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będzie zmiana planu?
Mieszkańców Urbanowic wspierają radni, 
bez względu na przynależność klubową.

80 minut do zapomnienia
Tyszanie wyszarpali remis w derbach 
z GKS Katowice w ostatnich minutach.

Córki szczygła w obcych rękach
Dobiegła końca piętnasta edycja Tyskich Dni 
Literatury. Mediateka pękała w szwach.3 165
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coraz bliżej strajku
medjacje pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem spółki pkm tychy nie przyniosły oczekiwanego porozumienia.
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Prąd droższy  
o 66 Procent!
Na przetarg ogłoszony 
przez Górnośląsko-Za-
głębiowską Metropolię 
na wspólny zakup energii 
elektrycznej w ramach me-
tropolitalnej grupy zakupo-
wej, wpłynęły cztery ofer-
ty. Ich otwarcie nastąpiło 
w czwartek, 30 września 
i okazało się, że wszystkie 
kwoty przekroczyły budżet 
przewidziany na realizację 
zamówienia i wskazują 
na 66-procentowy wzrost 
w stosunku do obowiązu-
jących cen.
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zawieszeni 
w „niePamięci”
Sprawa wywłaszczeń, związanych z budową tzw. Nowych Tychów 
to nadal drażliwy temat. Wywłaszczenia trwały przez kilka dekad, 
począwszy od lat 50. i w zależności od zmieniającego się prawa, prze-
pisów, miały one różny przebieg. Inaczej przeprowadzano je w latach 
50., inaczej w latach 80. Różne były też formy zadośćuczynienia za utra-
cone tereny lub budynki: odszkodowania, wykup, zamiana działek, 
mieszkania w nowym budownictwie, itd. str. 9
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Pszczela 
uchwała
Hodowla pszczół w miastach 
ma coraz więcej zwolenników. Ni-
kogo już nie dziwią ule znajdują-
ce się w parkach, ogrodach, czy 
np. na dachach budynków. W Pol-
sce pierwsze pasieki powstały 
w Warszawie, a potem m.in. 
w Gdańsku, Bydgoszczy, Kato-
wicach, Szczecinie czy Poznaniu, 
gdzie ule prowadzi Zarząd Ziele-
ni Miejskich. Teraz do tych miast 
dołączają Tychy. Kilka miesięcy 
temu założono pasiekę przy SMS 
Tychy, a pierwsza pasieka eduka-
cyjna na terenie publicznym pla-
nowana jest w Parku Łabędzim.
 str. 6
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◆ POlicjaNci WyjaśNiają 
OkOlicZNOści tRagicZNe-
gO WyPaDku, do którego do-
szło 5.10. Przed godziną 2 w nocy, 
na ul. Sikorskiego policjanci pró-
bowali zatrzymać do kontroli 
drogowej kierującego seatem to-
ledo. Na widok radiowozu z włą-
czonymi sygnałami świetlnymi 
i dźwiękowymi, kierujący zaczął 
przyspieszać. O sytuacji policjanci 
powiadomili dyżurnego jednostki 
i podjęli pościg. Kierowca ucie-
kał al. Bielską w stronę Kobióra. 
Na wysokości kompleksu leśne-
go mężczyzna stracił panowanie 
nad pojazdem, wypadł z drogi 
i uderzył w drzewo. Pojazdem 
podróżowało dwóch mężczyzn, 
pasażer został zakleszczony w sa-
mochodzie i w jego wydobyciu 
pomogli strażacy. W związku 
z brakiem oznak życia pasażera, 
strażacy oraz ratownicy prowa-
dzili resuscytację. Niestety, 41-
latka nie udało się uratować. Jak 
się okazało, 38-letni kierowca był 
poszukiwany przez Sąd Rejonowy 
w Tychach dwoma nakazami do-
prowadzenia do aresztu, jak rów-
nież ma czynny zakaz prowadze-
nia pojazdów mechanicznych. 
Mężczyzna był już wielokrotnie 
zatrzymywany za jazdę pod wpły-
wem alkoholu, przestępstwa prze-

ciwko mieniu i przestępstwa nar-
kotykowe. Policjanci potwierdzili, 
że kierujący podczas zdarzenia 
był trzeźwy, została mu pobrana 
krew i trafił do szpitala na bada-
nia. O jego dalszym losie zadecy-
duje prokurator i sąd.
◆ 9.10, OkOłO gODZiNy 
10.50, DOSZłO DO ZDeRZe-
Nia auDi i vW na skrzyżowaniu 
ul. Turyńskiej z ul. Samochodo-
wą. Podróżujące w audi dziecko 
trafiło pod opiekę ratowników 
medycznych, ale po przebadaniu 
okazało się, że nie odniosło ono 
poważnych obrażeń i mogło pod 
opieką rodziców wrócić do domu. 
Jak ustalili na miejscu policjanci, 
kierowca vw wjechał na skrzyżo-
wanie przy nadawanym na syg-
nalizatorze czerwonym świetle 
i uderzył w bok audi, a następ-
nie wyjechał z drogi na pobliski 
parking.
◆ Na ul. DąBROWSkiegO 
21-letNi kieRujący fOR-
Dem muStaNgiem utracił 
na śliskiej nawierzchni panowa-
nie nad swoim pojazdem i ude-
rzył w zaparkowane wzdłuż drogi 
pojazdy i wysepkę. Do zdarzenia 
doszło 6.10, po godz. 23. Na czas 
działań ruch na ulicy został cał-
kowicie zablokowany. W wyniku 
zdarzenia uszkodzonych zostało 

sześć samochodów – poza po-
jazdem sprawcy były to: fiat li-
nea, opel astra, fiat bravo, chev-
rolet spark oraz renault laguna. 
Po pobieżnych oględzinach oka-
zało się, że przypuszczalnie ford 
mustang, opel astra, fiat bravo 
i chevrolet spark nie nadają się 
do naprawy. W chwili zdarzenia 
kierowca mustanga był trzeźwy, 
został ukarany mandatem kar-
nym.
◆  tegO SamegO DNia, 
Na SkRZyżOWaNiu ul. 
BuRSchegO i ul. DamROta, 
zderzyły się dwa fiaty i toyota. 
Ze wstępnych ustaleń pracujących 
na miejscu policjantów wynika, 
że kierowca fiata seicento, jadąc 
ul. Damrota (od dworca) przez 
skrzyżowanie z ul. Burschego 
na wprost, nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu kierującemu pun-
to, doprowadzając do zderzenia. 
Kierujący seicento uderzył jeszcze 
w oczekującą na możliwość włą-
czenia się do ruchu toyotę yaris. 
Na szczęście nikt z uczestników 
nie ucierpiał.
◆ PRZeD SkRZyżOWaNiem 
al. BielSkiej Z ul. żORSką, 
kierująca kią, jadąc prawym pa-
sem ruchu i chcąc wykonać ma-
newr zawracania na al. Bielskiej, 
nie ustąpiła pierwszeństwa prze-

jazdu kierowcy forda, jadącemu 
lewym pasem w tym samym kie-
runku. Doszło do zderzenia obu 
pojazdów, ale na szczęście osobom 
podróżującym pojazdami nic się 
nie stało. Kobieta przyznała się 
do winy i po spisaniu oświadcze-
nia uszkodzone pojazdy zostały 
odholowane.
◆ W NOcy Z 5 Na 6.10 Na RON-
DZie ZeSłańcóW SyBiRu (Si-
korskiego – Armii Krajowej) kie-
rująca audi uderzyła w słup trakcji 
trolejbusowej. Kobieta była pod 
wpływem alkoholu, badanie alko-
matem wykazało ponad 1,5 pro-
mila. Została zatrzymana przez 
policję.

◆ 5.10 POiNfORmOWaNO 
POlicję i StRaż O WyPaD-
ku mOtOcykliSty Na tRa-
Sie S1, przed wjazdem na trasę 
DK 86/DK 1. Przed przyjazdem 
służb ratunkowych na miejsce 
z pomocą poszkodowanemu 
pospieszyli świadkowie zda-
rzenia. Jak się okazało, moto-
cyklista utracił panowanie nad 
swoim jednośladem i uderzył 
w bariery oraz znaki w rejonie 
prac drogowych. Motocyklista 
trafił pod opiekę ratowników 
medycznych, a następnie zo-
stał przewieziony do szpitala. 
Jak ustaliła wstępnie policja, 
przyczyną zdarzenia było nie-

dostosowanie prędkości do wa-
runków drogowych.
◆ 5.10, PO gODZiNie 4.40 
ZgłOSZONO POżaR OSieDlO-
WegO śmietNika przy ul. Bato-
rego (w rejonie budynku MOPS). 
Po dotarciu na miejsce strażacy 
zastali altanę śmietnikową w ca-
łości objętą ogniem. Po kilkunastu 
minutach pożar został ugaszony. 
Spaleniu uległy wszystkie pojem-
niki na odpady znajdujące się we-
wnątrz jak i na zewnątrz altany. 
Straty wynoszą kilka tysięcy zło-
tych. Najprawdopodobniej do po-
żaru doszło w wyniku podpalenia. 
Trwa policyjne dochodzenie w tej 
sprawie. ls ●

kondolencje

Na ul. Dąbrowskiego kierowca mustanga wpadł w poślizg i zniszczył kilka zaparkowanych aut.
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Obejmują one następujące li-
nie autobusowe: S, 1, 4, 14, 21, 
31, 33, 36, 65, 82, 137, 273, 297, 
525, 551, 554, M18 i Sz1. Zmiany 
mają zminimalizować utrudnie-
nia wynikające z nieplanowanego 
odwoływania kursów. W spółce 
trwa spór zbiorowy, odbyły się 
nieskuteczne mediacje. Pracow-
nicy wciąż walczą o podniesienie 
pensji. W tym tygodniu odbędzie 
się referendum strajkowe.

Nowy rozkład jazdy obowiązuje 
przez 2 tygodnie do 22 paździer-
nika. – Liczymy na to, że do tego 
czasu zarząd i pracownicy spółki 
PKM Tychy wspólnie wypracują 
właściwe rozwiązanie – czytamy 
w komunikacie ZTM.

związkowcy do pasażerów
– Odbyły się pierwsze mediacje 
z zarządem spółki. Jesteśmy jako 
związki zawodowe w sporze zbio-
rowym z pracodawcą – informował 
5 października w mediach społecz-
nościowych Aleksander Wysocki 

przewodniczący zarządu Zakłado-
wego Związku Zawodowego Ko-
munikacji Miejskiej i Transportu 
przy PKM Tychy. – Jeśli nie dojdzie 
do porozumienia, to po niedzieli 
będziemy musieli przejść do na-
stępnego etapu innych form prote-
stu, co może zakończyć się dwugo-
dzinnym strajkiem ostrzegawczym. 
Rozumiemy Wasz problem, ale nie-
stety powoli nie widzimy innego 
rozwiązania. Aktualnie wystarczy-
ło teraz nie pracować w dni wolne 
od pracy i dołączyć do tego absen-
cję chorobową, by po 35 kierow-
ców codziennie brakowało do pra-
cy przewozowej. Liczymy na Wasze 
zrozumienie, ale tak dłużej się nie 
da. Następni kierowcy składają 
wypowiedzenia, co jeszcze bar-
dziej utrudni nam pracę a Wam 
dojazdy – dodał w komunikacie 
do pasażerów.

nie ma porozumienia
Kolejne mediacje, które odby-
ły się 8 października nie przy-

niosły porozumienia. – Liczyli-
śmy, że uda nam się wypracować 
rozwiązanie akceptowalne dla 
wszystkich – czytamy w oświad-
czeniu zarządu PKM, wydanego 
po zakończeniu mediacji. – Ro-
zumiemy oczekiwania naszych 
pracowników i doceniamy ich 
trudną i wymagającą pracę, ale 
musimy podejmować racjonal-
ne decyzje, mając na uwadze 
dobro spółki i jej możliwości 
finansowe. Z powodu COVID 
drastycznie spadły wpływy z bi-
letów, ceny paliw wciąż rosną, 
nie możemy także liczyć na do-
datkowe środki z budżetu gminy, 
wpływy do budżetu w przyszłym 
roku tylko z tytułu „Polskiego 
Ładu” zmaleją o ok. 60 milio-
nów złotych. Zaproponowali-
śmy pracownikom podwyżkę 
w wysokości 250 złotych brutto, 
oczekiwania związków są jednak 
znacznie wyższe i oznaczałyby 
wzrost wynagrodzenia o 1000 
złotych brutto do stycznia 2022 
roku. W przypadku akcepta-
cji naszej propozycji podwyż-
ka z wcześniejszymi korekta-
mi na przestrzeni 2021 roku 
skutkowałaby wzrostem wyna-

grodzenia kierowców średnio 
o ok. 700 złotych brutto. Zapew-
niamy, że zależy nam na jak naj-
szybszym wypracowaniu kom-
promisu. Dla dobra spółki, jej 
pracowników i pasażerów ko-
rzystających na co dzień z ko-
munikacji publicznej w regionie. 
Każdy dzień trwającego sporu 
przynosi wszystkim ogromne 
straty. Na dzisiaj wartość niezre-
alizowanej pracy przewozowej 
od 1 października 2021 r. docho-
dzi do 150 tysięcy złotych, wiele 
linii musiało zostać odwołanych, 
a pasażerowie mieli problem 
z dotarciem do pracy czy szkoły. 
Apelujemy do Związków o zro-
zumienie i dialog. Współpraca 
jest podstawą rozwoju i dalszego 
funkcjonowania spółki – kończy 
się oświadczenie.

Związkowcy mieli cztery żą-
dania: natychmiastowej pod-
wyżki 500 zł; kolejnej podwyżki 
od stycznia (również 500 zł), ob-
niżenia z 15 do 7 lat pracy, po któ-
rych kierowca otrzymuje najwyż-
szą stawkę godzinową; wymogu 

konsultacji ze związkiem wszel-
kich zmian dotyczących orga-
nizacji pracy, płac i przyznawa-
nia premii. – Nasze warunki nie 
spotkały się ze zrozumieniem – 
mówił w rozmowie z nami Alek-
sander Wysocki. – Zarząd zapro-
ponował podwyżkę 250 zł brutto 
od września tylko dla kierow-
ców. Pracownicy administracyjni 
mieliby dostać podwyżkę 150 zł, 
co jest dzieleniem załogi. Nie mo-
gliśmy na to przystać, choć wca-
le nie upieraliśmy się przy pier-
wotnie zaproponowanej kwocie. 
Chcieliśmy iść na kompromis. 
Nie dało się. Przygotowujemy 
się do referendum strajkowego. 
W lipcu przeprowadziliśmy an-
kietę, z której wynikało, że trzy 
czwarte kierowców jest za straj-
kiem – dodał przewodniczący 
związku. Póki co nie sporządzo-
no protokołu rozbieżności.

na radzie miasta
Sprawa była poruszana rów-
nież podczas sesji Rady Miasta. 
– Z powodu COVID drastycznie 

spadły wpływy z biletów, ceny 
paliw rosną, czeka nas drastycz-
na podwyżka cen prądu oraz 
gazu, wpływy do budżetu miasta 
zmaleją o ok. 60 mln zł z tytułu 
Polskiego Ładu. Mam nadzieję, 
że zarząd PKM znajdzie spo-
sób, by dojść do zadowalającego 
obie strony porozumienia. Boję 
się jednak wprowadzenia ogra-
niczeń w komunikacji publicznej 
z powodu braku pieniędzy – mó-
wił na sesji Andrzej Dziuba pre-
zydent Tychów.

