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społeczne „nie” dla planów inwestora
Mieszkańcy Urbanowic protestują przeciwko planom 
utylizacji w ich dzielnicy odpadów organicznych.

grzeszczyk show
Dzięki dwóm golom Łukasza Grzeszczyka  
GKS wygrał z Odrą Opole.

Chętnych dwa razy więcej
W Tychach mamy jedną z najwyższych stawek za 
metr kwadratowy mieszkania na rynku wtórnym.3 125
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ostrożnie przy „tęczy”
do końca roku w ramach ITS przebudowane zoSTaną 32 SkrzyżowanIa. właśnIe rozpoczęTo pracę na kolejnym z nIch.
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil Peszat
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kronika poliCyjna

◆ Na ul. BegONii DOSZłO 
27.09 DO ZDaRZeNia DROgO-
WegO Z uDZiałem mOtOcy-
kliSty, który z niewyjaśnionych 
dotąd przyczyn utracił panowa-
nie nad jednośladem i przewró-
cił się. Doszło do wycieku paliwa 
i po przybyciu na miejsce straża-
cy znaturalizowali plamę płynów 
eksploatacyjnych. Motocyklista 
nie wymagał pomocy medycznej. 
Po kilkunastu minutach na miej-
sce zdarzenia przyjechała pomoc 
drogowa, która odholowała moto-
cykl. Utrudnienia w ruchu trwały 
około 40 minut.
◆ tegO SamegO Na ul. eDu-
kacji DOSZłO DO ZDeRZeNia 
fORDa i mitSuBiShi. Z relacji 
uczestników zdarzenia wynika, 
że kierowca forda włączając się 
do ruchu nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu kierowcy mitsu-
bishi, doprowadzając do zdarze-
nia. Cztery osoby, a wśród nich 
dziecko, trafiły pod opiekę ratow-
ników medycznych, a jedna osoba 
z urazem barku została przetrans-
portowana do szpitala.
◆ 29.09, OkOłO gODZ. 8.15 
Na RONDZie ŻWakOWSkim 
(Stoczniowców – Jaśkowicka) 
doszło do zdarzenia drogowe-
go z udziałem kierujących peu-
geotem, kią i fiatem. Z pomo-
cą poszkodowanym pospieszyli 

świadkowie zdarzenia oraz załoga 
ambulansu transportowego jed-
nej z tyskich przychodni. W zda-
rzeniu poszkodowane zostały trzy 
osoby: kierowca peugeota oraz 
kierowca i jadące w samochodzie 
kia dziecko. Cała trójka po za-
opatrzeniu na miejscu zdarze-
nia została przetransportowana 
do szpitala. Ze wstępnych ustaleń 
pracujących na miejscu policjan-
tów i relacji świadków zdarzenia 
wynika, że kierujący peugeotem, 
dojeżdżając do ronda stracił pa-
nowanie nad pojazdem, wjechał 
na pas zieleni, a następnie ude-
rzył w oczekujące przed oznako-
wanym przejściem dla pieszych 
samochody kia i fiat. Kierowca 
peugeota najprawdopodobniej 
zasłabł za kierownicą.
◆ W NieDZielę, 3.10 Na łącZ-
Niku tRaSy Dk 1 Z Dk 44 
W kieRuNku mikOłOWa, 
ZDeRZyli Się kieRujący 
auDi i citROeNem. Uczest-
nicy zdarzenia trafili pod opie-
kę ratowników medycznych, ale 
na szczęście nie doznali poważ-
niejszych obrażeń. Z ustaleń po-
licji wynika, że kierowca audi 
nie zachował należytej ostrożno-
ści od poprzedzającego pojazdu 
i uderzył w tył citroena.
◆ NaDal SPORO ZDaRZeń 
DROgOWych POlicja NO-

tuje Na ul. BeSkiDZkiej. 
Tym razem przed zjazdem na ul. 
Oświęcimską doszło do zdarze-
nia ciężarowej scanii i bmw. 
Kierowcy obu pojazdów doszli 
do porozumienia i nie wzywali 
na miejsce policji. Jak się okaza-
ło, do zdarzenia doszło podczas 
zmiany pasa ruchu przez kierow-
cę ciężarówki, który nie zauważył 
osobówki. Na szczęście nikt nie 
ucierpiał.
◆ 3.10, OkOłO gODZ. 12 
Na al. BielSkiej PatROl 
POlicji ZatRZymał DO Ru-
tyNOWej kONtROli DRO-
gOWej kierującą chevroletem. 
Kobietę poddano badaniu trzeź-
wości i alkomat wskazał 1,16 mg/l 
co daje ponad 2,4 promila w wy-
dychanym powietrzu. Kobieta zo-
stała zatrzymana i przewieziona 
do KMP Tychy, a samochód zo-
stał przekazany osobie wskazanej 
przez kierującą.
◆ Na tRaSie Dk 86 W RejO-
Nie cZułOWa, W WyNiku 
WyStRZału OPONy ciągnik 
siodłowy renault z naczepą zje-
chał z drogi do przydrożnego 
rowu. Kierującemu pojazdem nic 
się nie stało. Na miejsce zdarzenia 
wezwana została pomoc drogowa. 
W wyniku zdarzenia uszkodze-
niu uległa latarnia i znaki drogo-
we. ls ●

1 października rozpoczęła się po-
licyjna ogólnopolska akcja infor-
macyjno-edukacyjna skierowana 
do pieszych pn. „Świeć Przykła-
dem”. Jej celem jest przypomi-
nanie i uświadamianie pieszym 
o potrzebie korzystania z elemen-
tów odblaskowych oraz bezpiecz-
nym poruszaniu się po drodze.

Jesienią i zimą dzień jest krót-
szy, a warunki atmosferyczne ule-
gają pogorszeniu. Piesi na dro-
gach stają się słabo widoczni dla 
innych uczestników ruchu dro-
gowego. 

Po zmroku pieszy ubrany 
w ciemny strój widziany jest przez 
kierującego pojazdem z odległo-
ści 40 metrów. Natomiast wypo-
sażony w elementy odblaskowe 
staje się widoczny nawet w odle-
głości 150 metrów. Te dodatkowe 
110 metrów pozwalają kierowcy 
wyhamować i bezpiecznie omi-
nąć pieszego.

Policja przypomina, że pie-
szy, poruszający się po drodze 
o zmierzchu poza obszarem za-
budowanym, jest obowiązany 
do używania elementów odbla-

skowych w sposób widoczny dla 
innych uczestników ruchu dro-
gowego. Nie musi tego robić, jeśli 
porusza się po drodze przezna-
czonej wyłącznie dla pieszych, ale 
mimo to policja zachęca do ko-
rzystania z elementów odblasko-
wych również tam, gdzie przepisy 
tego nie nakazują, czyli w ob-
szarze zabudowanym, zwłasz-

cza w miejscach słabo oświet-
lonych.

Prawidłowo noszone elementy 
odblaskowe powinny być umiesz-
czone w takim miejscu, aby zna-
lazły się w polu działania świateł 
samochodowych i były zauwa-
żalne dla kierujących nadjeż-
dżających z obydwu kierunków 
tj. z przodu i z tyłu. ls ●

pieszy poruszający się po drodze o zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązany 
do używania elementów odblaskowych.

Świeć przykładem

Trzy samochody i trzy osoby ucierpiały w karambolu na rondzie Żwakowskim.

Latarnię i znaki drogowe „przestawił” tir, który wpadł do rowu w Czułowie.
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nasilają się protesty 
wobeC planów 
budowy instalaCji 
beztlenowego 
przetwarzania 
odpadów 
biologiCznyCh, którą 
planuje wybudować 
prywatny inwestor 
w urbanowiCaCh. 
Chodzi o firMę bM 
reCykling sp. z o.o.

Od początku inwestycja spotkała 
się ze sprzeciwem mieszkańców, 
którzy do władz miasta kierują 
petycje i pisma protestacyjne. 
Do głosów tych przyłączają się 
niektórzy radni, przedstawicie-
le partii politycznych i różnych 
organizacji zarówno z Tychów, 
jak i z Bierunia, bowiem inwesty-
cja ma się znaleźć na pograniczu 
obu miast.

protest rady osiedla
Obecnie rozpoczęło się postępo-
wanie dotyczące wydania decy-
zji o środowiskowych uwarun-
kowaniach inwestycji. Chciała 
w nim uczestniczyć – jako stro-
na – Rada Osiedla Jaroszowice-
Urbanowice-Wygorzele, jednak 
w myśl obowiązującego pra-
wa, jako jednostka pomocni-
cza miasta, nie może być stroną 

tego postępowania, poza tym nie 
ma praw materialnych do gruntu 
w zasięgu oddziaływania inwe-
stycji. Rada przesłała zatem pe-
tycję, a na stronie FB jej przed-
stawiciele napisali: „Instalacja 
ma przetwarzać biomasę oraz 
odpady stanowiące uboczne pro-
dukty pochodzenia zwierzęcego 
(UPPZ/PUPZ), proces zakłada 
przygotowanie, magazynowa-
nie, zbieranie odpadów do prze-
tworzenia. Przewidywana jest 
również instalacja do spalania 
wytworzonego w procesach fer-
mentacji biogazu celem wytwo-
rzenia z niej energii elektrycz-
nej oraz cieplnej (…) Instalacja 
będzie pracować bez przerwy 
w ruchu ciągłym od poniedział-
ku do niedzieli przez 24h/dobę. 
Substraty będą dowożone od po-
niedziałku do piątku w godzi-
nach od 6:00 do 22:00”.

zdaniem mieszkańców
– Nie będzie naszej zgody na bu-
dowę takiej instalacji – mówi 
jedna z mieszkanek. – Już te-
raz mamy w Urbanowicach 
wszystko – oczyszczalnię, za-
kład Mastera, różne zakłady jak 
Komagra. Są takie dni i noce, 
że nie ma czym oddychać, bo tak 
śmierdzi. A tu jeszcze chcą wy-
budować taki zakład! Jeśli ktoś 

może zablokować tę inwestycję, 
to niech to zrobi dla dobra nas 
wszystkich. Do Tychów będą 
przewożone martwe zwierzęta, 
jakieś odpady organiczne i tutaj 
będą fermentować. I co, nie bę-
dzie smrodu? Przecież to wszyst-
ko będzie przywożone nie z mia-
sta, ale całego województwa, 
może nawet z Polski.

– Moim zdaniem firma, czy-
li inwestor nie daje gwaran-
cji, że wszystko będzie zgod-
nie z przepisami – dodał jeden 
z mieszkańców. – W internecie 
można przeczytać, co się stało 
w Siemianowicach. Nieprawid-
łowości, jakie tam stwierdzono 
i w końcu pożar spowodowały, 
że marszałek cofnął im pozwo-
lenie. A stało się to dzięki wspól-
nej akcji prezydenta Siemiano-
wic i mieszkańców.

oby nie doszło do konfliktu
Przeciwko inwestycji protestu-
ją także niektórzy radni miej-
scy. Radna Lidia Gajdas, zresztą 
mieszkanka Urbanowic, skiero-
wała pismo do kilku instytucji: 
Urzędu Miasta Tychy, Sanepidu 
w Tychach, Regionalnego Zakła-
du Gospodarki Wodnej, Urzędu 
Marszałkowskiego oraz Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska. Czytamy w nim m.in. 

„Wobec istniejącego sprzeciwu 
mieszkańców, wydanie pozytyw-
nej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsię-
wzięcia, może spowodować ne-
gatywne skutki i stanowczy opór 
mieszkańców. Wnoszę o przepro-
wadzenie dogłębnej analizy za-
sadności planowanego przedsię-
wzięcia tak, aby uniknąć sytuacji 
konfliktowych z mieszkańcami, 
na których inwestycja będzie od-
działywać. Pragnę zaznaczyć, iż 
już dziś istnieją problemy zwią-
zane z pojawiającym się odorem, 
który jest wysoce uciążliwy dla 
mieszkańców. Mimo podejmo-
wanych działań (składane in-
terpelacje, zapytania i wnioski) 
indentyfikacja powstawania fe-
toru/odoru do dziś nie została 
rozwiązana. Dlatego wydawanie 
pozytywnej opinii dla inwestycji 
o profilu, który będzie wpływał 
na jakość życia mieszkańców, 
jest absolutnie nieuzasadnione 
i bezpodstawne. Jako radna Mia-
sta Tychy czuję się w obowiązku 
do wyrażenia stanowiska zgła-
szających się do mnie mieszkań-
ców, gdyż podzielam ich obawy 
i wątpliwości co do planowanej 
inwestycji”.

– Będę protestować przeciw-
ko tej inwestycji jako mieszkanka 
i radna, bo przecież w obowiąz-

kach radnego jest podejmowa-
nie działań na rzecz polepszenia 
warunków życia mieszkańców 
miasta, a nie ich pogorszenia 
– dodaje Lidia Gajdas. – A tym-
czasem już teraz zgłaszają się 
do mnie mieszkańcy nie tylko 
z Urbanowic, czy Bierunia, ale 
też z ul. Modrzewskiego, osiedla 
F i innych, nawet centrum mia-
sta, którzy odczuwają uciążliwo-
ści związane z już działającymi 
zakładami. Zrobię co tylko moż-
na, by taka inwestycja w Tychach 
nie powstała.

Radna L. Gajdas przesłała nam 
także stanowisko Klubu Radnych 
Prezydenta Andrzeja Dziuby: 
„My, Radni Miasta Tychy wy-
rażamy zdecydowany sprzeciw 
wobec planowanej przez BM 
Recykling sp. z o.o. z siedzibą 
w Andrychowie „Budowy insta-
lacji beztlenowego przetwarzania 
odpadów biologicznych na dział-
ce o nr ewid. 354/29, obręb Ur-
banowice, miejscowość Tychy”, 
zlokalizowanej przy ul. Lokal-
nej. Podzielamy obawy miesz-
kańców i zapewniamy, że po-
dejmiemy działania, aby ww. 
inwestycja nie została zrealizo-
wana. Uważamy, że jest ona za-
grożeniem dla bezpieczeństwa 
i zdrowia mieszkańców naszego 
miasta. Opierając się na przyto-
czonych argumentach apelujemy 
do firmy BM Recykling sp. z o.o. 
z siedzibą w Andrychowie o za-
niechanie dalszego procedowa-
nia tej inwestycji”.

sprzeciw z Bierunia
Dwie petycje skierowano 
do władz Tychów z Bierunia. 
W pierwszej, podpisanej przez 
radną powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego Agnieszkę Wyderko-Dy-
jecińską czytamy, iż mieszkańcy 
ul. Świerczynieckiej, Poziomko-
wej, Chabrowej i Osiedla Domy 
Polne w Bieruniu są narażenie 
na permanentne uciążliwości 
odorowe napływające z oczysz-
czalni ścieków w Tychach i wy-
sypiska firmy Master, które nasi-
liły się od 20 października 2020 
roku, o czym świadczą telefony 
mieszkańców do Straży Miejskiej 
w Bieruniu. W imieniu miesz-
kańców zgłosiła sprzeciw wo-
bec „powstania kolejnego źródła 
uciążliwości odorowych i emisji 
hałasu” oraz zaapelowała o „pil-
ne podjęcie skutecznych dzia-
łań mających na celu eliminację 
uciążliwości zapachowych gene-
rowanych przez ww. zakłady”

Z kolei  druga petycja 
– od mieszkańców Bierunia 
– dotyczy planowanej inwesty-
cji i biorąc pod uwagę istnieją-

ce już uciążliwości zawiera ich 
„stanowczy protest wobec po-
wstania kolejnego źródła uciąż-
liwości odorowych oraz emisji 
hałasu”.

stanowisko miasta
W tej sprawie otrzymaliśmy sta-
nowisko Urzędu Miasta Tychy. 
Czytam w nim, iż „w związku 
z wnioskiem złożonym przez 
prywatnego inwestora – BM 
Recykling sp. z o.o. z siedzibą 
w Andrychowie, o wydanie de-
cyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach dla przedsięwzięcia 
pn.: „Budowa instalacji beztle-
nowego przetwarzania odpadów 
biologicznych na działce o nr 
ewid. 354/29, obręb Urbanowice, 
miejscowość Tychy” zlokalizo-
wanego przy ul. Lokalnej, infor-
mujemy, że postępowanie w tej 
sprawie jest w toku. Wniosek 
rozpatrywany jest przez Urząd 
Miasta Tychy pod kątem formal-
no-prawnym. Wraz z wnioskiem 
złożony został raport oddziały-
wania przedsięwzięcia na środo-
wisko, który aktualnie podlega 
opiniowaniu oraz uzgodnieniu 
przez organy zewnętrzne: Regio-
nalną Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska, Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny, Państwo-
we Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej oraz Urząd 
Marszałkowski.

