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Rowerem po tychach
Ku zadowoleniu miłośników jednośladów rośnie  
długość i jakość ścieżek rowerowych w mieście.

Hokeiści odrabiają straty
Po słabszym początku hokeiści GKS  
zaczęli seryjnie wygrywać.
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tel. 667 022 090
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

kRonika policyjna

◆ W SOBOtę, 25.09 Na ul. 
aRmii KRajOWej, w rejonie 
skrzyżowania z ul. Jaracza, do-
szło do zderzenia bmw i citroena. 
Ze wstępnych ustaleń pracujących 
na miejscu policjantów wynika, 
że kierowca citroena, włączając 
się do ruchu z osiedlowego par-
kingu, nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu kierowcy bmw, które je-
chało w kierunku al. Piłsudskiego. 
Wszyscy uczestnicy zdarzenia (3 
osoby) trafili pod opiekę ratowni-
ków medycznych, ale na szczęście 
nie doznali oni obrażeń.
◆ DZień WcZeśNiej Na ul. mi-
KOłOWSKiej, w rejonie skrzyżo-
wania z ul. Wilczą, na pasie w kie-
runku browaru w tył chevroleta 
uderzyła skoda. Przyczyną zda-
rzenia było niezachowanie odpo-
wiedniej odległości od poprzedza-
jącego pojazdu.
◆ 23.09 W RejONie ul. DO-
jaZDOWej ląDOWała la-
tająca KaRetKa z załogą. 
Wraz z wozem pogotowia ratun-
kowego przybyła na pomoc 25-
letniemu mężczyźnie, który spadł 
z drabiny, doznając obrażeń. Dro-
gą lotniczą przetransportowany 
został do szpitala w Katowicach 
Ochojcu. Trwa ustalanie przyczyn 
i okoliczności tego nieszczęśliwe-
go wypadku.
◆ Na SKRZyżOWaNiu ul. 
tOWaROWa – cielmicKa 

doszło 20.09 do zderzenia ci-
troena i autobusu solaris. Jak 
wstępnie stwierdziła policja, 
kierowca osobówki, jadąc ul. 
Cielmicką wymusił pierwszeń-
stwo na jadącym ul. Towarową 
autobusie. Na szczęście nikt nie 
doznał obrażeń.
◆ FuNKcjONaRiuSZe KO-
meNDy miejSKiej POlicji 
w Tychach zatrzymali 60-latka, 
który posiadał przy sobie niele-
galny tytoń. W samochodzie za-
trzymanego mundurowi znaleź-
li worki z tytoniem oraz suszem 
tytoniowym bez polskich znaków 
akcyzy. Łącznie policjanci zabez-
pieczyli ponad 100 kilogramów 
tytoniu. Straty Skarbu Państwa 
z tytułu uszczuplenia podatku ak-
cyzowego szacuje się na kwotę nie-
mal 67 tys. zł. Za to przestępstwo 
kodeks karny skarbowy przewidu-
je karę nawet 3 lat więzienia.
◆ DO WyBuchu aKumula-
tORóW z rowerów elektrycznych 
doszło 24.09 w piwnicy jednego 
z domów przy ul. Studziennej. 
Akumulatory wybuchły podczas 
ładowania. Na szczęście nikt nie 
ucierpiał, a konstrukcja budynku 
nie została naruszona.
◆  Na ul. haRceRSKiej PO-
licjaNci Z WyDZiału PRe-
WeNcji KmP zatrzymali 20-let-
niego tyszanina, który kierował 
vw jetta w stanie nietrzeźwości 

– miał 1,5 promila i spowodował 
kolizję drogową.
◆ jeDNegO DNia, 21.09 
po południu, nieznani sprawcy 
skradli dwa rowery. Z al. Biel-
skiej skradziono rower rockri-
der o wartości 1.500 zł, nato-
miast z ul. Kopernika – rower 
cans – 1.500 zł.
◆ KOlejNe OSZuStWO iN-
teRNetOWe. Tym razem nie-
znany sprawca doprowadził 
do niekorzystnego rozporządza-
nia mieniem w kwocie 1.000 zł. 
Policja nadal prowadzi postępo-
wanie w tej sprawie.
◆ POlicjaNci Z tychóW 
PROWaDZą cZyNNOści wy-
jaśniające kilkunastu zdarzeń 
drogowych i zwracają się z proś-
bą do osób, które były ich świad-
kami o kontakt. Jeden przykład. 
20.09, między godz. 8 a 8.30 
na parkingu przy ul. Sublańskiej 
99, nieznany kierowca najechał 
na zaparkowanego seata o nu-
merze rejestracyjnym ST26…, 
powodując jego uszkodzenia, 
a następnie oddalił się z miejsca 
zdarzenia. Osoby posiadające ja-
kiekolwiek informacje na ten te-
mat, proszone są o pilny kontakt 
telefoniczny lub osobisty z Ze-
społem do spraw Wykroczeń Ko-
mendy Miejskiej Policji (al. Biel-
ska 46, pokój numer 38), tel. 47 
85 512 67. ls ●

Po tyskich osiedlach chodzą 
przedstawiciele firmy Perfekt 
System, którzy oferują wymianę 
grzejników. Nasi czytelnicy za-
alarmowali nas, twierdząc, że fir-
ma powołuje się na współpracę 
ze spółdzielniami, o czym same 
spółdzielnie nic nie wiedzą. Póki 
co, nie doszło do złamania prawa 
– informuje policja.

Perfekt System to firma za-
łożona w 2016 r. z siedzibą 
w Gnieźnie. Na forach inter-
netowych można znaleźć spo-
ro opinii zadowolonych klien-
tów firmy, ale pojawiają się też 
komentarze zarzucające pra-
cownikom firmy nieuczciwość, 
niewywiązywanie się z umów, 
a nawet kradzież. – Moi pra-
cownicy nigdy nie powołują się 
na współpracę ze spółdzielniami 
– twierdzi Patryk Frankowski, 
właściciel firmy. – Nie nagabu-
jemy nikogo na wpłacanie zali-
czek, ceny mamy konkurencyjne, 
a na umowach w prawym gór-
nym rogu widnieje informacja, 
że nie współpracujemy ze spół-
dzielniami. Nigdy nie zostaliśmy 
pozwani do sądu i nigdy nie zo-
staliśmy skazani. Umowy podpi-
sujemy tylko i wyłącznie z właś-
cicielami mieszkań. Ci dość 
często nie potrafią się doprosić 
spółdzielni o wymianę niespraw-
nych grzejników, wtedy infor-
mujemy o obowiązku otrzyma-
nia zgody, lecz często zmęczeni 
biurokracją właściciele decydują 
się na działanie na własną rękę. 
Sezon grzewczy to dla nas do-
bry okres, mamy swoje zamra-
żarki i nie musimy spuszczać 
wody z instalacji. Dzięki temu 
możemy sprawdzić szczelność 
od razu. Działamy tam gdzie jest 
potrzeba – dodaje.

Pracowników wspomnianej 
firmy widziano na os. Z, U, O, 
M i N. – Po mieszkaniach nale-
żących do Spółdzielni Zuzanna 
chodzili przedstawiciele firmy 
PPHU Perfekt System, którzy 
namawiali do wymiany grzej-
ników, twierdząc, jak utrzymu-

ją lokatorzy, że działają w poro-
zumieniu z naszą spółdzielnią 
– relacjonuje Artur Jastrzębski, 
pracownik Spółdzielni Zuzanna. 
– Jest to oczywiście nieprawdą. 
Po pierwsze z taką firmą nigdy 
nie współpracowaliśmy, jej pra-
cownicy nie skontaktowali się 
z nami, nie otrzymali z naszej 
strony żadnego upoważnienia, 
by działać w naszym imieniu lub 
się na nas powoływać. Po dru-
gie, aby lokator mógł wymie-
nić grzejnik, musi uzyskać zgo-
dę zarządu spółdzielni, o czym 
przedstawiciele firmy nie infor-
mują. Zapoznałem się z cena-
mi, które firma oferuje i w mo-
jej opinii są mocno zawyżone, 
o ok. 40%. Moją czujność wzbu-
dziło również to, że firma jest 
z Gniezna. Raczej żadnych za-
liczek nie polecałbym wpłacać. 
Rozmawiałem z przedstawicie-
lem tej firmy, prosząc, aby zanie-
chali nagabywania mieszkańców. 
Ten tłumaczył się wolnym ryn-
kiem. Zadzwoniłem na policję, 
która wylegitymowała przedsta-
wicieli. Dopóki jednak nie doj-
dzie do oszustwa, które zgłosi 
poszkodowany, policjanci nie 
mogli nic zrobić.

– Dzielnicowy osiedla „Z” 
wylegitymował dwóch mężczyzn 
w związku z wcześniejszymi 
sygnałami ze spółdzielni, któ-
rej pracownicy obawiali się pró-
by oszustw związanej z wymianą 
grzejników – mówiła w rozmo-
wie z nami asp. szt. Barbara 
Kołodziejczyk rzecznik praso-
wy Komendy Miejskiej Policji 
w Tychach. – Dzielnicowy nie 
stwierdził nieprawidłowości, ani 
też nie została odnotowana żad-
na próba oszustwa w tym dniu. 
W obecnych czasach mamy 
mnóstwo różnego rodzaju pro-
ponowanych ofert zarówno te-
lefonicznych jak i poprzez oso-
bisty kontakt z pracownikami 
handlowymi. Pamiętajmy, żeby 
podczas korzystania z ich usług, 
zachować czujność, ponieważ 
wśród uczciwych pracowni-

ków mogą znaleźć się oszuści, 
którzy tylko czekają aż wpuści-
my ich do mieszkania. Później 
może wystarczyć chwila nieuwa-
gi, by nas okraść. Na działalność 
oszustów najbardziej narażone 
są osoby starsze, które czasem 
nie zdają sobie sprawy z zagro-
żenia, są łatwowierne i mają 
dobre serce. Najważniejsza jest 
zasada ograniczonego zaufania 
wobec obcych – dodaje.

Ponownie przypominamy 
podstawowe zasady, którymi 
należy się kierować: nie otwie-
raj drzwi bez sprawdzenia, kto 
przyszedł – spójrz przez wizjer 
i zapytaj o co chodzi; jeśli zjawił 
się przedstawiciel jakiejś insty-
tucji np. administracji, samorzą-
du, elektrowni czy gazowni, bez 
otwierania drzwi sprawdź tele-
fonicznie czy był on do ciebie 
kierowany. Jeśli nie masz tele-
fonu poproś, aby przyszedł z są-
siadem mieszkającym obok lub 
gospodarzem domu; jeśli musisz 
kogoś wpuścić, nie zostawiaj go 
ani na chwilę samego! Nie wy-
chodź do innego pokoju! Najle-
piej, żeby wtedy towarzyszył ci 
ktoś z rodziny, znajomych lub 
sąsiadów; nie przekazuj żadnych 
pieniędzy osobom, które telefo-
nicznie podają się za członków 
twojej rodziny i proszą o przeka-
zanie pieniędzy poprzez pośred-
ników; mając pieniądze i rzeczy 
szczególnie cenne w domu scho-
waj je w miejscu trudno dostęp-
nym; nie udzielaj żadnych infor-
macji przez telefon, szczególnie 
swoich danych personalnych, 
numerów kont bankowych. NI-
GDY NIE PODAWAJ HASŁA 
DO KONTA BANKOWEGO! 
Nie opowiadaj o swojej sytua-
cji materialnej, życiowej, zawo-
dowej. Jeśli mieszkasz sam (a), 
nie informuj o tym obcych ludzi, 
bo ktoś może to wykorzystać.

Jeśli zostaniesz okradziony 
w swoim mieszkaniu lub staniesz 
się ofiarą oszustwa, natychmiast 
dzwoń pod numer telefonu 112. 
kaMil peszat ●

Firma oferuje wymianę grzejników, pracownicy spółdzielni alarmują. 

Grzejniki niezGody

Mamy dobrą i długo wyczekiwaną 
informację dla kierowców. W po-
niedziałek 27 września skrzyżo-
wanie ulic Andersa i Hlonda z ul. 
Burschego zostało otwarte dla ru-
chu samochodowego. Trwają jesz-
cze prace przy budowie dojść pie-
szych oraz te związane z budową 
nowej sygnalizacji świetlnej. Jej 
uruchomienie planowo ma mieć 
miejsce nie później niż za tydzień.

Skrzyżowanie zostało zamknię-
te dla ruchu 5 lipca br. w związku 
z przebudową w ramach ITS. 
kp ●

skrzyżowanie Andersa/Burschego/Hlonda przejezdne. 

kierowcom będzie łatwiej
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w śRodę, 22 wRześnia 
z okazji euRopejskiego 
dnia bez saMocHodu 
oFicjalnie oddano 
do użytku 
nową zajezdnię 
pRzedsiębioRstwa 
koMunikacji Miejskiej. 
na otwaRciu pojawili się 
pRzedstawiciele wŁadz 
Miasta, pRzedsiębioRcy 
związani z tRanspoRteM 
publicznyM oRaz 
pRzedstawiciele 
zaRządu tRanspoRtu 
MetRopolitalnego. 
pRace związane 
z pRojekteM tRwaŁy 
ponad dwa lata 
i kosztowaŁy ponad 
165 Mln zŁ.

W tym czasie wykonano m.in. 
kompleksową przebudowę bu-
dynku hali napraw, utworzono 
27 stanowisk obsługi pojazdów 
(11 wyposażonych w kanały), 
a także rozebrano niepotrzebne 
obiekty i sieci.

Przebudowano także plac ma-
newrowo-postojowy z miejsca-

mi parkowania autobusów, trolej-
busów i mikrobusów, wykonano 
nową nawierzchnię asfaltową, 
betonową oraz chodniki, a starą 
sieć trakcji trolejbusowej zastąpi-
ła nowa. Dodatkowo w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko, którego 
beneficjentem jest miasto Tychy, 
zakupiono 51 autobusów zasi-
lanych CNG, 10 mikrobusów, 
3 sztuki niskopodłogowych tro-
lejbusów, 2 elektrobusy oraz 3 po-
jazdy serwisowe i pogotowia tech-
nicznego.
Tyski przewoźnik wzorem na Śląsku
– Dziś świętujemy Europejski 
Dzień bez Samochodu i przy tej 
okazji uroczyście otwieramy na-
szą nową zajezdnię – rozpoczął 
Miłosz Stec, prezes PKM Tychy. 
– Nie zaplanowaliśmy przecina-
nia wstęg, bo z zajezdni korzysta-
my już od czerwca, zatem byłoby 
to trochę groteskowe. Dotychczas 
niestety nie miałem odpowiedniej 
okazji, by podziękować wszyst-
kim za serce i trud, które włożyli 
w ten projekt. Teraz te podzię-
kowania mogą wybrzmieć dzię-
ki odpowiedniemu gronu, które 

udało nam się dziś zgromadzić. 
Krzysztof Tokarz, Daniel Szczu-
rek, Beata Zając-Wach, Danuta 
Dobrzyńska, Michał Wieżbow-
ski, Agnieszka Tustanowska, Ja-
kub Jankowski, Tomasz Sułkow-
ski – to nasi pracownicy, których 
po prostu muszę wymienić, choć 
to zdecydowanie niekompletna 
lista. Wyjątkowe podziękowania 
należą się również Janowi Cofale 
naczelnikowi Wydziału Innowacji 
i Inwestycji UM Tychy oraz Ar-
kadiuszowi Bąkowi z Miejskiego 
Zarządu Ulic i Mostów – ich po-
moc była nie do przecenienia. Tak 
naprawdę domknięcie tego pro-
jektu to zasługa wielu osób pra-
cujących w spółkach gminnych, 
z którymi współpraca układała się 
wzorowo, w Zarządzie Transportu 
Metropolitalnego, którego przed-
stawiciele są dziś z nami, czy też 
w innych PKM-ach, dzięki któ-
rym mogliśmy konsultować nasze 
wątpliwości. Wszystkim po sto-
kroć dziękuję w imieniu swoim 
oraz pozostałych pracowników 
Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej w Tychach – mówił 
prezes Stec.

Głos zabrał również przedsta-
wiciel władz miasta Maciej Gra-
matyka, zastępca prezydenta Ty-
chów. – Trochę mi głupio, bo dziś 
jest dzień bez samochodu, a przy-
jechaliśmy samochodem – żarto-
wał Maciej Gramatyka. – Będąc 
już zupełnie poważnym, chciał-
bym pogratulować zarządowi 
i pracownikom PKM, bo ich pra-
ca robi ogromne wrażenie. Miesz-
kańcy Tychów są dumni z miasta, 
a jedną z przyczyn tej dumy jest 
jakość komunikacji, która od lat 
stoi na najwyższym poziomie. 
W przeszłości jako radiowiec wie-
lokrotnie zapraszałem gości zwią-
zanych z transportem publicznym 
na Śląsku i tyski przewoźnik czę-
sto stawiany był jako wzór. Sam 
od lat korzystam z komunikacji 
miejskiej, więc osobiście również 
ją doceniam – podkreślił Maciej 
Gramatyka. Do listy mówców 
tego dnia zapisali się również: 
Grzegorz Kwitek (członek zarzą-
du w Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii), Małgorzata Gutkow-
ska (dyrektor Zarządu Transpor-
tu Metropolitalnego), Krystian 
Grzesica (burmistrz Bierunia), 
Marcin Sierpowski (dyrektor 
Oddziału Mostostal) oraz Adam 
Smoleń (prezes Autosan).

trudny czas dla pracowników
– Czas przebudowy był niezwy-
kle trudny dla pracowników 
PKM – mówi Michał Kasper-
czyk, rzecznik prasowy prze-
woźnika. – W tym czasie ogra-
niczona była dostępność placu 
postojowego oraz niektórych 
pomieszczeń, a część autobusów 
parkowała na zewnętrznym par-
kingu. Naprawy pojazdów, nawet 
zimą, odbywały się w tymczaso-
wej hali namiotowej, jak również 

utrzymanie czystości pojazdów 
odbywało się w utrudnionych wa-
runkach – dodaje.

