, 
a mecz o trzecie miejsce też był 
wyrównanym, choć przegranym 
przez GKS Futsal 1:3 spotkaniem. 
Czy w swoim dwunastym starcie 
tyscy futsaliści poprawią ten naj-
lepszy wynik? Sprzyjać im będzie 

własna hala i liczni – mamy na-
dzieję – kibice, więc kto wie…!

na początek w grupie
W tyskim turnieju zmierzy się 
ze sobą 16 drużyn. Do czterna-
stu wyłonionych w eliminacjach 
dołączyli gospodarze GKS Futsal 
i obrońca tytułu Rekord Bielsko
-Biała. Bielszczanie są faworyta-
mi, liderują tabeli wszech czasów, 
a w ostatnich latach nie mają so-
bie równych: w sześciu ostatnich 
turniejach MP U-20 zdobywali 
tytuł pięciokrotnie!

Uczestnicy MMP podzieleni 
zostali na cztery grupy. W gru-
pie A zagrają: GKS Futsal Nowi-
ny, Berland Komprachcice, BSF 
Bochnia i Futbalo Białystok, na-
tomiast w grupie B rywalizować 
będą: TAF Toruń, Dragon Boja-
no, Gwiazda Ruda Śląska i BKS 
Bochnia. Tyszanie trafili do gru-
py C, w której zagrają z Młodoś-
cią Rudno, AZS UEK Kraków 
i Dąbrową Chełmińską. Wresz-
cie w grupie D z obrońcą tytu-
łu Rekordem Bielsko-Biała bić się 
będą: Zdrowie Garwolin, KS Fut-
sal Piła i Okocimski Brzesko.

Spotkania grupowe będą rozgry-
wane w hali przy al. Piłsudskiego 
20 w piątek od godz. od 13 do 20 

i w sobotę od godz. 8.30 do 21.45. 
Wyłonią one ćwierćfinalistów, któ-
rzy rozegrają mecze ¼ w niedziel-
ne przedpołudnie. Popołudniową 
porą zaplanowano półfinały i me-
cze o medale. Młodzieżowe Mi-
strzostwa Polski U-20 zakończą 
się w niedzielę o godz. 17 ceremo-
nią dekoracji medalistów.

jest rywalizacja
W młodzieżowej kadrze GKS 
Futsal Tychy do mistrzostw 
przygotowuje się 18 zawod-
ników, ale do samego turnie-
ju może być zgłoszona tylko 
czternastka, zatem w naszym 
obozie jest rywalizacja, która 
może przynieść jedynie dobre 

efekty. Atutem gospodarzy tur-
nieju będzie pewnie też fakt, 
że w składzie U-20 mają oni aż 
siedmiu piłkarzy pierwszej dru-
żyny, otrzaskanych w rywaliza-
cji na poziomie I ligi futsalu.

Trenerzy i piłkarze GKS Fut-
sal Tychy nie ukrywają, że pod-
czas turniejowych zmagań liczą 

też na tyskich kibiców, którzy 
powinni do ostatniego miej-
sca wypełnić halę i gorąco do-
pingować naszych w kolejnych 
meczach. Przypomnijmy w tym 
miejscu raz jeszcze, że wstęp 
na wszystkie mecze mistrzostw 
w hali przy al. Piłsudskiego jest 
wolny. ●

mŁoDzież Walczy o meDal
czy MŁoDyM piŁkarzoM gks futsal tychy uDa się poprawić wynik SPRZED ROKU, KIEDy W MISTRZOSTWAch POLSKI U-20 ZAJęLI cZWARTE MIEJScE?

Piątek, 20 gruDNia:
godz. 13 GKS Futsal Nowiny – berland Komprachcice (grupa A)
godz. 13.50 bSF bochnia – Futbalo białystok (A)
godz. 14.40 TAF Toruń – Dragon bojano (b)
godz. 15.30 Gwiazda Ruda Śląska – bKS bochnia (b)
godz. 16.30 Oficjalne otwarcie mistrzostw
godz. 16.40 AZS UEK Kraków – Dąbrowa chełmińska (c)
godz. 17.30 GKS Futsal Tychy – Młodość Rudno (c)
godz. 18.20 KS Futsal Piła – Zdrowie Garwolin (D)
godz. 19.10 Rekord bielsko-biała – Okocimski brzesko (D)

sOBOta, 21 gruDNia:
godz. 8.30 GKS Futsal Nowiny – Futbalo białystok (A)
godz. 9.20 bSF bochnia – berland Komprachcice (A)
godz. 10.10 TAF Toruń – bKS bochnia (b)
godz. 11 Gwiazda Ruda Śląska – Dragon bojano (b)
godz. 11.50 AZS UEK Kraków – Młodość Rudno (c)
godz. 12.40 GKS Futsal Tychy – Dąbrowa chełmińska (c)
godz. 13.30 KS Futsal Piła – Okocimski brzesko (D)
godz. 14.20 Rekord bielsko-biała – Zdrowie Garwolin (D)
godz. 15.10 berland Komprachcice – Futbalo białystok (A)

godz. 16 bSF bochnia – GKS Futsal Nowiny (A)
godz. 16.50 Dragon bojano – bKS bochnia (b)
godz. 17.40 Gwiazda Ruda Śląska – TAF Toruń (b)
godz. 18.30 Dąbrowa chełmińska – Młodość Rudno (c)
godz. 19.20 GKS Futsal Tychy – AZS UEK Kraków (c)
godz. 20.10 Zdrowie Garwolin – Okocimski brzesko (D)
godz. 21 Rekord bielsko-biała – KS Futsal Piła

NieDZiela, 22 gruDNia:
godz. 9 ćwierćfinał 1A – 2b
godz. 10 ćwierćfinał 1c – 2D
godz. 11 ćwierćfinał 2A – 1b
godz. 12 ćwierćfinał 2c – 1D
godz. 13 półfinał 1A/2b – 1c/2D
godz. 14 półfinał 2A/1b – 2c/1D
godz. 15 mecz o II miejsce
godz. 16 finał
godz. 17 zakończenie mistrzostw

Wszystkie mecze odbywać się będą w hali sportowej MOSiR przy 
al. Piłsudskiego 20.

mmP u-20 W futsalu – PrOgram

w Minioną nieDzielę 
swój ostatni 
tegoroczny Mecz 
ligowy rozegrali 
futsaliści gks futsal 
tychy. wygrywając 
z górnikieM polkowice 
6:3 wskoczyli przeD 
saMyMi świętaMi 
na poDiuM.

