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Wieżowców w Czułowie nie będzie
Zastępca prezydenta Tychów uspokaja czułowian 
obawiających się blokowiska w dzielnicy.

gdyby nie VaR...
Piłkarze GKS Tychy odnieśli trzecie z rzędu 
zwycięstwo, choć nie obyło się bez strachu.

teatralny przepych
W miniony weekend miłośnicy teatru  
mieli w czym wybierać.3 1610
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złoty laur dla grutha
podczas uroczystej gali 50-lecia gKs tychy zaprezentowano film „tysKi abraham” oraz rozstrzygnięto plebiscyt na sportowca półwiecza. 
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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

◆ Na SkRZyżOWaNiu ul. ka-
tOWickiej Z MODRZeWiO-
Wą zderzyli się kierujący hondą 
i bmw. Niestety, nie obyło się bez 
trudności z dojazdem na miej-
sce zdarzenia – na skrzyżowaniu 
ul. Mikołowskiej – Katowickiej – 
Oświęcimskiej część kierowców 
nie wiedziała w jaki sposób utwo-
rzyć prawidłowy korytarz życia, 
a następnie w miejscu zdarzenia, 
pomimo zamknięcia drogi, kie-
rowcy przeciskali się pasem zie-
leni, powodując ogromne zagro-
żenie dla ratowników. Po dotarciu 
na miejsce policji okazało się, 
że kierujący bmw mężczyzna, włą-
czając się do ruchu w ul. Katowicką 
nie ustąpił pierwszeństwa jadące-
mu kierowcy hondy. Na szczęście 
uczestnicy zdarzenia nie dozna-
li obrażeń. Działania na miejscu 
trwały blisko trzy godziny.
◆ 9.09 Na ul. SieNkieWicZa, 
W RejONie SkRZyżOWaNia 
Z al. BielSką, kierujący vw 
potrącił rowerzystkę na oznako-
wanym przejeździe rowerowym. 
Kobieta nie doznała poważniej-
szych obrażeń. Dwa dni później, 
około godziny 5 na przejściu dla 
pieszych z wyznaczoną ścież-
ką rowerową na rondzie Strefo-
wym (ul. Towarowa) kierująca 
bmw potrąciła rowerzystkę, któ-
ra z obrażeniami ciała została 
przetransportowana do tyskiego 
szpitala. Policjanci KMP Tychy 
prowadzą dalsze postępowanie 
w sprawie tych zdarzeń.
◆ Na tRaSie Dk 86, W Re-
jONie ZjaZDu Na ul. BOya
-żeleńSkiegO (pas w kierun-

ku Pszczyny), jadący z pasażerką 
motocyklista utracił panowanie 
nad maszyną i wypadł z drogi. 
Kierujący jednośladem i kobie-
ta trafili do szpitala. Przez blisko 
dwie godziny ruch w kierunku 
Pszczyny odbywał się z dużymi 
utrudnieniami. Do zdarzenia do-
szło 9.09, przed godziną 14.
◆ ŚMigłOWiec lPR WRaZ 
Z NaZieMNyM ZeSPOłeM 
RatOWNictWa MeDycZNe-
gO ZOStał WeZWaNy 12.09 
DO 3-letNiegO chłOPca, 
który poparzył się gorącym na-
pojem. Najprawdopodobniej do-
szło do nieszczęśliwego wypadku. 
Po zaopatrzeniu maluch naziem-
nym zespołem ratownictwa me-
dycznego został przetransporto-
wany do szpitala.
◆ 10.09 Na ul. OŚWięciM-
Skiej, W RejONie cMeNta-
RZa kOMuNalNegO doszło 
do zdarzenia drogowego z udzia-
łem dwóch vw. W tył osobowego 
vw, którego kierowca zatrzymał 
się przed oznakowanym przej-
ściem dla pieszych, uderzył do-
stawczy vw. Samochodem oso-
bowym podróżowały trzy osoby, 
a wśród nich małe dziecko. Ra-
townicy medyczni podjęli decy-
zję o transporcie dziecka wraz 
z mamą do szpitala w Katowi-
cach-Ligocie.
◆ 7.09 Na ul. BeSkiDZkiej 
W RejONie ZjaZDu Na al. 
PiłSuDSkiegO doszło do zda-
rzenia drogowego z udziałem oso-
bowego vw i ciągnika siodłowe-
go DAF z naczepą. Ze wstępnych 
ustaleń policji wynika, że do zda-

rzenia doszło podczas zmiany pasa 
ruchu przez jeden z pojazdów, ale 
pracujący na miejscu policjanci, 
po wysłuchaniu uczestników zda-
rzenia, zdecydowali o skierowaniu 
sprawy na drogę sądową.
◆ W RejONie RONDa SyBi-
RakóW (Sikorskiego – Armii 

Krajowej) 7.09 zdarzył się wypa-
dek – kierująca fiatem, jadąc ul. 
Armii Krajowej chciała skręcić 
w ul. Sikorskiego, ale pojechała 
na wprost uszkadzając zawiesze-
nie pojazdu i uderzyła w słup. 
Kobieta trafiła pod opiekę ra-
towników medycznych. ls ●
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Zderzenie hondy z bmv na ul. Katowickiej spowodowało 
spore utrudnienia na tej ruchliwej drodze.

Na DK 1 osobowy volkswagen zderzył się z tirem, 
na szczęście nie było poszkodowanych.

kondolencje

kondolencje
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obawy mieszkańców
Planowi miejscowemu miesz-
kańcy sprzeciwiali się już wcześ-
niej, twierdząc, iż „dopuszczenie 
na tym terenie budownictwa wie-
lorodzinnego jest sprzeczne z za-
pisami „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tychy”, 

które aż w trzech miejscach zawie-
ra zapis o zakazie takiej zabudowy 
w dzielnicach peryferyjnych” – jak 
teraz napisali w opublikowanym 
w mediach społecznościowych li-
ście. Ich zdaniem uchwalenie no-
wego planu spowoduje „powstanie 
w okolicy domów jednorodzin-
nych blokowiska. Tak znacząca in-

gerencja w architektoniczny obraz 
dzielnicy zburzy wieloletni spokój 
i komfort wszystkich jej mieszkań-
ców oraz doprowadzi do nieod-
wracalnego zatracenia podmiej-
skiego charakteru Czułowa”.

W piśmie mieszkańcy wska-
zują również, iż „na tym terenie 
zamieszka około 500 rodzin. Li-
cząc tylko po trzy osoby daje 
to 1500 nowych mieszkańców, 
a ponieważ cały Czułów liczy 
około 5000 mieszkańców to ich 
liczba wzrośnie o 30 proc. (…) 
„Zgodnie z informacją podaną 
przez Panią Naczelnik (Wydziału 
Planowania Przestrzennego i Ur-
banistyki – przyp. red.), budow-
nictwo wielorodzinne obejmie 
tyko około 1 proc. powierzch-
ni Czułowa. Wynika z tego, 
że na terenie 99 proc. osiedla 
mieszka 5.000 ludzi, a na 1 proc. 
zamieszka 1.500 nowych miesz-
kańców”.

tylko 9 metrów
Igor Śmietański, zastępca pre-
zydenta Tychów ds. gospodarki 
przestrzennej wyjaśnia, iż z defi-
nicji prawa budowlanego wynika, 
że o zabudowie wielorodzinnej 
mówimy, kiedy domy mają wię-
cej niż jedno mieszkanie. Przy 
dwóch mieszkaniach jest to już 
dom wielorodzinny. Ponadto za-
budowa na terenie objętym pla-
nem nie wyrośnie ponad domy 
jednorodzinne.

– Dopuszczamy budowanie 
do 9 m wysokości z płaskimi da-
chami, podczas gdy na tamtym 

terenie budynki mają 9,5, a na-
wet 10 m wysokości – stwierdza, 
zapewniając, iż nawet tak ograni-
czona zabudowa wielorodzinna 
nie dotyczy całego wspomniane-
go terenu, ale jedynie niewielkie-
go jego skrawka pomiędzy ulica-
mi Brzoskwiniową i Cytrynową 
– 3,8 ha z 50 ha, których doty-
czy plan.

– Ta wielorodzinna zabudo-
wa jest zaplanowana w pobliżu 
ul. Oświęcimskiej. Plan zago-
spodarowania przestrzennego 
dla tej części miasta przewiduje 
pas usług właśnie przy ul. Oświę-
cimskiej i Katowickiej, a za tymi 
usługami mają powstać wspo-
mniane budynki wielorodzinne 
i dopiero dalej, w większej od-
ległości od ulic, mają powstać 
domy jednorodzinne. Wszyst-
kie budynki wkomponowane 
będą w zieleń. Dodam, iż w pla-
nie miejscowym z 2003 roku za-
pisano: „małe domy mieszkalne 
o charakterze wielorodzinnym”, 
bez żadnych konkretów. Obec-

nie, jak usłyszeliśmy w nadzo-
rze prawnym wojewody, sami 
musimy określić wielkość tych 
małych domów mieszkalnych. 
W rozumieniu prawa budowla-
nego niska zabudowa to budyn-
ki do 12 m wysokości. My naszą 
uchwałą obniżamy tę wysokość 
do 9 m. Atutem tego planu jest 
właśnie jasne postawienie spra-
wy: 9 m i koniec.

Dodał także, iż gdyby pla-
nu nie było i każdy zaczął-
by to nieprecyzyjne określenie 
„małe domy mieszkalne” inter-
pretować po swojemu, wtedy 
mógłby być problem. W sądzie 
wygraliby nawet ci, którzy chcie-
liby budować domy 12-metro-
we. Stosujemy więc minimalne 
parametry wynikające z prawa 
budowlanego, natomiast nie mo-
żemy z tych budynków zrezyg-
nować, bo gdybyśmy wprowadzi-
li tam zabudowę jednorodzinną, 
gmina musiałaby płacić odszko-
dowania za obniżenie wartości 
nieruchomości.

ulica będzie poszerzona
Zdaniem mieszkańców, obecna 
ul. Brzoskwiniowa „ma szero-
kość 4,5 metra, częściowo jest 
utwardzona, ale nie posiada 
chodnika i nie ma możliwości jej 
poszerzenia. Planowana jest bu-
dowa ul. Cytrynowej, ale wiąże 
się to z wykupem gruntów. Pyta-
my więc, jak tak wąska ulica po-
radzi sobie z przepływem dodat-
kowych 500 samochodów?”

Jak stwierdził wiceprezydent 
I. Śmietański, ul. Brzoskwinio-
wa zostanie poszerzona. – Dziś 
ma 4-4,5 m szerokości, a w przy-
szłości będzie miała 12 m. Będzie 
to też chodnik i ścieżka rowerowa 
z oświetleniem. Poszerzona zosta-
nie również ul. Czarna, wzdłuż 
której także powstanie chodnik 
– wyjaśnił.

Na ostatniej sesji Rada Miasta 
miejscowy plan przyjęła, jednak 
zacznie on obowiązywać dopiero 
po akceptacji nadzoru prawnego 
wojewody i ogłoszeniu w Dzien-
niku Ustaw. ls ●

19 września w ogrodach farskich 
parafii bł. Karoliny odbędzie 
się piknik parafialny wraz z V 
Tyskim Marszem Nordic Walking. 
Impreza współorganizowana jest 
przez Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji. 

Już od godz. 15 na miejscu 
będą czekać na gości gry i zabawy 
w tym konkursy z nagrodami 
dla dzieci. Punktualnie o 16 
rozpocznie się rozgrzewka, 
po której nastąpi rozpoczęcie 

godzinnego marszu. – Pójdziemy 
w stronę Paprocan, ale nie 
będziemy ich okrążać. Trasa jest 
przygotowana tak, żeby nawet 
początkujący mogli czerpać 
z niej przyjemność – zachęca 
proboszcz parafii Józef Szklorz. 
Po powrocie do ogrodów 
farskich na wszystkich czekać 
będzie Kapela Górska Hajduk, 
która zagra o godz. 17. Godzinę 
później na scenie pojawi się 
Mariusz Kalaga.  kp ●

WieżoWCóW W CzułoWie nie będzie
igoR śMietański: W ROZumIENIu PRAWA buDOWLANEGO NISKA ZAbuDOWA TO buDyNKI DO 12 m WySOKOŚcI. my NASZą uchWAłą ObNIżAmy Tę WySOKOŚć DO 9 m.

nordic walking po raz piąty.

MarszeM do Karoliny

Chodzi o MiejsCoWy plan dla obszaRu uliC 
katoWiCkiej, jaŁoWCoWej, zWieRzynieCkiej, 
CzaRnej i ośWięCiMskiej, któRy zostaŁ pRzyjęty 
na ostatniej sesji Rady Miasta. to okoŁo 50 
hektaRóW, a na 4 hektaRaCh plan dopuszCza 
zabudoWę WieloRodzinną. jego uChWalenie 
spotkaŁo się z pRotesteM MieszkańCóW, któRzy 
obaWiają się WybudoWania W CzuŁoWie blokoWiska, 
nie MóWiąC o innyCh konsekWenCjaCh. W tej 
spRaWie WystosoWali do WŁadz Miasta pisMo, 
W któRyM stWieRdzają, iż podejMą kRoki pRaWne, 
by unieWażnić uChWaŁę.

Dzięki zapisom planu nowe budynki w Czułowie nie będą wyższe od tych, które już istnieją.
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27 działek pod budowę domów 
jednorodzinnych w najbliższym 
czasie wystawi na sprzedaż Urząd 
Miasta Tychy. Ogłoszenie prze-
targów planowane jest na wrze-
sień i październik. Działki mają 
powierzchnię od 320 m kw. 
do 2 446 m kw. Cena działek: 
od 78 do 425 tys. złotych.

7 września ukazały się ogłosze-
nia o przetargach na trzy dział-
ki (wraz z udziałami w drodze 
dojazdowej) położone przy uli-
cy Żubrów, dwie działki w rejo-
nie ulicy Tulipanów/Powstańców, 
dwie działki przy ulicy Zimorod-
ków (wraz z udziałami w drodze 
dojazdowej), dwie działki przy 
ulicy Przepiórek oraz pojedyncze 
działki przy ulicy Wiejskiej, Bro-
warowej, Brzoskwiniowej. Prze-

targi na te działki odbędą się 18 
i 20 października br.

– 14 września planujemy ogło-
szenie przetargów na zbycie ko-
lejnych działek: pięciu przy uli-
cy Poprzecznej (wraz z udziałami 
w drodze dojazdowej), dwóch 
przy ulicy Przejazdowej oraz 
działki przy ulicy Spacerowej. 
Przetargi na te działki odbędą się 
27 października – mówi Katarzy-
na Szymkowska, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Nieruchomoś-
ciami w Urzędzie Miasta Tychy.

19 października ogłoszone zo-
staną przetargi na zbycie 7 działek 
położonych w rejonie ulic: Żor-
skiej/Nowej. Sam przetarg zapla-
nowano na 2 grudnia br.

– Wszystkie działki wystawio-
ne na sprzedaż przeznaczone są 

pod zabudowę mieszkaniową. 
Będą sprzedawane na własność, 
za wyjątkiem działek przy ul. Żu-
brów – tam sprzedaż dotyczy pra-
wa użytkowania wieczystego. Za-
praszamy tyszan oraz wszystkie 
osoby, który chciałyby zamiesz-
kać w naszym pięknym mieście 
do udziału w przetargach – za-
chęca Igor Śmietański, zastępca 
prezydenta Tychów ds. gospodar-
ki przestrzennej.

Wszystkie przetargi będą ustne, 
nieograniczone. Zgłoszenia mogą 
składać osoby fizyczne i prawne, 
bez względu na miejsce zamiesz-
kania. Warunki uczestnictwa, wy-
sokość wadium, ceny wywoław-
cze oraz inne informacje można 
znaleźć na stronie internetowej 
Urzędu Miasta. Mn ●

Niedawno na elewacji bloku przy 
ulicy Filaretów odsłonięto mural 
z podobizną Ryśka Riedla, a już po-
jawił się następny. Na ścianie Szko-
ły Podstawowej nr 22 z Oddziałami 
Integracyjnymi przy ul. Harcerskiej 
25, Daniel Kaliński zakończył prace 
nad nowym dziełem, nawiązują-
cym do twórczości patrona szko-
ły – Rafała Pomorskiego. Wcześ-
niej uczniowie szkoły wzięli udział 
w warsztatach artystycznych.

