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W krainie ogłupiającego festynu
Przed festiwalem teatralnym Andromedon rozmawiamy 
z jego organizatorem, Jakubem Kabusem.

Śląsk Wrocław pokonany
Wykorzystując ligową przerwę piłkarze 
GKS Tychy zagrali sparing ze Śląskiem.

Rozmowa o komunikacji i centrum
Trzecia część relacji z telefonicznego dyżuru 
prezydenta Tychów w naszej redakcji.5 187
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Pogody na Przyszły rok
W minioną niedzielę odbyły się Dożynki Miejskie 2021, których go-
spodarzami były dzielnice Jaroszowice, Urbanowice i Wygorzele. Z tej 
okazji Miejskie Centrum Kultury wraz z radą osiedla przygotowali 
bogaty program obchodów.  str. 3
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tel. 789 069 424
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil Peszat

kRonika policyjna

◆ 4.09 WiecZOrem tyscy 
POlicjaNci ZatrZymali 22-
latka, który zaatakował nożem 
trzech mężczyzn. Do zdarzenia 
doszło przed wejściem na ogródki 
działkowe „Konwalia” przy uli-
cy Sadowej. Dwóch poszkodo-
wanych z ranami kłutymi trafiło 
do szpitala. Motywy ataku nie są 
jeszcze znane. Badanie wykazało, 
że napastnik był pod wpływem 
alkoholu.
◆ 3.09 PrZeD gODZiNą 20, 
Na skrZyżOWaNiu ul. si-
kOrskiegO – ZacisZe doszło 
do zderzenia toyoty z kierującym 
motocyklem (zdjęcie poniżej). 
Motocyklista z obrażeniami cia-
ła trafił pod opiekę ratowników 
medycznych i został przewieziony 
do szpitala. Ze wstępnych usta-
leń policji wynika, że do zdarze-
nia doszło w momencie, gdy kie-
rowca toyoty włączał się do ruchu 
z ul. Zacisze w ul. Sikorskiego.
◆ ZgłOsZeNie O POżarZe 
iNstalacji elektrycZNej 
4.09 dotyczyło jednego z miesz-
kań w budynku wielorodzinnym 
przy ul. Jaracza. Z zagrożonych 
mieszkań ewakuowani zostali 
mieszkańcy. Pożar szybko uga-
szono.
◆ PrZy ul. katOWickiej DO-
sZłO 4.09 DO POżaru samo-
chodu osobowego. Po dotarciu 
straży pożarnej na miejsce oka-
zało się, że pożarem objęta jest 
komora silnika. Po kilkunastu 
minutach pożar został ugaszo-
ny i sytuacja została opanowana. 
Trwa ustalanie przyczyn i oko-
liczności pożaru.
◆  raNkiem 3.09 DOsZłO 
DO POżaru iNstalacji 
elektrycZNej w budynku wie-
lorodzinnym przy ul. Honoraty 3. 
Przed przyjazdem zastępów stra-
ży pożarnej mieszkańcy budyn-
ku ewakuowali się na zewnątrz. 

Przybyli na miejsce strażacy 
szybko opanowali sytuację przy 
użyciu gaśnic. Strażacy oddymili 
i przewietrzyli mieszkania, klatkę 
schodową i piwnice. Po godzinie 
9 działania strażaków na miejscu 
zostały zakończone.
◆ 4.09 OkOłO gODZiNy 15, 
DyżurNy kmP tychy OtrZy-
mał ZgłOsZeNie, że ul. Boro-
wą porusza się osobowy opel, 
którego kierowca mógł być pod 
wpływem alkoholu. Po dotarciu 
na miejsce patrolu i zbadaniu kie-
rowcy, okazało się, że ma blisko 
dwa promile w wydychanym po-
wietrzu. Nieodpowiedzialny kie-
rowca został zatrzymany i prze-
wieziony do KMP Tychy celem 
wykonania dalszych czynności.
◆ POlicjaNci Z Bielsku-
Białej NaDal POsZukują 
sPraWcy kraDZieży Wa-
liZki z zawartością rzeczy oso-
bistych o łącznej wartości 6.000 
zł na szkodę podróżnej. Do kra-
dzieży doszło w pociągu Inter-
City relacji Bydgoszcz Główna 
– Bielsko-Biała Główna, 25.06 
kilkanaście minut po północy. 
Sprawca, wykorzystując nieuwa-
gę pokrzywdzonej, zabrał walizkę 
z przedziału bagażowego, a na-
stępnie wysiadł na stacji w Ty-
chach. Rysopisy sprawcy: wiek 
z wyglądu około 25-30 lat, krót-
ko ostrzyżony, ubrany w czarną 
koszulkę z logo i fioletowym na-
pisem „Joker”, krótkie sportowe 
spodenki i czarne, sportowe buty. 
Na plecach założony szaropoma-
rańczowy plecak. Wszyscy, któ-
rzy mają jakiekolwiek informacje 
mogące przyczynić się do ustale-
nia sprawcy przestępstwa, o kon-
takt z Wydziałem Kryminalnym 
KMP w Bielsku-Białej, tel. 47 
85-714-20, 47 85 -712-80 lub 47 
85-712-55. Mail: kryminalny@
bielsko.ka.policja.gov.pl ls ●
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Niedawno pojawił się nowy ro-
dzaj oszustw związanych z plat-
formą OLX i komunikatorem 
WhatsApp. Jak mówią policjanci, 
to prawdziwa plaga, nie ma tygo-
dnia, by nie było po kilka takich 
zgłoszeń.

Tyko w ostatnim tygodniu 
tyska policja zanotowała sześć 
prób oszustwa osoby podają-
cej się za pracownika banku 
i 10 na WhatsApp. Namierzenie 
sprawców jest bardzo trudne, dla-
tego najważniejsze jest zachowa-
nie ostrożności przy zawieraniu 
transakcji.

Jak działają oszuści posługują-
cy się platformą OLX? Z reguły 
przestępcy grasujący wśród klien-
tów OLX wysyłają wiadomości 
z linkiem prowadzącym do strony 
udającej prawdziwą – tam ofia-
ra podaje dane do bankowości, 
a tym samym naraża się na utra-
tę pieniędzy. Jednak teraz scena-
riusz nieco się zmienił – przestęp-
cy kontaktują się ze sprzedającym 
poprzez WhatsApp i proponują, 
że zorganizują dostawę kurierską 
„przez konto InPost”. Gdy dana 
osoba się zgodzi, oszust przesy-

ła link do strony udającej InPost, 
gdzie ofiara ma odebrać opłatę 
na swoje konto na stronie zamó-
wienia – to swego rodzaju „przed-
płata na konto”.

Na tej stronie ofiara ma wy-
brać swój bank, wprowadzić dane 
i tym samym podaje wrażliwe 
informacje osobiste przestępcy, 
który może potem wykorzystać 
je do przejęcia środków na kon-
cie. Warto zatem pamiętać, by nie 
odbierać podejrzanych wiadomo-
ści od nieznajomych i nie klikać 
w żadne linki, które nie są ofi-
cjalnymi stronami bankowości 
elektronicznej czy danych pod-
miotów.

Policjanci ustalili następują-
cy schemat działania oszustów. 
Klient wpłaca pieniądze na stro-
nie InPost, z której sprzedawca, 
musi je sobie odebrać. Dosta-
je link, który prowadzi do for-
mularza i wpisuje swoje dane. 
Dla oszustów liczą się przede 
wszystkim dane karty kredyto-
wej: imię i nazwisko, numer kar-
ty oraz trzycyfrowy kod weryfika-
cyjny umieszczony na odwrocie. 
Zgodnie z legendą, po przelaniu 

pieniędzy na kartę, w ciągu trzech 
dni ma do sprzedawcy przyjechać 
kurier InPost i zabrać fikcyjnie 
zakupiony przedmiot. Kurier 
się nie pojawi, za to z karty kre-
dytowej znikną pieniądze i sta-
nie się to zapewne, zanim zdą-
ży się dodzwonić się do banku, 
by ją zastrzec. Formularz nadesła-
ny przez oszustów wymaga poda-
nia danych niezbędnych do tego, 
by móc w pełni korzystać z karty. 
W chwili, gdy się je wyśle, dane 
te wyświetlają się na komputerze 
złodzieja.

Aby uniknąć oszustwa należy 
czytać SMS-y od banków. Zwró-
cić uwagę na to, co się autoryzu-
je, poznać zasady bezpieczeń-
stwa swojego banku i stosować 
się do nich, korzystając z porta-
li aukcyjnych. Należy mieć ogra-
niczone zaufanie do potencjal-
nych kontrahentów i rozliczać się 
bezpośrednio przez dany portal. 
Dobrze jest unikać bezpośred-
nich transakcji, uważać na próby 
nawiązania kontaktu poza por-
talem, np. przez WhatsApp czy 
Messenger. Warto się też zapo-
znać się z instrukcją płatności 

z OLX. Oszuści mogą podro-
bić stronę portalu aukcyjnego – 
tak samo jak i każdą inną stro-
nę, również naszą. Dlatego trzeba 
zwracać uwagę na adres widocz-
ny w przeglądarce. Zdaniem po-
licji warto także zwrócić uwagę 
na poprawność językową strony, 
na której przekazuje się dane kar-
ty. Fałszywe strony często zawie-
rają błędy, są napisane niegrama-
tycznie.

W przypadku wątpliwości 
co do otrzymanej informacji, po-
licja prosi o kontakt z Komendą 
Miejską Policji w Tychach, telefon 
47/85-512-00 lub 47/85-51-55. ls 
●

Numer alarmowy 112 to funk-
cjonujący na terenie kraju system 
powiadamiania ratunkowego, 
który tworzy 17 centrów. Zgło-
szenia z numerów alarmowych 
112 i 997 (a teraz również 998) 
trafiają do operatorów numerów 
alarmowych zatrudnionych w cen-
trach powiadamiania ratunkowe-
go. Operatorzy przekazują drogą 
elektroniczną, wszystkie zebrane 
o zdarzeniu informacje do odpo-
wiednich dyspozytorów Państwo-
wej Straży Pożarnej i policji, którzy 
decydują o zaangażowaniu odpo-
wiednich jednostek.

W tym roku rozpoczęło się 
przełączenie numeru alarmowe-

go straży pożarnej 998 do 112. 
Oznacza to, że dzwoniąc na nu-
mer alarmowy 998 zostaniemy 
połączeni z operatorem CPR, 
który przyjmie zgłoszenie i prze-
każe je do właściwej jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej oraz 
innych służb, jeśli będzie taka po-
trzeba. Dążąc do zapewnienia 
jednolitości systemu w Polsce, 
docelowo również numer alar-
mowy 999 będzie obsługiwany 
w centrach powiadamiania ra-
tunkowego.

Pilotaż przełączania numeru 
alarmowego Państwowej Straży 
Pożarnej rozpoczął się w lutym 
2021 r. od województw podla-

skiego i lubelskiego. W woj. ślą-
skim przełączanie numeru 998 
rozpocznie się 9 września i po-
trwa do 20 września. W Tychach 
numer zostanie przełączony 
w czwartek, 16 września.

Zmiana ma usprawnić działa-
nie systemu powiadamiania ra-
tunkowego, ujednolicając spo-
sób obsługi zgłoszeń, a przede 
wszystkim odciążając dyspozy-
torów straży pożarnej. Pozwoli 
im w czasie zdarzeń skupić się 
na zarządzaniu podległymi si-
łami i środkami. Nowe rozwią-
zanie ma też ograniczyć długo-
trwałe rozmowy np. z osobami 
z myślami samobójczymi, które 

powodowało długotrwałe zaan-
gażowanie w rozmowę dyżurne-
go policjanta. Z drugiej strony 
ma pozwolić na kojarzenie zgło-
szeń podobnych – w przypad-
ku wielu zgłoszeń dotyczących 
tego samego zdarzenia, dyżurny 
otrzyma tylko jedną taką infor-
mację o zdarzeniu. To operatorzy 
numeru 112 będą przeprowadza-
li wstępną weryfikację zgłoszeń 
fałszywych. Korzyścią ma być 
również wysoka niezawodność 
systemu. Jedna „kolejka alarmo-
wa” obsługiwana będzie przez 
dużą liczbę operatorów, co po-
zwoli na skrócenie czasu oczeki-
wania zgłaszającego. ls ●

policja ostrzega i apeluje o ostrożność

nowe metody oszustów

od 16 września, wybierając numer Straży Pożarnej 998, mieszkańcy Tychów połączą się z operatorem numeru alarmowego 112.

Policja i straż Pod jednym numerem
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W Minioną niedzielę 
odbyŁy się dożynki 
Miejskie 2021, któRych 
gospodaRzaMi byŁy 
dzielnice jaRoszoWice, 
URbanoWice 
i WygoRzele. z tej okazji 
Miejskie centRUM 
kUltURy WRaz z Radą 
osiedla pRzygotoWali 
bogaty pRogRaM 
obchodóW.

Święto plonów rozpoczęło się 
mszą świętą w parafii pw. Mat-
ki Bożej Pośredniczki Wszelkich 
Łask, którą poprowadził biskup 
pomocniczy i tyszanin Marek 
Szkudło. – Widzę tu dużo do-
bra – mówił podczas mszy. – 
Mam nadzieję, że zauważyliście, 
że kiedy mówiłem te słowa, pa-
trzyłem na was, siostry i bracia. 
Nie myślałem tylko o plonach 
i tych pięknych dekoracjach, 
bo to wy jesteście dobrem. Dziś, 
podczas dożynek, rolnicy zasłu-
gują na wyróżnienie szczególne, 
bo to dzięki ich trudom możemy 
spożywać najpyszniejszą z potraw 
– chleb. Sam pamiętam pierw-
sze kromki chleba, które dawał 
mi ojciec. Ich smak i zapach. Po-
wołaniem ojca jest przekazywa-
nie dzieciom codziennego chleba 
– mówił podczas kazania biskup. 
Po mszy, ks. proboszcz Józef Sin-
ka podziękował wszystkim rol-
nikom i kołom gospodyń wiej-
skich za przygotowanie dożynek 
i pięknych dekoracji w kościele. 
– To są dziesiątki, jak nie setki 

godzin mrówczej pracy. Zauważ-
cie, że każdy stroik czy wieniec 
jest inny, zaś wszystkie są ręcz-
nie przygotowane. Na te ręce tych 
naszych mróweczek składam naj-
szczersze podziękowania – mó-
wił ks. proboszcz. Podziękowano 
również władzom miasta, które 
reprezentował wiceprezydent Ty-
chów Igor Śmietański, Przewod-

nicząca Rady Miasta Barbara Ko-
nieczna oraz radni.

Po mszy rozpoczęto świętowa-
nie od poczęstunku śląskimi koło-
czami oraz pochodu dożynkowe-
go, który udał się pod Klub MCK 
Urbanowice, gdzie tego dnia od-
bywały się uroczystości. Pochód 
prowadziła Orkiestra Dęta KWK 
„Ziemowit”, za którą bryczką za-

przęgniętą w konie jechali sta-
rostowie dożynek (Joanna So-
cha-Blacha, Andrzej Noras oraz 

Bartłomiej Biolik) wraz z samo-
rządową delegacją. Wśród zamy-
kających pochód nowoczesnych 
ciągników znalazł się prawdziwy 
zabytek popularnie zwany „Bo-
cianem”. – To Zetor 25 K z końca 
lat pięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku – chwalił się właściciel.

Na miejscu pochód przywitał 
przedstawiciel rady osiedla Łu-
kasz Drob. – Cieszy nas znaczą-
cy wzrost liczby mieszkańców 
naszego osiedla, obecnie po-
nad 4 tysiące. Pomimo rozrostu 
osiedle zachowało swoje rolni-
cze tradycje, które są dla nas 
bardzo ważne. Jako rada osiedla 
wspieramy wszystkie inicjatywy 
naszych wspaniałych rolników, 
dzięki czemu wspomniane trady-
cje mamy szansę przekazać ko-
lejnym pokoleniom, tak jak i hi-
storię naszych osiedli, która jest 
piękna – przywitał wszystkich. 
Starostowie przekazali symbo-
liczny bochenek chleba wicepre-
zydentowi Śmietańskiemu, któ-
ry czynił honory i rozdał wypiek 
z tegorocznych ziaren zebranym 
mieszkańcom miasta. – Przede 
wszystkim życzę wspaniałej po-
gody na przyszły rok. Rolnik, 
to zawód jak mało który, uza-
leżniony od jej kaprysów. Sami 
doskonale wiecie kiedy dobrze 

jest, by padało, a kiedy świeci-
ło słońce. To dzięki waszej pra-
cy mam ten honor i prawdziwą 
przyjemność łamać i rozdawać 
chleb, który jest symbolem ży-
cia. Dziękuję wam za to – mó-
wił Igor Śmietański.

– To był dobry rok – mówił 
w rozmowie z nami Andrzej No-
ras, starosta dożynek miejskich. 
– Nie jakiś rekordowy ze wzglę-
du na kaprysy pogody, o których 
mówił prezydent, ale nie mieli-
śmy większych powodów do na-
rzekań. Zbieraliśmy w tym roku 
i zboża, kukurydzę i ziemnia-
ki, których co prawda jest mniej 
niż w ubiegłych latach. Dla mnie 
to ogromny zaszczyt móc repre-
zentować rolników podczas na-
szego największego i najważ-
niejszego święta w roku – dodał 
starosta.

Po części oficjalnej rozpoczął 
się festyn, podczas którego wy-
stąpili m.in. „Urbanowiczanki” 
ze Stowarzyszenia Koła Gospo-
dyń w Tychach-Urbanowicach, 
Wędrowny Teatr Lalek Teatr Małe 
Mi, Kapela z Naszego Miasteczka, 
Teatr dla Dorosłych czy  Bernade-
ta Kowalska z Przyjaciółmi, która 
zachęciła mieszkańców dzielnicy 
do wieczornych tańców.
kaMil peszat ●
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W zespole szkóŁ nR 1 
iM. gUstaWa MoRcinka 
W tychach odbyŁo się 
Miejskie URoczyste 
„naRodoWe czytanie 
2021”. FRagMenty 
„MoRalnoŚci pani 
dUlskiej” aUtoRstWa 
gabRieli zapolskiej 
byŁy czytane pRzez 
zapRoszonych goŚci. 

Akcję zapoczątkowano z okazji 
200-lecia Drugiej Wojny Polskiej i 
najazdu Napoleona na Rosję, pod-
czas którego miał miejsce opisany 
w „Panu Tadeuszu” Mickiewicza 
ostatni zajazd na Litwie. Pomy-
słodawcy pragnęli, by literatura 
narodowa nie była tylko przed-
miotem nauczania szkolnego, 
ale by stała się obecna w szeroko 

rozumianym życiu społecznym. 
Publiczne czytanie „Pana Tade-
usza” odbyło się 8 września 2012 
w dziesiątkach miejscowości z 
udziałem rzesz słuchaczy.

W tym roku dulska
Gabriela Zapolska napisała „Mo-
ralność pani Dulskiej” jesienią 
1906 roku. Utwór bardzo szybko 
stał się popularny i jest uważany za 
jedno z najważniejszych osiągnięć 
twórczych pisarki. Prapremiera 
sztuki odbyła się 15 grudnia 1906 
roku w Teatrze Miejskim w Krako-
wie. Kilka tygodni później wysta-
wiono ją w Warszawie, a następnie 
we Lwowie, gdzie autorka osobi-
ście czuwała nad przygotowaniami 
i brała udział w próbach.

W tyskich placówkach swo-
je role odczytali ludzie związani 

z życiem miasta. Usłyszeć można 
było m.in. zastępcę prezydenta Ty-
chów Igora Śmietańskiego, dyrek-
tor Miejskiego Centrum Kultury 
Małgorzatę Król czy dyrektora Te-
atru Małego Pawła Drzewieckie-
go. W Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej odbył się pokaz filmowy 
Teatru Telewizji „Moralność Pani 
Dulskiej” oraz wystawa, na której 
zaprezentowano sylwetkę pisarki 
i jej twórczość. 

W tegorocznym „Narodowym 
czytaniu” wzięły już udział: III LO 
im. St. Wyspiańskiego, Zespół 
Szkół nr 5 , Szkoła Podstawowa 
nr 18, Szkoła Podstawowa nr 21. 
W ramach akcji działania na ten 
tydzień zaplanowały m.in. I LO 
im. L. Kruczkowskiego i szkoły 
podstawowe: SP 6, SP 7, SP 10, SP 
13, SSP 19. kaMil peszat ●

Pogody na PrZysZły rok
Miejskie dożynki TO NAJWAżNIEJSZE ŚWIęTO W KALENDARZu KAżDEGO ROLNIKA. 

Cała Polska CZyta dulską
od 2012 RokU WRAZ Z NOWym ROKIEm SZKOLNym W cAłEJ POLScE ODbyWA SIę 
„NARODOWE cZyTANIE”.

Miejskie „Narodowe czytanie” odbyło się w ZS nr 1. 
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„Będziemy dzielić ten chleb sprawiedliwie” – obiecał wiceprezydent Igor Śmietański. 
Z bochnem – Joanna Socha-Blacha, starościna urbanowickich dożynek.
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W blokU pRzy Ul. 
FilaRetóW 14 pRzez 
Wiele lat MieszkaŁ 
legendaRny Wokalista 
zespoŁU dżeM, RyszaRd 
Riedel. od Minionej 
soboty na jednej 
ze Ścian bUdynkU 
Widnieje poŚWięcony MU 
MURal.

Organizatorzy z Miejskiego Cen-
trum Kultury nie spodziewali 
się, że symboliczna uroczystość 
wśród bloków na tyskim osiedlu 
F przyciągnie aż tylu uczestników. 
W większości byli to fani Ryśka 
i Dżemu, a także mieszkańcy 
osiedla, którzy przez kilka ostat-
nich tygodni kibicowali duetowi 
Czary Mury przy powstawaniu 
malowidła. – Rusztowania posta-
wiliśmy bodaj 9 sierpnia i dzień 
później rozpoczęliśmy pracę – 
mówili Marta Piróg i Marek Gre-
la. – Malowaliśmy mural pełne 
dwa tygodnie i sami już nie wie-
my ile zużyliśmy na niego farby. 
Wybraliśmy to zdjęcie (autorstwa 
Macieja Kuszeli, także obecnego 
w sobotę na odsłonięciu muralu 
– przyp. red.), bo wydało się nam 
takie nieoczywiste i skłaniające 

do refleksji. Także cytat z piosenki 
Ryśka – „Zawsze warto być czło-
wiekiem” – nie jest przypadkowy. 
Chcemy, by ludzie, którzy przyj-
dą tutaj obejrzeć mural, przysiedli 
na ławeczce i trochę się zastano-
wili… – dodali artyści.

– Kiedy przyjechałem do Ty-
chów na początku lat 80., było 
to szare, nudne miasto. Przyrze-
kłem sobie, że wrócę do rodzinne-
go Wrocławia choćby na kolanach 
– wspominał prezydent Andrzej 
Dziuba. – Pewnego razu pojecha-
łem na festiwal Olsztyńskie Noce 
Bluesowe i kiedy podczas jedne-
go z koncertów zapowiedziano, 
że teraz zagra zespół Dżem z Ty-
chów, poczułem się dumny z mia-
sta, w którym mieszkam. Dzię-
kuję Ci, Rysiek za tę pierwszą 
chwilę dumy z mojego miasta – 
zakończył prezydent, który chwi-
lę potem wraz z autorami muralu 
oraz Sebastianem Riedlem, sy-
nem artysty, dokonał symbolicz-
nego przecięcia wstęgi. „Młody” 
Riedel, który poszedł drogą ojca 
i został muzykiem, okrasił happe-
ning na osiedlu F dwoma dedyko-
wanymi ojcu piosenkami.

W godzinach wieczornych 
w Teatrze Małym odbyła się 

impreza „Rock nie na Plaży”, 
wyjątkowo z powodu pande-
mii przeniesiona z Paprocan 
do Sali teatralnej. Komplet wi-
downi wysłuchał kilkugodzin-
nego koncertu, podczas któ-
rego zagrał zespół Sebastiana 
Riedla Cree oraz Dżem, który 
jeden z utworów poświęcił nie-
żyjącym członkom grupy – Ry-
szardowi Riedlowi i Pawłowi 
Bergerowi.

To jeszcze nie koniec „wrześ-
nia z Ryszardem Riedlem”, któ-
ry 7 bm. obchodziłby 65. urodzi-
ny. W piątek, 10.09 na Placu pod 
Żyrafą pokazany zostanie w ple-
nerze spektakl Teatru Śląskiego 
„Skazany na bluesa”, zaś tydzień 
później w tym samym miejscu 
zaplanowano pokaz filmu pod 
identycznym tytułem, ze świetną 
kreacją Tomasza Kota w roli Ryś-
ka. Z kolei 22 września o godz. 18 
w Mediatece, Miejska Biblioteka 
Publiczna organizuje spotkanie 
z Marcinem Sitko, autorem dwu-
tomowego dzieła „Rysiek Riedel 
we wspomnieniach” oraz Seba-
stianem Riedlem i autorem teks-
tów m.in. Dżemu – Mirosławem 
Bochenkiem.
Wojciech WieczoRek ●

Wnioski są pRzyjMoWane 
do 7 paździeRnika 
WŁącznie. inWestycja 
planoWana jest 
do WspóŁFinansoWania 
ze ŚRodkóW Unijnych 
W RaMach pRojektU 
gRantoWego pn. 
„WyMiana WęgloWych 
źRódeŁ ciepŁa szansą 
na popRaWę poWietRza 
W tychach – etap ii”.

na nowych warunkach
Tym razem Tychy mają szan-

sę na 4,4 mln zł środków na ten 
cel, a warunki uzyskania dofi-
nansowania są jeszcze prostsze 
niż w poprzedniej edycji.