W pierwszych dziesięciu minu-
tach I połowy, ku zaskoczeniu ki-
biców, więcej z gry mieli goście. 
Zajmujący przedostatnie miej-
sce w tabeli Górnik miał w tym 
okresie kilka stuprocentowych 

sytuacji, ale albo w fatalnym sty-
lu piłkarze gości kiksowali, albo 
na wysokości zadania stawał 
Adam Borowski, który kilka razy 
wyszedł obronną ręką z niezwy-
kłych opresji. Nawet jednak jemu 
nie udało się zapobiec utracie gola 
w 11 min. po celnym uderzeniu 
Karpińskiego.

Na szczęście tyszanie dość 
szybko przejęli inicjatywę na par-
kiecie i kilkadziesiąt sekund póź-
niej wyrównał Grzegorz Migdał, 
a w 16 min. po sprytnie rozegra-
nym rzucie wolnym Michał Sło-
nina wyprowadził GKS na pro-
wadzenie. Stracili je dwie minuty 

później po dobitce Nowaka, który 
wykorzystał niepewną interwen-
cję Borowskiego. Tyski bramkarz 
zrehabilitował się w pełni na 11 
sekund przed końcem I połowy, 
broniąc rzut karny za szósty faul 
zespołu.

W pierwszych minutach 
po przerwie oba zespoły miały 
swoje szanse na gola, ale inter-
wencje Borowskiego i słabo na-
stawione celowniki tyszan sprawi-
ły, że na kolejne gole musieliśmy 
poczekać niemal do połowy tej 
części gry. Za to później posypa-
ły się jedna po drugiej. W 29 min. 
trafił Tomasz Bernat, w 31 min. 

na 4:2 podwyższył Wojciech Ła-
sak, a minutę później Grzegorz 
Migdał zdobył swojego drugiego 
gola i było 5:2.

W ostatnich pięciu minutach 
goście z Polkowic co rusz wyco-
fywali bramkarza, ale przewagę li-
czebną w polu wykorzystali tylko 
raz – w 39 min. gola zdobył Pa-
zio – na co zresztą po chwili od-
powiedział Tomasz Bernat usta-
lając rezultat meczu na 6:3.

To zwycięstwo pozwoliło ty-
szanom na awans na trzecie miej-
sce w tabeli. Dzięki zwycięstwu 
w bezpośrednim spotkaniu wy-
przedzili oni zespół AZS Lub-
lin, który ma tyle samo punktów 
co GKS Futsal Tychy. O następ-
ne ligowe zdobycze podopieczni 
Marka Kołodziejczyka i Michała 
Słoniny powalczą w drugi week-
end stycznia.
gks futsal tychy – górNik 
POlkOWice 6:3 (2:2). Gole dla 
tyszan: Migdał (12’ i 32’), Słoni-
na (31’), Bernat (29’ i 39’), Łasak 
(31’).
gks: Borowski – Łasak, Pytel, 
Migdał, Dudzik, Bernat, Słoni-
na, Kochanowski, Kołodziejczyk, 
F. Biernat, Kamiński, Dwórznik 
i Lisiński. ww ●

i liga – grupa poŁuDniowa
1. brzeg 11 27 47:30
2. bSF bochnia 11 24 55:31
3. gks futsal 11 22 51:43
4. AZS Lublin 11 22 43:30
5. berland 11 21 38:36
6. Nowiny 11 20 55:42
7. busko-Zdrój 11 16 45:36
8. heiro 11 13 42:53
9. Siemianowice 11 12 42:41
10. Sośnica 11 10 34:48
11. Polkowice 11 7 32:56
12. AZS Wrocław 11 0 23:61

W kolejnej edycji siatkarskich Mi-
strzostw Amatorów Miasta Tychy 
wystartowało 12 zespołów.

W pierwszej części zawodów 
drużyny rywalizowały w czterech 
grupach, a dwie najlepsze awan-
sowały do dalszych gier. Po ro-
zegraniu ćwierćfinałów, w kolej-
nym etapie Volley Stars pokonali 
Arkadię Tychy 2:0 (25:13, 25:23) 
a Zjednoczone Jednorożce ule-

gły zespołowi OCS 1 Tychy 1:2 
(17:25, 25:21, 10:15).

Przegrani spotkali się w me-
czu o trzecie miejsce, w którym 
Zjednoczone Jednorożce pokona-
ły Arkadię Tychy 2:0 (25:15,25:22. 
W finale Volley Stars zwycięży-
li OCS 1 Tychy 2:1 (25:19, 21:25, 
15:10).
Turniej zorganizował MOSiR przy 
współpracy z TKS Tychy. ls ●

Sportowa Szkoła Podstawowa 
nr 19 w Tychach ogłasza na-
bór do klasy sportowej o profi-
lu piłki siatkowej na rok szkolny 
2020/2021 dla dziewcząt klasy IV 
(rocznik 2010 i młodsze).

Zajęcia odbywają się w Sporto-
wej Szkole Podstawowej nr 19 przy 
al. Niepodległości 190. Wszel-
kich informacji udziela trener 
Przemysław Ciukaj (tel. 603 45 
590). ls ●

poDium poD choinkę
gks futsal tychy ZWycIęSTWEM ZAKOńcZył ROK 2019.