Nowa zajezdnia usprawni pro-
ces obsługi autobusów zasilanych 
gazem CNG oraz trolejbusów 
i autobusów elektrycznych. Hala 
napraw została zaprojektowana 
w taki sposób, aby wszystkie sta-
nowiska były przelotowe, co po-
zwoli na lepsze wykorzystanie po-
wierzchni. Ponadto stanowiska 
postojowe dla autobusów zostały 
wyposażone w dodatkowe punk-
ty tankowania gazu, co w związku 
ze wzrostem liczby autobusów ga-
zowych stało się niezbędne. W ra-
mach przebudowy instalacji gazo-
wej CNG wykonano 48 stanowisk 
wolnego tankowania autobusów.

Po zrealizowaniu całości pro-
jektu tyski PKM będzie dru-
gim operatorem w Polsce pod 
względem liczby autobusów za-
silanych sprężonym gazem ziem-
nym CNG. – Tym samym Tychy 
umocniły swoją pozycję lidera 
pod względem zastosowania 
paliw alternatywnych w trans-
porcie publicznym. To bardzo 
ważne w kontekście walki samo-
rządów (także Tychów) ze smo-
giem. Autobus zasilany gazem 
CNG emituje o 70 proc. mniej 
zanieczyszczeń niż nowe autobu-
sy z silnikami diesla. Nowe auto-
busy nie tylko ograniczą emisję 
spalin, ale także hałasu – tłuma-
czy rzecznik PKM.
kaMil peszat ●

Kryzys w branży samochodowej, 
spowodowany przerwami w do-
stawach elektronicznych podze-
społów i komponentów potrzeb-
nych do produkcji, staje się coraz 
bardziej odczuwalny. W FCA Po-
land zakończył się kolejny prze-
stój, a zarząd firmy poinformował 
o rozpoczęciu od 4 października 
produkcji na jedną zmianę.

Problemy tyskiej FCA wpływa-
ją na sytuację w wielu innych za-
kładach kooperujących z fabry-
ką. Tak jest m.in. w spółce MA 
Polska, gdzie załoga może zostać 
zmniejszona nawet o 30 proc. 
To właśnie efekt kolejnych ogra-
niczeń produkcji w fabryce FCA 
w Tychach, bowiem spółka MA 
jest niemal w 100 proc. uzależnio-
na od produkcji tyskiego zakła-
du, któremu dostarcza karoserie. 
Musi zatem dostosować poziom 
zatrudnienia do poziomu pro-
dukcji FCA. Jak poinformowali 
związkowcy ze śląsko-zagłębiow-
skiej Solidarności, w ostatnim 
czasie załoga firmy i tak zmniej-
szyła się o jedną czwartą, bo część 
osób odeszła na emerytury, część 
znalazła inną pracę. W firmie już 
zaczęły się zwolnienia, wypowie-
dzenia otrzymało 25 osób zatrud-
nionych za pośrednictwem agen-
cji pracy tymczasowej. Zdaniem 

związkowców, w najbliższych 
dniach wypowiedzenia mają 
otrzymywać pracownicy zatrud-
nieni na czas określony.

Sytuacja w produkcji i dystry-
bucji komponentów elektronicz-
nych nadal jest niestabilna i o ich 
dostawach fabryka FCA dowia-
duje się niemal z dnia na dzień. 
Trudno jest zatem zaplanować, 
czy w danym dniu samocho-
dy będą produkowane, czy nie. 
Stąd m.in. decyzja o kolejnym 
przestoju w połowie września 
oraz rozpoczęciu – od 4 paździer-
nika – produkcji tylko na jedną 
zmianę. W tym czasie pracow-
nicy tyskiej fabryki wykorzysta-

ją urlopy lub przechodzą na tzw. 
przestojowe. Jeśli chodzi o odde-
legowanie (od pół roku do roku) 
ponad 100 pracowników do Tr-
navy na Słowacji, to powód tych 
przenosin jest nieco inny, a zwią-
zany jest z planowanym przez 
koncern rozpoczęciem produk-
cji w Tychach nowego modelu je-
epa. Fabryka w Trnavie produ-
kuje modele peugeot 208, e-208 
i citroen C3 na tej samej płycie 
podłogowej CMP, z której będzie 
korzystał także nowy jeep. Pra-
cownicy zgłaszają się do przeno-
sin dobrowolnie, a po powrocie 
będą szkolić swoich kolegów.
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kryzys w branży motoryzacyjnej nabiera tempa.

zwolnienia w ma Polska?

W FCA Poland zakończył się kolejny przestój, a zarząd firmy poinformował 
o rozpoczęciu od 4 października produkcji na jedną zmianę.
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symboliczne otWarcie W dniu bez auta
pRzedsiębioRstwo koMunikacji publicznej ZAKOńcZyłO PRAcE ZWIąZANE Z BuDOWą NOWEj ZAjEZDNI.

Goście zwiedzili m.in. przebudowaną halę napraw pojazdów komunikacji miejskiej.

O osobach, dzięki którym ten wielki projekt został 
zrealizowany, mówił prezes tyskiego PKM Miłosz Stec.
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Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy 

al. Niepodległości 58

powierzchnia 191,82m2 + piwnice 146,80m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, wod-kan
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2021 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy al. 
Niepodległości 49 – o godz. 830

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 24,77 zł/m2

stawka za piwnice wynosi 11,61 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na okres 5 lat

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1500 zł do dnia 12 października 2021 r. przelewem 

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

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 12 października 2021 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o	  zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w	  lokalu, od daty podpisania 
umowy najmu
oświadczeniem o	  braku zaległości czynszowych
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na	  zawarcie umowy najmu 
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

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

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 
VIII kadencji

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

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)  oraz art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

zwołuję na dzień 

30 września 2021 r. na godz. 1300  
sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji

(zdalny tryb obradowania).

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy VIII kadencji 
/-/ Barbara Konieczna

Szczegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy  
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy. 
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Już 2 października w galerii 
StrefArt w Tychach odbędzie się 
konferencja RakOFF, na którą za-
praszają: Stowarzyszenie Tyskie 
Szpilki, Ultra Med Strefa sp. z o. 
o. oraz Stowarzyszenie Amazonek 
Tychy, działające na rzecz kobiet 
dotkniętych rakiem piersi.

– Pomysł zrodził się z uwagi 
na to, że październik jest mie-
siącem profilaktyki raka piersi. 
Chciałyśmy połączyć profilak-
tykę z walorami edukacyjnymi. 
Na miejscu będzie więc możli-
wość skorzystania z bezpłatnych 
badań mammograficznych czy 
bezpłatnych konsultacji. Pod-
czas cyklu wykładów uczestni-
cy wydarzenia dowiedzą się jak 
dbać o swoje zdrowie, jakie są 

nowoczesne metody leczenia, 
diagnostyki, czy też jak powin-
ny wyglądać prawidłowo wyko-
nywane ćwiczenia w przypadku 
kobiet po mastektomii – mówi 
Anna Kornecka-Trawka z Ty-
skich Szpilek, współprowadzą-
ca wydarzenie.

Treści konferencji RakOFF do-
tykają tematów związanych z pro-
filaktyką, diagnostyką oraz lecze-
niem chorób nowotworowych. 
Wstęp na wydarzenie jest wolny, 
jednak ze względu na obowiązu-
jące obostrzenia liczba uczest-
ników jest ograniczona. Osoby 
pragnące uczestniczyć w wyda-
rzeniu osobiście, mogą zarejestro-
wać swój udział mailowo: zapisy.
rakoff@gmail.com. Wydarze-

nie będzie także transmitowane 
na żywo w internecie.

– Skupiamy się także na psy-
chologii. Stąd obecność dr Anny 
Brandt-Salmeri, autorki książ-
ki mówiącej o tym, że nowo-
twór może być pozytywnym wy-
znacznikiem zmian – podkreśla 
Nina Franczak, prezes Tyskich 
Szpilek. – Budującym elemen-
tem ma też być rozmowa z Ty-
skimi Amazonkami. Wydarze-
nie ma nieść nadzieję, że każda 
z nas może wyjść z tej choroby 
zdrowsza i silniejsza. Co więcej, 
że choroba nowotworowa może 
nas na tyle zmienić, że możemy 
poczuć nową siłę, nową energię – 
na przykład do tego, by zacząć re-
alizować swoje nowe pasje.

Zwieńczeniem wydarzenia bę-
dzie część artystyczna. – Chodziło 
nam o to, by każda z nas, wzboga-
cona o nową wiedzę i doświadcze-
nia z konferencji, mogła przeżyć 
coś bardzo osobistego – właśnie 
w kontakcie ze sztuką. Tu zdecydo-
wanie chodzi o takie przeżycia jak 
wzruszenie, czy wyniesienie na-
dziei – podkreśla Anna Kornecka-
Trawka. – Jeśli nie uda się państwu 
być z nami osobiście, zachęcamy, 
by dołączyć do nas za pośredni-
ctwem transmisji na żywo. Szcze-
góły transmisji podamy tuż przed 
wydarzeniem w naszych mediach 
społecznościowych – dodaje Jo-
anna Polonius z Tyskich Szpilek 
współprowadząca konferencję. 
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Na cmentarzach w Tychach po-
jawiły się regały, na znicze na-
dające się do ponownego użyt-
ku. Wystarczy dokupić do nich 
wkład i można je ponownie 
zapalić na grobach swoich bli-
skich. To połączenie ekologii 
z ekonomią.

Trzy takie regały Tyski Zakład 
Usług Komunalnych ustawił 
na cmentarzu na Wartogłowcu: 
przy bramie od strony pętli auto-
busowej i ulicy Cmentarnej, a tak-
że przy bramie głównej i bocznej 
od ulicy Oświęcimskiej. Regał po-
jawił się także na cmentarzu przy 
ulicy Barwnej, obok tymczasowej 
bramy głównej.

W zależności od wielkości 
wkładu, czas jego wypalania 
waha się od kilku do kilkuna-
stu godzin. Po tym czasie znicz, 
składający się ze szkła i plastiku, 
stawał się bezużyteczny i zwy-

kle lądował w koszu na śmieci. 
Dzięki zastosowanemu w Ty-
chach rozwiązaniu, zmniejszy się 
liczba odpadów, a także wydat-
ki osób odwiedzających cmen-
tarze. Mn ●

Pozostały ostatnie dni Narodo-
wego Spisu Powszechnego. Tyscy 
samorządowcy zachęcają tyszan 
do spisywania się nagrodą za fre-
kwencję. Jeżeli ta wyniesie mini-
mum 80%, wtedy od poniedziałku 
do piątku (4.10 – 8.10) mieszkań-
cy miasta będą mogli skorzystać 
z drugiej godziny gratis w Wod-
nym Parku Tychy (strefa rekre-
acji). W weekend (9.10 – 10.10) 
darmowa będzie trzecia godzina.

Dotychczas obowiązek spisowy 
wypełniło ponad 76,5 proc. miesz-

kańców Tychów, do granicy 80% 
nie jest więc daleko. Przypomina-
my, że spisanie się w ramach Naro-
dowego Spisu Powszechnego jest 
obowiązkowe, zaś odmowa wzię-
cia udziału w spisie powszech-
nym może skutkować nałożeniem 
kary grzywny w wysokości nawet 
do 5 tysięcy złotych.

Obowiązkową formą jest sa-
mospis internetowy (spis.gov.
pl). Metoda uzupełniająca to spis 
przez telefon, na infolinii spiso-
wej lub wywiad z rachmistrzem. 

Rachmistrz będzie dzwonił z nu-
meru telefonu 22 828 88 88 lub 22 
279 99 99.

Urząd Miasta uruchomił do-
datkowe dyżury spisowe. Rach-
mistrz spisowy będzie czekał 
na chętnych przy al. Niepodle-
głości 49 we wtorek od godziny 
7.30 do 18.30. W środę urzędnicy 
będą pomagać od 7.30 do 15.30, 
zaś w czwartek od 7.30 do 17.30. 
Przypominamy, że Narodowy 
Spis Powszechny zakończy się 
30 września 2021 r. kp ●

Od 14 do 17 września przedstawi-
ciele PUP Tychy wraz z zastępcą 
prezydenta Maciejem Gramatyką 
i starostą bieruńsko-lędzińskim 
Bernardem Bednorzem uczestni-
czyli w wizycie studyjnej w Finlan-
dii, w mieście Tampere. W ramach 
projektu „Sięgnij po Nowe” mieli 
możliwość poznania, a następnie 
wdrożenia rozwiązań stosowanych 
przez fińskie urzędy zatrudnienia.

Delegacja z Tychów podczas 
wizyty poznała m.in. Trestart 
(metodologię pomagającą oso-
bom poszukującym zatrudnie-
nia w dostosowaniu się do nowe-
go rynku pracy, na którym muszą 

przyjąć bardziej aktywne nasta-
wienie, a nawet stworzyć miejsca 
pracy dla samych siebie), „Linię 
serwisowa nr 3” (wparcie realizo-
wane w punktach kompleksowej 
obsługi klienta przy ścisłej współ-
pracy urząd pracy-gmina, a tak-
że w organizowanych przez gmi-
ny regionalnych centrach rynku 
pracy, instytucjach rehabilitacji 
zawodowej, ośrodkach edukacji 
dorosłych i organizacjach poza-
rządowych świadczących usługi 
dla osób starszych), oraz „Stop 
and go” (koncepcja doradztwa 
grupowego dla pracowników 
w okresie przejściowym).

Metody te dotyczą współ-
pracy z pracodawcami na rzecz 
aktywizacji osób bezrobot-
nych w niekorzystnej sytua-
cji na rynku pracy czyli długo-
trwałym bezrobociu i w wieku 
+50, ze szczególnym uwzględ-
nieniem nowych metod porad-
nictwa zawodowego pozwalają-
cych na efektywne i skuteczne 
planowanie i rozwój kariery za-
wodowej.

Projekt finansowany jest z EFS 
w ramach wsparcia dla podmio-
tów wdrążających współpracę 
międzynarodową „Ścieżki współ-
pracy”. Mo ●

tyskie organizacje pozarządowe organizują konferencję RakOFF.

szPilki i amazonki Przeciw rakowi Piersi

studyjna wizyta tyskich urzędników w Tampere.

Po wzorce do Finlandii

W Tampere przedstawiciele Tychów poznawali nowoczesne metody aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
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na tyskich cmentarzach postawiono regały na znicze do ponownego wykorzystania.

druGie życie zniczy

Miasto tychy oraz wodny park tychy przygotowały specjalną niespodziankę związaną 
z Narodowym Spisem Powszechnym.

Godziny Gratis za sPis
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Nieznani sprawcy zniszczyli in-
stalację artystyczną, która powsta-
ła pod koniec sierpnia podczas 
międzynarodowych warsztatów 
MEDS Silesia REVIVAL. Spalona 
„Meluzyna”, bo o niej mowa, znaj-
duje się w podziemnym przejściu 
koło centrum handlowego City-
Point przy al. Jana Pawła II.

Mozaika, której częścią była 
spalona syrena, powstała z odpa-
dów nadających się do recyklin-

gu. – Instalacja ma za zadanie uka-
zać nowe spojrzenie na to miejsce 
oraz poruszyć problem zalewają-
cych świat w ogromnych ilościach 
odpadów – mówiła swego czasu 
Magdalena Storożenko, prezes za-
rządu w Fundacja MEDS Silesia.

Trudno komentować takie akty 
wandalizmu, zaś na myśl przy-
chodzi pytanie co, lub bardziej 
kto tutaj jest odpadem? 
kaMil peszat ●

w tyM sezonie w tycHacH 
zModeRnizowanycH 
zostanie Łącznie 5 
kiloMetRów ścieżek 
RoweRowycH.

– Rower to jeden z najbardziej 
uniwersalnych środków trans-
portu. Jest łatwy w obsłudze, 
tani w eksploatacji, a w godzinach 
szczytu pozwala przemieszczać 
się po mieście szybciej niż samo-
chodem – mówi Artur Kruczek, 
dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów w Tychach. – Zależy 
nam, by tyszanie coraz częściej 
wybierali ten środek transportu 
i to nie tylko jako formę rekrea-
cji, ale też w drodze do pracy czy 
szkoły. Aby tak się stało, musimy 
zapewnić bardzo dobre warunki 
do jazdy, dlatego od lat inwestu-
jemy w rozbudowę infrastruktury 
dla cyklistów.

spójna sieć ścieżek
W minionym sezonie w Tychach 
przebudowano 11 odcinków ście-
żek rowerowych o łącznej długoś-
ci 7 km. Prace były prowadzone 
na ulicach: Edukacji, Towaro-
wej,  Żwakowskiej, Stoczniowców 
70.,  Grota-Roweckiego i  al. Pił-
sudskiego. W tym roku MZUiM 
przebudowuje kolejne ścieżki 
np. przy al. Bielskiej (fragment 
od ul. Cichej do ul. Żorskiej) czy 
na al. Piłsudskiego – od ulicy 
Dmowskiego do al. Bielskiej.

Te prace realizowane są przy 
udziale dofinansowania otrzyma-
nego z Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii, natomiast cześć 
zadań prowadzona jest ze środ-
ków własnych miasta.

Aktualnie w Tychach trwa mo-
dernizacji chodnika wzdłuż ul. 
Dąbrowskiego, gdzie na odcin-
ku pomiędzy ulicami Darwina 
a Grota-Roweckiego powstanie 
nowa ścieżka rowerowa. W tym 
samym rejonie trwa także budowa 

nowej kładki pieszo-rowerowej, 
która zapewni rowerzystom bez-
pieczny przejazd na drugą stronę 
wykopu kolejowego, umożliwia-
jąc przejazd z ul. Dąbrowskiego 
na al. Jana Pawła II.