Przypomnijmy, iż autor mura-
lu od 1996 związany jest ze street 

art’em. Zajmuje się także ilustra-
cją, malarstwem i projektowa-
niem graficznym. Jest absol-
wentem Wydziału Architektury 
i Urbanistyki Politechniki War-
szawskiej (dyplom pod kierun-
kiem doktora Piotra Molskie-
go). Daniel Kaliński w swojej 
twórczości, zarówno prezento-
wanej na płótnach jak i murach, 
łączy elementy sztuki miejskiej 
z architektonicznymi i geome-
trycznymi motywami. Zajmuje 
się także ilustracją, malarstwem 

i projektowaniem graficznym. 
Jego prace można zobaczyć 
na murach takich miast jak: 
Praga, Berlin, Lille, Warszawa, 
Gdańsk, Łódź, Wrocław, Szcze-
cin, Kraków. Wystawiał swoje 
prace m.in. w Krakowie, War-
szawie, Łodzi, Berlinie, Mona-
chium, San Francisco, Dort-
mundzie, Glasgow i Taiwanie.

Wykonanie muralu związane 
jest z „Programem rewitalizacji 
dla miasta Tychy”.
ls ●

10 WRześnia bR. 
RozpoCzęŁo się 
gŁosoWanie na pRojekty 
MieszkańCóW zŁożone 
W Viii edyCji budżetu 
obyWatelskiego. każdy 
MieszkanieC będzie MógŁ 
WybRać dWa pRojekty – 
jeden dotyCząCy CaŁego 
Miasta oRaz jeden 
dotyCząCy okReślonego 
Rejonu Miasta.

Do VIII edycji Budżetu Obywa-
telskiego złożono 191 wniosków. 
Po weryfikacji pod głosowanie 
trafiły łącznie 144 projekty, z cze-
go 28 dotyczy całego miasta oraz 
116 projektów dotyczy określo-
nego rejonu miasta.

Na stronie razemtychy.pl zo-
stała udostępniona platforma do 
głosowania. Po wpisaniu imienia, 
nazwiska oraz adresu zamieszka-
nia i zaakceptowaniu regulaminu 
można oddać głosy.

Tak jak w ubiegłym roku, 
Urząd Miasta zaprasza wszyst-
kich także do Mobilnego Punk-
tu, w którym można będzie 

zagłosować na projekty miesz-
kańców złożone do  Budżetu 
Obywatelskiego. Punkt pojawi 
się w różnych miejscach na te-
renie miasta.

– Zachęcamy mieszkańców 
do głosowania elektroniczne-
go na projekty mieszkańców za 
pomocą strony razemtychy.pl, 
ale aby jeszcze bardziej przybli-
żyć tę formę głosowania w róż-
nych miejscach w mieście zosta-
nie rozstawiony Mobilny Punkt 
do głosowania. Dzięki Punkto-
wi będzie można zagłosować na 
projekty mieszkańców bezpo-
średnio w przestrzeni publicznej 
na przykład podczas załatwiania 
spraw urzędowych w Urzędzie 
Miasta Tychy lub podczas robie-
nia zakupów na Tyskich Halach 
Targowych – mówi Małgorzata 
Tomaszewska z Urzędu Miasta 
Tychy.

Punkt będą obsługiwać pra-
cownicy Urzędu, którzy udzielą 
wyjaśnień w jaki sposób zagłoso-
wać na własnych telefonach lub 
udostępnią tablety do głosowa-
nia elektronicznego. Za pomo-

cą kilku elementów zostanie za-
aranżowane miejsce, które będzie 
sprzyjać swobodnej wymianie in-
formacji i pozwoli na oddanie 
głosu na wybrany projekt.

W Mobilnym Punkcie będzie 
można zagłosować na projek-
ty z BO w następujących dniach 
i miejscach:
14.09 (wtorek) w godz. 11-18.30 
– Urząd Miasta Tychy, parter;
15.09 (środa) w godz. 16.30-17 
– Klub MCK Urbanowice, ul. 
Przejazdowa 8;
16.09 (czwartek) w godz. 
18.30-19 – Klub MCK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94;
17.09 (piątek) w godz. 12-15 
– Tyskie Hale Targowe, al. 
Piłsudskiego 8;
18.09 (sobota) w godz. 13-19.30 
– Park Miejski Solidarności, plac 
pod Żyrafą;
19.09 (niedziela) w godz. 
15.15-20.30 – Festyn w dzielnicy 
Mąkołowiec, ul. Przepiórek 50;
20.09 (poniedziałek) w godz. 
7.30-18.30 – Główny Punkt 
Konsultacyjny Centrum Balbina, 
ul. Barona 30, pokój 209. Mn ●

W niedzielę msza 
u św. Krzysztofa.

PaMięci 
ofiar
Jak informuje nas prezes To-
warzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschod-
nich Janina Półtorak, w najbliż-
szą niedzielę, 19 września od-
będzie się uroczystość z okazji 
82. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej i agresji ZSRR na Pol-
skę.

Obchody rozpoczną się 
o godz. 11 zbiórką pocztów 
sztandarowych przed kościo-
łem. Kwadrans później zaplano-
wano wprowadzenie do inten-
cji, a o godz. 11.30 rozpocznie 
się msza w intencji żołnierzy wal-
czących na wszystkich frontach 
II wojny światowej oraz cywi-
li, którzy zginęli tylko dlatego, 
że byli Polakami.

Po mszy odczytany zostanie 
apel pamięci, a następnie de-
legacje złożą kwiaty pod pa-
miątkową tablicą. Uroczystość 
uświetni muzycznie chór Pre-
sto Cantabile. WW ●

W najbliższy piątek i sobotę już 
po raz trzeci na terenie Tyskich 
Hal Targowych zorganizowane 
zostaną stanowiska rachmistrzów 
spisowych, którzy pomogą miesz-
kańcom przy spisie powszechnym. 
Przypominamy, iż Narodowy Spis 
Powszechny jest obowiązkowy i po-
trwa już tylko do końca września.

Dyżur rachmistrzów w THT: 
17 września (piątek) w godzinach 
8-14.00 i 18 września (sobota), 
w godzinach 9–13. Zaintereso-
wane osoby, które chcą skorzystać 
z pomocy rachmistrzów, powinny 
przyjść na spotkanie z przygotowa-
nymi numerami PESEL wszystkich 
domowników.

Dodatkowo w piątek, 17 wrześ-
nia w godzinach od 12 do 15 Wy-
dział Spraw Społecznych i Zdrowia 
Urzędu Miasta Tychy organizu-
je mobilny punkt do głosowania 
na projekty w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na 2022 rok.

Stanowiska rachmistrzów 
oraz mobilny punkt do głoso-

wania na projekty w budżecie 
obywatelskim będą zlokalizo-
wane przed głównym wejściem 
do hali sprzedaży.

– Widzimy, że Tyskie Hale Tar-
gowe są miejscem gdzie mieszkań-
cy oprócz tradycyjnych zakupów 
chętnie biorą udział w wyda-
rzeniach. Rachmistrzowie będą 
w naszym obiekcie już po raz ko-
lejny, tak samo jak mobilny punkt 
do głosowania na projekty do bu-
dżetu obywatelskiego. Z rozmów 
z odwiedzającymi nas klientami 
wiemy, że osoby te bardzo docenia-
ją łatwość w dostępie do informacji 
i skorzystania z usług tu, na miej-
scu, podczas zakupów – mówi Ka-
rolina Chemicz-Pałys, dyrektor ds. 
sprzedaży i marketingu firmy za-
rządzającej halami targowymi przy 
al. Piłsudskiego 8.

Dodajmy, że w dniach 17 i 18 
września w drewnianych domkach 
kiermaszowych na terenie THT or-
ganizowany jest kiermasz książek 
i rzeczy używanych. kC ●

Miasto sprzedaje działki w Tychach.

zbuduj sobie doM

na elewacji Szkoły Podstawowej nr 22.

Mural już gotowy
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aktywny weekend w Tyskich halach Targowych.

sPisz się 
na KierMaszu

Przyjedzie do Ciebie
Mobilny punkt gŁosoWania W buDżEcIE ObyWATELSKIm.
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W 1971 Roku, kiedy 
nikoMu naWet nie śniŁo 
się o podstRefie tyskiej 
ksse, W otoCzeniu 
pól upRaWnyCh 
i szklaRni, zaCzęto 
budoWać noWy zakŁad 
– pRzedsiębioRstWo 
dostaW MateRiaŁóW 
odleWniCzyCh – pedMo. 
pRzez Minione 50 
lat fiRMa pRzeszŁa 
CaŁkoWitą MetaMoRfozę 
– od państWoWego 
zakŁadu po spóŁkę 
akCyjną, któRa Musi 
sobie saModzielnie 
Radzić na tRudnyM 
i Ciągle zMieniająCyM 
się Rynku hutniCzo-
odleWniCzyM.

50-lecie tyskiego zakładu zbiega 
się z 70-leciem powstania Śląskich 
Zakładów Chemicznych i Biura 
Dostaw Odlewnictwa, które dały 
początek PEDMO SA. Swego cza-
su zakład ten był pierwszą i je-
dyną tego typu firmą w Europie 
Wschodniej i z racji tego, że zbu-

dowano ją w oparciu o nowoczes-
ną technologię, linia produkcyj-
na była w pełni zmechanizowana 
i w części zautomatyzowana, z po-
wodzeniem konkurowała na mię-
dzynarodowym rynku. Pół wieku 
temu mieliśmy więc w Tychach 
nowoczesny zakład, który liczył 
się w Europie. I to się nie zmieniło 
– choć w ciągu półwiecza zakład 
przeszedł całkowitą restruktu-
ryzację, dzięki zastosowaniu in-
nowacyjnych technologii pozo-
stał liczącym się partnerem dla 
zakładów hutniczych w Polsce 
i za granicą.

W strefie, ale… poza strefą
– W latach 70. nasz zakład zaj-
mował obszar 11 hektarów, za-
trudniał około 700 pracowników, 
bowiem zarządzał także dwiema 
kopalniami piasku kwarcowego, 
a także zakładami w Chorzowie, 
Bytomiu, Katowicach, Sosnowcu, 
Zabrzu oraz spółdzielnią w Kę-
tach – mówi Wacław Nowok, 
prezes PEDMO SA. – W poło-
wie lat 90. nastąpiły przekształ-
cenia, a następnie zakład został 

sprywatyzowany. Dziś zakład zaj-
muje 3 hektary, zatrudnia około 
50 osób, a zmniejszenie załogi 
to także efekt automatyzacji pro-
cesów technologicznych. Dodam, 
iż na naszym byłym majątku po-
wstało 11 firm! Ważne jest też 
to, że choć znajdujemy się dziś 
obok Tyskiej Podstrefy KSSE, 
dobrodziejstwa i ulgi, jakie nie-
sie ze sobą obecność w strefie, nas 
nie dotyczą.

rynkowe wyzwania
Historia PEDMO SA pokazuje 
jak długą i trudną drogę przeby-
ła firma – od zakładu państwo-
wego, do spółki akcyjnej, która 
musiała sama znaleźć sobie miej-
sce na trudnym, pełnym zawiro-
wań rynku i na nim się utrzymać. 
Bo trzeba pamiętać, że od lat 70. 
nie wybudowano w Polsce żadnej 
huty, co więcej – część zakładów 
zostało zamkniętych, jak choćby 
ostatnio stalownia w dawnej Hu-
cie im. Lenina w Krakowie. Ten 
sam los spotkał także niektóre 
odlewnie, inne natomiast prze-
szły na odlewanie ciśnieniowe, 
podczas, gdy PEDMO SA produ-
kuje materiały dla odlewni trady-
cyjnych. Liczba odbiorców więc 
systematycznie malała, a dodat-
kowo po otwarciu rynków Eu-
ropy Wschodniej, zostały one 
niemal zasypane wyrobami firm 
francuskich, niemieckich czy hi-
szpańskich. To stanowiło i zresztą 
nadal stanowi poważne wyzwanie 
dla zarządu, i specjalistów pra-
cujących w PEDMO SA, którzy 

muszą sprostać nowym wymaga-
niom i dostosowywać produkcję 
do wysokich standardów.

jakość przede wszystkim
W tej branży, może nawet bar-
dziej niż w innych, zastosowanie 
wysokiej klasy technologii pro-
ekologicznych daje gwarancję 
wytworzenia dobrego produktu 
i konkurowania z zagranicznymi 
firmami. Jak się okazuje, innowa-
cyjność i nowoczesność to głów-
ne atuty PEDMO SA.

– Jakość naszych produktów 
jest nadzorowana w sposób cią-
gły, zaczynając od badania spro-
wadzanych surowców, a następ-
nie, w czasie całego procesu ich 
wytwarzania oraz jego zakończe-
niu przez nasze laboratorium, wy-
posażone w nowoczesną aparatu-
rę do badań i kontroli – dodaje 
prezes. – To ważne, bo specyfika 
naszych innowacji polega na tym, 
że nie możemy sobie pozwolić 
na powtarzanie prób bezpośred-
nio w hutach czy odlewniach. 
Musimy wszystko przygotować 
u nas, a następnie po prostu za-
stosować dany projekt w prakty-
ce. W 2007 roku zainwestowa-
liśmy w technologię granulacji 
produktów, co było decyzją – 
można powiedzieć – wręcz hi-
storyczną. Wymagało to jednak, 
najpierw ścisłej współpracy na-
szych specjalistów z odbiorcami. 
Technologia ta znakomicie zda-
ła egzamin i dziś nie sposób so-
bie wyobrazić produkcji bez gra-
nulacji.

– Obecnie kończymy ko-
lejny projekt związany z pro-
cesem automatyzacji produk-
cji innowacyjnych materiałów 
do zamknięć suwakowych – sto-
sowanych w hutach – stwierdza 
Bogumiła Wieczorek, wicepre-
zes zarządu. – W ramach pra-
cy badawczej stworzony został 
prototyp nowoczesnej linii pro-
dukcyjnej. Złożyliśmy też nowy 
wniosek o dotację na wykonanie 
kolejnej pracy badawczo-rozwo-
jowej dotyczącej innowacyjnego 
procesu pakowania. Od lat ściśle 
współpracujemy z kilkoma insty-
tutami naukowymi i ośrodkami 
badawczymi, w tym Akademią 
Górniczo-Hutniczą i Siecią Ba-
dawczą Łukasiewicz. Pozyskuje-
my też inne środki na realizację 
różnych projektów, w tym do-
tyczących ochrony środowiska. 
To pozwala skutecznie konkuro-

wać nie tylko na rynku polskim. 
Nasze produkty wysyłamy obec-
nie do hut w wielu krajach, m.in. 
do Belgii, Czech, Słowacji, Sło-
wenii, Chorwacji, Rumunii, Ka-
zachstanu.

dla miasta
PEDMO SA od początku moc-
no związane było z miastem 
i mieszkańcami, ale nic dziwne-
go, bo zanim w 1975 roku ruszyła 
w Tychach produkcja w Fabryce 
Samochodów Małolitrażowych, 
PEDMO SA było jednym z kilku 
dużych zakładów pracy, posiada-
jących w swoich zasobach budy-
nek mieszkalny i ośrodki wczaso-
we. Obecnie firma wspiera różne 
przedsięwzięcia społeczne w tym 
cyklicznie Olimpiady Specjalne – 
zawody sportowe dla niepełno-
sprawnych – organizowane za-
zwyczaj w Paprocanach. ●

Opiekunowie osób starszych 
w wieku 60+, którzy potrzebują 
trochę czasu dla siebie w związ-
ku z pracą, nauka, leczeniem, re-
montem mieszkania czy po prostu 
odpoczynkiem mogą skorzystać 
z nowej i wciąż rzadko dostępnej 
formy wsparcia – komfortowego 
mieszkania pobytu czasowego. 
Mieszkanie składa się z trzech po-
koi i mieści się w budynku Cen-
trum Usług Społecznościowych 
w Tychach przy Edukacji 11.

Seniorzy mogą skorzystać 
z pokoi 1-osobowych z łazien-
ką, tv, salonem i aneksem ku-
chennym. Maja zapewnione 3 
posiłki dziennie i usługi opie-
kuńcze 24 h/dobę przez 7 dni 
w tygodniu. Z mieszkania moż-
na korzystać od 3 do 61 dni. Ko-

rzystanie z niego jest odpłatne 
(wysokość opłaty jest wylicza-
na indywidualnie, w zależności 
od dochodu opiekuna).

– Od lipca br. skorzystało z nie-
go 10 osób. Zapraszamy miesz-
kańców do korzystania z tej for-
my wsparcia. Chętnie odpowiemy 
na wszelkie pytania dotyczące 
mieszkań chronionych w naszym 
mieście – mówi Iwona Rogalska, 
dyrektor MOPS w Tychach.