GKS Futsal Tychy spędzi święta i Sylwestra na podium tabeli I ligi.
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12 drużyn w siatkarskich mistrzostwach miasta

stars najlepsi

w ssp nr 19

siatKarsKi naBór
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Po raz piąty Tychy będą gospodarzem turnieju finałowego 
o Puchar Polski w hokeju na lodzie. Z tej okazji w minionym 
tygodniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której 
wiceprezes PZhL Robert Walczak poinformował o pozyskaniu 
dla tych rozgrywek sponsora w postaci Polskiej Grupy 
energetycznej.
– Nowością będzie to, że zwycięzca turnieju po raz pierwszy 
otrzyma puchar na własność – powiedział wiceprezes 
(na zdjęciu z lewej), który wręczył prezesowi GKS Krzysztofowi 
Woźniakowi pamiątkowy krążek, którym 27 i 28 grudnia 
rozgrywane będą mecze o PP. ww ●
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iNfOrmatOr kiBica

hOkej. phl: 20.12 comarch cracovia – GKS Tychy (godz. 18.30), 22.12 GKS Tychy – GKS Katowice 
(17).
kOsZykóWka. i liga: 21.12 Doral Nysa Kłodzko – GKS Tychy (17).
siatkóWka. ii liga: 21.12 MKS Andrychów – TKS Tychy; ii liga śląska: 21.12 MKS Dąbrowa Gór-
nicza – TKS Tychy. ls

Od 6 do 8 grudnia w Ostrowcu 
Świętokrzyskim odbyły się mi-
strzostwa Polski juniorów w pły-
waniu. Drużynę Młodzieżowego 
Klubu Pływackiego „Wodnik 29” 
Tychy reprezentowały trzy dziew-
częta z rocznika 2005: Emilia Sła-
bosz, Wiktoria Radek i Inga Pie-
czul.

Dziewczęta piętnastokrotnie 
poprawiały swoje rekordy ży-
ciowe w eliminacjach i finałach. 
Najlepiej wypadła Emilia Słabosz, 
która zdobyła brązowy medal 
MP w konkurencji 400 m stylem 
zmiennym. Tyszanka zakwalifi-
kowała się do finału z czwartym 
czasem lecz w popołudniowym fi-
nale poprawiła swój rezultat z po-
rannych eliminacji i zdobyła brą-
zowy medal z czasem 5:08.30

Emilia zaprezentowała bar-
dzo dobrą formę startując także 
w innych finałach A: na 400 m st. 
dowolnym była 6. (rekord życio-
wy), na 200 m st. zmiennym za-
jęła 9. miejsce (rekord życiowy) 
a na 800 m st. dow. była piąta, 
także poprawiając swoje najlep-
sze życiowe osiągnięcie. Do tego 

dołożyła „życiówkę” na 200 m st. 
dow. osiągniętą w eliminacjach.

Z kolei Wiktoria Radek wy-
stąpiła w czterech finałach B 
i w każdym poprawiała swoje 
rekordy życiowe. Zawodnicz-
ka bardzo dobrze spisywała 
się w stylu zmiennym, motyl-
kowym i klasycznym. Wszech-
stronne przygotowanie dało 

naszej zawodniczce 5. miej-
sce na 50 m st. mot., 9. lokatę 
na 200 m st. grzbiet., 3. miej-
sce na 100 m st. zm. i czwarte 
na 50 m st. klas.

Dwa swoje rekordy życiowe 
poprawiła też Inga Pieczul (200 m 
st. grzbiet. i 200 m st. zm.), która 
zajęła w zawodach dalsze miej-
sca. Mn ●

W minionym tygodniu, po za-
kończonej już rundzie jesiennej 
w I lidze, piłkarze GKS Tychy 
trenowali jeszcze do czwartku. 
Po ostatnim treningu rozjechali 
się na przerwę świąteczno-urlo-
pową, która potrwa do 15 stycz-
nia. W tym czasie podopieczni 
trenera Ryszarda Tarasiewicza 
będą się regenerować po ciężkiej 
jesieni w lidze i Pucharze Polski, 
ale także trenować indywidual-
nie według dokładnie rozpisane-
go dla każdego programu.

Zimowa przerwa w rozgryw-
kach jest też czasem na przeanali-
zowanie sytuacji w tabeli i w szat-
ni oraz na podjęcie pierwszych 
decyzji kadrowych. Zima będzie 
czasem na poszukiwanie nowe-
go klubu dla czterech zawodni-
ków z szerokiej kadry GKS. Moż-
liwość odejścia już w najbliższym 
okienku transferowym otrzyma-
li bowiem Paweł Szołtys, Kacper 
Laskoś, Nikolas Wróblewski i Da-
mian Nieśmiałowski. Być może 

ich miejsce w pierwszym zespo-
le zajmą utalentowani juniorzy, 
z których kilku testowanych było 

w ostatnim czasie właśnie pod ką-
tem przydatności dla pierwszoli-
gowca. ww ●

Po 42 latach nazwa GKS Ty-
chy ponownie znalazła się 
w gronie ćwierćf inalistów 
piłkarskiego Pucharu Polski. 
O tym, czy po raz pierwszy 
historii awansuje do półfina-
łu, przekonamy się w marcu 
przyszłego roku.

Tymczasem już wiemy z kim 
o ten półfinał przyjdzie pod-
opiecznym trenera Ryszarda Ta-

rasiewicza walczyć. 12 grudnia 
w Polskim Związku Piłki Noż-
nej odbyło się bowiem losowa-
nie par ćwierćfinałowych. Los 
chciał, że po wyeliminowaniu 
przed dwoma tygodniami za-
przyjaźnionego z GKS zespo-
łu ŁKS Łódź, tyszanom znowu 
przyjdzie zagrać tzw. mecz przy-
jaźni. W ćwierćfinale trafiliśmy 
bowiem na prowadzona przez 

trenera Michała Probierza Cra-
covię Kraków.