Za niezrealizowane kursy Za-
rząd Transportu Metropolital-
nego przewiduje kary dla prze-
woźników. Na przykład za brak 
wyjazdu kara wynosi 800 zł. Tyl-
ko w czwartek nie wyjechało 50 
kursów, do tego doliczyć trze-
ba kary za niezrealizowane ki-
lometry. Licząc według taryfi-
katora obciążenia mogą sięgnąć 
setek tysięcy złotych, choć przy-
puszczać można, że ZTM w tej 
sprawie wypracuje nowe poro-
zumienie z tyskim przewoźni-
kiem. kaMil peszat ●

brakuje 35 kieroWcóW 
dziennie
zarząd spóŁki pkM nie doszedŁ do porozuMienia ze związkowCaMi. CI ZAPOWIADAją STRAjK.

Często się zdarza, że pasażerowie bezskutecznie wypatrują autobusów PKM na przystanku.
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W poprzednim numerze „Two-
ich Tychów” obszernie pisaliśmy 
o protestach mieszkańców Ur-
banowice, dotyczących budowy 
na terenie tej dzielnicy (przy ul. 
Lokalnej) instalacji beztlenowe-
go przetwarzania odpadów bio-
logicznych. Mieszkańcy obawiają 
się, że budowa przez prywatnego 
inwestora na należącej do niego 
działce tego typu zakładu jeszcze 
wzmocni uciążliwości dla miesz-
kających tam osób. – Już mamy 
w naszej okolicy wszystkie uciąż-
liwe zakłady: oczyszczalnię ście-
ków, spółkę Master itp. – żalą się 
urbanowiczanie. – Powstanie ko-
lejnego „śmierdzącego” zakładu 
spowoduje, że nasze życie stanie 
się nie do zniesienia.

Jak się jednak okazuje, miesz-
kańcy nie są w tym proteście osa-

motnieni. Na wrześniowej sesji 
Rady Miasta o swoim sprzeciwie 
mówił prezydent Tychów oraz 
radni. Nie skończyło się jednak 
na słowach. Klub Radnych Pre-
zydenta Andrzeja Dziuby opub-
likował swoje oświadczenie (jego 
treść zamieściliśmy przed tygo-
dniem), a także skierował do pre-
zydenta interpelację, zawierającą 
wniosek o wprowadzenie zmian 
w aktualnie obowiązującym pla-
nie miejscowego zagospodaro-
wania przestrzennego w rejonie 
ul. Lokalnej. „Aktualnie plan 
ten dopuszcza, by w okolicy uli-
cy Lokalnej mogła powstać in-
stalacja beztlenowego przetwa-
rzania odpadów biologicznych. 
W związku z tym, że temat ten 
bardzo niepokoi mieszkańców, 
pragniemy wesprzeć ich w roz-

wiązaniu tej sytuacji – czytamy 
w interpelacji, którą w imieniu 
klubu radnych prezydenta pod-
pisała Lidia Gajdas. – Budo-
wa wyżej wymienionej instala-
cji w znacznym stopniu wpłynie 
na komfort mieszkańców nasze-
go miasta. Zmiany, jakie propo-
nujemy wprowadzić powinny za-
kazać budowy obiektów, które 
zajmują się składowaniem bądź 
przetwarzaniem wszelkich odpa-
dów” – kończy radna Gajdas.

Jako, że tego samego dnia, 
6 października interpelację po-
dobnej treści złożył Klub Rad-
nych PiS, należy sądzić, że wobec 
takiej zgodności w RM, wnio-
skowane zmiany zostaną uchwa-
lone, zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców Urbanowic.
ww ●

nikt nie chce instalacji przetwarzania odpadów w Urbanowicach.

Będzie zmiana Planu?

niewystarCzająCa liCzba kierowCów 
w przedsiębiorstwie koMunikaCji Miejskiej tyChy 
zMusiŁ zarząd transportu Metropolitalnego 
do wprowadzenia zMian w rozkŁadaCh jazdy.
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Ogłoszenie
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXX/598/21 z dnia 26 sierpnia 

2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w rejonie ulic: Katowickiej, Jałowcowej, Zwierzynieckiej, Czarnej 

i Oświęcimskiej w Tychach

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247 z późn. zm.), informuję o przyjęciu przez Radę 
Miasta Tychy Uchwały Nr XXX/598/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r., dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
DLA OBSZARU W REJONIE ULIC: KATOWICKIEJ, JAŁOWCOWEJ, ZWIERZYNIECKIEJ, 

CZARNEJ I OŚWIĘCIMSKIEJ W TYCHACH.

Z treścią planu miejscowego oraz:
a) uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 

polegającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
ustaleń projektu planu miejscowego,

b) podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego planu miejscowego 
w odniesieniu do rozpatrywanych różnych rozwiązań alternatywnych, a także informację, 
w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
– ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
– opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
– propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień planu miejscowego.
można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta 
Tychy, al. Niepodległości 49, w godzinach pracy urzędu. Treść ww. dokumentu opublikowana 
jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej
/-/mgr Igor Śmietański

Prezydent Miasta Tychy
2 października 2021 r. TYCHY, woj. śląskie

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli 
Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. 

Stanisława Radziejowskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 
w Tychach – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 19 października 
2021 r. do 19 listopada 2021 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzę-
du Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu. [1]

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się [1]:
− 4 listopada 2021 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 102, piętro I, o godzinie 16:30. 

Podczas dyskusji publicznej obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa sanitarnego, w tym 
obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego, a także limitu 
uczestników wynoszący 150 osób. [2] Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić, z co najmniej 
trzydniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną na adres: urbanistyka@umtychy.
pl lub na piśmie na adres urzędu – z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania 
oraz numeru telefonu;

− 18 listopada 2021 r. o godzinie 16.30, za pomocą środków porozumiewania się 
na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. 
Link do zdalnej dyskusji dostępny będzie wraz z Obwieszczeniem na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » 
Obwieszczenia » Zagospodarowanie przestrzenne » 2021 » Październik).

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie 
oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 3 grudnia 2021 r. [3]

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, 
z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie [3]:
− pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
− elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/

skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym,

− poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Prawo lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta). [3]

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą 
również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy 
(zakładka: Zamierzenia władzy » Obwieszczenia » Zagospodarowanie przestrzenne » 2021 » 
Październik).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej). [4]

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarski Przestrzennej 

/-/mgr Igor Śmietański
Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – zwanej dalej u.p.z.p.- (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.); art. 39 
i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)
[2] § 25, § 26 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.)
[3] art. 8c, art. 17 pkt 11, 12, art. 18 u.p.z.p.
[4] art. 11a u.p.z.p.

Prezydent Miasta Tychy
2 października 2021 r. TYCHY, woj. śląskie

OGŁOSZENIE
o zamieszczeniu wniosku o lokalizację inwestycji mieszkaniowej pod nazwą „Bu-

dowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi lokalami 
usługowymi, z garażami podziemnymi oraz murami oporowymi” przy ul. Koperni-
ka w Tychach na działce ewidencyjnej nr 5349/26, obręb Tychy na stronie Biulety-

nu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy
Zawiadamiam o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy 
wniosku o lokalizację inwestycji mieszkaniowej pod nazwą „Budowa zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi lokalami usługowymi, z garażami 
podziemnymi oraz murami oporowymi” przy ul. Kopernika w Tychach na działce ewiden-
cyjnej nr 5349/26, obręb Tychy. [1]

Każdy zainteresowany, wyżej wymienionym wnioskiem, może składać uwagi w terminie 
do 29 października 2021 r. [1]

Uwagi do wniosku należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległo-
ści 49, 43-100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz 
adresu, w postaci [2]:
•	 papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
•	 elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/skryt-

ka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym,

•	 poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Wniosek o lokalizację inwestycji mieszkaniowej znajduje się na stronie internetowej Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.umtychy.pl w zakładce:
Zamierzenia władzy » Zagospodarowanie przestrzenne » Inwestycje mieszkaniowe oraz 
inwestycje towarzyszące.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej 
zakładce Zamierzenia władzy » Zagospodarowanie przestrzenne » Inwestycje mieszkaniowe 
oraz inwestycje towarzyszące w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej

/-/mgr Igor Śmietański
Podstawa prawna:
[1] art. 7 ust. 10 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1538) 
– zwaną dalej u.p.r.i.m
[2] art. 7 ust. 11 u.p.r.i.m.

komunikaty

komunikaty

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 nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy 
ul. Stoczniowców/ul. Reymonta, oznaczonej jako części działek nr: 4434/48, 4435/48 
i 4436/48, o łącznej pow. 106,80 m2, na cele handlowe, usługowe i dojście, na okres 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy 
ul. Stoczniowców/ul. Reymonta, oznaczonej jako części działek nr: 654/472 i 662/472, 
o łącznej pow. 27 m2, na cele handlowe, usługowe i dojście, na okres 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy 
ul. Armii Krajowej, oznaczonej jako część działki nr 2332/37 o pow. 32 m2, na cele dojścia 
pieszego, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach 
przy ul. Budowlanych, oznaczonej jako część działki nr 5859/33 o pow. 30 m2, pod obiekt 
techniczny, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy 
ul. Paprocańskiej, oznaczonej jako działka nr 513/264, o pow. 288 m2, na cele ogrodu 
przydomowego, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy 
ul. Orzeszkowej, oznaczonej jako część działki nr 1964/83, o pow. 10 m2, na cele dojazdu, 
na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy 
ul. Zygmunta, oznaczonej jako części działek nr: 2407 i 2510/2415, o łącznej pow. 480 m2, 
na cele ogrodu przydomowego, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy 
ul. Zygmunta, oznaczonej jako części działek nr: 2407 i 2510/2415, o łącznej pow. 495 m2, 
na cele ogrodu przydomowego, na czas nieoznaczony,  

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy 
ul. Zelwerowicza, oznaczonej jako część działki nr 2682/99, o pow. 24 m2, na cele miejsca 
postojowego związanego z działalnością dzierżawcy, na czas nieoznaczony.  

na poCzątku 
października odbyŁa się 
trzeCia edyCja tyskiego 
kongresu kobiet. 
tegoroCzne wydarzenie 
MiaŁo MiejsCe w dwóCh 
MiastaCh – tyChaCh 
oraz MikoŁowie. hasŁo 
wydarzenia brzMiaŁo 
„kobiety na szCzyCie”. 
poMysŁodawCzynią 
kongresu jest alina 
bednarz, radna 
sejMiku województwa 
Śląskiego.

– Hasło tegorocznego kongre-
su odnosi się do miejsca ko-
biet w społeczeństwie – mówiła 
w rozmowie z nami Alina Bed-
narz. – Przewrotnie nazywamy 
je szczytem, żeby zwrócić uwagę 
odbiorcy. Chodziło nam o to, żeby 
przypomnieć kobietom, że ich 
miejsce jest tam, gdzie same po-
stanowią. Jeżeli kobieta chce się 
realizować jako matka, opiekunka 
domowego ogniska, to świetnie. 
Niech osiąga swoje szczyty w tej 
kategorii. Kiedy jednak chce zo-
stać posłanką, przedsiębiorczy-
nią, radną, prezydentką, naukow-
czynią czy ministrą to powinna 
mieć równe szanse z mężczyzna-
mi. Niestety, wiemy, że tak nie jest 
– tłumaczyła radna.

Podczas pierwszego dnia kon-
gresu, który odbył się w głów-
nej siedzibie Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Mikołowie, panie 
dyskutowały o drodze do samo-
realizacji. Wśród prelegentek 
znalazła się m.in. wicemarszałek 
senatu RP Gabriela Stanecka-Mo-
rawska, redaktor naczelna „Wyso-
kich Obcasów” Aleksandra Klich 
czy prof. Anna Brzdęk. Panie wy-
mieniały się doświadczeniami 
i dawały sobie wzajemnie rady, 
jak rozpocząć swoją karierę oraz 
omawiały problemy, które spot-
kały na swoich drogach. – Bar-
dzo ważny w spotkaniu jest tzw. 
networking, czyli sieć kontaktów 
– podpowiada Alina Bednarz. – 

Na takich spotkaniach nawiązu-
jemy znajomości, dzięki którym 
tworzymy wzajemnie uzupełnia-
jące się struktury. Współpraca 
oraz dobrze zbudowany zespół 
to bardzo silna dźwignia do roz-
woju – dodała.

Drugiego dnia panie zawitały 
do Hotelu Tychy, gdzie wystąpi-
ły m.in. zastępca prezydenta Ty-
chów Hanna Skoczylas, posłanka 
RP Monika Rosa czy eurodepu-
towany Łukasz Kohut. Zgod-
nie z przewodzącym kongreso-
wi hasłem rozmowa toczyła się 
o drodze pań do zajmowanych 
stanowisk, o ich zawodowych 
doświadczeniach i politycznych 
debiutach i o tym, czy mandat 

senatorki, posłanki, radnej daje 
możliwości działania na rzecz 
pozytywnych zmian społecz-
nych. Wymianę poglądów pro-
wadziła Alina Bednarz. W roz-
mowę włączył się Łukasz Kohut, 
który udowadniał, że jest femini-
stą i ubolewał, jak mało w Polsce 
ma naśladowców. Ważną częścią 
dnia był panel dyskusyjny o pro-
gramach dla seniorów, o działa-
niach liderek senioralnych dla 
środowiska, a także o tym, jak 
obudzić w sobie dziecko, któ-
ry prowadziła dr Katarzyna To-
bór-Osadnik. W panelu udział 
wzięli m.in. Joanna Jeleniewska 
zastępca dyrektora Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecznej 
w Katowicach, zastępca prezyden-
ta Tychów Maciej Gramatyka czy 
też przewodnicząca Tyskiej Rady 
Seniorów Urszula Polubiec.

W Tyskim Kongresie Kobiet 
w dwóch miastach wzięło udział 
kilkaset kobiet. – Jesteśmy bardzo 
zadowolone z frekwencji, dlatego 
już planujemy kolejny kongres. 
Chcemy poszerzyć teren naszej 
działalności i odwiedzić kolej-
ne miasta. Następnego kongresu 
można się spodziewać oczywi-
ście w Tychach i Mikołowie oraz 
najprawdopodobniej w Pszczynie 
– zachęca Alina Bednarz.
kaMil peszat ●

Miasto Tychy przejęło osiem 
z jedenastu działek od Spółki Re-
strukturyzacji Kopalń SA Dział-
ki te znajdują się na osiedlu H6 
przy ul. Husarii Polskiej, osiedlu 
R przy ul. Rodakowskiego i na ul. 
Bocznej.

Wśród przejętych działek nie 
ma jednak tej, o którą upominali 
się mieszkańcy. Obecnie jest tutaj 

parking, ale jeden z inwestorów 
chce tutaj wybudować market.

– Jesteśmy już na ukończeniu 
procedury planistycznej doty-
czącej tego obszaru – powiedział 
na ostatniej sesji Rady Miasta 
prezydent Andrzej Dziuba. – 
Mam nadzieję, że już na listopa-
dowej sesji przedłożymy radnym 
miejscowy plan zagospodarowa-

nia, który będzie formą zabezpie-
czenia tego terenu. Nikt nie wy-
obraża sobie, by zamiast parkingu 
miał tutaj powstać kolejny mar-
ket. Chcemy tę działkę chronić, 
SKR z kolei traktuje ją jako „bi-
znesową” i chce pozyskać dział-
ki zamienne. Być może z pomocą 
pospieszy nam wojewoda, który 
szuka działki należącej do Skarbu 

Państwa w innym mieście i któ-
rą będzie można zamienić z na-
szą działką.