Chcemy wyraźnie podkreślić, 
że postępowanie trwa, a decyzja 
w tej sprawie nie została jeszcze 
wydana. Procedowanie sprawy 
może potrwać nawet kilka mie-
sięcy. W ramach postępowania 
wpłynęło wiele uwag, petycji 
oraz sprzeciwów wobec plano-
wanego przedsięwzięcia. Wszyst-
kie zostały zarejestrowane i za-
pewniamy, że będą podlegały 
wnikliwej analizie”.

prezydent prywatnie przeciw
Sprawa inwestycji stanęła także 
w miniony czwartek na forum 
Rady Miasta Tychy. Odpowia-
dając na pytania radnych prezy-
dent Andrzej Dziuba zapewnił, 
że prywatnie też jest przeciw-
ny lokalizacji tego typu spalar-
ni w Tychach, ale zobowiązany 
jest postępować zgodnie z obo-
wiązującym prawem i jeżeli wy-
magane przepisami opinie będą 
pozytywne, to trudno będzie 
uzasadnić ewentualna odmo-
wę zgody na jej realizację. Jak 
poinformował, wpłynęła już 
do tyskiego UM opinia Urzędu 
Marszałkowskiego i jest ona… 
pozytywna dla inwestora.
leszek sobieraj ●

społeczne „nie” 
dla planóW inWestora
Coraz więCej protestów W SPRAWIE bUDOWy INSTALAcjI PRZETWARZANIA ODPADóW. jEST OŚWIADcZENIE WŁADZ MIASTA.
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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:

–   bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej położonej 

w Tychach przy ul. Beskidzkiej oznaczonej jako działka nr 3511/77 o pow. 458 m2, 

z przeznaczeniem pod zieleń, bez możliwości jaj zabudowy.

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

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

–  odpłatnego zniesienia współwłasności w ten sposób, że działkę nr 4777/40 nabędzie 
w całości osoba prywatna, a działkę nr 4778/40 nabędzie w całości Gmina Miasta Tychy. 
Zniesienie współwłasności nastąpi z dopłatą na rzecz Gminy Tychy. Nieruchomość położona 
jest przy al. Marszałka Piłsudskiego w Tychach.

komunikaty reklama

reklama

Stowarzyszenie On/Off, Tyskie 
Szpilki, Active Women Associa-
tion i Razem dla Mikołowa były 
organizatorami III edycji regio-
nalnego Kongresu Kobiet, który 
w dniach 1-2 października odbył 
się w Tychach i Mikołowie.

Po piątkowych wystąpieniach 
inauguracyjnych i panelu dysku-
syjnym pt. „Marzenia kobiet – 
droga do realizacji”, które odbyły 
się w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Mikołowie, sobota była ty-
skim dniem Kongresu. Wszystkie 
wydarzenia tego dnia miały miej-
sce w Hotelu „Tychy”.

Tegoroczny Kongres odbywał 
się pod hasłem „Miejsce kobiety 

jest na szczycie” i skupił się na aspi-
racjach zawodowych kobiet, ich 
aktywności w życiu publicznym, 
przedsiębiorczości i finansach 
kobiet. Udział w Kongresie wzię-
ły przedsiębiorczynie, menadżer-
ki, działaczki społeczne, kobiety 
aktywne zawodowo, organizator-
ki wydarzeń kulturalnych i repre-
zentantki władz różnych szczebli 
– posłanki, senatorki, radne sa-
morządowe. Wykłady i prezenta-
cje dotyczyły m.in. wychowania 
i edukacji dziewcząt, programów 
dla aktywnych seniorek, edukacji 
seksualnej, opieki nad niepełno-
sprawnymi dorosłymi, ekologii 
i roli kobiet w sztuce. ww ●

Od początku tego tygodnia odby-
wają się spotkania autorskie w ra-
mach cyklicznych XV Tyskich Dni 
Literatury zorganizowanych przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Pierwszym, inaugurującym w po-
niedziałek wydarzenie gościem był 
Mariusz Szczygieł (relację ze spot-
kania zamieścimy w najbliższym 

numerze „TT”). Przed nami ko-
lejni goście – Izabela Klebańska, 
Maciej Orłoś, Andrzej Sikorow-
ski, Edyta Jungowska, Alina Przy-
datek i Jacek Komuda. Chętnych 
na spotkanie z autorami zaprasza-
my do Mediateki. Po szczegóły od-
syłamy do naszego kulturalnego 
kalendarza na stronie 16. kp ●

Miasto Tychy realizuje kolejny 
program profilaktycznych szcze-
pień przeciwko grypie. Z bez-
płatnych szczepionek skorzy-
stać mogą mieszkańcy Tychów 
powyżej 65. roku życia, którzy 
są przewlekle chorzy i/lub mają 
niskie dochody. Zapisy ruszyły 
27 września.

Trzeba ponadto być miesz-
kańcem miasta Tychy oraz wy-
razić zgodę na udział w progra-
mie i szczepienie oraz badanie 
lekarskie kwalifikujące benefi-
cjenta do szczepienia. Ponadto 
o kwalifikacji decyduje kolejność 
zgłoszeń do podmiotu działalno-
ści leczniczej realizującego pro-
gram.

Realizatorem programu jest: 
Centrum Medyczne im. Janu-
sza Mierzwy w Tychach, w swo-
ich placówkach przy ul. Gen. Ch. 
De Gaulle’a 49 (tel. 32 411 66 40) 
oraz przy ul. Wspólnej 3 (tel. 32 
216 95 23). Wizytę należy umó-

wić telefonicznie, a następnie 
w wyznaczonym terminie udać 
się do przychodni.

Program finansowany jest cał-
kowicie z budżetu miasta Tychy. 
W tym roku gmina planuje wy-
konać 3 200 szczepień. Wartość 
umowy 240 000 zł.

Jak informuje Urząd Miasta, 
szczepienia będą wykonywane 
czterowalentną szczepionką Va-
xigrip Tetra. Mn ●

Wszystkie wloty skrzyżowania, 
popularnie zwanego „przy Tęczy”, 
zostały zawężone. Zmianie uległ 
również program pracy sygnaliza-
cji – został wgrany program dwu-
fazowy, bez wydzielonych osobno 
relacji skrętnych. By zminimali-
zować utrudnienia roboty zostały 
podzielone na etapy.

– Co ważne, przez cały czas 
prowadzenia prac skrzyżowanie 
pozostanie przejezdne – mówi 
Arkadiusz Bąk, zastępca dyrek-
tora Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów w Tychach ds. realizacji 
inwestycji. – Tym razem przez ob-
szar robót drogowych będą mogły 
przejeżdżać wszystkie pojazdy, 
natomiast należy spodziewać się 

utrudnień w ruchu, ze względu 
na zawężone jezdnie. Kierowców 
prosimy o ostrożną jazdę i stoso-
wanie się do znaków drogowych 
i sygnałów świetlnych.

Prace mają na celu przebudo-
wę sieci oraz wymianę konstrukcji 
nawierzchni tarczy skrzyżowania. 
Finalnie skrzyżowanie zyska nową 
nawierzchnię, a przede wszystkim 
zmieni się jego geometria. Między 
innymi wydłużone zostaną pasy 
do lewoskrętów z al. Niepodległo-
ści, powstaną wyspy kanalizujące, 
a także zabudowana zostanie nowa 
sygnalizacja świetlna, która doce-
lowo włączona będzie do ITS-u.

Przypomnijmy, że ITS to sze-
roki projekt, który ma stworzyć 

możliwość inteligentnego stero-
wania ruchem i sprawić, że prze-
jazd przez Tychy będzie płyn-
niejszy i bezpieczniejszy. Oprócz 
szeregu robót teleinformatycz-
nych ITS obejmuje także prze-
budowy tyskich skrzyżowań.

– W ramach ITS do przebudo-
wy przeznaczono 39 skrzyżowań, 
z których 17 już skończyliśmy, 
na 11 trwają prace, a na kolejne 4 

wejdziemy w październiku – tłu-
maczy Artur Kruczek, dyrektor 
Miejskiego Zarządu Ulic i Mo-
stów w Tychach. – Czyli w tym 
roku skończymy co najmniej 32 
skrzyżowania, a wówczas na na-
stępny rok pozostanie ich już tyl-
ko 7. To oznacza, że zbliżamy się 
do końca tych prac, które wpły-
wają na poruszanie się po mie-
ście. Mz ●

w sierpniu ubiegŁego 
roku rada Miasta 
tyChy wsparŁa 
fundaCję Świetlikowo, 
przekazująC 
na bardzo korzystnyCh 
warunkaCh budynek 
w jaroszowiCaCh przy 
ul. Miodowej, tzw. 
dworek, gdzie powstaje 
oŚrodek preadopCyjny 
tusiętuli. 28 wrzeŚnia 
fundaCja przystąpiŁa 
do wyburzania 
budynku. niestety 
ten, który się taM 
znajdowaŁ, nie speŁniaŁ 
norM bezpieCzeństwa.

Nowy budynek będzie większy, 
bardziej przestronny i dopasowany 
do potrzeb najmłodszych dzieci. 
Wciąż jednak potrzebne są fundu-
sze. Jeśli chcesz wesprzeć Świetli-
kowo, możesz to zrobić pod adre-
sem www.zrzutka.pl/3kz244.

– Początkowo planowaliśmy 
zaadaptować budynek do na-
szych potrzeb – tłumaczy Nata-
sza Godlewska, prezes zarządu 
Fundacji Śląskie Hospicjum dla 
Dzieci Świetlikowo. – Niestety, 
po wykonanym audycie okazało 
się, że jest to niemożliwe. Klatki 
schodowe były za wąskie, trzeba 
by budować kolejne, brak było 
windy, zbyt wysokie stropy, przez 
które ogrzewanie było by nieren-
towne. Budynek miał zawalony 
dach i gnijące poddasze, ciekła 
woda, odpadał tynk ze ścian. Re-
mont tego budynku kosztował-
by nas znacznie więcej niż budo-
wa nowego. Z tego względu cały 
plan się mocno wydłużył. Aktu-
alnie uruchomienie ośrodka pla-
nujemy na koniec 2022 r i bę-
dzie to zakończenie pierwszego 
z trzech etapów. Wciąż potrzeb-
ne są fundusze, dlatego bardzo 
prosimy wszystkich o wpłacanie 
datków. Tych jak zwykle nigdy 

nie jest za dużo. Po zakończe-
niu pierwszego etapu przystąpi-
my do budowania ogrodu we-
wnątrz budynku, który będzie 
w kształcie litery U. Ostatnim 
etapem będzie budowa ogrodu 
sensorycznego – dodaje prezes 
Godlewska.

W ośrodku preadopcyjnym 
będą przebywać małe dzieci 
do czasu uregulowania ich sta-
tusu prawnego i ewentualne-
go przeprowadzenia procedury 
adopcyjnej. Dzieci pozostawia-
ne przez rodziców po urodzeniu 
to często dzieci chore, które mu-
szą zostać poddane diagnostyce, 
opiece i rehabilitacji. – My właś-
nie tym będziemy się zajmować, 
przygotowywać dzieci do przy-
szłego życia: zdrowotnie, emocjo-
nalnie i rozwojowo.

W tyskim ośrodku będą przyj-
mowane noworodki i niemowlęta 
(od urodzenia do 1. roku życia). 
Będą to zarówno dzieci zdrowe 
jak i chore, najczęściej porzuco-
ne w oknach życia oraz pozosta-
wione w szpitalach nie tylko z wo-
jewództwa śląskiego, ale również 
z całej Polski. Celem ośrodka bę-
dzie szybkie przywracanie dzie-
ciom rodziny.
kaMil peszat ●

w poniedziałek 13 tyskich linii 
nie zostało obsłużonych.

Nie 
wyjechali
W poniedziałek rano Zarząd Trans-
portu Metropolitalnego poinfor-
mował, że w godzinach porannych 
i popołudniowych wystąpiły utrud-
nienia na liniach autobusowych: 2, 
14, 31, 45, 69, 131, 137, 268, 273, 
525, 554, 655, Sz3 obsługiwanych 
przez Przedsiębiorstwo Komunika-
cji Miejskiej w Tychach. Aktualnie 
pracownicy są w sporze zborowym 
z tyskim przewoźnikiem z powo-
du braku porozumienia w sprawie 
podwyżki płac.

Zarząd PKM wydał w tej spra-
wie oświadczenie, w którym czyta-
my: „W związku brakiem realizacji 
niektórych kursów Przedsiębior-
stwo Komunikacji Miejskiej w Ty-
chach przeprasza pasażerów za nie-
dogodności. Zaistniała sytuacja 
ma związek ze zwiększoną absen-
cją chorobową oraz brakiem kie-
rowców autobusowych na rynku 
pracy. Podjęliśmy działania, aby 
jak najszybciej powrócić do reali-
zacji kursów zgodnie z rozkładem. 
O zmianach będziemy informo-
wać pasażerów z wyprzedzeniem”. 
Tymczasem związkowcy z PKM 
zapowiadają zaostrzenie sporu.
kaMil peszat ●

ruszyły zapisy na bezpłatne szczepienia w Tychach.

Nie daj się grypie

regionalny kongres kobiet odbył się w Tychach i Mikołowie.

miejsce Na szczycie

Mariusz szczygieł na początek.

Święto literaturyUtrUdnienia przy „tęczy”
drogowCy zabrali się za kolejne skrzyżowanie, MODERNIZOWANE W RAMAch ITS.

W ŚWietlikoWie BUrzą
budynek dawnego dworku w jaroszowiCaCh NIE NADAWAŁ SIę DO EKSPLOATAcjI.

Św
iet
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ow

o

w poniedziaŁek, 4 października nastąpiŁa 
zMiana organizaCji ruChu na skrzyżowaniu 
al. niepodlegŁoŚCi z ul. wyszyńskiego. 
roboty te są CzęŚCią realizowanego 
obeCnie w MieŚCie inteligentnego systeMu 
zarządzania i sterowania ruCheM, któryM 
doCelowo będzie objętyCh 39 skrzyżowań.

Ka
m

il P
es

za
t

ar
c.

4 | 5 października 2021 www.tychy.pltwoje tyChy nasze tychy



reklama

BiBliOteka W galeRiiflash

Urząd Miasta Tychy ufundował książkomat dla Miejskiej biblioteki Publicznej, który stanął w Gemini 
Park Tychy. W „Przystani książki” każdy czytelnik posiadający kartę MbP będzie mógł bezobsługowo 
wypożyczyć jedną z 93 proponowanych pozycji. – Galeria handlowa to świetne miejsce dla takiego 
automatu, który jest przedłużeniem najnowocześniejszej biblioteki na Śląsku – tyskiej Mediateki. 
Nasi bibliotekarze niejednokrotnie pokazywali, że są w awangardzie, jeżeli chodzi o wykorzystanie 
nowinek technologicznych w swojej pracy. Ogromnie dziękuję za to pani dyrektor – mówił na 
otwarciu zastępca prezydenta Tychów ds. społecznych Maciej Gramatyka (na zdjęciu: dokonuje 
pierwszego wypożyczenia). – Obsługa książkomatu jest banalnie prosta. Wystarczy wybrać pozycję 
i przyłożyć kartę czytelnika. Na miejscu będzie działał punkt, gdzie wyrobimy kartę każdemu 
chętnemu – dodała Anna Krawczyk dyrektor MbP w Tychach. kp ●
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jak wynika z danyCh 
portalu rankoMat.
pl, w tyChaCh 
na zakup Mieszkania 
z rynku wtórnego 
trzeba przeznaCzyć 
Średnio 5.837 zŁ 
za Metr kwadratowy. 
to jedna z najwyższyCh 
stawek w MiastaCh 
województwa 
Śląskiego, gdzie Średnia 
Cena wynosi 4.918 zŁ.