W pozostałych spotkania ¼ fi-
nału PP Miedź Legnica zmierzy 
się u siebie z Legią Warszawa, 
Stal zagra w Mielcu z Lechem 
Poznań, a Lechia Gdańsk podej-
mie Piasta Gliwice. Mecze, które 
wyłonią czwórkę półfinalistów, 
odbędą się w dniach 10-19 mar-
ca 2020 roku. ww ●

w MinionyM tygoDniu 
hokeiści gks tychy 
rozegrali Dwa 
kolejne Mecze 
runDy zasaDniczej 
phl. rywalaMi 
w oBu spotkaniach 
ByŁy zespoŁy z Dolnej 
poŁówki taBeli, stąD nie 
Dziwią pewne zDoBycze 
punktowe. cieszy DoBra 
forMa BraMkarzy, 
którzy ani razu nie 
Musieli wyjMować 
krążka z siatki.

W piątkowy wieczór podopieczni 
trenera Andreja Gusowa zmierzy-
li się na lodowisku w Sosnowcu 
z tamtejszym Zagłębiem. Wbrew 
wysokiemu wynikowi (5:0) nie 
był to mecz do jednej bramki. 
Sosnowiczanie stawiali zaciekły 
opór i przez połowę potyczki 
utrzymywali bezbramkowy remis. 
Bramkę gospodarzy odczarował 
dopiero podczas gry w przewa-
dze Christian Mroczkowski, któ-
ry w 31 min. wykorzystał podanie 
Jafimienki.

GKS zagrał skuteczniej dopie-
ro w ostatniej odsłonie, głów-
nie dzięki graczom urodzonym 
poza Polską. Kolejno: Szczechura, 

Klimenko, Jeronow i Novajovsky 
znajdowali drogę do siatki Zagłę-
bia, a że Murray obronił wszystkie 
z 36 strzałów gospodarzy, tysza-
nie wygrali ostatecznie 5:0.
ZagłęBie sOsNOWiec – gks 
tychy 0:5 (0:0, 0:1, 0:4). Gole: 
Mroczkowski (31’), Szczechura 
(44’), Klimenko (50’), Jeronow 
(58’) i Novajovsky (60’).
gks tychy: Murray (Lewar-
towski) – Jeronow, Novajovsky, 
Jafimienka, Komorski, Klimen-
ko; Kotlorz, Bizacki, Jeziorski, 
Galant, Witecki; Pociecha, Ciu-
ra, Mroczkowski, Cichy, Szcze-
chura; Kolarz, Kogut, Bagiński, 
Gościński.

W niedzielę hokeiści z Tychów 
musieli „odfajkować” wyjazdowy 
mecz z Naprzodem Janów, który 
w tym sezonie pełni w PHL rolę 
chłopca do bicia. Nie inaczej było 
i tym razem – wystarczyło 36 se-
kund, by drużyna Andreja Gu-
sowa objęła po golu Radosława 
Galanta prowadzenie, które sy-
stematycznie powiększała.

Jeszcze w tej tercji na 2:0 pod-
wyższył Filip Komorski, a w dru-
giej odsłonie na listę strzelców 
dopisali się Gleb Klimenko i Alex 
Szczechura. Trafienie Christia-
na Mroczkowskiego w pierw-

szych minutach trzeciej tercji 
i dwa gole dołożone przez Jaro-
sława Rzeszutko spowodowały, 
że GKS wygrał 7:0 i zaliczył dru-
gi z rzędu mecz bez straty gola. 
Co oczywiste, tyszanie umocnili 
się na pierwszym miejscu w ta-
beli PHL.
NaPrZóD jaNóW – gks ty-
chy 0:7 (0:2, 0:2, 0:3). Gole: 
Galant (1’), Komorski (7’), Kli-
menko (24’), Szczechura (35’), 
Mroczkowski (43’) i Rzeszutko 
(51’ i 56’).
gks tychy: Lewartowski (Mur-
ray) – Jeronow, Novajovsky, Ja-
fimienka, Komorski, Klimenko; 
Kotlorz, Bizacki, Jeziorski, Galant, 
Witecki; Pociecha, Ciura, Mrocz-
kowski, Cichy, Szczechura; Kolarz, 
Bagiński, Rzeszutko, Gościński.
wojciech wieczorek ●

1. gks tychy 30 67 141:56
2. Jastrzębie 31 64 134:64
3. Unia 30 58 111:62
4. Podhale 30 58 113:63
5. Katowice 30 54 91:55
6. Lotos 30 50 101:69
7. cracovia 31 48 96;87
8. Zagłębie 30 41 87:108
9. Toruń 30 37 97:100
10. PZhL U-23 20 3 31:151
11. Naprzód 30 3 32:219

w MinionyM tygoDniu 
zawoDniczki 
i zawoDnicy tks tychy 
soliDarnie wygrali 
swoje spotkania 
ligowe Bez straty 
seta, choć zaznaczyć 
trzeBa, że nie Mieli 
wyMagających rywali.

Liderujący w grupie 5. II ligi pa-
nowie potykali się w sobotę z out-
siderem tabeli, drużyną BBTS II 
Bielsko-Biała. Choć siatkarze 
z Podbeskidzia mieli kilku bar-
dzo wysokich graczy i w tym ele-
mencie górowali nad tyszanami, 
to jednak przebieg meczu poka-

zał, że wzrost w siatkówce to nie 
wszystko.