Trwają ponadto negocjacje 
w sprawie przejęcia od Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń działek 
na krzyżowaniu ul. Żwakowskiej 
i ul. Harcerskiej oraz przy ul. Bo-
haterów Warszawy.
ls ●

kobietą być na szczycie
setki uCzestniCzek WZIęły UDZIAł W TySKIM KONGRESIE KObIET.

Miasto przejęło osiem działek od Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Plan na zaBezPieczenie

Tyski Kongres Kobiet rozrasta się z edycji na edycję. 
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XV tyskie dni literatury 
za naMi. Miejska 
biblioteka publiCzna 
zorganizowaŁa 
wydarzenie na wysokiM 
pozioMie. podCzas 
spotkań autorskiCh 
sale wypeŁniaŁy się 
po brzegi. wŚród 
znakoMityCh goŚCi 
znaleźli się M.in. 
jaCek koMuda, alina 
przypadek, andrzej 
sikorowski, MaCiej 
orŁoŚ Czy Mariusz 
szCzygieŁ. relaCję 
ze spotkania 
z tyM ostatniM 
przedstawiaMy poniżej.

– Mam ogromny zaszczyt za-
prosić państwa na to spotkanie 
– tymi słowy otworzyła XV Ty-
skie Dni Literatury Anna Kraw-
czyk, dyrektor MBP w Tychach. 
– Już od niemal trzech dekad za-
praszamy w swoje mury znako-
mitych przedstawicieli polskiej 
literatury. Pierwsze Tyskie Dni 
Literatury odbyły się we wrześ-
niu 1993 roku, a zaproszenie 
przyjęli wówczas m.in. prof. Jan 
Miodek, Andrzej Drawicz, Mał-
gorzata Musierowicz oraz Hanna 
i Antoni Gucwińscy. W kolejnych 
edycjach odwiedzili nas Tony Ha-
lik, ks. Jan Twardowski, Olga To-
karczuk, Aleksander Krawczuk 
czy Katarzyna Bonda. Kompo-
nując tegoroczną ofertę chcie-
liśmy trafić do jak najszerszego 
grona odbiorców. Stąd wśród go-
ści znajdują się autorzy reportaży, 
publicystyki prasowej, ale i lite-
ratury pięknej, poezji, piosenki 
studenckiej, powieści dla dzieci 
i dorosłych. Tegoroczne spotka-
nie zainauguruje spotkanie z Ma-
riuszem Szczygłem, jednym z naj-
częściej nagradzanych polskich 
pisarzy – dodała.

Pozory obiektywizmu
Mariusz Szczygieł pierwsze kro-
ki jako reporter stawiał mając 16 
lat, współpracując z czasopismem 

„Na przełaj”. Do dziś publikował 
w najważniejszych magazynach 
w Polsce m.in. w „Gazecie Wy-
borczej”, „Polityce” czy „Press”. 
Jest laureatem Europejskiej Na-
grody Książkowej za powieść 
„Gottland” oraz podwójnym lau-
reatem najważniejszej nagrody li-
terackiej w Polsce – Nike. Spot-
kanie z gościem poprowadziła 
Agnieszka Strzemińska, dzien-
nikarka Radia Katowice.

Sporą część spotkania wypy-
tywała gościa, jakżeby inaczej, 
o sztukę reportażu. – Muszę 
pani wyznać najważniejszą ta-
jemnicę reportażu, którą trzeba 
zrozumieć jak najwcześniej. Nie 
istnieje coś takiego jak obiektyw-
ny reporter, ani obiektywny re-
portaż. Po prostu nie. Cokolwiek 
napiszę, ja czy ktokolwiek inny, 
zawsze przedstawię swój punkt 
widzenia. Choćbym i na głowie 
stanął, to przecież wciąż będzie 
to moja głowa, nie inna. Subiek-
tywizm w reportażu to nic złe-
go, wręcz przeciwnie, to rzecz jak 
najbardziej naturalna. Zatem ja, 
jako autor, nie silę się na obiek-
tywizm, bo jak już ustaliliśmy, 
taki nie jest możliwy. Inna spra-
wa, że nie jest on też nikomu po-
trzebny. Proszę sobie wyobrazić, 

że jak napisałem „Gottland”, któ-
rego pierwszy rozdział traktuje 
o rodzinie Batów, dostałem licz-
ne maile. W jednym z nich po-
dziękowano mi za to, że wresz-
cie ktoś odważył się opisać, jak 
okropna to była rodzina krwio-
pijców. Mail ten napisał Czech, 
podkreślając, jak dobrze się sta-
ło, że ten tekst wyszedł spod 
polskiego pióra, bowiem żaden 
Czech nie byłby w stanie tak 
uczciwie sprawę przedstawić. 
Dalej mój listowy przyjaciel udo-
wadniał, jakimi wstrętnymi ka-
pitalistami byli bohaterowie mo-
jego reportażu, rozpływając się 
nad moją trzeźwą sprawy oce-
ną. Może państwa zdziwi pew-
ne zjawisko, z którym jestem już 
zaznajomiony od lat, ale w in-
nym mailu pewna posunięta już 
wiekiem kobieta wychwalała 
mój dziennikarski kunszt. Pisa-
ła, że rodzice dorastali w Zlinie, 
gdzie Batowie produkowali obu-
wie i jest przeszczęśliwa, że Po-
lak napisał o nich książkę, gdyż 
tylko obcokrajowiec mógł uczci-
wie i bez patosu pokazać... jak 
wspaniali to byli ludzie. W dal-
szej części listu pani argumento-
wała swoją tezę, licznie odnosząc 
się do moich własnych słów. Pań-

stwa to może szokować czy śmie-
szyć, ale dla mnie jest to codzien-
ność, dlatego nigdy nie wchodzę 
w polemikę na temat moich 
tekstów i pozostawiam otwarte 
pole do interpretacji, bo wiem, 
że co bym nie napisał, odczytane 
to może zostać na zupełnie prze-
ciwstawne sposoby – tłumaczył 
dwukrotny laureat Nike.

dzieła niczym dzieci
Rozmowa często wracała do za-
gadnienia interpretacji tekstów 
Mariusza Szczygła. Prowadzą-
ca wypytywała o adaptacje tea-
tralne czy też muzyczne. – Wie-
lu artystów traktuje swoje dzieła 
jak swoje dzieci. Ja konkretnie 
traktuje je jak córki. Do pew-
nego momentu dokładam sta-
rań ze wszystkich swoich sił, aby 
pomóc im w rozwoju, lecz kiedy 
osiągną odpowiedni wiek, moja 
rola jest skończona. Są gotowe, 
aby pójść w świat, aby je oddać 
w inne ręce i naprawdę lepiej dla 
rodzica, żeby nie widział wszyst-
kiego, co też te ręce z tymi cór-
kami wyprawiają – żartobliwie 
podsumował reporter.

Godzina spotkania przeciąg-
nęła się do półtorej, a i tak czas 
ten zleciał jak z bicza strzelił – 
tak świetnym gawędziarzem jest 
Mariusz Szczygieł. Utrudnieniem 
dla prowadzącej była poniekąd 
publiczność, która kilkukrotnie 
przejmowała stery, wtrącając się 
do rozmowy bez pytania.

Zdecydowanie było to jedno 
z najciekawszych spotkań tego-
rocznej piętnastej edycji Tyskich 
Dni Literatury. Dobrze też słu-
chało się Edyty Jungowskiej, któ-
ra opowiadała o początkach karie-
ry w szkolnym kabarecie i trudach 
podejmowania decyzji o swoim 
życiu, będąc nastolatkiem. Izabella 
Klebańska przeprowadziła cieszą-
ce się ogromny zainteresowaniem 
warsztaty muzyczne, zaś spotka-
nie z Jackiem Komudą i Piotrem 
Zawadzkim ukontentowało zebra-
nych na sali miłośników polskiej 
historii. kaMil peszat ●

W ramach projektu Erasmus+ 
„Europejska droga do sukcesu 
zawodowego” 24 uczniów Zespo-
łu Szkół nr 6 w Tychach wzięło 
udział w stażach zagranicznych 
w Bradze w Portugalii. Wyjazd 
realizowany był we współpracy 
z firmą partnerską Braga Mob. 
Przez trzy tygodnie uczniowie 
pracowali w ramach praktyk 
w przedsiębiorstwach związa-
nych z logistyką, informatyką 
oraz w warsztatach samocho-
dowych.

– Z powodu sytuacji pande-
micznej wyjazd do Portugalii 
był przekładany dwa razy, część 
uczniów, zrekrutowana w kla-
sie trzeciej technikum, zdąży-
ła ukończyć szkołę i wyjechała 
na staże jako absolwenci – po-
wiedziała Danuta Janecka koor-
dynator projektu. – Cieszę się, 
że udało się zrealizować ten wy-
jazd. To cenne doświadczenie – 
uczniowie mogli w realnych wa-
runkach pracy sprawdzić swoje 
kompetencje i umiejętności za-

wodowe, zdobyte podczas na-
uki w szkole. Przekonali się też, 
że umiejętność komunikowania 
się w obcym języku oraz radze-
nie sobie w sytuacjach trudnych 
za granicą powoduje, iż wzrasta 
poczucie własnej wartości. Na-
sza młodzież zrobiła bardzo do-
bre wrażenie na pracodawcach 
w firmach, w których mieli prak-
tyki. Doceniono ich zaangażowa-
nie i gotowość do pracy, umie-
jętności i poziom znajomości 
języka angielskiego. W każdej 
z firm otrzymaliśmy informację, 
że uczniowie z Polski są zawsze 
bardzo mile widziani. Podczas 
pobytu w Portugalii nasi wycho-
wankowie mieli również możli-
wość spotkania uczniów ze Sło-
wenii, Czech, Bułgarii, Turcji 
oraz Słowacji, jak również z in-
nych szkół z Polski.

Pobyt w Portugalii był dla ucz-
niów okazją do poznania kultury, 
historii i życia codziennego Portu-
galii. Zajęcia praktyczne odbywa-
ły się od poniedziałku do piątku, 
weekendy były czasem na zwie-
dzanie. Oprócz Bragi, w której 
byli na co dzień, tyscy uczniowie 
mieli okazję zwiedzić też Lizbo-
nę, Porto oraz Viana do Castelo. 
Pogoda dopisała, więc skorzystali 
też z wypoczynku nad oceanem.

– Największe wrażenie zro-
biła na mnie życzliwość ludzi 
mieszkających tutaj, ich podej-
ście do życia, spokój oraz otwar-
tość. W Portugalii jest zupełnie 
inna kultura pracy, mogliśmy zo-
baczyć, jak ludzie szanują swoją 
pracę i czas – mówi Kamil, jeden 
z uczestników praktyk.

– To była wspaniała przygo-
da, nawiązałem nowe znajomo-
ści, zdobyłem nowe doświad-
czenia, poprawiłem też moją 
znajomość języka angielskiego 
– dodał Bartek.

Projekt Erasmus+ „Europejska 
droga do sukcesu zawodowego” 
realizowany jest w Zespole Szkół 
nr 6 od czerwca 2019 roku. Dzięki 
projektowi, 32 uczniów wyjecha-
ło do Malagi w Hiszpanii i Mal-
mö w Szwecji, a pobyt na prak-
tykach w Portugalii był ostatnim 
wyjazdem w ramach tego projek-
tu. W sumie więc, w ciągu dwóch 
lat, 56 uczniów Zespołu Szkół nr 
6 doskonaliło swoje umiejętno-
ści zawodowe i kompetencje ję-
zykowe na europejskich rynkach 
pracy. ls ●

córki szczygła W obcych rękach
Miejska biblioteka publiCzna PO RAZ PIęTNASTy ZORGANIZOWAłA TySKIE DNI LITERATURy. 

uczniowie zs nr 6 pracowali w przedsiębiorstwach związanych 
z logistyką, informatyką oraz w warsztatach samochodowych.

euroPejska droga 
do sukcesu

Tyscy uczniowie w portugalskiej Bradze.
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na przetarg ogŁoszony 
przez górnoŚląsko-
zagŁębiowską 
Metropolię na wspólny 
zakup energii 
elektryCznej w raMaCh 
Metropolitalnej 
grupy zakupowej, 
wpŁynęŁy Cztery 
oferty. iCh otwarCie 
nastąpiŁo w Czwartek, 
30 wrzeŚnia i okazaŁo 
się, że wszystkie 
kwoty przekroCzyŁy 
budżet przewidziany 
na realizaCję 
zaMówienia i wskazują 
na 66-proCentowy 
wzrost w stosunku 
do obowiązująCyCh Cen.

jak kupuje Metropolia?
Grupa zakupowa energii elek-
trycznej to projekt Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii, który 
zakłada koordynację procesu jej 
zakupu w ramach gmin, powia-
tów, spółek samorządu oraz po-
dobnych jednostek, zrzeszonych 
w przedsięwzięcie. W skład uru-
chamianej obecnie grupy zaku-
powej wchodzi 115 zamawiają-
cych, w tym ponad 300 jednostek 
budżetowych, a ilość zamawianej 
energii elektrycznej to prawie 1 
terawatogodzina (Twh).

Metropolia kupuje energię 
elektryczną w ramach grupy za-
kupowej już po raz trzeci. W 2019 
roku zamówiono prawie pół tera-
watogodziny energii elektrycznej 
dla 30 samorządów za ponad 192 
mln złotych. W edycji 2020-2021 
wartość zamówienia dla 113 pod-
miotów wyniosła ok. 976 GWh, 
a koszty uplasowały się na pozio-
mie ok. 439,4 mln zł.

cztery oferty
Jak informuje rzecznik Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropo-
lii, 30 września otworzono oferty 
złożone w ramach postępowania 
przetargowego dotyczącego za-
kupu prawie 1 terawatogodzi-
ny, która w latach 2022-2023 
ma trafić do 115 zamawiających. 
Zgłosiło się czterech oferentów: 
Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. 
(ok. 597 mln zł), PGE Obrót SA 
(ok. 624 mln zł), Veolia Energy 
Contracting Poland Sp. z o. o. 
(ok. 634 mln zł), Energa Obrót 
SA (ok. 680 mln zł). Wszystkie 
zaproponowane kwoty przekra-
czają jednak budżet przewidziany 
na realizację zamówienia i wska-
zują 66-procentowy wzrost w sto-

sunku do obowiązujących aktu-
alnie cen.

W związku z tym, że wielkość 
grupy zamówieniowej się zmie-
nia, ceny zostają uśrednione. 
I tak średnia cena obowiązują-
ca w grupie zakupowej w latach 
2020 i 2021 to 335,71 zł/MWh, 
natomiast średnia cena najlep-
szej oferty na lata 2022 i 2023 
to 505,35 zł/MWh. Stąd wzrost 
o 66,4 proc.

Fatalne wieści da samorządów
Już od jakiegoś czasu samorzą-
dowcy mówili o skutkach jakie 
przyniesie dla miejskich i gmin-
nych budżetów (i rzecz jasna dla 
mieszkańców) znaczna podwyżka 
cen energii. W 2019 roku Sejm 
przyjął nowelizację, która zakła-
dała „zamrożenie” cen w 2019 
roku dla odbiorców z tzw. gru-
py taryfowej G, czyli m.in. go-
spodarstw domowych, małych 
firm i właśnie samorządów. Dziś 
już wiadomo, że to zamroże-
nie cen było po prostu przesu-
nięciem problemu w czasie, no, 
ale w 2019 roku były… wybo-
ry. W 2020 roku rząd obwieścił, 
że podwyżki są nieuchronne, ale 
będą powszechne rekompensaty. 
Tych jednak jak nie było tak nie 
ma, a teraz mówi się, że mają one 
dotyczyć tylko najbiedniejszych.

o energii na sesji
O znaczącej podwyżce cen ener-
gii dla gmin mówiono podczas 
ostatnie sesji Rady Miasta Tychy. 
Prezydent Andrzej Dziuba nazwał 
podwyżkę szokującą, zwłaszcza 
w kontekście wprowadzenia Pol-
skiego Ładu, który zuboży budżet 
Tychów w zakresie PIT-u o 61 
mln złotych rocznie.