Sprawdzono ceny mieszkań 
na rynku wtórnym w miastach 
powyżej 50 tysięcy mieszkań-
ców, porównując pod tym kątem 
77 największych miejscowości 
w Polsce. Wzięto pod uwagę 
stawki (opublikowane na adre-
sowo.pl.) dotyczące średnich cen 
ofertowych za metr kwadratowy 
w II kwartale 2021 r.

W województwie śląskim 
średnia cena za metr kwadra-
towy mieszkania z rynku wtór-
nego wynosi 4.918 zł. W po-
równaniu z resztą województw 
to jedna z najniższych stawek. 
Najniższe średnie ceny oferto-
we za metr kwadratowy miesz-
kania mają: opolskie ze staw-
ką 4.723 zł i lubuskie ze stawką 
4.626 zł mają. Najwyższe z kolei 
małopolskie (9.299) i mazowie-
ckie (10.617 zł).

Ze wszystkich ponad 50-ty-
sięcznych miejscowości w Polsce, 
Tychy ze stawką 5.837 zł zajmu-
ją 53. pozycję (licząc od najtań-
szych) pod względem cen za metr 
kwadratowy mieszkania z ryn-
ku wtórnego. Z kolei biorąc pod 
uwagę miejscowości o najwyż-
szych stawkach, Tychy są na 25. 

miejscu. W porównaniu z innymi 
miastami w regionie, najbardziej 
zbliżoną stawkę za metr kwadra-
towy mieszkania z drugiej ręki 
mają Bielsko-Biała (6.135 zł) 
i Katowice (6.279 zł). Taniej niż 
w Tychach jest m.in. w Gliwicach 
(5.338 zł), Zabrzu (4.366 zł) i By-
tomiu (3.738 zł).

Trzy miasta z najniższymi 
stawkami to: Jastrzębie Zdrój – 
3.651 zł, Bytom – 3.738 zł i Os-
trowiec Świętokrzyski – 3.889 zł 
za m kw. Z kolei czołówka „naj-
droższych” miast jest dość oczy-
wista: 1. Warszawa – 11.757 zł, 
2. Kraków – 9.891 zł, 3. Gdańsk 
– 9.843 zł, 4. Gdynia – 8.687 zł. 
5. Wrocław – 8.682 zł. Nieco za-
skakująca w rankingu jest 6. pozy-
cja Pruszkowa ze stawką 8.208 zł 
za m kw.

O komentarz poprosiliśmy 
działającą na rynku nierucho-
mości w Tychach Magdalenę Pi-
sarzowską z Biura Nieruchomo-
ści Pisarzowski.

– Wysokie ceny mieszkań 
na tyskim rynku wtórnym to bar-
dzo złożony temat, na który mia-
ło i ma wpływ wiele czynników. 
Przede wszystkim jest strefa prze-
mysłowa z tysiącami miejsc pra-
cy, która przyciąga kolejnych pra-
cowników, fachowców, a ci z kolei 
poszukują mieszkań. Po drugie, 
Tychy są uważane za jedno z bar-
dziej bezpiecznych miast w po-
równaniu z innymi miastami Me-
tropolii, po trzecie – położenie 
miasta na linii północ-południe, 
łatwy przejazd, bez konieczności 
wjeżdżania do śródmieścia czyli 
bardzo inteligentnie i funkcjonal-
nie zaprojektowane miasto. Mia-
sto ma też niezaprzeczalny atut, 

myślę, że kluczowy – sporo tere-
nów zielonych, sąsiedztwo lasów, 
miejsca rekreacji, dobre rozplano-
wanie, itd. Konkurując z np. Gli-
wicami, które też mają Specjal-
ną Strefę Ekonomiczną, obecnie 
popyt na mieszkania jest w Ty-
chach większy, choć nie mamy 
np. wyższej uczeni. Ludzie jednak 
wybierają Tychy, bo – choć ni-
gdzie nie jest idealnie, w Tychach 
jest po prostu bezpiecznie, czy-
sto i estetycznie. Wbrew jednak 
powszechnej opinii, w Tychach 
buduje się stosunkowo niewiele 
nowych mieszkań. W porówna-
niu z innymi miastami w Polsce, 
mało jest nowych osiedli, budyn-
ków wielomieszkaniowych. Sporo 
natomiast buduje się domów jed-
norodzinnych, wolnostojących, 
w zabudowie bliźniaczej czy sze-
regowej, ale obecnie wszędzie 
buduje ich się dużo. To z kolei 
efekt stale rosnącej inflacji. Ktoś, 
kto ma np. ulokowane pieniądze 
w dwóch mieszkaniach i jeszcze 
planuje zabrać do siebie starzeją-
cych się rodziców, po prostu de-
cyduje się na budowę domu. Ale 
i tutaj możliwości Tychów się po-
woli kończą, bo zaczyna już bra-
kować terenów pod budowni-
ctwo jednorodzinne. Wysokie 
ceny mieszkań na rynku wtór-
nym to właśnie skutek m.in. tego, 
że w Tychach mamy mały ry-
nek pierwotny. Biorąc pod uwa-
gę, że na rynku wtórnym podaż 
jest zawsze taka sama, a na ryn-
ku pierwotnym jest ona obecnie 
niewielka, ceny szybują w górę. 
I mamy dziś sytuację, że w Ty-
chach popyt na mieszkania dwu-
krotnie przewyższa ich podaż.
leszek sobieraj ●

Oddana do użytku w lipcu br. 
tłocznia ścieków przy ul. Żorskiej 
w Tychach jest jednym z najwięk-
szych tego typu obiektem w Eu-
ropie. Ultranowoczesna tłocz-
nia zastąpiła przestarzały obiekt 
pompowni, wybudowany jeszcze 
w latach 70. ubiegłego wieku.

Przepompownia ścieków „RS” 
powstała blisko 50 lat temu. Zlo-
kalizowany przy ul. Żorskiej 
obiekt miał za zadanie odbierać 
i pompować ścieki z powstają-
cych w okolicy nowych osiedli 
mieszkaniowych – „R” oraz pro-
jektowanego „Stella” (obecnie 
„Sosnowe”).

– Po upływie pół wieku obiekt 
nie przystawał już technologicz-
nie do obecnych czasów. Prze-
starzałe rozwiązania, takie jak 
np. manualne wydobywanie 
przez operatora osadów stałych 
ze ścieków, a także zwiększają-
cy się dopływ ścieków, spowo-
dowany rozwojem urbanistycz-
nym pobliskich osiedli sprawiły, 
że w 2015 roku podjęliśmy decy-
zję o budowie nowego, zaawanso-

wanego technologicznie obiektu 
– wyjaśnia Zbigniew Gieleciak, 
prezes zarządu Regionalnego 
Centrum Gospodarki Wodno-
Ściekowej SA w Tychach.

Uruchomiona w lipcu br. 
tłocznia jest modułowa i zopty-
malizowana pod względem moż-
liwości nadzoru, serwisu i kon-
serwacji. – Przede wszystkim jest 
całkowicie hermetyczna. Ograni-
czyliśmy tym samym uciążliwy 
wpływ na otoczenie i środowi-
sko. Odpady nie są generowane 
na miejscu, tylko przetłaczane 
bezpośrednio do oczyszczal-
ni ścieków i tam separowane. 
Dodatkowo nie jest konieczna 
obecność operatora, gdyż sy-
stem umożliwia monitorowanie 
wszystkich parametrów i stero-
wanie z poziomu dyspozytora 
w oczyszczalni ścieków. Sterowa-
nie zintegrowano z istniejącym 
systemem zarządzania w obiek-
tach eksploatowanych przez na-
szą spółkę – tłumaczy Wojciech 
Krupa, dyrektor działu kanaliza-
cji w RCGW SA

Spółka podkreśla, że obiekt 
jest zaprojektowany w taki spo-
sób, by funkcjonować przez ko-
lejne kilkadziesiąt lat, przy ros-
nącym dopływie ścieków, a także 
z zastosowaniem szeregu rozwią-
zań, by eliminować ryzyko wy-
stąpienia krytycznych awarii. 
– Analizowaliśmy awarie wystę-
pujące w takich przepompow-
niach na terenie naszego kraju 
i zastosowaliśmy takie rozwiąza-
nia, by je minimalizować. Sucho-
stojące pompy będą działać nawet 
wtedy, gdy dojdzie do zalania ko-
mory pomp, a instalacja agregatu 
prądotwórczego pozwoli na ciągłe 
działanie całego obiektu – wylicza 
Zbigniew Gieleciak.

To nie koniec inwestycji w oko-
licy ul. Żorskiej. Trwa renowacja 
starego budynku i instalacji prze-
pompowni, która będzie obiek-
tem rezerwowym, a tuż obok 
nowego budynku tłoczni wkrót-
ce powstanie farma fotowolta-
iczna, która zapewni pokrycie 
większości potrzeb energetycz-
nych obiektu. Mp ●

chętnych dWa razy 
Więcej
wysokie stawki za Metr kwadratowy MIESZKAń NA TySKIM RyNKU WTóRNyM.

najnowocześniejsza tłocznia ścieków w Polsce działa w Tychach.

przede wszystkim 
hermetyczNa

Tłocznia ścieków przy Żorskiej jest jedną z największych i najnowocześniejszych w Europie.
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Dwa jubileusze – 70-lecia powstania PEDMO SA oraz 50-lecie budowy zakładu w Tychach – były 
okazją do zorganizowania uroczystej gali, jaka odbyła się w hotelu Piramida. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele współpracujących z PEDMO SA firm, hut z Arcelor Mittal Warszawa, instytucji 
i ośrodków badawczych, m.in. Sieci badawczej Łukasiewicz oraz dostawców i kontrahentów.
Firma PEDMO SA jest jednym z najstarszych tyskich zakładów. jest producentem i dostawcą 
materiałów pomocniczych dla odlewnictwa i hutnictwa, które decydują o jakości produkowanej 
stali i różnych metali.
Na zdjęciu gospodarze jubileuszowej Gali (od lewej): Dominik Tabin – sekretarz Rady Nadzorczej, 
wiceprezes firmy bogumiła Wieczorek, bogdana Nowok – przewodnicząca RN oraz prezes PEDMO 
SA Wacław Nowok.

ar
c.

fundusz górnoŚląski 
sa wspólnie okręgową 
izbą przeMysŁowo-
handlową w tyChaCh 
zorganizowali 
w Minioną Środę, 29.09 
spotkanie w raMaCh 
projektu „proMoCja 
gospodarCza regionu 
oraz dziaŁania 
związane z tworzenieM 
przyjaznyCh warunków 
do inwestowania 
i eksportowania”.

Projekt ten realizowany jest przez 
Województwo Śląskie oraz Fun-
dusz Górnośląski SA ze środków 
Unii Europejskiej i ma na celu 
promocję gospodarczą regionu 
oraz eksportu.

Mimo pandemicznego spo-
wolnienia, sytuacja gospodarcza 
w województwie śląskim jest do-
bra. Firmy nie obawiają się już tak 
bardzo sytuacji związanej z co-
vid-19, a większość z nich ra-
czej poszukuje nowych pracow-
ników i uzupełnia stany kadrowe 
niż dokonuje cięć w zatrudnie-
niu. Większy niepokój wzbudza-
ją natomiast rosnące koszty dzia-
łalności oraz braki półproduktów 
czy surowców. Dlatego przedsię-

biorstwa szukają nowych możli-
wości kooperacji, rynków zbytu, 
nowych źródeł zaopatrzenia oraz 
możliwości sprzedaży. I właśnie 
organizowane w ramach pro-
gramu spotkania służą wzmoc-
nieniu potencjału śląskich firm, 
przyczyniając się do wzrostu po-
ziomu eksportu małych i średnich 
przedsiębiorstw z województwa 
śląskiego, jak również promocji 
samego województwa.

W trakcie tyskiego „śniada-
nia z eksportem” organizatorzy 
mieli możliwość przybliżyć nie 
tylko tyskim, ale i regionalnym 
przedsiębiorcom podstawy dzia-
łalności eksportowej oraz aktu-
alnie dostępne środki pomoco-
we w tym obszarze, jak również 
planowane przez Urząd Mar-
szałkowski misje gospodarcze. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. 
wiceprezes Funduszu Górnoślą-
skiego SA Jacek Miketa, Maria 
Materla – radna Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego oraz Zbi-
gniew Gieleciak, prezes OIPH 
w Tychach.

Łukasz Rosicki z Funduszu 
Górnośląskiego zaprezentował 
dwa projekty dla firm z zakresu 
wsparcia działalności eksporto-
wej, które obecnie prowadzi Fun-

dusz Górnośląski InterSilesia oraz 
Global Silesia. Przedsiębiorcy 
uzyskali kompletną i szeroką in-
formację na temat zbliżających się 
wydarzeń, w tym o kolejnej edy-
cji Akademii Internacjonalizacji 
i planowych misjach zagranicz-
nych do Chorwacji, Tunezji oraz 
Dubaju. Z kolei Mariola Misio-
rowska, która od lat współpra-
cuje z MŚP oraz sektorem bi-
znesowym w zakresie ekspansji 
na rynki zagraniczne, mówiła 
o szansach i zagrożenia związa-
nych z rozpoczynaniem działal-
ności eksportowej oraz omówiła 
praktyczne przykłady uwarunko-
wań eksportu.

Podczas spotkania przed-
siębiorcy mogli porozmawiać 
z ekspertami i przedstawicielami 
Funduszu Górnośląskiego SA, 
przedstawić własne doświadcze-
nia oraz problemy związane z eks-
portem. Zwrócono uwagę m.in. 
na obostrzenia covidowe, kwestie 
patentowe oraz obsługę prawną 
związaną z wejściem na zagra-
niczne rynki. Dużym wyzwaniem 
dla niektórych firm są nowe obo-
wiązki związane z koniecznością 
zapewnienia transportu nisko-
emisysjnego np. na rynek wło-
ski. ls ●

W dzielnicy Wartogłowiec odbył 
się militarno-survivalowy festyn 
osiedlowy zorganizowany przez 
Miejskie Centrum Kultury i radę 
osiedla w ramach Budżetu Oby-
watelskiego.

Festyn, który odbył się na tere-
nie Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 3, cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. – Frekwen-
cja przerosła nasze najśmielsze 
oczekiwania. Bardzo się z tego 
cieszymy, bo to właśnie dla ludzi 
organizujemy takie wydarzenia – 
mówił współautor wniosku Grze-
gorz Staroń.

Podczas wydarzenia uczestnicy 
mogli oglądnąć sprzęt militarny, 
pojazdy wojskowe, a nawet spraw-
dzić się na strzelnicy. Rozstawio-
no replikę szpitala polowego, zaś 
Muzeum Śląskiego Września 1939 
wraz ze Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznej „73 pułk 
piechoty” przeprowadziło de-
monstrację salw z armaty. Stowa-
rzyszenie Strzelecko-Proobronne 

Husaria Śląsk rozstawiło strzelni-
cę ASG, odbyły się również war-
sztaty samoobrony, wyszukiwa-
nie łusek wykrywaczem metalu, 
liczne konkursy z nagrodami oraz 

zajęcia z przetrwania w terenie. 
Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Tychach odpowiadała na pyta-
nia dotyczące poboru.
kaMil peszat ●

warto głosować w budżecie Obywatelskim.

pikNik po wojskowemu

Jedną z atrakcji była strzelnica ASG.
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spotkanie 
z eksportem
nowe szanse rozwojowe DLA ŚLąSKIch PRZEDSIębIORcóW

Spotkanie odbyło się w Hotelu „Tychy”.
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w raMaCh Cyklu tury 
kultury Miejska 
biblioteka publiCzna 
zaprosiŁa na spotkanie 
autorskie janusza 
Chabiora, polskiego 
aktora teatralnego 
i filMowego.