Już w pierwszej partii kibice 
dowiedzieli się dlaczego biel-
szczanom udało się w tym se-
zonie wygrać zaledwie dwa 
sety w ośmiu dotychczasowych 
spotkaniach. Podopieczni tre-
nera Marcina Nycza od pierw-
szej piłki kontrolowali przebieg 
wydarzeń na parkiecie i wysoko 
wygrali seta do 12.

Podobnie wyglądała druga od-
słona meczu w hali przy al. Pił-
sudskiego. Tyszanie prowadzi-
li wysoko przez cały set, a przy 
końcu mieli bodaj dziesięć piłek 
setowych, z których wykorzysta-

li już drugą, wygrywając partię 
25:15.

W ostatnim – jak się okazało – 
secie trener Nycz przemeblował 
skład, ale zmiennicy także nie mieli 
problemów z ograniem bielszczan. 
Co prawda do stanu 15:13 gra była 
w miarę wyrównana, ale gościom 
starczyło sił tylko na połowę seta. 
Później TKS systematycznie odjeż-
dżał przeciwnikowi i w efekcie za-
kończył seta rezultatem 25:16.
tks tychy – BBts ii BielskO-
Biała 3:0 (25:12, 25:15, 25:16). 
Skład TKS: Żłobecki, Aniołek, 
Dzierżanowski, Płaneta, Michalec, 
Sobkowiak, Miller, Czerwiński, 
Szczechowicz, Szmajduch, 
Gepfert.

Tyszan czeka w najbliższy 
weekend wyjazdowy mecz z wi-
celiderem w Andrychowie, zaś 
na własnym parkiecie będzie ich 
można zobaczyć już w przyszłym 
roku – 18 stycznia o godz. 18 TKS 
zagra kolejny mecz na szczycie 
z Kęczaninem Kęty.

1. tks tychy 9 24 25:5
2. Andrychów 9 21 23:7
3. Kęczanin 9 18 19:10
4. Volley Rybnik 9 16 18:14
5. AT Jastrzębski 9 12 14:16
6. AZS Pol. Opolska 9 11 13:18
7. MKS II będzin 9 5 6:23
8. bbTS II 9 1 2:27

Kilka dni wcześniej, bo we wto-
rek, 10 grudnia swój mecz rozgry-
wały występujące w II lidze ślą-
skiej panie spod znaku TKS Tychy. 
Zawodniczki trenera Krzysztofa 
Pałki podejmowały przedostat-
ni w tabeli MKS II Imielin i – jak 
na liderki przystało – ograły prze-
ciwniczki bez straty seta. Kolejne 
partie tyszanki wygrywały do 9, 
do 14 i do 15. ww ●

na mistrzostwach polski juniorów 14-letnich

poprawione „życiówKi”

Reprezentantki „Wodnika” na juniorskie mistrzostwa Polski z trenerem. 
Od lewej Emilia Słabosz, Marek Mróz, Wiktoria Radek i Inga Pieczul.

ar
c. 

pr
yw

at
ne

w ćwierćfinale piłkarskiego pucharu polski tyszanie wylosowali cracovię.

znowu „mecz przyjaźni”

piłkarze gks tychy już na urlopach

czterech do wzięcia

Nikolas Wróblewski jest jednym z tych piłkarzy 
GKS, którzy mają zgodę na zmianę klubu.
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Bez straty Gola
liDer polskiej hokej ligi PEWNIE WyGRAł Z DRUżyNAMI Z DOLNEJ POłóWKI TAbELI.

jak na liDeróW przystaŁo
gŁaDkie zwycięstwa SIATKAREK I SIATKARZy.

Spotkanie z rezerwami BBTS przyniosło szybkie 
– bo w niespełna godzinę – zwycięstwo TKS.
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Biorąc poD uwagę 
poprzeDni sezon, ósMe 
Miejsce na koniec 
piŁkarskiej jesieni 
2019/2020 ogroDnika 
cielMice uznać trzeBa 
za Duży sukces.

Przypomnijmy, iż przed rokiem 
podopieczni Grzegorza Chrząś-
cika zajęli na koniec sezonu 10 
miejsce, a po pierwszej rundzie 
byli na 15., czyli przedostatnim 
miejscu. Wszyscy zastanawiali 
się wtedy, czy Ogrodnik w ogóle 
uratuje okręgówkę.

Ale wiosną piłkarze z Cielmic 
mocno wzięli się do pracy i osta-
tecznie zajęli miejsce, które gwa-
rantowało im utrzymanie. Tej je-
sieni było znacznie lepiej.

– Trudno nie być teraz zado-
wolonym z ósmej lokaty, biorąc 
pod uwagę to, co było przed se-
zonem i na początku rozgrywek 

– mówi grający trener Grzegorz 
Chrząścik. – W sierpniu trudno 
było zebrać ekipę, a kiedy zaczę-
ły się rozgrywki, część zawodni-
ków była jeszcze na wakacjach. 
Zdarzało się, że na mecz jechali-
śmy w jedenastu. Miało to, rzecz 
jasna, odbicie w wynikach, które 
były dalekie od oczekiwań. Po-
tem jednak, kiedy piłkarze po-
wracali z urlopów i mogliśmy 
wystąpić już w pełnym skła-
dzie, wszystko zaczęło dobrze 
funkcjonować, przyszły punkty 
i awans w tabeli. Problem w tym, 
że w końcówce sezonu znów nie 
mogłem skorzystać z pełnej ka-
dry i także pojawiły się straty. 
Wystarczyło, że ktoś był chory, 
miał kontuzję, ktoś miał ślub 
i miesiąc miodowy lub po prostu 
wyjechał na jesienny urlop i przy 
18-osobowej kadrze znów trud-
no było zebrać ekipę, tak by byli 
jeszcze jacyś zmiennicy. Po kil-

ku wygranych meczach w środ-
ku rundy wyglądało tak, że po-
winniśmy dołączyć do czołówki. 
Tymczasem stało się inaczej, ale 
myślę, że strata nie okazała się 
duża.