To już kolejny program wymia-
ny starych źródeł ciepła na nowe, 
bardziej ekologiczne. Mieszkańcy, 
którzy mogą zostać beneficjenta-
mi tego projektu, otrzymają list 
z informacją o rozpoczynającym 
się programie oraz ulotkę z naj-
ważniejszymi informacjami na te-
mat projektu.

Jak przekonuje Bożena No-
wak, naczelnik Wydziału Roz-
woju Miasta i Funduszy Euro-
pejskich Urzędu Miasta Tychy, 
decyzji o wymianie pieca nie 
ma co odkładać na później, tym 
bardziej, że zasady udziału w pro-
gramie są uproszczone, a szko-
da, by mieszkańcy nie skorzysta-
li z tej puli pieniędzy.

– Obecnie dofinansowanie 
może dostać każdy mieszkaniec, 
którego dom ogrzewany jest kot-
łem bezklasowym lub klasy 3 lub 
4 i spełnia minimalny standard 
efektywności energetycznej lub 
dla budynku uzyskano pozwole-
nie na budowę po 15 grudnia 2002 
roku – podkreśla Bożena Nowak.

Zmiany w projekcie wprowa-
dzono, słuchając uwag mieszkań-
ców, którzy chcieli złożyć wniosek 
w pierwszej edycji projektu. Miesz-
kańcy postulowali m.in., by z dofi-
nansowania mogli skorzystać też 
właściciele kotłów klasy 4. Złago-

dzono też wymogi minimalnego 
standardu efektywności energe-
tycznej, które musi spełnić budy-
nek. Wystarczy, że po 15 grudnia 
2002 r. w domu ocieplono jeden 
z elementów: ściany zewnętrzne, 
stropy, podłogi na gruncie, fun-
damenty, stropodachy, dachy, 
lub wymieniono stolarkę okien-
ną i drzwiową w przegrodach ze-
wnętrznych budynków. Nie trzeba 
spełniać wszystkich tych warun-
ków łącznie.

Beneficjent programu może 
otrzymać dofinansowanie na przy-
łączenie budynku do sieci cie-
płowniczej, zakup i montaż kotła 
gazowego – gdy nie jest możliwe 
podłączenie do sieci ciepłowniczej 
lub gdy nie jest ono ekonomicznie 
uzasadnione, zakup i montaż kotła 
na biomasę – w przypadku braku 
możliwości podłączenia budyn-
ku do sieci ciepłowniczej i gazo-
wej lub takie podłączenie nie jest 
uzasadnione ekonomicznie.

to obowiązek, nie dobra wola
Zastępca prezydenta ds. zrówno-
ważonego rozwoju Hanna Sko-
czylas przypomina, że Sejmik 
Województwa Śląskiego w uchwa-
le antysmogowej nałożył obowią-
zek wymiany starych kotłów wę-
glowych, których eksploatacja 
rozpoczęła się przed 1 września 
2017 roku.

– Tym bardziej warto zainte-
resować się projektem i złożyć 
wniosek. To od nas mieszkańców 
zależy, jakim powietrzem będzie-
my oddychać. Czy Tychy będą 

zielonym, ekologicznym i przy-
jaznym mieszkańcom miastem 
– podkreśla Hanna Skoczylas.

Zgodnie z uchwałą stare kot-
ły węglowe należy wymienić 
do końca wyznaczonego roku:

kotły powyżej 10 lat – do koń-•	
ca 2021,
kotły od 5 do 10 lat – do koń-•	
ca 2023,
kotły poniżej 5 lat – do koń-•	
ca 2025,
kotły klasy 3 lub 4 – do koń-•	
ca 2027.
Osoby, które będą korzy-

stać z kopciuchów po tym cza-
sie, mogą ponieść konsekwencje 
finansowe w postaci manda-
tu do 500 zł lub grzywny, nawet 
do 5000 zł. Dodatkowo wspo-
mniana uchwała zakazuje stoso-
wania opału najgorszej jakości: 
węgla brunatnego, mułów, floto-
koncentratów i wilgotnego drew-
na. Obowiązuje bezwzględny za-
kaz spalania śmieci.

do wzięcia nawet 10 tysięcy!
Umowy o powierzenie grantu 
będą zawierane po otrzymaniu 
przez miasto dofinansowania 
ze środków zewnętrznych, tj. 
po rozstrzygnięciu konkursu, któ-
re planowane jest na maj 2022.

Tyszanie, którzy zdecydu-
ją się na udział w programie 
mogą otrzymać do 10.400 zł do-
finansowania. Nabór wniosków 
o przyznanie grantu w projekcie 
odbywać się będzie w trybie kon-
kursowym. Preferowana będzie 
wymiana kotłów bezklasowych 
oraz klasy 3, a w dalszej kolejno-
ści klasy 4. O przyznaniu dofinan-
sowania decydować będzie kolej-
ność zgłoszeń, najpierw kotłów 
bezklasowych i klasy 3, a następnie 
kotłów klasy 4, aż do wyczerpania 
alokacji przeznaczonej na ten cel. 
Wysokość alokacji wynosi około: 
4 400 000,00 zł. Mn ●

rysiek na ŚCianie
4 WRzeŚnia SymbOLIcZNIE ODSłONIęTO muRAL RyŚKA RIEDLA NA OSIEDLu F.

gDZie kierOWać PytaNia?

– telefonicznie: pod numerami: 721 747 447 oraz 785 702 804
– mailowo: tychy@niskaemisja.pl.
Informacje na temat programu można znaleźć w Ogłoszeniu 
Konkursu oraz Regulaminie dostępnych na stronie:  
WWW.Niskaemisja.Pl/tychy

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

 przy al. Niepodległości 49 został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych, 

przewidzianych do sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności gruntu w trybie 

bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców dotyczący:

•  lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku wielolokalowym przy ul. Wojska Polskiego 15.

reklama

komunikat

Przecięcia wstęgi dokonali prezydent Tychów Andrzej Dziuba, Sebastian 
Riedel oraz Marta Piróg i Marek Grela z grupy Czary Mury.
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WażNe termiNy

termiN skłaDaNia WNiOskóW O PrZyZNaNie graNtu:
–   od 31 sierpnia 202w1 r. (od godz. 9.00) do 07 października 

2021 r. (do godz. 17.30)
termiN OgłOsZeNia listy PODstaWOWej i reZerWOWej:
–   do 22 listopada 2021 r.
PlaNOWaNy termiN rOZstrZygNięcia kONkursu 
PrZeZ urZąD marsZałkOWski:
– maj 2022 r.

CZyste tyChy 
– teraZ ProŚCiej
31 sieRpnia RUszyŁ nabóR WnioskóW DO KOLEJNEJ EDycJI WymIANy WęGLOWych źRóDEł 
cIEPłA.

Za trzy tygodnie w Warsza-
wie rozpocznie się XVIII Mię-
dzynarodowy Konkurs Piani-
styczny im. Fryderyka Chopina 
– jedno z najbardziej prestiżo-
wych i uznanych w świecie zma-
gań młodych instrumentalistów. 
Eliminacje do odbywającego się 
co pięć lat konkursu pomyśl-
nie przeszedł tyszanin Mateusz 
Krzyżowski.

Niejako próbą generalną stu-
diującego obecnie w stołecznym 
Uniwersytecie Muzycznym im. F. 
Chopina (w klasie fortepianu Jo-
anny Ławrynowicz-Just) Mate-
usza, będzie recital artysty, któ-

ry odbędzie się w niedzielę, 19 
września o godz. 12 w tyskiej 
Mediatece.

Mateusz Krzyżowski, który jest 
już laureatem kilku międzynaro-
dowych konkursów muzycznych, 
zagra w sali koncertowej orkiestry 
AUKSO m.in. etiudy, noktur-
ny i preludia Fryderyka Chopi-
na, a więc repertuar, który przy-
gotował na rozpoczynający się 
2 października Konkurs Chopi-
nowski.

Można już nabywać bilety 
na tyski koncert Mateusza. Sprze-
daż (w cenie 20 zł) prowadzi stro-
na www.ticketmaster.pl. WW ●

próba generalna przed Konkursem chopinowskim.

krzyżowski w mediatece
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„twoje tychy”: – andromedon 
z założenia nie ma ustalonego 
odbiorcy. dla kogo zatem układasz 
program kolejnych edycji?
Jakub Kabus: – Andromedon nie 
jest festiwalem profilowanym. 
Naszymi widzami są po prostu 
tyszanie, ale też ludzie z aglo-
meracji śląskiej, a nawet z całej 
Polski. Na zeszłoroczny „Pokój 
Wenus” mieliśmy rezerwacje 
z Warszawy. Jesteśmy otwarci 
na widza, stąd też gramy 
spektakle tylko i wyłącznie dla 
widza dorosłego, ale i dla dzieci. 
Nie poruszamy się w konkret-
nych ramach estetycznych 
czy tematycznych. Robimy 
w Tychach święto teatru.

czym w tym roku zaskoczycie 
widzów?
– Jak co roku widzowie mogą 
spodziewać się spektakli 
familijnych czy też lżejszego 
tematycznie repertuaru jak 
komedie czy clownady. Ale też 
zaprezentujemy repertuar po-
ważny i refleksyjny, do których 
można zaliczyć występy Moniki 
Wachowicz i Ewy Wolf. Panie 
wystąpią w Miejskiej Galerii 
Sztuki „Obok” oraz w Muzeum 
Miejskim. Przede wszystkim 
zapraszam na finałowy 
spektakl Teatru KTO „Ślepcy” 
na podstawie powieści Jose 
Saramago, uhonorowanego 
nagrodą Nobla. Ten spektakl 
ma już parę ładnych lat, ale 
aktualnie nabiera nowego 
wymiaru. Traktuje o zarazie 
ślepoty. Temat ten w okolicznoś-
ciach panującej pandemii zyskał 
nowy wydźwięk i skojarzenia, 
od których nie można uciec. Jest 
to zdecydowanie przedstawienie 
dla dojrzałego odbiorcy, które 
wymaga pewnego obycia.

masz swój ulubiony spektakl, 
który dotychczas graliście 
na andromedonie?
– Faktycznie chyba jest 
taki. Dwukrotnie graliśmy 
„Fausta” Teatru A Part 
i powiem szczerze, że z chęcią 
zagralibyśmy go trzeci raz, 
gdyż każdorazowo ściągał 
nadkomplet widzów. Poza tym 
warto wymienić też Teatr Biuro 
Podróży z legendarnym już 
„Carmen Funebre”, który grali 
na wszystkich zamieszkałych 
kontynentach. Jestem faktycznie 
dumny, że udało nam się 
przedstawić takich tuzów 
na Andromedonie. Cieszył mnie 
również „Peregrinus” Teatru 
KTO, kolejny spektakl ograny 
na światowych festiwalach. 
Co do planów, to chciałbym 
ściągnąć do Tychów spektakle 
zagraniczne, niestety są to rze-
czy drogie, często pochłaniające 
cały aktualny budżet Andro-
medonu, a trudno opierać cały 
festiwal o jedno przedstawienie. 
Co nie zmienia faktu, że cały 
czas szukamy nowych źródeł 
finansowania i niewykluczone, 
że na kolejne edycje uda się 
zaprosić największych z Europy 
i innych kontynentów.

od lat działasz w tychach, choć 
z tego co wiem, były propozycje 
przeniesienia się. tychy nie 
są łatwym terenem, na pewno 
trudniejszym od choćby krakowa 
czy trójmiasta. co cię tu trzyma?
– Stanowczo łatwiej byłoby 
działać gdzieś indziej. 
Zapraszano nas do innych 
miast, otrzymaliśmy nawet 
propozycje przeniesienia 
festiwalu za granicę. Pytanie 
„dlaczego Tychy? ” zadawano 
mi wielokrotnie i za każdym 
razem odpowiadam to samo 
– nie ma prostej odpowiedzi. 
Czuję, że to właśnie w Tychach 
mam pracę do wykonania. Prócz 
człowiekiem teatru czuję się 
w jakiś sposób społecznikiem 
i widzę potrzebę uruchamiania 
naszego miasta i podciągania 
go do europejskich standardów 
kulturalnych. Dlatego Andro-
medon nie może pozostać, taki 
jaki jest, lecz musi celować coraz 
wyżej i brać przykład z najwięk-
szych. Docelowo dążę po cichu 
do tego, aby Andromedon stał 
się ośrodkiem teatru na miarę 
Jeleniej Góry czy Krakowa. 
Uważam, że stać nas na to. 
Z roku na roku wychowujemy 
swoją publiczność i urucho-
miamy to miasto. Chcemy ludzi 
uwrażliwiać w nieoczywistych 
przestrzeniach. Wychodzić 
do nich, spotykać w markecie 
i na ulicy. Pokazywać ciekawy 
teatr, budując tkankę kulturalną 
miasta.

twój najnowszy spektakl jest 
inny niż poprzednie... dlaczego 
postanowiłeś wprowadzić 
narratora do don kichota?
– Tak naprawdę od dawna 
chciałem zrobić Don Kichota. 
Jak na wielu płaszczyznach 
można tę powieść czytać, 
tak mnie urzekł przede 
wszystkim archetyp człowieka 
ponadwrażliwego, mającego 
problem z nawiązaniem 
kontaktu z resztą społeczeństwa. 
Zaczytany w książkach bohater, 
żyjący w świecie ułudy i fantazji, 
niejednokrotnie wyśmiewany 
i pogardzany, będący wyrzut-

kiem... Taki bohater od zawsze 
był dla mnie atrakcyjny jako 
przeciwwaga dla mocno kon-
sumpcyjnego i bezrefleksyjnego 
społeczeństwa. Już w trakcie 
budowy spektaklu wiedziałem, 
że potrzebny jest tutaj narrator. 
Nie tylko jako wprowadzenie czy 
tło, ale głos, który zepnie historię 
i wytłuści treści, które chciałem 
przekazać. Jestem szczerze zbul-
wersowany sytuacją w naszym 
kraju, dyskursem politycznym 
i nomenklaturą, jaką czołowi 
politycy się posługują. Jako 
twórca poczułem odpowiedzial-
ność do zabrania głosu i zajęcia 
stanowiska. Uważam, że jeżeli 
mam przestrzeń do wypowiedzi, 
to powinienem to zrobić i prze-
ciwstawić się tym, z którymi 
się nie zgadzam. Sytuacja tego 
wymaga. Wracając do pytania – 
potrzebny był do tego narrator. 
Pewnych rzeczy nie można 
wyrazić za pomocą ruchu czy 
obrazu. Dlatego uznałem, 
że trzeba to po prostu powie-
dzieć. Spektakl oczywiście by się 
bronił bez narratora. Ale treści 
były dla mnie bardzo ważne. 
Nie są przegadane i każde słowo 
wypowiadane jest w konkretnym 
celu. Gdybyśmy chcieli to ograć 
pantomimą, musielibyśmy się 
liczyć z tym, że grono odbiorców, 
do których trafi komunikat, 
będzie po prostu węższe. Osobi-
ście uważam, że rozwiązanie się 
świetnie sprawdziło.

prócz kwestii politycznych, 
od których wolę trzymać się 
z daleka, poruszasz kwestie 
kulturowe. odniosłem wrażenie, 
że krytykujesz kulturę festynu. nie 
sądzisz, że ten też jest potrzebny? 
wszak żyjemy w kraju, w którym 
muzyka disco polo i grillowana 
kiełbasa ma swoich oddanych 
miłośników.
– Dokładnie tak samo jak nie 
jestem wrogiem muzyki disco 
polo, tak samo nie jestem wro-
giem jej wielbicieli. Ja po prostu 
nie jestem jej odbiorcą. Festyn, 
kiełbaska i disco polo są po-
trzebne, wtedy kiedy są i każdy, 
kto ma ochotę tak spędzać czas, 

powinien mieć do tego prawo 
i sposobność. Problem się jednak 
tworzy wtedy, gdy te festyny 
i kiełbaski są traktowane jako na-
rzędzia propagandy. Socjotech-
nika bazuje na subtelnościach, 
które czasem trudno dostrzec. 
Pomińmy jednak politykę, tak 
jak prosisz. Uważam, że rolą 
animatorów kultury jest danie 
odbiorcy wyboru, a w naszym 
społeczeństwie równowaga 
między festynem a refleksją 
jest mocno zachwiana. Naszą 
rolą, jako twórców kultury, jest 
podnosić widzom poprzeczkę 
kulturalną, otwierać horyzonty, 
stwarzać możliwości wyboru. 
Społeczeństwem bezrefleksyj-
nym łatwiej się rządzi, dlatego 
pieniądze głównego nurtu płyną, 
gdzie płyną, omijając treści 
zmuszające do samodzielnego 
myślenia. Weźmy na przykład 
nasz najnowszy spektakl. 
Przecież to jest dokładnie forma 
festynu, który świetnie się ogląda 
z kiełbaską w ręku czy kuflem 
piwa. Jeżeli masz tylko ochotę 
pooglądać animowanego konia 
czy walkę z 12-metrowym mły-
nem to proszę bardzo. Smaczne-
go. Jestem jednak przekonany, 
że część publiczności wróci 
po spektaklu do domu i przed 
snem będzie się zastanawiać nad 
sensem opowiedzianej historii. 
Tego mi właśnie brak w politycz-
nie poprawnym głównym nurcie 
– brak tu głębszego sensu.

w tychach również?
– W Tychach akurat nie. Co było 
kiedyś – do tego nie wracam. 
Teraz jest dobrze i widać, że pod 
względem oferty kulturalnej 
Tychy idą w poprzek założe-
niom, o których mówiliśmy. 
Przez ostatnie lata poprzeczka 
została podniesiona o kilka 
poziomów. Sporo jest treści 
wychowawczych, dużo kultury 
tzw. wysokiej. Oczywiście 
są też festyny. W naszym 
mieście zaczęło się to zgrabnie 
równoważyć. Niestety, w skali 
kraju żyjemy w krainie celowo 
ogłupiającego festynu.

słowo na koniec?
– Przede wszystkim pragnę 
podziękować naszym part-
nerom z Gemini Park Tychy 
na czele, które według mnie 
jest największym mecenasem 
kultury w Tychach. Warto 
podkreślić, że w aktualnych 
czasach oszczędności dotykają 
przede wszystkim kulturę. 
Tym bardziej jestem wdzięczny 
naszemu partnerowi, który jest 
podmiotem czysto biznesowym, 
a jednak nie zaniedbuje swojej 
roli i z odpowiedzialnością 
podchodzi do mecenatu, 
kontynuując współprace z nami. 
To bardzo budujące.
RozMaWiaŁ: kaMil peszat ●

jUż po Raz dzieWiąty 
W papRocanach odbyŁ 
się tyski dogtRekking. 
iMpReza zaWitaŁa 
W naszyM MieŚcie pRzed 
dziesięciU laty, niestety 
W UbiegŁyM RokU nie 
odbyŁa się z poWodU 
pandeMii.

W tegorocznej edycji wzięło 
udział 146 osób wraz ze swoi-
mi czworonożnymi pupilami. 
Współorganizatorem impre-
zy był Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji.

to bardziej zabawa
– Dwoimy się i troimy, by było cie-
kawie, wesoło, aktywnie – mówi 
Małgorzata Porc z Fundacji Czło-
wiek i Pies, organizatora impre-
zy. – Przed pandemią liczyliśmy 
ponad 300 startujących i widać, 
że nie wszystko jeszcze wróciło 
do normy, co nie przeszkodziło 
nam zorganizować świetną im-
prezę. Przygotowaliśmy dwie 
kategorie (16 km i 8 km), choć 
trzeba przyznać, że traktujemy 
imprezę bardziej jako zabawę 
i integrację miłośników psów, niż 
jako zawody sportowe. Choć cie-
szy nas zawsze obecność zawod-
ników, którzy faktycznie przy-
jechali do Tychów, by ścigać się 
z czasem – dodaje.

Kategorię MID (16 km) wygrał 
Jarek Lumer z Mikołowa, który 
przyjechał wraz z narzeczoną 
(zwyciężczynią wśród kobiet) 
oraz psiakami Argo, Ashi i Kato. 
– To mój pierwszy Dogtrekking 
i jestem bardzo zadowolony. Nie 
jestem zawodowcem, dlatego tra-
sa była dla mnie wymagająca, ale 
udało się zrobić ją w 2 godziny 
i 2 minuty, co uważam za bar-
dzo satysfakcjonujący wynik. 
Na co dzień razem z narzeczoną 
jesteśmy członkami Klubu Spor-
towych Psich Zaprzęgów Polarex 
i pracujemy z psiakami już jakiś 
czas. Bardzo nas cieszą nagrody 
dla najszybszych psów. Poza tym 
byliśmy pod wrażeniem organi-
zacji na bardzo wysokim pozio-
mie. Na pewno spróbujemy raz 
jeszcze za rok – dodaje.

dzień pełen wrażeń
Prócz tras do pokonania orga-
nizator zadbał o wydarzenia to-
warzyszące. W trakcie imprezy 

odbyły się zajęcia edukacyjne 
dla dzieci, zawodowi behawiory-
ści udzielali bezpłatnych porad 
i lekcji. Odwiedzający Paprocany 
mogli również zasięgnąć wiedzy 
u psich dietetyków oraz zobaczyć 
pokaz umiejętności psów ratow-
niczych dzięki uprzejmości Gru-
py Poszukiwawczo-Ratowniczej 
OSP Solarnia.

Ponadto katowicki Klub Rude 
Dogz Flyball zorganizował po-
kaz psich sportów. – Flyball 
to psi sport sztafetowy, który 
w wolnym tłumaczeniu na ję-
zyk polski oznacza „latająca pił-
ka” – mówi Marek Szust, członek 
klubu. – Biorą w nim udział dru-
żyny składające się z 4-6 psów 
oraz ich przewodników. Każ-
dy zwierzak kolejno musi po-
konać tor przeszkód z hopka-
mi, na którego końcu znajduje 
się specjalny podajnik piłki. Aby 
go uruchomić, psiak musi łapą 
lub ciałem przycisnąć dźwig-
nię. Wtedy wylatuje piłka, którą 
zwierzak łapie w pysk i gna ile sił 
w nogach do linii startu, by przy-
nieść ją właścicielowi. Następnie 
do wyścigu rusza kolejny zawod-
nik. I tak cała psia część drużyny 
kolejno pokonuje tor, starając się 
zrobić to szybciej niż przeciwni-
cy. Sporty dla psów są doskona-
łą zabawą zarówno dla psa jak 
i właściciela. Jednak mało który 
dostarcza tyle emocji co flyball! 
Jest to sport zespołowy, a więc 
dla grupy ludzi, których łączy 
wspólna pasja do aktywnego spę-
dzania czasu z pupilem i którzy 
lubią gry drużynowe – wyjaśnia 
pan Marek.

Wyniki biegu
DystaNs 8 km: kobiety – 1. 
Aleksandra Nieświec, 2. Paulina 
Szymczyk, 3. Katarzyna Żuraw-
ska; mężczyźni – 1. Marek Ożóg, 
2. Piotr Rydz, 3. Mateusz Matusik; 
rodziny – 1. Natalia Łysak i Ma-
ciej Kryniger, 2. Angela Kosiba 
i Bartłomiej Pawlaczek, 3. Paulina 
Jędrczak i Piotr Kukiełka.
DystaNs 16 km: kobiety – 1. Ju-
lia Krzyżowska, 2. Katarzyna Sy-
sło, 3. Aleksandra Radzi; mężczyź-
ni – 1. Jarosław Lumer, 2. Mariusz 
Leszczak, 3. Sebastian Zimoląg; 
rodziny – 1. Sebastian i Barbara 
Prudlak, 2. Adam i Bartosz Jaro-
min, 3. Alina i Tomasz Kodroń. 
kaMil peszat ●

W krainie ogłuPiająCego 
festynu
RozMaWiaMy z jakUbeM kabUseM – mImEm, AKTOREm I REżySEREm, ZAłOżycIELEm TEATRu hOm ORAZ DuchEm 
SPRAWcZym TySKIEGO FESTIWALu TEATRóW NIEZALEżNych ANDROmEDON, KTóRy ROZPOcZNIE SIę W DRuGI WEEKEND 
WRZEŚNIA.

Jakub Kabus.
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Szczegółowy program 
festiwalu Andromedon 
znaleźć można w kalendarium 
kulturalnym na stronie 20.

Psie biegi
W tychach RyWalizoWali mIłOŚNIcy cZWORONOGóW. 

zd
jęc

ia:
 Ka

m
il P

es
za

t

Podczas imprezy Dogtrekking odbył się pokaz psich sportów „flyball”.

Trasy w okolicach Paprocan przemierzały całe rodziny.
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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 Brzoskwiniowej (obręb: 0001 Tychy, woj. 
śląskie, gmina M. Tychy, k. m. 12), oznaczonej w księdze wieczystej i ewidencji gruntów jako działka nr:
•	 	371/8 o pow. 320 m2 (użytek RIIIb, identyfikator: 247701_1.0001.AR_12.371/8), własność Gminy Miasta Tychy, księga wieczysta prowadzona 

jest dla nieruchomości składającej się z 2 działek o łącznej powierzchni 583 m2, a działka wpisana jest pod numerem 2.