Remontowane są także kolej-
ne fragmenty ścieżki rowerowej 
na ul. Budowlanych. Tam prace 
koncentrują się na odcinku od ul. 
Batorego w kierunku osiedla A. 
Dodatkowo w ramach budowy 
Centrum Przesiadkowego, jakie 
powstaje u zbiegu ul. Edukacji 
i Wyszyńskiego, również powsta-
ną nowe odcinki ścieżki rowero-
wej (od ul. Beskidzkiej do ul. Fi-
telberga). Gdy te dwa zadania się 
zakończą, rowerzyści będą mie-
li zapewniony wygodny przejazd 
ścieżką aż od osiedla A, przez ul. 
Budowlanych, Edukacji, aż po ul. 
Beskidzką.

– Zależy nam przede wszyst-
kim, aby połączyć istniejące ścież-
ki w spójną sieć, co ma umożli-
wić komfortowe podróżowanie 
rowerem przez Tychy – wyjaśnia 
dyrektor Kruczek i dodaje – Sta-
ramy się również stale nadzoro-
wać i poprawiać stan istniejącej 
infrastruktury, jak ma to miej-
sce na ul. Armii Krajowej, gdzie 
obecnie wprowadzamy ciąg pie-
szo-rowerowy.

rowerowy its
O rowerzystach miasto myśli tak-
że podczas realizacji Inteligentne-
go Systemu Zarządzania i Stero-
wania Ruchem (ITS). To szeroko 
zakrojone zadanie, dzięki które-
mu przejazd przez miasto będzie 
płynniejszy i bezpieczniejszy.

– Przy okazji modernizacji 
skrzyżowań, które objęte są ITS-
em, w znaczącym stopniu popra-
wi się też infrastruktura dla rowe-
rzystów. Część z tych skrzyżowań 
miała ograniczony zakres ścieżek 
rowerowych np. przebiegały tylko 
przez jeden wlot. Po przebudowie 

większość z nich będzie przejezd-
na dla rowerzystów – mówi Artur 
Kruczek. – Między innymi przy 
okazji przebudowy skrzyżowania 
ul. Grota-Roweckiego z Edukacji 
powstanie odcinek ścieżki na bli-
sko 340-metrowym fragmencie.

Ponadto w ramach ITS na mie-
ście zostanie wprowadzona auto-
matyczna detekcja rowerzystów 
na skrzyżowaniach.

- Obecnie w Tychach są ta-
kie skrzyżowania, gdzie trzeba 
zsiąść z roweru i nacisnąć przy-
cisk, by zmieniło się światło, na-
wet, jeżeli na skrzyżowaniu nie 
ma samochodów. Zmiana o ja-
kiej mówię spowoduje, że w sy-
tuacji, gdy skrzyżowanie nie jest 
obciążone, system wykryje rowe-
rzystę i automatycznie włączy zie-
lone światło - wyjaśnia Arkadiusz 
Bąk, zastępca dyrektora MZUiM 
ds. realizacji inwestycji.

Przy skrzyżowaniach zamon-
towano też podpórki dla rowe-
rzystów, by czekając na zielone 
światło, rowerzyści nie musieli 
już schodzić z jednośladu.

Wypożyczalnie i stacje napraw
W Tychach jest obecnie przeszło 
67 km dróg dla rowerów oraz 9 
szlaków rowerowych położonych 
w dużej części w okolicznych la-
sach. Z roku na rok powstaje też 
coraz więcej udogodnień dla ro-
werzystów takich jak: stojaki ro-
werowe, samoobsługowe stacje 
naprawcze czy system miejskiej 
wypożyczalni rowerów – tzw. ty-
ski rower.

Na system tyskiego roweru 
miejskiego składa się 7 wypoży-
czalni, w których łącznie udostęp-
niono 60 rowerów. Są to rowery 
standardowe, rowery cargo, tan-
demy, rowerki dziecięce oraz ro-
wer trójkołowy. Można z nich ko-
rzystać do końca października.

Tyskie stacje rowerowe zosta-
ły także zintegrowane ze stacja-

mi w innych miastach Metropo-
lii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. 
Jednoślady można wypożyczać 
i zwracać bez ponoszenia dodat-
kowych kosztów w katowickim 
City by bike, chorzowskim Kaj-
Teroz oraz na stacjach systemów 
w Sosnowcu, Gliwicach, Zabrzu 
i Siemianowicach Śląskich. W ra-
mach współpracy w woj. śląskim 
tyszanie mogą też wypożyczyć ro-
wery miejskie w Pszczynie i Go-
czałkowicach-Zdroju.

Rower miejski cieszy się du-
żym zainteresowaniem. W bie-
żącym sezonie rowery miejskie 
wypożyczono w Tychach blisko 
8000 razy. Miesięczny rekord wy-
pożyczenia padł w czerwcu: 1983 
wynajmów.

legalnie pod prąd
Kolejnym udogodnieniem dla 
rowerzystów, jakie funkcjonuje 
w Tychach jest kontraruch ro-
werowy.  

– Kontraruch rowerowy 
to możliwość poruszania się ro-
werem w kierunku przeciwnym 
na drogach jednokierunkowych 
– tłumaczy A. Kruczek. – Dzięki 

temu rowerzyści mogą się poru-
szać zgodnie z ruchem samocho-
dowym lub „pod prąd”.

W tym sezonie kontraruch ro-
werowy wprowadzono na ulicy 
Bukowej. Wcześniej zastosowa-
no go także na ulicach Einsteina, 
Estkowskiego, na bocznym od-
cinku ul. Orzeszkowej oraz na ul. 
Baziowej i Rybitwy.

Jak rozpoznać ulicę z kontraru-
chem? Najłatwiej – po znakach. 

– Kontraruch nie wymaga wy-
znaczania pasa ruchu dla rowe-
rzystów – mówi Piotr Tarach, 
główny inżynier ruchu Miejskie-
go Zarządu Ulic i Mostów w Ty-
chach. – W tym celu stosuje się 
znaki pionowe „droga jedno-
kierunkowa” (i „zakaz wjazdu” 
ze strony przeciwnej) z tablicz-
ką „nie dotyczy rowerów”. Ulice 
z kontraruchem mogą też posia-
dać dodatkowe znaki poziome. 
W Tychach stosujemy znak P-27 
„kierunek i tor ruchu roweru”, 
który przypomina kierowcom 
samochodów, że może spodzie-
wać się rowerzysty z naprzeciw-
ka. Tam, gdzie szerokość jezd-
ni na to pozwala, stosowane są 

wyspy separacyjne na wlocie 
na skrzyżowanie.

Co ważne, kontraruch rowero-
wy nie wywraca do góry nogami 
zasad ruchu drogowego.  Podsta-
wowe założenie gwarantujące do-
brą jazdę brzmi – trzymaj się pra-
wej strony ulicy.

– Na ulicach z kontraruchem 
rowerowym poruszamy się za-
wsze prawą stroną jezdni, nie-
zależnie czy jedziemy w kierun-
ku takim samym jak samochody, 
czy rowerem „pod prąd” – wyjaś-
nia Piotr Tarach i dodaje: – Tak 
samo jest z pierwszeństwem przy 
omijaniu przeszkody (np. zapar-
kowanego pojazdu). To omijający 
ustępuje pierwszeństwa jadącemu 
z naprzeciwka – tak jak na drodze 
dwukierunkowej.

Choć mogłoby się wydawać, 
że umożliwienie rowerzystom le-
galnej jazdy pod prąd na ulicach 
jednokierunkowych jest rozwią-
zaniem mało bezpiecznym, to ba-
dania mówią co innego. Kontra-
ruch poprawia bezpieczeństwo, 
a dowodzą tego statystyki z miast, 
które od lat wdrażają tego typu 
rozwiązania. Mz ●

wytrzymała trzy tygodnie

„meluzyna” sPalona

Zniszczona instalacja artystyczna.
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dobRa wiadoMość DLA FANóW jAZDy NA DWócH KółKAcH. 

Dzięki rozbudowie i modernizacji ścieżek rowerowych, podróżowanie 
po mieście jednośladem staje się coraz wygodniejsze.
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reklama

Tyska drużyna ultimate frisbee 
Tychy Claws zaprasza na tre-
ningi otwarte, które odbywa-
ją się w każdy wtorek o godzi-
nie 17.30 w Parku Górniczym 
w Tychach.

Na trening otwarty zaprosze-
ni są wszyscy niezależnie od płci 
oraz wieku. Należy mieć ze sobą 
wygodny strój sportowy i buty. 
Uczestnictwo jest bezpłatne. Prze-
de wszystkim liczy się tu charak-
ter, wola walki oraz zasady. Całej 
reszty można nauczyć się od do-
świadczonych zawodników.

Ultimate frisbee to wyjątko-
wy sport, bowiem nie ma tu-
taj sędziego. To zawodnicy mu-
szą doskonale znać zasady i ich 

przestrzegać. Ta dyscyplina jest 
połączeniem elementów zarów-
no rugby, koszykówki jak i piłki 
ręcznej. Gra polega na rywaliza-
cji miedzy dwoma 14-osobowy-
mi zespołami. W trakcie gry 
znajduje się na boisku po 7 re-
prezentantów z obu drużyn. Za-
wodnicy próbują dostarczyć dysk 
do strefy punktowej (tzw. zony) 
przeciwników. Jest to sport czy-
sto amatorski, bezkontaktowy, 
a jego głównym hasłem jest by-
cie fair play. Obowiązuje też tzw. 
spirit of the game (z angielskie-
go: duch gry) i jest to m.in.: kom-
plementowanie przeciwników 
za dobre zagranie, uczciwość, 
przestrzeganie zasad gry, rozmo-

wa. Jak można zauważyć, to nie 
tylko sport, ale również sztuka 
okazywania szacunku.

Tychy Claws jest początku-
jącą, dopiero rozwijającą się 
drużyną. Działa od 2016 roku 
i została założona przez gru-
pę znajomych, których zain-
trygował ten sport. Co prawda 
nie mają na swoim koncie wie-
lu osiągnięć, ale celują wysoko. 
Przede wszystkim czerpią z tego 
frajdę i satysfakcję. W aktualnym 
składzie znajduje się 10 zawod-
ników. Za sprawą treningów ot-
wartych chcą zainteresować in-
nych tą pasją i wzbogacić swoją 
drużynę o nowe twarze.
patRycja bocHyńska ●

w czwaRtek, 23 wRześnia 
w tyskiej Mediatece 
odbyŁ się iX zjazd 
pRoFilaktyczny. blisko 
200 osób uczestniczyŁo 
w wykŁadacH 
i waRsztatacH 
poświęconycH teMatyce 
pRzeMocy – Realnej 
i tej wiRtualnej. 
udziaŁ w wydaRzeniu, 
oRganizowanyM pRzez 
uRząd Miasta tycHy, byŁ 
bezpŁatny.

Spotkanie otworzył Maciej Gra-
matyka zastępca prezydenta 
Tychów ds. społecznych. – Te-
goroczny zjazd profilaktyczny 
poświęcony jest tematyce prze-
mocy. To zjawisko, z którym 
spotykamy się coraz częściej 
na co dzień w świecie realnym, 
ale też w świecie wirtualnym. 
Jak podaje UNICEF, 250 milio-
nów dzieci w wieku od 2 do 4 
lat jest regularnie poddawanych 
karom fizycznym. W przypad-
ku bycia ofiarą przemocy konse-
kwencje psychologicznie są wie-
lowymiarowe i mogą mieć wpływ 
na dorosłe życie. To bardzo waż-
ne, by o tym mówić, by wzrastał 
poziom świadomości społecznej 
i kompetencje osób, które z ofia-
rami przemocy na co dzień mają 
do czynienia – mówił Maciej Gra-
matyka.

W spotkaniu wzięło udział 
blisko 200 osób m.in. z Tychów, 

Bielska- Białej, Cieszyna, gmin 
powiatu bieruńsko–lędzińskiego. 
Prelegentem pierwszego z pane-
lu pt. „Kat w domu, czyli o mole-
stowaniu moralnym w rodzinie” 
była prof. Jadwiga Jośko-Ochoj-
ska lekarz chorób wewnętrznych, 
neurofizjolog, specjalista zdro-
wia publicznego. Kolejny panel 
dotyczył wypalenia zawodowego. 
Prelegentem była Elżbieta Lisow-
ska – laureatka konkursu na naj-
lepszą pracę badawczą z psycho-
logii ekonomicznej w 2008 roku, 
zajmująca się od lat stresem, wy-
paleniem zawodowym, sposo-
bami radzenia sobie ze stresem 
i społecznymi skutkami wypa-
lenia.

Katarzyna Kudyba – pedagog 
i psycholog z trenerskim doświad-

czeniem zawodowym w obszarze 
profilaktyki uzależnień, nowych 
mediów i przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie poprowadziła 
wykład, a potem warsztaty o cy-
berprzemocy. Jej wykłady i war-
sztaty boleśnie uświadamiają na-
uczycielom i rodzicom, że często 
nie mają pojęcia, w jakich wirtu-
alnych światach poruszają się na-
sze dzieci już od wczesnego dzie-
ciństwa. Drugi z warsztatów pt. 
„Bezpieczeństwo dzieci w sieci, 
a domowe zasady ekranowe” po-
prowadziła wspomniana już El-
żbieta Lisowska.

Organizatorem wydarzenia 
był Urząd Miasta Tychy, patronat 
nad zjazdem objął Śląski Związek 
Gmin i Powiatów.
opRac. kp ●

tychy przeciWko 
przemocy
zjecHali się PO RAZ DZIEWIąTy

chcesz uprawiać ultimate frisbee?

dołącz do tychy claws
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Zawodnicy Tychy Claws czerpią z treningów i gry frajdę i satysfakcję. 
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kiedy w 1950 Roku zapadŁa 
decyzja o budowie tzw. 
nowycH tycHów, Miasto 
liczyŁo niespeŁna 13 tys. 
Mieszkańców. znaczną część 
obszaRu dzisiejszycH tycHów 
pokRywaŁy pola upRawne, 
należące do kilkudziesięciu 
Rolników i skaRbu państwa, 
któRy pRzejąŁ zieMie 
należące kiedyś do księcia 
pszczyńskiego. wŁaściciele 
tRacili zieMię i nieRucHoMości 
Można powiedzieć z dnia 
na dzień, a odszkodowania 
(a nie wykupy zieMi) bywaŁy 
wRęcz syMboliczne.

W bogatej literaturze poświęconej bu-
dowaniu tzw. Nowych Tychów, temu 
rozdziałowi w historii miasta poświęca 
się niewiele miejsca. Przed tygodniem, 
kończąc pierwszą cześć cyklu poświę-
coną „ciemnej stronie budowy Tychów”, 
postawiliśmy wiele pytań, które jak do tej 
pory nie znalazły odpowiedzi.

ludzkie dramaty
Idea budowy nowego miasta, dająca ty-
siącom ludzi perspektywę nowego, lep-
szego życia jest doprawdy wspaniała, 
problem jednak w tym, że nie można nią 
usprawiedliwiać krzywdy innych, którym 
odebrano ziemię, domy, zabudowania, 
dorobek pokoleń. Był to czas, kiedy wie-
le tyskich rodzin przeżywało prawdziwe 
dramaty, bo decyzjami o wywłaszczeniu 
bez odpowiedniej rekompensaty prze-
kreślono całe ich dotychczasowe życie 
i pozostawiano właściwie z niczym. Jak 
napisał prof. Marek S. Szczepański „zie-
mia w warunkach realnego socjalizmu 
nie była traktowana jako cenne i rzadkie 
dobro ekonomiczne oraz wartość spo-
łeczno-kulturowa”. Przykład Tychów po-
kazuje, iż w tamtych czasach ziemia była 
warta tyle, ile to, co na niej postawiono, 
a machina propagandowa posługując 
się wzniosłymi ideami, usprawiedliwia-
ła krzywdę, jaką wyrządzano.

W książce „Dzieciństwo, młodość 
i wielka budowa” pod red. Marii Lipok
-Bierwiaczonek i Joanny Kucz-Piecz-
ki, pojawia się jedna z nielicznych re-
lacji dotyczących tego procesu. Na ogół 
we wspomnieniach tyszan i w różnych 
opracowaniach przewija się wątek bu-
dowy tzw. Nowych Tychów, Stefania Ba-
dura mówi o tym, co odeszło: „Pierw-
sze konkretne działania władz miejskich, 
dotyczące naszej rodziny, skupiły się 
na pomniejszeniu naszej nieruchomości 
z czterech dosłownie stron. Na pierwszy 
ogień poszła przydomowa działka, wte-
dy było to babcine pole, na którym przez 
lata sadziła ziemniaki, jarzyny, kapustę 
albo siała zboże. Babcia szybko przeka-
zała ziemię swoim dzieciom. Moja mama 
za swoją część otrzymała w zamian dział-
kę za ulicą Mikołowską, co na początku 
wydawało nam się straszną niesprawied-
liwością. (…) Inne pole, dzierżawione, 
mieliśmy w Żwakowie (…) W następ-
nej kolejności pozbawiono nas ogród-
ka i części podwórka, bo projektanci już 
mieli w planach w tym miejscu chodni-
ki i ulicę Engelsa (obecnie ul. Edukacji) 
(…) Nieubłaganie zbliżał się kres nasze-
go pobytu w starym domu. Nasz dom nie 
mógł dłużej stać tam, gdzie wybudowa-
li go moi dziadkowie tuż przed wojną. 
I tak po 30 latach rodzice musieli pod-
jąć się trudu przeniesienia domu i ro-
dziny w inne, spokojniejsze miejsce (…) 
Zburzenie domu, który służył wszystkim 
domownikom i nie wymaga żadnych re-
montów, jest działaniem, do którego trze-
ba się przygotować, prawie dojrzeć”.

tyskie rodziny rolnicze
Rolnicze Tychy dobrze pamięta Danuta 
Król, która w 1957 roku została dyrek-
torem Banku Spółdzielczego, jedynego 
wówczas w mieście. Bank ten działał 
przede wszystkim wśród rolników, stąd 
wielu z nich poznała osobiście.