W tej sprawie można kontak-
tować się z koordynatorką miesz-
kań chronionych tyskiego MOPS, 
Mirosławą Poranek (tel. 32 323 
22 41, e-mail: dpos@mops.tychy.
pl) lub koordynatorem projektu 
Pawłem Kasprzykiem (tel/32 323 
22 42, e-mail: projekty@mops.ty-
chy.pl. Mn ●

W MinionyM tygodniu 
odbyŁ się pieRWszy 
zjazd nauCzyCieli oRaz 
uCznióW W RaMaCh 
pRogRaMu kuka 
student basiC. pRogRaM 
jest RealizoWany 
na uCzelniaCh 
paRtneRskiCh, któRe 
zakupiŁy stanoWiska 
zRobotyzoWane kuka 
Ready2.

KUKA College w Tychach to cen-
trum szkoleniowo-kompetencyj-
ne, miejsce szkoleń, testowania 
i napraw robotów. Uroczyste 
otwarcie nastąpiło we wrześ-
niu 2020 r. Obecnie znajduje się 
w nim kilkanaście zrobotyzo-
wanych aplikacji szkoleniowych 

oraz pokazowych. Jest to miejsce, 
gdzie można spotkać się z eks-
pertami i uzyskać fachową wie-
dzę na temat optymalizacji swojej 
produkcji.

– Nasi partnerzy otrzyma-
li sprzęt, oprogramowanie oraz 
program zajęć. Poza tym, dzięki 
stałej współpracy, którą nawią-
zujemy z dydaktykami, rozwija-
my tematykę robotyki w Polsce. 
Uczelnie, biorące udział w na-
szym programie, korzystają z wie-
dzy oraz wsparcia naszych specja-
listów zarówno na poziome szkół 
wyższych jak i w średnich szko-
łach technicznych – mówi Da-
mian Drąg, Regional Account 
Manager KUKA.

– Jestem bardzo zadowolo-
ny ze szkolenia – mówi student 

siódmego semestru na Politech-
nice Krakowskiej, Maciej Gibas. 
– Z powodu pandemii ostatnimi 
czasu uczyliśmy się zdalnie, co jest 
bardzo nużące. Dzięki KUKA 
College mogliśmy sprawdzić się 
na miejscu. To jest zupełnie in-
nym poziom edukacji. O ile stu-
dia to w głównej mierze rozwijanie 
teorii i wiedzy, o tyle w Tychach 
skupiliśmy się na zajęciach prak-
tycznych, co było bardzo odświe-
żające dla naszych umysłów.

W zjeździe wzięło udział 30 
osób, które mogły przybliżyć 
sobie świat robotów KUKA ko-
rzystając z sal szkoleniowych, 
dzięki którym poznali spawa-
nie zrobotyzowane, paletyzację, 
zgrzewanie czy też roboty współ-
pracujące i mobilne. Byli to m.in. 
uczniowie i nauczyciele z Poli-
techniki Śląskiej, Krakowskiej, 
Poznańskiej, Rzeszowskiej oraz 
Lubelskiej jak również z Cen-
trum Kształcenia Praktyczne-
go i Doskonalenia Nauczycieli 
z Mielca.

W pierwszym dniu odbył się 
wykład inauguracyjny dotyczący 
praktycznych zagadnień przemy-
słu 4.0, prowadzony przez Artura 
Pollaka prezesa APA Group oraz 
jego pracowników. W kolejnych 
dniach trenerzy KUKA College 
w dwóch grupach równocześnie 
prowadzili zajęcia praktyczne 
z obsługi i programowania robo-
tów, oraz uczyli obsługi oprogra-
mowania KUKA.Sim 4.0, które 

pozwala na symulacje całych apli-
kacji zrobotyzowanych oraz ich 
programowanie offline.

– Liczba uczelni zainteresowa-
nych programem rośnie z mie-
siąca na miesiąc, wiec liczymy, 
że społeczność zbudowana wo-
kół niego będzie się poszerzać, 
a za rok spotkamy się w liczniej-
szym gronie i wymienimy kolej-
ne doświadczenia. Program cały 
czas rozwija się, wiec zapraszamy 
wszystkie zainteresowane szkoły 
do współpracy – dodaje Damian 
Drąg. kaMil peszat ●

W tyChaCh uCzymy robotyki
studenCi z politeChnik Z cAłEj POLSKI PRZyjEchALI DO NASZEGO mIASTA.

pomoc dla opiekunów osób starszych, którzy chcą wytchnąć.

MieszKanie 
Pod ochroną

Do Tychów przyjechali studenci m.in. z Politechniki Krakowskiej.
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dWa jubileusze
pedMo sa to jedna z najstaRszyCh tyskiCh fiRM – NA RyNKu huTNIcZym I ODLEWNIcZym DZIAłA OD 50 LAT

reklama

Dla hutNictWa i ODleWNictWa

PEDmO SA jest producentem i dostawcą materiałów pomocni-
czych dla odlewnictwa i hutnictwa. Są to m.in. zasypki startowe 
do kadzi głównych, granulowane żużle syntetyczne, zasypki 
rafinujące, a ponadto zasypki egzotermiczne i izolacyjne, spoiwa, 
pokrycia ochronne, topiki.
Produkcja PEDmO SA jest niezwykle ważna dla przemysłu hutni-
czego i odlewniczego, bo właśnie te materiały decydują o jakości 
produkowanej stali i różnych metali.
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Zakład 
Diagnostyki
Obrazowej

 Szpital Megrez

Rodziny paCjentóW 
pRzebyWająCyCh 
W WojeWódzkiM szpitalu 
speCjalistyCznyM 
MegRez Mogą znoWu 
odWiedzać sWoiCh 
bliskiCh na oddziaŁaCh. 
ponieWaż jednak 
pandeMia tRWa, z Myślą 
o bezpieCzeństWie 
paCjentóW i peRsonelu 
MedyCznego 
WpRoWadzone zostaŁy 
zasady bezpieCzeństWa 
epideMiologiCznego 
podCzas Wizyt.

Odwiedziny pacjentów usta-
lone zostały w dni powszednie 
w godzinach od 14.00 do 17.00, 
zaś w dni świąteczne od 10.00 
do 18.00. Odwiedzający zobowią-
zani są do wypełnienia ankiety 
epidemiologicznej oraz pomiaru 
temperatury na portierni głów-
nej szpitala. Na terenie szpitala 
obowiązują prawidłowo założo-
ne maseczki (zasłaniające usta 
i nos), zachowanie 1,5 metra dy-
stansu od innych osób i dezyn-
fekcja rąk przed i po odwiedzi-
nach.

Odwiedziny zostały ograniczo-
ne do jednej osoby pełnoletniej 
u jednego pacjenta. Zaleca się, 
by była to osoba w pełni zdrowa 
(bez objawów infekcji), zaszcze-

piona przeciwko COVID-19 albo 
ozdrowieniec z udokumentowa-
nym przechorowaniem. Czas od-
wiedzin nie może przekraczać 30 
minut. W przypadku sal wielo-
osobowych możliwe jest przeby-
wanie tylko jednej osoby odwie-
dzającej na sali.

Poza godzinami odwiedzin 
istnieje możliwość dostarczenia 
niezbędnych rzeczy pacjentom. 
Opisane imieniem, nazwiskiem 
i nazwą oddziału, gdzie leży 
adresat paczki można zostawiać 
na stoliku przy portierni.

Ze względu na zasady bezpie-
czeństwa epidemiologicznego, ro-
dziny pacjentów przebywających 
w Wojewódzkim Szpitalu Spe-

cjalistycznym Megrez, proszone 
są o przekazywanie WYŁĄCZ-
NIE niezbędnych rzeczy.
Przypominamy, że należą 
do nich:
•  karty informacyjne z poprze

dnich pobytów w szpitalu,
•  spisane na kartce nazwy leków, 

które zażywają chorzy,
•  piżama, ręcznik, przybory to-

aletowe.
Ze względu na organizację pra-

cy oddziałów, paczki przekazy-
wane są chorym dwa razy w cią-
gu dnia: rano o godzinie 10.00 
i po południu o 16.00. Paczki 
dostarczone po tej godzinie będą 
przekazywane adresatom następ-
nego dnia rano. Rs ●

po póŁtoRaRoCznej 
pRzeRWie 
do WojeWódzkiego 
szpitala 
speCjalistyCznego 
MegRez WRaCa szkoŁa 
Rodzenia z zajęCiaMi dla 
pRzyszŁyCh RodziCóW.

Dzięki nawiązanej jeszcze przed 
pandemią współpracy ze szko-
łą rodzenia „Bociek” połączono 
siły i najlepsze doświadczenia, 
by służyć jeszcze większą wiedzą 
i pomocą oczekującym naro-
dzin dziecka w przygotowaniach 
do porodu, i opieki nad nowo-
rodkiem. Zajęcia zaczynają się 
we wrześniu, spotkania odbywa-
ją się we czwartki o 17.30.

Zajęcia dla ciężarnych od 21. 
tygodnia ciąży poprowadzą do-
świadczone położne, certyfiko-
wane doradczynie laktacyjne, po-
łożne zajmujące się opieką nad 
mamą i noworodkiem w okresie 
ciąży, porodu, połogu.

Ważne, by być przygotowaną
– W życiu ciężarnych kobiet 
wkrótce nadejdzie moment, gdy 
na świecie pojawi się wyczekiwa-
ne maleństwo – mówią Marta Kliś 
i Dominika Smolińska, koordyna-
torki działającej w szpitalu szko-
ły rodzenia. – Aby był on jednym 
z najpiękniejszych w życiu, warto 
się do niego starannie przygoto-
wać. Jako mamy i położne z wie-
loletnim doświadczeniem czeka-
my na pytania przyszłych mam 
i chętnie służymy swoją wiedzą 
i pomocą. Dokładamy starań, żeby 
w miłej atmosferze i świetnych hu-
morach przekazać rzetelną wiedzę, 
i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Zajęcia finansowane są w ramach 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Program szkoły rodzenia składa 
się z 12 cotygodniowych spotkań. 
Tematyka zajęć związana jest z:
–   porodem: przygotowaniem 

do porodu, torbą do szpitala, 
porodem naturalnym, meto-
dami łagodzenia bólu porodo-
wego, cięciem cesarskim i po-
rodem zabiegowym, planem 
porodu, połogiem;

–   opieką nad noworodkiem: fizjo-
logią, pielęgnacją oraz dolegli-
wościami noworodka, karmie-
niem piersią;

–   wszystkim, czego potrzebują 
pacjentki... nie ma tematów 
tabu.
– Wiedza przekazywana jest 

w formie praktycznej i teoretycz-
nej, tematyka naszych zajęć jest 
obszerna, a o ich wyborze rodzi-
ce decydują sami – dodają koor-
dynatorki.

Zapisy prowadzone są pod nu-
merem telefonu lub mailowo:

Marta Kliś – 609998666, mar-
taklis@interia.eu

Dominika Smolińska – 
669568116, poloznatychy@
wp.pl.

oddział po remoncie
Warto również przypomnieć, 
że po zakończonej niedawno 
modernizacji części położniczej 
Oddziału Ginekologiczno-Położ-
niczego, pacjentki mają do dys-
pozycji dwuosobowe sale w tzw. 
systemie rooming-in dla matek 
z dziećmi. Przy każdym pokoju 
jest łazienka. Oddawane do użyt-
ku skrzydło mieści również m.in.: 
gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 
pracownię USG, bogato wyposa-
żoną w aparaturę medyczną salę 
intensywnego nadzoru poope-
racyjnego oraz pokój laktacyjny, 
w którym mamy mogą ściągnąć 
pokarm lub nakarmić dziecko 
piersią. Dodatkowo mamy z nie-
pełnosprawnościami mają w me-
grezowskiej porodówce własną, 
w pełni dostosowaną do swoich 
potrzeb, łazienkę.

Trakt Porodowy mieści czte-
ry kameralne sale porodowe 
z kwietnymi nazwami: Lawen-
da z wanną do porodów, Wiś-
nia, Stokrotka i Chaber. Każda 
została wyposażona w elektro-
niczny system nadzoru płodu, 

każda ma też własny węzeł sani-
tarny. Na pacjentki po porodach 
powikłanych czeka zmodernizo-
wana i wyposażona w niezbędną 
aparaturę medyczną sala do cięć 
cesarskich, sala ciągłego nadzo-
ru, a dla noworodków wymaga-
jących takiego wsparcia – sta-
nowisko do resuscytacji. Drugie 
takie stworzono w części położ-
niczej oddziału.

dla ojców i noworodków
Ojcowie oczekujący narodzin 
swojego dziecka mają do swo-
jej dyspozycji dedykowany po-
kój z węzłem sanitarnym, zaś 
ci, którzy chcą być obecni przy 
porodzie – foteliki w salach po-
rodowych. Na Oddziale Neona-
tologicznym, również zmoderni-
zowanym, na małych pacjentów 
wymagających takiej opieki cze-
ka sala do intensywnej terapii 
noworodków z 7 stanowiskami 
intensywnej terapii, wyposażo-
nymi m.in. w kolumny sufitowe, 
nowoczesne inkubatory i respi-
ratory, kardiomonitory, pompy 
infuzyjne i inną aparaturę me-
dyczną.

Personel medyczny ma do dys-
pozycji również aparat do mo-
nitorowania czynności układu 
przywspółczulnego, służący 
na przykład do oceny dyskom-
fortu noworodka, w tym bólu, 
oraz aparat do amplitudowo zin-
tegrowanej elektroencefalografii 
(AEEG), który monitoruje czyn-
ności elektryczne mózgu. Badanie 
ważne jest zwłaszcza w przypadku 
wystąpienia dużych niedotlenień 
okołoporodowych. Z kolei dzięki 
cewnikom i pompom infuzyjnym 
na oddziale prowadzone jest poza-
jelitowe żywienie wcześniaków.

Na oddziale nieprzerwanie pro-
wadzone są przesiewowe badania 
USG: przezciemiączkowe i sta-
wów biodrowych. Poza rozbudo-
wą sfery diagnostyczno-leczniczej, 
przy każdym stanowisku stworzo-
na została możliwość kangurowa-
nia noworodków, które nie mogą 
przebywać z mamami na salach 
w części położniczej. Rs ●

ten najPiękniejszy 
dzień…
„WojeWódzki” pRzyjMuje mAmy DO PORODu I PRZyGOTOWujE jE NA TO WyDARZENIE.

znoWu można 
odWiedzać
MegRez zezWala na gośCi, ALE Z ZAchOWANIEm ZASAD bEZPIEcZEńSTWA 
EPIDEmIcZNEGO.

ZaSZcZeP Się POD żyRafą

18 września od 14.00 do 20.00 na Placu pod żyrafą w Parku 
miejskim Solidarności czynny będzie punkt szczepień Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego megrez. Zapraszamy wszyst-
kie osoby chętne do zaszczepienia się przeciwko cOVID-19 
jednodawkowym preparatem johnson & johnson. Wcześniejsza 
rejestracja nie jest konieczna, wystarczy dowód osobisty.
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B w swych zia aniach nowoczesny, 
praktyczny i ekologiczny.

D cz do grona u ytkowników

Internetowego Biura Obs ugi Klienta (i-BOK), 
zaloguj s do i-BOK j dz , na stronie

www.ibok.rpwik.tychy.pl

Skorzystaj z funkcjonalno ci, które udost pnia i-BOK:

e-faktura
e-odczyt
serwis SMS
historia rozlicze
p tno online
analiza z ycia wody
symulacja faktury
serwis obs ugi zg sze

reklama
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Rozpoczęło się spokojnie, bo-
wiem od Teatru Barnaby, który 
zainicjował teatralne wydarzenia 
już w czwartek. Spektakle odbyły 

się w Gemini Park Tychy, którego 
zarząd, jak mówił Jakub Kabus pre-
zes Stowarzyszenia Śląskie Zakłady 
Sztuki, jest jednym z ważniejszych 

prywatnych mecenasów kultury 
i sztuki w naszym mieście. Już dnia 
następnego, w piątek, odbyła się in-
auguracja i zarazem prolog Nocy 
Teatrów Metropolii, czyli plene-
rowe przedstawienie „Skazanego 
na bluesa”, kultowego już spektaklu 
Teatru Śląskiego. To było mocne 
uderzenie. W rolę legendarnego 
bluesmana wcielił się Maciej Li-
pina lider zespołu Ścigani, który 
brawurowo wykonywał największe 
i nieśmiertelne piosenki Dżemu.

słowo od prezydenta
– To ogromne wyróżnienie, 
że po dwuletniej przerwie Noc 

Teatrów Metropolii rozpoczy-
na się właśnie u nas, w Tychach 
– mówił Maciej Gramatyka 
zastępca prezydenta Tychów 
do spraw społecznych. – Wy-
darzenie idealnie wpisało się 
w trwający Festiwal Teatrów 
Niezależnych Andromedon. 
„Skazany na bluesa” to świetne 
widowisko oparte na filmowej 
historii Przemysława Anger-
mana i Jana Kidawy-Błońskie-
go. Tego dnia na placu w Parku 
Miejskim Solidarności zebrały 
się tłumy, których nie widzieli-
śmy tu od początku pandemii. 
To pokazuje jak ważną postacią 
jest Ryszard Riedel dla miesz-
kańców regionu. Jestem pod 
ogromnym wrażeniem tego, 
co zaprezentowali artyści. Ukło-
ny należą się również Teatrowi 
HoM za wystawionego „Don Ki-
chota”. Jakub Kabus wielokrot-
nie udowadniał, że doskonale 
czuje uliczny teatr, jednak dla 
mnie nową produkcją wspiął się 
na kolejny poziom. Szczególną 
uwagę zwróciłem na świetną 
muzykę, którą skomponował 
i wykonał na żywo Michał Cza-
chowski. Doskonale uzupełniła 
tę mądrą opowieść, którą każdy 
widz powinien sam sobie zinter-
pretować w domowym zaciszu. 
Koniecznie chciałbym również 
wyróżnić nasz tyski Teatr T.C.R, 
którego „Disco Mori” miałem 
okazję zobaczyć. Jestem wielkim 
fanem tego teatru. To świetne 
aktorstwo, przemyślana opo-
wieść i oprawa na wysokim po-

ziomie – mówił w rozmowie 
z nami zastępca prezydenta.