Cena wywoławcza działki nr 371/8 do I przetargu wynosi: 78 000,00 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 20.10.2021 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 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 jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki tj. 7 800,00 zł oraz złożenie oświadczeń 
i dokumentów określonych w regulaminie  przetargów najpóźniej w terminie do 8 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.

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 Browarowej (obręb: 0001 Tychy, woj. śląskie, 
gmina M. Tychy, k. m. 3), oznaczonej w księdze wieczystej i ewidencji gruntów jako działka nr 1893/91 o pow. 776 m2 (użytek Bz, identyfikator: 
247701_1.0001.AR_3.1893/91) zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy, prowadzonej dla 
4 nieruchomości o łącznej pow. 0,1811 ha. Działka nr 1893/91 wpisana jest pod numerem 2. Działka uzyska pośredni dostęp do drogi publicznej 
ul. Browarowej poprzez ustanowienie służebności drogowej. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w warunkach przetargu, które są 
integralną częścią tego ogłoszenia. Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: - działy III i IV księgi wolne są od wpisów.

Ceny wywoławcza działki nr 1893/91 do I przetargu wynosi: 152 000,00 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),  
 20.10.2021 roku o godz. 10:00.

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. 15 200,00 zł oraz złożenie oświadczeń i dokumentów określonych w regulaminie 
przetargów najpóźniej w terminie do 8 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. 

komunikaty

Już 11 września swoje pierwsze 
urodziny obchodzi Artystyczna 
Pracownia Cukiernicza „Słodka 
Afera”. Tego dnia właścicielka Ka-
tarzyna Absyl zaprasza do swo-
jej pracowni na ul. Turkusową 
4, gdzie odbędzie się regularna 
sprzedaż słodkości a dodatkowo 
będzie można skosztować urodzi-
nowego tortu.
– Nie jestem z wykształcenia cu-
kiernikiem. Skończyłam filologię 
włoską – z rozbrajającą szczeroś-
cią przyznaje pani Katarzyna. – 
Ale od najmłodszych lat przyglą-
dałam się jak piecze moja babcia. 
Odkąd pamiętam, zawsze towa-
rzyszyłam jej w kuchni i z wielką 
ciekawością obserwowałam jak 
wypieka wspaniałe ciasta i torty. 
Ta pasja pozostała na całe życie.

Pieczenie dla bliskich sprawia-
ło pani Katarzynie wiele radości, 
aż w końcu za ich namową zde-
cydowała się pokazywać swoje 
dzieła w mediach społecznościo-
wych. Te, ku wielkiemu zdziwie-
niu, spotkały się ze sporym zain-
teresowaniem. I tak to się zaczęło. 
Jest samoukiem, ale odbyła sze-
reg wartościowych szkoleń, żeby 
poznać tajniki cukierniczego fa-
chu. „Wsiąknęła w temat” tak bar-
dzo, że postanowiła zrezygnować 
z etatu i otworzyć autorską pra-
cownię. – Moja pracownia nie jest 
typową cukiernią. Swoje wyroby 
tworzę na zamówienie. Można 
powiedzieć, że są „szyte na mia-
rę”, nie ma dwóch takich samych 
produktów. Używam tylko naj-
lepszych składników, jakość nie 

znosi kompromisów. Ja też pod 
tym względem jestem bezkom-
promisowa. Nauczyłam się tego 
od babci. Z pełną odpowiedzial-
nością mogę powiedzieć, że do-
skonały smak i kreatywność mam 
w genach – śmieje się.

W pracowni „Słodka afera” 
można zamówić torty artystycz-
ne, słodkie stoły oraz inne wy-
roby cukiernicze. – Zapraszam 
do mojej pracowni 11 września. 
Myślę, że każdy łasuch powinien 
do mnie tego dnia zawitać. Za-
praszam też na moje media spo-
łecznościowe [FB@slodkaafe-
ra, IG slodka.afera], na których 
zawsze informuję o podobnych 
wydarzeniach, które odbywają się 
zazwyczaj raz w miesiącu – zapra-
sza pani Katarzyna. as ●

artystyczna pracownia cukiernicza „Słodka Afera” obchodzi roczek.

wszystkiego naj... słodszego!
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MEDIATEKA Bilety na wydarzenia 
AUKSO Orkiestry 

Kameralnej Miasta 
Tychy są dostępne 

w sklepie internetowym 
www.ticketmaster.pl

WRZESIEŃ  
2021

Prezydent 
Miasta Tychy
zaprasza

dyrektor

kurator

TYCHY
MEDIATEKA

al. Piłsudskiego 16 
Tychy

SEZON 7.1

20. ROCZNICA 
ZAMACHU NA WTC 
– STEVE REICH
11.09  |  godz. 19:00

cykl: AUKSO ON/SIDE

partnerzy: patroni medialni:

AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy jest instytucją współprowadzoną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

organizatorzy:

reklama

We WtoRek, 17.08 
pRezydent tychóW 
andRzej dziUba pRzez 
póŁtoRej godziny 
dyżURoWaŁ pRzy 
RedakcyjnyM teleFonie. 
teleFon dzWoniŁ bez 
pRzeRWy, Mieszkańcy 
zgŁaszali Wiele 
spRaW, zaRóWno tych 
dotyczących Miasta, jak 
i pRyWatnych. niektóRzy 
pRzygotoWali po kilka 
pytań na nURtUjące ich 
spRaWy, a ci, któRzy nie 
Mogli się dodzWonić, 
nadesŁali pytania 
MailoWo. oto 
kolejna częŚć Relacji 
z pRezydenckiego 
dyżURU, podsUMoWUjąca 
pRaktycznie dŁUższą 
RozMoWę tylko z jednyM 
MieszkańcóW.

czy władze miasta nadal będą 
forsować zabudowę mieszkaniową 
na działkach przy al. Jana pawła 
ii, skoro mieszkańcy tego nie chcą 
i proszą o coś innego niż tylko 
bloki? Jakie są plany dotyczące 
komunikacji miejskiej, skoro teraz 
kursy są odwoływane, bo kierowcy 
odchodzą z pracy?
aNDrZej DZiuBa: – Robimy 
wszystko, by komunikacja miej-
ska była w Tychach na wysokim 
poziomie i to nam się udaje, 
bo na Śląsku wszyscy stawiają 
nasze miasto jako wzór do na-
śladowania. Staramy się, by jak 
najwięcej osób z niej korzystało. 

W tej chwili są perturbacje 
z odwoływaniem kursów, co po-
niekąd ma związek z pandemią, 
sezonem urlopowym i różnymi 
innymi ograniczeniami. Poza 
tym szaleje inflacja, wszyscy 
chcą więcej zarabiać, kierowcy 
też. Trudno jest znaleźć ludzi 
do pracy. W Tychach bezrobocie 
jest na poziomie 2,5 proc., 
co znaczy, że bezrobotnych jest 
ok 1.800 osób. Tymczasem le-
galnie pracuje w Tychach prawie 
9 tys. cudzoziemców, głównie 
z Ukrainy. Co by było, gdyby 
nie pracownicy z zagranicy? 
Po prostu byłby dramat.

Jeśli chodzi o Jana Pawła II… 
Wejchertowie przewidzieli 
ten teren na centrum miasta 
i projektów na jego zagospo-
darowanie jest w urzędzie 
cała szafa. Obecnie czasy się 
zmieniły, odchodzi się od tych 
modernistycznych koncepcji. 
Dzisiaj ludzie w centrach chcą 
mieć nie tylko mieszkanie, 
ale miejsca pracy, usługi, 
rozrywkę, kulturę. Otwarliśmy 
procedurę planistyczną 
na cały ten obszar. Będziemy 
robić nowy plan, który będzie 
zakładał także zwężenie jezdni, 
bo nie chodzi o to, by jeździły 

tamtędy samochody po 4 pa-
sach z prędkością 60-70 km/h, 
tylko tak, jak jest w centrach 
nowych miast, np. we Frank-
furcie nad Menem. W centrum 
są dwie jezdnie – jedna 
w jedną, druga w drugą stronę 
z ograniczeniem do 30 km/h, 
ale z szerokimi chodnikami, 
pasażami, drogami dla 
rowerów, hulajnóg, z mnó-
stwo zieleni, kawiarniami, 
restauracjami, małymi 
sklepami. Oczywiście istotnym 
elementem całości będą 
także mieszkania. Chcemy 
skorzystać z dobrych wzorców, 
pokazać je na konsultacjach 
społecznych.

Jeżeli będą kawiarnie i knajpy, 
to nie może być mieszkań, 
bo będzie jak na placu 
baczyńskiego. knajpy będą się 
musiały zamykać o 22, bo ludzie 
skarżyć się będą na hałas. 
albo knajpy i rozrywka, albo 
mieszkania.
– Nie mówię o takiej zabudo-
wie, jak na placu Baczyńskiego. 
Na osiedlu, gdzie będzie kilkaset 
mieszkań trudno, żeby nie 
było kawiarni czy restauracji. 
Muszą też być żłobki i przed-
szkola. Chodzi o stworzenie 
takiej przestrzeni, która skupia 
większość funkcji w jednym 
miejscu, w zasięgu kilku minut, 
by dla zaspokojenia różnych 
potrzeb nie trzeba było używać 
samochodu tak często, jak 
ma to miejsce teraz.

doradzają panu specjaliści, 
którzy mają „antysamochodzizm” 
w genach. nie stać nas na takie 
futurystyczne centrum, nie stać 
nas na komunikację, która będzie 
alternatywą dla komunikacji 
samochodowej.
– Nie zgadzam się z panem. 
To, o czym mówię, nie 
ma nic wspólnego z futurystyką, 
bo to się już dzieje. Skoro takie 
centra miast już funkcjonują, 
to jaka tu futurystyka? Dzisiaj 
ludzie decydują, co jest dla nich 
dobre, a co nie. I skoro zaakcep-
towali to w miejscu, o którym 
mówiłem, to znajdziemy 
także rozwiązanie w Tychach. 
Chcemy przedstawić koncepcje 
i podyskutować ze wszystkimi 
zainteresowanymi mieszkańca-
mi. Nie jestem architektem ani 
urbanistą i muszę się opierać 
na opiniach fachowców i to oni 
prowadzić będą konsultacje, 
rozmawiać z mieszkańcami. 
Na pewno nie zaspokoimy 
wszystkich oczekiwań, 
bo są właśnie tacy futuryści, 
którzy twierdzą, że przy al. 
Jana Pawła II np. powinna 
powstać… skocznia narciarska. 
Albo mówią, że ma być wielki 
plac z knajpami i dyskote-
kami dookoła. Co człowiek, 
to ma inny pogląd, ale w życiu 
tak jest, że o pewnych sprawach 
powinni decydować fachowcy. 
Będziemy sięgać po architektów 
i urbanistów z górnej półki, 
bo to będzie miejsce, które 
zadecyduje o charakterze miasta 

na najbliższe dziesięciolecia. 
Wierzę, że uda się wypracować 
kompromis. Nie będzie to ani 
wizja Andrzeja Dziuby, ani – 
z pełnym szacunkiem – pańska 
wizja. Będzie to koncepcja 
opracowana przez fachowców, 
po konsultacjach z mieszkań-
cami. I kolejna sprawa – czy 
wyobraża sobie pan, że tak duży 
teren potrafi zagospodarować 
miasto z własnych środków? 
Nie. Realizacja tej inwestycji 
musi być oparta również 
o kapitał prywatny, ale musi on 
być kontrolowany w oparciu 
o koncepcje i plany. Reasu-
mując – tego rodzaju projekty, 
tak ważne dla miasta powinni 
przygotowywać fachowcy, brać 
pod uwagę opinie mieszkańców, 
akceptować pewne propozycje, 
ale czasem przy użyciu 
odpowiednich argumentów 
także odrzucać. To jest moim 
zdaniem optymalna droga. 
Bo czy chciałby pan skocznię 
narciarską na tym terenie? 
Mogę panu pokazać oficjalne 
pismo z Klubu Konfederacji 
w Tychach, w którym proponują 
oni wspomniany duży plac, nota 
bene napisany „durzy” z błędem 
ortograficznym, z dyskotekami 
dookoła. To są przecież miesz-
kańcy. No i co mamy budować 
duży plac z dyskotekami? Choć 
w konsultacjach będą się mogli 
wypowiedzieć wszyscy, także 
pan i zwolennicy dużego placu 
z dyskotekami.
lesZek sOBieraj ●

roZmoWa o komunikaCji i Centrum
pRezydent tychóW andRzej dziUba ODPOWIADAł NA PyTANIA cZyTELNIKóW „TWOIch TychóW” (3)
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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 Przepiórek (obręb: 0001 Tychy, woj. śląskie, 
gmina M. Tychy, k. m. 5), oznaczonej w księdze wieczystej i ewidencji gruntów jako działki nr:
•	 2935/73 o pow. 471 m2 (użytek RIVa, identyfikator: 247701_1.0001.AR_5.2935/73), własność Gminy Miasta Tychy, księga 

wieczysta  prowadzona jest dla nieruchomości składającej się z 2 działek o łącznej pow. 916 m2, a działka wpisana jest pod  numerem 1.
•	 5165/73 o pow. 445 m2 (użytek RIVa, identyfikator: 247701_1.0001.AR_5.5165/73), własność Gminy Miasta Tychy, księga wieczysta  

prowadzona jest dla nieruchomości składającej się z 2 działek o łącznej pow. 916 m2, a działka wpisana jest pod  numerem 2.
Działka nr 2935/73 ma zapewniony dostęp do drogi publicznej – ul. Przepiórek – dzięki służebności drogowej ustanowionej na działce nr 5613/73. 
Działka nr 5165/73 posiada zarówno bezpośredni dostęp do ul. Przepiórek, jak i poprzez ustanowioną służebność drogową na działce nr 5613/73.

Ceny wywoławcze działek do I przetargu wynoszą:
działka nr 2935/73 – 152 000,00 zł
działka nr 5165/73 – 149 000,00 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),  
20 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 2935/73 kwotę 15 200,00 zł 
- dla działki nr 5165/73 kwotę 14 900,00 zł
oraz złożenie oświadczeń i dokumentów określonych w regulaminie przetargów najpóźniej w terminie do 8 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. 

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 Wiejskiej (obręb: 0007 Wilkowyje, woj. śląskie, 
gmina M. Tychy, k. m. 3), oznaczonej w księdze wieczystej i ewidencji gruntów jako działka nr 840/53 o pow. 611 m2 (użytek RIVb, identyfikator: 
247701_1.0007.AR_3.840/53), własność Gminy Miasta Tychy, księga wieczysta  prowadzona jest dla nieruchomości składającej się z 5 działek o 
łącznej pow. 1 235 m2, a działka wpisana jest pod  numerem 4.
Działka uzyska pośredni dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności drogi na działce nr 841/53. Szczegółowy opis nieruchomości 
znajduje się w warunkach przetargu, które są integralną częścią tego ogłoszenia. Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:  działy III i 
IV księgi wolne są od wpisów.

Cena wywoławcza działki nr 840/53 do I przetargu wynosi: 127 000,00 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 18.10.2021 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. 12 700,00 zł oraz złożenie oświadczeń 
i dokumentów określonych w regulaminie przetargów najpóźniej do 8 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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Wszyscy mieszkańcy Tychów niezależnie od wieku mogą wziąć udział w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.
Głosowanie trwa od 10 do 20 września 2021 roku. Do wyboru jest 28 projektów dotyczących ogółu mieszkańców oraz 116 
dotyczących określonego rejonu miasta.

JAK ZAGŁOSOWAĆ?
1. Wejdź na stronę razemtychy.pl i skorzystaj z umieszczonej tam platformy do głosowania;
2. Podaj swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania (w przypadku, gdy głosuje osoba poniżej 13 roku życia 

wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego); 
3. Wybierz jeden projekt z listy: „Projekty ogólnomiejskie dotyczące całego miasta” i zatwierdź wybór przyciskiem 

„Wybierz”;
4. Wybierz jeden projekt z listy: „Projekty ogólnomiejskie dotyczące określonego rejonu miasta” i zatwierdź wybór 

przyciskiem „Wybierz”;
5. Zaakceptuj Regulamin zawierający informację o przetwarzaniu danych osobowych;
6. Zatwierdź ostateczny wybór projektu/projektów przyciskiem „Głosuj”.

W trakcie trwania głosowania można zgłosować elektronicznie w Punktach do głosowania. 
Lista Punktów do głosowania znajduje się na stronie razemtychy.pl. 

Jeżeli chcesz zagłosować osobiście zapraszamy do Głównego Punktu Konsultacyjnego  
w Centrum Balbina przy ul. Barona 30, pokój 209.

OPISY PROJEKTÓW
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE 
DOTYCZĄCE CAŁEGO MIASTA

Nauka jazdy na łyżwach i rolkach z elementami 
hokeja
Autor: Bartosz Adamski
Lokalizacja: lodowisko sezonowe oraz plac pod 
Żyrafą
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 34 000 zł

W  ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty nauki jazdy na 
łyżwach na lodowisku sezonowym, warsztaty jazdy na rolkach na placu 
pod Żyrafą oraz zajęcia ogólnorozwojowe z  elementami unihokeja. 
Odbiorcami zadania są dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Ponadto będzie 
można wziąć udział w  imprezie: „Rolki nocą”. 

Możesz kogoś uratować – montaż defibrylatorów 
AED w Tychach
Autor: Marcin Błaszkiewicz
Lokalizacja: Pl. Baczyńskiego, Stadion Zimowy, 
Kryta Pływalnia, Centrum Balbina, pojazd Straży 
Pożarnej 
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 80 000 zł

Projekt zakłada zakup 5 ogólnodostępnych defibrylatorów. Ponadto 
w  ramach zadania zostaną przeprowadzone szkolenia z  zakresu 
korzystania z defibrylatorów AED oraz nakręcony film instruktażowy. 

Budowa boiska treningowego 
przy ul. Katowickiej 241
Autor: Karol Drabik
Lokalizacja: ul. Katowicka 241
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 110 000 zł

Projekt zakłada budowę naturalnego boiska treningowego wraz 
z oświetleniem. Boisko powstanie w przestrzeni za bramką zachodnią 
istniejącego boiska głównego KS Czułowianki. 

Kulturalny Zakątek Seniora w MCK
Autor: Teresa Janeczko, Longina Giedwiłło
Lokalizacja: Miejskie Centrum Kultury, 
ul. Bohaterów Warszawy 27
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 82 600 zł

W  ramach zadania planuje się m.in.: zakup podestów scenicznych, 
zadaszenia typu żagiel, ławostołów, namiotów, leżaków oraz nagłośnienia. 
Dzięki realizacji projektu w istniejącej infrastrukturze Miejskiego Centrum 
Kultury będą mogły się odbywać warsztaty, prelekcje, pokazy, recitale, 
koncerty itp. 

Eko Plac w Parku Południowym
Autor: Michał Kasperczyk, Krzysztof Król, Barbara 
Konieczna
Lokalizacja: Park Południowy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 115 000 zł

Projekt zakłada zakup m.in.: donic, inspektów, koszy, nasion, sadzonek, 
ogrodzenia, narzędzi oraz magazynku na narzędzia oraz wykonanie 
dokumentacji projektowej. Zostanie stworzone miejsce do integracji, 
w  którym mieszkańcy będą mogli dzielić się swoją pasją hodowania 
roślin z innymi osobami. 

Wieczór światła nad Paprocanami
Autor: Michał Kasperczyk, Krzysztof Król, Barbara 
Konieczna
Lokalizacja: Dzika Plaża na OW Paprocany
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 120 000 zł

W  ramach projektu na Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany zostanie 
zorganizowana impreza, podczas, której odbędzie się szereg wydarzeń 
związanych ze światłem, mappingiem, sztuką i  ogniem. Planowane 
atrakcje obejmować będą: pokazy multimedialne z  muzyką, pokazy 
laserów oraz ognia. 

Poidełka w Tychach
Autor: Magdalena Kilian, Tomasz Budziosz
Lokalizacja: plac Baczyńskiego oraz Park 
Niedźwiadków
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 54 000 zł

Projekt zakłada montaż 2 poidełek: na placu Baczyńskiego oraz w Parku 
Niedźwiadków. Projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu 
do bieżącej wody pitnej. Poidełka mają korzystny wpływ na środowisko 
naturalne przyczyniając się do zmniejszania liczby zużywanych butelek 
plastikowych.

Akcja kastracja i sterylizacja dla psów i kotów
Autor: Aleksandra Malinowska
Lokalizacja: na terenie miasta
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 100 000 zł

Projekt zakłada możliwość skorzystania z  zabiegów sterylizacji/kastracji 
kotów i  psów oraz wszczepianie elektronicznych identyfikatorów 
(„chipowanie”). Realizacja projektu prowadzi do ograniczenia możliwości 
rozmnażania psów i  kotów, a  także umożliwia szybką identyfikację 
zwierząt zagubionych lub porzuconych. 

Ligwistyczna papuga – warsztaty nt. kultury 
żywego słowa
Autor: Monika Szydłowiecka
Lokalizacja: na terenie miasta
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 19 500 zł

Celem zadania jest przeprowadzenie przez wykwalifikowanych ekspertów 
warsztatów, stworzenie publikacji oraz przygotowanie materiałów 
online na temat kultury żywego słowa, poprawności językowej, dykcji. 
Zarówno publikacja jak i materiały online będą dostępne dla wszystkich 
mieszkańców miasta. 

Remont chodnika w Parku Górniczym
Autor: Błażej Szyja, Marcin Szyja
Lokalizacja: Park Górniczy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 250 000 zł

Projekt zakłada remont alejek w Parku Górniczym. Realizacja zadania 
ułatwi komunikację pieszych oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
osób poruszających się alejkami i  podniesienie walorów estetycznych 
otoczenia.

Ogród montessoriański przy Przedszkolu nr 14 
przy ul. Cyganerii 33
Autor: Joanna Antosik
Lokalizacja: Przedszkole nr 14, ul. Cyganerii 33
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 210 000 zł

W  ramach projektu zostaną zakupione urządzenia zabawowe, 
wykonana ścieżka „bosych stóp” oraz zagospodarowany teren zielony. 
Zadanie będzie sprzyjało spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, 
będzie pobudzało kreatywność i  samodzielność dzieci. Ogród będzie 
stymulował rozwój fizyczny, budował wrażliwość i ciekawość świata oraz 
angażował zmysły.

Zagospodarowanie terenu przed SP 40 
przy ul. Zgrzebnioka 45
Autor: Ryszard Bisaga
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 40, 
ul. Zgrzebnioka 45
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 350 000 zł

Projekt zakłada zwiększenie liczby ogólnodostępnych miejsc 
parkingowych oraz wymianę nawierzchni placu przed budynkiem szkoły. 
Realizacja zadania wpłynie na bezpieczeństwo w  ruchu drogowym 
zarówno osób kierujących pojazdami, jak i pieszych. Z zadania skorzystają 
nie tylko mieszkańcy tego terenu, ale także rodzice dowożący dzieci do 
szkoły.

Kwiatowy ogród przy Przedszkolu nr 29 
przy ul. Hubala 7
Autor: Agnieszka Borecka
Lokalizacja: Przedszkole nr 29, ul. Hubala 7
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 84 000 zł

Projekt zakłada stworzenie przestrzeni do wypoczynku oraz edukacji 
przyrodniczej poprzez nasadzenia zieleni na terenie przedszkola 
i  wokół ogrodzenia. Dzięki realizacji zadania dzieci będą mogły 
obserwować naturalne procesy związane ze zmianą pór roku oraz 
wegetacją roślin. 

Siłownia plenerowa przy Morcinku
Autor: Mikołaj Figlarski, Grażyna Jurek
Lokalizacja: Zespół Szkół nr 1, ul. Wejchertów 20
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 105 000 zł

Projekt zakłada zakup i montaż urządzeń siłowych, dających możliwość 
aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu przez młodzież oraz 
atrakcyjnego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Z  zadania 
skorzystają uczniowie Zespołu Szkół nr 1, mieszkańcy osiedla oraz 
wszyscy chętni tyszanie.

Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni przy SP 
36 przy ul. de Gaulle’a 18
Autor: Magdalena Frączek, Szymon Jurczyński
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Gen.  
de Gaulle’a 18
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 200 000 zł

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego obiektu sportowego. 
W  ramach zadania powstanie bieżnia sportowa z  trzema torami 
o długości 60 m oraz skocznia do skoków w dal. Realizacja projektu 
przyczyni się do rozwoju infrastruktury sportowej placówki oraz 
pozwoli na podniesienie atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego. 

Sensoryczny park zmysłów na terenie 
Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowa 41
Autor: Izabela Gęgotek
Lokalizacja: Przedszkole nr 9, ul. Brzozowa 41
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 220 000 zł

Projekt zakłada stworzenie miejsca do zabawy, które ma za 
zadanie rozwijać wyobraźnię i  wszystkie zmysły, zachowując 
przy tym standardy bezpieczeństwa. Planuje się zakup i  montaż 
takich urządzeń m.in. jak: eko-memory, tablica magnetyczna 
z  kulodromem, ściana do malowania, naukowy HEX i  panel 
sensoryczny. Zaproponowane przyrządy uatrakcyjnią dzieciom czas 
spędzany na świeżym powietrzu. 