Rozmowę z gwiazdą przeprowa-
dził Marcin Michrowski, który 
rozpoczął spotkanie od wątku 
tyskiego. – Będąc nastolatkiem 
jako uczeń technikum samocho-
dowego przyjechałem do Tychów 
na praktykę robotniczą – wspo-
minał Janusz Chabior. – Dosta-
łem kwaterę w hotelu, natural-
nie w robotniczym. Pierwszego 
dnia praktyk zostałem rzucony 
na głęboką wodę do tzw. karuze-
li czyli spawarki elementów fia-
ta 126p, pracującej jednocześnie 
na kilkudziesięciu elementach. 
Mojemu koledze po dwóch go-
dzinach poszła już krew z nosa, 
a mnie wcale nie było lżej. Za-
tem mogę przyznać, że nie jestem 
w Tychach po raz pierwszy i wra-
cam do państwa z bagażem wspo-
mnień. Co się tyczy samej szkoły 
to wybrałem ją, bo mieli sekcję 
kartingową. Przygotowałem się, 
zdałem egzaminy i się dostałem. 
Poszedłem więc na pierwsze spot-
kanie sekcji kartingowej, trener 
mnie zobaczył i rzekł „za wysoki”. 
I tyle z mojej kariery kierowcy.

marynarzem być
Dalej prowadzący skierował roz-
mowę na temat początków karie-
ry zawodowej Chabiora. – W su-
mie to zawsze chciałem zostać 
marynarzem, ale wszystkie moje 
marzenia się nie spełniały, a życie 
kierowało mnie swoim własnym 
torem. O aktorstwie nigdy nie 
myślałem częściej, niż gdy patrzy-
łem na piękne aktorki. Ja chcia-
łem ujarzmiać morza i oceany, pić 
rum i grog a w portach przeżywać 
gorące romanse. Ale tak się nie 
stało. Ja mam taką swoją teorię, 
że gdzieś to nasze życie jest już 
zaplanowane. Po maturze chcia-
łem pójść do szkoły marynarskiej, 
by ruszyć w świat i zdobyć te ko-
biety pod palmami. Niestety, moje 
plany pokrzyżowała matematycz-
ka, która dała mi dwóję na ma-
turze i poszedłem do wojska. 
W wojsku natomiast plany o ko-
bietach i palmach bardzo szybko 
mi wybito z głowy. Po dwóch la-
tach wróciłem do pani Ani mate-
matyczki i zdałem maturę.

W rozmowie wyszło również, 
że gość miał romans z bibliotekar-
stwem. – Tak, pobierałem nauki 
w Pomaturalnym Studium Kultu-
ralno-Oświatowym i Bibliotekar-
skim, ale jako instruktor teatru 
amatorskiego dla dzieci i mło-
dzieży. Niemniej jednak, gdyby 
powinęła mi się noga to się z chę-
cią odezwę – zagajał aktor, pusz-
czając oczko do dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej Anny 
Krawczyk. Jak to się jednak sta-
ło, że Janusz Chabior został akto-
rem? – Zakochałem się w aktorce 
i chciałem być blisko niej. Zaczą-
łem się pojawiać w teatrze w Leg-
nicy na próbach, w których bra-
ła udział. Wiadomo, trzeba było 
mieć dziewczynę na oku. Które-
goś dnia zachorował jeden z wy-
konawców i reżyser obsadził mnie 
na próbę. Zobaczył mnie dyrek-
tor teatru i dał mi rolę na stałe. 

Pomyślałem, że w sumie fajna 
ta praca.

klątwa złotych lwów
Publiczność Mediateki mogła 
usłyszeć o początkach adepta ak-
torstwa Chabiora, o pierwszych 
rolach, wychodzeniu z teatru 
w przestrzeń miasta czy w koń-
cu o próbie dostania się na studia 
aktorskie. – Poszło jak z maturą. 
Za pierwszym razem nie zdałem. 
Wróciłem po dwóch latach i zda-
łem – śmiał się aktor.

Kariera Janusza Chabiora sięg-
nęła zenitu w okolicy 2006 roku. 
Porwały go najlepsze teatry w sto-
licy – Rozmaitości, Teatr Imka, 
Garnizon Sztuki, 6. piętro. Poza 
tym posypały się angaże do pro-
dukcji filmowych. I nagrody, mię-
dzy innymi Złote Lwy za najlep-
szą rolę drugoplanową w „Made 
in Poland”. – Można zagrać 20, 
50, nawet sto ról, ale każdy ak-
tor przyzna, że w swojej karierze 
ma zaledwie, jedną, góra dwie, 
które są niczym dar od Boga. Dla 
mnie taką rolą był Wiktor, nauczy-
ciel, alkoholik w „Made in Po-
land”. Moja mama, gdy zobaczyła 
mnie na scenie („Made in Poland” 
to również spektakl – przyp. red.), 
powiedziała, że nie chce oglądać 
swojego syna w takich sytuacjach. 
To była bodaj najlepsza recenzja 
– wspominał aktor. – Niestety, 
po Złotych Lwach sprawdziła się 
obiegowa opinia, że kto je dostanie, 
ten przez trzy lata nie otrzymuje 
żadnych propozycji. I tak to tro-
chę w moim przypadku też było. 
Nigdy jakoś nie przywiązywałem 
wielkiej wagi do nagród, ale ta aku-
rat w Polsce jest dla aktora najważ-
niejsza. Dla mnie również.

patolog zdystansowany
Pozostał mu jednak teatr oraz 
„Komisarz Alex”, serial telewi-
zyjny w którym gra policyjnego 

patologa. – Jakoś tak się złoży-
ło, że na planie mamy już trze-
cie czy czwarte pokolenie psów, 
kilku komisarzy albo wyjechało 
albo zaginęło w Brazylii, a Leon 
Berger wciąż jest na posterunku. 
To bardzo ciekawa rola. Przed 
pierwszym klapsem rozmawiałem 
z wieloma patologami i zrozumia-
łem, że oni po prostu muszą od-
dzielić prace od życia prywatne-
go, bo inaczej by zwariowali. Stąd 
też moja postać jest tak bardzo 
zdystansowana do pracy, którą 
wykonuje. Tak jak każdy pato-
log, jako Leon nie traktuję ciał, 
jako osoby, lecz przedmiot mojej 
pracy. Stąd też to surrealistyczne 
poczucie humoru. Inaczej nikt 
by nie przetrwał w tym zawodzie 
dłużej niż miesiąc.

historia prawdziwej miłości
Spotkania autorskie to świetna 
okazja, aby poplotkować czy też 
wypytać o prywatne życie gościa. 
Nie omieszkał takich pytań zadać 
prowadzący rozmowę, dzięki cze-
mu publiczność Mediateki usły-
szała świetną historię miłosną.

– Dostałem kiedyś angaż, 
w którym miałem siedzieć z psem 
na dachu i prowadzić z nim oży-
wiona rozmowę o życiu. Strasz-
nie byłem ciekaw, co to za pies. 
Okazał się białym pudlem, psem 
producentki. Pomyślałem dla-
czego nie, po czym on zaczął 
na wszystkich warczeć i ujadać. 
Wtedy pomyślałem – dlaczego 
tak? Pies absolutnie nie chciał 
współpracować. Obróciłem się 
na pięcie i pojechałem do schro-
niska, a raczej do ośrodka rehabi-
litacji dla dzikich zwierząt, gdzie 
było pełno bocianów, kilka lisów, 
ryś i chyba nawet niedźwiedź. 
Byłem bardzo ciekaw, jakiego 
mi psa zaproponują. Kierownik, 
usłyszawszy o co chodzi, po-
wiedział, że ma idealnego kan-

dydata – Batmana... I przyniósł 
trójnogiego pieska kalekę. Popa-
trzyliśmy na siebie i wiedziałem, 
że on to ze mną zagra. Pewnie 
słyszeli państwo tysiące historii 
od właścicieli psów, jakie to one 
nie są mądre, jak wszystko ro-
zumieją, jak podpowiadają przy 
rozwiązywaniu krzyżówek i tego 
typu rzeczy. I ja mam też takie hi-
storie, ale moje są prawdziwe. Pod 
przysięgą mogę zeznać, że Bat-
man robił wszystko, o co go tylko 
poprosiłem. W jakiś sposób rozu-
miał, że to może być jego jedyna 
szansa na wyrwanie się ze schro-
niska. Ten pies był lepszy od za-
wodowego aktora, bo fiksował 
swoje pozycje. Wiedzą państwo 
jak to jest z aktorami, na planie 
myślą o niebieskich migdałach 
i przy dublach nie zajmują swo-
ich miejsc tylko gdzieś pół me-
tra dalej, gdzie ani światła nie ma, 
ani kamery. Batman, jak mu po-
kazałem, że tu ma się zatrzymać 
i stanąć, robił to za każdym ra-
zem. Gdy graliśmy na dachu, było 
zimno i trząsł się bardzo, obieca-
łem mu, że to już ostatnie ujęcie 
i gdy padło „akcja”, Batman stał 
niewzruszony jak posąg. Opo-
wiedział mi swoją historię, zo-
stał znaleziony ledwo żywy w ro-
wie, poturbowany, zamarznięty. 
W klinice postanowiono skrócić 
jego męczarnię i uśpić. Gdy we-
terynarz już miał przygotowaną 
strzykawkę, ten otworzył oko i za-
protestował. Walczył, chciał żyć. 
Pozwolono mu na to, pomimo 
że większość kości miał połama-
nych. Po wspólnych trzech dniach 
na planie odbyłem z nim poważ-
ną rozmowę i wytłumaczyłem, 
że prowadzę życie w rozjazdach 
i nasza miłość może być trudna. 
Zrozumiał i tak jesteśmy ze sobą 
do dziś. Oczywiście to wszystko 
prawda, za co ręczę swoim hono-
rem. kaMil peszat ●

tyszanin zygMunt 
jantosz przeMierzyŁ 
rowereM kilka 
kontynentów, a w tyM 
roku MiaŁ w planaCh 
MiaŁ odwiedzenie 
kolejnego – australii. 
przygotowania 
rozpoCząŁ przed 
dwoMa laty, jednak 
wybuCh epideMii 
pokrzyżowaŁ te 
zaMierzenia.

Zdecydował się więc na samot-
ną podróż dookoła Polski i choć 
już kiedyś zaliczył tę trasę, po-
stanowił ją nieco zmodyfikować, 
poprowadzić możliwie najbliżej 
granic i co najważniejsze – od-
wiedzić kilka miejsc, w których 
spędził dzieciństwo i młodość. 
Była więc to dla niego także po-
dróż w czasie…

170 kilometrów dziennie
– Przejechałem ponad 4 tys. kilo-
metrów w 24 dni, co dało średnią 
około 170 km dziennie – opowia-
da. – Podróżowałem głównie dro-
gami lokalnymi, część trasy po-
konałem rowerowymi szlakami 
Green Velo. Z Tychów skierowa-
łem się w stronę Rybnika i dalej 
na południe i zachód – Raci-
bórz, Prudnik, Kotlinę Kłodzką 
i na północ – odwiedziłem Wał-
brzych i moje rodzinne strony 
w okolicach Strzegomia. Potem 
pojechałem do Złotoryi, bo tu-
taj chodziłem do szkoły zawodo-
wej, a następnie skierowałem się 
na południowy zachód do grani-
cy z Niemcami: Szklarska Porę-
ba, Świeradów Zdrój, Bogatynia 
i kopalnia Turów, o którą teraz 
mamy tę „zadymę”. A potem ru-
szyłem na północ aż do Między-
zdrojów.

Początkowo pogoda była kiep-
ska – zimno, padał deszcz, a jaz-
dę najbardziej utrudniał silny 
wiatr. A to podwójny wysiłek i nic 
dziwnego, że po drodze „zgu-
bił” osiem kilogramów. Nocował 
w schroniskach, w domach pro-
wadzących działalność agrotury-
styczną, ale zdarzało się, że i pod 
chmurką, bo czasami ze zmęcze-
nia nie chciało mu się rozstawiać 
namiotu.

Uwaga na wilki
– Tak było jednak do chwili, 
kiedy przy drodze spostrzegłem 
tablice informacyjne dla kierow-
ców – „Zwolnij, wilki”. Jak się 
okazuje, mamy do czynienia 
z prawdziwa plagą wilków w za-
chodniej Polsce, w okolicach 
Zielonej Góry i w wojewódz-
twie lubuskim oraz na wscho-
dzie Polski, wzdłuż granicy. 
Kiedy zobaczyłem te znaki, 
zrezygnowałem ze spania pod 
chmurką. Rozmawiałem zresztą 
z leśnikiem, który powiedział, 
że w lasach widziano watahy 
wilków i wszyscy się zastana-
wiają, czy nie zaczną atakować 
ludzi. W każdym razie na noc 
miejscowi zamykają psy, bo wil-
ki lubią je mniej więcej tak jak 
psy koty.

Z Międzyzdrojów pojechał 
wzdłuż wybrzeża do Gdań-
ska, potem odwiedził Malbork 
i znów na północ – przez Mazu-
ry do Ełku, Doliny Rospudy i Su-
wałk. Na szczęście pogoda się po-
prawiła, zrobiło się ciepło, a nawet 
gorąco. Podróżowanie w tempe-

raturze powyżej 30 st. C też nie 
jest przyjemne

– Odwiedziłem Stary Fol-
wark, gdzie przed 40 laty jeź-
dziłem na obozy piłkarskie. Jak 
się okazało – wiele się tam nie 
zmieniło… A potem cały czas 
wschodnią granicą aż do Biesz-
czad, gdzie w Brzozowie odwie-
dziłem kuzyna. Następnie jecha-
łem wzdłuż granicy ze Słowacją, 
kawałek Zakopianką i do domu. 
Ciekawa podróż, sporo doświad-
czeń i znajomości. Mimo tej całej 
epidemicznej sytuacji, spotkałem 
wielu życzliwych i gościnnych 
ludzi.

o australii nie zapominam
Wielu tyskich rowerzystów poko-
nało trasę dookoła Polski, część 
z nich może pochwalić się zdo-
bycie odznak turystycznych. Te 
jednak nie interesują Zygmunta 
Jantosza, bo jak mówi, zdobywa-
nie odznak to pewne ogranicze-
nie, bo trzeba być w określonych 
miejscach i prowadzić dokumen-
tację.

– Wolę podróżować sam, je-
chać tam, gdzie chcę, sam ustalać 
trasę, w tym przypadku – możli-
wie jak najbliżej granicy. Raz wy-
brałem się w podróż z kolegami, 
ale stwierdziłem, że się do tego 
nie nadaję. Po południu i wie-
czorem rozglądają się za kola-
cją, odpoczynkiem, szukają 
noclegu. A dla mnie to najlep-
szy czas, żeby jeszcze „depnąć”. 
Jestem jak samotny wilk, który 
unika watahy.

O Australii nie zapominał. 
Na rowerze przejechał niemal 
całą Europę, zawitał do Azji, 
Afryki, był w obu Amerykach, 
a wyprawa do Australii to nadal 
jego wielkie marzenie.