W 15 meczach Ogrodnik zdo-
był 20 punktów za 6 zwycięstw 
i 2 remisy, zanotował 7 porażek. 
Bramek drużyna zdobyła sto-
sunkowo niewiele bo 29, stra-
ciła natomiast 25.

– Liga jest bardzo wyrównana, 
każdy może wygrać z każdym, 
nie ma zdecydowanego lidera. 
Po rundzie jesiennej utworzyła 
się czołówka z czterema zespo-
łami: Iskrą, Bestwiną, Lędzina-
mi i Wisłą Wielką, ale uważam, 
że pozostałe ekipy nie powie-
działy jeszcze ostatniego słowa. 
Wisłę Wielką od piątej drużyny 
dzieli zaledwie pięć punktów, 
a więc jest to dystans do odro-
bienia. Jednym z najsłabszych 

meczów w tej rundzie było spot-
kanie z Bestwiną, z która prze-
graliśmy wyraźnie 0:3. Z druży-
nami czołówki przegrywaliśmy 
minimalnie – 2:3 z MKS Lędzi-
ny i po 0:1 z Iskrą i Wisłą Wielką. 
Szkoda, że w ostatnich meczach 
z rezerwą Rekordu Bielsko-Bia-
ła, Wisłą Wielką i Jaworzem 
zabrakło kompletu punktów. 
Gdyby nie te straty, dzisiaj byli-
byśmy bliżej czołówki i z więk-
szym spokojem oczekiwaliby-
śmy na rundę wiosenną. Ale 
cóż, takie są realia – nie jeste-
śmy klubem zawodowym i nie 
zawsze możemy wpłynąć na za-
wodników, by byli na meczach 
i na treningach. Czasami zawod-
ników do gry jest więcej, czasami 
mniej, z niektórymi jestem umó-
wiony na telefon, żeby wspomo-
gli drużynę po prostu z marszu, 
kiedy są poważniejsze problemy 
kadrowe.

Liderem zespołu nadal po-
został Grzegorz Chrząścik, nie 
tylko z racji funkcji. Jest naj-
skuteczniejszym zawodnikiem 
– zdobył 8 bramek, dyryguje grą 
zespołu i praktycznie może wy-
stępować na każdej pozycji.

– Pocieszające jest to, że pod 
względem liczby zdobytych 
goli nie było takiej przepaści 
między mną, a innymi zawod-
nikami, jak w poprzednich se-
zonach. Tylko o jedne trafienie 
mniej ma Tomek Klimas, a kil-
ku innych zawodników także 
może się pochwalić podobnymi 
statystykami. Z powodu kontu-
zji także nie zawsze mogłem za-
grać, ale wówczas drużyna spi-
sywała w tych meczach bardzo 
dobrze.

Wiosną nie należy się spo-
dziewać poważniejszych zmian 
kadrowych, choć trener Chrząś-
cik rozgląda się za wzmocnie-
niami. Do zespołu ma trafić 
zawodnik, który kiedyś wystę-
pował w Ogrodniku i chce wró-
cić, planuje też pozyskać drugie-
go bramkarza. Trener liczy na to, 
że kadra się utrzyma, bo nikt nie 
zapowiedział, że odchodzi. Jego 
zdaniem to podstawowy waru-
nek skutecznej gry w rundzie 
rewanżowej. Przygotowania 
do wiosny Ogrodnik rozpoczy-
na 18 stycznia, pierwszy sparing 
czeka piłkarzy 26.01, a w planach 
jest także udział w styczniowym 
turnieju halowym. ls ●

r jak rolba

W PrZerWach mięDZy tercjami hOkejOWegO mecZu 
Na lODOWiskO WjeżDża ZaWsZe rOlBa. tO ZmyślNe 
urZąDZeNie sZOruje i myje lóD, ZBiera Z tafli śNieg, 
a POtem NaNOsi Na Nią WODNą WarstWę, która 
WyPełNia NieróWNOści. a jak tO ByłO Z rOlBą 
Na staDiONie ZimOWym W tychach?
Pierwszą rolbę skonstruował w 1949 roku Amerykanin Frank 
Zamboni. Urządzenie zawsze było bardzo drogie, równe cenie 
luksusowego samochodu, dlatego przez długi czas dla tyskiego 
hokeja stanowiło jedynie obiekt marzeń. Z przygotowaniem 
lodowiska do gry trzeba było sobie radzić w inny sposób. 
Na pierwszym sztucznym lodowisku w Tychach, które powstało 
w 1969 roku, rolbę udawał początkowo akumulatorowy wózek 
transportowy, na którym umieszczona była beczka z wodą. 
Woda lała się z beczki na przyczepiony do wózka koc i rozpro-
wadzała się po tafli. Grubsze grudki lodu pracownicy lodowiska 
sprzątali dużymi szuflami i wyrzucali za bandę.

Od początku lat 70. lód na tyskim obiekcie przygotowywa-
ła odkupiona z lodowiska Naprzodu Janów używana rolba, 
zbudowana sposobem gospodarskim, na bazie samochodu 
dostawczego marki „żuk”. To była bardzo dobra na owe czasy 
rolba, choć często trzeba było ją, ze względu na niską tempe-
raturę, uruchamiać za pomocą korby.

Pierwszymi rolbistami na Stadionie Zimowym byli m.in. 
Alojzy Wojtala oraz dawni hokeiści GKS-u Tychy: Józef bem, 
Eugeniusz Sojka, Adam bielakiewicz i bronisław Garbocz. Me-
chanikiem i konserwatorem rolby został henryk Szewczyk.