– To kwota, którą przeznacza-
liśmy na wydatki bieżące – po-
wiedział. – Z ofert przetargowych 
wynika, iż prąd może zdrożeć aż 
o ponad 66 proc, a teraz z nie-
pokojem czekamy na przetarg 
na gaz. To dla nas równie istot-
ne, bo autobusy w dużej części 
zasilane są tym właśnie paliwem. 
Dziś nie sposób powiedzieć, jak 
najbliższy budżet będziemy kleić 
i czy w ogóle jest to możliwe. Do-
dam, iż w wyniku wprowadzenia 
zapisów Polskiego Ładu, łączne 
ubytki po stronie samorządowej, 
a mam tu na myśli wszystkie jed-
nostki samorządu terytorialnego, 
wyniosą ponad 12 mld zł. Rząd 
zapowiada rekompensatę, ale je-
dynie w wysokości 8 mld zł i nie 
wiemy jak ona będzie dzielona.

Mniejsze wpływy – mniejsze 
wydatki
Zapisów Polskiego Ładu próbo-
wał bronić radny PIS Marek Go-
łosz:

– Nowy Ład wiąże się z tym, 
że jednak pieniądze zostają 
w portfelach naszych mieszkań-
ców, bo bodajże obywatele do 26 
lat nie płacą podatku PIT, wyż-
sza jest kwota wolna od podat-
ku. Pomimo, że w budżecie mia-
sta będzie brakować pieniędzy, 
to jednak pieniądze zostaną 
w portfelach obywateli. Nie mar-
twiłbym się więc tak bardzo…

– Musimy rozróżnić dwa 
punkty widzenia – odpowiedział 
na to prezydent Dziuba. – Jako 
obywatel, może bym i przyznał, 
że to dobrze, że 20 czy 100 zło-
tych będę miał więcej. Ale mówi 
pan jako radny Miasta Tychy, 
a ja jako prezydent i naszym za-
daniem jest dbanie o finanse mia-
sta. To jest fakt obiektywny i tutaj 
nie ma dyskusji. Tymczasem bu-
dżet zostanie zubożony z wpły-
wów z dochodów bieżących i nie 
może być to obojętne dla prezy-
denta i wszystkich radnych, jakim 
budżetem będziemy dysponować. 
Rządowa reforma, a właściwie re-
wolucja w podatkach, powinna 
być tak przeprowadzona, by rów-
nież samorządy nie ponosiły tak 
gigantycznych strat, na jakie się 
zanosi. Co gorsza, koszty tej re-
wolucji podatkowej rozkładają się 
nierównomiernie i za te ulgi głów-
nie zapłaci samorząd. A mniejszy 
budżet oznacza, że będziemy mu-
sieli ograniczać nie tylko inwesty-
cje, ale wydatki bieżące, czyli to, 
do czego zostaliśmy powołani – 
do świadczenia wysokiej jakości 
usług publicznych. Sam pan ape-
lował, że komunikacji publiczna 
ma być sprawna, nie mogą wypa-
dać kursy. Ale jak nie będzie pie-
niędzy, to za co taką komunikację 
mamy zorganizować? Usługi bę-
dziemy musieli albo ograniczyć, 
albo podnieść ich ceny, albo ob-
niżyć ich jakość. Innego wyjścia 
po prostu nie ma.

co dalej?
Na razie nie wiadomo co dalej 
z realizacją projektu metropoli-
talnej grupy zakupowej. Jak po-
informowano, biorąc pod uwa-
gę zaproponowane ceny oraz 
uwzględniając trudną sytuację 
rynkową, dalsze decyzje doty-
czące realizacji projektu zostaną 
podjęte w najbliższym czasie.
leszek sobieraj ●

hodowla pszCzóŁ 
w MiastaCh Ma Coraz 
więCej zwolenników. 
nikogo już nie dziwią 
ule znajdująCe się 
w parkaCh, ogrodaCh, 
Czy np. na daChaCh 
budynków. w polsCe 
pierwsze pasieki 
powstaŁy w warszawie, 
a poteM M.in. 
w gdańsku, bydgoszCzy, 
katowiCaCh, szCzeCinie 
Czy poznaniu, gdzie ule 
prowadzi zarząd zieleni 
MiejskiCh. teraz do tyCh 
Miast doŁąCzają tyChy. 
kilka MiesięCy teMu 
zaŁożono pasiekę przy 
sMs tyChy, a pierwsza 
pasieka edukaCyjna 
na terenie publiCznyM 
planowana jest w parku 
ŁabędziM.

W polskim prawodawstwie 
pszczoły miodne są zaliczane 
do zwierząt gospodarskich i pod-
legają takim samym regulacjom 
prawnym, jak inne zwierzęta 
utrzymywane w gospodarstwach 
rolnych – np. świnie, kury czy 
krowy. Gminy mają jednak swoje 
regulaminy utrzymania czystości 
i porządku (mające charakter pra-
wa miejscowego), które mogą mo-
dyfikować. Dlatego, chcąc mieć 
pasieki, ze wspomnianej grupy 
zwierząt gospodarskich „wyłą-
czają” pszczoły, dopuszczając ich 
hodowlę na terenach miejskich, 
choć pod pewnymi warunkami. 
Na ostatniej sesji Rada Miejska 
dokonała aktualizacji „Regulami-
nu utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie miasta Tychy” i tym 
samym miejskim pszczelarzom 
dała zielone światło.

na wniosek mieszkańców
Jak się dowiedzieliśmy w Wy-
dziale Komunalnym, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa w Ty-
chach, wspomniana aktualiza-
cja w „Regulaminie utrzymania 
czystości….” wynika z postula-
tów mieszkańców i organizacji 
społecznych, zainteresowanych 
utrzymywaniem pszczół na te-
renach gminnych. Nowe zapisy 
umożliwią „prowadzenie pasiek 
w budynkach wielorodzinnych, 
budynkach jednorodzinnych 
w zabudowie szeregowej i bliź-
niaczej oraz na terenach pub-
licznych, przy czym zabrania 
się hodowli pszczół miodnych 
na balkonach w budynkach wie-

lorodzinnych”. Założenie pasieki, 
jak każda inna działalność, musi 
odbywać się za zgodą właściciela 
lub zarządcy nieruchomości.

tylko mało agresywne
W Regulaminie ujęto również 
zapisy kładące szczególny na-
cisk na bezpieczeństwo osób 
postronnych – dopuszcza się 
utrzymywanie pszczół miod-
nych, charakteryzujących się 
obniżoną agresywnością wobec 
otoczenia i niską rojliwością. 
Pszczoły miodne na terenach 
zabudowanych mogą być ho-
dowane w miejscach uniemoż-
liwiających swobodny dostęp 
do uli osobom postronnym oraz 
w taki sposób, aby ich obecność 
nie zakłócała korzystania z nie-
ruchomości sąsiednich i nie 
stanowiła zagrożenia dla ludzi. 
Pasieki będą mogły być usytu-
owane na dachach budynków, 
przy czym może się to odbywać 
wyłącznie za zgodą właścicieli 
lub zarządców nieruchomości. 
Obecnie planowane jest posa-
dowienie jednej pasieki eduka-
cyjnej na terenie publicznym – 
w Parku Łabędzim.

W odpowiednim miejscu
W miastach tworzy się coraz 
lepsze warunki dla życia pszczół 
– rzadziej koszone są trawniki, 
powstają łąki kwietne, które przy-
ciągają różne gatunki pszczół, 
motyle i ptaki. Tereny te nie 
potrzebują nawozów i środków 

ochrony roślin, ani intensywnego 
podlewania.

Niektórzy jednak są sceptycz-
ne nastawieni do zakładania pa-
siek w miastach. Zwracają uwa-
gę, iż nie każdy mieszkaniec może 
być zadowolony, jeśli w pobliżu 
budynku czy bloku, w którym 
mieszka pojawią się pełne pszczół 
ule. Dlatego wybierając lokaliza-
cję pasieki, dla zachowania do-
brosąsiedzkich relacji należy prze-
strzegać zapisu mówiącego o tym, 
by „obecność pszczół nie zakłó-
cała korzystania z nieruchomości 
sąsiednich i nie stanowiła zagro-
żenia dla ludzi”. Kolejne pytanie – 
czy powstający na terenach miast 
miód jest zdrowy, czysty? Jak czy-
tamy w portalpszczelarski.pl, bio-
rąc pod uwagę używanie środków 
ochrony roślin, miód z terenów 
wiejskich niekoniecznie jest czy-
sty. „W mieście, choć jest rela-
tywnie więcej zanieczyszczeń 
powietrza, pszczoły radzą sobie 
zaskakująco dobrze. Zbierają bo-
wiem nektar ze świeżych kwia-
tów, które nie zdążyły przesiąknąć 
spalinami i toksynami. Pszczoły 
to zresztą bardzo mądre zwierzęta 
– zanieczyszczonego pyłku i nek-
taru po prostu nie wezmą i nie 
zaniosą jako pokarm dla swojej 
rodziny. Możemy więc mieć pew-
ność, że miód powstający w mie-
ście jest czysty i naturalny”.

A zatem pozostaje już tyl-
ko czekać na pierwszą pasiekę 
i pierwszy… tyski miód.
leszek sobieraj ●

Prąd droższy o 66 Procent!
Metropolia otrzyMaŁa Cztery oferty W PRZETARGU NA WSPóLNy ZAKUP ENERGII.

Pszczela uchWała
w tyChaCh powstaną pasieki Miejskie. NA POCZąTEK – W PARKU łAbęDZIM

Kilka miesięcy temu w Tychach powstały pasieki 
przy Szkole Mistrzostwa Sportowego.
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reklama

30 września br. Fundacja Inter-
nationaler Bund Polska zakoń-
czyła kolejną edycję projektu 
pomocy żywnościowej dla na-
juboższych mieszkańców mia-
sta Tychy. W okresie od stycznia 
do września wydano 1400 oso-
bom 71.483 kg bezpłatnej żyw-
ności.

Produkty wydawane były w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014–2020. 
W Tychach magazyn żywnościo-
wy prowadzi fundacja Interna-
tionaler Bund Polska, przy ulicy 
Norwida 2. Wsparcie było udzie-
lane osobom, które znajdowały się 
w najtrudniejszej sytuacji np. do-
tknięte ubóstwem, sieroctwem, 
bezdomnością, niepełnospraw-
nością, ciężką lub długotrwałą 
chorobą. Osoby kierowane były 
przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tychach. W obecnej 

edycji projektu było to 1400 osób, 
w tym między innymi 342 osoby 
niepełnosprawne, 495 dzieci.

Żywność wyprodukowana 
specjalnie na potrzeby progra-
mu przekazywana była przez 
Śląski Bank Żywności z siedzibą 
w Chorzowie. W Tychach wyda-
wane były następujące produk-
ty: makaron, ryż, kasza, mleko 
UHT, ser, groszek z marchewką, 
koncentrat pomidorowy, powid-
ła śliwkowe, filet z makreli, szyn-
ka drobiowa, szynka wieprzowa, 
cukier biały, olej rzepakowy, bu-
raczki wiórki, pasztet drobiowy, 
fasolka po bretońsku, miód, płat-
ki owsiane, kawa zbożowa, mus 
jabłkowy.

Wartość wydanej żywności 
to 352 tysiące złotych, a funkcjo-
nowanie magazynu finansowane 
jest ze środków Urzędu Miasta 
Tychy. ls ●

w tyM roku 
koŁo gospodyń 
wartogŁowieC obChodzi 
35-leCie. z tej okazji 
odbyŁa się iMpreza 
okoliCznoŚCiowa, 
wspóŁorganizowana 
przez Miejskie 
CentruM kultury. koŁo 
powstaŁo 12 lutego 
1986 r. na przewodniCząCą 
wybrano wtedy 
gertrudę MaChuleC, 
która tę funkCję 
sprawuje do dziŚ.

– Nasze spotkania odbywają się 
od zawsze w ostatni wtorek mie-
siąca, jeśli mamy solenizantki 
w danym miesiącu, wtedy przy-
gotowują poczęstunek – mówi 
przewodnicząca koła. – Zorga-
nizowałyśmy się, aby kultywo-
wać i propagować naszą regional-
ną kulturę i tradycje. Uszyłyśmy 
osiem strojów ludowych, w któ-
rych występujemy na różnych wy-
darzeniach, jak choćby podczas 
dożynek miejskich, gdzie zawsze 
prowadzimy stoisko z naszymi re-
gionalnymi wyrobami. Polecamy 
wtedy głównie ciasta, nudle czy 
żurek. Pochwalę się, że swego cza-
su otrzymałyśmy nagrodę w kon-
kursie na najpiękniejsza koronę 
dożynkową – dodaje.

Na spotkaniach gospodyń 
wiejskich panie zajmują się roz-
wijaniem swoich zainteresowań 
i doskonaleniem umiejętności. 
Organizują różne akcje charyta-
tywne jak zbiórki darów dla po-
trzebujących, ale angażują się też 
w organizację „wczasów na dział-
kach” dla seniorów. Brały czyn-
ny udział w cyklu imprez „Bacz 
na niedzielę”, gdzie prezentowały 
bogatą ofertę wypieków cukierni-
czych. Prowadziły warsztaty, pod-
czas których wykonywały wiszą-
ce ogrody w butelkach po wodzie 
mineralnej czy też „lalki motan-
ki” bez użycia igły.

– Na każdych spotkaniach po-
wstają rękodzieła. Te zdobią na-
sze mieszkania lub trafiają na au-
kcje charytatywne. Od 35 lat jako 
koło bierzemy udział w spotka-
niach „Otwarte dni” w Mikoło-
wie. Nie opuściłyśmy żadnej edy-
cji. Często spotkać nas można 
w Andromedzie, w ramach wy-
darzeń z rożnych klubów senio-
ra. Prezentujemy wówczas nasze 
piosenki i skecze. Organizowa-
łyśmy liczne imprezy taneczne 
czy grille na boisku szkolnym, 
z których zysk przekazywałyśmy 

szkole w Wartogłowcu. Okrągłe 
rocznice świętujemy na wesoło, 
zapraszamy członków rady osied-
lowej oraz licznych gości. Wtedy 

panie mogą popisać się swoimi 
umiejętnościami kulinarnymi – 
wylicza aktywności koleżanek 
Gertruda Machulec.

Swego czasu koło liczyło 30 go-
spodyń. Aktualnie na spotkania 
uczęszcza 20 pań.
kaMil peszat ●

ŚPieW, ŚMiech i tradycja
Miejskie CentruM kultury ZORGANIZOWAłO IMPREZę Z OKAZjI 35-LECIA KOłA GOSPODyń WARTOGłOWIEC.

fundacja internationaler bund polska pomogła najuboższym 
tyszanom.