Wielki finał
W ostatnich dniach w ramach 
Andromedonu można było za-
poznać się z twórczością Teatru 
Pinezka i Teatru 3,5, wziąć udział 
w wystąpieniach performatyw-
nych Ewy Wolf czy Moniki Wa-
chowicz oraz wysłuchać koncer-
tu Oziu/Sosna „Pójdę ja za Tobą”. 
To jednak Teatr K.T.O. pozosta-
nie w pamięci tyszan na dłużej. 
Jakub Kabus zamówił spektakl 
„Ślepcy” na podstawie pro-
zy „Miasto ślepców” noblisty 
José Saramago. Kilkanaście lat 
po premierze to widowisko na-
brało nowej siły wyrazu. Historia 

rozprzestrzeniającej się epidemii 
ślepoty nieprzyjemnie rezonu-
je z rzeczywistością ostatnich 
dwóch lat. Autorzy w dosłow-
ny sposób pokazali jak kruche 
jest człowieczeństwo i panujące 
umowy społeczne. To nie miejsce 
na głęboką analizę, jednak warto 
spektakl odebrać jako przestrogę, 
by to, co się wydarzyło w przed-
stawionej rzeczywistości szpita-
la, nigdy nie przedarło się do na-
szego świata. Szaleństwo tanga 
zakażonych, pląsających wśród 
szalejącego wiatru z tysiącem 
mieniących się wstążek, to scena 
finałowa godna najważniejsze-
go festiwalu teatralnego w kraju. 
Ten rośnie nam w Tychach.
kaMil peszat ●

teatralny PrzePyCh
andRoMedon i noC teatRóW mETROPOLII ubARWIły mINIONy WEEKEND W TychAch.

Spektakl „Skazany na bluesa” zainaugurował 11. Noc Teatrów Metropolii.

„Ślepcy” Teatru K.T.O. to jedno z najlepszych przedstawień 
ulicznych jakie widział plac Baczyńskiego.

od CzWaRtku do niedzieli tysCy MiŁośniCy 
teatRu nie Mieli poWodóW do naRzekań. WRęCz 
pRzeCiWnie, bogata ofeRta siódMej edyCji 
andRoMedonu oRaz inauguRaCja jedenastej 
noCy teatRóW MetRopolii zadoWoliŁa naWet 
najWiększego Malkontenta. oRganizatoReM 
andRoMedonu jest stoWaRzyszenie śląskie 
zakŁady sztuki oRaz teatR hoM pRzy 
finansoWaniu Miasta tyChy W RaMaCh tyskiCh 
iniCjatyW kultuRalnyCh, zaś noC teatRóW 
MetRopolii zoRganizoWaŁa góRnośląsko-
zagŁębioWska MetRopolia.
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W najbliższą niedzielę, 
19 WRześnia o godz. 
17 spektakleM W 
gWiazdoRskiej obsadzie 
„kasta la Vista” teatR 
MaŁy zainauguRuje 
noWy sezon.

Stołeczny Teatr Ateneum 
przyjedzie do Tychów z pełną 
absurdów komedią Sebastiena 
Thiery, której bohaterem jest Jacek 
Kraft – agent nieruchomości, 
który z powodzeniem prowadzi 
z a w o d o w ą  d z i a ł a l n o ś ć . 
Pewnego dnia przychodzi 
do banku, aby wypłacić pieniądze. 
Nieoczekiwanie pojawiają się 
kłopoty z realizacją transakcji, 
a z pozoru błaha sprawa urasta 
do poważnego problemu. Jacek 

przestaje być panem własnych 
pieniędzy… i życia. Zaczyna się 
ryzykowna gra. „Kasta la vista” 
to komedia absurdu, przewrotny 
i pełen czarnego humoru traktat 
o współczesnym świecie: pozornej 
sprawiedliwości, równości 
i wolności w dobie powszechnej 
globalizacji.

Przedstawienie wyreżyserowa-
ła Ewelina Pietrowiak, a na sce-
nie zobaczymy: Krzysztofa Tyńca, 
Artura Barcisia, Marzenę Tryba-
łę, Marię Ciunelis i Elżbietę Kę-
pińską.

Spektakl został nagrodzo-
ny na Festiwalu Komedii „Talia” 
w Tarnowie (2011) oraz na Ka-
towickim Karnawale Komedii 
(2012). Przeznaczony jest dla wi-
dzów od 16 roku życia. WW ●

W RaMaCh noCy 
teatRóW MetRopolii, 
W Miejskiej galeRii 
sztuki „obok” odbyŁ 
się WeRnisaż WystaWy 
pRaC jana kantego 
paWluśkieWiCza. 
koMpozytoR piosenek, 
Muzyki teatRalnej 
i filMoWej, tWóRCa 
MonuMentalnyCh 
dzieŁ oRatoRyjno-
kantatoWyCh, pianista, 
Wokalista oRaz MalaRz 
speCjalizująCy się 
W teChniCe żel-aRt 
zapRezentoWaŁ obRazy 
poChodząCe z galeRii 
autoRskiej żel-aRt. 
WystaWa potRWa 
do 8 paździeRnika.

Jan Kanty Pawluśkiewicz karie-
rę artystyczną rozpoczął w 1966 
roku jako jeden ze współzało-
życieli kabaretu Anawa, który 
z czasem przerodził się w zespół 
muzyczny z wokalistą Markiem 
Grechutą. W 1973 roku wokali-
stą Anawa został Andrzej Zau-
cha. Pawluśkiewicz jest również 
autorem muzyki wielu znanych 
piosenek z repertuaru Marka 
Grechuty, Andrzeja Zauchy czy 
Grzegorza Turnaua. Sam arty-
sta czasem również śpiewa. Jest 
kompozytorem wielu form mu-
zycznych, między innymi: „Opery 
żebraczej”, oratorium „Nieszpory 
Ludźmierskie”, poematu symfo-
nicznego „Harfy Papuszy” oraz 
wspólnie z Markiem Grechutą 
musicalu „Szalona lokomotywa.” 
W dorobku artysty ważne miej-

sce zajmuje także komponowa-
nie muzyki filmowej i teatral-
nej. Przez wiele lat związany był 
ze słynnym kabaretem Piwnica 
pod Baranami. Trzykrotnie no-
minowany do nagrody Frydery-
ka w kategorii Muzyka Poważna 
i Kompozytor Roku. Od wielu lat 
pasję komponowania łączy z pasją 
malarstwa. Maluje w wymyślonej 
przez siebie technice żel-art. Do-
tychczas swoje prace prezentował 
na 60 indywidualnych wystawach 
w kraju i za granicą.

– Jest to dla nas ogromny za-
szczyt gościć mistrza Jana Kan-
tego Pawluśkiewicza – tymi sło-
wy rozpoczął Wojciech Łuka szef 
MGS „Obok”. – Moją rolą jest 
przywitać wszystkim miłośni-
ków sztuki i przyjaciół naszej ga-
lerii, co też czynię – dodał. Wśród 
tych znaleźli się m.in. przedsta-

wiciele władz miasta z zastępcą 
prezydenta Tychów Maciejem 
Gramatyką i przewodniczącą 
rady miasta Barbarą Konieczną 
na czele. – Dziś spotykamy się 
z okazji Nocy Teatrów Metro-
polii – kontynuował Wojciech 
Łuka. – Ale też wystawą tą roz-
poczynamy nowy rok kulturalny 
w mieście. Dlatego dzisiejsze wy-
darzenie jest wydarzeniem, moż-
na by rzec, multidyscyplinarnym. 
Prócz prac mistrza zaprezentu-
jemy półgodzinny film z pokazu 
serii jego prac. Na zakończenie 
wysłuchamy koncertu pana Jana 
Kantego na pianinie.

– Kto zapomina podzięko-
wać, marnieje, zamiast owoco-
wać – przemówił mistrz Jan Kan-
ty Pawluśkiewicz. – To jest fraza 
Leszka Moczulskiego, z którym 
miałem przyjemność współpra-

cować przez kilkanaście lat. Tymi 
słowy chciałbym podziękować 
wszystkim tym, dzięki którym 
jestem w tym miejscu. Bardzo 
dziękuje wszystkim obecnym, 
którzy są żywo zainteresowani 
sztukami plastycznymi, ale rów-
nie życzliwie dziękuję tym, któ-
rzy przyszli, a których sztuki pla-
styczne w najmniejszym stopniu 
nie interesują. Żel-art to połącze-
nie współczesnej ekstrawagancji 
z konwulsyjną klasyką i obie te 
cechy są sobie bliskie. Żel-art 
jest moim autorskim pomysłem 
i umożliwia powstawanie nie-
zwykle precyzyjnych kompozy-
cji, oferuje niespotykaną w tra-
dycyjnej technologii malarskiej 
skalę barw, metalizujące brokato-
we efekty, a w kontrze cudowne 
pastelowe zielenie, fiolety i róże.
kaMil peszat ●

żel, film i Pianino jana kantego
Miejska galeRia sztuki „obok” ZAPRASZA NA cIEKAWą WySTAWę.

kasta la Vista
teatR MaŁy INAuGuRujE W NIEDZIELę NOWy SEZON.

Główne role w spektaklu „Kasta La Vista”, który zainauguruje sezon 
w „Małym”, grają Artur Barciś i Krzysztof Tyniec (na zdjęciu).
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Jan Kanty Pawluśkiewicz.
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Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tychach przy ulicy Przejazdowej (obręb: 0004 Urbanowice, woj. 
śląskie, gmina M. Tychy, k. m. 10), oznaczonej w księdze wieczystej i ewidencji gruntów jako działki nr:
•	 1141/19 o pow. 1 240 m2 (użytek RIVa, identyfikator: 247701_1.0004.AR_10.1141/19), własność Gminy Miasta Tychy, księga wieczysta 

prowadzona jest dla nieruchomości składającej się z 7 działek o łącznej pow. 12 635 m2, a działka wpisana jest pod numerem 6.
•	 1142/19 o pow. 1 240 m2 (użytek RIVa, identyfikator: 247701_1.0004.AR_10.1142/19), własność Gminy Miasta Tychy, księga wieczysta 

prowadzona jest dla nieruchomości składającej się z 7 działek o łącznej pow. 12 635 m2, a działka wpisana jest pod numerem 7,
•	 383/19 o pow. 45 m2 (użytek RIVa, identyfikator: 247701_1.0004.AR_10.383/19), własność Gminy Miasta Tychy, księga wieczysta prowadzona 

jest dla nieruchomości składającej się z 78 działek o łącznej pow. 40 701 m2, a działka wpisana jest pod numerem 41.
Działki 1142/19 i 383/19 są przeznaczone do zbycia jako jedna nieruchomość. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi ul. Przejazdowej.

Ceny wywoławcze działek do I przetargu wynoszą:
działka nr 1141/19 – 198 000,00 zł

działki nr 1142/19 i 383/19 – 184 000,00 zł
Do ceny działek 1141/19 i 1142/19 osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej 
w dacie sprzedaży nieruchomości. Aktualnie stawka ta wynosi 23%. Cena działki nr 383/19 jest zwolniona z VAT.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 101 (I piętro), 
27 października 2021 roku o godz. 11:00.

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się 
najpóźniej o godz. 8:00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.umtychy.pl w zakładce „Nieruchomości (najem, dzierżawa, sprzedaż) 
” oraz na tablicy ogłoszeń umieszczonej w Urzędzie Miasta Tychy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na VII piętrze. Na salę będą wpuszczane 
jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi.)
Warunkiem przystąpienia do przetargu są: wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki tj.
– dla działki nr 1141/19 kwota 19 800,00 zł
– dla działek nr 1142/19 i 383/19 kwota 18 400,00 zł
oraz złożenie oświadczeń i dokumentów określonych w regulaminie przetargów najpóźniej do 15 października 2021 roku dla każdej działki 
osobno (przykładowo, osoby, które są zainteresowane dwiema działkami, wpłacają wadium dla dwóch działek osobno dla każdej działki oraz 
składają dwa wnioski do udziału w przetargu osobno dla każdej działki).
W Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta na parterze (stanowisko Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nr 3) od poniedziałku do środy 
w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13:30 można uzyskać do wglądu regulamin przetargu oraz pobrać 
druki „Zgłoszenie udziału w przetargu”. Dodatkowe informacje w sprawie przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
na VII piętrze (pok. 719 i 720) od poniedziałku do środy w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13:30 
lub telefonicznie: (32) 776-37-19, (32) 776-37-20. Treść ogłoszenia wraz z warunkami i regulaminem przetargów są dostępne na stronie 
internetowej Urzędu Miasta: www.umtychy.pl w zakładce  „Nieruchomości (najem, dzierżawa, sprzedaż)”. Prezydent Miasta Tychy może odwołać 
ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tychach przy ulicy Poprzecznej (obręb: Jaroszowice, woj. śląskie, 
gmina M. Tychy, k. m. 7), oznaczonej w księdze wieczystej i ewidencji gruntów jako działka nr 999/4 o pow. 781 m2 (użytek RIIIb, identyfikator: 
247701_1.0003.AR_7.999/4), zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy, prowadzonej dla 
4 działek o łącznej powierzchni 1412 m2, gdzie działka nr 999/4 zapisana jest pod numerem 4. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej – ul. Poprzecznej. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w warunkach przetargu, które są integralną częścią tego ogłoszenia.

Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 160 000,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży 
nieruchomości. Aktualnie stawka ta wynosi 23%.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 102 (I piętro), 
w dniu 27 października 2021 roku o godz. 9:00.