Eugeniusz Sojka opowiadał mi kiedyś o swoim debiucie 
w roli kierowcy rolby. – Miałem pecha. Kończyłem już ostatnie 
kółko, kiedy w rolbie nawalił układ hydrauliczny i cały olej wylał 
się na taflę. Musieliśmy go zbierać szuflami. Przerwa między 
tercjami trochę się wydłużyła.

Gdy w 1978 roku został oddany do użytku Stadion Zimowy, 
niezbędna stała się już nowa, profesjonalna rolba. W sprawie 
jej zakupu do Pragi udała się delegacja z wiceprezesem GKS 
Tychy Antonim Piszczkiem. czerwona rolba czechosłowackiej 
firmy Destarol została zakupiona na szczeblu górniczym, więc 
najpierw znalazła się na parkingu kopalni „Piast” i dopiero stam-
tąd, w eskorcie radiowozu Milicji Obywatelskiej, pojechała do Ty-
chów. „Destarolka” była wyposażona w silnik diesla i trochę kop-
ciła. Starsi kibice pewnie pamiętają, że czasami, kiedy maszyna 
kończyła czyszczenie lodowiska, w hali było aż gęsto od dymu. 
Po kilku latach została dokupiona druga czeska „destarolka”.

W 2000 roku na wyposażeniu tyskiego Stadionu znalazła się 
nowa rolba „Zamboni” z instalacją gazową. Amerykańska firma jest 
największym na świecie producentem rolb dla lodowisk, dostarcza 
je m.in. na tafle ligi NhL. Drugie urządzenie Zamboni, tym razem 
z napędem elektrycznym, zostało zakupione w 2011 roku.

Fragmenty tekstu pochodzą z mojej książki „Jeszcze tylko 
jeden gol! Tyskie historie hokejowe” 
piotr zawaDzki, tyska galeria sportu ●

alfaBet tgs

Najlepsze rolby na świecie produkuje firma „Zamboni”.

TG
Sjest kaDra, jest Gra!

poDsuMowanie runDy jesiennej W LIDZE OKRęGOWEJ

Przygotowania do rundy rewanżowej Ogrodnik rozpocznie 18 stycznia.
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strzelec 22.Xi – 21.Xii
Gwiazdy ci sprzyjają. To naprawdę dobry okres, 
zwłaszcza w sprawach natury sercowej. będzie 
trochę emocji.

koziorożec 22.Xii – 19.i
Dużo uwagi poświęcasz pewnej sprawie 
zawodowej. Powinieneś myśleć też o bliskiej 
osobie, zmiany dotkną i ją.

woDnik 20.i – 18.ii
Wkrótce wszystko się wyjaśni, także pewna 
sprawa z Koziorożcem w roli głównej. bez obaw, 
Twoja dobra passa trwa.

ryBy 19.ii – 20.iii
Przed Tobą ciekawa propozycja spędzenia 
wolnego czasu. Zastanów się jedynie, czy budżet 
ją udźwignie...

Baran 21.iii – 20.iV
To powinien być w miarę spokojny czas. Zrób 
dokładny plan działania i nie pozwalaj sobie 
na zbyt długie leniuchowanie.

Byk 21.iV – 21.V
Irytacja Wodnika może sięgnąć zenitu. Sam sobie 
jesteś winien, trzeba było od razu przyznać się 
do błędu.

Bliźnięta 22.V – 20.Vi
czas oswoić się ze zmianami. W nadchodzącym 
czasie może być odrobinę nerwowo, ale jest 
szansa na uspokojenie emocji.

rak 21.Vi – 22.Vii
Pod koniec tygodnia uważaj na zdrowie. Nawet 
chwilowe problemy powinny być sygnałem, 
by sprawdzić stan zdrowia.

lew 23.Vii – 22.Viii
Ukochana osoba liczy na Twoje wsparcie. Jeśli 
ją zawiedziesz, skutki mogą być dla ciebie bardzo 
niekorzystne.

panna 23.Viii – 22.iX
Upór nic nie pomoże. Sprawę rodzinną wyjaśnisz, 
jeśli uważnie wysłuchasz argumentów bliskich ci 
osób.

waga 23.iX – 23.X
Domownicy chętnie przyjdą ci z pomocą, musisz 
jedynie dać im znak, że jej potrzebujesz. Początek 
tygodnia będzie męczący.

skorpion 24.X – 21.Xi
Wolny czas poświęć na relaks. Nie szukaj żadnych 
zajęć na siłę, skup się na takich, które sprawiają ci 
przyjemność.

FuDżi nie może Być maŁa
kieDy WPisZecie W OkieN-
kO WysZukiWarki gOOgle 
hasłO: „jaki jest NajBar-
DZiej jaPOński OBraZ? ”, 
tO PO NaciśNięciu klaWi-
sZa eNter W mig WyśWiet-
li się Wam ZWielOkrOtNiO-
Ny WiZeruNek „Wielkiej 
fali”. teN jaPOński DrZe-
WOryt, który WysZeDł 
sPOD ręki mistrZa hOku-
saia, PrZeZ Nas – eurOPej-
cZykóW – uZNaWaNy jest 
Za sZtaNDarOWy PrZy-
kłaD sZtuki kraju kWit-
Nącej WiśNi. rZecZ W tym, 
że gDyBy ZaDać tO samO 
PytaNie jaPOńcZykOWi, 
usłysZeliByśmy ZuPełNie 
iNNą ODPOWieDź.