Młode Talenty – XXX edycja
Autor: Michał Glenszczyk
Lokalizacja: II Liceum Ogólnokształcące, 
ul. Norwida 40, Teatr Mały Tychy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 40 000 zł

Projekt zakłada organizację jubileuszowego 30-tego konkursu 
„Młode Talenty” wraz z  uroczystym koncertem finałowym. Celem 
zadania jest wspomaganie działań i  przedsięwzięć artystycznych, 
wspieranie utalentowanych uczniów oraz umożliwienie promocji 
ich twórczości na arenie międzyszkolnej w  trzech kategoriach: 
scenicznej, plastycznej oraz literackiej. Konkurs skierowany jest do 
młodzieży z województwa śląskiego z naciskiem na młodzież szkół 
powiatu tyskiego. 

Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 
przy ul. Dąbrowskiego 85
Autor: Ilona Grządzielewska
Lokalizacja: Przedszkole nr 22, ul. Dąbrowskiego 85
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 260 000 zł

Projekt zakłada zakup i  montaż urządzeń edukacyjnych 
i  sprawnościowych, które mają za zadanie rozwijać wyobraźnię 
i kreatywność dzieci. W ramach zadania planuje się zakupić m.in.: eko-
memory, eko-kuchnia, peryskop, szumiące rury, telefon paraboliczny 
i urządzenia sprawnościowe. Dzięki realizacji projektu plac zabaw stanie 
się miejscem atrakcyjnym, będzie stymulował dzieci psychoruchowo 
oraz edukacyjnie. 

Ścieżka sensoryczna przy Przedszkolu nr 21 
przy ul. Zelwerowicza 21
Autor: Barbara Kańtor
Lokalizacja: Przedszkole nr 21, ul. Zelwerowicza 21
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 115 000 zł

W  ramach projektu planuje się wykonać ścieżkę sensoryczną, 
która jest innowacyjną pomocą edukacyjną, pozwalającą dzieciom 
aktywizować wszystkie zmysły. Realizacja zadania umożliwi 
dzieciom kontakt z  przyrodą, nabycie umiejętności ogrodniczych, 
poprzez tworzenie własnego ogrodu warzywnego i  kwiatowego. 
Ponadto w  ramach zadania zostaną zakupione m.in. takie 
urządzenia jak: panel sensoryczy, eko-memory, tarcza obrotowa – 
lejek, tablice edukacyjne.

Kuźnia wyobraźni – kreatywny plac zabaw 
przy ul. Edukacji 11A
Autor: Anna Klimsiak-Czech
Lokalizacja: Niepubliczne Przedszkole Językowe 
„SMYKI”, ul. Edukacji 11A 
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 100 000 zł

W  ramach zadania zrealizowane zostanie bezpieczny plac zabaw dla 
aktywnego spędzania czasu wolnego przez najmłodszych mieszkańców 
miasta. Doposażenie placu zabaw w  urządzenia zabawowe poprawi 
komfort i bezpieczeństwo dzieci. Głównym celem realizacji projektu jest 
stworzenie ciekawej, interaktywnej przestrzeni dla dzieci, rozwijającej ich 
kompetencje i umiejętności.

Remont boiska przy ZSP1 przy ul. Leśnej 66
Autor: Aleksandra Koronowska
Lokalizacja: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1, 
ul. Leśna 66
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 105 000 zł

Projekt zakłada wymianę nawierzchni boiska. Nowe, atrakcyjne boisko 
zachęci mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na świeżym 
powietrzu, a także umożliwi uprawianie sportów zespołowych, również 
przez dorosłych mieszkańców.

Zagospodarowanie terenu przy boisku przy SP 
nr 6 przy ul. Katowickiej 102
Autor: Hanna Liszka
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 6, 
ul. Katowicka 102
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 9 000 zł

Głównym celem projektu jest doposażenie terenu przy boisku. W ramach 
zadania zostanie zamontowanych 6 ławek i 1 kosz na śmieci. Realizacja 
zadania zapewni dzieciom oraz mieszkańcom Czułowa miejsce do 
wypoczynku po aktywności sportowej. 
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Więcej drzew dla tyskich szkół
Autor: Michał Lorbiecki
Lokalizacja: SP nr 11, ul. M. Skłodowskiej 4; 
SP nr 14, ul. Brzozowa 24; SP nr 18, ul. Fitelberga 8; 
SP nr 36, ul. de Gaulle’a 18; SP nr 35, 
al. Piłsudskiego 21; ZSP nr 2, ul. Jedności 51
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 18 000 zł

Celem projektu jest zakup i  posadzenie dużego drzewa na terenie 
wymienionych placówek oświatowych. Zadanie ma na celu poprawę 
jakości powietrza w  mieście, retencji, estetyki oraz bezpieczeństwa. 
Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na zwiększenie bioróżnorodności.

Sensoryka dla smyka – budowa placu zabaw 
na terenie Przedszkola nr 3 
przy ul. Paprocańskiej 156
Autor: Maria Matonóg
Lokalizacja: Przedszkole nr 3, ul. Paprocańska 156
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 70 000 zł

Celem projektu jest doposażenie placu zabaw w  urządzenia m.in.: 
eko-kuchnię, czyja to twarz, eko-memory, tablicę magnetyczną 
z  kulodromem oraz ścianę do pisania. Każde z  urządzeń zostanie 
wyposażone w tabliczkę z opisem działania. Realizacja zadania pozwoli 
na zaciekawienie dzieci urządzeniami pobudzającymi wszystkie zmysły. 

Urokliwy zakątek wypoczynku i rekreacji 
przy I LO przy ul. Korczaka 6
Autor: Macin Nycz, Jarosław Grabowski
Lokalizacja: I Liceum Ogólnokształcące, 
ul. Korczaka 6
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 420 000 zł

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wokół szkoły, poprzez 
nasadzenia zieleni oraz zakup nowej architektury ogrodowej. Realizacja 
zadania uatrakcyjni ofertę rekreacyjno – wypoczynkową tej części 
Tychów oraz umożliwi mieszkańcom w  każdym wieku spędzenie 
czasu na świeżym powietrzu. Poszerzenie obecnej strefy sportowej 
o infrastrukturę wypoczynkową wzbogaci teren oraz zaspokoi potrzeby 
mieszkańców.

Sensoryczny zakątek przy SP nr 17 
przy ul. Begonii 5
Autor: Zofia Stacha
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Begonii 5
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 32 000 zł

Celem projektu jest założenie ogrodu sensorycznego, który będzie 
odpowiadać potrzebom rozwojowym, edukacyjnym i  terapeutycznym 
dzieci. Realizacja zadania pozwoli na zaciekawienie dzieci roślinami 
pobudzającymi wszystkie zmysły. 

Pomagając pszczołom, dbasz o siebie – warsztaty 
dla dzieci
Autor: Grzegorz Wańczyk
Lokalizacja: tyskie szkoły podstawowe
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 25 000 zł

Projekt zakłada organizację otwartych warsztatów skierowanych do 
uczniów z tyskich szkół podstawowych na temat życia pszczół i ich roli 
w  środowisku naturalnym. Podczas zajęć będzie prezentowany pokaz 
multimedialny, ramka demonstracyjna z żywymi pszczołami oraz strój 
pszczelarski. Omówione zostaną najciekawsze informacje dot. życia 
pszczół.

Budowa wiaty rowerowej przy ZSP nr 2 
w Cielmicach
Autor: Bogumiła Wieczorek
Lokalizacja: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, 
ul. Jedności 51
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 61 500 zł

Celem realizacji projektu jest zakup i  montaż wiaty na rowery, która 
będzie stanowiła zachętę do korzystania z  roweru w  celu dojazdu do 
szkoły. Projekt pozytywnie wpłynie na problemy wynikające z parkowania 
dużej liczby samochodów oraz odegra rolę w edukacji ekologicznej. 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE 
DOTYCZĄCE OKREŚLONEGO REJONU MIASTA

WILKOWYJE
Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe 
w dzielnicy Wilkowyje
Autor: Renata Bartecka-Grochla
Lokalizacja: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, 
ul. Leśna 66; MCK Klub Wilkowyje ul. Szkolna 94
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 16 500 zł

Projekt zakłada organizację zajęć z  aerobiku prowadzonych przez 
profesjonalnego instruktora fitness. Program zajęć dostosowany 
będzie do wieku uczestników oraz zostanie wzbogacony o  zajęcia 
wzmacniające kręgosłup. Dodatkowo instruktor będzie prowadził 
zajęcia nordic walking. 

Coolturalne Wilkowyje – wydarzenia kulturalne 
w dzielnicy Wilkowyje
Autor: Renata Bartecka-Grochla
Lokalizacja: MCK Klub Wilkowyje ul. Szkolna 94
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 32 000 zł

Projekt zakłada organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym, które 
dadzą możliwość uczestnictwa szerokiemu gronu zainteresowanych. 
Zadanie ma na celu kształtowanie postaw wrażliwości i  otwartości 
na kulturę, zwiększenie świadomości narodowej, zacieśnienie więzi 
międzypokoleniowych oraz wspólne obcowanie ze sztuką i kulturą.

Treningi koszykówki dla dzieci w dzielnicy 
Wilkowyje
Autor: Aleksandra Koronowska
Lokalizacja: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, 
ul. Leśna 66
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 26 500 zł

Projekt zakłada organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych. Celem 
zajęć jest doskonalenie umiejętności dzieci w  grze w  koszykówkę. 
W  ramach projektu zostanie zatrudniony profesjonalny trener oraz 
zakupiony niezbędny sprzęt (m.in.: piłki do koszykówki). Z  treningów 
będą mogły skorzystać dzieci w  różnym wieku. Pierwszeństwo 
w rekrutacji mają dzieci, które mieszkają w dzielnicy Wilkowyje.

Czujnik pomiaru zanieczyszczenia powietrza 
w Wilkowyjach
Autor: Krystyna Ponińska-Owczarek
Lokalizacja: 1. okolice MCK przy ul. Szkolnej 94; 2. 
okolice ul. Obywatelskiej 21
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 6 800 zł

Projekt zakłada zakup i  montaż dwóch sensorów gazowych jakości 
powietrza, stanowiących rozbudowę istniejącego systemu AIRLY. 
Wyniki pomiarów będą ogólnodostępne do pobrania poprzez aplikację 
mobilną oraz na stronach internetowych AIRLY i  umtychy.pl. Projekt 
pomoże monitorować jakość powietrza i  zwiększy świadomość 
ekologiczną mieszkańców.

Radarowy wyświetlacz na ul. Szkolnej
Autor: Krystyna Ponińska-Owczarek
Lokalizacja: ul. Szkolna 
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 20 000 zł

Projekt zakłada zakup i  montaż radarowego wyświetlacza prędkości, 
który będzie pokazywał aktualną prędkość pojazdu oraz będzie 
informował o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości. Urządzenie poza 
wyświetlaniem prędkości pojazdów i  odpowiednich komunikatów 
oferuje funkcjonalność gromadzenia statystyk ruchu pojazdów 
poruszających się w obu kierunkach. 

Półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilko-
wyje
Autor: Paweł Porszke
Lokalizacja: MCK Klub Wilkowyje ul. Szkolna 94
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 50 000 zł

Projekt zakłada organizację zajęć dla dzieci w wieku 7 – 15 lat w czasie 
ferii zimowych i wakacji. W ramach zadania prowadzone będą zajęcia 
integracyjne i  warsztaty tematyczne. W  czasie ferii zorganizowany 
zostanie 1 turnus półkolonii oraz w  czasie wakacji zostaną 
przeprowadzone 4 turnusy półkolonii. Pierwszeństwo w rekrutacji mają 
dzieci, które mieszkają w dzielnicy Wilkowyje.

Budowa stacji naprawy rowerów przy skwerze 
Wilczy Kąt
Autor: Adam Rak, Michał Kasperczyk
Lokalizacja: okolice Skweru Wilczy Kąt 
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 12 000 zł

W ramach projektu zostanie zakupiona i zamontowana stacja naprawy 
rowerów. Celem projektu jest łatwiejszy dostęp do specjalistycznego 
sprzętu serwisującego rowery. Tym samym każdy mieszkaniec 
dzielnicy Wilkowyje, pozostali mieszkańcy miasta oraz turyści 
przejeżdżający na trasie łączącej Tychy z Mikołowem mogą skorzystać 
ze stacji do naprawy rowerów. 

Festyn „Pożegnanie wakacji w Wilkowyjach”
Autor: Magdalena Stencel
Lokalizacja: MCK Klub Wilkowyje ul. Szkolna 94
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 25 000 zł

Projekt zakłada integrację mieszkańców w trakcie imprezy kulturalnej. 
W  ramach projektu planuje się zorganizować występ artystyczne dla 
dzieci młodzieży oraz dla dorosłych, a  także zabawy integracyjne dla 
całych rodzin. 

Remont boiska przy ul. Szkolnej 94
Autor: Magdalena Stencel
Lokalizacja: Wilkowyje, ul. Szkolna 94
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 65 000 zł

Celem projektu jest remont boiska przy ul. Szkolnej 94. W  ramach 
projektu zostanie ściągnięta i wywieziona stara darnia, wypoziomowany 
teren, zamontowana siatka przeciwko kretom, wysiana nowa trawa oraz 
zakup i montaż bramek mobilnych.

Warsztaty aktywnego seniora w Wilkowyjach
Autor: Magdalena Stencel
Lokalizacja: MCK Klub Wilkowyje ul. Szkolna 94
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 15 000 zł

Projekt zakłada realizację warsztatów integracyjnych dla seniorów 
w formie zajęć ruchowych oraz warsztatów tematyczno – artystycznych, 
dotyczących różnych dziedzin życia oraz ciekawych miejsc na świecie. 
Ponadto w ramach projektu zaplanowano organizację Dnia Seniora. 

MĄKOŁOWIEC, KOŹLINA
Oświetlenie Łabędziego Skweru
Autor: Arkadiusz Król
Lokalizacja: Łabędzi Skwer
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 82 000 zł

Projekt zakłada montaż 11 lamp parkowych na terenie Skweru 
Łabędziego. Zakończenie zagospodarowania poprawi walory estetyczne 
okolicy oraz poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.

Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci 
w dzielnicy Mąkołowiec
Autor: Arkadiusz Król 
Lokalizacja: Parafia św. Ojca Pio, ul. Przepiórek 50
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 16 000 zł

W ramach projektu w ciągu dwóch tygodni zrealizowany zostanie cykl 
dwugodzinnych kreatywnych warsztatów artystycznych dla dzieci. 
Celem projektu jest integracja oraz zorganizowanie czasu wolnego 
dzieci w okresie wakacji letnich. 

Festyn na Mąkołowcu
Autor: Sławomir Sobociński
Lokalizacja: Parafia św. Ojca Pio, ul. Przepiórek 50
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 25 000 zł

Projekt zakłada zwiększenie aktywności mieszkańców oraz integrację 
lokalnej społeczności poprzez organizację osiedlowego festynu. 
Podczas imprezy zostaną zorganizowane zabawy dla całych rodzin, 
konkursy, występy artystyczne oraz atrakcje dla dzieci.

Spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy 
Mąkołowiec
Autor: Sławomir Sobociński
Lokalizacja: lokal na terenie dzielnicy.
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 14 000 zł

Projekt zakłada organizację dwóch spotkań integracyjnych dla 
seniorów: spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 
oraz spotkania świąteczno – noworocznego.

CZUŁÓW, ZWIERZYNIEC (CZĘŚĆ ZACHODNIA)
Festyn na Czułowie 
Autor: Elżbieta Bernatt, Grzegorz Praus
Lokalizacja: Plac Krystyny Ryguły
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 35 000 zł

Projekt zakłada organizację imprezy plenerowej o  charakterze 
rodzinnym. Celem projektu jest integracja wszystkich mieszkańców 
dzielnicy. Ponadto wspólne gry i  zabawy pozwolą na integrację 
dzieci z Czułowa, które na co dzień uczą się w różnych szkołach.

Doposażenie Klubu UKS Czułowianka
Autor: Karol Drabik
Lokalizacja: ul. Katowicka 241
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 13 000 zł

W ramach projektu zostanie dokonany zakup bramek przenośnych, 
muru piłkarskiego oraz rebaunderów. Realizacja zadania umożliwi 
skorzystanie z  boiska większej liczbie osób jednocześnie oraz 
podniesie atrakcyjność treningów. 

Mikołajki na Czułowie
Autor: Jadwiga Gnela
Lokalizacja: Plac Krystyny Ryguły
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 10 000 zł

W  ramach imprezy zostaną zorganizowane zabawy, konkursy oraz 
animacje dla dzieci z  okazji świąt. Dzięki organizacji warsztatów 
mieszkańcy będą mogli poznać tradycje świąteczne i  wykonać 
dekoracje świąteczne.

Wiązy na Wiązowej
Autor: Jadwiga Gnela
Lokalizacja: ul. Wiązowa
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 30 000 zł

Projekt zakłada zakup i  nasadzenie wiązów w  dzielnicy Czułów. 
Celem projektu jest upiększenie krajobrazu poprzez nasadzenia 
drzew nawiązujących do nazwy ulicy.

Montaż tablic historycznych na Czułowie
Autor: Jakub Gnela
Lokalizacja: okolica Pomnika Powstańców 
Śląskich, ul. Katowicka
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 30 000 zł

Projekt zakłada ustawienie w  historycznie istotnym dla Czułowa 
miejscu tablic, które przybliżałyby mieszkańcom historię ich 
miejsca zamieszkania. Projekt będzie zrealizowany w pobliżu szkoły 
podstawowej i przedszkola, czym zyska dodatkowy walor edukacyjny.

Czujniki pomiaru zanieczyszczenia powietrza 
na Czułowie
Autor: Jakub Gnela
Lokalizacja: 1. skrzyżowanie Oświęcimska/Czarna, 
2. w rejonie ul. Czułowskiej 207, 3. skrzyżowanie 
Wiązowej i Jałowcowej
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 9 000 zł

W  ramach projektu zostaną zakupione i  zamontowane 3 sensory 
jakości powietrza, stanowiące rozbudowę istniejącego systemu AIRLY. 
Wyniki pomiarów będą ogólnodostępne do pobrania poprzez aplikację 
mobilną oraz na stronach internetowych AIRLY i  umtychy.pl. Projekt 
pomoże monitorować jakość powietrza i  zwiększy świadomość 
ekologiczną mieszkańców.

Dzień Seniora na Czułowie
Autor: Grzegorz Praus
Lokalizacja: lokal na terenie dzielnicy.
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 9 000 zł

Projekt zakłada organizację spotkania integracyjnego dla seniorów. 
Imprezę będzie prowadził wodzirej, a w  trakcie spotkania seniorzy 
będą mieli możliwość porozmawiania czy wspólnego śpiewania. 

Mini Park na Wiązowej
Autor: Łukasz Wilczek
Lokalizacja: plac zabaw przy ul. Wiązowej
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 174 383 zł

Projekt zakłada stworzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców, 
sprzyjającego spotkaniom mieszkańców wśród zieleni. W  ramach 
zadania zostanie zrealizowane m.in.: nasadzenie drzew, krzewów; 
montaż ławek, leżaków miejskich i  koszy na śmieci. Zostanie 
zachowany istniejący drzewostan. 

WARTOGŁOWIEC, ZWIERZYNIEC (CZĘŚĆ WSCHODNIA)

Czujnik jakości powietrza w dzielnicy 
Wartogłowiec
Autor: Michał Musioł
Lokalizacja: ul. Stokrotek okolica nr 4
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 3 500 zł

Projekt obejmuje zakup i  zamontowanie sensora gazowego, 
stanowiącego rozbudowę istniejącego systemu AIRLY. Wyniki 
pomiarów będą ogólnodostępne do pobrania poprzez aplikację 
mobilną oraz na stronach internetowych AIRLY i umtychy.pl. Projekt 
pomoże monitorować jakość powietrza i  zwiększy świadomość 
ekologiczną mieszkańców.

Koncert kolęd w dzielnicy Wartogłowiec
Autor: Michał Musioł
Lokalizacja: Kościół pw. Św. Józefa Robotnika
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 5 000 zł

W  ramach projektu zostanie zorganizowany koncert świąteczny 
Zespołu Wokalno – Instrumentalnego FILLI JOSEPHUM. W  skład 
zespołu wchodzą dzieci i  młodzież zamieszkujące dzielnicę. 
Koncert będzie zawierać utwory kolędowe i pastorałki w autorskich 
aranżacjach Zespołu. 

Dni sportu w dzielnicy Wartogłowiec
Autor: Grzegorz Stachoń, Anita Skapczyk
Lokalizacja: na terenie dzielnicy 
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 7 000 zł

Celem projektu jest promocja sportu i zdrowego stylu życia w każdym 
wieku. W ramach projektu w ciągu 3 dni przeprowadzone zostaną 
m.in. warsztaty z nordic walking, rajd rowerowy, zawody sportowe. 

Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec
Autor: Grzegorz Stachoń, Anita Skapczyk
Lokalizacja: lokal na terenie dzielnicy 
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 9 000 zł

Projekt zakłada zorganizowanie spotkania integracyjnego - Dnia 
Seniora. W czasie spotkania seniorzy będą mogli w miłej atmosferze 
porozmawiać na tematy ich dotyczące. 

Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec
Autor: Grzegorz Stachoń, Michał Musioł
Lokalizacja: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, 
ul. Cmentarna 54
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 25 525 zł

Projekt zakłada organizację osiedlowego festynu dla wszystkich 
mieszkańców oraz zapewnienie atrakcji zarówno dla dzieci, jak 
i dorosłych. W ramach imprezy planuje się organizację warsztatów 
i animacji. 

Mikołajki na Wartogłowcu 
Autor: Grzegorz Stachoń
Lokalizacja: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, 
ul. Cmentarna 54
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 10 000 zł

W  ramach projektu zostanie zorganizowana integracyjna impreza, 
podczas której zostaną przeprowadzone zabawy, konkursy oraz inne 
atrakcje dla dzieci z okazji świąt Bożego Narodzenia. Pierwszeństwo 
w rekrutacji mają dzieci, które mieszkają na Wartogłowcu.

Sport to zdrowie – zajęcia fitness w dzielnicy 
Wartogłowiec
Autor: Grzegorz Stachoń
Lokalizacja: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, 
ul. Cmentarna 54
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 2 400 zł

Projekt zakłada organizację zajęć sportowych (fitness oraz zumba) 
dla mieszkańców. Zajęcia pozwolą zadbać o  kondycję i  poprawią 
samopoczucie uczestników. Zajęcia sportowe pozwolą oderwać 
się od codziennych obowiązków, wzmocnią ciała uczestników oraz 
przyśpieszą metabolizm.

Wieczór taneczny dla mieszkańców w dzielnicy 
Wartogłowiec
Autor: Grzegorz Stachoń
Lokalizacja: lokal na terenie dzielnicy.
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 4 000 zł

Projekt zakłada organizację wieczoru tanecznego. Celem zadania 
jest integracja mieszkańców. Projekt pozwoli na aktywne spędzenie 
czasu wolnego.

JAROSZOWICE, URBANOWICE, WYGORZELE
Dzień Seniora w dzielnicy Jaroszowice – 
Urbanowice – Wygorzele
Autor: Edyta Danielczyk
Lokalizacja: Sala Koła Gospodyń Wiejskich 
przy ul. Przejazdowej 8 
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 8 000 zł

Projekt zakłada organizację Dnia Seniora. W  ramach imprezy 
mieszkańcy dzielnicy będą mieli okazję do spotkania, wspólnej 
rozmowy oraz zabawy. Projekt skierowany jest do seniorów z dzielnic 
Jaroszowice – Urbanowice - Wygorzele. 

Półkolonie letnie w MCK Urbanowice
Autor: Edyta Danielczyk
Lokalizacja: Klub MCK przy ul. Przejazdowej 8
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 35 000 zł

Projekt zakłada organizację półkolonii dla dzieci w  okresie 
wakacji letnich. Zadanie ma na celu zapewnienie dzieciom opieki 
podczas wakacji, kształtowanie umiejętności współdziałania 
w grupie i właściwej organizacji czasu wolnego, a także rozwijanie 
zainteresowań i  uzdolnień. Pierwszeństwo w  rekrutacji mają: 
dzieci, które zamieszkują dzielnicę Jaroszowice – Urbanowice – 
Wygorzele.

Półkolonie zimowe w MCK Urbanowice 
w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice – 
Wygorzele
Autor: Edyta Danielczyk
Lokalizacja: Klub MCK przy ul. Przejazdowej 8
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 18 000 zł

Projekt zakłada organizację półkolonii dla dzieci w  okresie ferii 
zimowych. Zadanie ma na celu zapewnienie dzieciom opieki 
podczas ferii zimowych, kształtowanie umiejętności współdziałania 
w grupie i właściwej organizacji czasu wolnego, a także rozwijanie 
zainteresowań i  uzdolnień. Pierwszeństwo w  rekrutacji mają: 
dzieci, które zamieszkują dzielnicę Jaroszowice – Urbanowice – 
Wygorzele.