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godz. 8:00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.umtychy.pl w zakładce „Nieruchomości (najem, dzierżawa, sprzedaż)” oraz na tablicy 
ogłoszeń umieszczonej w Urzędzie Miasta Tychy na VII piętrze. Na salę będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi.)
Warunkiem przystąpienia do przetargu są: wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki tj. 16 000,00 zł oraz złożenie stosownych 
oświadczeń i dokumentów określonych w regulaminie przetargów najpóźniej do 15 października 2021 roku.
W Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta na parterze (stanowisko Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nr 3) od poniedziałku do środy 
w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13:30 można uzyskać do wglądu regulamin przetargu oraz pobrać 
druki „Zgłoszenie udziału w przetargu”. Dodatkowe informacje w sprawie przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
na VII piętrze (pok. 719 i 720) od poniedziałku do środy w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13:30 
lub telefonicznie: (32) 776-37-19, (32) 776-37-20. Treść ogłoszenia wraz z warunkami i regulaminem przetargów są dostępne na stronie 
internetowej Urzędu Miasta: www.umtychy.pl w zakładce  „Nieruchomości (najem, dzierżawa, sprzedaż)”. Prezydent Miasta Tychy może odwołać 
ogłoszony przetarg z ważnych powodów.
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Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tychach przy ulicy Spacerowej (obręb: 0001 Tychy, woj. śląskie, 
gmina M. Tychy, k. m. 13), oznaczonej w księdze wieczystej i ewidencji gruntów jako działka nr 815/69 o pow. 1004 m2 (użytek RIVa, PsV, 
identyfikator: 247701_1.0001.AR_13.815/69) zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy 
prowadzonej dla 18 nieruchomości o łącznej pow. 20,0094 ha. Działka nr 815/69 wpisana jest pod numerem 17. Szczegółowy opis nieruchomości 
znajduje się w warunkach przetargu, które są integralną częścią tego ogłoszenia. Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: – w dziale 
III wpisane jest ostrzeżenie o treści: „służebność przesyłu opisana w paragrafie 2 ust. II aktu notarialnego z dnia 18.12.2015r. Rep. A. Nr 8214/2015 
na rzecz Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach”. Służebność nie dotyczy sprzedawanej działki. Działka zostanie 
przeniesiona do nowej księgi wieczystej bezciężarowo (bez tego wpisu).
– dział IV wolny jest od wpisów

Ceny wywoławcza działki nr 815/69 do I przetargu wynosi: 425 000,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży 
nieruchomości. Aktualnie stawka ta wynosi 23%.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 102 (I piętro), 27.10.2021 roku o godz. 12:00.
Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się 
najpóźniej o godz. 8:00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.umtychy.pl w zakładce „Nieruchomości (najem, dzierżawa, sprzedaż) 
” oraz na tablicy ogłoszeń umieszczonej w Urzędzie Miasta Tychy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na VII piętrze. Na salę będą wpuszczane 
jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi.)
Warunkiem przystąpienia do przetargu są:
wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki tj. 42 500,00 zł oraz złożenie oświadczeń i dokumentów określonych w regulaminie 
przetargów najpóźniej w terminie do 15 października 2021 roku.
W Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta na parterze (stanowisko Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nr 3) od poniedziałku do środy 
w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13:30 można uzyskać do wglądu regulamin przetargu 
oraz pobrać druki „Zgłoszenie udziału w przetargu”. Dodatkowe informacje w sprawie przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami na VII piętrze (pok. 719 i 720) od poniedziałku do środy w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki 
w godz. 7:30 do 13:30 lub telefonicznie: (32) 776-37-19, (32) 776-37-20. Pełna treść ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w Urzędzie Miasta Wydział Gospodarki Nieruchomościami na VII piętrze oraz publikację 
z warunkami i regulaminem przetargów na stronie internetowej www.bip.umtychy.pl w zakładce „Nieruchomości (najem, dzierżawa, sprzedaż)”. 
Prezydent Miasta Tychy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tychach przy ulicy Poprzecznej (obręb: 0003 Jaroszowice, woj. 
śląskie, gmina M. Tychy, k. m. 7) oznaczonej w księdze wieczystej i ewidencji gruntów jako działki numer:
•	 769/4 o pow. 624 m2 (użytek RIIIb, identyfikator 247701_1.0003.AR_7.769/4), zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tychach 

jako własność Gminy Miasta Tychy, prowadzonej dla 18 działek o łącznej powierzchni 34 203 m2, gdzie działka nr 769/4 zapisana jest pod 
numerem 3,

•	 774/4 o pow. 588 m2 (użytek RIIIb, identyfikator 247701_1.0003.AR_7.774/4), zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tychach 
jako własność Gminy Miasta Tychy, prowadzonej dla 18 działek o łącznej powierzchni 34 203 m2, gdzie działka nr 774/4 zapisana jest pod 
numerem 4,

•	 779/4 o pow. 678 m2 (użytek RIIIb, identyfikator 247701_1.0003.AR_7.779/4), zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tychach 
jako własność Gminy Miasta Tychy, prowadzonej dla 18 działek o łącznej powierzchni 34 203 m2, gdzie działka nr 779/4 zapisana jest pod 
numerem 6,

•	 1060/4 i 1062/4 o łącznej pow. 775 m2 (użytek RIIIb, identyfikator 247701_1.0003.AR_7.1060/4 i identyfikator 247701_1.0003.
AR_7.1062/4), zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy, prowadzonej dla 18 działek 
o łącznej powierzchni 34 203 m2, gdzie działka nr 1060/4 zapisana jest pod numerem 18, a działka nr 1062/4 pod numerem 17,

•	 881/4 o pow. 340 m2, w udziale 5/6 (tj. po 5/24) o pow. 283,33 m2, (użytek RIIIb, identyfikator: 247701_1.0003.AR_7.881/4), 
we współwłasności Gminy Tychy i osoby fizycznej, księga wieczysta prowadzona jest tylko dla tej nieruchomości.

Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w warunkach przetargu, które są integralną częścią tego ogłoszenia.
Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: – działy III i IV obydwu ksiąg wieczystych wolne są od wpisów.

Ceny wywoławcze działek do I przetargu wynoszą:
działka nr 769/4 wraz z udziałem 5/24 w działce nr 881/4 – 146 000,00 zł
działka nr 774/4 wraz z udziałem 5/24 w działce nr 881/4 – 138 000,00 zł
działka nr 779/4 wraz z udziałem 5/24 w działce nr 881/4 – 157 000,00 zł

działki nr 1060/4 i 1062/4 wraz z udziałem 5/24 w działce nr 881/4 – 160 000,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży 
nieruchomości. Aktualnie stawka ta wynosi 23%.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 102 (I piętro),
27 października 2021 roku o godz. 9:00.

Z uwagi na zagrożenie epidemią zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godz. 8:00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.umtychy.pl w zakładce „Nieruchomości (najem, dzierżawa, sprzedaż) ” oraz 
na tablicy ogłoszeń umieszczonej w Urzędzie Miasta Tychy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na VII piętrze. Na salę będą wpuszczane jedynie 
osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi.)
Warunkiem przystąpienia do przetargu są: wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki tj.
– dla działki nr 769/4 kwotę 14 600,00 zł
– dla działki nr 774/4 kwotę 13 800,00 zł
– dla działki nr 779/4 kwotę 15 700,00 zł
– dla działek nr 1060/4 i 1062/4 (sprzedawanych jako jedna nieruchomość) kwotę 16 000,00 zł
oraz złożenie oświadczeń i dokumentów określonych w regulaminie przetargów najpóźniej do 15 października 2021 roku dla każdej działki 
osobno (przykładowo, osoby, które są zainteresowane dwiema działkami, wpłacają wadium dla dwóch działek osobno dla każdej działki oraz 
składają dwa wnioski do udziału w przetargu osobno dla każdej działki).
W Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta na parterze (stanowisko Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nr 3) od poniedziałku do środy 
w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13:30 można uzyskać do wglądu regulamin przetargu 
oraz pobrać druki „Zgłoszenie udziału w przetargu”. Dodatkowe informacje w sprawie przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami na VII piętrze (pok. 719 i 720) od poniedziałku do środy w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki 
w godz. 7:30 do 13:30 lub telefonicznie: (32) 776-37-19, (32) 776-37-20.
Pełna treść ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w Urzędzie Miasta 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami na VII piętrze oraz publikację z warunkami i regulaminem przetargów na stronie internetowej www.
bip.umtychy.pl w zakładce „Nieruchomości (najem, dzierżawa, sprzedaż)”. Prezydent Miasta Tychy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych 
powodów.
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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! 603578739

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     

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

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

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.
Remonty dachów – papa. Tel. 505 015 176

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
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:

Bistro z obiadami domowymi zatrudni 
dorywczo panią do sprzątania, pomoc 
kuchenną tel: 516 175 264
Potrzebna Pani do całodobowej opieki 
dla pana 80 lat- samodzielny, chodzący 
tel. 601 550 590

Poszukuję opiekunki dla samotnej starszej 
Pani z możliwością wspólnego zamieszka-
nia. tel. 512 828 883.
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
Zatrudnię pracownika, najlepiej rencista 
lub emeryt (mężczyzna do 55 lat) Tel: 
666 865 777

autoreklama

reklama
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www.tychy.pl

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

Zatrudnimy młodego emeryta lub renci-
stę, elektryka lub automatyka, zdolnego 
do pracy w serwisie. 
Zatrudnimy elektryka lub automatyka do 
pracy w serwisie. kontakt: 502323151, 
mail, biuro@technikagrzewcza.tychy.pl

Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 095 

nieRuChoMośCi:
KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! 
Prywatnie, bez pośredników. Może 
być do remontu, pospadkowe, za-
dłużone itp. Tel: 514 37 39 58 

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: - ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HI-
POTEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416
Kupię garaż na os. H  - za gotówkę. Tel: 
501 503 735. 
Kupię za gotówkę mieszkanie. Telefon: 
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
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.

Tychy os. K, M - 4, 63.0 m2, 1 piętro, cena 
390600zł, BN FUBI 509041910

WYNAJMĘ

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.
Szukam mieszkania, pokoju do wynajęcia 
783 516 447, 722 151 747

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy os. R, M-5, 78 m2, 5 piętro, cena 
370000 zł VIPART 501 396 663
Tychy oś. C,  M-3, 46,9 m2, parter, cena 
230000 zł 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 
470000 zł VIPART 501 396 663
Tychy oś M,M-3,37m2, 3 piętro, cena 
210000 zł VIPART 501 396 663
Tychy, os. H, LOKAL ,parter, duże witryny 
150 m2. cena 640000zł VIPART 501 396 663
Lachowice, Dom,160m2, działka 592m2 
cena 349000 zł, VIPART 501 396 663
Tychy, dom inwestycyjnie - 9 kawalerek, 
cena 675000zł VIPART 501 396 663
Tychy Mąkołowiec - nowy dom, pow. 
136m2/550m2, cena 750000 zł VIPART 
501 396 663
Tychy Paprocany, działka zieleń eko, pow. 
3170 m2, cena 221900 zł VIPART 509 733 
966
Bojszowy, działka , pow. 1007m2,cena 
170zł/m2 VIPART 501 396 663
Bieruń Nowy, działka, pow. 696 m2, 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 wpro-
wadzenia, 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 889935290
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, odzna-
czenia, 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

reklama autoreklama
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GKS TYCHY
VS CHROBRY GŁOGÓW

19.09.2021 | G. 12:40

16.09.2021 | G. 20:30

ULGOWY: taniej o 3 zł NORMALNY: taniej o 5 zł 
BILET NA WIDZEW ŁÓDŹ KUPISZ TANIEJ!

KUP BILET NA MECZ Z CHROBRYM GŁOGÓW

KUP BILET: BILETY.GKSTYCHY.INFO

KUP TANIEJ!
reklama

Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

W popRzedniM sezonie 
zespóŁ tReneRa aRtuRa 
deRbina dWukRotnie 
WygRaŁ z aRką 
i Można stWieRdzić, 
że dRużyna znad 
MoRza tyszanoM „leży”. 
niedzielne zWyCięstWo 
to potWieRdziŁo, Choć 
nieWiele bRakoWaŁo, 
by gks stRaCiŁ punkty.

Zaczęło się znakomicie, bo od mi-
nimalnie niecelnego strzału Ne-
manji Nedića z rzutu wolnego w 2 
minucie. Co się nie udało Czar-
nogórcowi, to minutę później ide-
alnie wykonał Bartosz Biel. Po-
mocnik GKS wszedł w pole karne 
i z jego narożnika posłał precyzyj-
ne uderzenie w długi róg bramki 
Arki – wprost do siatki!

Po szybkim zdobyciu prowa-
dzenia goście cofnęli się do obro-
ny, co starała się wykorzystać 
Arka, wręcz zamykając tyszan 
na własnej połowie i stwarzając 
szereg sytuacji pod bramką Kon-
rada Jałochy. Tyski bramkarz po-
pisał się swymi umiejętnościami 
zwłaszcza w 11 min., kiedy świet-
nie wybronił strzał z prawej stro-
ny pola karnego.

Z biegiem czasu sposób gry 
obu zespołów nie ulegał zmia-
nie. Arka rozgrywała piłkę i ata-
kowała, Trójkolorowi natomiast 
skutecznie się bronili, od czasu 
do czasu wyprowadzając kon-
try. Jedna z nich zakończyła się 
groźnym strzałem Gracjana Jaro-
cha w 23 min., obronionym przez 
Krzepisza. W rewanżu oglądali-
śmy uderzenie Ekwadorczyka 
Alemana, ale piłka o centymetry 
minęła słupek.

W 38 min. gdynianin Deja, 
po faulu na wychodzącym na czy-
stą pozycję Nediću, zobaczył dru-
gą żółtą kartkę i musiał opuścić 
boisko. Przewagę liczebną mógł 
jeszcze przed przerwą wykorzy-
stać Kacper Janiak, ale indywidu-
alną akcję zakończył on strzałem 
wprost w bramkarza.

Wydawało się, że mający o jed-
nego piłkarza więcej goście dość 
szybko zamkną wynik strzelając 
kolejne gole. Tymczasem po zmia-
nie stron to paradoksalnie zespół 
Arki zagrał lepiej i kilka razy wy-
wołał o tyskich kibiców drżenie 
serca. Już w 55 min. po dwóch 
błędach tyskiej obrony Marcjanik 
znalazł się tuż przed bramką Jało-
chy, ale posłał piłkę nad poprzecz-
ką. W 61 min. kolejną stuprocen-
tową okazję miał Rosołek, ale też 
nie trafił do siatki. Kontrataki GKS 
tymczasem były dość nieporadne 
i zwykle przerywane niecelnymi 
podaniami lub skutecznymi inter-
wencjami defensywy Arki.

Jak się okazało, najwięcej emo-
cji – których tyszanie z pewnoś-
cią chcieliby uniknąć – przy-
niósł doliczony czas gry. W 92 
min. Adamczyk trafił w spoje-
nie słupka z poprzeczką, a mi-
nutę później, po kolejnej akcji 
Arki inny zawodnik gospoda-
rzy Czubak padł w polu karnym 
po starciu z Nedićem. Arbiter, 
mimo protestów tyszan, podyk-
tował rzut karny, ale na szczęście 
mieliśmy na stadionie w Gdyni 
VAR. Sędziowie po analizie wideo 
uznali, że to napastnik Arki na-
depnął na stopę Nedića, sam zaś 
nie był faulowany. Arbiter głów-
ny po obejrzeniu powtórki odwo-
łał „jedenastkę” i podyktował rzut 
wolny na korzyść GKS, któremu 
udało się dociągnąć cenne zwy-
cięstwo do końcowego gwizdka.

Drużyna trenera Artura Der-
bina odniosła zatem trzecie zwy-
cięstwo z rzędu i znacznie awan-
sowała w tabeli I ligi. Serię tę 
tyszanie będą się starali prze-
dłużyć w tym tygodniu, a okazje 
będą ku temu dwie: w czwartek 
na Stadionie Miejskim rozegra-
ją zaległy mecz z Chrobrym, 
a w niedzielne południe w tym 
samym miejscu podejmą łódz-
ki Widzew.
aRka gDyNia – gkS tychy 
0:1 (0:1). Gol: Biel (3’).
gkS tychy: Jałocha – Połap, Ne-
dić, Szymura, Wołkowicz – Janiak 
(73’ Kozina), J. Piątek (73’ Steb-
lecki), Żytek, Biel (80’ K. Piątek) 
– Jaroch (61’ Grzeszczyk), Malec 
(73’ Kargulewicz). Żółte kartki: 
Nedić, Wołkowicz, Żytek, Ja-
roch.

W pozostałych spotkaniach 8. 
kolejki: Miedź – ŁKS 0:2, Pod-
beskidzie – Korona 2:3, Zagłębie 
– Puszcza 1:2, Chrobry – Skra 
0:1, Widzew – GKS Katowice 3:1, 
Polkowice – Odra 1:1, Jastrzębie 
– Sandecja 0:3. ●

i liga
1. Korona 8 22 13:4
2.Widzew 8 19 17:7
3. miedź 8 15 11:5
4. łKS 8 14 13:9
5. Podbeskidzie 8 12 11:9
6. gkS tychy 7 11 6:7
7. Odra 8 11 8:10
8. chrobry 7 10 8:5
9. Arka 7 10 9:7
10. Sandecja 6 10 8:6
11. Resovia 7 9 8:6
12. Skra 7 8 5:7
13. Puszcza 7 7 6:12
14. Polkowice 7 6 8:13
15. Katowice 7 6 8:14
16. jastrzębie 8 6 6:12
17. Zagłębie 8 5 10:13
18. Stomil 6 0 1:10

po WyjazdoWyM ReMisie 
W CzeChoWiCaCh, 
piŁkaRzoM gks ii tyChy 
pRzyszŁo stoCzyć bój 
z kolejnyM kandydateM 
do aWansu i to RóWnież 
na jego teRenie.

Spójnia Landek od kilku już lat 
kończy kolejne sezony w czołów-
ce IV ligi, także w bieżących roz-
grywkach traci niewiele punktów 
i jest zaliczana do czołówki tabe-
li. Lidera z Tychów czekało więc 
niełatwe zadanie zdobycia wyjaz-
dowych punktów i umocnienia 
się na szczycie tabeli.

Już w 4 min. zrobiło się jesz-
cze trudniej, gdy po rzucie roż-
nym do piłki wyskoczył niepil-
nowany Kubica i strzałem głową 
w długi róg pokonał Sipa. Szyb-
ko stracony gol nie zdeprymował 
na szczęście przyjezdnych, którzy 
żwawo ruszyli do odrabiania strat. 
Swoje sytuacje mieli Pipia i No-
wak, ale na przeszkodzie stawał 
dobrze dysponowany w bramce 
Spójni Krzczuk.