Ponad 70 ton 
żywności

kONkuRS Na NajłaDNiejSZy kWietNikflash
F u n d a c j a  R o z w o j u 
Ekonomii Społecznej 
ogłosiła wynik i  kon-
k u r s u  s ą s i e d z k i e g o 
na najładniejszy kwietnik 
na osiedlu A. – Ogródki, 
donice, kwietniki na bal-
konach, wszystkie nas 
zachwyciły – komentują 
organizatorzy konkursu. 
– Doceniamy pracę i ser-
ce włożone w te roślin-
ne, kolorowe i zadbane 
aranżacje. Przyznaliśmy 
trzy nagrody główne, 
wyróżnienie, a także na-
grody za uczestnictwo. 
Nagrody przyznaliśmy: 
1. miejsce pani boże-
na i kolorowy ogródek 
z  oczk iem wodnym, 
2. miejsce Pani Krystyna 
i ogródek z budkami lę-
gowymi, 3. miejsce pani 
Alina i ogródek z cieka-
wą donicą z jelonkiem. 
Wyróżnienie otrzymuje 
pani Alicja i jej ogródek 
z flamingami.
kaMil peszat ●
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Na spotkaniach zawsze jest dużo śmiechu śpiewu i dobrego jedzenia. 
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W najbliższą niedzielę rozpoczy-
na się „Tydzień kultury orientu” 
organizowany przez Fundację 
Europa House we współpracy 
z KSSE SA, Miejskim Centrum 
Kultury w Tychach, Teatrem 
Małym oraz Fundacją Oui Sile-
sie. Wydarzenie swoim honoro-
wym patronatem ob-
jął prezydent Tychów 
Andrzej Dziuba.

„Tydzień kultury 
orientu” odbędzie się 
w dniach 17-26 paź-
dziernika w Pasażu 
Kultury Androme-
da. – W trakcie jego 
trwania zrealizuje-
my m.in.: bezpłatne 
warsztaty sushi dla 
dzieci i dorosłych, 
warsztaty z parzenia 
herbaty, warsztaty 
origami dla dzieci, 
show live cooking 
z restauracją „7 Sa-
murai Sushi”, wysta-
wę sztuki japońskiej, 
pokazy sztuk wal-
ki (judo, bjj, aikido), 
a także pokaz walki 

mieczem samurajskim w wyko-
naniu najbardziej utytułowane-
go polskiego samuraja, mistrza 
Sako Mariusza Błaszkiewicza – 
mówi prezes Europa House Pa-
tryk Szczygieł. – Po szczegółowy 
program zapraszamy na fanpage 
7 Samurai Sushi. kp ●

do tychów przyjedzie najbardziej utytułowany polski samuraj.

miasto kwitnącej 
wiśni
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sprawa wywŁaszCzeń, 
związanyCh z budową 
tzw. nowyCh tyChów 
to nadal drażliwy 
teMat. wywŁaszCzenia 
trwaŁy przez kilka 
dekad, poCząwszy 
od lat 50. i w zależnoŚCi 
od zMieniająCego się 
prawa, przepisów, 
MiaŁy one różny 
przebieg. inaCzej 
przeprowadzano 
je w lataCh 50., 
inaCzej w lataCh 80. 
różne byŁy też forMy 
zadoŚćuCzynienia 
za utraCone 
tereny lub budynki: 
odszkodowania, wykup, 
zaMiana dziaŁek, 
Mieszkania w nowyM 
budowniCtwie, itd.

ziemia od XVii wieku
Każde wywłaszczenie, bez wzglę-
du na cel, jest trudnym procesem, 
bo stawia właściciela w sytuacji 
bez wyjścia. Wymusza na nim od-
danie swojej własności, a w przy-
padku rolników, którzy gospo-
darowali w ówczesnych Tychach 
– oddania w zasadzie wszystkiego 
co mieli, często bez odpowiedniej 
zapłaty. Tylko nielicznym rolni-
kom udało się jakoś przetrwać, 
a otrzymane działki zamienne 
i rekompensaty pozwoliły na pro-
wadzenie dalszej działalności go-
spodarczej. Na ogół jednak tracili 
wszystko, czym rodzina dyspo-
nowała od pokoleń, bo warto pa-
miętać, że gospodarowano tutaj 
co najmniej od XIX wieku, a na-
wet wcześniej. Jeden z rolników 
ma dokumenty, które potwierdza-
ją, że jego rodzina nabyła ziemię 
w XVII wieku!

Problem nie w tym, że państwo 
przejmowało działki, bo prze-
cież budowa nowego miasta była 
szczytnym celem, chodzi nato-
miast o sposób, w jaki traktowano 
właścicieli. Jak mówią byli rolni-
cy, zasada przy wywłaszczeniach 
była taka, że nie było to wyku-
pienie, a jedynie odszkodowanie. 
I niestety, były to wręcz groszo-
we kwoty.

bolszewicka robota
– Dla mnie to była po pro-
stu kradzież. Ziemię moich ro-

dziców nowa władza wyceniła 
po 16 groszy za metr kwadrato-
wy. To znaczy, że za hektar zie-
mi zapłacono… 1.600 złotych! 
Za sporą połać ziemi moi rodzi-
ce dostali mniej niż za brzózki 
i jakieś samosiejki, które na nich 
rosły, a które po ścięciu ojciec 
sprzedał. Co było robić? Matka 
płakała po nocach i potem się 
rozchorowała. Nie było zmiłuj 
się. Po tym, jak się dowiedzieli-
śmy, że będą na naszych dział-
kach budowane domy i zaczęły 
się już prace u sąsiadów, wszyst-
ko potoczyło się bardzo szybko. 
Kiedy myślę o tym, co się wtedy 
działo w Tychach, to przypomina 
mi się reforma rolna, którą zro-
bili komuniści zaraz po wojnie. 
Jednym odbierano i parcelowano 
ziemię, żeby dać drugim. Jak mó-
wiono, było to wielkie osiągnię-
cie na drodze do budowy socja-
listycznej Polski. Te same slogany 
i ta sama krzywda. Taka to była 
bolszewicka robota – mówi jeden 
z rolników.

Wywłaszczenia na zapas
– Przyszło zarządzenie, że trze-
ba wywłaszczyć taki a taki te-
ren, a dopiero potem ustalano 
stawkę tzw. odszkodowania. Nie 
można się było nigdzie odwołać, 
zaprotestować, dochodzić swe-
go, bo nie było takiej instancji. 
Wszędzie słyszeliśmy, że mia-
sto musi się rozbudować, że po-
trzebne są nowe mieszkania dla 
ludzi, którzy przyjadą do Tychów. 
Co więcej, robiono wywłaszcze-
nia na zapas. Na przykład kiedy 
zaczęto budować osiedle C, wy-
właszczano tereny przy obecnej 
ul. Beskidzkiej. I czasami grunty 
leżały odłogiem kilkanaście lub 
nawet kilkadziesiąt lat, a dopiero 
potem były zagospodarowywane. 
A działo się to wbrew obowiązują-
cemu prawu! Według przepisów, 
pod dwóch latach od wywłasz-
czenia teren powinien być zago-
spodarowany, jeśli nie, właściciel 
mógł wystąpić o zwrot ziemi. 
Ale i na to bezprawie znaleziono 
sposób. Mieliśmy dużą działkę, 
na której był staw i zgodnie z de-
cyzją miało tu powstać osiedle. 
Jednak po wywłaszczeniu nic się 
tutaj nie działo, a staw wydzier-
żawiono… wędkarzom. Dopiero 
po kilkunastu latach, kiedy zwró-

ciliśmy się o zwrot nieruchomo-
ści, staw częściowo zasypano, 
zrobiono ścieżki, ustawiono przy 
nich ławki i nazywało się, że teren 
jest zagospodarowany.

Wywłaszczano hektar za hekta-
rem pod budowę kolejnych osied-
li, wykopu kolejowego, szpitali, 
szkół, placów, dróg, itd. Traci-
li ziemię ci, którzy mieli pola 
w miejscu, gdzie obecnie jest 
śródmieście, ale także ci, któ-
rzy gospodarowali w ościennych 
wsiach, np. w Paprocanach.

dramaty i tragedie
– Ziemię w Paprocanach stracili 
praktycznie wszyscy nasi sąsiedzi. 
Czardybonowie, Goje, Kątni, Jar-
kowie, Biolikowie i inni. Pamię-
tam, jak budowali osiedle O, po-
tem bloki w kierunku Żwakowa. 
I jeszcze niedaleko jeziora, gdzie 
gospodarstwa miały m.in. rodzi-
ny Chachułów i Kątnych. A po-
tem zaczęły się wywłaszczenia 
gospodarzy ze starej gminy Ciel-
mice, gdzie dziś jest m.in. osiedle 
Z – wspomina inny z byłych rol-
ników i dodaje:

– Wiele razy o tym rozmawia-
liśmy z sąsiadami i innymi rol-
nikami, których ta sprawa do-
tknęła. To była po prostu grabież 
w biały dzień, bo jak inaczej na-
zwać to, że zabrano ziemię, bu-
dynki, domy mieszkalne bez zgo-
dy właściciela, dając w zamian 
wręcz symboliczne odszkodowa-
nie. Mieliśmy wywłaszczanych 
kilka działek. Pamiętam, że kie-
dy wywłaszczano nas z jednej 
z nich, ojciec uniósł się hono-
rem i powiedział, że nie weźmie 
tych pieniędzy, bo kwota po pro-
stu była uwłaczająca. Powiedział, 
że to złodziejstwo i krzywda 
i że liczy na to, że kiedyś zosta-
nie naprawiona. Ale nikt nigdy 
niczego nie naprawił. Pieniądze 
zostawili więc w depozycie są-
dowym i nawet nie wiem, co się 
z nimi stało. Byli też i tacy, któ-
rzy po prostu nie potrafili sobie 
poradzić z tym, co ich spotkało. 
To był dramat ich rodzin i ich 
osobisty. Znałem kilku rolników, 
którzy w młodym wieku zmar-
li lub popełnili samobójstwo. 
Z dzisiejszej perspektywy, kiedy 
spacerujemy po ulicach Tychów, 
po osiedlach i parkach, wydaje 
się to jakieś nierealne, nieistotne. 

Ale wtedy? Pamiętam, jak u nas 
w domu spotykali się gospodarze 
i rozmawiali o tym co się dzieje, 
co robić, jaka będzie przyszłość 
ich rodzin, dzieci…

poczucie krzywdy
– Każdy przypadek jest inny 
i właściwie trzeba byłoby każdą 
sprawę traktować oddzielnie. Pa-
miętam jak wywłaszczali grunty 
pod ul. Beskidzką, to za drogę 
nie dawali nic, albo jakieś marne 
odszkodowania, a za wiadukt je-
den z rolników dostał zamienne 
30 arów na ul. Brzoskwiniowej, 
czyli jakieś 3.000 m kwadrato-
wych. Innego rolnika wywłasz-
czono z działki pod budowę sta-
cji benzynowej, ale przez lata nic 
tu się nie działo. Kiedy więc wy-
stąpił o zwrot, powiedziano mu, 
że to niemożliwe, bo grunt prze-
kazano w wieczyste użytkowanie 
firmie, która ma budować sta-
cję benzynową i już go nie moż-
na odzyskać. A przecież można 
było wszystko zrobić dobrowol-
nie i bez poczucia krzywdy. Mia-
ło powstać miasto, więc trzeba 
wykupić ziemię za odpowiednią 
kwotę, która byłaby zgodna z ich 
oczekiwaniami i stanowiła odpo-
wiednią rekompensatę dla tych, 

co ją tracili. A jeśli już komuni-
ści nie chcieli tego zrobić, mo-
gli krzywdę naprawić ci, którzy 
po nich przyszli. Jednak i nowa 
władza, w nowym ustroju, nie 
zrobiła w tej sprawie nic.

inne czasy
– W latach 80. wywłaszczenia 
odbywały się już na nieco innych 
zasadach niż np. w latach 50. czy 
60. To już nie było tak, że przy-
szli, zabrali i koniec, a potem 
przyjechały koparki i wszystko 
zrównały z ziemią. Większe też 
były odszkodowania i choć wy-
właszczenia nie podlegały dys-
kusji, była możliwość wcześ-
niejszego odsprzedania gruntu. 
Dopiero, kiedy ktoś nie chciał 
odsprzedać, był wywłaszczany. 
Kilku rolników dostało grunty 
zamienne. Wybudowali na nich 
domy, a z czasem wydzierżawili 
lub dokupili grunty i dalej go-
spodarują. Byli też i tacy, co do-
stali mieszkania w nowych blo-
kach. Poprawili sobie wprawdzie 
warunki bytowe, ale musieli się 
przekwalifikować i przeważnie 
szli do pracy na kopalnię lub 
na Fiata. W latach 90. i na po-
czątku XXI wieku wszystko od-
bywało się już jak w cywilizo-

wanych krajach. Pewnie dzięki 
temu, że byliśmy już w Unii Eu-
ropejskiej. Pamiętam, że miasto 
regulowało granice jednej z ulic. 
Dostałem z Urzędu Miasta za-
wiadomienie, że część tego grun-
tu jest moją własnością i jakie 
proponuję wynagrodzenie. No 
to poszedłem i powiedziałem, 
że chcę grunt zamienny. Wzięto 
cennik za grunt miejski, obliczo-
no wartość mojej części i wska-
zano grunt rolniczy o określonej 
wielkości. I wszyscy byli zadowo-
leni. I tak to miało być od po-
czątku.

utrwalanie „niepamięci”
Pamięć o tym, jak przebiegały 
wywłaszczenia, ilu rodzin one 
dotyczyły, jakie były rekompen-
saty, jaka była późniejsza histo-
ria rodzin rolników, powoli za-
nika. Dzieci czy wnukowie nie 
pamiętają tamtych czasów albo 
ich wspomnienia są szczątko-
we. Trudno je też zweryfikować, 
a brak opracowań historycznych, 
socjologicznych, opublikowa-
nych wspomnień dotyczących 
tego ważnego rozdziału w hi-
storii Tychów, tę „niepamięć” 
utrwala.
leszek sobieraj ●

nasze dziedziCtwo

zaWieszeni W „niePaMięci”
w Cieniu entuzjastyCznego soCjalistyCznego budowania, KRyłO SIę POCZUCIE NIESPRAWIEDLIWOŚCI (3)

Tychy, al. Piłsudskiego 12
• Świetna lokalizacja 

• Budynek biurowy z recepcją, 
 

LOKALE BIUROWE 
DO WYNAJĘCIA

CENA od 

28 

marketing@srodmiescie.tychy.pl 32 219 08 52 512 048 016 

reklama

Ziemię tyskich rolników zabierano w zamian za symboliczne odszkodowanie.  
Na zdjęciu: żniwa na terenie przyszłego Parku Miejskiego (ok. 1962 rok).  

Fotografia autorstwa Zygmunta Kubskiego ze zbiorów Muzeum Miejskiego.
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Kamil Stolecki po raz czwarty wal-
czy o 150 tys. zł w programie Ninja 
Warrior Polska. Tyszanin w ubie-
głym tygodniu zakwalifikował się 
do wielkiego finału z czasem toru 
eliminacyjnego 04:18:80.

– Cieszę się, że mogę rywali-
zować z najlepszymi zawodnika-
mi, którzy na co dzień sprawdzają 
się na podobnych torach. Ja je-
stem zawodnikiem sportów wal-
ki i nie mam za wiele wspólnego 
z tą dyscypliną. Takie wyzwania 
zawsze są bardzo stymulujące 
– mówi Kamil Stolecki.