– Był to czas, kiedy miasto się rozbu-
dowywało, potrzeba było terenów i na-
stępowały wywłaszczenia – wspomina. 
– Na mocy ustaw systematycznie zaczę-
ły znikać tyskie gospodarstwa rolne. Dziś 
jeszcze widzę jak przy ul. Buczka (obec-
nie Baczyńskiego) kwitło gospodarstwo 
Jana Moćki, przy ul. Sienkiewicza go-
spodarował Muszer, a za nim – na rogu 
ul. Sienkiewicza i Katowickiej – miał go-
spodarstwo Pilszek. Było też gospodar-
stwo pani Badury, przy obecnej ul. Ba-
ziowej aż do ul. Begonii gospodarował 
Golda, którego pola sięgały na południe – 
do Skałki i obecnego OBI. Przy ul. Staro-
kościelnej nadal stoi młyn, a za nim było 
gospodarstwo Droba, dalej wysokotowa-
rowe Machalicy. W Paprocanach gospo-
darował Bortel, Ryszard i Hubert Czyp-
kowie, Kontny, rodziny Czardybonów 
i inni. W Cielmicach było gospodarstwo 
Niemca – znakomitego skądinąd mówcy, 
Targiela, Orocza, Parysza i in. W Urba-
nowicach gospodarowali Jan i Jozef Szczy-
głowie, Sojka, Bartecki, Goj, pani Górna, 
w Jaroszowicach – Ścierski, na Mąkołow-
cu m.in. Anastazja Brzoska, Kołodziej, 
Kulka, w Wilkowyjach – Halski, Hajnow-
ski, Musiolik, Pilchowski, Karwot oraz 
panie – Goj, Marek, Barchańska. Rolni-

ków było rzecz jasna znacznie więcej, wy-
mieniam tylko niektórych, bo te nazwiska 
szczególnie utkwiły mi w pamięci. Stop-
niowo jednak likwidowano gospodarstwa 
i na parcelach powstawały domy jedno-
rodzinne i bloki, zasiedlane przyjezdny-
mi. Z jednej strony budowa miasta cieszy-
ła wielu, dawała optymizm, nadzieję, ale 
z drugiej – zamykała w Tychach pewną 
epokę, odbierała wielu osobom to, z czym 
związani byli przez całe życie, a właściwie 
całe ich rodzinne pokolenia.

krowy i konie na ul. begonii
Hubert Chwalczyk, były pracownik Urzę-
du Miasta w Tychach, pamięta rozmiesz-
czenie niektórych gospodarstw, a także 
działek, na których powstawały kolejne 
osiedla i zabudowania miejskie. Niemal 
wszystkie budynki mieszkalne rolników, 
nie mówiąc o zabudowaniach gospodar-
czych zostały wyburzone.

– Ulica Begonii. Tu miał swoje gospo-
darstwo Ludwik Golda. Bardzo dobrze 
prosperowało, było dobrze wyposażo-
ne w sprzęt rolniczy. Gospodarz miał 
6 krów, 2 konie i hodowlę tuczników. 
Na jego działkach powstało część osied-
la C i H. Warto dodać, iż jego synem był 
Karol Golda, który ukończył Uniwersy-
tet Gregoriański w Rzymie, a mszę św. 
odprawił w kościele św. Marii Magda-
leny w 1938 roku. Został zamordowany 
w obozie koncentracyjnym Auschwitz-
Birkenau w 1942 i, jak wiadomo, trwa 
jego proces beatyfikacyjny. Nieopodal – 
obecnie al. Bielska i ul. Starokościelna – 

gospodarował Wilhelm Golda, specjali-
zujący się w hodowli trzody chlewnej, 
pamiętam, że także miał sporo nowego 
sprzętu rolniczego. W dwóch stawach 
hodował też ryby. Na jego działkach 
wybudowano stadion piłkarski i część 
osiedla C. Ulica Biblioteczna znajduje się 
w miejscu, gdzie było gospodarstwo pań-
stwa Badurów. Tu wybudowano osiedle B 
i C, więc zabudowania stosunkowo szyb-
ko zostały wyburzone.

teatr na polu kurzoków
– Ulica Hlonda. Tutaj było gospodar-
stwo rodziny Kurzok. Na ich gruntach 
wybudowano m.in. Teatr Mały oraz część 
osiedla B. Z kolei pl. Baczyńskiego po-
wstał na gruntach rodziny Moćko. Kon-
rad Pilszek miał gospodarstwo, gdzie 
obecnie jest ul. Sienkiewicza i al. Biel-
ska. Miał hodowlę krów, tuczników i duży 
sad. To było jedno z większych tyskich 
gospodarstw – długi pas ziemi wzdłuż 
obecnej al. Bielskiej. Na jego działkach 
powstały m.in. Komenda Miejska Policji 
oraz budynek Zespołu Szkół nr 4. Przy 
ul. Starokościelnej gospodarowali Teodor 
Drob i Paweł Drob. Mieli nowoczesne go-
spodarstwa, głównie hodowla tuczników. 
Na działkach Teodora wybudowano tere-
ny sportowe a także część osiedla C i E. 
Z kolei Paweł miał przy gospodarstwie 
trzy stawy i jedną z największych hodowli 
ryb w okolicy. Jeden staw były tam, gdzie 
dzisiaj jest Skwer Niedźwiadków i zresztą 
kiedy mocniej popada, za fontanną w tym 
miejscu tworzy się spora kałuża. Dwa 

kolejne były w miejscu, gdzie jest sta-
dion lekkoatletyczny i korty. Pamiętam, 
że kiedy odławiał ryby, spuszczał wodę 
z jednego stawu, wybierał ryby, a potem 
z kolejnego. A ten pierwszy napełniał się 
wodą spływającą z pól i deszczówką, któ-
ra potem uzupełniała wodę w drugim, itd. 
Przy ul. Starokościelnej gospodarowali 
także państwo Machalicowie. Na ich zie-
mi wybudowano część os. F i Park Miej-
ski. Czardybonowie mieli gospodarstwo 
przy ul. Paprocańskiej i dużą połać ziemi 
– od Paprocan w kierunku obecnej DK-1. 
Wybudowano na niej m.in. Szpital Wo-
jewódzki i część os. T. Na niej znajduje 
Park Łabędzi, gdzie był duży staw, stacja 
paliw przy ul. Beskidzkiej, a Czardybono-
wie mieli także ziemie po drugiej stronie 
obecnej DK-1 – aż do lasu.

Takie były Tychy, których już nie ma – 
niewielkie miasteczko otoczone kilku-
dziesięcioma gospodarstwami wśród pól 
– z łanami zbóż, łąkami, pastwiskami 
wydeptanymi ścieżkami i ubitymi przez 
wozy drogami...

– Pamiętam, jakby to było dziś. Szyko-
waliśmy się z ojcem do żniw. Lato było 
słoneczne, zboże pięknie dojrzało. Ale 
któregoś dnia na nasze pole wjechały spy-
chacze, koparki i zaczęły wszystko rozjeż-
dżać. Tydzień było do żniw! Nie poczeka-
li… Dla mnie to był po prostu rabunek. 
Za sporą połać ziemi moi rodzice dosta-
li mniej niż za brzózki i jakieś samosiej-
ki, które na nich rosły, a które po ścięciu 
ojciec sprzedał – wspomina jeden z rol-
ników. leszek sobieRaj ●

nasze dziedzictwo

tychy, których już nie ma...
w cieniu entuzjastycznego socjalistycznego budowania Miasta, KRyłO SIę POcZucIE NIESPRAWIEDLIWOŚcI (cZ. 2).

W miejscu widocznego na zdjęciu gospodarstwa stoją teraz obiekty sportowe przy ul. Edukacji. Na pierwszym planie budowa 
Technikum Budowlanego (ok. 1960 rok). Fot. Andrzej Czyżewski – ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.
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BROWAROWA, CHŁODNICZA, 
DOJAZDOWA, GRANICZNA, 

ŁĄKOWA, MŁYŃSKA, 
OBYWATELSKA, PODLESKA, 

SOSNOWA, WAŁOWA, WĄSKA

SEGREGOWANE 18 29 27

ZMIESZANE 1, 15, 29 12, 26 10, 24

BIO-KUCHENNE 6, 20 3, 17 1, 15, 29

BIO-ZIELONE 13, 27 10, 24

POPIÓŁ 13 10 8

GABARYTOWE 18

BRZOSKWINIOWA, CZUŁOWSKA, 
JABŁONI, JAŁOWCOWA, KLONOWA, 

MAHONIOWA, ŚWIERKOWA, WIĄZOWA

SEGREGOWANE 7 4 2

ZMIESZANE 5, 19 2, 16, 30 14, 28

BIO-KUCHENNE 7, 21 4, 18 2, 16, 30

BIO-ZIELONE 12, 26 9, 23

POPIÓŁ 20 17 21

GABARYTOWE 11

BURSZTYNOWA, JAKUBA, 
JAROSZOWICKA, KOŚCIELNA, 

KRZYWA, KS. SZKATUŁY, LIGONIA, 
MIŁA, POGODNA, PROMIENNA, 

RUBINOWA, RYMARSKA, 
SZMARAGDOWA, UŁAŃSKA, 

WSPÓLNA

SEGREGOWANE 28 25 21

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 8, 22

BIO-KUCHENNE 12, 27 8, 23 7, 21

BIO-ZIELONE 12, 27 8, 23

POPIÓŁ 6 3 2

GABARYTOWE 21

BZÓW, IRYSÓW, JAŚMINÓW, 
KONWALII, KWIATÓW, MAGNOLII, 
SZAROTEK, TULIPANÓW, ZIELONA

SEGREGOWANE 8 5 3

ZMIESZANE 7, 21 4, 18 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 7, 21 4, 18 2, 16, 30

BIO-ZIELONE 14, 28 12, 25

POPIÓŁ 20 17 15

GABARYTOWE 12

CHAŁUPNICZA, NIZINNA, 
REGIONALNA, REJA, REYMONTA, 

RUNOWA, SKALNA, ZRĘBOWA

SEGREGOWANE 25 29 20

ZMIESZANE 6, 20 4, 17 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 14, 28 10, 24 9, 23

BIO-ZIELONE 14, 28 10, 24

POPIÓŁ 25 29 20

GABARYTOWE 6

CIELMICKA

SEGREGOWANE 6 3 2

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 8, 22

BIO-KUCHENNE 4, 18 2, 15, 29 13, 27

BIO-ZIELONE 4, 18 2, 15, 29

POPIÓŁ 8 4 3

GABARYTOWE 20

CISÓW, CYTRYNOWA, CZARNA, 
JARZĘBINOWA, JODŁOWA, 
KALINOWA, LAWENDOWA, 

LESZCZYNOWA, POD LASEM, 
POMARAŃCZY, TOPOLOWA, 

WIOSENNA, ZWIERZYNIECKA (33), 
CEDROWA

SEGREGOWANE 1 5 3

ZMIESZANE 7, 21 4, 18 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 5, 19 2, 16, 30 14, 28

BIO-ZIELONE 7, 21 4, 18

POPIÓŁ 4 8 6

GABARYTOWE 19

DAMROTA, DWORCOWA, MARII 
KONOPNICKIEJ, NOWOKOŚCIELNA, 

PIWNA, PRZEŚWIT, SKOŚNA, 
STUDZIENNA, ŹRÓDLANA

SEGREGOWANE 20 17 15

ZMIESZANE 6, 20 3, 17 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 4, 18 2, 15, 29 13, 27

BIO-ZIELONE 6, 20 3, 17

POPIÓŁ 6 3 1

GABARYTOWE 14

DERKACZY, KORMORANÓW, 
KOSÓW, MĄKOŁOWSKA, 

OBJAZDOWA, STRUSIA, WRONIA

SEGREGOWANE 22 19 17

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 7, 21

BIO-KUCHENNE 4, 18 2, 15, 29 13, 27

BIO-ZIELONE 6, 20 3, 17

POPIÓŁ 6 3 1

GABARYTOWE 13

DŁUGA

SEGREGOWANE 28 25 21

ZMIESZANE 6, 20 4, 17 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 12, 27 8, 23 7, 21

BIO-ZIELONE 12, 27 8, 23

POPIÓŁ 6 3 2

GABARYTOWE 21

DOŁOWA

SEGREGOWANE 6 3 1

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 7, 21

BIO-KUCHENNE 4, 18 2, 15, 29 13, 27

BIO-ZIELONE 6, 20 3, 17

POPIÓŁ 6 3 1

GABARYTOWE 15

DUNIKOWSKIEGO, HETMAŃSKA, 
HIEROWSKIEGO, ROLNA, 

STOCZNIOWCÓW 70

SEGREGOWANE 26 30 28

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 8, 22

BIO-KUCHENNE 7, 21 5, 18 2, 16, 30

BIO-ZIELONE 7, 21 5, 18

POPIÓŁ 20 24 15

GABARYTOWE 1

DWORSKA, ŁĄCZNA, MIODOWA, 
PASTERSKA, POPRZECZNA, 

SAMOCHODOWA

SEGREGOWANE 28 25 21

ZMIESZANE 6, 20 4, 17 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 12, 27 8, 23 7, 21

BIO-ZIELONE 12, 27 8, 23

POPIÓŁ 4 2 1

GABARYTOWE 21

FLAMINGÓW, ZIELONE WZGÓRZE

SEGREGOWANE 22 19 17

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 7, 21

BIO-KUCHENNE 4, 18 2, 15, 29 13, 27

BIO-ZIELONE 6, 20 3, 17

POPIÓŁ 6 3 1

GABARYTOWE 15

FRYCZA MODRZEWSKIEGO

SEGREGOWANE 7 5 3

ZMIESZANE 6, 20 4, 17 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 6, 20 4, 17 1, 15, 29

BIO-ZIELONE 6, 20 4, 17

POPIÓŁ 18 22 13

GABARYTOWE 4

GLINCZAŃSKA, GRZYBOWA, HAŃCZY, 
JAGODOWA, JEŻYNOWA, MALINOWA, 

MOSTOWA, STAWOWA, WODNA

SEGREGOWANE 26 30 28

ZMIESZANE 6, 20 4, 17 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 7, 21 5, 18 2, 16, 30

BIO-ZIELONE 7, 21 5, 18

POPIÓŁ 27 30 21

GABARYTOWE 1

ULICA ODPADY X XI XII ULICA ODPADY X XI XII

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

EcoHarmonogram POBIERZ EcoHarmonogram
I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z ODBIOREM ODPADÓW
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EcoHarmonogram POBIERZ EcoHarmonogram I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z ODBIOREM ODPADÓW

GŁÓWNA, KOWALSKA, 
NOWOWIEJSKA, STOLARSKA

SEGREGOWANE 7 5 3

ZMIESZANE 6, 20 4, 17 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 6, 20 4, 17 1, 15, 29

BIO-ZIELONE 6, 20 4, 17

POPIÓŁ 8 4 3

GABARYTOWE 4

HARCERSKA

SEGREGOWANE 25 29 20

ZMIESZANE 6, 20 4, 17 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 14, 28 10, 24 9, 23

BIO-ZIELONE 14, 28 10, 24

POPIÓŁ 20 24 15

GABARYTOWE 6

HONORATY, KOPERNIKA, 
OWCZARSKA, ŻWAKOWSKA

SEGREGOWANE 26 30 28

ZMIESZANE 6, 20 4, 17 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 7, 21 5, 18 2, 16, 30