Trójkolorowi doczekali się 
wreszcie wyrównania w 24 min., 
kiedy to dobre podanie Machow-
skiego zakończył precyzyjnym 
uderzeniem przy słupku Nowak. 
W I połowie jeszcze dwukrotnie 
piłka lądowała w siatkach obu 

drużyn, ale zarówno w przypad-
ku gospodarzy (Zawadzki w 34 
min.), jak i gości (Stefaniak w 42 
min.) arbiter goli nie uznał dopa-
trując się spalonego.

Remisowy rezultat nie zmie-
nił się już do końca spotkania, 
choć w drugiej połowie ataku-
jący tyszanie mieli kilka oka-
zji bramkowych, a i czyhający 
na kontry piłkarze Spójni Lan-
dek także próbowali zaskoczyć 
Sipa. Wszelkie próby nie przy-
niosły jednak efektu bramko-
wego i oba zespoły podzieliły 
się punktami.

– Przyjechaliśmy tutaj po zwy-
cięstwo i z przebiegu meczu 
można powiedzieć, że toczył się 
on pod nasze dyktando. Szko-
da, że w decydujących momen-
tach brakowało nam zimnej gło-
wy i niepotrzebnie strzelaliśmy 
z dystansu z nieprzygotowanych 
pozycji, gdy można było poszu-
kać lepiej ustawionego partnera. 
Cieszy natomiast to, że wciąż je-
steśmy niepokonani – powiedział 
po meczu trener GKS II Tychy Ja-
rosław Zadylak.

Kolejnym przeciwnikiem ze-
społu trenera Zadylaka będą 
Czarni Gorzyce, z którymi ty-
scy rezerwiści zagrają u siebie 
w najbliższą sobotę, 18 września 
o godz. 11. Liczymy na powrót 

– po dwóch remisach – na zwy-
cięską ścieżkę.
SPójNia laNDek – gkS ii ty-
chy 1:1 (1:1). Gole: Nowak (24’) 
oraz Kubica (4’)
gkS ii tychy: Sip – Pipia, Za-
rębski, Kopczyk, Stefaniak, Krę-
żelok, Misztal, Paluch (57’ Staniu-
cha), Machowski, Biegański (81’ 
Orliński), Nowak. Żółte kartki: 
Krężelok i Staniucha.

W pozostałych meczach 6. ko-
lejki: Gorzyce – Czechowice 1:1, 
Kuźnia – Książenice 2:1, Podbe-
skidzie II – Unia Turza 1:2, Łę-
kawica – Góral 2:0, Bestwina – 
ROW 5:1, Bełk – Jasienica 5:0, 
Czaniec – Piast II 0:0. WW ●

iV liga
1. gkS ii tychy 6 14 19:3
2. bełk 6 13 13:5
3. czechowice 6 12 11:4
4. Piast II 6 11 12:6
5. Landek 6 11 13:8
6. Kuźnia 6 10 12:11
7. łękawica 6 8 10:12
8. czaniec 6 8 9:9
9. jasienica 5 8 4:7
10. Podbeskidzie II 6 8 10:10
11. Gorzyce 5 7 8:9
12. unia Turza 6 7 10:14
13. ROW 6 6 12:17
14. bestwina 6 3 10:13
15. Książenice 6 3 9:18
16. Góral 6 0 4:20

gdyby nie Var…
gks tyChy WygRaŁ W gdyni, ALE mIAł PRZy Tym DużO SZcZęŚcIA.

WCiąż bez Porażki
WyjazdoWy punkt REZERW NA TRuDNym TERENIE.

Po tym golu Żytka tyszanie w poprzednim sezonie wygrali u siebie z Arką 1:0. W minioną 
niedzielę podobną bramkę zdobył Biel, tym razem dającą zwycięstwo w Gdyni.
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Koszykarze GKS Tychy zagrali 
w kolejnym turnieju przedsezo-
nowym, jednak bez Łukasza Di-
duszki, który otrzymał powołanie 
do reprezentacji Polski i w tym cza-
sie startował w mistrzostwach Eu-
ropy w koszykówce 3x3 w Paryżu, 
ze znakomitym zresztą skutkiem. 
Polska drużyna w składzie: Łukasz 
Diduszko, Paweł Pawłowski, Szy-
mon Rduch i Przemysław Zamojski 
zdobyła brązowy medal!

W porównaniu z zespołem, 
który mieliśmy okazję oglą-
dać na Igrzyskach Olimpijskich 
w Tokio, Łukasz Diduszko zastą-
pił Michaela Hicka. W fazie gru-
powej polscy koszykarze poko-
nali Estonię, później Słowenię, 
a w ćwierćfinale wygrali z Holan-
dią. W półfinale musieli uznać 
wyższość Litwinów, przegry-
wając 10:19 i pozostała im walk 
o brąz z Rosjanami. Mecz wy-
grali jednym punktem – 19:18 

(Zamojski 11, Pawłowski 6, Di-
duszko 2).

Warto dodać, iż w poprzednich 
edycjach mistrzostw Europy pol-
ska reprezentacja zajmowała piąte 
lokaty, przed dwoma laty zdobyła 
brąz mistrzostw świata.

Także po brąz sięgnęła druży-
na GKS Tychy podczas turnieju 
w Opolu. W pierwszym meczu 
podopieczni trenera Tomasza Ja-
giełki przegrali z Górnikiem Wał-

brzych 62:75, a w meczu o trzecie 
miejsce wygrali z Polonią Bytom 
88:84.
gkS tychy: Stankowski 27, Tru-
bacz 16, Krajewski 12, Ziaja 11, 
Koperski 9, Mąkowski 9, Nowak 
4, Wspaniały 0, Jakacki 0, Pola-
kowski 0.

Koszykarski sezon I-ligowy 
startuje za dwa tygodnie – 25.09 
GKS z mierzy się w wyjazdowym 
meczu z AZS AGH Kraków. ls ●

gks tychy na trzecim miejscu w turnieju przedsezonowym.

diduszKo z brązeM Me!

Łukasz Diduszko – reprezentant Polski, brązowy medalista Mistrzostw Europy.
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iNfORMatOR kiBica

hOkej. phl: 17.09 GKS 
Tychy – jKh GKS jastrzębie 
(godz. 18), 19.09 comarch 
cracovia – GKS Tychy (17).
Piłka NOżNa. i liga: 16.09 
GKS Tychy – chrobry Gło-
gów (20.30), 19.09 GKS Ty-
chy – Widzew łódź (12.40); 
iV liga: 18.09 GKS II Tychy 
– czarni Gorzyce (11); liga 
okręgowa: 18.09 Pasjonat 
Dankowice – Ogrodnik ciel-
mice (16), 18.09 Stal bielsko 
– OKS Zet Tychy (16). 19.09 
juWe jaroszowice – Piast bie-
ruń (16); klasa a: Siódemka 
Tychy – Znicz jankowice (15); 
klasa b: 19.09 Pniówek II Pa-
włowice – czułowianka Tychy 
(1).
lekka atletyka. Trwa-
ją zapisy do 11. biegu im. 
pawła lorensa – otwar-
tych mistrzostw tychów 
na 10 km. Impreza odbędzie 
się 26.09 w OW Paprocany. 
ls ●

MiStRZ OliMPijSki chODZił W tgSflash

Dawid Tomala, niespodziewany mistrz olimpijski w chodzie na 50 km, był w ub. środę gościem 
spotkania w Tyskiej Galerii Sportu. Pochodzący z bojszów, ale urodzony w Tychach Tomala 
opowiadał o kulisach sukcesu na Igrzyskach, swoich związkach z naszym miastem, ciężkim 
treningu, blaskach i cieniach kariery.
Na prośbę jednego z widzów zademonstrował nawet technikę chodu i przeszedł się po TGS! 
Gościem spotkania był również Grzegorz Tomala, ojciec i trener mistrza. ls ●

TG
S

78 osób stanęło na starcie III 
Tyskiego Duathlonu Pościgowego 
Ostatni Marian, zorganizowanego 
przez Music Sport Events oraz 
MOSiR Tychy. Impreza rozegrana 
została na trasie: 6 km biegu, 
25 km jazdy na rowerze, 6 km 
biegu.

To połączenie biegu, jazdy 
na rowerze i dobrej zabawy, 
bowiem uczestników dopingują 
Marian (panowie) i Maryjanna 
(panie), którzy startując jako 
ostatni, próbują przegonić biegaczy. 
Wyprzedzonym na trasie sędziowie 

przypinają wąsy, w których muszą 
biec dalej. W biegu tym chodzi 
więc nie tylko o medale, ale także 
o to, by przybiec na metę bez… 
zarostu.

Najszybciej trasę pokonał 
Przemek Pyrek (Oświęcim) 
1:34.45, wyprzedzając Macieja 
Lubricha (Mysłowice) 1:46.02 
i Michała Jakubca (Petrzykowice) 
1:40.16; Wśród pań najlepsza 
trójka to: 1. Joanna Liro (Bielsko-
Biała) 1:55.35, 2. Weronika Semik 
(Mikołów) 2:03.53, 3. Marzena 
Ługowska (Tychy) 2:08.18. ls ●

Powoli dobiega końca sezon ka-
jakowy. Do rozegrania pozostało 
jeszcze kilka regat ogólnopolskich 
i regionalnych, w tym październi-
kowy Puchar Polski Południowej 
w Katowicach.

W miniony weekend w Sztu-
mie, juniorzy rywalizowali w Mię-
dzynarodowych Mistrzostwach 
Polski w Maratonie. Startowali 
w nich również kajakarze MOSM 
Tychy, pod wodzą trenera Marka 
Stannego.

Wśród juniorów młodszych 
bardzo dobrze spisał się Woj-
ciech Mielnik, który zdobył brą-
zowy medal na dystansie 16 km, 
a w tej samej konkurencji Ja-
kub Kwaśniewicz, pomimo wy-
padnięcia i ponownego wejścia 
do kajaka, wywalczył 25. miejsce. 
Na dłuższym dystansie – 19 km 
– płynął Wojciech Waksmań-
ski, który ukończył zawody na 6. 
miejscu. Na koniec zawodów osa-
da MOSM Tychy w składzie Oskar 
Waksmański i Karol Szczepanek 
wywalczyli wysokie, 4. miejsce 

na dystansie 16 km i co warto 
podkreślić – wśród zawodników 
o rok starszych. ls ●

Jak dobiec do mety przed Marianem i Maryjanną?

To
m

as
z G

on
sio

r

ostatni Marian w paprocanach, czyli…

duathlon z PościgieM

Międzynarodowe Mistrzostwa polski w maratonie.

PodiuM wojciecha 
MielniKa

M
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M
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Brązowy medalista mistrzostw 
Polski Wojciech Mielnik z tatą 

– sędzią głównym zawodów 
Andrzejem Mielnikiem.

Tyska Galeria Sportu zaprasza ki-
biców na spotkanie z hokejowym 
sztabem trenerskim GKS Tychy, 
zatytułowane „Czy korona wróci 
do Tychów? ”.

Pierwsze mecze hokejowe-
go sezonu już za nami, ale GKS 
w Tychach jeszcze nie grał. Tysza-
nie zainaugurują sezon na Stadio-
nie Zimowym piątkowym (17.09) 
meczem z mistrzem Polski – JKH 

GKS Jastrzębie. Dlatego warto 
dzień wcześniej przyjść o godz. 
18 do Tyskiej Galerii Sportu 
na spotkanie z trenerami hoke-
jowego GKS: Krzysztofem Maj-
kowskim, Adamem Bagińskim 
i Arkadiuszem Sobeckim. Będzie 
można podyskutować ze szkole-
niowcami na temat szans tyskiej 
drużyny w nowym sezonie ligo-
wym. Wstęp wolny. ls ●

W tyskiej Galerii Sportu

MajKowsKi, bagińsKi, 
sobecKi...

ŁatWo nie byŁo, ale 
W dWóCh pieRWszyCh 
WyjazdoWyCh 
spotkaniaCh hokeiśCi 
gks tyChy zanotoWali 
WygRane. W piątek 
pokonali 2:0 CiaRko 
sanok, a W niedzielę 
zWyCiężyli W RzutaCh 
kaRnyCh zagŁębie 
sosnoWieC.

Tuż przed startem nowego sezo-
nu PHL na Stadionie Zimowym 
odbyła się konferencja prasowa 
z udziałem trenera Krzysztofa 
Majkowskiego i kapitana GKS, 
Michała Kotlorza. W odróżnieniu 
od ubiegłorocznych, obecne przy-
gotowania przebiegały normalnie 
i hokejowa ekipa zrealizowała cały 
plan nakreślony przez sztab szko-
leniowy. Wszyscy zawodnicy są 
zdrowi i gotowi do gry.

– Przede wszystkim nie było 
przerw jak rok temu, kiedy z po-
wodu kwarantanny dwukrotnie 
musieliśmy pauzować – powie-
dział Krzysztof Majkowski – A 10 
i 6 dni przerwy w cyklu przy-
gotowań, jak to było przed ro-
kiem, to bardzo dużo. Po powro-
cie do zajęć, w zasadzie wszystko 
trzeba było zaczynać od nowa. 
Rozegraliśmy też sporo, bo 9 me-
czów sparingowych. Kadrę mamy 
już skompletowaną, jak zresztą 

co roku na początku rozgrywek, 
a nie na ostatnie dwa miesiące se-
zonu, bo to zawsze wiąże się z ry-
zykiem – raz się uda, a raz nie.

– Cieszymy się, że po obostrze-
niach wraca publiczność – dodał 
Michał Kotlorz. – Nasi kibice za-
wsze stwarzali na Stadionie Zi-
mowym niesamowitą atmosferę 
i wierzymy, że teraz także będą dla 
nas dużym wsparciem. Dla mnie 
będzie 15. sezon w barwach GKS. 
Być może nie ma już takiej ekscy-
tacji jak kiedyś, ale głód sukcesu 
pozostał. Chcemy zdobyć kolejny 
tytuł i ponownie zapisać się w hi-
storii klubu.

A czego trener Majkowski spo-
dziewa się po nadchodzącym se-
zonie?

– Z rozegranych meczów sparin-
gowych przez zespoły PHL wynika, 
iż liga będzie bardziej spłaszczona 
niż w minionym sezonie. Pierwsze 
dwie rundy powinny pokazać, czy 
tak rzeczywiście będzie. Szykuje się 
taki sezon, w którym każdy będzie 
mógł wygrać z każdym.

Na pytanie o największe atuty 
ekipy GKS w nadchodzącym se-
zonie, Krzysztof Majowski odpo-
wiedział: – Bardzo dobrzy bram-
karze, bardzo dobrzy obrońcy 
i bardzo dobrzy napastnicy.

Tyscy hokeiści z impetem roz-
poczęli mecz w Sanoku. Już w 2 
minucie mogli objąć prowadze-

nie, ale zrobili to w 4 min. – Jean 
Dupuy zmienił tor lotu krążka 
po strzale Smirnowa. Kolejnego 
gola trójkolorowi zdobyli w dru-
giej tercji za sprawą Szymona Mar-
ca, a w trzeciej umiejętnie się bro-
nili odpierając ataki gospodarzy.
ciaRkO StS SaNOk – gkS 
tychy 0:2 (0:1, 0:1, 0:0). Bramki: 
Dupuy i Smirnow.

Jak trudnym rywalem w tym 
sezonie może być ekipa Zagłę-
bia Sosnowiec przekonała się 
w pierwszym meczu sezonu 
Cracovia, a teraz tyszanie. War-
to zresztą przypomnieć, iż tysza-
nie musieli się sporo napracować, 
aby wygrać spotkanie sparingo-
we z sosnowiczanami (6:5) i po-
dobnie było teraz. Do wyłonienia 
zwycięzcy potrzebne były rzuty 
karne, a decydującą bramkę zdo-
był Alex Szczechura.
ZagłęBie SOSNOWiec – gkS 
tychy 4:5 (1:2, 1:0, 2:2, 0:0, 1:2). 
Bramki: Starzyński, Jeziorski, 
Sierguszkin, Mroczkowski. Karne 
2:1 dla GKS: Cichy i Szczechura, 
dla Zagłębia – Przygodzki.
gkS tychy: Lewartowski (Rasz-
ka) – Seed, Bizacki; Szczechura, 
Cichy, Mroczkowski – Smirnow, 
Karkls; Sierguszkin, Fieofanow, 
Gruźla – Biro, Pociecha; Gościń-
ski, Starzyński, Jeziorski – Kotlorz, 
Michałowski; Marzec, Galant, 
Wróbel. ls ●

W niższych ligach.

PogroMy…
Nie popisały się w miniony week-
end tyskie drużyny ligi okręgo-
wej. Trzy zespoły zdobyły tylko 
jeden punkt, a sięgnęła po niego 
drużyna OKS Zet, dwie kolejne 
ekipy – Ogrodnik i JUWe Jaroszo-
wice – wysoko przegrały.