Dzięki programowi Kamil wy-
stąpił w dużym serialu Netflix. 
– Miałem też kilka pomniej-
szych udziałów telewizyjnych. 
Dla mnie to zupełnie nowy i inny 
świat. Miałem okazję się przeko-
nać, jak działa magia telewizji. 
I muszę przyznać, że kilka razy 
mocno się zaskoczyłem. Na ekra-
nie widzimy show i super zaba-
wę, tymczasem jest to przede 
wszystkim wspólna praca wielu 
osób. Zaskoczyła mnie ilość osób 
na planie, liczba dubli i ogrom 

szczegółów, które składają się 
na efekt końcowy. Finalnie 
to była dla mnie świetna zaba-
wa, jednak wciąż moim prioryte-
tem jest kariera sportowa. Liczę 
na to, że dostanę swoją szansę za-
mierzyć się z najlepszymi zawod-
nikami sportów walki.

Kolejny raz będziemy mo-
gli zobaczyć Kamila Stoleckiego 
we wtorek 12 października, kie-
dy to zmierzy się z finałowym to-
rem przeszkód i powalczy o głów-
ną wygraną. Ninja Warrior Polska 
zostanie wyemitowany w Polsacie 
o godz. 20.05 kaMil peszat ●

Już 16 października 2021 roku 
w dawnej Wyższej Szkole Zarzą-
dzania i Nauk Społecznych przy 
al. Niepodległości 32 zostanie za-
inaugurowany pierwszy semestr 
studiów stacjonarnych dla dzieci 
i młodzieży.

Śląski Uniwersytet Dzieci 
i Młodzieży został właśnie po-
wołany przez Fundację MultiInte-
gra, aby wesprzeć edukację dzieci 
i rozwój ich talentów, w szczegól-
ności w tak trudnym momencie 
jakim jest powrót dzieci do szkół 
po covidowej przerwie. Zaję-
cia ŚUDiM odbywać będą się 
raz w miesiącu w bardzo cieka-
wej typowo akademickiej for-
mie. Rozpoczynał je będzie wy-
kład na odnowionej i technicznie 
wyposażonej auli, a następnie od-
bywać się będą warsztaty lub la-
boratoria w mniejszych gru-
pach. Na koniec każdego zjazdu 
to co dzieci i młodzież lubią naj-
bardziej czyli quizy, konkursy, za-
gadki jako pozytywne testy z wpi-
sem do indeksu.

Oferta Uniwersytetu jest bar-
dzo bogata i skierowana na razie 
do dwóch grup wiekowych: star-
szej (7 do 10 lat) i młodszej (poni-
żej 7 lat). – W przyszłości dekla-
rujemy powstanie grup starszych 
– mówi dziekan uczelni, wydzia-
łu małych geniuszy i odkrywców 
Anna Smolarek.

Program studiów jest bar-
dzo obfity i porusza najciekaw-
sze działy nauki. Już od same-
go początku wystartuje zoologia 
z ekologią. Na każde zajęcia za-
proszeni są specjaliści z danej 
dziedziny, którzy również mają 
doświadczenie i uwielbiają pra-
cę z dziećmi. O dobry kontakt 
dzieci z wykładowcami można 
więc być spokojnym. Na pierw-
szą uczelnianą sobotę 16.10 przy-
gotowani są już specjaliści z eko-
logicznej pasieki pszczół, którzy 
opowiedzą o zagrożeniach, jakie 
obecnie ciążą nad naszymi ma-
łymi przyjaciółmi i co to może 
spowodować dla całej naszej pla-
nety. Nie przyjdą zresztą sami, 

ale… to już niespodzianka. Na-
stępnie odbędą się warsztaty 
z różnymi żywymi zwierzętami 
w ramach tematu ekologii. Każde 
zajęcia przygotowane są w spo-
sób atrakcyjny dla młodych stu-
dentów i dostosowane do wieku, 
odbywają się też w zupełnie od-
nowionej auli dawnej WSZINS, 
a obecnie siedziby obchodzące-
go właśnie teraz 35-lecie Teatru 
Belfegor i siedziby artystycznej 
przedszkola SportArt.

W ramach oferty uniwersyte-
tu od stycznia 2022 uruchomio-
ne zostaną warsztaty teatralne 
i kolejne wydziały, dzięki czemu 
„Fabryka mistrzów” działać bę-
dzie coraz prężniej. Zapraszamy 
do rejestracji na stronie www.fa-
brykamistrzów.info lub na www.
multiintegra.pl lub pod numerem 
telefonów fundacji 536 092 440

Uroczyste otwarcie uczelni od-
będzie się w Dniu Edukacji Na-
rodowej 14.10.21, ale pierwsze 
zajęcia w sobotę 16.10 w godz. 
10-13. pj ●

pierwszy semestr „studiów” dla bardzo młodych tyszan rusza w tym tygodniu.

uniwersytet najmłodszych

tyski sportowiec po raz 4. uczestniczy w Ninja Warrior Polska.

ninja uParty jak kamil

Na młodych studentów czekają ciekawe wykłady i warsztaty.
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Kamil Stolecki (pierwszy z prawej).
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Tyski pianista Mateusz Krzyżow-
ski, za którego w minionym tygo-
dniu kciuki trzymało całe mia-
sto, pomyślnie przeszedł pierwszy 
etap XVIII Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. F. 

Chopina i w gronie 45 młodych 
instrumentalistów (w tym 9 Po-
laków) zakwalifikował się do ko-
lejnego etapu.

Warszawski występ Mateusza 
w ramach II etapu zmagań zapla-

nowano na wtorek, 12 paździer-
nika o godz. 13.50. Popis tyszani-
na można będzie śledzić na żywo 
w TVP Kultura oraz na kanale Yo-
uTube Instytutu Chopina. ww ●

W miniony poniedziałek, 
11 października odbyły się 
miejskie obchody Dnia Eduka-
cji Narodowej, przypadającego 
14 października, które zorga-
nizowało Miejskie Centrum 
Oświaty. Z tej okazji wręczono 
Nagrody Prezydenta Miasta Ty-
chy dla pracowników placówek 
oświaty. Nagrodzono 10 dyrek-

torów, 15 nauczycieli przed-
szkolnych, 15 nauczycieli szkół 
podstawowych oraz 15 nauczy-
cieli ponadpodstawowych oraz 
wręczono listy gratulacyjne. 
Ponadto podczas uroczystości 
pogratulowano 16 nauczycie-
lom otrzymania Medali Komi-
sji Edukacji Narodowej, 9 peda-
gogom otrzymania odznaczeń 

państwowych, przypomniano 
również, że 13 tyskich nauczy-
cieli zostanie wyróżnionych 
nagrodami Śląskiego Kurato-
ra Oświaty, zaś jeden otrzyma 
tytuł Honorowego Nauczyciela 
Oświaty. Szerszą relację z wy-
darzenia zamieścimy w kolej-
nym numerze „Twoich Tychów”. 
kp ●

Teatr Alternatywny Belfegor 
skończył w tym roku 35 lat ist-
nienia. Od 1986 roku – gdy po-
wstał, jeszcze wtedy jako Teatr 
Nauczycielski „Belfer” – nie-
zmiennie prowadzi go Sławomir 
Żukowski, reżyser kilkudziesięciu 
dotychczasowych premier.

Z okazji jubileuszu Belfegor 
przygotował spektakl „Nowe sza-
ty króla”, oparty na baśni Ander-
sena (premiera 16.10 o godz. 18 
w Teatrze Małym), co wcale nie 

znaczy, że jest to propozycja dla 
dzieci. – Baśń Andersena jest tylko 
kanwą do bardziej ogólnych, po-
nadczasowych treści – zapewnia 
Sławomir Żukowski, który wraz 
z Piotrem J. Adamczykiem wy-
reżyserował „Nowe szaty króla”. 
– A hasło „Król jest nagi” nabiera 
tu i teraz nowego wyrazu i zyskuje 
na wieloznaczności – dodaje.

Spektaklem tym najprawdopo-
dobniej pożegna się ze sceną je-
den z trzech, oprócz Żukowskiego 

i zmarłego przed rokiem Romu-
alda Kłakusa, filarów Belfegora – 
Wojciech Wieczorek, na co dzień 
redaktor naczelny „Twoich Ty-
chów”. Zagra on błazna, a part-
nerować mu będą: Maja Chaba, 
Daria Hirsekorn-Sala, Magdale-
na Imiełowska, Julia Janas, Anna 
Porembska, Piotr J. Adamczyk, 
Henryk Bielas, Piotr Rybak, Se-
bastian Rzeźnik oraz gościnnie – 
Krzysztof Hanke, znany publicz-
ności z kabaretu Rak. Mk ●

tyszanin wystąpi w II etapie konkursu chopinowskiego.

mateusz gra dalej!

z okazji Dnia Edukacji Narodowej

nauczyciele nagrodzeni

premiera jubileuszowego spektaklu już w czwartek.

nowe szaty Belfegora
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końCzy się kolejna 
edyCja tyskiego 
banku kultury – 
prograMu grantowego 
Miejskiego CentruM 
kultury w tyChaCh, 
w któryM każdy 
kreatywny tyszanin 
Może speŁnić swoje 
Marzenie realizaCji 
artystyCznego 
poMysŁu.

Nabór trwa już tylko do końca 
października – wystarczy opisać 
swoją wizję, złożyć wniosek i ra-
zem z ekipą MCK zamienić ma-
rzenia w plany.

Dobrze już znany Tyski Bank 
Kultury realizowany jest już 
po raz siódmy, ale po raz pierw-

szy w zmienionej formule, po-
zwalającej na niemal całoroczne 
składanie wniosków wszystkim 
tyszanom, którzy zaskoczą cie-
kawym pomysłem artystycz-
nym.

– Bez względu na to, czy pla-
nujesz coś naprawdę dużego, 
czy może myślisz o mikropro-
jekcie, Tyski Bank Kultury daje 
możliwość zrealizowania tego, 
co dopiero chodzi ci po głowie. 
W MCK Tychy pomożemy usy-
stematyzować pomysły, stwo-
rzyć plan działania i wesprzemy 
w rozpromowaniu Twojej ini-
cjatywy. Chętnie zainwestuje-
my w Twój talent i zaprezentu-
jemy go na tyskiej scenie kultury 
– mówi Małgorzata Król, dyrek-
tor MCK zachęcając do składania 

wniosków (do pobrania ze strony 
kultura.tychy.pl) z opisem pro-
jektu. Można to zrobić już tyl-
ko do końca października tak, 
by zrealizować pomysł jeszcze 
w tym roku.

Nie trzeba znać się na pla-
nowaniu i realizacji projektów 
– wystarczy przedstawić swoją 
wizję, wstępnie ją skosztoryso-
wać i przedstawić we wniosku. 
Nieważny tu jest wiek ani ro-
dzaj działania twórczego – moż-
na pisać, malować, muzykować, 
rzeźbić czy spełniać się w innych 
dziedzinach sztuki, by pokazać 
się szerszej publiczności, a może 
nawet zainspirować się miastem 
Tychy i to w nim działać. Tak 
zrobili m.in. Michał Banert, któ-
ry wraz z grupą artystów graffi-

ti w maju tego roku nadał barw 
jednemu z przejść podziemnych 
pod DK 1 czy Justyna Biskup-
Naumienko, która inspirując 
się przestrzenią miasta Tychy, 
namalowała portrety tyszanek 
o imionach rozpoczynających 
się pierwszymi literami alfabe-
tu, zgodnie z tymi, które znaj-
dziemy w nazwach osiedli.

Liczba pomysłów jest nieogra-
niczona, a ekipa MCK chętnie 
pozna kolejne. Warto postawić 
kropkę nad „i” w swojej działal-
ności kulturalnej lub przeciwnie 
– odważyć się wyjść ze swoimi 
ideami do szerszej publiczno-
ści. Tyski Bank Kultury daje taką 
możliwość – do końca paździer-
nika w obecnie trwającej edycji. 
Mn ●

Rozdano nagrody i wyróżnie-
nia w 16. edycji ogólnopolskiego 
konkursu plastycznego z cyklu 
„Kolory Szarości”, który w tym 
roku przebiegał pod hasłem „Noc 
i Dzień w Szarości”. W konkursie 
wzięła udział tyszanka, 8-letnia 
Nikola Dynak i zdobyła wyróż-
nienie.

Na konkurs wpłynęło prawie 
1.900 prac młodych artystów z ca-
łego kraju, wykonanych w rozma-
itych technikach plastycznych – 
rysunek, malarstwo i grafika. 
Prace były oceniane przez ar-
tystów plastyków, a przewod-
niczącym jury był dr hab. Ja-

cek Jarczewski z Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu. Spośród 
nadesłanych prac, komisja wyło-
niła 40 w różnych kategoriach 
wiekowych. Nikola Dynak została 
wyróżniona w kat. 5-8 lat.

Dodajmy, iż Nikola jest także 
utalentowaną sportsmenką, tre-
nuje z powodzeniem akrobatykę 
sportową, aerial hoop (akrobaty-
ka powietrzna – taniec na kole) 
i skoki do wody. Na zajęcia pla-
styczne, prowadzone przez Karo-
linę Sznurę, uczęszcza do Pała-
cu Młodzieży w Katowicach. Jest 
uczennicą III klasy Szkoły Pod-
stawowej nr 40 w Tychach. ls ●

kultura jak W banku
wnioski na granty PRZyjMOWANE Są DO KOńCA PAźDZIERNIKA.

tyszanka wyróżniona w ogólnopolskim konkursie plastycznym.

noc i dzień w szarości

Nikola Dynak na tle swojej wyróżnionej pracy.
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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! 603 578 739

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

usŁugi:

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     

Elektryk. Tel. 504 877 825
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825
Sprzątanie PIWNIC domów, garaży, 
ogródków, magazynów z wywozem i 
utylizacją tel. 691 577 335

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp.690 
463 652.
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304

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

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

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

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

finanse:

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

praCa:

Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095
Bistro z obiadami domowymi zatrudni 
dorywczo panią do sprzątania, pomoc 
kuchenną tel: 516 175 264

Zatrudnimy młodego emeryta lub renci-
stę, elektryka lub automatyka, zdolnego 
do pracy w serwisie. Zatrudnimy elektry-
ka lub automatyka do pracy w serwisie. 
kontakt: 502323151, mail, biuro@techni-
kagrzewcza.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

nieruChoMoŚCi:

KUPIĘ

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

Kupię garaż na os. H  - za gotówkę. Tel: 
501 503 735. 

autoreklama
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www.tychy.pl

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

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. 737 938 416

Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

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

SPRZEDAM
Tychy os. K, M - 4, 63.0 m2, 1 piętro, cena 
390600 zł, BN FUBI 509041910
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 Tychy – centrum. 
2 pokoje z aneksem kuchennym, 42 m2, 
IV piętro z balkonem + piwnica. Po re-
moncie, wyposażone, ładne i nowoczes-
ne. Niska zabudowa. Cena – 273 000 zł.  
Tel: 501 503 735.
Sprzedam mieszkanie po remoncie os. 
H, M-3, 47 m2, wieżowiec. Cena – 274 
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. Osobne wejścia, bardzo funkcjo-
nalny. Działka 1655 m2. Cena 950 000 
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, wyposa-
żone. Czynsz najmu 1600 zł.  + media + 
kaucja.  BN VOTUM: 501 503 735.