BIO-ZIELONE 7, 21 5, 18

POPIÓŁ 20 24 15

GABARYTOWE 1

HUTNICZA, NAD JEZIOREM, 
RYBITWY, WIENIAWSKIEGO

SEGREGOWANE 4 2 1

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 8, 22

BIO-KUCHENNE 5, 19 3, 16, 29 14, 28

BIO-ZIELONE 5, 19 3, 16, 29

POPIÓŁ 13 17 8

GABARYTOWE 7

JANA PAWŁA II

SEGREGOWANE 5 3 1

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 8, 22

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 6, 20

BIO-ZIELONE 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 20 24 15

GABARYTOWE 8

JANKOWICKA, PARKOWA, 
PLAC ZBAWICIELA, SIKORSKIEGO, 

TARGIELA (do 72A, numery parzyste), 
TARGIELA (do 79, numery nieparzyste), 

ZACISZE, ZBOŻOWA, 
ZELWEROWICZA, ZIEMIAŃSKA, 

ZŁOTA, ŻÓŁKIEWSKIEGO, ZYGMUNTA

SEGREGOWANE 6 3 2

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 8, 22

BIO-KUCHENNE 4, 18 2, 15, 29 13, 27

BIO-ZIELONE 4, 18 2, 15, 29

POPIÓŁ 13 17 8

GABARYTOWE 20

JAŚKOWICKA, KS. ŚWIERZEGO

SEGREGOWANE 25 29 20

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 8, 22

BIO-KUCHENNE 14, 28 10, 24 9, 23

BIO-ZIELONE 14, 28 10, 24

POPIÓŁ 22 26 17

GABARYTOWE 6

JASTRZĘBIA, SZCZYGLA

SEGREGOWANE 19 16 28

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 7, 21

BIO-KUCHENNE 4, 18 2, 15, 29 13, 27

BIO-ZIELONE 6, 20 3, 17

POPIÓŁ 6 3 1

GABARYTOWE 13

JEMIOŁOWA, KS. TISCHNERA, 
TOŁSTOJA

SEGREGOWANE 5 3 1

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 8, 22

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 6, 20

BIO-ZIELONE 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 13 17 8

GABARYTOWE 8

JURAJSKA, JUTRZENKI, PROSTA, 
ŚW. JÓZEFA, TETMAJERA

SEGREGOWANE 5 3 1

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 8, 22

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 6, 20

BIO-ZIELONE 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 15 19 10

GABARYTOWE 8

KORALOWA, MYSŁOWICKA, 
POLNYCH KWIATÓW, SIELSKA

SEGREGOWANE 28 25 21

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 8, 22

BIO-KUCHENNE 12, 27 8, 23 7, 21

BIO-ZIELONE 12, 27 8, 23

POPIÓŁ 4 2 1

GABARYTOWE 21

KRÓTKA

SEGREGOWANE 19 16 28

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 7, 21

BIO-KUCHENNE 4, 18 2, 15, 29 13, 27

BIO-ZIELONE 6, 20 3, 17

POPIÓŁ 6 3 1

GABARYTOWE 14

KRUCZA, ŁABĘDZIA, PAWIA, 
SKOWRONKÓW, SOWIA

SEGREGOWANE 19 16 28

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 8, 22

BIO-KUCHENNE 4, 18 2, 15, 29 13, 27

BIO-ZIELONE 6, 20 3, 17

POPIÓŁ 6 3 1

GABARYTOWE 15

KS. RADZIEJEWSKIEGO, RYDLA

SEGREGOWANE 26 30 28

ZMIESZANE 6, 20 4, 17 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 7, 21 5, 18 2, 16, 30

BIO-ZIELONE 7, 21 5, 18

POPIÓŁ 25 29 20

GABARYTOWE 1

KURPIŃSKIEGO

SEGREGOWANE 25 29 20

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 8, 22

BIO-KUCHENNE 14, 28 10, 24 9, 23

BIO-ZIELONE 14, 28 10, 24

POPIÓŁ 20 24 15

GABARYTOWE 6

LEGIONÓW POLSKICH (42)

SEGREGOWANE 14 10 9

ZMIESZANE 1, 15, 29 12, 26 10, 24

BIO-KUCHENNE 7, 21 4, 18 2, 16, 30

BIO-ZIELONE 6, 20 3, 17

POPIÓŁ 6 3 1

GABARYTOWE 14

ULICA ODPADY X XI XII ULICA ODPADY X XI XII

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

cHóR gospel god’s 
pRopeRty świętowaŁ 
swoje 15-lecie. z okazji 
uRodzin w Minioną 
sobotę zostaŁa 
odpRawiona Msza 
św. w kościele pw. 
św. jana cHRzciciela 
w intencji cHóRu, 
po któRej odbyŁ się 
konceRt. cHóRzystaMi 
dyRygowaŁ zaŁożyciel 
god’s pRopeRty adaM 
saczka, absolwent 
katowickiej akadeMii 
Muzycznej iM. kaRola 
szyManowskiego 
i państwowego studiuM 
wokalno-aktoRskiego 
w gliwicacH.

God’s Property śpiewają gospel 
czyli rodzaj chrześcijańskiej mu-
zyki obrzędowej (sakralnej), 
mającej swój początek w XIX-
wiecznej kulturze czarnoskórych 
mieszkańców Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki. Charakteryzuje się 
żywiołowym i bardzo radosnym 
podejściem. Chórzyści śpiewają 
w dwóch językach: polskim i an-
gielskim.

Swój pierwszy koncert zagrali 
w 2006 r. właśnie w kościele pw. 
św. Jana Chrzciciela. Od tego cza-
su spotykają się we wtorki o 17.30 
w Miejskim Centrum Kultury 
na próbach, które są otwarte dla 
wszystkich chętnych.

W 2013 roku ukazała się de-
biutancka płyta zespołu, na której 
gościnnie zaśpiewał Peter Fran-

cis – jeden z najbardziej utalen-
towanych brytyjskich wokali-
stów i dyrygentów chórów gospel. 
W marcu 2019 r. chór uczestni-
czył w nagraniu płyty Magdy 
Anioł pt. „Odmawiam” oraz brał 
udział w koncertach promujących 
album. We wrześniu tego same-
go roku God’s Property wystą-
pili na dwóch koncertach z ze-
społem Chłopcy z Placu Broni 
w Krakowie z okazji 70-lecia No-
wej Huty.

W styczniu bieżącego roku na-
grany przez grupę teledysk do pio-
senki pt. „Kiedy nadszedł czas”, 

został zwycięzcą finału konkursu 
„Jemu wdzięcznie przygrywajcie” 
transmitowanego w TVP1.

Raz w miesiącu zespół spo-
tyka się na wspólnej eucharystii 
w kościele pw. św. Marii Magdale-
ny w Tychach. Koncertują w całej 
Polsce oraz organizują warsztaty 
gospel z zagranicznymi gośćmi 
jak m.in. Peter Francis, Karen 
Gibson oraz Ruth i Emmanuel 
Waldron.

Podczas koncertu dyrygent 
przypomniał skąd wzięła się na-
zwa. – Moja koleżanka, a obec-
nie siostra zakonna Kordiana, 

zadzwoniła do mnie i zapropo-
nowała nazwę God’s Property 
(z ang. własność boga). Powie-
działa, że tak jej podyktowa-
ło serce podczas modlitwy. Nie 
miała pojęcia, że w USA jest już 
grupa gospel, która śpiewa pod 
taką nazwą. Uznałem to za znak – 
podzielił się założyciel. – Bardzo 
bym nie chciał, abyście odebrali 
nas tylko jako muzyków. My nie 
koncertujemy, my głosimy dobrą 
nowinę. Chrystus kocha, Chry-
stus umarł i dla nas zmartwych-
wstał, a my jesteśmy jego włas-
nością. kaMil peszat ●

Już od kilku lat wiadomo, że koś-
ciół Ducha Świętego, który wpisany 
został do rejestru zabytków woje-
wództwa śląskiego i został objęty 
ochroną wraz z dzwonnicą i oto-
czeniem, wymaga podjęcia prac 
konserwatorskich. W sierpniu Rada 
Miasta zadecydowała o przyznaniu 
środków na ocenę stanu technicz-
nego tyskiej świątyni.

– Chcemy kontynuować dzia-
łania, które zaczęliśmy już kilka 
lat temu – powiedział ks. pro-
boszcz Dariusz Mazur. – Żeby 
bowiem cokolwiek można było 
zrobić w zabytku, trzeba posia-
dać konkretne plany i takie zo-
stały zrobione w ubiegłym roku. 
Konieczne jednak jest sporządze-
nie ekspertyzy technicznej, doty-
czącej ikon oraz obiektu. Dzięki 
przyznanej przez władze miasta 
dotacji oraz naszym funduszom, 
taką ekspertyzę planujemy wyko-
nać w październiku i listopadzie. 
Dopiero potem będzie można 
myśleć o wykonaniu konkretnych 
prac. Dodam, iż dwa razy w roku 
robione są przeglądy techniczne 
i wynika z nich, że konstrukcja 
budynku jest stabilna. Pęknięcia 
dotyczą przypór.

Przypomnijmy, iż na ostat-
niej sesji Rada Miasta przyzna-
ła dotację wysokości 116 tys. zł. 
Jak informuje Anna Syska, miej-
ski konserwator zabytków, dota-
cja została przyznana parafii pw. 
Ducha Świętego na przeprowa-
dzenie badań budynku kościoła, 
które mają polegać na ocenie sta-
nu technicznego ścian, elemen-
tów drewnianych i żelbetowych 
oraz wykonaniu badań konserwa-

torskich. Te drugie mają polegać 
na pobraniu w budynku próbek 
oraz przebadaniu ich pod ką-
tem poziomu wilgoci, obecno-
ści grzybów, drewnojadów oraz 
wykonaniu analizy chemiczno-
technologicznej wykorzystanych 
we wnętrzu materiałów

– Wnioskodawca argumento-
wał konieczność przeprowadzenia 
prac m.in. zaobserwowanymi pio-
nowymi pęknięciami świadczący-
mi o jego niestabilności. Ponad-
to zwrócił uwagę na słabą jakość 
dostępnych w czasie powstawania 
kościoła materiałów budowlanych. 
To, wraz z brakiem właściwej izo-
lacji termicznej dachu, cyklicznym 
zawilgacaniem drewna i polichro-
mii sprawiło, że dla zachowania 
polichromii niezbędne jest prze-
prowadzenie prac konserwator-
skich. Tegoroczne badania do-
piero określą stan zachowania 
zabytku i stopień zniszczeń poli-
chromii, a także określą sposób 
postępowania przy dalszych pra-
cach, takich jak dobór technologii 
i rodzaju prac konserwatorskich – 
stwierdziła A. Syska.

– Trudno przed ekspertyzą po-
wiedzieć, od czego rozpoczną się 
prace konserwatorskie, czy ikony 
ratowane będą „od środka”, czy 
„od zewnątrz” – dodał ks. Da-
riusz Mazur. – Nie wiemy także 
czy trzeba będzie prace rozpocząć 
od dachu, a w tym przypadku 
kościół to właśnie dach. Po eks-
pertyzach dowiemy się czy wy-
mienione zostaną fragmenty da-
chu, czy też prace dotyczyć będą 
np. przestrzeni między pokry-
ciem a podbitką. ls ●

15 lat dobrej noWiny
w kościele pw. św. jana cHRzciciela ODBył SIę uRODZINOWy KONcERT cHóRu GOSPEL GOD’S PROPERTy. 

ekspertyza ma określić stopień zniszczeń polichromii w kościele 
Ducha Św.

Pomoc dla zabytku
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„babciu, dziadku, opowiedz swoiM wnuczętoM”

„twoje tychy”: – jest pan 
od dzieciństwa związany 
z Paprocanami?
jaN WygRaBeK: – Urodziłem 
się w Paprocanach, ochrzczony 
zostałem w tutejszym kościele. 
Tata Karol był ślusarzem 
na kopalni „Murcki”. Mama 
Maria z domu Gołosz zajmowała 
się domem i dziećmi. Byłem 
najmłodszy. Siostra Krystyna 
była 12 lat starsza, a brat 
Alojzy – 9 lat. Nasz rodzinny 
dom znajdował się przy 
ul. Polnej (obecnie Hutniczej). 
Kręciły się koło niego kury, 
gęsi, kaczki. I, jak to na wsi, nie 
mogło zabraknąć krowy i świń. 
Ziemi mieliśmy mało, z reguły 
dzierżawiliśmy.
Najczęściej gęsi wypasałem 
z kolegami na polach przy 
lesie, co bardzo lubiłem. 
Urządzaliśmy też różne 
zabawy, do których sami 
robiliśmy sobie miecze lub 
proce i odgrywaliśmy postacie 
z bajek telewizyjnych. Miałem 
też hulajnogę, którą zrobił 
mi ojciec. Podobały mi się prace 
gospodarskie, np. sprzątanie 
u krów, rąbanie drzewa. To były 
fajne czasy, bo ciągle coś się 
działo. Wraz z kolegami w czasie 
żniw bawiliśmy się w chowane-
go w snopkach lub w stodole. 
W zimie graliśmy w hokeja 
na jeziorze lub stawach. Musia-
łem też pucować buty rodziców 
przed niedzielnym wyjściem 
do kościoła.
Mieszkała razem z nami babcia 
Zuzanna, mama taty. Gdy byłem 
mały zostawała ze mną, gdy 
mama szła oporządzić dobytek. 
Z rana śpiewała pięknie godzin-
ki. Niestety, zmarła gdy miałem 
8 lat. W drugiej części budynku 
mieszkała ciocia, siostra ojca. 
Był to stary dom, zbudowany 
własnymi siłami przez dziadków, 
którzy sami wypalali cegły. 
Do przedszkola chodziłem 
razem z kuzynem na krótko 
przed rozpoczęciem szkoły.

która znajdowała się w tym samym 
budynku przy ul. Paprocańskiej… 
lubił się pan uczyć?

– 8-letnią szkołę podstawową 
rozpocząłem razem z moją 
przyszłą żoną, która mieszkała 
po sąsiedzku. Była to mała 
szkoła. W naszej klasie było 25 
uczennic i uczniów. Nosiliśmy 
mundurki i tornistry. Naszą 
wychowawczynią była Bar-
bara Wolny, a kierowniczką 
Jadwiga Klin. Miło wspominam 
panią Różę Pajor, która uczyła 
geografii i prowadziła szkolną 
bibliotekę, byłem w niej stałym 
czytelnikiem. Lubiłem też język 
polski i historię oraz biologię, 
szczególnie dział o zwierzętach. 
Do I Komunii św. przygotowy-
wał nas już w I klasie ks. pro-
boszcz Stanisław Czerwionka, 
najpierw w szkole, a przez pól 
roku na chórze w kościele, gdzie 
było tak zimno, że nie dało 
się wytrzymać. Po I Komunii 
św. zostałem ministrantem 
i służyłem codziennie do mszy 
św. aż do ukończenia szkoły 
podstawowej. Mieliśmy fajnych 
wikarych: ks. Gawron i ks. 
Kapuściok organizowali dla mi-
nistrantów i młodzieży z parafii 
letnie obozy w górach a w czasie 
zim kuligi. Na górskich szlakach 
zdobywaliśmy kolejne odznaki 
PTTK. Należałem też do har-
cerstwa. Pani Adaśko, która 
przyszła do szkoły po studiach, 
założyła drużynę harcerską. Pod 
lasem mieliśmy zbiórki i różne 
zabawy.
W szkole odbywały się 
akademie z różnych okazji. 
W starszych klasach z kolegą 
Benkiem Zawiszą robiliśmy 
za operatorów. Szkoła miała 
rzutnik. Jeździliśmy do Katowic 
i wypożyczaliśmy filmy, najczęś-
ciej przyrodnicze i historyczne 
albo bajki i pokazywaliśmy 
w szkole. Urządzaliśmy także 
koncerty życzeń np. z okazji 
Dnia Nauczyciela. Pamiętam też 
odwiedziny u byłego kierownika 
naszej szkoły pana Filipa Nowa-
ry. Ja recytowałem wtedy wiersz, 
a koleżanka Halina Kubica 
śpiewała piosenki, obecni też 
byli nasi nauczyciele. Były też 
bale przebierańców, na które 
stroje przygotowywaliśmy 

sami w domu i obowiązkowe 
pochody pierwszomajowe, które 
nie cieszyły się dużym powodze-
niem. Nie było czasu na nudy.

ale 8 lat szybko minęło i trzeba 
było uczyć się dalej, a szkoła 
średnia nie była już chyba taka 
łatwa?
– Wybrałem szkołę ZEG, bo była 
wtedy modna i tam szli moi ko-
ledzy. Przy naborze dyrektorem 
był jeszcze Kazimierz Horsztyń-
ski, a od nowego roku szkolnego 
Roman Oczko, który uczył 
matematyki. Szkoła mieściła 
się w budynku, gdzie obecnie 
mieści się Sanepid. Na początku 
roku szkolnego 1968 oddano 
do użytku pierwszy z trzech 
budynków ZEG-u. Na początku 
mieliśmy mundurki z tarczami 
i specjalne ZEG-owskie 
czapki. Z czasem mundurki 
zamieniliśmy na garnitury. 
Naukę rozpocząłem w zawo-
dówce. Trzy dni mieliśmy nauki 
i trzy praktyki. Po ukończeniu 
szkoły, już jako pracownik 
ZEG-u, kontynuowałem naukę 
w technikum wieczorowym, 
które ukończyłem z dyplomem 
technika elektronika. Maturę 
zdałem w 1975 roku. W szkole 
udzielałem się sportowo i repre-
zentowałem ZEG w rozgryw-
kach piłki nożnej i siatkowej. 
Brałem także udział z drużyną 
z Paprocan w Tyskich Rozgryw-
kach Dzikich Drużyn. Raz nawet 
zajęliśmy I miejsce, a nagrodą 

była dwudniowa wycieczka 
w góry.

a co po maturze? kontynuował 
pan pracę w zeg-u. nie myślał 
o studiach?
– Przepracowałem jeszcze kilka 
lat w ZEG-u, a potem przenio-
słem się na kopalnię „Ziemowit” 
i tam zostałem do emerytury. 
Początki były trudne, ale 
z czasem przyzwyczaiłem się 
do trzech zmian przez cały 
tydzień łącznie z niedzielą. Prze-
ważnie miałem jedną niedzielę 
wolną. Dojeżdżałem pociągiem 
ze stacji Tychy Miasto. Za pracę 
w sobotę dostawało się specjalne 
książeczki, na które można 
było kupować delikatesowe 
towary w sklepach górniczych. 
To dzieliło społeczeństwo. 
Ale na kopalni było wesoło 
i solidarnie, pomimo że górnicy 
pochodzili z całej Polski. Pracę 
w kopalni łączyłem z budową 
własnego domu, który ukoń-
czyliśmy w 1986r. Bardzo 
uroczyście i hucznie świętowano 
Barbórki, ale ja spędzałem 
je w rodzinnym gronie, bo ojciec 
i szwagier też byli górnikami. 
I taka była śląska tradycja. Czas 
szybko mijał i przyszedł czas 
na emeryturę.