– Chciałbym pokonać ten trud-
ny kontynent, zaplanowałem po-
dróż z zachodu na wschód, rozpo-
czynając od Perth. Ale okazało się 
to teraz niemożliwe, bo co z tego, 
że kupię bilet, skoro mogę nie 
wylecieć, a jak szczęśliwie do-
trę na miejsce, może się okazać, 
że nie będę mógł wrócić.
leszek sobieraj ●

panny, palmy i Batman
spotkanie z januszeM ChabioreM – POPULARNyM AKTOREM TEATRALNyM, SERIALOWyM I FILMOWyM.

podróż W czasie
zygMunt jantosz: ZAMIAST DO AUSTRALII – DOOKOŁA 
POLSKI.

Jednym z miast na trasie Zygmunta 
Jantosza był Lidzbark Warmiński.

Janusz  Chabior zgromadził w Mediatece komplet publiczności.
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Wynajmij wolne
boksy handlowe

reklama

w raMaCh akCji 
popojutrze, 
organizowanej przez 
sense Consulting, 
MŁodzieżowy doM 
kultury nr 1 iM. 
artystów rodu 
kossaków otrzyMaŁ 
grant w wysokoŚCi 60 
tys. zŁ na realizaCję 
nowatorskiego 
projektu – stworzenia 
aplikaCji z ćwiCzeniaMi 
dykCyjnyMi.

Będzie to narzędzie do pracy 
z dziećmi i młodzieży lub do sa-
mokształcenia dla tych, którzy 
będą chcieli pracować ze słowem, 
poznać tajniki dykcji, prawidło-
wego wysławiania się, podstaw 
gry aktorskiej i sztuki wystąpień 
publicznych.

– Bardzo cieszymy się z przy-
znania grantu, bo to duże osiąg-
nięcie grupy osób zaangażowa-
nych w projekt – powiedział Maciej 
Gruchlik, dyrektor MDK 1. – Była 
to wieloetapowa, bardzo wyma-
gająca praca, związana z licznymi 
spotkania, konsultacjami, ale też 
pozwalająca zebrać wiele nowych 
doświadczeń oraz nabyć dodatko-
we kompetencje w zakresie pisania 
projektów. Teraz przed nami wca-
le nie łatwiejszy etap wdrażania in-
nowacji, który także będzie proce-
sem, bowiem chcemy, by aplikacja 
była możliwie jak najbardziej roz-
budowana, a wprowadzanie po-
szczególnych funkcjonalności bę-
dzie się odbywało etapami.

papuga dała początek
Na początku był projekt „Lingwi-
styczna papuga”, który zaowoco-
wał publikacją „Lingwistyczna 
papuga. O dykcji i nie tylko”. 
Wzbudził bardzo duże zaintere-
sowanie, więc w MDK 1 zaczęto 
się zastanawiać nad jego kontynu-
acją i rozszerzeniem możliwości, 
jakie daje.

– Chodziło o to, by w formie 
bardziej skondensowanej, bez-
pośredniej, wykorzystać te tre-
ści nie tylko zresztą do pracy 
z dziećmi, ale także samokształce-
nia wszystkich chętnych – stwier-
dziła Monika Szydłowiecka, jed-
na z pomysłodawczyń i autorek 

projektu. – I tak zrodził się po-
mysł stworzenia aplikacji, co jed-
nak wiązało się z koniecznością 
poszukania nowych możliwości 
finansowych. Wtedy pojawił się 
pomysł złożenia wniosku w ra-
mach innowacji społecznej w ob-
szarze kształcenia Popojutrze 2.0, 
o której dowiedzieliśmy się dzię-
ki Miejskiemu Centrum Oświaty 
w Tychach. Wraz z dyrektorem 
Maciejem Gruchlikiem złoży-
liśmy wniosek, zakwalifikowa-
liśmy się do pierwszego etapu, 
kolejno przechodziliśmy kolej-
ne etapy uczestnicząc w warszta-
tach i ucząc się jak pisać projekty, 
granty. Po etapie warsztatowym 

napisaliśmy kolejną specyfikację 
naszego projektu – pomysł stwo-
rzenia aplikacji na telefon o dykcji 
i prawidłowej wymowie. Pod ko-

niec sierpnia byliśmy w Poznaniu 
na rozmowie końcowej i prezen-
tacji naszego projektu. No i udało 
się. Pierwotnie ze 100 projektów 
wybrano około 40, a po drugim 
etapie zostaliśmy zakwalifikowa-
ni do ostatniego etapu – inkuba-
cji projektu, co wiąże się z otrzy-
maniem wsparcia finansowego 
na jego realizację.

pierwsza w polsce
Jak się okazuje, aplikacja przy-
gotowana przez MDK 1 to abso-
lutna nowość, bo nie ma jeszcze 
takiej, która w całości poświę-
cona byłaby dykcji, kształceniu 
poprawnego i prawidłowego mó-
wienia.

– Są aplikacje dla wokalistów, 
czy też służące do nauki języ-
ków obcych, ale nie dla osób, 
które chcą lepiej opanować sztu-
kę mówienia, wysławiania się, 
tak potrzebną w życiu społecz-
nym i na co dzień, by poczuć się 
pewniej podczas np. odpowiedzi 
w szkole, wygłaszania referatów, 

wykładów, przemówień i w ogóle 
wypowiadania się w każdej sytua-
cji. Określony zestaw ćwiczeń ję-
zykowych, pozwalający pracować 
na określonych dźwiękach i po-
wtarzaniu ich w pewnych odstę-
pach czasu, na pewno przyczy-
ni się do lepszego opanowania 
sztuki mówienia. A dla nas bę-
dzie to także cenne doświadcze-
nie, bo o ile wiemy co aplikacja 
ma zawierać, nowością dla nas 
będzie jej tworzenie i wdrażanie 
poszczególnych etapów.

MDK 1 wybrał już firmę IT, 
która opracuje aplikację. Po-
winna być gotowa w ciągu kil-
ku miesięcy. W jej testowaniu 
weźmie udział wiele osób, w tym 
dzieci i młodzież uczęszczająca 
do MDK 1, ale także uczniowie 
tyskich szkół, bo to w dużej mie-
rze od użytkowników aplikacji 
będzie zależało, jaki ostateczny 
kształt przybierze, jakie będą jej 
funkcjonalności oraz jak wyglą-
dać będzie pod względem graficz-
nym. leszek sobieraj ●

apka jakiej nie Było
MŁodzieżowy doM kultury nr 1 IM. ARTySTóW RODU KOSSAKóW OTRZyMAŁ GRANT NA REALIZAcję INNOWAcyjNEGO PRZEDSIęWZIęcIA.

ZłOty SłONecZNik Dla PaPugi

Przygotowany przez MDK 1 projekt „Lingwistyczna papuga” rozpoczął się w czasie pierwszego 
lockdownu, w marcu 2020. jego efektem była m.in. publikacja „Lingwistyczna papuga. O dykcji i nie 
tylko”. Projekt został wyróżniony i w ramach głównej nagrody w kwartalniku Forum Nauczycieli (nr 1 
(79)/2021) ukazał się artykuł na temat działań związanych z upowszechnianiem kultury żywego sło-
wa. Kolejnym sukcesem projektu była nagroda - „Złoty Słonecznik” (w kategorii język) za najciekaw-
szą inicjatywę dla dzieci województwa śląskiego w roku 2020 i 2021. Organizatorem konkursu jest 
portal internetowy „czas dzieci”. „Lingwistyczną papugę” (publikacja w formie drukowanej) stworzy-
li: Monika Szydłowiecka i Magdalena Mrowiec – treść, Agnieszka Toczyłowska, Aleksandra Nieświec, 
Anna Pasek, Aleksandra Kowalczyk, bogna bielecka, Aleksandra jankowska – prace plastyczne 
obrazujące łamańce językowe, a całość opracowali - Monika Szydłowiecka i Maciej Gruchlik.

Dyrektorzy MDK nr 1, Maciej Gruchlik i Monika Szydłowiecka cieszą się, że tyski projekt został doceniony.

M
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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  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 
ul. Przejazdowa 8

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 Groszek ul. Wspólna 63

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

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

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

kariera/edukaCja

auto:

AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

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

usŁugi:

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

Elektryk. Tel. 504 877 825

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

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

Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504 625 566
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 
Pranie narożników, materacy, fote-
li, kompleksowe sprzątanie mieszkań, 
apartamentów. PUCUŚ Glancuś 533-
872-049
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223

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

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

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

praCa:

autoreklama

reklama

|||| twoje tyChy 5 października 202110



www.tychy.pl

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

Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095 
Zatrudnimy młodego emeryta lub renci-
stę, elektryka lub automatyka, zdolnego 
do pracy w serwisie.

Zatrudnimy elektryka lub automatyka do 
pracy w serwisie. kontakt: 502 323 151, 
mail, biuro@technikagrzewcza.tychy.pl

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

nieruChoMoŚCi:

KUPIĘ

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

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 garaż na os. H  - za gotówkę. Tel: 
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

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

WYNAJMĘ
Wynajmę pokój studentce TANIO w do-
brym miejscu! Tel: 511 055 718
Garaż do wynajęcia Tel: 731 548 494
Do wynajęcia umeblowany pokój tel. 609 
192 905
Tychy centrum - M-3, 42 m2, Czynsz naj-
mu 1600 zł. + media + kaucja. BN VO-
TUM: 501 503 735.

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

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Pilnie szukamy 1 lub 2 pokojowego 
mieszkania dla gotówkowego klienta, 
bardzo dobre warunki 733- 476- 805 
www.ihn.com.pl 
Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję do-
bre warunki może być zadłużone z ko-
mornikiem oraz innymi problemami tel. 
504- 476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działki dla dewelopera gwa-
rantujemy bezpieczną sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977  Nowa inwestycja !!! na 
sprzedaż mieszkania 1,2,3 pokojowe z 
balkonem i windą już od 5300 m2 tel.696
-493-977 www.ihn.com.pl
Tychy os Z pow.56,5 m2 widok na Papro-
cany możliwośc zrobienia 3 pokoi, balkon 
duża piwnica 3 piętro cena 310.000 zł tel. 
696-493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1900+media tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Dom wolnostojący Mikołów-Kamionka 4 
pokoje, działka 407 m2 cena 599.000 zł tel 
696-493-977, www.ihn.com.pl
Dom wolnostojący Kobiór duża działka 
800 m2, 5 pokoi, cena 390.000 zł do nego-
cjacji  tel. 886309-197 www.ihn.com.pl 
Tychy- Czułów Dom w zabudowie bliźnia-
czej z garażem o pow 129 m2  cena 485.000 
zł tel. 886309-197 www.ihn.com.pl 
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl 
Lędziny Dom wolnostojący-dwurodzinny 
o pow ok 250 m2 działka 670 m2 cena 
369.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl 
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl 
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl

Działka Lędziny 1710 m2 blisko S1cena 
159.000 zł idealna pod inwestycję tel.696
-493-977 www.ihn.com.pl
Działka Tychy Cielmice pow. 985 cena 
250.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Tychy lokal do wynajęcia pow. 25 m2 duża 
witryna główna ul. al. Bielska cena 900 zł 
733-476-805 www.ihn.com.pl 

Tychy os. R, M-5, 78 m2, 5 piętro, cena 
370000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś. C,  M-3, 46,9 m2, parter, cena 
230000zł VIPART 509 733 966
Tychy oś F, M-4, 47,5 m2, 5 piętro, cena 
285000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś W, M-4,66,2m2,3 piętro, cena 
470000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś M,M-3,37m2, 3 piętro, cena 
210000zł VIPART 501 396 663
Tychy, os. H, LOKAL ,parter, duże witryny 
150m2. cena 640000zł VIPART 501 396 663
Lachowice, Dom,160m2,działka 592m2ce-
na 349000zł, VIPART 501396663
Tychy, dom inwestycyjnie - 9 kawalerek, 
cena 675000 zł VIPART 501 396 663
Tychy Mąkołowiec - 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 
72000 zł VIPART 509 733 966
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 

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 

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? - zadzwoń 731 713 100
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość szybciej 
i drożej niż myślisz – zadzwoń, pomogę 
Marzena 519-595-674
Katowice, mieszkanie deweloperskie, 2 
pokoje, 32,7 m2, 235.440 zł, 519 595 672, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, os C, 2 piętro, niski blok, 37 m2, 1 
pokój,  po remoncie, wyposażanie w ce-
nie, cena 236.800 zł, 731 713 100 www.
ASTON.com.pl
Tychy, os N, 16 piętro, 49,9 m2, 2 poko-
je, po remoncie, 2 balkony, zapierający 
dech widok, cena 300.000 zł, 731 713 100 
www.ASTON.com.pl
Katowice/Mysłowice Janów Miejski, 
ogromne mieszkanie w budynku 3 ro-
dzinnym, 86 m2, do kapitalnego remon-
tu, możliwość własnej aranżacji, duża 
piwnica 21 m2, ogród, 259.000 zł, 519 
595 672, www.ASTON.com.pl

Tychy, os. B, 2 pokoje do wynajęcia, 37 
m2, częściowo umeblowane, obok sta-
dionu czynsz 1500 zł/mc, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Katowice Ligota, 33 m2, do wynajęcia 
nowoczesne umeblowane mieszkanie w 
apartamentowcu, z ogródkiem, czynsz 
1500 zł + media www.ASTON.com.pl 
731-713-420
Tychy os. R ul. Skalna apartamentowiec z 
windą, do wynajęcia 3 pokoje, 70 m2 + 
taras 11 m2, 3p/4 Czynsz 2800 zł + media 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Wilkowyje, ul. Browarowa 791 m2, 
działka budowlana, dostępne wszystkie 
media, użytkowanie wieczyste, promocja 
przy rezerwacji do 31.08 cena 199.000 zł 
(z VAT) www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy Wilkowyje, super miejsce, pow. 839 
m2, wszystkie media, nowe domy w są-
siedztwie, cena 326.600 zł, 731-713-100 
www.ASTON.com.pl
Bojszowy Jedlina super miejsce, do sprze-
dania 3 działki pow. 920 m2, 1056 m2, 
1077 m2, cena 99 zł/m2, 731-713-100 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Jaroszowice, wąska działka 6613 
m2, cena 599.000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Lędziny Blych, działka 9706 m2, cena 
873.540 zł, www.ASTON.com.pl 731 713 100
Lipno, Świdnica, woj. lubuskie, działki za 
4,77 zł za m2, ulokuj pieniądze w ziemi, 
pow. od 5700 m2 do 83.700 m2, 501-223-
821 www.ASTON.com.pl
Pszczyna, osiedle Daszyńskiego, cicha 
uliczka, „amerykanka”, pow. 175 m2, dół 
do remontu, góra w stanie do wprowadze-
nia, 5 pokoi, działka 577 m2, 499.000zł, 
731-713-100, www.ASTON.com.pl
Pszczyna, 13 minut pieszo do Parku 
Pszczyńskiego, okolica wyłącznie nowych 
domów, pow. 133 m2, 5 pokoi, działka o 
pow. 501 m2, 750.000 zł 731-713-100, 
www.ASTON.com.pl
Tychy Balbina, dom wolnostojący do ka-
pitalnego remontu, pow. 180 m2, działka 
885 m2, cena 700.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy, w pobliży placu Baczyńskiego, 
dom wolnostojący z budynkiem gospo-
darczym, działka 651 m2, w planie zago-
spodarowania 12MWU z dopuszczeniem 
lokali użytkowych, cena 999.000 zł www.
ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, Stare Tychy, 2 piętro, niski blok, 46 
m2, 2 pokoje, stan do wejścia, balkon, 
cena 250.000 zł, 731 713 100 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Cztery Pory Roku, mieszkanie do 
wynajęcia, 4 pokoje, parter z ogródkiem, 
czynsz: 2800 zł + media, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Tychy ul. Żorska/Legionów Polskich, nowy 
apartamentowiec z 2020 r., do wynajęcia 
2 pokoje, 38 m2 umeblowane w bardzo 
wysokim standardzie + 60 m2 ogródka. 
Opłata 1800 zł z czynszem i internetem + 
media www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Skalna, nowy apartamentowiec, do 
wynajęcia 2 pokoje, 37 m2 umeblowane 
w bardzo wysokim standardzie. Opłata 
1800 zł z czynszem i ogrzewaniem + me-
dia www.ASTON.com.pl 519-595-674

Tychy, os. H, 4 pokoje w wysokim standar-
dzie, 78 m2, nowy blok, duży taras, cena 
599.000 zł, 519 595 674, www.ASTON.
com.pl

zdrowie:
BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/227 24 02 
lub 48 889 935 290
Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 
Najtaniej i najbardziej dostępnie na 
mieście!

transport:

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

kupię / sprzedaM

Kupię monety „PRL” ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335
Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

Sprzedam  monety „PRL” ,medale, od-
znaczenia, antyki, komiksy, starocie 691 
577 335
SPRZEDAM - Płytę gazową cztero-palni-
kową NOWĄ, kryształy białe, maszyna 
do szycia, wieszaki drewniane na ubrania 
Tel. 688 756 191
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reklama

od porażki w ubiegŁyM 
sezonie 0:5 ze spójnią 
landek, Czyli od 27 
MarCa zespóŁ trenera 
jarosŁawa zadylaka 
nie zaznaŁ goryCzy 
porażki. po dwudziestu 
kolejnyCh MeCzaCh, 
w któryCh gks ii tyChy 
zdobywaŁ punkty, 
przyszedŁ wreszCie 
konieC tej iMponująCej 
serii – tyszanie straCili 
koMplet punktów 
i to na wŁasnyM terenie.