Rodzinny piknik w dzielnicy Jaroszowice – 
Urbanowice – Wygorzele
Autor: Edyta Danielczyk
Lokalizacja: Klub MCK przy ul. Przejazdowej 8
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 18 000 zł

Projekt zakłada zorganizowanie imprezy integracyjnej dla 
mieszkańców. Uczestnicy będą mieli okazję aktywnie spędzić czas 
w plenerze. W ramach wydarzenia zaplanowano gry i konkursy dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zabawę taneczną. 

Zagospodarowanie terenu przy budynku 
przy ul. Sportowej
Autor: Marek Demko
Lokalizacja: ul. Sportowa 
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 102 000 zł

Proponowany zakres zadania to utwardzenie terenu wokół 
budynku z nawierzchni przepuszczalnej. Dzięki realizacji projektu 
będzie łatwiejszy dostęp do budynków zarówno dla członków OKS 
JUWe jak i dla mieszkańców uczestniczących w spotkaniach Rady 
Osiedla.
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CIELMICE, OSIEDLE OGRODNIK
Zagospodarowanie terenu wokół krzyża 
przy ul. Cielmickiej
Autor: Tadeusz Kopyto
Lokalizacja: ul. Cielmicka 47 i 51
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 19 900 zł

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wokół krzyża przy 
ul. Cielmickiej. W ramach zadania zostaną wykonane nasadzenia zieleni 
oraz montaż małej architektury. 

Dzień Kobiet w Cielmicach
Autor: Stanisław Kostka 
Lokalizacja: na terenie dzielnicy 
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 8 000 zł

Projekt zakłada organizację imprezy integrującej lokalną społeczność. 
Dzień Kobiet w Cielmicach będzie spotkaniem pełnym atrakcji dla pań.

Dzień Seniora w Cielmicach
Autor: Stanisław Kostka 
Lokalizacja: na terenie dzielnicy 
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 8 000 zł

Projekt zakłada organizację imprezy integrującej lokalną społeczność. 
Dzień Seniora w  Cielmicach będzie spotkaniem pełnym atrakcji 
dla uczestników. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom 
spędzenia czasu wspólnie ze sobą oraz kontaktu z kulturą.

Mikołajki w Cielmicach
Autor: Stanisław Kostka 
Lokalizacja: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, 
ul. Jedności 51
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 8 000 zł

Projekt zakłada organizację spotkania integracyjnego. Zadanie 
przewiduje szereg atrakcji dla dzieci związanych ze świętami Bożego 
Narodzenia. Pierwszeństwo w  rekrutacji mają dzieci, które mieszkają 
w Cielmicach.

Cykl letnich animacji plenerowych dla dzieci 
w Cielmicach
Autor: Stanisław Kostka 
Lokalizacja: na terenie dzielnicy 
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 10 000 zł

Projekt zakłada organizację cyklu spotkań animacyjnych dla dzieci. 
Celem projektu jest zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego, 
integracja oraz umożliwienie wspólnej zabawy.

Koncert świąteczny w Cielmicach
Autor: Stanisław Kostka 
Lokalizacja: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, 
ul. Jedności 51
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 20 000 zł

Projekt zakłada organizację koncertu świątecznego. Celem projektu jest 
umożliwienie mieszkańcom kontaktu z kulturą, integracja oraz wspólne 
spędzenie czasu wolnego. 

Montaż trybuny wraz z zadaszeniem 
na boisku LKS Ogrodnik
Autor: Mariusz Mazur, Antoni Senczek
Lokalizacja: boisko LKS Ogrodnik, ul. Jedności 131
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 95 000 zł

Projekt zakłada montaż nowej zadaszonej trybuny. Na realizacji zadania 
skorzystają kibice, zawodnicy i  ich rodziny. Dzięki trybunie będzie 
można wspierać zawodników także podczas niesprzyjającej pogody. 

Warsztaty artystyczne w Cielmicach
Autor: Bogumiła Wieczorek
Lokalizacja: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, 
ul. Jedności 51
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 15 000 zł

Projekt zakłada organizację cyklicznych warsztatów artystycznych 
z  rękodzieła, dopasowanych do zainteresowań uczestników 
(decoupage, robienie biżuterii, makrama, florystyczne, kartki ozdobne, 
filcowanie itp.). 

Festyn rodzinny w Cielmicach
Autor: Bogumiła Wieczorek
Lokalizacja: boisko, ul. Jedności 131
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 40 000 zł

Projekt zakłada organizację imprezy rodzinnej wraz z   programem 
artystycznym. Uczestnicy będą mieli okazję aktywnie spędzić czas 
w  plenerze. W  ramach wydarzenia zaplanowano atrakcje dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 

Nordic walking w Cielmicach
Autor: Bogumiła Wieczorek
Lokalizacja: na terenie dzielnicy oraz w lesie.
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 2 000 zł

Projekt zakłada organizację spotkań z  trenerem nordic walking 
w  miesiącach czerwiec i  wrzesień – spacer z  kijami po lesie. Zajęcia 
pozwolą na aktywne spędzenie wolnego czasu, będą sprzyjać rozwijaniu 
i zacieśnianiu więzi, a przede wszystkim pozwolą uczestnikom utrzymać 
dobrą kondycję fizyczną.

Zagospodarowanie terenu przy kapliczce 
św. Tekli w Cielmicach
Autor: Bogumiła Wieczorek
Lokalizacja: kapliczka św. Tekli w Cielmicach, 
ul. Jedności
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 55 000 zł

Projekt zakłada budowę chodnika oraz nasadzenia zieleni. 
Zagospodarowanie terenu podniesie walory estetyczne okolicy. 
Z  realizacji projektu skorzystają wszystkie osoby spacerujące 
w Cielmicach. 

GLINKA, SUBLE
Plac do gry w bule przy ul. Żwakowskiej
Autor: Michał Kasperczyk
Lokalizacja: obok placu zabaw przy 
ul. Żwakowskiej
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 65 000 zł

W ramach projektu zostanie wybudowane miejsce do gry w bule, tak 
zwany bulodrom (2 tory). Celem zadania jest uatrakcyjnienie Parku 
Suble. Gra w bule integruje mieszkańców w każdym wieku. Zadanie 
zakłada aktywizację mieszkańców.

ŻWAKÓW
Aerobik i zumba dla dzieci i młodzieży 
na Żwakowie 
Autor: Marek Gołosz
Lokalizacja: boisko wielofunkcyjne przy ul. Nowej 
i ul. Zgody, 
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 2 700 zł

W ramach projektu planuje się organizację zajęć z aerobiku i zumby dla 
dzieci i młodzieży w okresie od czerwca do sierpnia 2022. 

Doposażenie placu zabaw na Żwakowie
Autor: Marek Gołosz
Lokalizacja: plac zabaw między ul. Nową i ul. Zgody 
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 40 000 zł

W  ramach zadania zostanie zamontowany czwarty piłkochwyt przy 
boisku od strony placu zabaw. Uzupełnienie ogrodzenia boiska 
wielofunkcyjnego poprawi bezpieczeństwo na tym terenie. Z  realizacji 
tego projektu skorzystają wszyscy przebywający na boisku i  na placu 
zabaw.

Animacje dla dzieci w plenerze
Autor: Barbara Jusiak
Lokalizacja: plac zabaw między ul. Nową i ul. Zgody 
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 6 000 zł

W  ramach projektu planuje się zorganizowanie animacji i  zabaw 
ruchowych dla dzieci na świeżym powietrzu. Celem projektu jest 
aktywizacja dzieci, ich integracja oraz ciekawe spędzenie czasu 
wolnego.

Mały artysta – warsztaty dla dzieci na Żwakowie 
Autor: Barbara Jusiak
Lokalizacja: ul. Myśliwska 110
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 12 000 zł

Projekt zakłada organizację cyklicznych spotkań dla dzieci w  formie 
warsztatów. W  ramach zadania realizowane będą zajęcia artystyczne 
i  kreatywne dla dzieci. Uczestnicy w  sposób ciekawy spędzą swój 
wolny czas. Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, które mieszkają na 
Żwakowie.

Stojaki rowerowe na placu zabaw na Żwakowie
Autor: Barbara Jusiak
Lokalizacja: plac zabaw między ul. Nową i ul. Zgody 
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 12 000 zł

Projekt zakłada montaż dwóch stojaków rowerowych przy wejściach 
na plac zabaw. Stojaki rowerowe będą dopełnieniem infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej na tym terenie.

Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych na 
Żwakowie
Autor: Barbara Jusiak
Lokalizacja: ul. Myśliwska 110
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 12 000 zł

Projekt zakłada organizację cyklicznych spotkań integracyjnych 
w formie warsztatów dla dorosłych mieszkańców z dzielnicy Żwaków. 
W ramach zadania przeprowadzone zostaną zajęcia z rękodzieła m.in.: 
przygotowywanie ozdób wielkanocnych, wieńców adwentowych, 
dekoracji z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Zagospodarowanie terenu zielonego 
przy ul. Nowej
Autor: Patrycja Kosowska-Pawłowicz, Barbara 
Jusiak, Agnieszka Sawicka, Paulina Raczyńska
Lokalizacja: ul. Nowa
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 80 000 zł

W  ramach projektu planuje się urozmaicenie istniejącej zieleni, przy 
równoczesnym pozostawieniu naturalnej niecki oraz roślinności. Dzięki 
realizacji zadania teren zostanie uporządkowany i stanie się miejscem 
atrakcyjnym dla mieszkańców do wykorzystania pod kątem rekreacji.

Bezpieczne przejście dla pieszych przez 
al. Bielską na Paprocany
Autor: Michał Rutecki
Lokalizacja: przejście dla pieszychp przez al. Bielską 
w kierunku Paprocan
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 40 000 zł

W ramach zadania zostanie wykonane doznakowanie rejonu przejścia 
oraz chodniki na zieleńcach od przejścia do dróg leśnych. Ponadto 
zostanie wykonany montaż oznakowania D-6 na tle fluo. Przejście to jest 
wykorzystywane przez osoby uszczęszczające nad jezioro Paprocańskie.

STARE TYCHY
Budowa placu zabaw przy Potoku Tyskim
Autor: Joachim Bartecki
Lokalizacja: w pobliżu restauracji Joker
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 153 984 zł

W ramach projektu proponuje się budowę placu zabaw. Dzięki realizacji 
zadania część urządzeń zabawowych na obecnym placu zabaw zostanie 
zastąpiona nowymi. Ponadto w ramach projektu planuje się wymianę 
nawierzchni, nasadzenia zieleni oraz montaż małej architektury. 

Tablica historyczna na Rynku
Autor: Tomasz Budziosz
Lokalizacja: Rynek
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 15 000 zł

Projekt zakłada montaż tablicy historycznej, przedstawiającej ważne 
wydarzenia dla miasta Tychy. Projekt skierowany będzie do wszystkich 
mieszkańców miasta Tychy. W szczególności do osób, które chciałyby 
poznać historię naszego miasta.

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 
pomiędzy ul. Damrota i ul. Andersa
Autor: Grzegorz Stachoń
Lokalizacja: łącznik ul. Damrota z ul. Andersa
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 35 000 zł

Projekt zakłada zakup i  montaż ekranów dźwiękochłonnych na 
łączniku ul. Damrota z  ul. Andersa (przedłużka ulicy Asnyka). Celem 
projektu jest poprawienie warunków życia utrudnionych ze względu na 
dobiegający z ulicy hałas. 

Dywan kwiatowy przy Rynku
Autor: Dariusz Wencepel
Lokalizacja: okolice Rynku
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 80 000 zł

Celem projektu jest stworzenie miejsca dla mieszkańców bogatego 
w różnokolorowe i miododajne kwiaty. Rośliny będą kwitły przez całe 
lato oraz jesień. Dzięki realizacji projektu powstanie piękne miejsce do 
spacerów i wypoczynku. 

Starotyskie animacje dla dzieci 
Autor: Dariusz Wencepel
Lokalizacja: na terenie dzielnicy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 10 000 zł

W  ramach projektu zostaną zorganizowane spotkania animacyjne, 
podczas których odbędą się zabawy, atrakcje i  warsztaty dla dzieci. 
Celem projektu jest integracja dzieci z osiedla oraz ciekawe spędzenie 
wolnego czasu.

Starotyski Dzień Seniora
Autor: Dariusz Wencepel
Lokalizacja: lokal na terenie dzielnicy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 10 000 zł 

Projekt zakłada organizację imprezy z wodzirejem, która ma na celu 
integrację i  aktywizację osób starszych. Dzięki realizacji projektu 
seniorzy mieszkający w okolicy będą mogli wspólnie spędzić swój czas 
wolny.

Starotyski Festyn
Autor: Dariusz Wencepel
Lokalizacja: na terenie dzielnicy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 40 000 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: prowadzenie imprezy przez 
wodzireja, występ zespołu muzycznego, wynajem urządzeń 
rekreacyjnych oraz animacji dla dzieci. Zadanie wpłynie pozytywnie 
na integrację mieszkańców.

PAPROCANY, OSIEDLA P, O1, T1, W (CZĘŚĆ WSCHODNIA)
Remont chodnika przy ul. Jagiełły 7-33 oraz 8-22
Autor: Stanisław Krasnowski, Józef Wilczek
Lokalizacja: ul. Jagiełły 7-33 oraz 8-22
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 100 000 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa przechodniów oraz 
ułatwienie utrzymania czystości chodnika. W ramach remontu 
chodnika zostaną również wymienione krawężniki. 

Budowa chodnika łączącego ul. Wyszyńskiego 
i ul. Paprocańską
Autor: Grażyna Makosz, Sebastian Zupok
Lokalizacja: pomiędzy ul. Wyszyńskiego 
i ul. Paprocańską
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 77 000 zł

Projekt zakłada budowę chodnika z  materiałów przepuszczalnych 
pomiędzy ul. Wyszyńskiego a  ul. Paprocańską. Chodnik ułatwi 
komunikację pieszych w  tym rejonie osiedla. Obecnie w  miejscu 
planowanego zadania znajduje się przedept. 

Remont chodnika przy ul. Wieniawskiego 87
Autor: Anna Sonik
Lokalizacja: ul. Wieniawskiego 87
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 80 000 zł

Projekt zakłada remont chodnika przy ul. Wieniawskiego, pomiędzy 
budynkami przy ul. Hutniczej 50 a ul. Wieniawskiego 87. Celem projektu 
jest poprawa bezpieczeństwa oraz jakości chodnika.

Remont chodnika od ul. Jordana 29 do 
al. Piłsudskiego 116
Autor: Józef Wilczek
Lokalizacja: ul. Jordana 29 do al. Piłsudskiego 116
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 50 000 zł

Projekt zakłada wymianę istniejącego chodnika wraz z krawężnikami. 
Projekt będzie stanowił zakończenie prac realizowanych w poprzednich 
latach z  Budżetu Obywatelskiego. Z  realizacji projektu skorzystają 
mieszkańcy okolicy. 

Remont chodnika przy ul. Jagiełły 52-110 (strona 
południowa)
Autor: Sebastian Zupok
Lokalizacja: wzdłuż ul. Jagiełły 52-110
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 150 000 zł

Projekt zakłada remont chodnika wraz z wymianą krawężników. Dzięki 
realizacji projektu miejsce to będzie wyglądało estetyczniej oraz będzie 
bezpieczne dla pieszych.

OSIEDLE A
Budowa wiaty śmietnikowej przy 
ul. Andersa 12-14a
Autor: Krystyna Bieniek
Lokalizacja: ul. Andersa 12-14a
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 75 000 zł

Projekt zakłada budowę nowej wiaty śmietnikowej. Realizacja 
projektu w sposób znaczący poprawi estetykę terenu, poprzez 
uporządkowanie miejsca gromadzenia odpadów. Ponadto, 
stworzenie miejsca na gromadzenie odpadów zapewni poprawę 
segregacji odpadów.

Budowa dwóch wiat śmietnikowych 
przy ul. Wojska Polskiego 5-5b i Arkadowej 6-6c
Autor: Sabina Hojniak, Katarzyna Pluta
Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 5-5b,
ul. Arkadowa 6-6c
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 137 643 zł

Projekt zakłada budowę dwóch wiat śmietnikowych. Realizacja 
projektu pozwoli na utrzymanie porządku i czystości przy wiatach 
śmietnikowych. Ponadto zadanie poprawi komfort i  łatwość 
segregacji odpadów oraz poprawi estetykę osiedla.

Montaż słupów drogowych przy placu Św. Anny 
Autor: Daniel Kowalski
Lokalizacja: plac św. Anny
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 15 000 zł

Projekt zakłada zakup i montaż słupków drogowych na istniejących 
zieleńcach przy łukach drogowych. Dzięki realizacji zadania 
poprawi się estetyka osiedla, widoczność dla kierujących pojazdami 
oraz bezpieczeństwo pieszych. 

Aktywne A – cykliczne warsztaty  
dla mieszkańców na os. A
Autor: Marcin Szyja
Lokalizacja: parafia pw. Miłosierdzia Bożego, 
ul. Andersa 25
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 30 000 zł

Projekt zakłada organizację cyklu spotkań dla mieszkańców 
osiedla Anna. Celem projektu jest integracja mieszkańców poprzez 
udział w  ciekawych inicjatywach. W  ramach zadania planuje się 
zrealizować warsztaty rękodzielnicze, rodzinne gry planszowe, 
animacje dla najmłodszych oraz zajęcia ruchowe. Adresatami 
zadania w pierwszej kolejności są mieszkańcy osiedla A.

Doposażenie placu zabaw przy  
ul. Andersa 20-20a i ul. Asnyka 2-2d
Autor: Angelika Waśniowska
Lokalizacja: ul. Andersa 20-20a, ul. Asnyka 2-2d
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 50 000 zł

Projekt ma na celu doposażenie w  nowe urządzenia istniejącego 
placu zabaw oraz zwiększenie bezpieczeństwa bawiących się 
dzieci. Realizacja zadania urozmaici i podniesie atrakcyjność placu 
w bezpośrednim miejscu zamieszkania.

OSIEDLE B
Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 
i ul. Batorego 4-18
Autor: Marek Biela
Lokalizacja: ul. Biblioteczna 24-34,  
ul. Batorego 4-18
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 195 000 zł

Projekt zakłada budowę placu zabaw. Realizacja zadania zapewni 
bezpieczne miejsce do zabawy dla dzieci. Stworzone zostanie 
miejsce wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców w pobliżu ich 
domów.

ekoLOGICZNY piknik rodzinny na osiedlu B
Autor: Joanna Dziewońska
Lokalizacja: Ogród MCK, ul. Bohaterów 
Warszawy 26
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 24 700 zł

Projekt zakłada organizację pikniku rodzinnego, w ramach którego 
odbędą się różnego rodzaju aktywności, warsztaty i  konkursy. 
Ponadto projekt będzie miał charakter edukacyjny - uświadomi 
mieszkańcom, jak ważne w  życiu są zdrowe nawyki i  świadome 
wybory dot. żywienia. 

Budowa wiaty śmietnikowej i doposażenie placu 
zabaw przy ul. Bibliotecznej 27-29
Autor: Rafał Popiel
Lokalizacja: ul. Bibliotecznej 27-29
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 130 000 zł

W  ramach zadania zrealizowane zostanie bezpieczne i  atrakcyjne 
miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci. 
Elementy zabawowe oddzielone zostaną nasadzeniami w  formie 
labiryntu. Wiata śmietnikowa będzie zaprojektowany z  paneli 
porośniętych zielonym bluszczem. 

Montaż oświetlenia pomiędzy ul. Brzozową 
a ul. Hlonda
Autor: Stanisław Smolorz, Jerzy Kopiec
Lokalizacja: pomiędzy ul. Brzozową a ul. Hlonda
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 85 000 zł

Projekt zakłada zakup i  montaż lamp, które oświetlą alejkę oraz 
wiaty śmietnikowe. Oświetlenie tego terenu podniesie poziom 
bezpieczeństwa osobom poruszającym się po tym terenie po 
zapadnięciu zmroku. Realizacja projektu znacząco wpłynie na 
poprawę komfortu życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwo.

Budowa wiaty śmietnikowej przy 
ul. Budowlanych 44-46
Autor: Dorota Wojtkun-Święcka
Lokalizacja: ul. Budowlanych 44-46
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 70 000 zł

Projekt zakłada budowę nowej wiaty śmietnikowej. Realizacja 
projektu w  sposób znaczący poprawi estetykę terenu, poprzez 
uporządkowanie miejsca gromadzenia odpadów. Ponadto 
stworzenie miejsca na gromadzenie odpadów oraz zapewni poprawę 
segregacji odpadów.
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BALBINA

Ekologiczny festyn osiedlowy na Balbinie
Autor: Tomasz Budziosz
Lokalizacja: plac zabaw na Balbinie 
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 20 000 zł

W ramach zadania zostanie zorganizowany festyn wraz z warsztatami 
o  tematyce ekologicznej. Projekt zakłada zwiększenie aktywności 
mieszkańców oraz integrację lokalnej społeczności. Podczas imprezy 
zostaną zorganizowane zabawy dla całych rodzin, konkursy, występy 
artystyczne oraz atrakcje dla dzieci. 

Świąteczne warsztaty artystyczne
Autor: Tomasz Budziosz
Lokalizacja: Miejskie Centrum Kultury, 
ul. Bohaterów Warszawy 26
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 6 000 zł

W  ramach zadania zostaną zorganizowane warsztaty dla różnych 
grup o  tematyce świątecznej. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy 
będą mogli poznać tradycje świąteczne i  wykonać dekoracje. 
Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, które mieszkają na osiedlu 
Balbina.

Nauka jazdy na łyżwach
Autor: Tomasz Budziosz
Lokalizacja: lodowisko sezonowe
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 1 400 zł

Projekt zakłada zwiększenie aktywności dzieci dzięki organizacji 
nauki jazdy na łyżwach na terenie lodowiska sezonowego w okresie 
ferii zimowych. Zadanie przyczyni się do wzajemnego poznania się 
dzieci z osiedla. 

Warsztaty judo
Autor: Tomasz Budziosz
Lokalizacja: na terenie miasta
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 2 000 zł

Projekt zakłada zwiększenie aktywności dzieci poprzez organizację 
warsztatów z  judo na sali gimnastycznej wraz z  instruktorem. 
Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, które mieszkają na osiedlu 
Balbina.

Turniej piłki nożnej
Autor: Tomasz Budziosz
Lokalizacja: na terenie miasta 
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 4 000 zł

Projekt zakłada zwiększenie aktywności dzieci poprzez organizację 
turnieju piłki nożnej. Zadanie przyczyni się integracji dzieci z osiedla.

Rajd rowerowy
Autor: Tomasz Budziosz
Lokalizacja: na terenie miasta
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 5 000 zł

Projekt zakłada zwiększenie aktywności dzieci poprzez organizację 
dla nich rajdu rowerowego. Zadanie przyczyni się do wzajemnego 
poznania się dzieci z osiedla. 

Sportowe półkolonie na Balbinie
Autor: Marcin Kuśmierz
Lokalizacja: Szkoła Mistrzostwa Sportowego, 
ul. Oświęcimska
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 46 800 zł

Celem projektu jest zagospodarowanie w sposób atrakcyjny wolnego 
czasu dzieci podczas wakacji w mieście. Zakres projektu obejmuje 
zorganizowanie 4 turnusów dla dzieci w wieku 8-13 lat. W ramach 
zadania zapewnione będą: zajęcia sportowo – ruchowe oraz warsztaty 
artystyczne i  wycieczki dla uczestników. Pierwszeństwo w rekrutacji 
mają dzieci, które mieszkają na osiedlu Balbina.

OSIEDLE C
Montaż luster drogowych przy al. Niepodległości
Autor: Aleksander Celiński
Lokalizacja: al. Niepodległości 28-34
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 5 000 zł

Projekt zakłada zakup i  montaż dwóch luster drogowych. Celem 
projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa kierowców zawracających 
w  kierunku Urzędu Skarbowego oraz wyjeżdżających z  drogi 
osiedlowej pomiędzy blokami przy al. Niepodległości 28 oraz 34. 

Remont chodnika przy ul. Cyganerii 21-27 oraz 
budowa placu zabaw przy ul. Czechowa 1-9
Autor: Wojciech Chyliński
Lokalizacja: ul. Cyganerii 21-27, ul. Czechowa 1-9
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 211 972 zł 

W  ramach zadania zrealizowany zostanie: plac zabaw przy ul. 
Czechowa 1-9 oraz remont chodnika przy ul. Cyganerii 21- 27. 
Zadanie ma na celu poprawę estetyki podwórka oraz zwiększenie 
liczby atrakcji dla dzieci. Dodatkowo remont chodnika poprawi 
bezpieczeństwo pieszych. 

Doposażenie placu zabaw i budowa wiaty 
śmietnikowej przy ul. Cyganerii 23-31
Autor: Anna Kózka, Michał Janusiński 
Lokalizacja: ul. Cyganerii 23-31, ul. Czysta 10-12
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 106 800 zł

W  ramach zadania plac zabaw zostanie doposażony w  nowe 
urządzenia zabawowe. Dzięki doposażeniu najmłodsi mieszkańcy 
miasta będą mogli aktywnie spędzać czas wolny. Nowa wiata 
śmietnikowa umożliwi dokonywanie selekcji odpadów oraz przyczyni 
się do większego uporządkowania terenu. 