na której nie ma nudów?
– Ależ skąd! Dalej hodowałem 
gołębie, w które wciągnął mnie 
ojciec. Gdy byłem jeszcze 
bajtlem przyniósł kilka gołębi 

od kolegów z pracy na kopalni 
„Murcki”. Na początku hodo-
wałem je jako hobby, a potem 
zapisałem się do Związku 
Hodowców Gołębi Poczto-
wych. Organizowaliśmy loty, 
do których trzeba było gołębie 
dobrze przygotować. Robiliśmy 
też z gołębi rosołki dla córek, 
jak były małe. Jest to naprawdę 
delikates. Cały czas pomagałem 
żonie przy wychowywaniu 
wnuków i pracach przy domu 
i w ogrodzie. A teraz w miarę 
czasu i możliwości robimy 
wypady na rowerach wyjeżdża-
my w góry i na grzyby. Życie 
jest piękne na emeryturze, jeśli 
człowiek jest zdrowy.

a co według pana jest w życiu 
najważniejsze, co pozwala na bycie 
w dobrym nastroju?
– Przede wszystkim zgodna 
rodzina, na którą zawsze można 
liczyć i inwestycja w dzieci, 
z których osiągnięć można się 
cieszyć. Wszystkie nasze córki 
mają wyższe wykształcenie, 
co przekonuje o dobrze zainwe-
stowanych pieniądzach. Bardzo 
ważna jest wiara w Boga, dzięki 
której życie staje się łatwiejsze 
i wiara w drugiego człowieka, 
bez którego trudno byłoby żyć. 
Życia nie da się powtórzyć, życie 
jest tylko jedno i każdy powinien 
o tym pamiętać!

i małe wspomnienie. w waszej 
dzielnicy franciszkanie świętują 

jubileusz 25-lecia przybycia 
do naszego miasta. czy pamięta 
pan to wydarzenie?
– Tak się składa, że od dzieciń-
stwa miałem kontakt z kuzynem, 
który był franciszkaninem, 
ojcem Donatem z Panewnik, 
często odwiedzał rodzinę. To on 
namówił mnie do ministrantury. 
Od najmłodszych lat lubiłem 
franciszkanów, jeździliśmy 
do Stajenki w Panewnikach, 
co bardzo lubiłem. Więc gdy 
usłyszałem, że przybędą do Ty-
chów, bardzo się ucieszyłem. 
Pamiętam jak zaczęli budować 
klasztor od Porcjunkuli. Nie po-
dejrzewałem, że podejmą się tak 
wielkiego zadania. Podziwiam 
ich za odwagę i wytrwałość. 
Co roku mamy „żywą stajenkę” 
przy budującej się świątyni, 
którą odwiedzamy z córkami 
i wnuczętami. Gdy spotykamy 
się z różnymi ludźmi, często 
wspominają o franciszkanach, 
którzy stali się swoistą wizy-
tówką Tychów. Dużo robią dla 
swoich parafian, ale także tych, 
którzy nie mają domu lub mają 
różne inne problemy. Od kilku 
lat istnieje „Betlejka”, którą 
opiekuje się ojciec Wawrzyniec. 
Znajdują w niej swoje miejsce ci, 
których los ciężko doświadczył 
i nikt ich nie chce. To piękna 
inicjatywa! Ważne jest bardzo 
zapalić światełko nadziei, nawet 
jeśli małe!
RozMawiaŁa: 
danuta wencel ●

całe życie W paprocanach
„jeśli cHcesz być nadzieją pRzyszŁości Musisz pRzejąć pocHodnię od swojego dziadka i babci”- powiedziaŁ papież FRanciszek podczas światowycH dni MŁodzieży 
w polsce w lipcu 2016 Roku. na ŁaMacH „ecHa” w latacH 2016-2018 ukazywaŁy się wywiady z senioRkaMi i senioRaMi z cyklu „babciu, dziadku opowiedz swoiM 
wnuczętoM”. powstaŁa z nicH książka, któRa ukazaŁa się we wRześniu 2019 Roku. wywiady cieszyŁy się dużą populaRnością nie tylko wśRód ludzi staRszycH, 
sięgali po nie MŁodzi, odkRywając w nicH Różne ciekawe, czasaMi HistoRyczne Rzeczy. na pRośbę tyskiej Rady senioRów wRacaMy do RozMów z tyskiMi senioRaMi 
tyM RazeM na ŁaMacH tygodnika „twoje tycHy” w nadziei, że będą one wspaRcieM na te tRudne czasy pandeMii koRonawiRusa, któRe kiedyś Miną.

jaN WygRaBeK, lat 68, paprocaniak z dziada pradziada; żona Danuta, trzy córki: Anna, Monika i Katarzyna, wnuczęta: Maciej, Paulina, 
Tymoteusz i Bartłomiej. Absolwent szkoły ZEG, a potem przez 9 lat pracownik w Zakładach Elektroniki Górniczej. Do emerytury w 2003 roku 
pracował jako automatyk na kopalni „Ziemowit”. Lubi podróże i wędrówki górskie oraz prace ogródkowe.
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oGłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

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

æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16
æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31
æ  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102
æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ  Centrum Integracji Społecznej, ul. Edukacji 11
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

æ  Targowisko Miejskie
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  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9

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  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
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 SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35
æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

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

ul. Urbanowicka 33
æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa
æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ  Sklep rybny, ul. Mikołowska
æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52
æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości
æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43
æ  Hotel Arena
æ  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Opieki 

„Serio”, ul. Hierowskiego 12
æ  Kwiaciarnia, ul. Wejchertów 8
æ  Biblioteka, filia nr 1, pl. Św. Anny
æ  Sklep Kupiec, ul. Budowlanych 
æ  Sklep Kupiec, ul. Mikołowska 141
æ  Sklep Kupiec, Rynek
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75

kaRieRa/edukacja

auto:

AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603 578 739

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

usŁugi:

Elektryk. Tel. 504 877 825

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS. 691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE     

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

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504 625 566
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 

Pranie narożników, materacy, foteli, kom-
pleksowe sprzątanie mieszkań, aparta-
mentów. PUCUŚ Glancuś 533-872-049
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223

Firma budowlana 32 lata stażu specjalizu-
je się: malowanie domów, dachów, krycie 
papą, blachą i inne Tel; 531 351 746 lub 
723 442 989

Remonty dachów – papa. Tel. 505 015 
176
Płytkowanie, malowanie, sufity podwie-
szane, hydraulika. Tel. 668 651 688

Restauracja KAMELEON organizuje ko-
munie, stypy, przyjęcia okolicznościowe 
Tel: 668 478 046

Finanse:

POŻYCZKI-SZYBKO Z KOMORNIKIEM 
32/260-00-33, 516-516-611, Pośrednik 
CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

pRaca:

Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095 

Agencja Ochrony zatrudni rencistów, 
emerytów do pracy w Tychach i najbliższej 
okolicy na stanowisku: pracownik ochrony. 
Wymagamy: niekaralności, dyspozycyjno-
ści, umiejętności współpracy w zespole. 
Oferujemy: elastyczny grafik, stałe miej-
sce pracy, gwarantujemy wynagrodzenie 
wypłacone do 10 dnia każdego miesiąca. 
Więcej informacji pod nr tel. 32 219-25-57

Zatrudnimy młodego emeryta lub renci-
stę, elektryka lub automatyka, zdolnego 
do pracy w serwisie. Zatrudnimy elektry-
ka lub automatyka do pracy w serwisie. 
kontakt: 502 323 151, mail, biuro@tech-
nikagrzewcza.tychy.pl

autoreklama
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oGłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

Bistro z obiadami domowymi zatrudni 
dorywczo panią do sprzątania, pomoc 
kuchenną tel: 516 175 264

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
Kupię garaż na os. H  - za gotówkę. Tel: 
501 503 735. 
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

Zgłoś nieruchomość do sprzedaży: miesz-
kanie, dom, działkę. Atrakcyjne warunki 
– wieloletnie doświadczenie. Oferta na-
tychmiast widoczna w 100 innych biu-
rach nieruchomości.  Szybka i bezpieczna 
sprzedaż.  BN VOTUM: 501 503 735.

SPRZEDAM
Tychy os. K, M - 4, 63.0 m2, 1 piętro, cena 
390600zł, BN FUBI 509 041 910
Sprzedam mieszkanie Tychy – centrum. 
2 pokoje z aneksem kuchennym, 36 m2, I 
piętro z balkonem + piwnica. Niska zabu-
dowa. Cena – 212 000 zł.  Tel: 501 503 735.
Sprzedam mieszkanie po remoncie os. 
H, M-3, 47 m2, wieżowiec. Cena – 279 
000 zł. Do negocjacji. Tylko w BN VOTUM: 
501 503 735.
Sprzedam działkę mieszkaniowo-usłu-
gową w Bieruniu Nowym. Powierzchnia  
5155 m2. Cena 90 zł. /m2. Tylko w BN VO-
TUM: 501 503 735.
Sprzedam dom 2 – rodzinny  Tychy – Ciel-
mice. Działka 1655 m2. Cena 990 000 zł. 
Do negocjacji. Tylko w BN VOTUM: 501 
503 735.

WYNAJMĘ

Szukam mieszkania, pokoju do wynajęcia 
783 516 447, 722 151 747
Wynajmę pokój studentce TANIO w do-
brym miejscu! Tel: 511 055 718
Garaż do wynajęcia Tel: 731 548 494
Do wynajęcia umeblowany pokój tel. 609 
192 905
Tychy centrum -  M-3, 42 m2,  Czynsz 
najmu 1600 zł.  + media + kaucja.  BN 
VOTUM: 501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy os. R, M-5, 78 m2, 5 piętro, cena 
370000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś. C, M-3, 46,9 m2, parter, cena 
230000zł VIPART 509 733 966
Tychy oś F, M-4, 47,5 m2, 5 piętro, cena 
285000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś W, M-4,66,2m2,3 piętro, cena 
470000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś M,M-3,37m2, 3 piętro, cena 
210000zł VIPART 501 396 663
Tychy, os. H, LOKAL, parter, duże witry-
ny 150m2. cena 640000 zł VIPART 501 
396 663
Lachowice, Dom,160m2,działka 592m2ce-
na 349000zł, VIPART 501396663
Tychy, dom inwestycyjnie - 9 kawalerek, 
cena 675000zł VIPART 501 396 663Ty-
chy Mąkołowiec - nowy dom, pow. 
136m2/550m2 ,cena 750000zł VIPART 
501396663
Tychy Paprocany, działka zieleń eko, pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 966
Bojszowy , działka , pow. 1007m2,cena 
170zł/m2 VIPART 501 396 663
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
72000zł VIPART 509 733 966

Pilnie szukamy 1 lub 2 pokojowego 
mieszkania dla gotówkowego klienta, 
bardzo dobre warunki 733- 476-805 
www.ihn.com.pl 
Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję do-
bre warunki może być zadłużone z ko-
mornikiem oraz innymi problemami tel. 
504- 476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działki dla dewelopera gwa-
rantujemy bezpieczną sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie 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  Nowa inwestycja !!! na 
sprzedaż mieszkania 1,2,3 pokojowe z 
balkonem i windą już od 5300 m2 tel.696
-493-977 www.ihn.com.pl

Tychy os Z pow.56,5 m2 widok na Papro-
cany możliwośc zrobienia 3 pokoi, balkon 
duża piwnica 3 piętro cena 310.000 zł tel. 
696-493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1900+media 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 
Dom wolnostojący Mikołów-Kamionka 4 
pokoje, działka 407 m2 cena 599.000 zł tel 
696-493-977, www.ihn.com.pl
Dom wolnostojący Kobiór duża działka 
800 m2, 5 pokoi, cena 390.000 zł do nego-
cjacji  tel. 886309-197 www.ihn.com.pl 
Tychy- Czułów Dom w zabudowie bliźnia-
czej z garażem o pow 129 m2  cena 485.000 
zł tel. 886309-197 www.ihn.com.pl 
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl 
Lędziny Dom wolnostojący-dwurodzinny 
o pow ok 250 m2 działka 670 m2 cena 
369.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl 
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl 
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działka Lędziny 1710 m2 blisko S1cena 
159.000 zł idealna pod inwestycję tel.696
-493-977 www.ihn.com.pl
Działka Tychy Cielmice pow. 985 cena 
250.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Tychy lokal do wynajęcia pow. 25 m2 duża 
witryna główna ul. al. Bielska cena 900 zł 
733-476-805 www.ihn.com.pl 
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter, duże witryny o. pow. 80 
m2 cena 2000 zł/ m-ce tel. 886-309-197 
www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia hala magazynowa Tychy i 
okolice, różne powierzchnie, zadzwoń i 
zapytaj o szczegóły 733- 476-805 www.
ihn.com.pl 
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl 

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? - zadzwoń 731 713 100

Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość szybciej 
i drożej niż myślisz – zadzwoń, pomogę 
Marzena 519-595-674
Katowice, mieszkanie deweloperskie, 2 
pokoje, 32,7 m2, 235.440 zł, 519 595 672, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, os C, 2 piętro, niski blok, 37 m2, 1 
pokój,  po remoncie, wyposażanie w ce-
nie, cena 236.800 zł, 731 713 100 www.
ASTON.com.pl
Tychy, os N, 16 piętro, 49,9 m2, 2 poko-
je, po remoncie, 2 balkony, zapierający 
dech widok, cena 300.000 zł, 731 713 100 
www.ASTON.com.pl
Katowice/Mysłowice Janów Miejski, 
ogromne mieszkanie w budynku 3 ro-
dzinnym, 86 m2, do kapitalnego remon-
tu, możliwość własnej aranżacji, duża 
piwnica 21 m2, ogród, 259.000 zł, 519 
595 672, www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B, 2 pokoje do wynajęcia, 37 
m2, częściowo umeblowane, obok sta-
dionu czynsz 1500 zł/mc, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Katowice Ligota, 33 m2, do wynajęcia 
nowoczesne umeblowane mieszkanie w 
apartamentowcu, z ogródkiem, czynsz 
1500 zł + media www.ASTON.com.pl 
731-713-420
Tychy os. R ul. Skalna apartamentowiec z 
windą, do wynajęcia 3 pokoje, 70 m2 + 
taras 11 m2, 3p/4 Czynsz 2800 zł + media 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Wilkowyje, ul. Browarowa 791 m2, 
działka budowlana, dostępne wszystkie 
media, użytkowanie wieczyste, promocja 
przy rezerwacji do 31.08 cena 199.000 zł 
(z VAT) www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy Wilkowyje, super miejsce, pow. 839 
m2, wszystkie media, nowe domy w są-
siedztwie, cena 326.600 zł, 731-713-100 
www.ASTON.com.pl
Bojszowy Jedlina super miejsce, do sprze-
dania 3 działki pow. 920 m2, 1056 m2, 
1077 m2, cena 99 zł/m2, 731-713-100 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Jaroszowice, wąska działka 6613 
m2, cena 599.000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Lędziny Blych, działka 9706 m2, cena 
873.540 zł, www.ASTON.com.pl 731-
713-100
Lipno, Świdnica, woj. lubuskie, działki za 
4,77 zł za m2, ulokuj pieniądze w ziemi, 
pow. od 5700 m2 do 83.700 m2, 501-223-
821 www.ASTON.com.pl
Pszczyna, osiedle Daszyńskiego, cicha 
uliczka, „amerykanka”, pow. 175 m2, dół 
do remontu, góra w stanie do wprowadze-
nia, 5 pokoi, działka 577 m2, 499.000zł, 
731-713-100, www.ASTON.com.pl
Pszczyna, 13 minut pieszo do Parku 
Pszczyńskiego, okolica wyłącznie nowych 
domów, pow. 133 m2, 5 pokoi, działka o 
pow. 501 m2, 750.000 zł 731-713-100, 
www.ASTON.com.pl

Tychy Balbina, dom wolnostojący do ka-
pitalnego remontu, pow. 180 m2, działka 
885 m2, cena 700.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy, w pobliży placu Baczyńskiego, 
dom wolnostojący z budynkiem gospo-
darczym, działka 651 m2, w planie zago-
spodarowania 12MWU z dopuszczeniem 
lokali użytkowych, cena 999.000 zł www.
ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, Stare Tychy, 2 piętro, niski blok, 46 
m2, 2 pokoje, stan do wejścia, balkon, 
cena 250.000 zł, 731 713 100 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Cztery Pory Roku, mieszkanie do 
wynajęcia, 4 pokoje, parter z ogródkiem, 
czynsz: 2800 zł + media, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Tychy ul. Żorska/Legionów Polskich, nowy 
apartamentowiec z 2020 r., do wynajęcia 
2 pokoje, 38 m2 umeblowane w bardzo 
wysokim standardzie + 60 m2 ogródka. 
Opłata 1800 zł z czynszem i internetem + 
media www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Skalna, nowy apartamentowiec, do 
wynajęcia 2 pokoje, 37 m2 umeblowane 
w bardzo wysokim standardzie. Opłata 
1800 zł z czynszem i ogrzewaniem + me-
dia www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, os. H, 4 pokoje w wysokim standar-
dzie, 78 m2, nowy blok, duży taras, cena 
599.000 zł, 519 595 674, www.ASTON.
com.pl

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856
SPRZEDŻ Mieszkań i Apartamentów De-
veloperskich w Tychach– INDOMO tel. 508 
063 856 szczegóły na www.indomo.info.
pl oraz www.facebook.com/indomotychy
SPRZEDŻ Mieszkań i Apartamentów 
Developerskich w Katowicach, Mi-
kołowie i Tychach– INDOMO tel. 508 
063 856 szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
Nowe Działki budowlane – Bojszowy 
Nowe – pow. ok. 1000m2 – cena:150 zł/
m2 - INDOMO tel. 508 063 856 szczegóły 
na www.indomo.info.pl oraz www.fa-
cebook.com/indomotychy
NOWOCZESNY APARTAMENT W TY-
CHACH GOTOWY DO ZAMIESZKANIA – 
pow. 106m2 + ogródek + dwa miej-
sca parkingowe pod budynkiem. 
Osiedle nowych domów jednorodzin-
nych. Tychy Paprocany -INDOMO tel. 
508 063 856 szczegóły na www.indo-
mo.info.pl oraz www.facebook.com/
indomotychy 

zdRowie:

BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889 935 290

Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 
Najtaniej i najbardziej dostępnie na 
mieście!