najbardziej japoński obraz
„Wielka fala” jest wszędzie. 
W sieci co rusz można na-
tknąć się na jej liczne paro-
die i przeróbki. Raz złowroga 
fala staje w szranki z Godzillą, 
by po chwili wcielić się w rolę 
przewracanego na patelni om-
leta, a następnie skończyć jako 
emblemat na niezliczonej ilości 
gadżetów: od kubków począw-
szy, na skarpetkach skończyw-
szy. Osobiście, nigdy nie uważa-
łam wykorzystywania „Wielkiej 
fali” za nadużycie. Podoba mi się 
w każdej formie. Sztuka powstała 
przecież dla naszej przyjemności 
i tylko od nas samych zależy, czy 
te satyry będą nas śmieszyć, czy 
urażać. Tak czy inaczej: „Wielka 
fala” zrobiła oszałamiającą karie-

rę, którą można porównać do tej, 
jaką cieszy się pierwsza celebryt-
ka wśród arcydzieł – „Mona 
Lisa” pędzla Leonarda da Vinci. 
Pomiędzy tymi dwoma obraza-
mi jest tylko jedna, dość istotna, 
różnica.

sztuka komercyjna
Popularność nie wyszła Mona 
Lisie na dobre. Dziś nie moż-
na spojrzeć na nią w taki spo-
sób, w jaki ją widział Leonardo. 
Owszem, twarz pięknej Włoszki, 
która uśmiecha się do nas z nie-
zliczonej ilości reprodukcji, jest 
rozpoznawalna przez każdego, 
ale w tym całym mrowiu i mno-
gości, ucieka nam to, co najistot-
niejsze – prawda obrazu. Do tego 
stopnia, że mało kto wie, dla-
czego właśnie ten portret, a nie 
inny stał się obiektem masowe-
go kultu. Pewne jest natomiast 
to, że istnieje tylko jedna Mona 
Lisa i można ją podziwiać tylko 
w jednym muzeum – w Luwrze. 
Inaczej sprawy mają się z „Wiel-

ką falą”. Bliżej jej do pop-artu 
i Andy Warhola, który w nie-
skończoność odbijał na płót-
nie konkretny motyw – dajmy 
na to zupę pomidorową w pusz-
ce. To była produkcja masowa, 
komercyjna, nastawiona na zaro-
bek. Te same powody kierowały 
180 lat temu Hokusaiem i jego 
wydawcą.

na fali „Wielkiej fali”
Drzeworyty stworzono po to, 
by na nich zarabiać, a jeżeli coś 
miało przynosić dochody, nie 
mogło być pojedynczym egzem-
plarzem. Traktowano je jak po-
cztówki dla turystów i produko-
wano w wielu kopiach. Pierwszy 
nakład „Wielkiej fali” przekro-
czył 5000 sztuk, a że okazała się 
hitem, druk wznowiono. Drze-
woryty, które osiągnęły sukces 
wydawniczy, grupowano w cy-
kle. „Wielka fala” należy do tego, 
na którym Hokusai uchwycił 36 
widoków góry Fudżi o różnych 
porach dnia i o różnych porach 

roku. Jest pierwszym obrazem 
z serii. Widzimy ogromną falę 
stożkową, która załamuje się 
nad trzema łodziami. Wygląda 
to jak stopklatka w filmie – fala 
zatrzymana w czasie na chwi-
lę przed opadnięciem. Wiemy, 
że za chwilę dynamiczny kra-
jobraz zmieni się – fala ruszy 
i przyniesie śmierć skulonym 
na łodziach wioślarzom. I tylko 
święta góra Fudżi w tle wciąż bę-
dzie stała niewzruszona. Jedyny 
stały punkt wszechświata.

za mała Fudżi
Góra Fudżi jest największą 
górą japońskiego krajobrazu. 
W czasach Hokusaia uważano 
ją za opiekuńcze bóstwo. A Ho-
kusai tak skonstruował obraz, 
że jest ona mała jak karzeł, przy 
wielkiej fali sztormowej. A prze-
cież dla Japończyków Fudżi nie 
może być mała. Wolą ją widzieć 
w całej okazałości! Dlatego też, 
gdyby zapytać Japończyka, jaki 
obraz, jego zdaniem, najbardziej 

oddaje ducha sztuki japońskiej, 
najprawdopodobniej wskazał-
by na zupełnie inny drzeworyt 
– na „Czerwoną Fudżi”. Pocho-
dzi ona z tego samego cyklu, 
co „Wielka fala”, ale w odróżnie-
niu od koleżanki, tu święta góra 
zajmuje niemal całą przestrzeń 
obrazu. Wielka, płonąca czer-
wienią Fudżi wyrasta niczym 
olbrzym na tle lazurowego nie-
ba, usianego białymi obłokami. 
To niemal abstrakcyjne wyobra-
żenie. Cały wic polega na tym, 
że nie do końca taką wizję chciał 
nam pokazać artysta.

za blady róż
Oryginalnie Fudżi wcale nie 
miała być czerwona. Hokusai 
użył bardzo bladych kolorów 
– lekkiego popielu i brudnego 

różu. Jakość barw była tak sła-
ba, że większość znawców uznało 
pierwowzór za wyblakłą i dość 
kiepską kopię. Po wielu bada-
niach okazało się, że tak miało 
być. Hokusai namalował górę 
o świcie, skąpaną w pierwszych 
promieniach wyłaniającego się 
z mroku słońca. Pokazywał ja-
kość światła przed wschodem. 
To była rewelacja. Odcień gra-
dientu, jaki zastosował, był trud-
ny do osiągnięcia, więc niezbyt 
skrupulatni wydawcy, szli na ła-
twiznę i odbijali tę czerwoną wer-
sję. Aby uszanować wizję artysty, 
„Czerwoną Fudżi” przechrzczo-
no i pomimo licznych, czerwo-
nych odbitek coraz częściej na-
zywamy ją jak trzeba – „Różową 
Fudżi”. Jedyną, prawdziwą.
agnieszka kijas ●

dawno temu w sztuce (178)
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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 629:
DZieWięciu Z Wujka. 

„Czerwona Fudżi” kontra oryginalna „Różowa Fudżi”.

„Wielka fala” mistrza Hokusaia przez wielu uznawana 
jest za najbardziej japońskie dzieło sztuki. 
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