Początek sobotniego meczu 
z Podbeskidziem II Bielsko-
Biała nie wskazywał, że dobra 
passa tyszan zostanie tego dnia 
przerwana. Drużyna gospodarzy 
bardzo szybko objęła prowadze-
nie (już w 5 minucie uderzeniem 
pod poprzeczkę Machowski po-
konał bramkarza gości), a w ko-
lejnych minutach mieli jeszcze 
kilka szans na podwyższenie re-
zultatu, w tym strzał Krężeloka 
w poprzeczkę.

Choć w 25 min. wypożyczo-
ny z Tychów do Bielska-Białej 
Bućko dał gościom wyrównanie, 
ale jeszcze przed przerwą Kop-
czyk tuż przy słupku posłał piłkę 
do siatki i tyskie rezerwy znowu 
prowadziły.

Po zmianie stron gole zdoby-
wali już tylko bielszczanie, a kon-
kretnie Wania, który najpierw 
zaskoczył Odyjewskiego strza-
łem z dystansu, a w końcowych 
minutach wykorzystał sytuację 
sam na sam z bramkarzem GKS 
i pierwsza po pół roku porażka 
tyskich rezerw stała się faktem.

Rozpocząć kolejną serię będą 
mieli okazję tyszanie w najbliższą 
sobotę, kiedy to o godz. 15 zagrają 
w Łękawicy z tamtejszym Orłem.
gkS ii tychy – PODBeSkiDZie 
ii BielSkO-Biała 2:3 (2:1). 
Gole: Machowski (5’) i Kopczyk 
(45’) oraz Bućko (25’) i Wania 
(69’, 85’).
gkS ii tychy: Odyjewski – Pi-
pia, Zarębski, Kopczyk, Hachu-
ła, Misztal (46’ Ploch), Krężelok, 
Pawlusiński (74’ Orliński), Bie-

gański, Paluch (66’ Staniucha), 
Machowski. Żółte kartki: Pipia, 
Zarębski, Ploch i Staniucha.

W pozostałych meczach 9. 
kolejki: Jasienica – Landek 2:1, 
ROW – Piast II 2:2, Góral – Cza-
niec 3:3, Unia Turza – Bełk 3:1, 
Książenice – Bestwina 5:1, Cze-
chowice – Łękawica 2:2, Gorzy-
ce – Kuźnia 0:0.
wojCieCh wieCzorek ●

iV liga
gkS ii tychy 9 20 30:6
bełk 9 17 20:12
Piast II 9 16 18:8
Unia Turza 9 16 21:17
jasienica 9 15 14:16
Kuźnia 9 14 14:16
czechowice 9 14 14:9
Landek 9 13 16:12
Podbeskidzie II 9 12 16:17
Łękawica 9 12 16:21
czaniec 9 11 15:15
Książenice 9 9 18:23
Gorzyce 9 9 12:21
ROW 9 8 16:23
bestwina 9 6 14:21
Góral 9 2 12:29

Drużyny GKS Tychy poznały 
w ub. tygodniu swoich najbliż-
szych rywali w rywalizacji o pił-
karski Puchar Polski. Po wyjaz-
dowym zwycięstwie z KSZO 
Ostrowiec Świętokrzyski 2:1, 
pierwszy zespół GKS awansował 
do 1/16 finału bieżących roz-
grywek, gdzie los skojarzył go 
z ekstraklasową Wisłą Kraków. 
O awans na kolejny szczebel pił-

karze trenera Artura Derbina 
powalczą – jako zespół niżej no-
towany – na własnym stadionie, 
a mecz rozegrany zostanie w koń-
cu października lub na początku 
listopada.

Wcześniej, bo już w najbliż-
szą środę, 6 października w Pu-
charze Polski, z tym, że w kolej-
nej jego edycji, zagrają piłkarze 
GKS II Tychy, którzy doszli już 

do półfinału na szczeblu Podo-
kręgu Tychy. Podopieczni trenera 
Jarosława Zadylaka powalczą o fi-
nał na wyjeździe z MKS Lędziny, 
czołowym zespołem klasy okrę-
gowej. Środowe spotkanie przy 
ul. Stadionowej 1 rozpocznie się 
o godz. 16, a jego zwycięzca zmie-
rzy się w finale Podokręgu Tychy 
z lepszym z pary Znicz Jankowice 
– Pniówek Pawłowice. ww ●

tyskie zespoły poznały pucharowych rywali.

z wisłą i lędziNami

koniec serii
po dwudziestu MeCzaCh bez porażki, DRUżyNA REZERW GKS Tychy ULEGŁA 
REZERWOM PODbESKIDZIA.

Rezerwy Podbeskidzia przerwały serię dwudziestu spotkań GKS II bez porażki.
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to byŁ bez wątpienia 
MeCz Łukasza 
grzeszCzyka! zdobyŁ 
gola w pierwszej 
poŁowie, daŁ się 
sfaulować w polu 
karnyM, wykorzystaŁ 
„jedenastkę” i… zarobiŁ 
jedyną dla tyszan żóŁtą 
kartkę.

Odra Opole przyjechała na sta-
dion przy ul. Edukacji 7 z serią 
czterech z rzędu spotkań bez po-
rażki, w tym dwa ostatnie mecze 
zakończyła efektownymi zwycię-
stwami. Tyszanie mieli przed tym 
spotkaniem serię siedmiu poty-
czek bez przegranej, zatem za-
powiadał się trudny, ale ciekawy 
mecz i taki rzeczywiście był.

Już w pierwszym kwadransie 
oglądaliśmy po kilka akcji z obu 
stron, ale nie przyniosły one wi-
docznego efektu. Z każdą minu-
tą było jednak coraz bliżej gola. 
W 17 min. akcja Jakuba Piąt-
ka z Tomašem Malcem i Kami-
lem Kargulewiczem zakończyła 
się przewróceniem tego ostatnie-
go w polu karnym, ale sędzia nie 
dopatrzył się faulu. W rewanżu 
kilka chwil później Nemanja Ne-
dić w ostatniej chwili zablokował 
strzał Piecha.

W 22 min. oglądaliśmy kluczo-
wą w I połowie akcję podopiecz-
nych trenera Artura Derbina. 
Piłkę z autu wyrzucał Dominik 
Połap, przyjął ją Oskar Paprzycki 
i czym prędzej podał do Grzesz-
czyka. Kapitan Trójkolorowych 
zauważył, że Kuchta wyszedł 
z bramki i mocnym technicznym 

strzałem ulokował piłkę pod po-
przeczką. Prowadzenie 1:0 do-
wieźli gospodarze do przerwy, 
choć opolanie kilka razy mieli 
okazje do wyrównania.

Po zmianie stron zespół 
GKS chyba za bardzo się cof-
nął, co sprowokowało Odrę 
do śmielszych ataków, a pod 
bramką Konrada Jałochy robiło 
się coraz goręcej. W 46 min. Mi-
kinič na szczęście niecelnie po-
dał do nie obstawionego Piecha, 
a trzy minuty później zadrżeli-
śmy, gdy piłka trafiła w obrę-
bie pola karnego w rękę Poła-
pa. Na szczęście sędziowie VAR 
uznali, że przekroczenia prze-
pisów nie było. Było natomiast 
wyrównanie w 54 min. Pierwsze 
uderzenie Marca zostało zablo-
kowane, dobitka Tkocza trafiła 
w poprzeczkę, a w podbramko-
wym zamieszaniu najbardziej 
bystry okazał się Marzec, któ-
ry z bliska głową ulokował pił-
kę w siatce.

Utrata prowadzenia wpłynę-
ła mobilizująco na drużynę do-
wodzoną przez Grzeszczyka. Już 
w 58 min. on sam próbował, ale 
minimalnie chybił, kilka minut 
później Sebastian Steblecki tra-
fił w słupek, a potem Paprzycki 
(po dośrodkowaniu Grzeszczy-
ka) i Gracjan Jaroch obili po-
przeczkę bramki Odry. Wresz-
cie nadeszła 81 min. i skaczący 
do dośrodkowania Grzeszczyk 
został przez Sauczka ściągnięty 
za koszulkę na ziemię. Arbiter 
bez wahania wskazał na „jede-
nastkę”, VAR diagnozę potwier-
dził a sam poszkodowany pewnie 

zdobył zwycięskiego gola, pieczę-
tując nim świetną postawę w ca-
łym meczu.
gkS tychy – ODRa OPOle 2:1 
(1:0). Gole: Grzeszczyk (22’ i 83’ 
z karnego) oraz Marzec (54’)
gkS tychy: Jałocha – Połap (71’ 
Mańka), Nedić, Szymura, Woł-
kowicz – Janiak (85’ Kozina), Pa-
przycki, J. Piątek (63’ Steblecki), 
Grzeszczyk, Kargulewicz (63’ K. 
Piątek) – Malec (63’ Jaroch). Żół-
ta kartka: Grzeszczyk.

W pozostałych meczach 11. 
kolejki: GKS Katowice – Stomil 
2:1, Puszcza – Widzew 0:1, Ko-
rona – Chrobry 2:2, ŁKS – Za-
głębie 0:1, Resovia – Sandecja 
0:1, Miedź – Podbeskidzie 4:2, 
Polkowice – Skra 0:0. Mecz Ja-
strzębie – Arka rozegrany został 
już po zamknięciu tego numeru 
„TT” do druku.
wojCieCh wieCzorek ●

i liga
1. Widzew 11 26 23:8
2. Korona 11 24 15:7
3. gkS tychy 11 21 11:9
4. Sandecja 10 19 12:8
5. Miedź 10 18 15:10
6. Podbeskidzie 11 18 17:14
7. ŁKS 11 17 15:12
8. Odra 11 17 15:14
9. Arka 10 16 16:11
10. chrobry 11 15 14:10
11. Skra 10 12 7:12
12. Zagłębie 11 10 12:14
13. Katowice 11 10 15:24
14. Resovia 10 9 10:13
15. Polkowice 11 9 11:17
16. Puszcza 11 8 9:19
17. Stomil 11 7 11:18
18. jastrzębie 10 7 7:15

Grzeszczyk shoW
kolejne zwyCięstwo POZWOLIŁO WSKOcZyć TySZANOM NA TRZEcIE MIEjScE W TAbELI 
I LIGI.

Łukasz Grzeszczyk (w wyskoku) był bohaterem niedzielnego meczu z Odrą, w którym zdobył oba gole dla GKS.
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Z roku na rok Tychy stają się li-
czącym ośrodkiem szkolenia ju-
doków. Dzieje się tak za sprawą 
UKS Ippon, który w tym roku 
świętuje jubileusz 20-lecia oraz 
Gwardii Tychy.

W Bielsku-Białej rozegrano 
zawody o Grand Prix Południe 
Judo Cup, w których startowa-
li reprezentanci obu klubów. 
Dziesięcioro zawodników z UKS 
Ippon przywiozło… 9 meda-
li, w trzy złote, które zdobyły 
Marta Simon, Sandra Mokry 
i Nikola Jarosińska, dwa srebr-
ne: Maja Warchoł, Pola Tajber 
oraz cztery brązowe: Zofia Ja-
rosińska, Klaudia Czerwińska, 

Mikołaj Kosowski i Konrad Go-
liński.

Z kolei 32-osobowy zespół 
Gwardii sięgnął po 19 medali zaj-
mując drużynowo 4. lokatę na 22 
kluby. Na najwyższym podium 
stanęli: Zuzanna Loska, Adam 
Michalik, Borys Noga, Tymon 
Wolek i Piotr Wronowski. Srebrne 
medale zdobyli: Liliana Borowiec, 
Tymoteusz Rotko i Maksymilian 
Ryło, a brązowe: Jakub Berezow-
ski, Maciej Chrostek, Zuzanna 
Jurga, Kacper Kojdecki, Wikto-
ria Kowalska, Tomasz Lebiedź, 
Blanka Mąsior, Natalia Murczek, 
Kacper Paś, Maksymilian Patoła 
i Bartosz Raczek. ls ●

startowali judocy Ipponu i Gwardii.

medalowa kolekcja

podCzas piątkowego 
MeCzu gks tyChy z unią 
oŚwięCiM upaMiętniono 
40. roCzniCę górniCzego 
strajku w kopalni 
„piast”. przypoMnijMy, 
iż byŁ to najdŁuższy 
protest w powojennej 
historii górniCtwa. 
ponad tysiąC górników 
strajkowaŁo pod zieMią 
od 14 do 28 grudnia 
1981, protestująC 
przeCiwko 
wprowadzeniu 
stanu wojennego. 
na stadionie ziMowyM 
konCertowaŁa 
orkiestra dęta, hokeiŚCi 
zaŁożyli speCjalne, 
jubileuszowe koszulki, 
a kibiCe postarali się 
o efektowną oprawę 
MeCzu.

Problem tylko w tym, że tyscy ho-
keiści nie dostosowali się do uro-
czystego i podniosłego nastroju. 
Przegrali z kretesem 1:5, nie po-
trafiąc przez cały mecz znaleźć 
sposobu na ciekawą i skuteczną 
grę Unii, która w 7 meczach zdo-
była 9 punktów za trzy wygrane. 
A wydawało się, że po zwycię-
stwach tyszan z GKS Katowice 
i JKH GKS Jastrzębie forma ty-
skiej ekipy zaczyna zwyżkować. 
Porażka z Energą i Unią, a przede 
wszystkim styl, jakie zaprezento-

wali podopieczni trenera Krzysz-
tofa Majkowskiego, temu jednak 
przeczą. Jak na razie, przez obec-
ny sezon GKS brnie dość mozol-
nie, ale przecież w ostatecznym 
rozrachunku liczyć się będzie to, 
co zespół zaprezentuje na po-
czątku przyszłego roku.

Jeśli chodzi o tyską kadrę 
na spotkanie z unistami, to na-
dal pauzował z powodu kontuzji 
Jean Dupuy, zabrakło także Re-

narsa Karklsa i kontuzjowane-
go Filipa Starzyńskiego. Wrócili 
natomiast do gry Jakub Witecki 
i Ondrej Raszka, choć w bram-
ce zagrał Kamil Lewartowski. 
Z kolei oświęcimianie przyjechali 
do Tychów mocno osłabieni bra-
kiem czterech graczy, ale mimo 
to – jak stwierdził po meczu tre-
ner gości Tom Coolen – rozegra-
li najlepszy mecz w tym sezonie. 
Chwalił zwłaszcza bramkarza 

Clarke’a Saundersa, który bro-
nił znakomicie, kilka razy ratu-
jąc zespół przed stratą gola.