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

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

Sprzedam  monety „PRL” ,medale, od-
znaczenia, antyki, komiksy, starocie 691 
577 335

SPRZEDAM - Płytę gazową cztero-palni-
kową NOWĄ, kryształy białe, maszyna 
do szycia, wieszaki drewniane na ubrania 
Tel. 688 756 191

reklama autoreklama
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19:30 - KINO SAMOCHODOWE I POKAZ FILMU „TYSKI ABRAHAM”
20:40 - POKAZ MAPPINGU Z OKAZJI 50-LECIA GKS TYCHY

PO MECZU ZAPRASZAMY POD STADION MIEJSKI: 

GKS TYCHY
VS ODRA OPOLE

reklama

jednobRaMkowe 
zwycięstwa stają się 
powoli specjalnością 
tyszan. dobRze, 
że pRzynoszą punkty, 
goRzej – że o wynik 
dRżyMy zawsze 
do ostatniego 
gwizdka.

Do piątkowego meczu z benia-
minkiem w Polkowicach zespół 
gości przystąpił bez Krzysztofa 
Wołkowicza, który musiał od-
pokutować za żółte kartki. Jego 
miejsce zajął Maciej Mańka, 
zwykle grający po przeciwle-
głej stronie boiska. Po jedno-
razowym występie Damiana 
Nowaka, trener Derbin wró-
cił do wariantu z Tomašem 
Malcem z przodu; wydaje się 
też, że na dobre z ławką rezer-
wowych pożegnał się Łukasz 
Grzeszczyk, który teraz jest 
ważnym elementem wyjściowej 
jedenastki GKS. Jak ważnym? 
Pokazał to mecz z Widzewem, 
który zremisowaliśmy właś-
nie dzięki golowi Grzeszczyka 
i potyczka w Polkowicach, gdzie 
jego trafienie przyniosło Trójko-
lorowym komplet punktów.

Zanim jednak w 43 min. 
Grzeszczyk popisał się kapi-
talnym strzałem, który niemal 
rozerwał siatkę polkowickiej 
bramki, oglądaliśmy dość wy-
równany mecz. Jako pierwsi 
spróbowali szczęścia tyszanie, 
ale po fajnej wrzutce Dominika 
Połapa w 10 min. Bartosz Biel 
uderzył z woleja nad poprzecz-
ką. Potem jednak większą licz-
bę groźnych sytuacji stworzyli 
gospodarze. W 12 min. po rzu-
cie wolnym mający za sobą trzy 

sezony występów w GKS Tychy 
Mateusz Piątkowski główko-
wał obok słupka, a w 21 min. 
ten sam zawodnik w sytuacji 
sam na sam z Konradem Jało-
chą trafił w słupek. Inna rzecz, 
że zanim Piątkowski doszedł 
do sytuacji strzeleckiej, arbi-
ter najpierw nie odgwizdał ręki 
jednego z polkowiczan, a potem 
źle wskazał aut, czym zupełnie 
zdezorientował piłkarzy trene-
ra Derbina.

Jeszcze w 41 min. bliski 
szczęścia i pokonania Jałochy 
był Karmelita, ale to jednak 
tyszanie schodzili na przerwę 
z prowadzeniem. Dwie mi-
nuty przed końcem I połowy, 
po zgraniu piłki głową przez 
Oskara Paprzyckiego, stojący 
na jedenastym metrze Grzesz-
czyk idealnie się złożył i strza-
łem z powietrza pokonał golki-
pera Górnika.

Drugą odsłonę uskrzydleni 
prowadzeniem goście rozpoczę-
li z wielkim animuszem, czego 
odzwierciedleniem był rajd To-
maša Malca, podanie do Kacpra 
Janiaka, który idealnie obsłużył 
Połapa, boczny obrońca GKS 
trafił jednak w poprzeczkę.

W 67 min. doszło jednak 
do wydarzenia, które nieco 
zmieniło obraz gry. Bartosz Biel 
dość ostro wszedł w nogi jedne-
go z piłkarzy Górnika i otrzymał 
za to początkowo żółtą kartkę. 
Po analizie VAR arbiter zmienił 
jednak swoją pierwotną decyzję 
i po czerwonej kartce usunął Bie-
la z placu gry. Od tego momen-
tu rozpoczął się napór grających 
w przewadze polkowiczan, któ-
rzy raz po raz zagrażali bramce 
Jałochy. Najpierw bramkarz GKS 

intuicyjnie obronił w zamiesza-
niu podbramkowym, potem 
w interwencji wyręczył go Kamil 
Szymura, a w doliczonym czasie 
gry Jałocha popisał się niezwy-
kłymi umiejętnościami, broniąc 
w niemożliwej sytuacji strzał 
Sypka i pozwalając dowieźć Trój-
kolorowym trzypunktową zdo-
bycz do końca.

– To bardzo cenne zwycięstwo 
z odważnie, ofensywnie grają-
cym beniaminkiem. Naszym 
zadaniem było wybronienie 
się przed atakami gospodarzy 
i to nam się udało – podsumo-
wał mecz trener Artur Derbin. 
– Moi piłkarze mocno się napra-
cowali, zwłaszcza po czerwonej 
kartce Biela, kiedy musieliśmy 
więcej uwagi poświęcić obro-
nie i pod tym kątem dokonali-
śmy zmian. Mieliśmy też trochę 
szczęścia, bo gospodarze mieli 
kilka okazji do wyrównania.
góRNiK POlKOWice – gKS 
tychy 0:1 (0:1). Gol: Grzesz-
czyk (43’).
gKS tychy: Jałocha – Połap, 
Nedić, Szymura, Mańka – Janiak 
(85’ Kozina), J. Piątek (72’ Ży-
tek), Paprzycki (80’ Steblecki), 
Grzeszczyk (72’ Kargulewicz), 
Biel – 29. Malec (85’ Jaroch). 
Czerwona kartka: Biel (67’), 
żółta kartka: Nedić.

W pozostałych meczach 10. 
kolejki: Stomil – Miedź 3:0, Pod-
beskidzie – Resovia 2:0, Sande-
cja – ŁKS 0:1, Chrobry – Ja-
strzębie 2:0, Arka – Puszcza 2:0, 
Widzew – Skra 4:0, Odra – Ka-
towice 4:2. Mecz Zagłębie – Ko-
rona odbył się w poniedziałek, 
już po zamknięciu tego nume-
ru do druku.
wojciecH wieczoRek ●

i liga
1. Widzew 10 23 22:8
2. Korona 9 22 13:5
3. Podbeskidzie 10 18 15:10
4. gKS tychy 10 18 9:8
5. łKS 10 17 15:11
6. Odra 10 17 14:12
7. Arka 10 16 16:11
8. Sandecja 9 16 11:8
9. Miedź 9 15 11:8
10. chrobry 10 14 12:8
11. Skra 9 11 7:12
12. Resovia 9 9 10:12
13. Polkowice 10 8 11:17
14. Puszcza 10 8 9:18
15. Stomil 10 7 10:16
16. jastrzębie 10 7 7:15
17. GKS Katowice 10 7 13:23
18. Zagłębie 9 6 11:14

Na lidera z Tychów nie ma moc-
nych! Po tym, z jakim bagażem 
rezerwy GKS odprawiły trzecią 
drużynę w tabeli, przyszli rywale 
tyszan muszą drżeć przed meczami 
z zespołem Jarosława Zadylaka.

– Po cichu liczyłem, że uda 
nam się w Ustroniu wygrać 
z Kuźnią, ale rozmiary naszego 
zwycięstwa nawet mnie zasko-
czyły – przyznał po meczu tre-
ner Zadylak. I trudno się dziwić, 
bo skoro jedzie się na boisko ze-
społu z czołówki i strzela tam pięć 
goli nie tracąc żadnego, trudno 
taki obrót sprawy przewidzieć.

GKS II Tychy „załatwił” mecz 
już przed przerwą, na którą piłka-
rze schodzili przy stanie 0:4 na ko-
rzyść gości. Tyszanie świetnie 
rozpoczęli spotkanie, bo od gola 
Biegańskiego już w 4 min. Po asy-
stach Pipii i Nowaka starszy z bra-
ci Biegańskich strzałem z kil-
ku metrów pokonał bramkarza 
Kuźni. Ten sam zawodnik miał 
okazję ponownie wpisać się na li-
stę strzelców w 16 min., ale nie 
wykorzystał sytuacji sam na sam 
z Pawelą.

Co nie udało się Biegańskie-
mu, wyszło dziesięć minut póź-
niej Machowskiemu, który wy-
korzystał dośrodkowanie Pipii 
i głową podwyższył na 2:0. Nie 
minęło kolejne dziesięć minut, 
a tyszanie już całkowicie ode-
brali gospodarzom resztki na-
dziei, aplikując im następne 
dwa gole. W 35 min. dogranie 
Kopczyka zamienił na trzeciego 
gola Nowak, a chwilę po wzno-
wieniu gry od środka po raz 
drugi w roli głównej wystąpił 
Biegański, który po podaniu 
Machowskiego minął ustroń-
skiego bramkarza i posłał piłkę 
do pustej bramki.

Wysokie prowadzenie drużyny 
trenera Zadylaka zdeterminowa-
ło przebieg drugiej części spotka-
nia. Zwłaszcza, że w 56 min. bez-
litośni goście strzelili piątego gola, 
którego głową zdobył Machow-
ski, wykorzystując kolejna wrzut-
kę Kopczyka. Piłkarze Kuźni nie 
mieli w sobotę żadnych argumen-
tów, by choć trochę przeciwsta-
wić się rozpędzonym rezerwom 
GKS i musieli przełknąć całko-

witą dominację lidera oraz wy-
soką porażkę.

Tym samym tyskie rezerwy 
jeszcze mocniej usadowiły się 
na fotelu przodownika tabeli, 
zwiększając przewagę nad dru-
gim zespołem do trzech punktów. 
O kolejne powalczą tyszanie w so-
botę, 2 października o godz. 11 
na własnym obiekcie, a ich rywa-
lem będą rezerwy Podbeskidzia 
Bielsko-Biała.
KuźNia uStROń – gKS ii ty-
chy 0:5 (0:4). Gole: Biegański 
(4’, 36’), Machowski (26’), Nowak 
(35’) i Zarębski (51’).
gKS ii tychy: Odyjewski – Pipia 
(79’ Hachuła), Zarębski, Kopczyk, 
Rutkowski, Krężelok, Misztal (79’ 
Staniucha), K. Piątek (46’ Pawlu-
siński), Machowski (82’ Orliński), 
Biegański, Nowak (46’ Paluch).

W pozostałych meczach 8. ko-
lejki: Landek – Gorzyce 2:2, Pod-
beskidzie II – Czechowice 1:1, Łę-
kawica – Książenice 2:0, Bestwina 
– Unia Turza 0:1, Bełk – Góral 
3:3, Czaniec – ROW 1:1, Piast II 
– Jasienica 4:0. 
wojciecH wieczoRek ●

Na ubiegłotygodniowym posie-
dzeniu Komisja Dyscyplinarna 
PZPN postanowiła ukarać Klub 
Piłkarski GKS Tychy za wydarze-
nia, do których doszło w trakcie 
meczu 9. kolejki Fortuna 1 Ligi 
z Widzewem Łódź. Przypomnij-
my, że arbiter tego spotkania 
zmuszony był przerwać zawo-
dy po tym, jak kibice zajmujący 
miejsca w tzw. młynie zaczęli pa-
lić flagi i szaliki z barwami Wi-
dzewa, a chmury czarnego dymu 

przeniosły się z sektora nad mu-
rawę.

Komisja Dyscyplinarna PZPN 
podjęła następujące decyzje:
· zakaz rozgrywania jednego me-

czu (z Odrą Opole) z udziałem 
publiczności na części stadionu, 
tj. poprzez wyłączenie dostęp-
ności dla publiczności sektorów 
G-Z (trybuny: młyn, od strony 
basenu oraz sektor gości);

· zakaz wyjazdu zorganizowa-
nych grup kibiców w rozgryw-

kach Fortuna 1 ligi oraz For-
tuna Pucharu Polski na okres 
trzech miesięcy;

· kara finansowa w wysokości 
5.000 zł.
W związku z powyższym tyski 

klub informuje, że na niedzielne 
spotkanie z Odrą Opole wszyst-
kie osoby posiadające karnety 
w sektorach G-Z będą miały za-
rezerwowane miejsca na trybunie 
głównej (od ul. Baziowej).
ww ●

We wtorek, 28 września piłkarze 
GKS Tychy rozpoczną rozgryw-
ki kolejnej edycji Pucharu Polski, 
którego finał odbędzie się w przy-
szłym roku. W pierwszej rundzie, 
której stawką będzie awans do 1/16 
PP, podopieczni trenera Artura 
Derbina zmierzą się na wyjeździe 
z aktualnie III-ligowym, ale mają-
cym w swej historii także epizody 

w najwyższej klasie rozgrywkowej 
zespołem KSZO Ostrowiec Świę-
tokrzyski. Mecz rozpocznie się 
o godz. 19.29.

Jak grać z zespołem o kilka 
klas niżej notowanym w piłkar-
skiej hierarchii, pokazały ostat-
nio rezerwy GKS, które o półfinał 
Pucharu Polski na szczeblu Pod-
okręgu Tychy walczyły z A-kla-

sowym LKS Woszczyce. Zespół 
trenera Jarosława Zadylaka pew-
nie awansował na kolejny szcze-
bel, pokonując rywala aż 8:0. Łu-
pem bramkowym w tym meczu 
podzielili się: Rutkowski (9’, 34’), 
Kokoszka (12’ z karnego), Pawlu-
siński (37’, 41’), Paluch (66’), Ma-
chowski (67’) i Biegański (81’).
ww ●

niezaWodny Grzeszczyk
na dziesięć RozegRanycH spotkań, GKS TycHy W TyM SEZONIE WyGRAł PIęć, Z TEGO 
TRZy W STOSuNKu 1:0.

Łukasz Grzeszczyk zdobył gola w drugim meczu z rzędu, tym 
razem zapewniając zespołowi GKS wyjazdowe zwycięstwo.

To
m

as
z G

on
sio

r

Mało kto spodziewał się takiego wyniku w meczu na szczycie.

nie ma mocnych!

gks tychy rozpoczyna walkę o Puchar Polski.

rezerwy dały Przykład

konsekwencje po meczu z Widzewem.

z odrą bez „młyna”
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reklama

iNFORmatOR KiBica

hOKej. pHl: 1.10 GKS Ty-
chy – unia (godz. 18), 3.10 
Podhale – GKS Tychy (17).
PiłKa NOżNa. puchar 
polski: 28.09 KSZO Ostro-
wiec – GKS Tychy (19.29); 
i liga: 3.10 GKS Tychy – 
Odra (12.40); iV liga: 2.10 
GKS II Tychy – Podbeski-
dzie II (11); liga okręgowa: 
29.09 Ogrodnik – Bestwinka 
(16.30), 29.09 juWe – LKS 
łąka (17), 2.10 MKS Lędzi-
ny – juWe (15), 2.10 OKS 
Zet Tychy – Ogrodnik; klasa 
a: 3.10 Siódemka – unia 
(16); klasa b: 2.10 Mizerów 
– czułowianka (16).
KOSZyKóWKa. i liga: 2.10 
GKS Tychy – żak Koszalin (18).
FutSal. i liga: 3.10 GKS Fut-
sal Tychy – Futsal Nowiny (17).
SiatKóWKa. ii liga męż-
czyzn: 2.10 AT jastrzębski 
Węgiel – TKS Tychy. ls ●

w pucharze Mazowsza.

skok 
na Podium
Znakomicie w rywalizacji o Pu-
char Mazowsza spisuje się Laura 
Choma, specjalizująca się w wy-
ścigach MTB.

W przedostatniej eliminacji ry-
walizacji tyszanka zajęła drugie 
miejsce, przegrywając tylko z wi-
cemistrzynią Polski. Tempo wy-
ścigu było niesamowicie szybkie, 
czego najlepszym dowodem jest 
to, że pierwsza kobieta z elity stra-
ciła do Laury 2 min. Dzięki wyso-
kiej lokacie L. Choma wskoczyła 
na drugie miejsce w klasyfikacji 
generalnej. Ostatnia eliminacja 
odbędzie się 2.10. ls ●

Dwa medale przywiozła ekipa Ślą-
skiego Towarzystwa Strzeleckiego 
z Mistrzostw Polski Młodzieżow-
ców i Juniorów w Bydgoszczy.

Weronika Paszek i Sebastian 
Szklanny wygrali zawody zde-
cydowanie, zwyciężając w elimi-
nacjach, półfinale i finale olim-
pijskiej konkurencji pistoletu 
MIX 16:0! Sebastian zdobył tak-
że srebrny medal indywidualnie 
w pistolecie pneumatycznym.

Z Bydgoszczy podopieczni tre-
nera Krzysztofa Rymskiego przy-
wieźli 10. i 11. medal zawodów 
rangi mistrzostw Polski, wywal-
czony w tym sezonie. ls ●

w strzeleckich mistrzostwach Polski.

złoty mikst

Sebastian Szklanny 
i Weronika Paszek.

Przyjaciele Pawła Lorensa oraz 
Klub 40-latek Tychy zorgani-
zowali 11. Bieg Pawła Lorensa, 
upamiętniający znanego bie-
gacza, wielokrotnego medali-
stę Mistrzostw Polski, reprezen-
tanta Polski, a później trenera, 
działacza i organizatora imprez 
biegowych. Po raz kolejny w za-
wodach wzięła udział dwukrotna 
olimpijka i mistrzyni świata Wan-
da Panfil.