Zielony zakątek przy ul. Skłodowskiej 20-24
Autor: Bernadeta Orzeł
Lokalizacja: ul. Skłodowskiej 20-24
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 84 000 zł

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wokół bloku poprzez 
nasadzenia zieleni. W  ramach zadania zrealizowana zostanie 
m.in.: koncepcja zagospodarowania terenu, ogród deszczowy oraz 
łąka kwietna. Zadanie ma na celu stworzenie strefy relaksu dla 
mieszkańców.

Łąka kwiatowa na os. C
Autor: Klaudiusz Slezak, Edyta Danielczyk, Dariusz 
Wencepel
Lokalizacja: al. Bielska
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 100 000 zł

Celem projektu jest podniesienie walorów estetycznych oraz 
stworzenie miejsca odpoczynku mieszkańców. W ramach zadania 
zostanie utworzona łąka kwiatowa (bylinowa). Nasadzenia zostaną 
wykonane w okolicy Szkoły Podstawowej nr 11 wzdłuż istniejących 
ciągów pieszych oraz przedeptów.

Budowa wiat śmietnikowych p 
rzy al. Bielskiej 69-87
Autor: Sławomir Wróbel
Lokalizacja: al. Bielska 69-87
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 155 000 zł

Projekt zakłada budowę dwóch wiat śmietnikowych. Projekt 
pozytywnie wpłynie na estetykę osiedla oraz zapewni poprawę 
segregacji odpadów.

OSIEDLE D, G

Remont chodnika przy ul. Wyszyńskiego 31-37
Autor: Mikołaj Figlarski
Lokalizacja: odcinek na ul. Wyszyńskiego 31 i 37 
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 130 000 zł

Projekt zakłada remont chodnika przy ul. Wyszyńskiego (na odcinku 
od lodowiska do skrzyżowania z  ul. Grunwaldzką). Celem projektu 
jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych. 

Dęby na Dębowej – nasadzenie drzew 
przy ul. Dębowej 40
Autor: Michał Lorbiecki
Lokalizacja: ul. Dębowa 40
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 3 500 zł

Projekt zakłada nasadzenia dwóch dużych drzew nawiązujących 
swoją nazwą do nazwy ulicy, przy której będą posadzone. Zadanie 
ma na celu poprawę jakości powietrza w  mieście, estetyki oraz 
zwiększenie retencji. Z projektu skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale 
także ptaki, które żyją na drzewach. 

Mini Ogród deszczowy przy ul. Darwina
Autor: Michał Lorbiecki
Lokalizacja: ul. Darwina
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 10 000 zł

Projekt zakłada założenie mini ogrodu deszczowego o powierzchni 
około 30m2. Celem zadania jest poprawa retencji oraz estetyki 
zniszczonego trawnika. Dzięki realizacji projektu poprawi się wygląd 
osiedla oraz zniknie problem zalegania wód opadowych.

Remont parkingu przy al. Niepodległości 222-224
Autor: Elżbieta Tarnowska
Lokalizacja: al. Niepodległości 222 -224
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 180 000 zł

W  ramach projektu proponuje się wymianę nawierzchni parkingu 
oraz krawężników i wyznaczenie stanowisk parkingowych. Realizacja 
zadania podniesie poziom bezpieczeństwa kierowców.

OSIEDLE E
Remont dróg wjazdowych przy ul. Estetycznej 
i ul. Ejsmonda
Autor: Tomasz Barczyński, Mateusz Misiak
Lokalizacja: ul. Estetycznej 1-9, ul. Ejsmonda 2-4
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 193 574 zł

W ramach projektu przewiduje się wymianę nawierzchni na drogach 
wjazdowych na podwórko oraz zagospodarowanie terenów zielonych 
poprzez nasadzenia krzewów. Projekt zakłada terenu przyczyni się 
do lepszego odbioru przestrzeni. 

Trójkolorowy Dzień Dziecka
Autor: Michał Kania
Lokalizacja: parking przy Stadionie Miejskim
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 29 000 zł

W  ramach zadania zostanie zorganizowany festyn. Celem projektu 
jest promowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych 
mieszkańców miasta. Podczas imprezy zaplanowano aktywny 
wypoczynek połączony z  rywalizacją sportową. Planuje się 
przeprowadzić zawody na torze przeszkód i inne mini turnieje oraz 
spotkania ze sportowcami. 

Remont ciągu pieszego przy ul. Elfów
Autor: Adam Ludynia
Lokalizacja: ul. Elfów
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 120 000 zł

Projekt zakłada remont ciągu pieszego przy ul. Elfów. Jest to jeden 
z głównych ciągów komunikacyjnych między al. Niepodległości a ul. 
Edukacji. Zadanie ma na celu poprawę estetyki osiedla oraz poprawę 
warunków bezpieczeństwa pieszych korzystających z ciągu na tym 
terenie. Realizacja projektu spowoduje również zanik gromadzenia 
się wód opadowych.

Montaż stojaków rowerowych na podwórku 
ul. Edukacji 52-68
Autor: Ewa i Przemysław Łasut
Lokalizacja: ul. Edukacji 52-68
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 5 000 zł

Projekt zakłada zakup i  montaż dwóch stojaków na rowery na 
podwórku. Propozycja stanowi kolejny etap realizacji całości 
zagospodarowania terenu. Stojaki rowerowe będą dopełnieniem 
infrastruktury rekreacyjno-sportowej na tym terenie.

OSIEDLE F, ZAWIŚĆ

Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego 
22-28
Autor: Magdalena Góra, Grażyna Skurska, Grzegorz 
Pisula
Lokalizacja: ul. Wyszyńskiego 22-28
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 105 000 zł

W  ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa, 
zbudowana nowa wiata śmietnikowa, zamontowane oświetlenie. Wiata 
śmietnikowa będzie zaprojektowana z  paneli porośniętych zielonym 
bluszczem. Dodatkowo w  ramach projektu zostanie wykonany 
kompleksowy projekt zieleni wraz z nasadzeniami. 

Integracyjne półkolonie dla dzieci na os. F
Autor: Dawid Kołodziejczyk
Lokalizacja: Zespół Szkół Specjalnych nr 8, 
ul. Edukacji 21
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 9 100 zł

Projekt zakłada organizację integracyjnych półkolonii letnich dla dzieci 
z  terenu miasta Tychy. Głównym celem projektu będzie integracja 
oraz przełamanie barier pomiędzy dziećmi, budowanie przyjaźni 
między nimi i  nawiązywanie relacji między rodzicami i  opiekunami. 
Pierwszeństwo w  rekrutacji mają: dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi z miasta Tychy oraz dzieci z osiedla F.

OSIEDLA H, Ł

Budowa parkingu przy ul. Hierowskiego 37-43
Autor: Łukasz Lipiec, Piotr Rydz
Lokalizacja: ul. Hierowskiego 37-43
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 120 000 zł

Projekt zakłada budowę około 12 miejsc postojowych w  istniejącym 
pasie zieleni przy ul. Hierowskiego. Realizacja zadania podniesie 
poziom bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców. Zadanie poprawi 
przepustowość drogi, szczególnie w  sytuacjach awaryjnych oraz 
przyczyni się do płynnego ruchu drogowego, zwłaszcza w  godzinach 
porannych i popołudniowych.

Budowa oświetlenia przy ul. Hubala 
przy Przedszkolu nr 29
Autor: Grzegorz Lutnik
Lokalizacja: przy ul. Hubala
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 50 000 zł

Projekt zakłada budowę oświetlenia ulicznego drogi pożarowej 
usytuowanej przy Przedszkolu nr 29 (od strony Parku Jaworek). 
W  ramach projektu planuje się montaż 4 lamp. Realizacja projektu 
przyczyni się do podniesienia komfortu i bezpieczeństwa. 

OSIEDLA K, L, CZTERY PORY ROKU

Bajtle w plenerze – cykl animacji dla dzieci
Autor: Izabela Demska-Ćwiertka
Lokalizacja: ul. Legionów Polskich, okolice placu 
zabaw
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 8 000 zł

Projekt zakłada organizację cyklicznych zajęć dla dzieci w  okresie 
letnim, które będą polegały na wspólnych zabawach i  zajęciach 
podwórkowych. Animatorzy zorganizują zajęcia dla dzieci w  wieku 
przedszkolnym, wspólne gry i  tworzenie kreatywnych prac różnymi 
technikami. Dzięki realizacji projektu dzieci nauczą się jak funkcjonować 
w grupie, jak ze sobą współpracować. 

Budowa boiska przy ul. Legionów Polskich 15-19
Autor: Izabela Demska-Ćwiertka
Lokalizacja: ul. Legionów Polskich 15-19
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 218 728 zł

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego boiska wraz bramkami, 
koszami do koszykówki i piłkochwytami umieszczonymi za bramkami. 
Budowa nowego, atrakcyjnego boiska zachęci mieszkańców do 
aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Budowa boiska przy ul. Konecznego 14
Autor: Aleksandra Pabian, Patrycja Kosowska-
Pawłowicz
Lokalizacja: ul. Konecznego 14
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 218 728 zł

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego boiska wraz z bramkami, 
koszami do koszykówki i piłkochwytami umieszczonymi za bramkami. 
Nowe boisko zachęci dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu, 
a  także umożliwi uprawianie sportów zespołowych przez dorosłych 
mieszkańców okolicznych osiedli.

Montaż poidełka na Rynku na os. K
Autor: Aleksandra Pabian, Patrycja Kosowska-
Pawłowicz
Lokalizacja: plac Wojciecha Korfantego
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 27 000 zł

Projekt zakłada montaż poidełka na Rynku na osiedlu K. Projekt ma 
na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do bieżącej wody pitnej. 
Poidełka mają korzystny wpływ na środowisko naturalne przyczyniając 
się do zmniejszania liczby zużywanych butelek plastikowych.

OSIEDLE M, U

Festyn rodzinny przy al. Piłsudskiego 20
Autor: Krystyna Leszczyńska, Wioletta 
Niebieszczańska
Lokalizacja: al. Piłsudskiego 20
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 36 000 zł

Projekt zakłada organizację imprezy plenerowej o  charakterze 
rodzinnym. Uczestnicy będą mieli okazję aktywnie spędzić czas 
w plenerze. Zadanie zapewni integrację oraz będzie dobrym sposobem 
na nawiązanie nowych znajomości i poznanie sąsiadów.

Budowa placu zabaw i strefy relaksu dla małych 
i dużych przy ul. Ujejskiego
Autor: Wiktor Szejner
Lokalizacja: okolice ul. Ujejskiego
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 225 342 zł

Zadanie ma na celu stworzenie miejsca przyjaznego dla mieszkańców 
złożonego z dwóch stref: strefy edukacyjno - interaktywnej w  formie 
placu zabaw oraz strefy relaksu, z  której będą mogli skorzystać 
mieszkańcy. Dzięki budowie placu zabaw dzieci będą mogły trenować 
nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne, polegające 
na nauce współpracy. W  strefie relaksu na leżankach i  ławeczkach 
mieszkańcy będą mogli odpocząć i wspólnie ze sobą spędzić czas. 

Remont parkingu przy ul. Moniuszki 5-16
Autor: Jan Zaborowski
Lokalizacja: ul. Moniuszki 5-16
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 225 342 zł

Projekt zakłada remont nawierzchni parkingu. Realizacja zadania 
podniesie komfort użytkowania parkingu, ułatwi utrzymanie czystości 
i  istotnie poprawi estetykę osiedla oraz bezpieczeństwo pieszych 
i kierowców. 

OSIEDLE N, O

Remont schodów przy ul. Armii Krajowej 10 
Autor: Mikołaj Figlarski
Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 10
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 38 000 zł

Projekt zakłada remont schodów przy wiadukcie przy ul. Armii Krajowej, 
prowadzących do ciągu pieszo-rowerowego na osiedlu O. Realizacja 
projektu rozwiąże problem potencjalnego zagrożenia, które może być 
spowodowane złym stanem technicznym schodów. 

Budowa altany śmietnikowej 
przy ul. Orzeszkowej 17-29
Autor: Piotr Lada
Lokalizacja: ul. Orzeszkowej 17-29
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 150 000 zł

Projekt zakłada budowę nowej wiaty śmietnikowej przy ul. Orzeszkowej 
17-29. Realizacja projektu w sposób znaczący poprawi estetykę osiedla, 
poprzez uporządkowanie miejsca gromadzenia odpadów. Ponadto 
poprzez zwiększenie pojemności miejsca na gromadzenie odpadów 
zapewni poprawę segregacji odpadów.

OSIEDLE R

Remont parkingu przy ul. Reymonta 9-28
Autor: Henryk Radwański
Lokalizacja: ul. Reymonta 9-28
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 168 910 zł

Projekt zakłada remont parkingu. Zadanie istotnie podniesie komfort 
osób parkujących, ułatwi utrzymanie czystości i  istotnie poprawi 
estetykę osiedla oraz bezpieczeństwo pieszych. 

Remont parkingu przy ul. Rodakowskiego 47-55
Autor: Janusz Suchan
Lokalizacja: ul. Rodakowskiego 47-55
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 168 910 zł

Projekt zakłada remont parkingu. Zadanie istotnie podniesie komfort 
osób parkujących, ułatwi utrzymanie czystości i  istotnie poprawi 
estetykę osiedla oraz bezpieczeństwo pieszych. 

OSIEDLE T, W

Budowa parkingu przy ul. Witosa 
i ul. Sikorskiego
Autor: Anna Łodyga
Lokalizacja: ul. Witosa, ul. Sikorskiego
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 213 360 zł

W  ramach zadania zostanie wykonana: dokumentacja projektowa, 
droga manewrowa, chodnik oraz około 13 miejsc postojowych. 
Realizacja zadania podniesie komfort i bezpieczeństwo pieszych oraz 
kierowców. 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego 
(teren pomiędzy Przedszkolem nr 17 a SP nr 7)
Autor: Paulina Sochacka
Lokalizacja: ul. Sikorskiego
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 184 000 zł

W  ramach projektu zostanie nasadzona zieleń oraz zostaną 
zamontowane elementy małej architektury. Jest to miejsce, które 
stanowi dojście do szkoły i  przedszkola, dlatego z  realizacji projektu 
skorzystają nie tylko mieszkańcy osiedla, ale także dzieci i  rodzice 
przywożący je z innych części miasta.  

OSIEDLE Z, Z1

Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 22-24
Autor: Ryszard Piątkowski
Lokalizacja: ul. Żółkiewskiego 22-24
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 50 000 zł

Projekt zakłada remont chodnika. Celem projektu jest poprawa 
bezpieczeństwa przechodniów oraz ułatwienie utrzymania czystości 
chodnika. Chodnik ułatwi komunikację pieszych w tym rejonie osiedla. 

reklama

12 | 7 WRzeŚnia 2021 www.tychy.pltWoje tychy nasze tychy



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 Powstańców (Tulipanów) (obręb: 0001 Tychy, 
woj. śląskie, gmina M. Tychy, k. m. 5), oznaczonej w księdze wieczystej i ewidencji gruntów jako działki nr 6002/103 o pow. 824 m2 (użytek 
RIVa, identyfikator: 247701_1.0001.AR_5.6002/103), 6003/103 o pow. 815 m2 (użytek B, RIVa, identyfikator: 247701_1.0001.AR_5.6003/103) 
zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy, prowadzonej dla 3 nieruchomości o łącznej pow. 
0,2181 ha, działki wpisane są pod numerem 1 i 2. 

Ceny wywoławcze działek do I przetargu wynoszą:
działka nr 6002/103 – 233 000,00 zł
działka nr 6003/103 – 220 000,00 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),  
18.10.2021 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 6002/103 kwotę 23 300,00 zł 
- dla działki nr 6003/103 kwotę 22 000,00 zł
oraz złożenie oświadczeń i dokumentów określonych w regulaminie przetargów najpóźniej w terminie do 8 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. 

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 Zimorodków (obręb: 0001 Tychy, woj. śląskie, 
gmina M. Tychy, k. m. 5), oznaczonej w księdze wieczystej i ewidencji gruntów jako działki nr 4773/90 o pow. 842 m2 (użytek S-RIVa, identyfikator: 
247701_1.0001.AR_5.4773/90) wraz z udziałem 1/6 (20/120) w działce nr 4779/90 (użytek S-RIVa, identyfikator: 247701_1.0001.AR_5.4779/90) 
oraz działka nr 4774/90 o pow. 852 m2 (użytek S-RIVa, identyfikator: 247701_1.0001.AR_5.4774/90) wraz z udziałem 1/6 (20/120) w działce nr 
4779/90, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy, natomiast działka drogowa nr 4779/90 
w 2/6 (40/120) części stanowi własność Gminy Miasta Tychy, a w pozostałych udziałach własność kilkunastu osób fizycznych. Działki uzyskają 
pośredni dostęp do drogi publicznej ul. Zimorodków poprzez udział w prawie własności w działce drogowej nr 4779/90. Szczegółowy opis 
powyższej nieruchomości znajduje się w warunkach przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia. Obciążenia i zobowiązania 
dotyczące nieruchomości oznaczonej jako działki nr 4773/90 i 4774/90:
- dział III i IV księgi wolny jest od wpisów.
Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości drogowej:
- dział III jest wolny od wpisów; w dziale IV wpisane są 2 hipoteki umowne łączne związane z udziałem osoby fizycznej.

Ceny wywoławcze działek do I przetargu wynoszą:
działka nr 4773/90 wraz z udziałem 1/6 w działce 4779/90 – 309 000,00 zł
działka nr 4774/90 wraz z udziałem 1/6 w działce 4779/90 – 318 000,00 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),  
20.10.2021 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:
1. wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki tj.:
- dla działki nr 4773/90 oraz udziału 1/6 w działce 4779/90 kwotę 30 900,00 zł 
- dla działki nr 4774/90 oraz udziału 1/6 w działce 4779/90 kwotę 31 800,00 zł
oraz złożenie oświadczeń i dokumentów określonych w regulaminie przetargów najpóźniej do 8 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. 

komunikaty

Po przeprowadzce do nowej sie-
dziby i na nowy driving range 
przy ul. Sikorskiego, Tyski Klub 
Golfowy rozwinął skrzydła. Przy-
gotowano propozycje dla wszyst-
kich grup wiekowych, począwszy 
od dzieci, trenują tu licencjono-
wane zawodniczki i zawodnicy, 
spotyka się coraz więcej golfistów
-amatorów, a teraz działacze chcą 
zainteresować golfem seniorów 
oraz studentów.

– Naszą ofertę kierujemy 
do słuchaczy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, a poprzez Radę Se-
niorów – do wszystkich osób 
starszych, zainteresowanych grą 
w golfa – powiedział Wiktor Wi-
dera, prezes Tyskiego Klubu Gol-
fowego. – Serdecznie zapraszamy 
w środy, od godziny 15 do 17. 

W golfa można nauczyć się grać 
w każdym wieku. To znakomity 
sport, by aktywnie i w miłym to-
warzystwie spędzić czas na świe-
żym powietrzu. Jest też sportem 
uniwersalnym, bo dzięki katego-
riom handicapowym, nastolatek 
może rywalizować z 70- i 80-lat-
kiem, a początkujący z zaawan-
sowanym zawodnikiem. Dodam, 
że nawet jeśli ktoś ma ogranicze-
nia ruchowe np. ramion, ręki czy 
nadgarstka, mamy trenerów, któ-
rzy potrafią dostosować do nich 
technikę tak, by każdy mógł 
spróbować swoich sił. Nie trzeba 
mieć własnego sprzętu, na miej-
scu mamy wszystko co potrzeb-
ne do nauki gry.

Działacze TKG chcą także po-
zyskać studentów uczelni dzia-

łających w regionie i planują 
w przyszłości stworzenie ligi aka-
demickiej.

Obecnie oferta klubu jest bar-
dzo bogata. W niedzielne po-
ranki goszczą tutaj na dwugo-
dzinnych treningach najmłodsi. 
Natomiast na wszystkich miesz-
kańców trenerzy TGS czekają 
w środy od godz. 16 do godz. 
19 i niedziele w godz. 9-11, kie-
dy organizowane są warszta-
ty, natomiast z driving range 
można korzystać w każdą śro-
dę po godz. 16 i pierwsze trzy 
weekendy miesiąca w godz. 
9-14. Wszystkie zajęcia są bez-
płatne i cieszą się dużym zain-
teresowaniem. W poprzednim 
sezonie średnio brało w nich 
udział 30-40 osób.

– Chcąc się nauczyć grać, warto 
pierwsze zajęcia zaliczyć z trene-
rem – dodaje prezes TGS. – Moż-
na oczywiście próbować samemu, 
ale z praktyki wiem, że po kolej-
nych nieudanych próbach ude-
rzeń, ludzie na ogół się zniechę-
cają. Golf jest sportem trudnym 
technicznie i na początku trzeba 
skorzystać z rad trenera, a potem 
oczywiście można doskonalić grę 
samemu. Osób zainteresowanych 
przybywa – na początku sezonu 
przychodziło na nasze zajęcia 40 
osób, teraz jest ich już ponad 60.

Tyski Klub Golfowy chce pod-
trzymać tradycje i program ju-
niorski nadal ma być jego wi-
zytówką. Klub słynął z pracy 
z młodzieżą, na krajowych po-
lach tyszanie wygrywali właści-

wie wszystko, regularnie zdoby-
wając medale mistrzostw Polski. 
Także teraz jest grupa utalento-
wanej młodzieży, którymi opie-
kuje się Paweł Dudzik, a tego-

roczne sukcesy m.in. rodzeństwa 
Hani i Kuby Derejów w turnie-
jach Audi Junior Tour są tego naj-
lepszym dowodem.
leszek sobieRaj ●

nowe przedsięwzięcie działaczy Tyskiego Klubu Golfowego.

golf dla seniorów

Działacze Tyskiego Klubu Golfowego zapraszają 
na zajęcia także seniorów oraz studentów.
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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 użytkowania wieczystego do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tychach przy ulicy Żubrów (obręb: 0001 Tychy, woj. 
śląskie, gmina M. Tychy, k. m. 1), oznaczonej w księdze wieczystej i ewidencji gruntów jako działki nr:
•	 3887/77 o pow. 1 251 m2 (użytek Bp, identyfikator: 247701_1.0001.AR_1.3887/77), własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym 

Gminy Miasta Tychy do 4 grudnia 2090 roku, księga wieczysta prowadzona jest dla nieruchomości składającej się z 7 działek o łącznej powierzchni 
6 642 m2, a działka wpisana jest pod numerem 1,

•	 3888/77 o pow. 611 m2 (użytek Bp, identyfikator: 247701_1.0001.AR_1.3888/77), własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy 
Miasta Tychy do 4 grudnia 2090 roku, księga wieczysta prowadzona jest dla nieruchomości składającej się z 7 działek o łącznej powierzchni 6 642 
m2, a działka wpisana jest pod numerem 2,

•	 3896/77 o pow. 611 m2 (użytek Bp, identyfikator: 247701_1.0001.AR_1.3896/77), własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy 
Miasta Tychy do 4 grudnia 2090 roku, księga wieczysta prowadzona jest dla nieruchomości składającej się z 7 działek o łącznej powierzchni 6 642 
m2, a działka wpisana jest pod numerem 3,

•	 3897/77 o pow. 1 483 m2 (użytek Bp, identyfikator: 247701_1.0001.AR_1.3897/77), własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym 
Gminy Miasta Tychy do 4 grudnia 2090 roku, księga wieczysta prowadzona jest dla nieruchomości składającej się z 7 działek o łącznej powierzchni 
6 642 m2, a działka wpisana jest pod numerem 4,

•	 3901/77 o pow. 1 753 m2 (użytek Bp, identyfikator: 247701_1.0001.AR_1.3901/77), własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym 
Gminy Miasta Tychy do 4 grudnia 2090 roku, księga wieczysta prowadzona jest dla nieruchomości składającej się z 7 działek o łącznej powierzchni 
6 642 m2, a działka wpisana jest pod numerem 5,

•	 4357/77 o pow. 693 m2 (użytek Bp, identyfikator: 247701_1.0001.AR_1.4357/77), własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy 
Miasta Tychy do 4 grudnia 2090 roku, księga wieczysta prowadzona jest dla nieruchomości składającej się z 7 działek o łącznej powierzchni 6 642 
m2, a działka wpisana jest pod numerem 7,

•	 udział 18/192 (dawniej 6/64) w działce 3540/76 o pow. 339 m2 (użytek Bp, identyfikator: 247701_1.0001.AR_1.3540/77), własność Skarbu 
Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Tychy oraz osób fizycznych i prawnych do 4 grudnia 2090 roku, księga wieczysta prowadzona 
jest dla nieruchomości składającej się z 2 działek o łącznej powierzchni 3 022 m2, a działka wpisana jest pod numerem 1, 

•	 udział 18/192 (dawniej 6/64) w działce 3902/77 o pow. 2 683 m2 (użytek Bp, identyfikator: 247701_1.0001.AR_1.3902/77), własność Skarbu 
Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Tychy oraz osób fizycznych i prawnych do 4 grudnia 2090 roku, księga wieczysta prowadzona 
jest dla nieruchomości składającej się z 2 działek o łącznej powierzchni 3 022 m2, a działka wpisana jest pod numerem 2,

Ceny wywoławcze działek do I przetargu wynoszą:
Nieruchomość nr 1 działki nr  3887/77 i 3888/77 wraz z udziałem 6/192 w działkach 3540/76 i 3902/77 – 270 000,00 zł
Nieruchomość nr 2 działki nr  3896/77 i 3897/77 wraz z udziałem 6/192 w działkach 3540/76 i 3902/77  – 290 000,00 zł 
Nieruchomość nr 3 działki nr  3901/77 i 4357/77 wraz z udziałem 6/192 w działkach 3540/76 i 3902/77  – 330 000,00 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),  
 18.10.2021 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 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:
1. wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działek  tj.:
- nieruchomość nr 1 - kwota 27 000,00 zł 
- nieruchomość nr 2 - kwota 29 000,00 zł
- nieruchomość nr 3 - kwota 33 000,00 zł
2. złożenie oświadczeń i dokumentów określonych w regulaminie przetargów,
najpóźniej w terminie do 8 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.