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

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy os. R, M-5, 78 m2, 5 piętro, cena 
370000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś F, M-4, 47,5 m2, 5 piętro, cena 
285000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś W, M-4,66,2m2,3 piętro, cena 
470000zł VIPART 501 396 663
Tychy, os. H, LOKAL ,parter, 150m2. cena 
640000zł VIPART 501 396 663
Lachowice, Dom,160m2,działka 592m2ce-
na 349000zł, 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
Bieruń Nowy , działka , pow. 2596m2,cena 
140000zł VIPART 509 733 966
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
69000zł VIPART 509 733 966
Tychy  Glinka , działka, pow. 874m2, cena 
460zł/m2  VIPART 501 396 663
Gostyń , działka, pow. 925m2, cena 
50000zł VIPART  501 396 663
Lędziny ul. Lędzińska, działka, pow. 
1311m2, cena 150zł/m2 VIPART 509 
733 966

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
Kupię działkę okolice Katwice, Tychy, Mi-
kołów , Bielsko, Pszczyna, Wola i inne oko-
lice miejscowościach tel 696-493-977
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 mieszka-
nia 1,2,3 pokojowe z balkonem i windą 
już od 5400 m2 tel. 733-476-805 www.
ihn.com.pl
Na sprzedaż mieszkanie w nowym bu-
downictwie stan deweloperski 2 pokoje 
42 m2 235.200 zł tel. 733-476-805 www.
ihn.com.pl

Na sprzedaż Tychy apartamenty nowe bu-
downictwo-stan deweloperski 455.000 zł 
tel. 886-309-197 www.ihn.com.pl
Na sprzedaż apartament Katowice-Bry-
nów z garażem wysoki standard 3 po-
koje 467.000 zł tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Na wynajem Tychy os Z 48 m2 cena 
1650zł+media+kaucja tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Tychy Dom w zabudowie bliźniaczej 179 
m2 duża działka 710.000 zł tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Dom w zabudowie szeregowej Mysłowice 
pow 119 m2 cena 469.000 zł 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Na sprzedaż działka Tychy pow 840 m2 
media cena 326.760 zł tel. 504- 476-805 
www.ihn.com.pl
Na sprzedaż działka Mysłowice-Kosz-
towy pow. 1293 m2, media przy dział-
ce 265.000 zł 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Na sprzedaż działka Łaziska ul. Wierzo-
wa pow. 1428 m2 II linia zabudowy cena 
265.000 zł 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
Do wynajęcia Tychy lokal pow 80 m2 par-
ter  tel. 733-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal biurowy od 
25m-148 m2  tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal Bieruń przy głównej 
ulicy, parter,duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal biurowy od 
25m-148 m2  tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokale/magazyny pow 
95 m2, 148 m2, cena od 18 zł/m2 tel 886-
309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal  po generalnym re-
moncie idealny na kancelarię, przychod-
nie lekarską cena 3000 zł tel. 504- 476-
805 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 pow 144 m2 i 500 m2 od 15 zł 
m2 tanie ogrzewanie, zadzwoń i zapytaj o 
szczegóły 733- 476-805 www.ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733-476-805 www.ihn.com.pl

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? - zadzwoń 731 713 100
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość szybciej 
i drożej niż myślisz – zadzwoń, pomogę 
Marzena 519-595-674
Tychy, os C, 2 piętro, niski blok, 36,6 m2, 
1 pokój, po remoncie, wyposażanie w ce-
nie, cena 219.000 zł, 731 713 100 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Filaretów, parter, niski blok, 38,5 
m2, 2 pokoje, po generalnym remoncie, 
wyposażanie w cenie, cena 265.000 zł, 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy ul.Wejchertów 3 pokoje, 45,3m2 z 
pieknymi widokami, bardzo duży balkon, 
do odświeżenia 269 000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
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, 249.000 zł, 519 
595 672, www.ASTON.com.pl
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
Miedźna Frydek działka 1051 m2, super 
miejsce, blisko lasu, cena 89.335 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Mąkołowiec działka 2350 m2, dział-
ka nie jest budowlana – tereny zielone, 
blisko lasu, cena 235.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
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
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, Mąkołowiec, bliźniak w stanie 
deweloperskim, 171 m2 domu, 500 m2 
działki, cena 799 000 zł,  www.ASTON.
com.pl 519-595-674
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 Kaskada lokal na parterze 18 m2, 
czynsz 800 zł netto/mc www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Tychy Czerwona Torebka Balbina lokal na 
parterze 58 m2, czynsz 2300 zł netto/mc 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy ul. Oświęcimska/Czarna do wyna-
jęcia działka 500 m2, czynsz 1500 zł/mc. 
Istnieje możliwość postawienia biura i 
wtedy czynsz 2500 zł/mc www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Mikołów Rynek lokal na parterze 120 m2, 
czynsz 7500 zł/mc www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy ul. Einstaina, do wynajęcia 1 pokój, 
26 m2 z balkonem czynsz 1200 zł + me-
dia www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy Żwaków, do wynajęcia 3 pokoje, 74 
m2 z ogródkiem, parter domu jednoro-
dzinnego, czynsz 1700 zł + media www.
ASTON.com.pl 519-595-674
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, os. B, do wynajęcia ładna kawaler-
ka umeblowana i wyposażona, 1400 zł/
mc www.aston.com.pl 602-627-610

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

zdrowie:
BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889935290

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

transport:

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

kupię/sprzedaM:

Kupię monety „PRL” ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

SPRZEDAM - Płytę gazową cztero-palni-
kową NOWĄ, kryształy białe, maszyna 
do szycia, wieszaki drewniane na ubrania 
Tel. 688 756 191
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W minioną środę prowadzony 
przez trenera Jarosława Zadyla-
ka zespół rezerw GKS Tychy roze-
grał półfinałowy mecz przyszło-
rocznych rozgrywek o piłkarski 
Puchar Polski na szczeblu Podo-
kręgu Tychy. Rywalem tyszan była 
czołowa drużyny „okręgówki” – 
MKS Lędziny.

Mecz rozgrywany był w bardzo 
trudnych warunkach, przy ciągle 
padającym deszczu i co za tym 
idzie – na grząskiej murawie sta-
dionu w Lędzinach. Bez wątpie-
nia miało to wpływ na poczy-
nania piłkarzy obu drużyn i ich 
nieskuteczność, obserwowaną 
zwłaszcza w II połowie, gdy boi-
sko było już bardzo namoknięte.

Pierwsza część spotkania za-
kończyła się remisowo. W 28 
min. trójkową akcję Zarębskiego, 
Misztala i Biegańskiego ten ostat-

ni zakończył precyzyjnym strza-
łem i było 1:0 dla gości. Miejsco-
wi jednak dość szybko wyrównali 
dzięki główce Nowrockiego.

Początkowy kwadrans II poło-
wy przyniósł festiwal nieskutecz-
ności, w głównej mierze posiada-
jących przewagę tyszan. Dopiero 
w 63 min. celne zagranie Nowa-
ka i mierzony strzał Palucha dały 
rezerwom GKS ponowne pro-
wadzenie. Gdy zmoknięci ki-
bice zbierali się już do wyjścia, 
bo zegar pokazał ostatnią mi-
nutę meczu, kontratak gospo-
darzy przyniósł im gola na 2:2, 
dogrywki jednak tego dnia w Lę-
dzinach nie było, bo w czwartej 
minucie doliczonego czasu gry 
zespół Zadylaka przechylił jed-
nak szalę zwycięstwa na swo-
ją korzyść. Po ostatnim w tym 
meczu rzucie rożnym do siatki 

główkował Misztal, a sędzia nie 
wznowił już gry i odgwizdał ko-
niec spotkania.

Drugi półfinał na szczeblu Pod-
okręgu Tychy nie odbył się, gdyż 
Znicz Jankowice wycofał się z roz-
grywek i nie przystąpił do spot-
kania z III-ligowym Pniówkiem 
Pawłowice. Zatem w marcowym 
finale dojdzie do powtórki sprzed 
roku i potyczki GKS II Tychy – 
Pniówek Pawłowice.
mkS lęDZiNy – gkS ii tychy 
2:3 (1:1). Gole: Nowrocki (37’), 
Rzepa (90’) oraz Biegański (28’), 
Paluch (63’) i Misztal (90’).
gkS ii tychy: Sip – Pipia (30’ 
Paluch), Bielusiak, Zarębski, Ste-
faniak, Krężelok, Pawlusiński (57’ 
Hachuła), Machowski, Misztal, 
Biegański, Nowak. Żółte kartki: 
Zarębski, Misztal.
wojCieCh wieCzorek ●

O tym, że gra się do końca, pił-
karze rezerw GKS Tychy poka-
zali już w środowym meczu pu-
charowym. W sobotę dowiedli 
tego ponownie, zapewniając so-
bie komplet punktów w meczu 
z Orłem Łękawica w doliczonym 
czasie gry.

Po kwadransie gry na boisku 
w Łękawicy górą byli gospoda-
rze, którzy objęli prowadzenie 
po trafieniu Pośpiecha bezpo-
średnio z rzutu wolnego. Wy-
starczyło jednak niespełna 300 
sekund między 20 a 25 min. 
spotkania, by sytuacja na tablicy 
wyników zmieniła się diametral-
nie. Stało się tak za sprawą Da-
miana Nowaka, który miał swoje 
pięć minut i dwukrotnie poko-
nał bramkarza Orła. Pierwszego 
gola zdobył wykorzystując z zim-
ną krwią sytuację sam na sam, 
a po kilku chwilach wykazał się 
najlepszym refleksem w zamie-
szaniu podbramkowym. Na kilka 
minut przed przerwą gospoda-
rzom udało się jednak wyrównać 
po niezbyt fortunnym zachowa-
niu tyskiej defensywy.

Drugie 45 minut nie przynio-
sło zmiany rezultatu, pojawiło 
się za to dużo ostrego futbolu, 
co skutkowało napomnieniami 
arbitra (tyszanie łącznie kara-
ni byli sześciokrotnie, wliczając 
w to „żółtko” dla trenera Jarosła-
wa Zadylaka). Gdy wydawało się, 

że mecz zakończy się podziałem 
punktów, goście przypomnie-
li sobie od czego jest doliczo-
ny czas gry i po centrze Stefa-
niaka zwycięskiego gola zdobył 
Paluch.
lkS ORZeł łękaWica – gkS ii 
tychy 2:3 (2:2). Gole: Pośpiech 
(14’), Byrtek (39’) oraz Nowak 
(21’ i 24’) i Paluch (90’).
gkS ii tychy: Sip – Pipia (90’ 
Rutkowski), Kopczyk, Zarębski, 
Stefaniak, Krężelok, Paluch, Ma-
chowski, Misztal, Biegański (68’ 
Staniucha), Nowak. Żółte kartki: 
Pipia, Kopczyk, Zarębski, Kręże-
lok, Staniucha i trener Zadylak.

W pozostałych meczach 10. 
kolejki: Landek – Kuźnia 0:0, 
Bestwina – Czechowice 2:6, Bełk 
– Książenice 3:2, Czaniec – Unia 

Turza 1:1, Piast II – Góral 0:0, Ja-
sienica – ROW 0:2, Podbeskidzie 
II – Gorzyce 0:3. ww ●

iV liga
1. gkS ii tychy 10 23 33:8
2. bełk 10 20 23:14
3. Czechowice 10 17 20:11
4. Unia Turza 10 17 22:18
5. Piast II 10 17 18:8
6. jasienica 10 15 14:18
7. Kuźnia 10 15 14:16
8. Landek 10 14 16:12
9. łękawica 10 12 18:24
10. Gorzyce 10 12 15:21
11. Czaniec 10 12 16:16
12. Podbeskidzie II 10 12 16:20
13. ROW 10 11 18:23
14. Książenice 10 9 20:26
15. bestwina 10 6 16:27
16. Góral 10 3 12:29

zwycięstwo drugiej drużyny i utrzymanie przodownictwa w tabeli.

skuteczny nowak

rezerwy gks w finale pucharu polski na szczeblu Podokręgu Tychy.

awans w ostatniej sekundzie

Damian Nowak (w czarnej koszulce) jest skuteczniejszy 
w rezerwach niż na boiskach I ligi.

ar
c.

gks katowiCe od kilku 
lat nie potrafiŁ wygrać 
i-ligowyCh derbów 
z tyszanaMi, ale 
w Miniona sobotę wiele 
wskazywaŁo na to, 
że tyM razeM Może się 
to udać. na szCzęŚCie się 
nie udaŁo!

Pierwszy kwadrans derbowej po-
tyczki przy Bukowej wyglądał 
tak, jakby goście z Tychów zosta-
li w szatni, albo dopiero co wyszli 
z autobusu. Najczęściej używanym 
przez kibiców i komentatorów te-
lewizyjnych słowem był „błąd” – 
nie tylko ze względu na świetną 
postawę występującego w „Giek-
sie” Adriana Błąda, ale może przede 
wszystkim z uwagi na liczbę błę-
dów popełnianych przez zawodni-
ków przyjezdnych. Pierwszy tego 
efekt odnotowaliśmy już w 8 min. 
Piłkę w środku pola stracił Łukasz 
Grzeszczyk, potem źle interwenio-
wał Kamil Szymura, skutkiem cze-
go Błąd mógł spod końcowej linii 
idealnie obsłużyć Szwedzika, który 
wpakował piłkę do pustej praktycz-
nie bramki Trójkolorowych.

Podopiecznych trenera Artura 
Derbina bynajmniej to nie obu-
dziło. W 16 min. fatalna stratę 
zaliczył Oskar Paprzycki, co przy 
kolejnej asyście Błąda ponownie 
wykorzystał Szwedzik i gospoda-
rze prowadzili 2:0.

Gra wyraźnie tego dnia nie kle-
iła się tyszanom. Notowali niezli-
czoną liczbę strat piłki, nie mie-
li pomysłu na rozmontowanie 
katowickiej defensywy, nie do-
chodzili do sytuacji strzeleckich. 
Czy za cały komentarz do posta-

wy GKS Tychy w przeważającej 
części spotkania nie wystarczy 
fakt, że pierwszy strzał w światło 
bramki oddał głową Maciej Mań-
ka w… 65 minucie!

Do zmiany obrazu gry nie 
przyczyniły się nawet trzy zmia-
ny, jakich w przerwie dokonał 
Artur Derbin, zdejmując z boi-
ska bezproduktywnych tego dnia 
Paprzyckiego, Kargulewicza i Ja-
rocha. Przez znaczący czas także 
drugiej połowy poczynania przy-
jezdnych można określić jednym 
słowem: bezradność. Katowicza-
nie natomiast dążyli do strzelenia 
trzeciego gola, który definitywnie 
zamknąłby spotkanie.

Na szczęście dla GKS Tychy, 
sztuka ta – mimo sytuacji sam 
na sam z Konradem Jałochą – nie 
udała się gościom, choć w 71 min. 
było bardzo blisko po strzale Szwe-
dzika w poprzeczkę. Zespół Artura 
Derbina zaczął grać lepiej dopiero 
w ostatnich dziesięciu minutach, 
ale na zdobycie punktu to wystar-
czyło. Najpierw w 82 min. po rzucie 
rożnym i obronionej główce Mar-
cina Koziny piłkę do siatki wpa-
kował z bliska Tomaš Malec i było 
1:2. Z kolei w 85 min. po zagra-
niu z rzutu wolnego Grzeszczyka, 
piłkę zgrał głową Nemanja Nedić, 
a Repka barkiem posłał ja do siat-
ki… własnej bramki.

Jeszcze w 87 min. Samiec-Ta-
lar trafił w słupek, by kilka minut 
później tyszanie mogli odetchnąć 
z ulgą. Mimo 80 minut, o których 
chcielibyśmy jak najszybciej za-
pomnieć, udało się w Katowicach 
uratować derbowy punkt.