Drużyna z Jaroszowic nadra-
bia zaległe mecze, ale do tej pory 
może pochwalić się jedynie trze-
ma punktami, zdobytymi w wy-
granym pierwszym meczu se-
zonu z Ogrodnikiem Cielmice. 
Kolejne cztery spotkania prze-
grała, a w niedzielę uległa ligo-
wemu średniakowi – Wiśle Wiel-
kiej aż 0:5. Także wysoko przegrał 
Ogrodnik Cielmice.
lkS OgRODNik – RekORD ii 
BielSkO- Biała 0:4 (0:1)
OgRODNik: Utrata – Granek 
(60’ Kołodziejczyk), Białas, Mi-
chalak, Majnusz – Bojarski, Sta-
wicki (80’ Kołodziej), Chrząścik, 
Klimas (65’ Wala) – Wilk, Śmi-
łowski.

OKS Zet zremisował 2:2 z Pa-
sjonatem Dankowice. Oto tabela 
po 6 kolejkach:

1. Rekord II 6 16 16-2
2. Lędziny 6 14 18-4
3. Wilkowice 5 13 22-5
4. jaworze 6 13 22-6
5. OkS Zet 6 10 15-8
6. Pasjonat 5 10 12-10
7. Studzienice 6 10 10-14
8. Iskra 6 9 8-10
9. łąka 5 8 11-9
10. Wisła Wielka 6 7 12-12
11. bojszowy 6 6 11-15
12. bKS Stal 5 3 8-13
13. juW-e 5 3 8-17
14. Ogrodnik 5 1 2-13
15. bestwinka 4 0 1-13
16. Piast 6 0 7-32

W klaSie a pogromu dozna-
ła także Siódemka Tychy, prze-
grywając w wyjazdowym meczu 
z LKS Brzeźce 0:7. Po 6 kolej-
kach drużyna zajmuje 10. miej-
sce z 6 pkt za dwa zwycięstwa 
(4 porażki).
W klaSie B Czułowianka Tychy 
nie traci impetu i kasuje kolejnych 
rywali. Tym razem pokonała 4:0 
rezerwę LKS Gardawice i z kom-
pletem punktów prowadzi w tabeli. 
Jednak takim samym dorobkiem 
punktowym może się pochwalić 
ekipa Czarnych Piasek. ls ●

dWa meCze, 
dWie Wygrane
kaRne RozstRzygnęŁy SPOTKANIE ZAGłębIE SOSNOWIEc – GKS Tychy.

Po dwóch meczach GKS Tychy zajmuje w tabeli 3. miejsce z 5 pkt. Prowadzi GKS Katowice przed Energą Toruń – po 6 pkt.
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uRoCzysta gala 
z okazji 50-leCia gks 
tyChy zgRoMadziŁa 
W CzWaRtek, 9.09 
W MediateCe spoRtoWe 
gWiazdy, a także Wielu 
znanyCh tReneRóW, 
spoRtoWCóW, dziaŁaCzy 
oRaz gRono syMpatykóW 
klubu.

Na początku minutą ciszy uczczo-
no pamięć zmarłego niedawno 
pierwszego prezesa GKS Fran-
ciszka Wszołka oraz zmarłych 
piłkarzy, działaczy i trenerów. 
Po krótkim powitaniu, prezesi 
klubu – Krzysztof Woźniak (Ty-
ski Sport – hokej, koszykówka) 
i Leszek Bartnicki (KP GKS Ty-
chy – piłka nożna) uhonorowali 
pamiątkową statuetką prezydenta 
Tychów Andrzeja Dziubę (w prze-
szłości prezesa klubu), dziękując 
za to, co miasto zrobiło i robi dla 
GKS i tyskich sportowców.

– To wyróżnienie traktuję bar-
dzo symbolicznie, bo należy się 
ono bardzo wielu ludziom, któ-
rzy w ciągu 50 lat prowadzili 
i wspomagali GKS – powiedział. 
– Jest jednak osoba, którą chciał-
bym w sposób szczególny wyróż-
nić i przekazać mu symboliczna 
wiązankę kwiatów. To wielki sym-
patyk i były działacz klubu Wła-
dysław Wtorek...

Następnie prezesi odebrali gra-
tulacje i jubileuszowe patery, któ-
re przekazali działacze Polskie-
go Związku Piłki Nożnej (obecny 
był prezes Podokręgu Tychy Piotr 
Swoboda), Stowarzyszenia Pierw-
sza Liga Piłkarska (prezes Marcin 
Janicki) i Polskiego Związku Ho-
keja na Lodzie (prezes Mirosław 
Minkina).

rozmowy o gks
Na scenę Mediateki zaproszeni 
zostali prezydent Tychów An-
drzej Dziuba, były piłkarz, ka-
pitan wicemistrzowskiej druży-
ny piłkarskiej GKS z 1976 roku 
– Marian Piechaczek, Henryk 
Gruth, trener koszykarzy To-
masz Jagiełka (najdłużej pracu-
jący trener w historii GKS – 10 
lat), przedstawiciel kibiców To-
masz Baranowski oraz kierownik 
Tyskiej Galerii Sportu Piotr Za-
wadzki. Przypomniano jak po-
wstawał klub, wspominano naj-
ważniejsze wydarzenia i sukcesy 
50-letniej historii, rozmawiano 
także o tym, czym dzisiaj żyje 

GKS Tychy i jakie są perspekty-
wy jego rozwoju.

– Przekształcenie stowarzy-
szeń sportowych w spółki ak-
cyjne było przełomową chwi-
lą w historii GKS – stwierdził 
prezydent A. Dziuba. – Byli-
śmy jednym z pierwszych miast 
w Polsce, które zdecydowały się 
na ten krok, a inni później ko-
piowali nasz pomysł. I dzisiaj 
aż 87 procent naszych miesz-
kańców pozytywnie ocenia to, 
że miasto finansuje sport wy-
czynowy, bo wszystko odby-
wa się w sposób transparentny. 
Ze spółki Tyski Sport wydzie-
liliśmy Klub Piłkarski GKS Ty-
chy i chcemy go sprywatyzować. 
Rozmawialiśmy z inwestorami 
zagranicznymi m.in. z Hiszpa-
nii i Turcji, ale pandemia nie-
co wstrzymała te rozmowy. Te-
raz pojawiła się oferta polskich 
biznesmenów i co najważniej-
sze – związanych z Tychami. By-
łoby to dla nas optymalne roz-
wiązanie. Ważne jest bowiem, 
żeby nowy właściciel zapewnił 
klubowi przyszłość, a jego cele 
były zbieżne z naszymi. Zamie-
rzamy jednak zatrzymać sobie 
tzw. złotą akcję, bez której nie 
będzie można zmienić nazwy 

klubu, ani jego barw, czy miej-
sca rozgrywania meczów.

Prezydent potwierdził także 
budowę drugiego sztucznego lo-
dowiska obok hali sportowej przy 
al. Piłsudskiego oraz nowego boi-
ska treningowego z podgrzewaną 
płytą i sztucznym oświetleniem 
obok Stadionu Miejskiego.

złota „dziesiątka” 50-lecia
Podczas Gali rozstrzygnięto 
także plebiscyt, organizowany 
przez Stowarzyszenie Górni-
czego Klubu Sportowego Tychy 
wraz z redakcją „Twoich Ty-
chów” i naszym portalem tychy.
pl na sportowca 50-lecia. Na 10. 
miejscu uplasował się Krzysz-
tof Oliwa – reprezentant Pol-
ski, drugi Polak w NHL, jedyny, 
który zdobył Puchar Stanleya 
(w barwach New Jersey Devils). 
W jego imieniu nagrodę odebrała 
mama Krzysztofa, Krystyna Oli-
wa. Za nim uplasował się wice-
mistrz Polski, jeden z czołowych 
zawodników GKS – Kazimierz 
Szachnitowski, a następnie Al-
fred Potrawa, również piłkarski 
wicemistrz Polski, zmarły w 2006 
roku. Nagrodę odebrał jego syn 
– Adam Potrawa. Na 7. miejscu 
pojawiło się nazwisko Krzysztofa 
Bizackiego, napastnika GKS oraz 
reprezentacji Polski. W ekstrakla-
sie „Bizak” rozegrał ponad 320 
meczów. Marian Piechaczek, 
kapitan srebrnej jedenastki GKS 
Tychy z 1976 roku zajął 6. lokatę. 
Henryk Średnicki, jedyny polski 
mistrz świata w boksie, a ponadto 
dwukrotny mistrz Europy, znalazł 
się na 5. miejscu. Zmarł w 2016 
roku. Czwarte miejsce zajął Ro-
man Ogaza, zmarły w 2006 roku 
wicemistrz olimpijski z Montrea-
lu, wicemistrz Polski z GKS Tychy. 
Statuetkę odebrała jego siostrze-
nica Bożena Pancer. Na trzecim 
stopniu podium znalazła się brą-
zowa medalistka Igrzysk Olim-
pijskich w Moskwie, mistrzy-
ni Europy, lekkoatletka Lucyna 
Langer-Kałek, a na drugim – Ma-

riusz Czerkawski, pierwszy pol-
ski hokeista w NHL i pierwszy 
Polak, który wystąpił w „Meczu 
gwiazd” NHL.

Najwięcej głosów naszych 
Czytelników i Internautów ze-
brał Henryk Gruth – czterokrot-
ny olimpijczyk z Calgary, Al-
bertville, Lake Placid i Sarajewa. 
Był na 17 mistrzostwach świata 
– 15 razy jako zawodnik i dwa 
razy jako trener. W latach 1994-
1996 był asystentem trenera re-
prezentacji Władimira Safono-
wa. Po wyjeździe do Szwajcarii, 
był zawodnikiem, a potem pełnił 
funkcję trenera seniorskiego ZSC 
Lions. Był też asystentem trene-
ra pierwszej drużyny. W dorobku 
ma wicemistrzostwo Szwajcarii. 
Potem szkolił drużyny młodzie-
żowe, m.in. opracował koncepcję 
i wdrożył system szkolenia naj-
młodszych zawodników jednej 
z największych w Szwajcarii or-
ganizacji hokejowych. Podczas 10 
sezonów jego zespoły juniorskie 
siedmiokrotnie zdobywały mi-
strzostwo w lidze Elite A.

Po odebraniu statuetki jedyny 
polski hokeista, który został przy-
jęty do Hockey Hall of Fame IIHF 
powiedział:

– Chciałbym to wyróżnienie 
zadedykować mojej generacji 
zawodników i działaczy. To jest 
też wasza nagroda, bo nie było-
by dzisiaj tej statuetki, gdyby nie 
drużyna. Staraliśmy się, by sport 

w naszym mieście był na dobrym 
poziomie, godnie reprezentowali-
śmy Tychy, aby każdy mieszkaniec 
był z nas dumny. Życzę kolejnym 
generacjom tyskich sportowców, 
by kontynuowali to dzieło.

Podczas Gali swoją premierę 
miał godzinny film dokumental-
ny Adama Drygalskiego „Tyski 
Abraham”. leszek sobieRaj ●

był, będzie, jest!
podCzas gali 50-leCia gks tyChy: hENRyK GRuTh NA cZELE „ZłOTEj 10”, PREmIERA fILmu „TySKI AbRAhAm”.

MaRiaN PiechacZek:

– Tak się składa, że ja i moi koledzy 
nadal jesteśmy najlepszą drużyną 
piłkarską w historii GKS. myślę, 
że najwyższy czas już to zmienić. 
Liczę, że zrobi to obecny zespół, 
któremu życzę, by awansował 
do ekstraklasy i dał kibicom tyle 
radości, ile myśmy dali. Prawie 
wszyscy zbieramy się na meczach 
w Tychach i z całych sił kibicujemy 
drużynie. W 1976 roku mieliśmy 
wyrównany zespół, ale bardzo 
ambitny – każdy z nas chciał się 
pokazać z jak najlepszej strony, 
pracował za dwóch i z tego korzy-
stała drużyna jako całość. Dlatego 
przyszedł ten sukces.

tOMaSZ BaRaNOWSki:

– Kibice byli zawsze z GKS. Nie pamiętam tych pierwszych 
lat, ale na zdjęciach widać, że już w chwili powstania klubu 
pojawiali się w zorganizowanych grupach. W latach 80. była 
to już duża grupa, która jeździła na mecze wyjazdowe. Po raz 
pierwszy wyjechałem na mecz hokejowy w 1988 roku, na finał 
Polonia bytom – GKS Tychy. Kibicowskich akcesoriów wtedy nie 
było, np. szalik robiła mama na drutach, a flagi szyliśmy sami. 
myślę, że jak ktoś wejdzie już w ten świat, to go pochłonie i nie 
ma już odwrotu. jesteśmy jak wielka rodzina i często z najbliż-
szymi nie spędzamy świąt, bo jedziemy akurat na mecz piłki 
nożnej czy Puchar Polski w hokeju. Wspieramy naszych spor-
towców, jak możemy. W Tychach akurat mamy tak, że z „nieba 
do piekła” i w drugą stronę. Zaliczyliśmy piątą ligę i wyjazdy 
na mecze z juWe. Nie do Turynu, ale do jaroszowic. Ale mam 
nadzieję, że i do Turynu pojedziemy...

Po wręczeniu nagród w plebiscycie na sportowca 50-lecia. Od lewej: prezydent Andrzej Dziuba, prezes KP GKS Leszek Bartnicki, prezes Tyski Sport 
SA Krzysztof Woźniak, Henryk Gruth, Mariusz Czerkawski, Bożena Pancer (siostrzenica Romana Ogazy), szef TGS Piotr Zawadzki, Marian Piechaczek, 

Krzysztof Bizacki, Adam Potrawa (syn Alfreda Potrawy), Kazimierz Szachnitowski i Krystyna Oliwa (mama Krzysztofa Oliwy).

Wyróżnieni w plebiscycie (miejsca 4-10) otrzymali pamiątkowe medale, 
natomiast najlepsza trójka – okolicznościowe statuetki.
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tRWa RyWalizaCja 
o saMoChodoWe 
MistRzostWo tyChóW, 
oRganizoWane pRzez 
autoMobilklub zieMi 
tyskiej. na toRze fCa 
poland RozegRano 
szóstą W tyM Roku 
Rundę eliMinaCyjną sMt. 
auRa dopisaŁa, WięC 
na staRCie zjaWiŁa się 
spoRa gRupa kibiCóW.

Numery startowe zawodów SMT 
są zwykle przyznawane zgodnie 
z podziałem na klasy – listę star-
tową otwierają goście z rajdową 
licencją, a później zawodnicy ru-
szają w kolejności od najmocniej-
szych, do najsłabszych samocho-
dów. Tym razem nastąpiło małe 
odstępstwo od tej zasady: z nu-
merem 1 do zawodów wystarto-
wali Piotr Donica i Marcin Sto-
janowski w renault clio klasy 3. 
Przywilej startu z „jedynką” wy-
licytowali podczas charytatywnej 
aukcji, której dochód przeznaczo-
no na wsparcie pilota rajdowego 
Michała Grudzińskiego. Popu-
larny „Hołek” w 2017 r. uległ 
ciężkiemu wypadkowi podczas 
Rajdu Baltic Cup i od tego cza-
su przechodzi żmudną rehabili-
tację. Koledzy ze świata motor-
sportu regularnie wspierają go 
w tym procesie i ta runda SMT 
była ku temu kolejną okazją.

Donica i Stojanowski wyruszy-
li więc na trasę jako pierwsi, ale 
w ich klasie karty rozdawali Se-
bastian Butyński i Adrian Potępa 
jadący hondą civic. Kolejne pozy-
cje zajęli Dawid Tomala z Pauliną 
Kempką i Przemysław Mendrek 
z Bartoszem Tolaszem – także 
w hondach. Załoga z „jedynką” 
uplasowała się dopiero na siód-
mej pozycji w klasie 3.

O ile w poprzedniej run-
dzie SMT zaskakujące zwycię-
stwo odniosła załoga z klasy 3, 
o tyle w ostatnią niedzielę prym 
znów wiodły samochody klasy 4. 
Na czele bez niespodzianek – naj-
lepszy czas w klasie 4 i w całych 

zawodach zanotowali Artur Ko-
biela i Kamil Wala (toyota yaris 
GR). Obok nich na podium sta-
nęli Rafał Wlazłowski i Rafał In-
dyk (subaru impreza) oraz Ma-
teusz Masełko i Konrad Masełko 
(subaru impreza).

Faworyci nie zawiedli także 
w klasie 2. Romuald Stasik i Grze-
gorz Pękala (citroën C2) triumfo-
wali po raz kolejny z rzędu, poko-
nując dwie hondy civic: Łukasza 
Przybyły i Marcina Budaka oraz 
Sebastiana Megi i Michała Pacie-
ja. W klasie 1 najlepsi byli Paweł 
Oślak i Jakub Tuszyński (fiat sei-
cento). Kolejne pozycje zajęli Del-
fin Orłowski i Sławomir Raczek 
(nissan almera) oraz Grzegorz 
i Anna Myszowie (fiat 127).