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 652/472 i część działki nr 662/472 o łącznej pow. 54,50 m2 położonej w Tychach przy 
ul. Stoczniowców/Reymonta z przeznaczeniem na cele handlowe, usługowe i dojście, na okres 
do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część 
działki nr 653/472 i część działki nr 662/472 o łącznej pow. 24 m2 położonej w Tychach przy 
ul. Stoczniowców/Reymonta z przeznaczeniem na cele handlowe, usługowe, dojście i zieleń, 
na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 
5389/64 o pow. 39,40 m2 położonej w Tychach przy al. Jana Pawła II z przeznaczeniem na cele 
handlowe, usługowe i magazynowe, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4264/89 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego, na cele 
z przeznaczeniem na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 3730/77 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy ul. Beskidzkiej, na cele z przeznaczeniem 
na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 1783/69 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego, na cele 
z przeznaczeniem na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 1783/69 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego, na cele 
z przeznaczeniem na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4035/33 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy ul. Cienistej, na cele z przeznaczeniem 
na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 5713/33 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy ul. Begonii, na cele z przeznaczeniem 
na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 
4099/103 o pow. 36 m2, położonej w Tychach przy ul. Mikołowskiej, na cele z przeznaczeniem 
na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 2324/83 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy al. Jana Pawła II, na cele z przeznaczeniem 
na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 
587/29 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy ul. Armii Krajowej, na cele z przeznaczeniem 
na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4716/50 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy al. Bielskiej/ul. Jaśkowickiej, na cele 
z przeznaczeniem na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4716/50 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy al. Bielskiej/ul. Jaśkowickiej, na cele 
z przeznaczeniem na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4716/50 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy al. Bielskiej, na cele z przeznaczeniem 
na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 
981/32 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy ul. Kard. Wyszyńskiego, na cele z przeznaczeniem 
na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 2663/47 o pow. 36 m2, położonej w Tychach przy ul. Kościuszki, na cele z przeznaczeniem 
na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 3752/59 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy al. Bielskiej/al. Niepodległości, na cele 
z przeznaczeniem na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 1947/37 o pow. 36 m2, położonej w Tychach przy ul. Sikorskiego, na cele z przeznaczeniem 
na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 2540/49 o pow. 18 m2, położonej w Tychach przy al. Jana Pawła II, na cele z przeznaczeniem 
na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4246/50 i część działki nr 5128/50 o łącznej pow. 45,34 m2, położonej w Tychach przy 
ul. Konecznego 29, na cele: garaż i dojazd, na okres 10 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4246/50 i część działki nr 5128/50 o łącznej pow. 43,94 m2, położonej w Tychach przy 
ul. Konecznego 29, na cele: garaż i dojazd, na okres 10 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4246/50 i część działki nr 5128/50 o łącznej pow. 44,44 m2, położonej w Tychach przy 
ul. Konecznego 29, na cele: garaż i dojazd, na okres 10 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4246/50 i część działki nr 5128/50 o łącznej pow. 43,14 m2, położonej w Tychach przy 
ul. Konecznego 29, na cele: garaż i dojazd, na okres 10 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4246/50 i część działki nr 5128/50 o łącznej pow. 43,34 m2, położonej w Tychach przy 
ul. Konecznego 29, na cele: garaż i dojazd, na okres 10 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4246/50 i część działki nr 5128/50 o łącznej pow. 41,84 m2, położonej w Tychach przy 
ul. Konecznego 29, na cele: garaż i dojazd, na okres 10 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4246/50 i część działki nr 5128/50 o łącznej pow. 42,84 m2, położonej w Tychach przy 
ul. Konecznego 29, na cele: garaż i dojazd, na okres 10 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4246/50 i część działki nr 5128/50 o łącznej pow. 44,64 m2, położonej w Tychach przy 
ul. Konecznego 29, na cele: garaż i dojazd, na okres 10 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4246/50 i część działki nr 5128/50 o łącznej pow. 44,84 m2, położonej w Tychach przy 
ul. Konecznego 29, na cele: garaż i dojazd, na okres 10 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4246/50 i część działki nr 5128/50 o łącznej pow. 46,84 m2, położonej w Tychach przy 
ul. Konecznego 29, na cele: garaż i dojazd, na okres 10 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4246/50 i część działki nr 5128/50 o łącznej pow. 45,34 m2, położonej w Tychach przy 
ul. Konecznego 29, na cele: garaż i dojazd, na okres 10 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4246/50 i część działki nr 5128/50 o łącznej pow. 43,14 m2, położonej w Tychach przy 
ul. Konecznego 29, na cele: garaż i dojazd, na okres 10 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4246/50 i część działki nr 5128/50 o łącznej pow. 42,64 m2, położonej w Tychach przy 
ul. Konecznego 29, na cele: garaż i dojazd, na okres 10 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4246/50 i część działki nr 5128/50 o łącznej pow. 40,54 m2, położonej w Tychach przy 
ul. Konecznego 29, na cele: garaż i dojazd, na okres 10 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4246/50 i część działki nr 5128/50 o łącznej pow. 43,04 m2, położonej w Tychach przy 
ul. Konecznego 29, na cele: garaż i dojazd, na okres 10 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4246/50 i część działki nr 5128/50 o łącznej pow. 42,34 m2, położonej w Tychach przy 
ul. Konecznego 29, na cele: garaż i dojazd, na okres 10 lat,

Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49  na parterze został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

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

z n a j d z i e c i e  n a s  W  n a s t ę p U jąc yc h  M i e j s c ac h :

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

æ  Targowisko Miejskie
æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10
æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

ul. Kopernika 1b
æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134
æ Dworzec PKP

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9

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

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

ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33

æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46
æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

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

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

Tychy, ul. Begonii 12
æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

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

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

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

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

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

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

kaRieRa/edUkacja

aUto:

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

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

UsŁUgi:

Elektryk. Tel. 504 877 825

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z 
REGULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  
691577335 TANIO I SOLIDNIE     
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp.690 
463 652.
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. Cyganerii15. Tel: 603 585 
329. 

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

Firma budowlana 32 lata stażu specjalizu-
je się: malowanie domów, dachów, krycie 
papą, blachą i inne Tel; 531 351 746 lub 
723 442 989
Remonty dachów – papa. Tel. 505 015 176
Płytkowanie, malowanie, sufity podwie-
szane, hydraulika. Tel. 668 651 688

Finanse:

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

pRaca:

Poszukuję opiekunki dla samotnej starszej 
Pani z możliwością wspólnego zamieszka-
nia. tel. 512 828 883.
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 
Agencja Ochrony zatrudni rencistów, 
emerytów do pracy w Tychach i najbliż-
szej okolicy na stanowisku: pracownik 
ochrony. Wymagamy: niekaralności, dys-
pozycyjności, umiejętności współpracy 
w zespole. Oferujemy: elastyczny grafik, 
stałe miejsce pracy, gwarantujemy wyna-
grodzenie wypłacone do 10 dnia każdego 
miesiąca. Więcej informacji pod nr tel. 32 
219-25-57

autoreklama
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nieRUchoMoŚci:

KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Pry-
watnie, bez pośredników. Może być 
do remontu, pospadkowe, zadłużone 
itp. Tel: 514 37 39 58 

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.

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

SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie Tychy – centrum. 
2 pokoje z aneksem kuchennym, 36 m2, 
I piętro z balkonem + piwnica. Niska 
zabudowa. 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 
370000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś.C,  M-3, 46,9 m2, parter, cena 
230000zł VIPART 509 733 966
Tychy oś F, M-4, 47,5 m2, 5 piętro, cena 
285000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś W, M-4,66,2m2,3 piętro, cena 
470000zł VIPART 501 396 663
Tychy, os. H, LOKAL ,parter,duże wi-
tryny 150m2. cena 640000zł VIPART 
501396663
Lachowice, Dom,160m2,działka 592m2ce-
na 349000zł, VIPART 501396663
Tychy, dom inwestycyjnie - 9 kawalerek, 
cena 675000 zł VIPART 501 396 663
Tychy Mąkołowie c-nowy dom, pow 
136m2/550m2, cena 750000zł VIPART 
501 396 663
Tychy Paprocany, działka zieleń eko,pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 966
Bojszowy , działka , pow. 1007m2,cena 
170zł/m2 VIPART 501 396 663
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
72000zł VIPART 509 733 966
LĘDZINY,do wynajęcia kawalerkI, 13m2  
cena od 700zł + media VIPART 509 733 977

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 bliź-
niaczej 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? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania 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

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/indo-
motychy
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, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335
Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

inne:

reklama autoreklama
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kibice hokeja odliczają 
jUż dni od staRtU 
kolejnej edycji phl – 
pieRWsze Mecze ligoWe 
RozegRane zostaną 
W piątek, 10 WRzeŚnia. 
na początek RyWalizacji 
gks tychy Wyjeżdża 
na Mecz do sanoka. cel, 
jaki postaWiono pRzed 
tyskiM zespoŁeM nie 
zMienia się od lat – tytUŁ 
MistRza polski.

W ostatnim meczu kontrolnym 
przed startem nowego sezonu 
PHL, GKS Tychy przegrał na Jan-
torze z GKS Katowice 2:3. Przy 
stanie 2:1 dla rywali stan meczu 
wyrównał testowany 22-letni Re-
nars Karkls. Jak poinformowano 
na oficjalnej prezentacji zespołu, 
łotewski obrońca podpisał z GKS 
kontrakt, który będzie obowiązy-
wał do końca obecnego sezonu.
gks katOWice – gks tychy 
3:2 (0:1, 2:0, 1:1). Bramki dla 
GKS: Sierguszkin, Karkls.
gks tychy: Raszka – Krzyżek, 
Bizacki; Szczechura, Starzyński, 
Mroczkowski – Smirnow, Karkls; 

Sierguszkin, Fieofanow, Dupuy – 
Biro, Pociecha; Gościński, Wró-
bel, Jeziorski – Kotlorz, Micha-
łowski; Marzec, Galant, Gruźla.

W tyskiej kadrze sporo zmian. 
Przypomnijmy, iż odeszli Murray, 
Rzeszutko, P. Szczechura, Wron-
ka, Ciura, Mesikammen, Komor-
ski, Havlik, Novajovsky, Martin 
i Kogut. Klub pozyskał natomiast 
następujących graczy: Jakub Mi-
chałowski i Kamil Wróbel (obaj 
JKH GKS Jastrzębie), Artiom 
Smirnow, Jegor Fieofanow i De-
nis Serguszkin (wszyscy Energa 
Toruń), Filip Starzyński (GKS Ka-
towice), Renars Karkls (EHC Lu-
stenau).

Przypomnijmy, iż od 2014 
roku, czyli od powołania PHL 
hokeiści GKS Tychy pięciokrot-
nie wygrywali rundę zasadniczą 
(2014, 2017, 2018, 2020, 2021), 
zdobywając w tym czasie czte-
ry tytuły mistrza Polski (2015, 
2018, 2019, 2020), trzy srebrne 
(2014, 2016, 2017) i jeden brązo-
wy medal (2021). Tylko trzykrot-
nie zdarzyło się, że zespół, który 
był najlepszy w rundzie zasadni-
czej, zdobył złoto: 2016 – Cra-

covia, 2018 – GKS Tychy i 2020 
– GKS Tychy (tytuł przyznano 
po rundzie zasadniczej w związ-
ku z epidemią).

Kto jest faworytem hokejo-
wych mistrzostw? Stawka wydaje 
się wyjątkowo wyrównana. Poza, 
rzecz jasna, naszym GKS, wyso-
kie aspiracje zgłaszają obrońcy ty-
tułu, czyli zespół z Jastrzębia. Nie 
ma już co prawda takich graczy, 
jak Phillips czy Hovorka, ale ich 
miejsce zajęli inni, główne z Ło-
twy. Wysokie aspiracje zgłasza 
Sanok z fińskimi wojownikami, 
GKS Katowice i Unia Oświęcim, 
która poprzedni sezon zakończy-
ła na ćwierćfinale. W kadrze Unii 
nastąpiła prawdziwa rewolucja, 
przyszło kilku świetnych zawod-
ników z Krystianem Dziubiń-
skim na czele. Silne będą tak-
że, jak zwykle zresztą, Cracovia 
i Podhale, zagadką jest Zagłębie 
Sosnowiec, z którym tyszanie sto-
czyli wyrównany sparing, wygry-
wając ostatecznie 6:5.

Pierwsza kolejka (10.09): Ciar-
ko Sanok – GKS Tychy, Podhale 
– GKS Katowice, Cracovia – Za-
głębie, Energa – Unia. ls ●

W tychach poWstanie 
dRUgie lodoWisko 
– poinFoRMoWaŁ 
pRezydent tychóW 
andRzej dziUba 
podczas konFeRencji 
pRasoWej na stadionie 
ziMoWyM. konFeRencję 
zoRganizoWano 
z okazji podpisania 
listU intencyjnego 
Między polskiM 
zWiązkieM hokeja 
na lodzie a MaRszaŁkieM 
WojeWództWa 
Śląskiego W spRaWie 
poWoŁania Śląskiego 
doMU hokeja.

– Tychy, może jeszcze Nowy Targ, 
to wyjątkowe miasta, w których 
hokej jest bardziej popularny 
od piłki nożnej – powiedział An-
drzej Dziuba. – Być może właśnie 
dlatego podpisanie tej historycz-
nej umowy odbywa się właśnie 
u nas. Jako miasto staramy się 
wspierać hokej jak to tylko moż-
liwe w ramach obowiązujących 
przepisów i możliwości finan-
sowych. Jeśli chodzi o bazę, po-
trzeby są ogromne – nasz Stadion 
Zimowy jest wykorzystywany 
od wczesnych godzin porannych 
czasem do późnej nocy. Dlatego 
jesteśmy blisko podjęcia ostatecz-

nych decyzji w sprawie budowy 
drugiego lodowiska – trenin-
gowego. Nawiązaliśmy kontakt 
z firmą, która ma gotowe pro-
jekty lodowisk kompaktowych. 
Kosz takiej inwestycji to ok. 15 
mln złotych. Lodowisko powsta-
nie w okolicy Mediateki za ok. 2-3 
lata i planujemy zrealizować tę in-
westycje przy udziale środków ze-
wnętrznych. Dzięki drugiej tafli 
nasza młodzież nie będzie mu-
siała trenować o 6 rano, a oldboye 
o godzinie 2 w nocy, bo tak obec-
nie obiekt jest eksploatowany.

List intencyjny w sprawie po-
wołania Śląskiego Domu Hokeja 
podpisali Jakub Chełstowski, mar-
szałek województwa śląskiego i Mi-
rosław Minkina, prezes Polskiego 
Związku Hokeja na Lodzie. Go-
spodarzem spotkania był Andrzej 
Dziuba – prezydent Tychów.

Projekt Śląski Dom Hokeja 
zakłada współpracę obejmują-
cą działania promocyjne oparte 
na potencjale medialnym polskie-
go hokeja, który w samym tylko 
sezonie 2020/2021 wypracował 
ekwiwalent reklamowy przekra-
czający kwotę 45 mln zł.

Województwo śląskie, jako me-
cenas Śląskiego Domu Hokeja, 
włączy się także finansowo w or-
ganizację ważnych dla dyscypli-
ny wydarzeń.

– Ruszamy z projektem Ślą-
ski Dom Hokeja i jest to świet-
na wiadomość dla całego śro-
dowiska – powiedział Mirosław 
Minkina, prezes PZHL. – Ma on 
być impulsem także dla innych 
ośrodków, bo dzięki tej inicjaty-
wie będziemy się rozwijać. Dla-
tego dziękuję Urzędowi Mar-
szałkowskiemu Województwa 
Śląskiego za zaufanie. Nieba-
wem czekają nas kwalifikacje 
olimpijskie kobiet, które odbę-
dą się między 7-10 paździer-
nika na nowoczesnym obiek-
cie w Bytomiu, ale współpraca 
z Urzędem Marszałkowskim 
obejmuje rozgrywki Polskiej 
Hokej Ligi oraz dwie duże im-
prezy: Mistrzostwa Świata Ko-
biet w Katowicach na Jantorze 
oraz Mistrzostwa Świata Męż-
czyzn w Spodku. Kalendarz 
imprez hokejowych jest zresz-
tą bardzo bogaty, będą to m.in. 
Mistrzostwa Świata Mężczyzn 
Dywizji IB (Katowice, 25 kwiet-
nia-1 maja 2022), Mistrzostwa 
Świata Kobiet Dywizji IB (Kato-
wice, 8-14 kwietnia 2022), tur-
niej prekwalifikacyjny kobiet 
do Igrzysk Olimpijskich (By-
tom, 7-10 października 2021) 
i finał Pucharu Polski (Bytom, 
27-29 grudnia 2021 roku).
ls ●

Tak prezentowała się hokejowa ekipa GKS Tychy podczas Starotyskiego Festynu.

Złoto na horyZonCie
gks katoWice lepszy W PRóbIE GENERALNEJ PRZED SEZONEm 2021/2022.

drugie lodoWisko
poWstanie ŚLąSKI DOm hOKEJA I…
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W miniona sobotę doszło do me-
czu na szczycie tabeli IV ligi, 
w którym liderujący zespół re-
zerw GKS Tychy zmierzył się 
z wiceliderem MRKS Czechowi-
ce-Dziedzice. Jak to często bywa, 
hit kolejki zakończył się remisem 
bez goli.

Bramek, co prawda, na boi-
sku w Czechowicach nie oglą-
daliśmy, co wcale nie znaczy, 
że nie było okazji do ich zdoby-
cia. W pierwszej połowie zdecy-
dowanie więcej mieli ich tysza-
nie, którzy od pierwszych minut 
przystąpili do ataku. Swoich szans 
nie wykorzystali jednak Kozina, 
K. Piątek, Kopczyk czy Misztal. 
Z kolei dwie dobre okazje zano-
towaliśmy po stronie gospodarzy, 
ale za pierwszym na posterunku 
znalazł się Odyjewskim, a za dru-
gim – piłka minęła słupek.

Podobny przebieg miała 
druga odsłona. Wciąż optycz-
ną przewagę mieli podopiecz-
ni trenera Jarosława Zadylaka, 
ale za każdym razem brakowało 

ostatecznego wykończenia akcji. 
Inna rzecz, że na wyżyny swoich 
umiejętności wznieśli się obaj 
bramkarze, a zwłaszcza Świer-
czek między słupkami MRKS, 
którzy skutecznie interwenio-
wali nawet w bardzo groźnych 
sytuacjach. W ten sposób prze-
rwana została bardzo długa se-
ria zwycięstw tyskich rezerwi-
stów, sięgająca jeszcze głęboko 
do poprzedniego sezonu.

– Przyjechaliśmy do Czecho-
wic po zwycięstwo i szkoda, 
że ta sztuka nam się nie udała – 
powiedział po spotkaniu trener 
Jarosław Zadylak. – Szanujemy 
jednak ten punkt, bo po czerwo-
nej kartce Krężeloka, mimo osła-
bienia zagraliśmy dobrze w de-
fensywie – dodał.
mrks cZechOWice-DZieDZi-
ce – gks ii tychy 0:0.
gks ii tychy: Odyjewski – Pi-
pia, Zarębski, Kopczyk, Stefaniak, 
Kozina (46’ Paluch), Krężelok, 
Machowski (46’ Pawlusiński), 
Misztal (88’ Bielusiak), Biegań-

ski (60’ Staniucha), K. Piątek (46’ 
Kargulewicz). Czerwona kartka: 
Krężelok (za dwie żółte).

W pozostałych meczach 5. ko-
lejki: Czaniec – Landek 2:2, Piast 
II – Bełk 0:0, Jasienica – Bestwina 
2:1, ROW – Łękawica 3:3, Góral 
– Podbeskidzie II 1:3, Unia Turza 
– Kuźnia 2:3, Gorzyce – Książe-
nice 0:3. ls ●

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

WykoRzystUjąc pRzeRWę 
W RozgRyWkach 
i ligi, spoWodoWana 
pRzeŁożenieM MeczU 
z chRobRyM, piŁkaRze 
gks tychy pojechali 
W piątek do WRocŁaWia, 
gdzie RozegRali spaRing 
z ekstRaklasoWyM 
ŚląskieM.

Choć trener gospodarzy Jacek 
Magiera wystawił przeciwko ty-
szanom mocno rezerwowy skład, 
to jednak wrocławianie lepiej we-
szli w mecz i szybko udokumen-
towali swoją przewagę golem 
Quintany w 6 min. Potem swoją 
szansę miał jeszcze Łyszczarz (15 
min.), ale tym razem Konrad Ja-
łocha był na posterunku.

Po pierwszym kwadransie 
obraz gry uległ jednak zmianie. 
GKS otrząsnął się z przewagi ry-
wala i zaczął śmielej wyprowadzać 
kontry, które powodowały spore 
zamieszania w defensywie Śląska. 
Na efekty nie trzeba było długo 
czekać – rozpoczynając od 18 
minuty, podopieczni trenera Ar-
tura Derbina dokładnie co dzie-
sięć minut trafiali do bramki go-
spodarzy, wyprowadzając rezultat 
na 3:1 na swoją korzyść.

Rozpoczął Bartosz Biel, który 
po świetnej kontrze zakończył po-
danie Dominika Połapa strzałem 
do pustej bramki. Dziesięć minut 
później zepchnięci do defensywy 
wrocławianie nie upilnowali Jaku-
ba Piątka, który zamienił podanie 
Łukasza Grzeszczyka na drugiego 
gola. Strzelanie w pierwszej poło-
wie zakończył w 38 min. Wiktor 
Żytek, który po dośrodkowaniu 
Kacpra Janiaka i minięciu się bram-
karza z piłką dopełnił formalności 
i przypieczętował dominację Trój-
kolorowych w tej części meczu.

W przerwie Artur Derbin wy-
mienił aż dziesięciu zawodników, 
pozostawiając na placu jedynie 
Sebastiana Stebleckiego, co spo-
wodowało, że piłkarze Śląska 
nieco odetchnęli. Mieli optyczną 
przewagę, udokumentowaną tuż 
po zmianie stron kontaktowym 
golem Soboty, ale w sytuacjach 
podbramkowych nadal groźniejsi 
byli tyszanie. Przed wyższą poraż-
ką uchronił wrocławian bramkarz 
Burta, który m.in. wygrał dwa po-
jedynki sam na sam z Damianem 
Nowakiem i Marcinem Koziną.

– To był bardzo cenny i uda-
ny sparing – ocenił po meczu 
Tomasz Horwat, asystent trene-
ra Derbina. – Cieszy nasza gra, 

zwłaszcza w pierwszej połowie, 
kiedy długo utrzymywaliśmy się 
przy piłce, tworzyliśmy ciekawe 
akcje i zdominowaliśmy klaso-
wego przecież rywala. Cieszą też 
powroty do zespołu po kontu-
zjach. Zarówno Damian Nowak 
jak i Łukasz Sołowiej trenują już 
z resztą drużyny i są na sto pro-
cent gotowi do gry.
Śląsk WrOcłaW – gks 
tychy 2:3 (1:3). Gole: Quintana 
(6’), Sobota (50’) oraz Biel (18’), J. 
Piątek (28’) i Żytek (38’).
gks tychy: I połowa: Jałocha 
– Połap, Nedić, Żytek, Wołkowicz 
– Janiak, Steblecki, J. Piątek, 
Grzeszczyk, Biel – Jaroch. II połowa: 
Odyjewski – Mańka, Sołowiej, 
Szymura, Stefaniak – Kargulewicz, 
Steblecki, Pawlusiński, Kozina, K. 
Piątek – Nowak. 

W najbliższą niedzielę, 
12 września GKS Tychy wra-
ca na ligowe boiska i wyjeżdża 
do Gdyni, gdzie o godz. 12.40 
czeka ich trudny mecz z Arką. 
Tymczasem w rozegranych w mi-
niony weekend meczach 7. kolejki 
padły następujące wyniki: Korona 
– Miedź 0:0, Odra – Widzew 0:0, 
Jastrzębie – Podbeskidzie 0:1, ŁKS 
– Resovia 0:3, Zagłębie – Skra 0:0. 
Wojciech WieczoRek ●

W hali przy al. Piłsudskiego ro-
zegrano turniej z udziałem kilku 
drużyn koszykarskich. Niestety, 
drużyna GKS Tychy zajęła w nim 
ostatnie miejsce.

W piątek GKS stoczył wyrówna-
ny mecz z Miastem Szkła Krosno, 
jednak w ostatniej kwarcie goście 
zdystansowali podopiecznych To-

masza Jagiełki, wygrywając ją 37:20 
i cały mecz 92:86. Najskuteczniej-
szy w ekipie trójkolorowych okazał 
się Piotr Wieloch, który zdobył 20 
pkt (plus 5 asyst).