Zaczęło się jednak obiecująco, 
bo w 5. min. po uderzeniu Rado-
sława Galanta GKS objął prowa-
dzenie. Jednak później rywalom 
dwukrotnie udało się wykorzy-
stać grę w przewadze, co spra-
wiło, że po pierwszej tercji Unia 
prowadziła 2:1 (gole Dudas 
i Dziubiński). Okazji tyszanom 
też nie brakowało, zwłaszcza 
na początku drugiej tercji, ale 
Saunders stanął na drodze Dieni-
sowi Sierguszkinowi, Szymono-
wi Marcowi i Mateuszowi Goś-
cińskiemu. Próbowali szczęścia 
również Alex Szczechura i Chri-
stian Mroczkowski, ale bez re-
zultatu. Niestety, sztuka ta uda-
ła się rywalom, którzy w 38 min. 
za sprawą Victora Rollina Carls-
sona podwyższyli na 3:1.
Wynik uległ zmianie już w 2 mi-
nucie trzeciej tercji, kiedy na li-
stę strzelców wpisał się Dariusz 
Wanat. Dwukrotnie Johann 
Skinnars i Sebastian Kowalówka 
mogli dołączyć do grona strzel-
ców, ale tym razem Lewartowski 
był na posterunku. Jednak w tym 
spotkaniu ostatnie słowo należa-
ło do przyjezdnych – wynik me-
czu w 58 min. ustalił wspomnia-
ny Kowalówka. 
gkS tychy – Re-PlaSt uNia 
OśWięcim 1:5 (1:2, 0:1, 0:2). 
Bramka Galant. ls ●

Udanie rozpoczęła sezon przed 
własną publicznością drużyna 
GKS Futsal Tychy, wygrywając 
z GKS Futsal Nowiny 5:2.

Niemało emocji towarzyszyło 
niedzielnemu spotkaniu. Pierw-
sza połowa zdecydowanie należa-
ła do podopiecznych Bartłomiej 
Nogi, a rywali punktowali kolej-
no Marek Kołodziejczyk, Filip 
Krzyżowski i Jakub Haase, który 
zdobył gola do pustej bramki, bo-
wiem trener gości już w końców-
ce pierwszej połowy zdecydował 
się wycofać bramkarza. Podob-
ny manewr zastosował w drugiej 
odsłonie, co także przyniosło 
efekt bramkowy dla GKS Fut-
sal, bowiem tuż po rozpoczęciu 

gry do opuszczonej bramki piłkę 
skierował Piotr Hiszpański.

Tyszanie na moment odda-
li inicjatywę rywalom, co przy-
niosło stratę dwóch goli. Jed-
nak mobilizacja nastąpiła w porę 
i tuż przed końcową syrena Haase 
po raz drugi wpisał się na listę 
strzelców, ustalając wynik me-
czu.
gkS futSal tychy – gkS 
futSal NOWiNy 5:2 (3:0). 
Bramki: Haase 2, Kołodziejczyk, 
Krzyżowski, Hiszpański.
gkS futSal: Modrzik (Bartecz-
ka) – Kołodziejczyk, Widuch, Py-
tel, Haase – Jastrzębski, Dwórznik, 
Słonina, Pasierbek, Krzyżowski, 
Hiszpański, Kokot. ls ●

Kolejne w tym roku tyskie derby 
w lidze okręgowej zakończyły się 
zwycięstwem drużyny OKS Zet 
Tychy, która pokonał Ogrodnika 
Cielmice 3:0.

W tym starciu faworyta nie-
trudno było wytypować. Zespół 
Krzysztofa Skiby to jedna z trzech 
niepokonanych do tej pory dru-
żyn, która ma na koncie 19 punk-
tów za 5 zwycięstw i 4 remisy. 
Z kolei Ogrodnik spisuje się po-
niżej oczekiwań i nie może zła-
pać właściwego rytmu. Wygrał 
tylko jedno spotkanie z jeszcze 
słabszym BKS Stal i ma na kon-
cie jeden remis. Ale derby to za-
wsze dodatkowa dawka motywa-
cji i niektórzy liczyli, że drużyna 
Grzegorza Chrząścika pokusi 
się o niespodziankę. Nic takiego 
jednak nie nastąpiło – Zetka wy-
punktowała rywala.
OkS Zet tychy – OgRODNik 
cielmice 3:0. Bramki: Kuliński, 
Michalak, Fortuna.

W zwycięskiej ekipie grali: 
Czmok – Ryszka, Lewicki (53’ 
M. Bernat), T. Bernat, Sidło – Ka-
miński (65’ Kurpiński), Kuliuń-

ski, Fortuna, Olszowski – Słoni-
na (53’ Michalak). Gajewski (75’ 
Migdał).

W innym meczu MKS Lędziny 
– JUWe Jaroszowice 4:0.

1. Rekord II 9 25 25-3
2. Wilkowice 9 23 41-7
3. Lędziny 9 21 29-9
4. czarni 9 19 34-12
5. OkS Zet 9 19 25-9
6. Pasjonat 8 16 26-14
7. LKS Łąka 9 13 17-16
8. Studzienice 9 11 13-28
9. Iskra 9 10 13-20
10. bojszowy 9 9 13-25
11. Wisła 9 8 18-21
12. jaroszowice 9 8 15-26
13. bestwinka 9 5 7-29
14. Ogrodnik 9 4 6-25
15. bKS Stal 4 1 12-20
16. Piast 9 3 10-40

W klasie A Siódemka – Unia 
Bieruń 2:3.

Czułowianka Tychy urządziła 
sobie ostre strzelanie w Mizero-
wie wygrywając 9:1 i rzecz jasna 
nadal jest na prowadzeniu w kla-
sie B. ls ●

Silesia Marathon to największa 
impreza biegowa w naszym wo-
jewództwie.

Rozegrane w niedzielę zawo-
dy zgromadziły na starcie 5.200 
uczestników. Impreza składała się 
z półmaratonu, maratonu oraz ul-
tra maratonu na 50 km. Dodajmy, 
iż w tym roku Andrzej Rogiewicz 
ustanowił nowy rekord trasy Sile-
sia Marathon – 2:19.07.

Wśród startujących była kil-
kudziesięcioosobowa grupa ty-
szan, w tym Jerzy Plewniak, któ-
ry zaliczył wszystkie edycje Silesia 
Marathon, Jan Zemła – mający 
w kolekcji wszystkie Silesia Pół-
maratony oraz jeden z najstar-
szych uczestników Jerzy Wersel 
– „40-latek” po 70-tce.

Tym, którzy biegli i ukończyli 
zawody – gratulujemy. ls ●

w niższych ligach.

derby do jedNej bramki

gks futsal z kompletem punktów.

udaNa premiera

tyszanie na Silesia Marathon.

rekordowy bieg

ŚWięta Wojna dla Unii
upaMiętniono 40 roCzniCę strajku W KOPALNI „PIAST”.

W meczu z Unią Kamil Lewartowski często bywał w opałach…

Dla upamiętnienia 40 rocznicy strajku w kopalni Piast, kibice przygotowali wyjątkową oprawę meczu.

iNfORmatOR kiBica

hOkej. phl: 5.10 comarch cracovia – GKS Tychy (godz. 18.30), 
8.10 GKS Tychy – ciarko Sanok (18), 10.10 GKS Tychy – Zagłębie 
Sosnowiec (17).
Piłka NOŻNa. i liga: 9.10 GKS Katowice – GKS Tychy (12.40); 
iV liga: 9.10 Orzeł Łękawica – GKS II Tychy (15); liga okręgowa: 
9.10 LKS Studzienice – OKS Zet Tychy (15), 9.10 jUWe jaroszowi-
ce – GTS bojszowy (15), 9.10 Piast bieruń – Ogrodnik Tychy (15); 
klasa a: 9.10 Sokół Wola – Siódemka Tychy (16); klasa b: 9.10 
czułowianka Tychy – Fortuna Wyry (16); iii liga kobiet: 10.10 
Stilon Gorzów – Polonia Tychy (15). puchar polski: 6.10 MKS 
Lędziny – GKS II Tychy (16).
kOSZykóWka. i liga: 9.10 GKS Tychy – Turów Zgorzelec (19).
futSal. i liga: 9.10 AZS Kraków – GKS Futsal Tychy.
SiatkóWka. ii liga mężczyzn: 9.10 TKS Tychy – błękitni Rop-
czyce (16), ii liga śląska kobiet: 9.10 częstochowianka – TKS 
Tychy.
lekka atletyka. 10.10 MOSiR zaprasza na drugi bieg w ra-
mach 14. grand prix tychów w biegach długodystansowych. 
Start i meta – KS Paprocany, dystanse – 5 i 10 km. Zapisy w godz. 
9–9.45, start biegu o godz. 10. ls ●

Podczas tegorocznego Silesia Marathon, Tychy reprezentowali między 
innym (od lewej): Mirek, Karol Kaleta, Agnieszka Kaleta, Jan Zemła 

(zaliczył wszystkie Silesia Półmaratony), Jerzy Plewniak (zaliczył wszystkie 
Silesia Maratony) i Piotr Nurkowski z Tychów (początkujący biegacz).
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s jak sportowiec wejchert
jeśli PRZyWOłuje Się W tychach POStać PROf. kaZimie-
RZa WejcheRta, tO ZWykle jakO geNeRalNegO PRO-
jektaNta miaSta. W jegO ŻyciORySie BaRDZO WaŻNe 
miejSce ZajmOWał RóWNieŻ SPORt.

Prof. Kazimierz Wejchert (1912–1993), generalny projektant No-
wych Tychów, dbał o rozwój infrastruktury sportowej w naszym 
mieście. Nie ma w tym przypadku, bowiem Profesor doceniał 
znaczenie kultury fizycznej. Sam w młodości był utalentowa-
nym i wszechstronnym sportowcem.

jak sam wspominał, wpływ na jego sportowy rozwój miało 
miejsce zamieszkanie. Warszawska szkoła Lorentza, w której się 
uczył, miała maleńką sale gimnastyczną, w której nie dało się 
nawet pograć w kosza czy siatkówkę. Za to w podwarszawskich 
Markach, gdzie zamieszkała rodzina Wejchertów, na sporym 
placu przed domem Kazimierz wraz z grupą kolegów zbudo-
wali swój „stadion sportowy” – z boiskiem do siatkówki, bież-
nią, skoczniami w dal i wzwyż. Szczególne znaczenie dla Wej-
cherta, zdolnego lekkoatlety, miała siatkówka. jako zawodnik 
AZS-u Warszawa w 1929 roku (akurat zdawał wtedy maturę) 
został wicemistrzem, a w 1930 roku mistrzem Polski w tej dy-
scyplinie sportu. Grał w jednym zespole m.in. z Romualdem 
Wirszyłło, nazywanym „ojcem polskiej siatkówki”, późniejszym 
trenerem reprezentacji kraju i działaczem międzynarodowej fe-
deracji siatkówki. Wirszyłło – jak Wejchert – został architektem 
i specjalizował się w budownictwie sportowym.

W dwudziestoleciu międzywojennym AZS Warszawa, zrze-
szający ponad 2500 studentów, był największym klubem spor-
towym w Polsce. Gwiazdą AZS-u, a więc klubową koleżanka 
Wejcherta, była słynna lekkoatletka halina Konopacka, która 
w 1928 roku na Igrzyskach w Amsterdamie zdobyła (w rzucie 
dyskiem) pierwszy w historii złoty medal olimpijski dla Polski.

Wejchert wspominał: „Trenerzy lekkoatletów w klubie zapro-
ponowali mi w roku 1930, abym ćwiczył dwa lata dziesięciobój, 
gdyż uważają za pewne, iż mogą przygotować mnie do startu 
na Olimpiadzie w 1932 roku w Los Angeles”. Po maturze stanął 
więc przed wyborem: kontynuować karierę sportową, czy pod-
jąć studia na architekturze? „Rozmowa z Ojcem trwała pół nocy. 
Skończyła się łzami i decyzją, że ważniejsze są studia niż sport 
i że wystarczy mi siatkówka nie przekreślająca nauki”.

Za czasów zawodowej pracy Wejcherta w Tychach miasto 
wzbogaciło się o wiele obiektów sportowych. Profesor był 
np. wielkim entuzjastą zbudowania w mieście dużego sztucz-
nego lodowiska. bardziej nawet chodziło mu o lodowisko 
do kręcenia piruetów na łyżwach, niż gry w hokeja. W rozmowie 
z dziennikarzem „Echa” zwracał bowiem uwagę, że w mieście 
roi się od amatorów jazdy na łyżwach, którzy tłoczą się na jedy-
nej ślizgawce między osiedla A i b lub – o zgrozo – na ulicach. 
Sztuczne lodowisko powstało w 1969 roku na osiedlu F. Nie 
spełniło się jednak marzenie Wejcherta, aby obok zimowej hali 
powstał tor do łyżwiarstwa szybkiego.

W tym odcinku Alfabetu wykorzystałem fragmenty książki 
Marii Lipok-bierwiaczonek i Andrzeja czyżewskiego „Kazimierz 
Wejchert. W stulecie urodzin”. 
piotr zawadzki, tyska galeria sportu ●

alfabet tgs

Kazimierz Wejchert (z prawej) i Romuald Wirszyłło 
– siatkarze AZS Warszawa w 1932 roku.

Prof. Kazimierz Wejchert chętnie uprawiał turystykę kajakową.
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października zostanie 
rozegrana siódMa, 
przedostatnia runda 
saMoChodowyCh 
Mistrzostw tyChów 
2021. na torze fCa 
ponownie zMierzą 
się najlepsi kierowCy 
z naszego regionu. 
start nastąpi o godzinie 
11.15.

Atutem Samochodowych Mi-
strzostw Tychów jest sprawdzo-
ny format zawodów i doskonale 
znana wszystkim trasa, wytyczo-
na na torze testowym FCA Po-
land w Bieruniu. Zawody zawsze 
cieszą się dużą frekwencja wśród 
zawodników i kibiców – pod-
czas na każdej rundzie stawiają 
się licznie przy trasie, by dopin-
gować swoich faworytów.

Najbliższa runda będzie przed-
ostatnią w tym sezonie, a to ozna-
cza, iż podczas niej mogą się już 
ważyć losy mistrzowskich tytu-
łów. Należy się zatem spodziewać, 
iż rywalizacja we wszystkich kla-

sach stanie się jeszcze bardziej za-
cięta. W klasie 4. zwycięzca ubie-
głorocznych mistrzostw Artur 
Kobiela ma 14 punktów prze-
wagi nad Mateuszem Masełką. 
W klasie 3. Przemysław Men-
drek wyprzedza Daniela Toma-
lę o zaledwie 7 punktów. W nie-

co bardziej komfortowej sytuacji 
jest Romuald Stasik, lider klasy 2., 
gdyż Sebastian Mega traci do nie-
go aż 18 oczek. W klasie 1. w kla-
syfikacji prowadzi Paweł Oślak, 
z 6-punktową przewagą nad Del-
finem Orłowskim. W klasie CEN-
TO Wojciech Książek ma impo-
nującą przewagę nad Adamem 
Pawłowskim. Dzieli ich aż 27 
punktów. W klasie PPC również 
są spore różnice na szczycie: Ma-
rek Hohoł zgromadził do tej pory 
o 19 punktów więcej niż Damian 
Majchrzak. W kategorii RWD 
Daniel Strojek ma przewagę 10 
punktów nad Pawłem Rączką. 
Michał Kareusz jest liderem kla-
syfikacji Open 4WD. Robert Da-

nielczuk ma do niego 4 punkty 
straty, a Marek Tomala o 5 oczek 
wyprzedza Artura Sawickiego 
w klasie Open 2WD. Wśród aut 
zabytkowych, czyli w klasie Retro 
rywalizacja jest również bardzo 
zacięta: Kamil Wioska ma zale-
dwie 3 punkty przewagi nad Pa-
włem Sitkiem.