Wśród aut z napędem na tył 
(klasa RWD) najlepiej wypadli 
Daniel Strojek i Andrzej Gulba 
w bmw 330 E36. Kamil Wioska 
i Jan Wioska jadący volkswage-
nem golfem II wygrali rywaliza-
cję w klasie Retro. Marek Hohoł 
i Mariusz Szczepaniak w citroë-
nie C2 VTS byli najszybszą wśród 
załóg startujących samochodami 
peugeot i citroën (klasa PPC). 
W klasie CENTO (fiat ciquecen-
to i seicento) wygrali Michał Mu-
cha i Karolina Klyta jadący fia-
tem seicento.

W klasie Open 4WD moż-
na zaobserwować coraz moc-
niejsze samochody, które coraz 
śmielej radzą sobie w klasyfika-
cji łącznej SMT. Radosław Lorek 
i Patryk Łagan (mitsubishi lan-
cer evo) zanotowali nie tylko naj-
lepszy czas w klasie Open 4WD, 
ale także drugi wynik w całych 
zawodach. W klasie Open 2WD 
na czele klasyfikacji uplasowało 
się renault clio załogi Bartłomiej 
Gilewski/Krystyna Deja. W klasie 
Gość, przeznaczonej dla zawod-
ników z licencją sportową naj-
lepiej poradzili sobie Piotr Żbi-
kowski i Jakub Stupnicki jadący 
mitsubishi lancerem evo.

Następną, siódmą rundę SMT 
zaplanowano na 10 października. 
opRaC. ls ●

W plebisCyCie 50-leCia gks 
tyChy najWięCej gŁosóW 
naszyCh CzytelnikóW 
i inteRnautóW otRzyMaŁ 
henRyk gRuth. Choć 
pRzez 21 lat pRaCoWaŁ 
W szWajCaRii jako tReneR, 
a od ChWili, kiedy ostatnio 
gRaŁ W tyChaCh, WyRosŁo 
CaŁe noWe pokolenie, 
pozostaŁ spoRtoWyM 
idoleM tysięCy tyszan.

twoje tychy: – chyba nie jest pan 
zaskoczony wyborem kibiców...
heNRyk gRuth: – Ależ tak! 
Kiedy ostatnio mój  
4,5-letni wnuk zapytał: Dziadek, 
ty podobno grałeś w hokeja... 
Pomyślałem: „uuuuuu, jak 
ten czas szybko przeleciał”… 
A tu taka niespodzianka! Jak 
widać w naszym mieście prze-
trwała legenda, która pozwoliła 
mi zająć pierwsze miejsce. Cieszę 
się jednak, że w tej „dziesiątce” 
jest trzech hokeistów. GKS 
Tychy to prawie pół mojego 
życia, tu spędziłem najlepsze lata 
kariery. Przeszedłem do Tychów, 
bo rodziła się koncepcja budowy 
nowej, młodej drużyny. Rośliśmy 
razem z tym miastem i udało 
się nam wiele zrobić. Byłem 
w klubie dosłownie wszystkim 
– zawodnikiem, trenerem 
pierwszej drużyny, koordyna-
torem w MOSiR, działaczem 
– zasiadałem w zarządzie klubu, 
a nawet w ramach działalności 
gospodarczej, którą wtedy utwo-
rzyliśmy, malowałem mosty, 
np. wiadukt obok lodowiska. 
Graliśmy w hokeja, a kiedy 
trzeba było – ratowaliśmy go 
w Tychach.

czy jest szansa zobaczyć henryka 
grutha w roli trenera?
– Raczej nie. Przez ostatnie 
lata w Szwajcarii pracowałem 

głównie z młodzieżą i w pewnym 
momencie doszedłem do wnio-
sku, że to już nie jest mój świat. 
Pojawiła się nowa generacja – 
medialna, facebookowa. I trzeba 
się z nią zmierzyć, trafić do tych 
młodych ludzi. Teraz bardziej 
liczy się teoria niż praktyka, 
a ja zawsze byłem praktykiem. 
Coraz trudniej było mi pracować 
z młodym pokoleniem, więc 
podjąłem decyzję o zakończeniu 
pracy trenerskiej. Zawsze jednak 
mogę każdemu służyć doświad-
czeniem. Przez tyle lat praco-
wałem w jednej z najlepszych 
na świecie organizacji hokejowej, 
miałem okazję zapoznać się 
z wieloma systemami szkole-
nia – kanadyjskim, fińskim, 
szwedzkim. Jednak do tej pory 
nikt w Polsce nie chciał z tego 
skorzystać, czemu zawsze 
bardzo się dziwiłem. Teraz 
także – od roku jestem w kraju, 
na emeryturze i nikt do mnie nie 
zadzwonił.

jak pan myśli – dlaczego?
– Z tego, co obserwuję, 
polskie środowisko hokeja jest 
skłócone, nie ma porozumienia 
między klubami, każdy chce 
coś ugrać. Tak naprawdę nie 
wiadomo od czego trzeba 
byłoby rozpocząć. Czuję się do-
brze w hokeju młodzieżowym 
i mógłbym pomóc w stworzeniu 
jednolitej koncepcji, systemu 
szkolenia młodych hokeistów. 
Ale po tym, co przez rok 
zaobserwowałem, cały czas 
mówi się o PHL, a hokej mło-
dzieżowy to po prostu ruina. 
Nie ma porządnej ligi juniorów, 
cały czas się zastanawiamy, 
co zrobić z tą I ligą. A ilu mamy 
juniorów w poszczególnych 
klubach? Żeby w ogóle myśleć 
o systemie szkolenia młodzieży 
w Polsce, potrzeba dwóch lat, 

żeby zebrać ludzi. Tak zrobili 
Finowie budując swoją potęgę. 
Mamy w Polsce dość trenerów, 
ale nie są oni odpowiednio 
szkoleni, nie są wykorzysty-
wani w codziennej pracy. 
Ludzie rządzący klubami PHL 
skupiają się na pierwszej 
drużynie, na wyniku. Lepiej 
kupić zawodnika, zamiast go 
wyszkolić. Rozmawiałem nie-
dawno z trenerem reprezentacji 
Robertem Kalaberem, który 
powiedział mi, że w zasadzie 
nie ma już kogo powołać, bo nie 
ma następców obecnej generacji 

hokeistów, tych, którzy grali 
podczas sierpniowego turnieju 
kwalifikacji olimpijskich 
w Bratysławie. Jak oni odejdą, 
to kto ich zastąpi? Tymczasem 
w Szwajcarii najpierw zbudo-
wano hokej młodzieżowy i dziś 
liga juniorów chroni hokej 
w tym kraju. Bo skąd brać 
zawodników, jeśli nie z niej? 
Po latach nieobecności na nowo 
uczę się polskiego seniorskiego 
hokeja. Kiedy wyjeżdżałem, 
to była to w miarę normalna 
polska liga. Teraz jest olbrzymia 
liczba obcokrajowców. Każdego 
roku drużyny się wzmacniają 
i osłabiają, w zależności od tego, 
ile kto sprowadzi zawodników. 
Myślę, że stabilizację mają 3-4 
kluby i wśród nich jest GKS 
Tychy.

teraz pewnie odwiedzał pan 
będzie szwajcarię jako turysta?
– Na pewno odwiedzę klub 
z Zurychu, moich kolegów, 
przyjaciół, byłych zawodników. 
Ale chyba nie jako turysta, 
bo Szwajcarię zwiedziłem 
wzdłuż i wszerz. Zresztą nie 
spotkałem Szwajcara, który znał-
by Szwajcarię tak jak ja i byłby 
w tylu miejscach. Wróciłem 
jednak do Polski, bo tu czuję 
się najlepiej. Choć w Polsce 
cały czas miałem swój dom, tak 
naprawdę przez te 20 lat byłem 
tu tylko przejazdem: trochę 
na wiosnę, trochę w wakacje 
i potem w grudniu na święta. 
Mam w planach napisanie czegoś 
w rodzaju pamiętnika. Takiej 
mojej książki, od początku, czyli 
od gry w piłkę w Grunwaldzie 
Halemba. leszek sobieRaj ●

smt Po raz 
szósty
duet kobiela-Wala NAjSZybSZy NA TRASIE PRóby.

gks to PraWie Pół 
mojego żyCia
henRyk gRuth: byłEm ZAWODNIKIEm, TRENEREm PIERWSZEj DRużyNy, KOORDyNATOREm W mOSIR, DZIAłAcZEm 
W ZARZąDZIE KLubu, A W RAmAch DZIAłALNOŚcI GOSPODARcZEj... mALOWAłEm mOSTy

Henryk Gruth w latach swojej kariery w GKS i reprezentacji Polski…
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… i podczas czwartkowej Gali, odbierający z rąk prezydenta Tychów 
statuetkę dla najlepszego sportowca 50-lecia GKS.
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Do zakończenia rywalizacji w ramach SMT 
pozostały jeszcze dwie eliminacje.
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Hasło z krzyżówki nr 720: 
SKAZANY NA BLUESA.

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.

panna 23.Viii-22.iX
Dużo będzie działo się w pracy, jeszcze więcej 
w domu. bliscy docenią, co robisz i przyklasną 
Twoim pomysłom.

Waga 23.iX-23.X
Spadnie na ciebie więcej obowiązków, ale 
ze wszystkim sobie poradzisz. Księżyc sprzyja 
nawiązywaniu nowych relacji.

skoRpion 24.X-21.Xi
Gwiazdy mogą wywołać spory bałagan w Twoim 
życiu. Nagła zmiana planów może wprowadzić 
chaos.

stRzeleC 22.Xi-21.Xii
Ambicja skłoni cię do ryzyka. Na szczęście, w razie 
kłopotów spadniesz na cztery łapy.

kozioRożeC 22.Xii-19.i
Za sprawą sprzyjających gwiazd poszczęści ci się 
teraz w kontaktach towarzyskich. W pracy spore 
korzyści.

Wodnik 20.i-18.ii
Najbliższa rodzina nie oszczędzi ci gorzkich słów, 
ale nie bierz sobie ich do serca. Zachowaj spokój 
i rozsądek.

Ryby 19.ii-20.iii
Ogień miłości zapłonie w Twoim życiu uczuciowym! 
Korzystaj z dobrej aury i ciesz się każdą chwilą.

baRan 21.iii-20.iV
Gwiazdy dadzą ci energię i odwagę 
do ryzykownych przedsięwzięć. Idealny czas 
na flirty i romanse.

byk 21.iV-21.V
Szykuje się nawał zajęć, nie będziesz miał teraz 
czasu na nudę. Zadbaj o kondycję.

bliźnięta 22.V-20.Vi
W domu poczujesz się niedoceniany, bo bliscy 
wciąż będą mieli do ciebie pretensje. Poszukaj 
spokoju na łonie natury.

Rak 21.Vi-22.Vii
Nic nie przyjdzie łatwo. Na szczęście nie zabraknie 
ci wiary we własne siły, więc dopniesz swego.

leW 23.Vii-22.Viii
Partner zrobi teraz wszystko, by zatrzymać cię 
u swego boku. W pracy będzie cię korcić, by coś 
zmienić na stałe.

 WRóżka aDRaSteja tel. 692 893 871

horosKoP

Marzymy o tym, żeby Aza znala-
zła dom, żeby ktoś ją pokochał. 
Niestety, pomimo że ogłasza-

my, szukamy, pytamy... Bez re-
zultatu... Ludzie odwiedzający 
schronisko zachwycają się jaka 

jest piękna i mądra, ale ostatecz-
nie wybierają innego psa... Aza 
jest inteligentna, szybko i chęt-
nie się uczy. Jest aktywna, pełna 
energii i trochę nadpobudliwa, 
co być może zraża do niej od-
wiedzających schronisko. Nato-
miast przy odpowiedniej ilości 
zajęć, ruchu, spacerów prawdo-
podobnie będzie spokojniejsza. 
Gdyby ktoś chciał poznać Azę 
prosimy o kontakt. Umówimy 
się na spacer, zapoznamy krok 
po kroku. Polecamy ją do domu 
bez dzieci, kotów i innych psów. 
Aza to raczej typ jedynaczki;) 
Szukamy dla niej aktywnego, 
odpowiedzialnego opiekuna nie 
bojącego się pracy z psem. Ser-
ce pęka za każdym razem kiedy 
odprowadzamy ją po spacerze 
z powrotem do kojca... Ona nie 
zasługuje na taki los... RM ●

zaadoPtuj Mnie  

cO WieMy O PSie

• Imię: Aza 
• W typie rasy: mieszaniec 
• Wiek: 8 lat 
• Płeć: suczka 
• Waga: ok 14 kg 
• Nr: 7113 
• Status: do adopcji 
• Przyjęta: sierpień 2019 r. 
•  Obecnie przebywa: w Miej-

skim Schronisku dla Zwierząt 
w Tychach 

•  Telefon w sprawie adopcji: 
605 897 607

aza
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

14 WRześnia, wtorek
godz. 17 – SZTuKA X muZy – projekcja filmu 
„mauretańczyk” (mbP – mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 19 – ShORT WAVES ON TOuR – pokaz 
filmów krótkometrażowych (Klub mcK Wilko-
wyje, ul. Szkolna 94)

15 WRześnia, środa
godz. 17 – LAS W SłOIKu – rodzinne warszta-
ty (Klub mcK urbanowice, ul. Przejazdowa 8)

16 WRześnia, czwartek
godz. 17 – TO jEST SZTuKA!: „Zamach 
na sztukę. Pablo Picasso” – gawęda o sztuce 
(Pasaż Kultury Andromeda, pl. baczyńskiego)
godz. 18 – cZy TySKI hOKEj WRócI NA TRON? 
– spotkanie z trenerem Krzysztofem majkow-
skim (Tyska Galeria sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 19 – cZWARTEK Z TEATREm dla Dorosłych: 
spektakl „Zrobie co zechce” w wyk. Teatru Pory-
wacze ciał (Klub mcK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

17 WRześnia, piątek
godz. 19 – AuKSO cLASSIcS – joseph haydn 
Symfonie Paryskie: 82 i 84 – koncert orkiestry 
Aukso (mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – ALcOhOLIcA – koncert (Klub mu-
zyczny underground, pl. Korfantego 1)
godz. 19.30 – „SKAZANy NA bLuESA” – ple-
nerowa projekcja filmu (Plac pod żyrafą, 
ul. Edukacji)

18 WRześnia, sobota
godz. 9 – KADRy DZIELNIcy: „Osiedla h, ł i R 
wczoraj i dziś” – spacer fotograficzny i warszta-
ty (zbiórka przed kościołem pw. św. jadwigi, 
ul. żwakowska 65)
godz. 11 – bAjKOTEKA – seans filmowy dla 
dzieci: „Turu. W pogoni za sławą” (mbP – media-
teka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 11 – „OSIEDLE D” – spacer architek-
toniczny w cyklu „W stronę nowoczesności” 

(zbiórka przed wejściem do urzędu Skarbowe-
go, al. Niepodległości 60)
godz. 11 – DbAm O jEZIORO – akcja segrega-
cja! – akcja społeczna (zbiórka przy przystani 
kajakowej w Paprocanach, ul. Parkowa 17)
godz. 14 – POSTAW NA NOGI! – impreza w ra-
mach Europejskiego Tygodnia Zrównoważone-
go Transportu (Plac pod żyrafą)
godz. 15 – „DZIWNy LAS” – rodzinne warszta-
ty teatralne (Teatr mały, ul. hlonda 1)
godz. 16 – „WySTARcZy być” – spektakl 
w ramach Sceny młodego Widza (Teatr mały, 
ul. hlonda 1)
godz. 17 – mIęDZy WySTAWą A KSIążKą 
– spotkanie i pokaz zdjęć Tyskiego Towarzy-
stwa fotograficznego (mcK, ul. bohaterów 
Warszawy 26)

19 WRześnia, niedziela
godz. 12 – mATEuSZ KRZyżOWSKI – recital 
fortepianowy przed XVII Konkursem chopi-
nowskim (mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – „KASTA LA VISTA” – spektakl w ra-
mach Sceny Konesera w wyk. Teatru Ateneum 
z Warszawy (Teatr mały, ul. hlonda 1)
godz. 19 – GRAżyNA łObASZEWSKA & AjA-
GORA – koncert (Parafia św. Ojca Pio, ul. Prze-
piórek 50)

RM

19 WRześnia: godz. 17 – „kasta 
la Vista” W Wyk. teatRu ateneuM 
z WaRszaWy, teatR MaŁy
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