W piątkowy wieczór AZS Poli-
technika Opolska wygrał z WKK 
Wrocław 85:68 i w sobotnim me-
czu o pierwsze miejsce studenci 

z Opola pokonali Krosno 92:86. 
W meczu o trzecie miejsce ty-
szanie walczyli z WKK Wrocław 
i ponownie przegrali 71:91.
gks tychy: Wieloch 16, No-
wak 12, Diduszko 10, Krajewski 
7, Trubacz 7, Mąkowski 7, Koper-
ski 7, Stankowski 5, Wspaniały 0, 
Jakacki 0, Ziaja 0. ls ●

koszykarze gks tychy zajęli ostatnie miejsce w turnieju, którego byli organizatorami.

gościnni tyszanie

przerwana seria zwycięstw rezerw.

szczyt bez goli

Wygrany sParing 
Ze Śląskiem
co pRaWda pUnktóW W tabeli nie pRzybyŁo, ALE ZWycIęSTWO Z DRużyNą 
EKSTRAKLASy cIESZy.

18 | 7 WRzeŚnia 2021 www.tychy.plsporttWoje tychy



iNfOrmatOr kiBica

hOkej. phl: 10.09 ciarko Sanok – GKS Tychy (godz. 18), 12.09 
Zagłębie Sosnowiec – GKS Tychy (17).
Piłka NOżNa. i liga: 12.09 Arka Gdynia – GKS Tychy (12.40); 
iV liga: 11.09 Spójnia Landek – GKS II Tychy (16); liga okręgo-
wa: 8.09 Studzienice – JuWe Jaroszowice (17.30), 11.09 OKS 
Zet Tychy – Pasjonat (16), 11.09 Ogrodnik cielmice – Rekord II 
(16), 12.09 Wisła Wielka – JuWe Jaroszowice (16); klasa a: 8.09 
Polonia międzyrzecze – Siódemka Tychy (17), 11.09 brzeźce – Sió-
demka (17); klasa b: 8.09 Nadwiślan Góra – czułowianka Tychy 
(17.30), 11.09 czułowianka – Gardawice II (12). ls ●

Tyska Galeria Sportu, oddział 
Muzeum Miejskiego, zaprasza 
w piątek (10 września) o godz. 18 
na pokaz filmu dokumentalnego 
„Tyski Abraham”, prezentującego 
50-letnią historię GKS Tychy.

O swojej więzi z tyskim klu-
bem opowiadają m.in. zawodni-
cy i trenerzy: Lucyna Langer–Ka-
łek, Krzysztof Bizacki, Eugeniusz 
Cebrat, Marian Piechaczek, Ka-

zimierz Szachnitowski, Adam 
Bagiński, Mariusz Czerkawski, 
Henryk Gruth. W filmie zosta-
ły wykorzystane unikalne zdjęcia 
i nagrania archiwalne. Scenarzy-
stą i reżyserem filmu jest Adam 
Drygalski.

Wstęp wolny. Liczba uczestni-
ków ograniczona. Zapisy: Kamil 
Hajduk, tel. 515 717 430, e–mail: 
k.hajduk@tgs.tychy.pl. kg

„to MoiM zdanieM 
najlepszy póŁMaRaton 
W polsce” – napisaŁ 
po niedzielnyM biegU 
jeden z inteRnaUtóW. 
i nic dziWnego, 
bo dopisaŁo Wszystko 
– pogoda, Uczestnicy 
i oRganizacja. dlatego 
gŁóWni oRganizatoRzy 
9. edycji tyskiego 
póŁMaRatonU 
– dziaŁacze 
stoWaRzyszenia 
pRoMocji lekkiej 
atletyki, któRyM 
poMagaŁ MosiR, zbieRali 
zasŁUżone pochWaŁy 
za pRzygotoWanie 
i pRzepRoWadzenie 
takiej iMpRezy. Wiele 
Miesięcy pRacy i dziaŁań, 
także pRoMocyjnych, 
pRzyniosŁo kapitany 
eFekt.

Ale podczas niedzielnego półma-
ratonu SPLA wystąpiło w główniej 
roli nie tylko jako organizator, ale 
także na trasie imprezy, bo cze-
goś takiego do tej pory nie było 
– w kategoriach seniorskich po-
łowa podium należała do SPLA. 
Stanęło na nim troje zawodników 
tyskiego klubu – na drugim i trze-
cim miejscu wśród najlepszych 
uplasowali się Karol Sokołowski 
i Paweł Buczek, a wśród pań sre-
bro wywalczyła Agata Długosz. 
Do tej pory tyska lekka atletyka 
opierała się przede wszystkim 
na młodzieży z MOSM, teraz 
w SPLA mamy grupę seniorów, 
z którą można wiązać duże na-
dzieje na przyszłość.

– Te wyniki bardzo nas cie-
szą – powiedział Damian Fidor, 

dyrektor Tyskiego Półmarato-
nu i prezes SPLA. – Paweł Bu-
czek i Karol Sokołowski to znani 
w kraju biegacze, a wynik Karo-
la, który poprawił rekord życio-
wy aż o 7 minut, to dla mnie 
po prostu kosmos. To dowo-
dzi, jaki potencjał ma ten za-
wodnik. Słowem, w tym roku 
to, co mogliśmy zdobyć – zdo-
byliśmy. Także pod względem or-
ganizacyjnym wszystko się uda-
ło, a nasza współpraca z MOSiR, 
miastem, policją, strażą pożarną 
i strażą miejską była po prostu 
znakomita.

Przypomnijmy, iż bieg zorga-
nizowano po rocznej przerwie 
– w ubiegłym roku się nie od-
był z uwagi na obostrzenia epi-
demiczne. Teraz impreza wróciła 
do biegowego kalendarza, a 1.200 
startujących dowodzi, że nadal 
cieszy się dużą popularnością.

Tegoroczny półmaraton wy-
grał Mateusz Mrówka (Radlin) 
1:11.23 przed Karolem Sokołow-

skim (SPLA Tychy) 1:11.31 i Pa-
włem Buczkiem (SPLA Tychy) – 
1:13.13. Wśród pań najlepsza była 
Agnieszka Gortel-Maciuk (Cho-
rzów) 1:21.45, przed Agatą Dłu-
gosz (SPLA Tychy) 1:25.59 i Ag-
nieszką Tatarek-Konik (Czeladź) 
1:29.07.

A oto najlepsi w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych. 18-
29 lat: Matylda Burszta (Wrocław) 
1:33,26 i Mateusz Mrówka (Rad-
lin) 1:11.23; 30-39 lat: Agata Dłu-
gosz (SPLA Tychy) 1:25,59 i Karol 
Sokołowski (SPLA Tychy) 1:11.31; 
40-49 lat: Agnieszka Gortel-Ma-
ciuk (Chorzów) 1:21.45 i Andrzej 
Nowak (Sosnowiec) 1:17.49; 50-59 
lat: Bogusława Wilczek (Mikołów) 
1:48,53 i Tomas Wagner (Braty-
sława) 1:21.42; 60-99 lat: Ewa Ró-
żewicz (Tychy) 2:17,21 oraz 60-
69: Andrzej Wrzesiński (Tychy) 
1:30.32, 70-99 lat: Wojciech Kap-
tur (Wodzisław) 1:56.26.

Wyniki biegów dziecięcych 
Tyskiego Półmaratonu: 2016 

i młodsi (100 m): 1. Nadia Rej, 
2. Laura Kamuda, 3. Rosalia 
Strzoda oraz 1. Piotr Nowak, 
2. Kajetan Dec, 3. Franciszek 
Jaworski; 2014-2015 (200 m): 
1. Aliyah Khelouf, 2. Lila Pal-
ka, 3. Jadwiga Samel oraz 1. Fi-
lip Bortel, 2. Filip Skrzypczyk, 
3. Mateusz Stachowski; 2012-
2013 (300 m): 1. Maja Skrzyp-
czyk, 2. Julia Tatoń, 3. Zofia No-
wak oraz 1. Dominik Homan, 2. 
Karol Frej, 3. Jakub Michniak; 
2010-2011 (400 m): 1. Mali-
ka Khelouf, 2. Oliwia Mikuś-
kiewicz, 3. Karolina Olszewska 
oraz 1. Michał Chmiela, 2. Jan 
Jastrzemski, 3. Michał Musia-
lik; 2008-2009 (800 m): 1. Emi-
lia Mikuśkiewicz, 2. Nikola Ra-
dek, 3. Iga Grabowska oraz 1. 
Paweł Szota, 2. Filip Łakwa, 
3. Ignacy Grzesiak; 2006-2007 
(1000 m): 1. Martyna Gregor-
czyk, 2. Małgorzata Ciszak oraz 
1. Filip Dziubek.
leszek sobieRaj  ●

W środę, 8.09 Dawid Tomala, 
niespodziewany mistrz olimpij-
ski w chodzie na 50 km z Igrzysk 
w Tokio, będzie gościem spotkania 
o godz. 18 w Tyskiej Galerii Spor-
tu, oddziale Muzeum Miejskiego.

Gość TGS opowie o swojej 
drodze do olimpijskiego sukce-
su, specyfice uprawianej przez 
siebie konkurencji, a także od-
powie na pytania uczestników 
spotkania. Gościem specjalnym 
będzie Grzegorz Tomala, ojciec 
i trener naszego mistrza.

Tomala chód sportowy trenu-
je od 2003 roku. Startuje w bar-
wach AZS Politechnika Opolska. 
W 2011 roku zdobył złoty me-
dal w chodzie na 20 km podczas 
Młodzieżowych Mistrzostw Eu-
ropy. Jest olimpijczykiem z Lon-
dynu i Tokio. Mieszka w Bojszo-
wach.

Wstęp wolny. Liczba uczestni-
ków ograniczona. Zapisy: Kamil 
Hajduk, tel. 515 717 430, e–mail: 
k.hajduk@tgs.tychy.pl.
kg ●

W niedzielę na torze FCA roze-
grano 6. tegoroczna eliminację 
do Mistrzostw Tychów, organi-
zowaną przez Automobilklub 
Ziemi Tyskiej.

Numery startowe do zawo-
dów SMT są zwykle przyznawa-
ne zgodnie z podziałem na klasy 
– listę startową otwierają goście 
z rajdową licencją, a później za-
wodnicy ruszają w kolejności od 
najmocniejszych, do najsłabszych 
samochodów. Tym razem nastąpi-
ło małe odstępstwo od tej zasady 
- z numerem 1 do zawodów wy-
startowali Piotr Donica i Marcin 
Stojanowski w renault clio (klasa 
3.), którzy przywilej startu z „je-

dynką” wylicytowali podczas cha-
rytatywnej aukcji, której dochód 
przeznaczono na wsparcie pilota 
rajdowego Michała Grudzińskie-
go. Popularny „Hołek” w 2017 r. 
uległ ciężkiemu wypadkowi pod-
czas Rajdu Baltic Cup i koledzy 
regularnie go wspierają. Donica 

i Stojanowski wyruszyli na trasę 
jako pierwsi… 

Więcej szczegółów – w rela-
cji za tydzień. A już w piątek, 10 
września, w Katowicach rozpo-
cznie się największa motorspor-
towa impreza na Śląsku – Rajd 
Śląska. ls  ●

Nie była to udana kolejka dla 
tyskich drużyn występujących 
w niższych ligach. W liDZe 
OkręgOWej niezbyt wiedzie się 
z początkiem sezonu piłkarzom 
Ogrodnika Cielmice. W czterech 
rozegranych do tej pory meczach 
drużyna nie zanotowała wygra-
nej, ma na koncie jeden remis 
i trzy porażki. Sobotni wyjazdowy 
mecz z Iskrą Pszczyna przyniósł 
właśnie trzecią porażkę – druży-
na Grzegorza Chrząścika uległa 
rywalom 0:1.

Ogrodnik zagrał w składzie: 
Utrata – Granek, Pawłowicz, 
Białas S. Majnusz – Bojarski 
(83’ Kołodziej) Stawicki Fol-

tyn, Klimas, Wilk – Wala (62’ 
Chrząścik).

Bezbramkowo w Bielsku Bia-
łej z rezerwą Rekordu zremisował 
OKS Zet, natomiast JUWe Jaro-
szowice w „starciu beniaminków” 
przegrał z Wilkowicami 1:2.
1. Jaworze 5 13 22-3
2. Wilkowice 5 13 22-5
3. Rekord II 5 13 12-2
4. mKS Lędziny 5 11 15-4
5. Zet tychy 5 9 13-6
6. Pasjonat 4 9 10-8
7. Studzienice 4 7 6-8
8. bojszowy 5 6 10-12
9. Iskra 5 6 3-10
10. LKS łąka 4 5 8-8
11. Wisła Wielka 5 4 7-12

12. jaroszowice 3 3 7-8
13. Ogrodnik 4 1 2-9
14. Stal 4 0 3-10
15. bestwinka 4 0 1-13
16. Piast 5 0 4-27

W klasie a Siódemka Tychy 
przegrała na własnym boisku mecz 
z LKS Woszczyce 2:4. To druga 
porażka drużyny w tym sezonie 
– po 4 meczach zajmuje 6. miejsce 
w tabeli z dorobkiem 6 punktów. 
W tabeli prowadzi rezerwa LKS 
Goczałkowice z 12 punktami.
W klasie B odwołano mecz 
Nadwiślana Góra z Czułowianką 
Tychy. Spotkanie to przeniesiono 
na środę 8.09. ls ●

sMt przez Rajdem Ślaska.

niedziela na torze fca
W niższych ligach.

tylko jeden Punkt

dawid tomala w TGS.

sPotkanie 
z mistrzem

Film z gwiazdami.

tyski abraham

sPla W głóWnej roli
W 9. edycji tyskiego póŁMaRatonU WySTARTOWAłO PRAWIE 1.200 ucZESTNIKóW – OD PRZEDSZKOLAKóW PO 
OLDbOJóW

Po roku przerwy biegacze z całej Polski pojawili się na starcie Tyskiego Półmaratonu.

Do mety zmierzają: Arleta Lorenc (960) i Ewelina Łata (141).
Najlepsi na podium (od lewej) Karol Sokołowski, Mateusz Mrówka i Paweł 

Buczek. Z lewej Damian Fiodor – dyrektor Tyskiego Półmaratonu. 

W
ojc

iec
h A

nu
sie

wi
cz

zd
jęc

ia:
 To

m
as

z G
on

sio
r

TG
S

19|7 WRzeŚnia 2021www.tychy.pl sport tWoje tychy



krzyżówka z hasłem sudoku
Ciki,

niezgrab-
ny powóz

Szybki,
rasowy

ko

Ciernisty
krzew

Objaw alergii

Plaga, klska

Rybacki
teren

Pustynny
mira

Bibułka
z

celulozy

Rama
okienna

Miły dla
mini

Kraj obok Birmy

Urzdzenie przy
komputerze

Płynie
przez

Bieu

Sprzymierzony

lski
bohater
wiców

Drzewko -
samosiewDezercja

z lekcji

Karny
podatek

Due
brawa

Rewiowe
wido-
wisko

Ziołowe
pan-

aceum

DeVito,
aktor
amer.

Ciar
na

sznurku

Statek na
ładunki
sypkie

Miasto
rodu

Sforzów

Podobne
do czerni

i bieli

Pracuje
przy

kronie

Brzask,
wit Fotka

w postaci
bitów

Skazany
przy

wioleCzas
lenistwa

Masowa-
nie

samego
siebie

Cz
kopyta
jelenia

10

11

8

3

7

2

1

5

6

14

9

13

12

4

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



























































Hasło z krzyżówki nr 719: 
NOWY ROK SZKOLNY

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
Zwróć uwagę na pieniądze! Te większe mogą nie 
pojawić się od razu, ale są w Twoim zasięgu. Lew 
da ci wsparcie.

Waga 23.iX-23.X
Gwiazdy szykują ci nerwową sytuację. 
To będzie jakaś mała, ale dokuczliwa strata. 
Nadmiar emocji będzie ci towarzyszyć przez 
cały tydzień.

skoRpion 24.X-21.Xi
Księżyc wywróci Twoje życie do góry nogami. 
Zaakceptuj każdą nagłą zmianę i naucz się 
korzystać z takiej dynamiki zdarzeń.

stRzelec 22.Xi-21.Xii
Z uwodzicielską mocą będziesz miał sporo 
okazji do podbojów oraz coraz więcej satysfakcji 
z luźnego związku.

kozioRożec 22.Xii-19.i
Nie będzie łatwo! Niemal wszystko, do czego się 
zabierzesz, zacznie się komplikować. Gwiazdy chcą 
przetestować Twoją psychiczną wytrzymałość.

Wodnik 20.i-18.ii
Jeśli pracujesz na własny rachunek, ktoś nawiąże 
z Tobą korzystną współpracę, w czymś pomoże, 
przed czymś ostrzeże.

Ryby 19.ii-20.iii
Zapowiada się tydzień pełen emocji! Najpierw 
spodziewaj się burzy uczuć. Później nawałnicy 
rozmaitych wątpliwości i nagłych decyzji.

baRan 21.iii-20.iV
Wstawiennictwo gwiazd nie pomoże, jeśli Ty sam 
zamiast działać, zaczniesz spowalniać. cała na-
dzieja w tym, że pod koniec tygodnia pojawią się 
pieniądze.

byk 21.iV-21.V
Księżyc czuwa nad Twoim życiowym 
powodzeniem. Silne emocje pojawią się 
w związkach z dłuższym stażem. uważaj na Lwa!

bliźnięta 22.V-20.Vi
To, co się teraz będzie działo, może znacząco 
zaważyć na Twojej przyszłości. Otworzy się dla 
ciebie droga do sukcesu. Nie przegap okazji!

Rak 21.Vi-22.Vii
Wszystkie gwiazdy będą ci teraz pomagać, 
abyś możliwie najlepiej wykorzystał moc, którą 
posiadasz. byk okaże się najlepszym przyjacielem.

leW 23.Vii-22.Viii
Postanowisz trochę skomplikować swoje 
spokojne życie. Na szczęście ten eksperyment nie 
całkiem ci się uda! 
 Wróżka aDrasteja tel. 692 893 871

horoskoP

Co pewien czas do schroniska 
w Tychach trafiają psiaki zagu-
bione, porzucone, które w dość 
niedługim czasie znajdują nowe 
domy. Niestety, takiego szczęś-
cia nie ma nadal Pedro. Czas 
spędzony z Pedro pokazał nam, 

że to psiak bardzo aktywny, który 
uwielbia eksplorować teren pod-
czas spacerów i bardzo źle zno-
si zamknięcie w kojcu. Z tego 
powodu idealny byłby dom, 
w którym czas spędzany jest ak-
tywnie. Na widok wolontariu- szy Pedro za wszelką cenę chce 

zwrócić na siebie uwagę, aby tyl-
ko wyjść z zamknięcia i pobawić 
się, przytulić a czasami po prostu 
powęszyć trawę zamiast betonu. 
Jest megapozytywnie nastawiony 
do ludzi. Inne psiaki budzą w nim 
zainteresowanie.

Gdyby Pedro miał trafić 
do domu z psim rezydentem, 
zalecany jest spacer zapoznaw-
czy. Co innego z kotami – na ich 
widok włącza mu się instynkt ło-
wiecki. Poza tym Pedro jest cu-
downym psem, który uwielbia 
czesanie i kąpanie. Po prostu 
ma pecha, bo nie wyróżnia się 
wyglądem, ale charakterem. Tyl-
ko, żeby poznać charakter trze-
ba z Pedro spędzić trochę czasu. 
Zapraszamy każdego, kogo Pe-
dro zauroczył na wspólny spacer 
z wolontariuszem. Kto raz go po-
zna, ten nie będzie chciał innego 
psiaka. RM ●

zaadoPtuj mnie  
cO Wiemy O Psie

•	Imię: PeDrO
•	W	typie	rasy:	mieszaniec
•	Wiek:	ok	8	lat
•	Płeć:	samiec
•	Waga:	ok	16	kg
•	Nr:	7373
•	Status:	do	adopcji
•	Przyjęty:	2020
•		Obecnie	przebywa:	w	Miej-

skim Schronisku dla Zwierząt 
w Tychach
•		Telefon	w	sprawie	adopcji:	

605 897 607

Pedro
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

8 WRzeŚnia, środa
godz. 17 – „OPOWIEŚcI STA-
REGO ZEGARA” (Klub mcK ur-
banowice, ul. Przejazdowa 8)
godz. 17 – mALOWANIE NA 
SZKLE – warsztaty plastyczne 
(ZS-P nr 2 (ul. Jedności 51)
godz. 18 – TuRy KuLTuRy: 
spotkanie z Anną Guzik (mbP 
– mediateka, al. Piłsudskiego 16)

9 WRzeŚnia, czwartek
godz. 12 i 17 – ANDROmE-
DON: „O Pryszczycerzu i Kró-
lewnie Pięknotce” – spektakl 
Teatru barnaby z Gdańska 
(Gemini Park, ul. Towaro-
wa 2c)
godz. 17 – STRING ART obra-
zy nicią malowane – warsztaty 
rękodzielnicze (Klub mcK Wil-
kowyje, ul. Szkolna 94)

10 WRzeŚnia, piątek
godz. 10 – ANDROmEDON: 
„Remanent” – wystawa gru-
py SIS (Galeria na Wolności, 
pl. Wolności 3)
godz. 12 i 17 – ANDROmE-
DON: „baśń o Piecuchu Naj-
wspanialszym na świecie” 
– spektakl Teatru barnaby (Ge-
mini Park, ul. Towarowa 2c)
godz. 18 – „TySKI AbRAhAm” 
– pokaz filmu o 50-leciu GKS 
Tychy (Tyska Galeria Sportu, 
ul. Edukacji 7)
godz. 18.30 – ANDROmE-
DON: „Disco mori” – spektakl 
Teatru T.c.R. z Tychów (Teatr 
mały, ul. hlonda 1)

godz. 20 – 11. NOc TEATRóW 
mETROPOLII: „Skazany na blue-
sa” – spektakl („Plac pod żyrafą”)
godz. 20 – KINO FREELOVE: 
pokaz plenerowy filmu „Kobie-
ta idzie na wojnę” (Paprocany, 
Dzika Plaża)
godz. 20 – 35-LEcIE FARbEN 
LEhRE + Stare Dziady – koncert 
(Klub underground, pl. Korfan-
tego 1)

11 WRzeŚnia, sobota
godz. 15, 15.30, 16, 19.30, 
20 – 11. NOc TEATRóW: „Zapi-
ski z zamknięcia – sztuka han-
dlu – handel sztuką” – spektakl 
TV (Teatr mały, ul. hlonda 1)
godz. 15 – ANDROmEDON: 
„Epidemia śmiechu, czyli Teatr 
Klauna Pinezki” – spektakl Tea-
tru Pinezka z Gdańska (Gemini 
Park, ul. Towarowa 2c)
godz. 16 – ANDROmEDON: 
„We Dwoje” – spektakl Teatru 
3,5 Dzierzgoń (pl. baczyńskiego)
godz. 18 – 11. NOc TEA-
TRóW: „Disco mori” – spektakl 
Teatru T.c.R. z Tychów (Teatr 
mały, ul. hlonda 1)
godz. 18 – ANDROmEDON: 
Ewa Wolf „ciało” (muzeum miej-
skie, pl. Wolności 1)
godz. 18 – 11. NOc TEA-
TRóW: „Jan Kanty Pawluśkie-
wicz maluje żel-art.” (Gale-
ria „Obok”, pl. baczyńskiego)
godz. 19 – AuKSO ON/SIDE: 
20. rocznica zamachu na WTc 
– koncert muzyki Steve’a Reicha 
(mediateka, al. Piłsudskiego 16)

godz. 20 – KINO PLENERO-
WE: pokaz filmu „Sokół z ma-
słem orzechowym” (Park Górni-
czy, ul. Andersa)
godz. 20 – 11. NOc TEA-
TRóW: „Przystanek” – spektakl 
Sceny młodych (Andromeda, 
pl. baczyńskiego)
godz. 20.30 – 11. NOc TEA-
TRóW: Warsztaty po spektaklu 
„Przystanek” (Pasaż Kultury An-
dromeda, pl. baczyńskiego)
godz. 20.30 – ANDROmE-
DON: „Don Kichot” – spektakl 
plenerowy Teatru hom (pl. ba-
czyńskiego)

12 WRzeŚnia, niedziela
godz. 15 – ANDROmEDON: 
„Epidemia śmiechu, czyli Teatr 
Klauna Pinezki” – spektakl Tea-
tru Pinezka z Gdańska (pl. ba-
czyńskiego)
godz. 17 – ANDROmEDON: 
„Pójdę ja za tobą” – koncert 
Oziu/Sosna (Galeria na Wolno-
ści (pl. Wolności 3)
godz. 18.30 – ANDROmE-
DON: monika Wachowicz 
„Okruchy” – performance (Ga-
leria „Obok”, pl. baczyńskiego 2)
godz. 20.30 – ANDROmE-
DON: „Ślepcy” – spektakl ple-
nerowy Teatru KTO z Krakowa 
(pl. baczyńskiego)

13 WRzeŚnia, poniedziałek
godz. 18 – ANDROmEDA 
– KINO, JAKIE ZNAmy”: pokaz 
filmu „Sound of metal” (Andro-
meda, pl. baczyńskiego)

RM
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