Za organizację SMT odpo-
wiada Automobilklub Ziemi Ty-
skiej, który jest organizatorem 
wielu innych imprez motorspor-
towych, w tym także współorga-
nizatorem Rajdu Śląska, rundy 
ProfiAuto Samochodowych Mi-
strzostw Polski. To właśnie przy 
okazji tego wydarzenia pod Sta-
dionem Śląskim odbył się Super 
Sprint SMT. Zawodnicy, rywali-
zujący na co dzień o mistrzostwo 
Tychów, tym razem mogli porów-
nać się z czołówką krajowego 
czempionatu. Na 1,5-kilometro-
wym oesie wokół Stadionu Ślą-
skiego, na tej samej trasie na któ-
rej rozegrano Kryterium 100-lecia 
Powstań Śląskich w ramach Rajdu 
Śląska ścigali się także zaproszeni 
uczestnicy SMT – najlepsze załogi 
z ostatnich dwóch sezonów. Naj-
lepszy czas zanotowali Rafał Wla-
złowski i Rafał Indyk w subaru 
impreza. Ich wynik – 1:12,88 s. 
dałby im 20 pozycję w stawce Raj-
du Śląska. Podium w Super Sprin-
cie SMT uzupełnili Mateusz Ma-
sełko i Konrad Masełko (subaru 
impreza) oraz Grzegorz Pudeł-
ko i Roman Marczyk (mitsubis-
hi lancer evo). opraC. ls ●

grają siatkarze TKS.

Na styk
Po wygranej w meczu pierwszej 
kolejki z Volleyem, siatkarze TKS 
Tychy pojechali na mecz z Akade-
mią Talentów Jastrzębskiego Wę-
gla. Stoczyli wyrównany mecz, ale 
przegrali w tie-breaku.

Mecz od początku był bardzo 
zacięty i żadna ze stron nie po-
trafiła narzucić rywalowi swoich 
warunków. Dwa pierwsze sety ty-
szanie jednak przegrali i choć go-
spodarze chcieli zakończyć mecz 
w trzech setach, właśnie w trzecim 
TKS zerwał się do gry. Podopieczni 
Marcina Nycza znakomicie spisa-
li się w końcówkach dwóch kolej-
nych setów, rozstrzygając je własną 
korzyść. Jednak w tie breaku to się 
nie udało, po bardzo emocjonują-
cej końcówce seta 19:17 wygrał AT 
Jastrzębski Węgiel.
at jaStRZęBSki Węgiel – 
tkS tychy 3:2 (25:21, 25:18, 
23:25, 23:25, 19:17).
tkS tychy: Borzęcki, Demcio, 
Miller, Świeboda, Fijałkowski, 
Ł. Żłobecki, Żak, Gemborys, Ry-
bak, Manowski. ls ●

po stadionie i TGS.

jesieNNy 
spacer
W sobotę, 9.10, o godz. 11 Tyska 
Galeria Sportu zaprasza na spacer 
po Stadionie Miejskim oraz zwie-
dzanie wystawy stałej TGS. Wstęp 
jest wolny, ale liczba miejsc – 
ograniczona. Zapisy: tel. 515 717 
430 lub e-mail: p.zawadzki@tgs.
tychy.pl. kg ●

Przed tygodniem tyszanie po-
konali w Krakowie AZS AGH 
84:59, a teraz zwycięsko zakoń-
czyli mecz z kolejnym beniamin-
kiem I ligi koszykówki, wygry-
wając z Żakiem Koszalin 85:84. 
W sobotę musieli się jednak bar-
dziej napracować, choć nerwo-
wa końcówka i wynik „na styk” 
to także efekt ich niefrasobliwo-
ści w ostatnim fragmencie spot-
kania.

W pierwszej kwarcie obser-
wowaliśmy wyrównane star-
cie, cały czas jednak przy pro-
wadzeniu gospodarzy. Tyszanie 
odskakiwali rywalom na kilka 
punktów, jednak tej przewagi nie 
potrafili utrzymać i odsłona za-
kończyła się jednopunktowym 
prowadzeniem trójkolorowych. 
Na początku drugiego starcia 
rywale wyraźnie przyspieszyli 
i ich przewaga utrzymywała się 
do stanu 33:33, a potem znów 
tyszanie przejęli inicjatywę, pro-
wadząc do przerwy 41:39.

Znakomita w wykonaniu pod-
opiecznych Tomasza Jagiełki 
okazała się trzecia kwarta, a syg-
nał do szturmu dał Łukasz Di-
duszko rzucając za 3 przy stanie 
43:42. Po kilku celnych rzutach 
oraz trójce Macieja Koperskiego 
było 54:47 i przewaga GKS rosła, 
osiągając w końcówce 13 punk-
tów – 68:55. Podobny przebieg 
miał początek ostatniej odsło-
ny, jednak po niespełna trzech 
minutach tyski impet został wy-
hamowany. Licznik GKS zatrzy-
mał się na 75 punktach, podczas 

gdy rywale raz po raz trafiali. 
Ta przerwa zafundowana sobie 
przez zawodników GKS trwała 
aż 5 minut (!), kiedy to Krystian 
Tyszka zdobył punkty. Jednak 
wówczas było już 75:73 i 2 mi-
nuty do końca. Zaczęły się nerwy 
i… emocje. Na 36 sekund przed 
ostatnią syreną, GKS prowa-
dził zaledwie jednym punktem 
(81:80). Diduszko zdobył punk-
ty z akcji, Piotr Wieloch rzucił 
osobistego, ale ekipa z Koszali-
na trójkę i było 84:83. Potem je-
den osobisty zaliczył Radosław 
Trubacz. Goście mieli szansę 

na dogrywkę, jednak Wiktor 
Sewioł wykorzystał tylko jeden 
z dwóch rzutów wolnych i kibi-
ce odetchnęli z ulgą. Dodajmy, iż 
najwięcej punktów dla GKS zdo-
był Piotr Wieloch – 22 punkty 
i rozdał sześć asyst.
gkS tychy – Żak kOSZa-
liN 85:84 (23:22, 18:17, 27:16, 
17:29).
gkS: Wieloch 22 (1 za 3 + 6 
asyst), Stankowski 12 (3), Tyszka 
12, Koperski 11 (2), Trubacz 10 
(1), Diduszko 7 (1 + 8 zbiórek), 
Krajewski 6, Mąkowski 5 (1), 
Chodukiewicz 0, Nowak 0. ls ●

decydUją się losy mistrzostWa
autoMobilklub zieMi tyskiej zaprasza NA PRZEDOSTATNIą W TyM ROKU RUNDę SAMOchODOWych MISTRZOSTW 
TychóW.

uWaga kiBice

Wszyscy udający się na najbliższe zawody na tor FcA mogą 
zaparkować samochody na parkingu wytyczonym przy siedzi-
bie firmy Adient Seating Poland, przy ul. Świerczynieckiej 7. 
Podczas zawodów wciąż obowiązują środki ostrożności związane 
z pandemią cOVID-19: 1,5-metrowy dystans od innych osób, oraz 
obowiązek przebywania w wyznaczonych przez organizatora 
strefach. Parking i wstęp na zawody są bezpłatne.

Podczas SMT emocji nie brakuje nie tylko w rywalizacji 
najsilniejszych aut, ale także tych… nieco starszych.
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koszykarze gks zanotowali drugie zwycięstwo, pokonując kolejnego beniaminka I ligi żaka 
Koszalin 85:84.

NiepotrzebNa Nerwówka

Piotr Wieloch, najskuteczniejszy zawodnik GKS 
w meczu z Żakiem walczy z dwoma rywalami.
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krzyżówka z hasłem sudoku
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Hasło z krzyżówki nr 723: 
PAźDZIERNIK NA KARKU.

sudoku – diagramem jest pole składające 
się z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już 
cyfry. Należy wypełnić puste miejsca tak, aby 
w każdej kolumnie, wierszu, polu znalazły się 
cyfry od 1 do 9 dokładnie tylko jeden raz.

waga 23.iX-23.X
Gwiazdy szykują dla ciebie wiele rozrywek 
intelektualnych. Nie szastaj jednak teraz 
pieniędzmi.

skorpion 24.X-21.Xi
Odetnij się od nadmiaru wrażeń i wyluzuj. 
Posłuchaj relaksującej muzyki lub spotkaj się 
z przyjaciółmi.

strzeleC 22.Xi-21.Xii
Księżyc zachęca cię do nauki i poszerzania 
horyzontów. Nie zaszkodzi też odświeżyć 
znajomość języka obcego.

koziorożeC 22.Xii-19.i
Planety szykują ci ożywienie towarzyskie 
i okazje do flirtu. Masz szansę na nową miłość.

wodnik 20.i-18.ii
Straciłeś chęć i zapał do pracy? To znak, 
że powinieneś odpocząć. Wkrótce Twoje drogi się 
wyprostują.

ryby 19.ii-20.iii
Pracy będziesz miał teraz mnóstwo, a życie 
towarzyskie zupełnie ustanie. Nie wprowadzaj 
zmian na siłę.

baran 21.iii-20.iV
Możesz teraz liczyć na wsparcie gwiazd 
we wszystkich przedsięwzięciach! 

byk 21.iV-21.V
Na horyzoncie kłótnie w domu, które mogą 
zepsuć ci humor. Uważaj na niespodziewane 
wydatki.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Pracy będziesz miał teraz tyle, że praktycznie 
zamieszkasz w firmie. Na horyzoncie przypływ 
gotówki.

rak 21.Vi-22.Vii
W sercu zrobi się ciepło. czas spędzisz w miłym to-
warzystwie i zupełnie zatracisz się w rzeczywistości.

lew 23.Vii-22.Viii
Sam rozwiążesz problemy i pozałatwiasz sprawy. 
Nie pozwolisz innym kierować swoim życiem.

panna 23.Viii-22.iX
Powodzenie zapewni ci umiejętność 
postępowania z ludźmi. Na horyzoncie duże 
pieniądze, które można dobrze zainwestować.
 wróżka aDRaSteja tel. 692 893 871

horoskop

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.

Bywają w schronisku takie psy, 
które z różnych powodów są nie-
widoczne dla odwiedzających. 
Takim psem jest Max – piękny 
husky o hipnotyzującym wzro-
ku, który w lipcu 2018 r. przy-
był do schroniska wprost z uli-
cy. Na dzień dzisiejszy oceniamy, 
że ma około 9 lat. Początkowo 
Max był na tyle nieufny, że nie 
pozwalał sobie nawet zapiąć smy-
czy, o szelkach nie wspominając. 
Dlatego też był problem ze zna-
lezieniem mu nowego domu. 
Dzięki jednemu z pracowników 
schroniska, który okazał mu wiele 
uwagi i serca, oswoił się na tyle, 
że pozwala do siebie podejść, 
zapiąć sobie smycz i szelki, wy-
chodzi na spacery. Lubi być wy-
czesywany przez wolontariusz-
ki i chętnie przyjmuje od nich 
przysmaki. Wcześniej nie lubił 
dotyku i wyraźnie to sygnalizo-
wał. Gdyby udało mu się uciec, 

będzie trudno go złapać. Jednak 
sam z siebie nie szuka powodów 
do tych ucieczek, chyba że wy-
straszy go burza, której bardzo się 
boi. Robi się wtedy też hałaśliwy. 
Z uwagi na swój wiek a także brak 
ruchu Max zaczyna mieć proble-
my z chodzeniem. Niemniej zda-
rza mu się poszaleć na wybiegu 
z zaprzyjaźnionymi psami. Dla tej 
rasy siedzenie w kojcu kilka lat 
jest prawdziwą torturą. Kto zna 
północniaki, ten wie, że potrze-
bują ruchu i przestrzeni – nieko-
niecznie tej betonowej. Max jest 
rozpieszczany przez pracowników 
i wolontariuszy, ale nic nie zastąpi 
mu prawdziwego domu.

Poszukujemy osób, które zna-
ją rasy północne i są świadome 
ich predyspozycji oraz wiedzą jak 
z nimi pracować. rM ●

zaadoptuj mNie  

cO Wiemy O PSie

•  Imię: Max 
•  Nr ewidencyjny: 6753 
•  Wiek: ok. 9 lat 
•  Płeć: samiec 
•  Waga: ok. 19 kg 
•  Obecnie przebywa w Miej-

skim Schronisku dla Zwierząt 
w Tychach 

•  Telefon w sprawie adopcji: 
605 897 607 

maX

Więcej Na WWW.kultuRa.tychy.Pl

5 października, wtorek
godz. 10 – XV TySKIE DNI LITERATURy – spot-
kanie z Izabella Klebańską (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – ScENA TEATRU TV: „Rozmowy przy 
wycinaniu lasu” – pokaz spektaklu w reż. Stani-
sława Tyma (Pasaż Kultury Andromeda, pl. ba-
czyńskiego)
godz. 18 – XV TySKIE DNI LITERATURy – spot-
kanie z Maciejem Orłosiem (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

6 października, środa
godz. 17 – ŁAPAcZ SNóW – warsztaty ręko-
dzielnicze (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, 
ul. jedności 51)
godz. 17 – KULTURALNA ŚRODA: „Ziołowe 
mydełka ozdobne” – warsztaty rodzinne (Klub 
McK Urbanowice, ul. Przejazdowa 8)
godz. 18 – XV TySKIE DNI LITERATURy – spot-
kanie z Andrzejem Sikorowskim (MbP – Media-
teka, al. Piłsudskiego 16)

7 października, czwartek
godz. 18 – XV TySKIE DNI LITERATURy – spot-
kanie z Edytą jungowską (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – „SZUKAM cZASU” koncert w cyklu 
Muzyczny czwartek z Teatrem dla Dorosłych 
(Klub McK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

8 października, piątek
godz. 9 – XV TySKIE DNI LITERATURy – spot-
kanie z Aliną Przydatek (MbP – Mediateka, al. 
Piłsudskiego 16)
godz. 18 – „MAŁy KSIążę” – premiera 
spektaklu Teatru Gęba (Teatr Mały, ul. hlon-
da 1)
godz. 18 – XV TySKIE DNI  LITERATURy – 
spotkanie z jackiem Komudą (MbP – Mediate-
ka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – hOUSE OF DEATh – koncert (Klub 
Muzyczny Underground, pl. Korfantego 1)

9 października, sobota
godz. 9 – KADRy DZIELNIcy: „Osiedla U, T, 
W i Z wczoraj i dziś” – kameralne warsztaty fo-
tograficzne (zbiórka przed głównym wejściem 
do marketu ObI, al. bielska 109)
godz. 11 – „POZNAj jEZIORO – Zanurz się 
w sztuce” – warsztaty kreatywne w ramach Pro-
jektu „Lacus” (Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 16 – „SZEWcZyK DRATEWKA” – spek-
takl w ramach Sceny Młodego Widza (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)
godz. 18 – MANUFAKTURA RZEŹby – werni-
saż wystawy (Tichauer Art Gallery, ul. browa-
rowa 7)
godz. 18 – FOLK METAL NIGhT – koncerty 
zespołów Runika, cronica i Livermorium (Klub 
Muzyczny Underground, pl. Korfantego 1)
godz. 19 – KASIA PIETRZKO – fortepian – 
koncert w cyklu AUKSO Next Wave (Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – DARyL STRODES, gościnnie Piotr 
Lekki – koncert (Riedel Music club, ul. Oświę-
cimska 53)

11 października, poniedziałek
godz. 18 – ANDROMEDA – kino, jakie znamy: 
projekcja filmu „Oficer i szpieg” (Pasaż Kultury 
Andromeda, pl. baczyńskiego)

RM

6 października godz. 18, spot-
kanie z andrzejeM sikorowskiM 
– Mediateka
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