Stawka wrześniowej imprezy 
jest podwójna, bo bieg rozgry-
wany jest również jako otwarte 
mistrzostwa Tychów na 10 km. 
Na starcie w OW Paprocany sta-
nęło w tym roku ponad 300 za-
wodniczek i zawodników. Najlep-
szy czas uzyskał Karol Sokołowski 
– 32.18, wśród kobiet najlep-
szą okazała się Agnieszka Gor-
tel-Maciuk z Chorzowa – 36.59, 

sklasyfikowana w stawce na 15. 
miejscu.

Wyniki. Klasyfikacja generalna: 
1. Karol Sokołowski (SPLA Tychy) 
32.18, 2. Emil Drabik 32.37, 3. Jan 
Wydra (obaj Mszana Dolna) 34,12 
oraz 1. Agnieszka Gortel-Maciuk 
(Chorzów) 36.59, 2. Agata Dłu-
gosz (SPLA Tychy) 39.21, 3. Ola 
Bańbor (Knurów) 40.33.

Najlepsi w poszczególnych ka-
tegoriach: 16-29 lat – Ola Bańbor 
oraz Szymon Topolnicki (Tychy), 
30-39 lat – Agata Długosz oraz 
Karol Sokołowski, 40-49 lat – Ag-
nieszka Gortel-Maciuk oraz Jan 
Wydra, kobiety 50-99 lat – Wan-
da Panfil (Tomaszów Mazowie-
cki), mężczyźni 50-59 lat – Wie-
sław Wójcik, 60-69 lat – Andrzej 
Wrzesiński (Tychy), 70-99 lat: 
Zygmunt Łyżnicki (Mszana Dol-
na). ls ●

zawodnik tyskiego spla karol sokołowski najszybszy w Biegu 
Memoriałowym Pawła Lorensa.

bieGanie 
z mistrzynią

Ponad 300 biegaczy stanęło na starcie 11. edycji 
Biegu Memoriałowego Pawła Lorensa.
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Drużyna OKS Zet Tychy goni czo-
łówkę i w miniony weekend po-
nownie sięgnęła po komplet punk-
tów. Tym razem jednak zmierzyła 
się z najsłabszym zespołem staw-
ki – Piastem Bieruń, który do tej 
pory nie zdobył nawet punktu. 
A za tydzień tyskie derby: OKS 
Zet – Ogrodnik Cielmice.
PiaSt BieRuń – OKS Zet ty-
chy 0:4. Bramki: Słonina (52’ 
i 60’), Olszowski (57’ i 71’).
OKS Zet: Czmok – Banaszczyk, 
Krupiński (75’ Ryszka). T. Bernat 
(65’ M. Bernat), Sidło – Kamiński 
(42’ Olszowski), Kuliński, Fortu-
na, Pustelnik – Słonina (70’ Ptak), 
Gajewski (70’ Rolka).

Pozostałe mecze: Ogrodnik 
Cielmice – Stal Bielsko 2:1, JUWe 
Jaroszowice – Bestwinka 1:1.
1. Rekord II 8 22 23-2
2. Wilkowice 8 20 39-6

3. jaworze 8 19 33-10
4. MKS Lędziny 8 18 25-9
5. Pasjonat 7 16 25-11
6. OKS Zet 8 16 22-9
7. Iskra 8 10 12-18
8. Studzienice 8 10 11-26
9. łąka 7 9 12-13
10. Wisła Wielka 8 8 18-20
11. jaroszowice 7 7 13-20
12. GTS Bojszowy 8 6 12-25
13. Ogrodnik 7 4 4-19
14. Stal 7 3 10-18
15. Bestwinka 7 2 4-26
16. Piast 8 0 9-40

KlaSa a: Leśnik Kobiór – Sió-
demka Tychy 1:4. Siódemka jest 
na 7. miejscu z 12 pkt.
KlaSa B: Czułowianka Tychy 
– Gol Bieruń 3:5. Czułowianka 
jest liderem z 15 pkt (tyle samo 
punktów mają Fortuna i Czar-
ni). ls ●

dla tyskicH Hokeistów 
byŁ to tRudny, ale jakże 
udany weekend.

Na „rozkładzie” mieli dwie naj-
silniejsze obecnie ekipy PHL, ale 
poradzili sobie znakomicie, wy-
grywając oba mecze i zdobywając 
komplet punktów. Tym samym 
odrobili nieco straty do prowa-
dzących drużyn – od lidera z Ka-
towic dzielą ich 4 punkty.

W piątek na Stadionie Zimo-
wym oglądaliśmy mecz, który 
w pełni zasługiwał na miano hitu 
kolejki. Oba zespoły stworzyły zna-
komite chwilami widowisko, pełne 
emocji, spięć, sytuacji podbramko-
wych. I co najważniejsze – zwycię-
skie dla trójkolorowych, a drużyna 
Krzysztofa Majkowskiego była tą, 
która odebrała hokeistom Gieksy 
miano niepokonanych. Tyszanie 
od pierwszych chwil przypuścili 
atak na bramkę… Johna Murray’a. 
Problem w tym, że kiedy w 5 min 
Kotlorz zjechał na ławkę kar, Hud-
son wykorzystał grę w przewadze 
i rywale zdobyli prowadzenie. Ty-
szanie jeszcze bardziej zwiększy-
li tempo, co przyniosło efekt w 17 
min., kiedy to Jeziorski zasko-
czył bramkarza gości. Gospoda-
rze rozgrywali świetne spotkanie 
i w końcówce tercji mogli pod-
wyższyć. Uczynili to w 27 min., 
po golu Cichego. Jednak ponow-
nie grę w przewadze wykorzystali 
katowiczanie i w 33 min. wyrównał 

na 2:2 Monto. Chwilę potem prze-
wagę wykorzystał Smirnow i druga 
tercja zakończyła się jednobram-
kowym prowadzeniem trójkolo-
rowych. Po przerwie rywale znów 
wyrównali, jednak ostatnie sło-
wo należało do tyskiego GKS – 
Szczechura wykorzystał kolejną 
grę w przewadze i w 43 minucie 
było 4:3. Oba zespoły miały jesz-
cze sporo czasu na zmianę wyni-
ku i choć nie brakowało sytuacji 
bramkowych z obu stron i strza-
łów, punkty zostały w Tychach. 
Warto zwrócić uwagę, iż cztery 
z siedmiu goli zdobyto, kiedy dru-
żyny grały w przewagach.
gKS tychy – gKS KatOWice 
4:3 (1:1, 2:1, 1:1). Bramki: Jezior-
ski, Cichy, Smirnow, Szczechura.

Po zwycięskim spotkaniu 
z GKS Katowice, hokeistów GKS 

Tychy czekał wyjazdowy mecz 
z wiceliderem Energą Toruń, 
w którym tyszanie ponownie zdo-
byli komplet puktów.
Kh eNeRga tORuń – gKS ty-
chy 2:3 (0:0, 2:2, 0:1). Bramki: 
Mroczkowski, Pociecha, Wró-
bel. ls ●

emocje na parkietach.

o liGowe 
Punkty
KOSZyKóWKa. Na otwarcie se-
zonu GKS Tychy pewnie wygrał 
z beniaminkiem AZS AGH Kra-
ków 84:59. 
aZS agh KRaKóW – gKS ty-
chy 59:84 (15:19, 14:19, 14:20, 
16:26).
gKS tychy: Stankowski 22, Wie-
loch 18, Koperski 12, Mąkowski 12, 
Trubacz 12, Chodukiewicz 4, Tysz-
ka 4, Diduszko 0, Jakacki 0, Krajew-
ski 0, Nowak 0, Wspaniały 0. 
FutSal. Nie udał się debiut tre-
nerowi Bartłomiejowi Nodze w 
barwach GKS Futsal Tychy. Jego 
drużyna zaczęła nowy sezon od 
porażki, przegrywając na wyjeź-
dzie 3:6 z Unią Tarnów.
SiatKóWKa. Znakomicie zagra-
li w meczu otwarcia zawodnicy 
TKS Tychy, zwyciężając Volley 
Rybnik 3:0.  
tKS tychy – VOlley RyBNiK 
3:0 (25:17, 25:15, 25:17).
tKS tychy: Borzęcki, Demcio, 
Miller, Świeboda, Fijałkowski, Ł. 
Żłobecki, Żak, Gemborys, Rybak, 
Manowski. ls ●

hokeiŚci odrabiają straty
w piątek pokonali niepokonanycH, W NIEDZIELę WyGRALI Z WIcELIDEREM.

W miniony weekend GKS Tychy wygrał z czołowymi obecnie zespołami PHL. 
W meczu z GKS Katowice Michael Cichy (78) wpisał się na listę strzelców.
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gRały atOmóWKi

Atomówki GKS Tychy rozegrały 
dwa mecze ligowe na wyjeź-
dzie. W sobotę przegrały z wi-
cemistrzyniami Polski – Stocz-
niowcem Gdańsk 1:7 (gol 
Pamela cieślewicz), a w niedzie-
lę pokonały Kozice Poznań 5:2, 
po bramkach: Sylwii łaskawskiej 
2, Oli Górskiej, Pameli cieślewicz 
i Weroniki Huchel.

w niższych ligach.

PoGoń za czołówką

ar
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krzyżówka z hasłem sudoku
Dawna moneta

polska

Pozycja grupy Jej
przebój
„yj ko-
lorowo”

Chrono-
logiczny

zapis
dziejów

Forma do
pieczenia

Chemiczny
papierek

Archipelag z Ibiz
i Majork

Nero, aktor włoski

Imi
Szere-

mietiewa

Kolorowe
czasopismo

Pajda chleba

Mierze-
jewski

Jadwiga
Szayer,

diwa
operowa

Cika
praca na
ugorze

Zakwita
jesieni

Jasno-
fioletowy

kolor

Drapie-
ny ssak
morski

Due
naczynie
na piwo

Rygiel

Bij na
dzwony

Osłona
boksera

przed
ciosem

Gaz w
kopalni

Japoski
trunek

Miejsce
wykładu
docenta

Metys
z utworu
Litwosa

Paweł
z „Klanu”

Drobna
kasza

pszenna

Czynu
nigdy nie
zastpi

Mały ale
łakomy

Metal
naszej

rodaczki

Cassius
…, były

as boksu

Nie gnie
go hardy
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papierze

Zjazd
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wiestwa
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Hasło z krzyżówki nr 722: 
PRZYSZŁA JESIEŃ.

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.

waga 23.iX-23.X
Ktoś chce zaszkodzić Twoim interesom. Nie 
unikaj trudnych rozmów i miej oczy szeroko 
otwarte.

skoRpion 24.X-21.Xi
Przed Tobą wspaniały tydzień. Szczęście będziesz 
przyciągać do siebie jak magnes. Pieniądze 
na horyzoncie.

stRzelec 22.Xi-21.Xii
W uczuciach powiedzie ci się znakomicie. W pracy 
też jesteś na najlepszej drodze do sukcesu. Tak 
trzymaj!

kozioRożec 22.Xii-19.i
Przed Tobą mnóstwo niespodzianek! Gwiazdy 
szykują ci niezapomniane przeżycia i dużo 
szaleństwa.

wodnik 20.i-18.ii
Nie przeszkadzaj swojemu szczęściu, a wszystko 
potoczy się pomyślnie. Idealny czas na zyskowne 
inwestycje.

Ryby 19.ii-20.iii
Między Tobą a partnerem zapanuje teraz pełna 
harmonia, znów będziecie się świetnie rozumieć. 
Zadbaj o zdrowie.

baRan 21.iii-20.iV
Postaraj się panować nad emocjami, żeby nie 
popełnić nieodwracalnego błędu! Możesz poczuć 
się przytłoczony nadmiarem obowiązków.

byk 21.iV-21.V
Księżyc sprawi, że zakochasz się na zabój! 
Odzyskasz energię i pewność siebie. W pracy 
i finansach chwilowy zastój.

bliŹnięta 22.V-20.Vi
unikaj ryzyka i nie kuś losu, bo mogą cię spotkać 
przykre następstwa. jeśli za bardzo będziesz się 
popisywał, ktoś utrze ci nosa.

Rak 21.Vi-22.Vii
W pracy pójdzie ci jak po maśle. Będzie to dobry 
zwiastun drobnych sukcesów. Bierz sprawy 
w swoje ręce!

lew 23.Vii-22.Viii
Gwiazdy przyniosą okazję, by miło spędzić 
czas. Nawet nudne obowiązki przestaną cię 
denerwować.

panna 23.Viii-22.iX
W sprawach sercowych czeka cię miła 
niespodzianka, wystarczy, że trochę odpuścisz.
 wRóżka adRasteja tel. 692 893 871

horoskoP

Rajan to pies, który trafił do na-
szego schroniska z radyskiego 
psiego piekła. Przyjechał pło-

chliwy, wylękniony. Nasza wo-
lontariuszka poświęciła sporo 
czasu, aby przestał bać się czło-

wieka. Krok po kroku uczyła go 
dotyku, stopniowo przyzwycza-
jała do obroży i smyczy. Wresz-
cie zabrała na pierwszy spacer. 
Teraz Rajan to nie ten pies. Ład-
nie chodzi na smyczy, cieszy się 
na widok człowieka, uwielbia gła-
skanie, czesanie. Z niecierpliwoś-
cią czeka na spacery. To piękny, 
delikatny pies. Jeśli zdecydują się 
Państwo na jego adopcję potrze-
ba będzie kilku wizyt zapoznaw-
czych, aby psiak zaufał, przekonał 
się do nowych osób. Wierzymy, 
że będzie wielką radością czło-
wieka i obdarzy go wdzięcznością 
i miłością. To wspaniały pies, któ-
rego kiedyś człowiek skrzywdził, 
zranił. Nie zawiedź go proszę... 
Nie pozwól, aby usychał z tęskno-
ty w schronisku. Poznaj go i zy-
skaj najwspanialszego przyjaciela 
pod słońcem! RM ●

zaadoPtuj mnie  

cO Wiemy O PSie

• Imię: Rajan 
• Wiek: 12 lat 
• Płeć: samiec 
• Waga: ok. 20 kg 
• Nr: 7355 
• Status: do adopcji 
• Przyjęty: 14.07.2020 r. 
•  Obecnie przebywa: w Miej-

skim Schronisku dla Zwierząt 
w Tychach 

•  Telefon w sprawie adopcji: 
605 897 607 

rajan
w tyM Miejscu, we wspóŁpRacy 
z wolontaRiuszaMi tyskiego scHRoniska 
dla zwieRząt pRezentujeMy czwoRonogi, 
któRe czekają na swoicH nowycH wŁaścicieli. 
spójRzcie na nicH ciepŁo i otwóRzcie swoje 
seRca i doMy.

Więcej Na WWW.KultuRa.tychy.Pl

28 wRześnia, wtorek
godz. 17 – SZTuKA X MuZy – projekcja filmu 
„25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” 
(MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

29 wRześnia, środa
godz. 17 – KuLTuRALNA ŚRODA W uRBANO-
WIcAcH: „Warsztaty czekoladowe” – warsztaty 
rodzinne (Klub McK urbanowice, ul. Przejaz-
dowa 94)
godz. 18 – TuRy KuLTuRy: Spotkanie z akto-
rem januszem chabiorem (MBP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

30 wRześnia, czwartek
godz. 18 – cZWARTKI Z PALETą: „W magicz-
nym mieszkam ogrodzie” – gawęda o sztuce 
(MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

1 paŹdzieRnika, piątek
godz. 18 – KSIężNIcZKI I DZIEWcZyNy 
– spotkanie wokół katalogu wystawy z kurato-
rami: dr hab. Irma Koziną i dr. Patrykiem Oczko 
(Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 19 – łyDKA GRuBASA – koncert (Klub 
muzyczny underground, pl. Korfantego 1)
godz. 19 – ŚLąSKA GRuPA BLuESOWA i Przy-
jaciele – koncert pamięci Michała „Giera” Gier-
cuszkiewicza (Riedel Music club, ul. Oświęcim-
ska 53)

2 paŹdzieRnika, sobota
godz. 11 – DBAM O jEZIORO: akcja segrega-
cja – akcja społeczna w ramach projektu „La-
cus” (zbiórka przy przystani kajakowej w Papro-
canach)
godz. 17 – „WIEcZóR PANIEńSKI PLuS” 
– spektakl komediowy (Teatr Mały, ul. Hlon-
da 1)
godz. 19 – ADAM KuLISZ TRIO + QLA – kon-
cert jubileuszowy Adama Kulisza i przyjaciół 
(Riedel Music club, ul. Oświęcimska 53)

3 paŹdzieRnika, niedziela
godz. 12 – AuKSO On/Side: David Lang 
– koncert (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 16 – BESKID SOuNDPROjEcT – koncert 
w ramach jubileuszu parafii franciszkańskiej 
w Tychach (parafia św. Franciszka i Klary, ul. Pa-
procańska 90)
godz. 19.30 – „TySKI ABRAHAM” projekcja 
filmu o 50-leciu GKS Tychy w kinie samochodo-
wym (Stadion Miejski, ul. Edukacji 7)
godz. 20.40 – POKAZ MAPPINGu z okazji 
50-lecia GKS Tychy (Stadion Miejski, ul. Edu-
kacji 7)

4 paŹdzieRnika, poniedziałek
godz. 18 – XV TySKIE DNI LITERATuRy – spot-
kanie z Mariuszem Szczygłem (MBP – Mediate-
ka, al. Piłsudskiego 16)

RM

29 wRześnia: godz. 18 – spotkanie 
z aktoReM januszeM cHabioReM, 
Mediateka, 
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