– GKS Katowice bardzo dobrze 
dzisiaj spisywał się w obronie, mie-

liśmy bardzo wielkie trudności 
w konstruowaniu akcji – powie-
dział po meczu trener Derbin. – 
W drugiej części było już lepiej, ale 
przede wszystkim jestem dumny 
z drużyny za ten charakter, który 
już niejednokrotnie pokazywała, 
a dzisiaj to potwierdziła.

– Wiedzieliśmy, że będzie cięż-
ko, bo to przecież derby, które rzą-
dzą się swoimi prawami – dodał ka-
pitan drużyny Łukasz Grzeszczyk. 
– Rywale zdobyli gole po naszych 
stratach, ale na szczęście mecz nie 
trwa 10, 15 czy 45 minut, ale całe 
90 minut i cieszę się, że nawet w ta-
kich trudnych sytuacjach, gdy prze-
grywamy 0:2, potrafimy wyciągnąć 
wynik i próbujemy nawet walczyć 
o zwycięstwo – dodał.
gkS katOWice – gkS tychy 
2:2 (2:0). Gole: Szwedzik (8’ 
i 16’) oraz Malec (82’) i Repka 
(85’ samob.).
gkS tychy: Jałocha – Mańka, 
Nedić, Szymura, Wołkowicz 
– Janiak (72’ Kozina), Paprzycki 
(46’ J. Piątek), Steblecki (72’ 
Żytek), Grzeszczyk, Kargulewicz 
(46’ K. Piątek) – Jaroch (46’ 
Malec). Żółte kartki: Steblecki, 
Grzeszczyk, Żytek.

W pozostałych meczach 12. 
Kolejki: Sandecja – Miedź 1:3, 
Zagłębie – Resovia 0:1, Arka – 
Korona 0:0, Widzew – Jastrzębie 
3:1. Pozostałe spotkania zostały 
przełożone ze względu na udział 
piłkarzy w meczach reprezentacji 
młodzieżowych. 
wojCieCh wieCzorek ●

i liga
1. Widzew 12 29 26:9
2. Korona 12 25 15:7
3. gkS tychy 12 22 13:11
4. Miedź 11 21 18:11
5. Arka 12 20 21:12
6. Sandecja 11 19 13:11
7. Podbeskidzie 11 18 17:14
8. łKS 11 17 15:12
9. Odra 11 17 15:14
10. Chrobry 11 15 14:10
11. Resovia 11 12 11:13
12. Skra 10 12 7:12
13. Katowice 12 11 17:26
14. Zagłębie 12 10 12:15
15. Polkowice 11 9 11:17
16. Puszcza 11 8 9:19
17. Stomil 11 7 11:18
18. jastrzębie 12 7 9:23

80 Minut 
do zaPoMnienia
osieM Minut przed końCeM PIłKARZE GKS TyChy PRZEGRyWALI W KATOWICACh 0:2, 
ALE W KOńCóWCE SZCZęŚLIWIE DOPROWADZILI DO WyRóWNANIA.

Gol Tomaša Malca dał tyszanom nadzieję na lepszy rezultat w derbach.
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grany poniedziałek! 

GKS TYCHY
VS STOMIL OLSZTYN

reklama

W czwartek, 14 październi-
ka o godz. 18 w Tyskiej Galerii 
Sportu, oddziale Muzeum Miej-
skiego w Tychach, odbędzie się 
spotkanie poświęcone pamięci 
wybitnego kolarza Zygmunta 
Hanusika.

Zmarłego 4 marca 2021 roku 
w wieku 76 lat „Zygę” będą wspo-
minać jego najbliżsi, koledzy 
z kolarskiego peletonu, dzienni-
karze, kibice. W trakcie spotka-
nia wyświetlony zostanie reportaż 
„Ostatni finisz” Mateusza Szpa-
czyńskiego i Ilony Ptak z TVP 
Katowice, którego bohaterem 

jest właśnie Hanusik. W repor-
tażu wykorzystano m.in. frag-
menty ostatniego wywiadu, ja-
kiego na krótko przed śmiercią 
słynny kolarz udzielił dziennika-
rzowi TVP Katowice.

Spotkanie poprowadzi Hen-
ryk Grzonka – dobry znajomy 
Zygmunta Hanusika, wielolet-
ni dziennikarz radiowy, znawca 
kolarstwa, sprawozdawca z wielu 
imprez najwyższej rangi.

Zapisy (liczba uczestników 
ograniczona): Piotr Zawadzki, tel. 
515-717-430, e-mail: p.zawadzki@
tgs.tychy.pl. Wstęp wolny. kg ●

tyska galeria sportu zaprasza.

zyga we wsPomnieniach

po trzeCh kolejkaCh 
rozgrywek 
i ligi, koszykarze gks 
są jedną z trzeCh 
niepokonanyCh drużyn 
i objęli prowadzenie 
w tabeli. w sobotę 
rozgroMili beniaMinka 
turów zgorzeleC 
114:77.

Już pierwsza kwarta pokazała, 
że zanosi się na rekordową wy-
graną. Kolegów do walki pode-
rwał Patryk Stankowski, rzuca-
jąc za 3 pkt. Tyszanie punktowali 
do stanu 18:0, kiedy to rywalom 
udało się po raz pierwszy tra-
fić do kosza. Impet GKS trwał 
i przewaga gospodarzy błyska-
wicznie rosła, a pierwsza kwar-
ta przypominała sparing, w któ-
rym oba zespoły dzieli różnica 
dwóch klas. To, że jeszcze 7 lat 
temu Turów był mistrzem, a po-
tem wicemistrzem Polski jest już 
tylko wspomnieniem. Po upad-
ku, reaktywacji i grze przez kil-
ka sezonów w III lidze, klub zde-
cydował się wykupienie dzikiej 
karty. Przeskok o dwa poziomy 
okazuje się jednak bardzo duży, 
bo w trzech pierwszych meczach 
sezonu drużyna przegrywała 
bardzo wysoko – w każdym ry-
wale zaaplikowali jej ponad 100 
punktów. Wynik pierwszej kwar-
ty spotkania w Tychach (39:16) 
świadczył o tym, iż w hali przy 
al. Piłsudskiego może być po-
dobnie.

W drugiej odsłonie tyszanie nie-
co zwolnili tempo, ale i tak grali 
z dużą swobodą, raz po raz popi-
sując się indywidualnymi akcjami 
i zagraniami. Kwartę wygrali trze-
ma punktami, jednak prowadzili 
do przerwy 62:36. Trzecia odsło-
na miała podobny przebieg. Pod-
opieczni Tomasza Jagiełki ustana-
wiali kolejne rekordy, windując 
wynik na 86:54. W meczu tym za-
grała cała tyska 12-osobowa kadra. 
Najwyższe prowadzenie tyszan wy-
niosło 42 pkt i gdyby podobną sku-
teczność notowali w innych me-
czach, pewnie szybko moglibyśmy 
się cieszyć z awansu. Jednak w so-
botę rywale okazali się niezbyt wy-
magający, nie zmusili gospodarzy 
do popełniania błędów i nie sta-
nowił większej przeszkody pod 
swoim koszem. Na dodatek sami 
popełniali sporo błędów przy ro-
zegraniu piłki i w ataku.

Ostatecznie GKS Tychy wygrał 
114:77. Najwięcej punktów zdo-
byli Maciej Koperski – 24 i Patryk 
Stankowski – 23, a Andrzej Kra-
jewski w 16,5 minuty skompleto-
wał double-double (13 punktów 
i 11 zbiórek).
gkS tychy – Pge tuRóW 
ZgORZelec 114:77 (39:16, 
23:20, 24:18, 28:23).
gkS tychy: Koperski 24 (4 
za 3), Stankowski 23 (5), Krajew-
ski 13 (11 zbiórek), Tyszka 11 (1), 
Mąkowski 11 (1), Wieloch 9 (1, 8 
asyst), Chodukiewicz 6, Diduszko 
4 (10 zbiórek), Nowak 4, Trubacz 
4, Ziaja 3 (1), Polakowski 2. ls ●

pod siatką

za trzy 
Punkty
W meczu 3. kolejki II ligi TKS 
Tychy pokonał Błękitnych Rop-
czyce 3:1.

Po sobotnim zwycięstwie, pod-
opieczni Marcina Nycza awanso-
wali oczko wyżej w tabeli, czyli 
na 4. miejsce. Jednak na razie gra-
li z zespołami niżej notowanymi 
i najtrudniejsze mecze jeszcze 
przed nimi. Spotkanie z Błękit-
nymi zaczęło się od małego trzę-
sienia ziemi, po którym jednak 
wszystko wróciło do normy.

– Trochę ospale zaczęliśmy 
ten mecz, być może niektórzy 
zawodnicy nieco zlekceważy-
li rywala, który odrzucił nas 
od siatki zagrywką – powie-
dział trener Marcin Nycz. – Błę-
kitni prowadzili 7 punktami, ale 
dzięki skutecznej grze blokiem 
i współpracy blok-obrona, do-
prowadziliśmy do wyrównania 
i gry na przewagi. Goście wygra-
li pierwszą część meczu, potem 
toczył się on już pod nasze dyk-
tando. Najważniejsze, że zdo-
byliśmy trzy punkty, choć może 
w niezbyt dobry stylu. Jeśli chce-
my w tej lidze coś znaczyć, właś-
nie takim bilansem powinniśmy 
kończyć mecze z niżej notowa-
nymi rywalami.  tkS tychy 
– BłękitNi ROPcZyce 3:1 
(28:30, 25:15, 25:23, 25:17).
tkS: D. Żłobecki, Ł. Żłobecki, 
Miller, Demcio, Fijałkowski, 
Borzęcki, Żak oraz Świeboda, 
Zborowski, Gemborys, Mali-
nowski.

W trzech meczach tyszanie 
zdobyli 7 punktów i tracą do li-
derów – Karpat Krosno i Extran-
su Sędziszów – dwa punty. ls ●

liderują 
bez strat
koszykarze ROZGROMILI bENIAMINKA Z TUROWA 114:77.

Podczas sobotniego posiedzenia 
zarządu PZPN, prezes GKS Futsal 
Tychy Grzegorz Morkis wybra-
ny został przewodniczącym Ko-
misji ds. Futsalu i Piłki Plażowej 
PZPN. Z tej okazji miły podarek 
zrobili prezesowi piłkarze, przy-
wożąc z Krakowa komplet punk-
tów i awansując na trzecie miejsce 
w tabeli.

Mecz GKS Futsal z AZS UEK 
Kraków zaczął się jednak kiepsko, 
bo w 35 sekundzie rywale zdoby-
li gola. Barteczka wybiegł z bram-
ki, by przejąć skierowaną do niego 

piłkę, ale podał fatalnie – opanował 
ją jeden z rywali i strzelił do pustej 
bramki. Jednak w 11 min. Jastrzęb-
ski wykorzystał błąd rywali i wy-
równał, a minutę później w zamie-
szaniu podbramkowym drugiego 
gola zdobył Pasierbek. Kilka mi-
nut później sędziowie podyktowali 
faul na Jastrzębskim, choć wyda-
wało się, że nie było… przewinie-
nia rywali. Jastrzębski biegł z pił-
ką sam na sam, chciał zrobić zwód, 
jednak przewrócił się w dość efek-
towny sposób i sędzia wskazał na 7 
metr. Wynik do przerwy na 3:1 dla 

GKS ustalił Kołodziejczyk. W dru-
giej połowie trener gospodarzy 
wycofał bramkarza, ale manewr 
ten nie przyniósł rezultatu. Tysza-
nie grali bardzo konsekwentnie, 
w 25 min Krzyżowski podwyższył 
na 4:1 i takim rezultatem zakoń-
czył się mecz.
aZS uek kRakóW – gkS fut-
Sal tychy 4:1 (3:1). Bramki: Ja-
strzębski, Pasierbek, Kołodziej-
czyk, Krzyżowski.
gkS futSal: Barteczka – Haase, 
Kołodziejczyk, Hiszpański, Wi-
duch – Banaszczyk, Słonina, Ja-

strzębski, Krzyżowski, Kokot, Py-
tel, Pasierbek. ls ●

1. bSF bochnia 3 9 16-1
2. Unia 3 9 13-8
3. gkS tychy 3 6 12-9
4. Sośnica 3 6 6-12
5. AZS UŚ Katowice 3 6 13-11
6. Nowiny 3 6 14-9
7. Gwiazda 3 3 13-12
8. Siemianowice 2 3 4-5
9. UMCS Lublin 3 1 8-15
10. heiro 3 1 6-11
11. UEK Kraków 3 0 5-11
12. GSF 2 0 2-8

po dwóCh porażkaCh 
na stadionie 
ziMowyM, hokeiŚCi 
gks tyChy wreszCie 
wygrali, pokonująC 
zagŁębie sosnowieC 
7:4. a wCzeŚniej byŁo 
wyjazdowe zwyCięstwo 
z CraCoVią i gorzka 
piguŁka do poŁknięCia – 
przegrana na wŁasnyM 
lodzie z Ciarko sanok.

Mecz z Cracovią tyszanie musie-
li zacząć od odrabiania strat, bo-
wiem w 18 min. gospodarze objęli 
prowadzenie, wykorzystując grę 
w przewadze. Choć tyszanie tak-
że mieli okazje do zdobycia goli 
(m.in. Michael Cichy i Michał 
Kotlorz), bramka padła dopie-
ro w 4 min. drugiej tercji, kiedy 
to Jakub Witecki po raz pierwszy 
pokonał bramkarza „pasów”. 
W 35 min. było już jednak 2:1, 
a na listę strzelców wpisał się Szy-
mon Marzec, przy którego golu 
asystę zaliczył Witecki. W trze-
ciej tercji wymiana ciosów trwała 
niemal do końca. Rywalom udało 
się wyrównać na 2:2, ale tyszanie 
znów objęli prowadzenie po golu 
Cichego. 
Po raz drugi gospodarze wyko-
rzystali grę w przewadze i zamie-
nili ją na wyrównującą bramkę, 
ale ostatnie słowo należało do ho-
keistów GKS, którzy także zdobyli 
bramkę w przewadze – Bartłomiej 

Pociecha popisał się potężnym 
uderzeniem z niebieskiej.
cOmaRch cRacOvia – gkS 
tychy 3:4 (1:0, 0:2, 2:2). Bramki: 
Witecki, Marzec, Cichy, Pociecha.

W piątek w Tychach rozegrano 
mecz, o którym wszyscy chcie-
liby jak najszybciej zapomnieć. 
Jedna z najsłabszych drużyn li-
gowych, Ciarko Sanok, wydawa-
ła się dla tyszan łatwiejszym łu-
pem, jednak to goście zjeżdżali 
z lodu pokonani. 

Tym razem pierwszą bramkę 
zdobył GKS, a konkretnie Olaf Bi-
zacki, jednak jeszcze w pierwszej 
tercji Sanok nie tylko wyrównał, 
ale w 18 min. objął 2:1. W dru-
giej odsłonie padły cztery gole. 
Tyszanie odrobili stratę i wyszli 
na prowadzenie po bramkach Ka-
mila Wróbla i Alexa Szczechury, 
jednak po kilku minutach rywale 
zrewanżowali się Trójkolorowym, 
zdobywając dwa gole, w tym jed-
nego, kiedy GKS grał w przewa-
dze. W trzeciej tercji za sprawą 
Szczechury tyszanie wyrównali, 
ale wynik meczu ustalili goście, 
wygrywając 5:4.
gkS tychy – ciaRkO StS Sa-
NOk 4:5 (1:2, 2:2, 1:1). Bramki: 
Szczechura 2, Bizacki, Wróbel.

Początek niedzielnego starcia 
GKS – Zagłębie należał do go-
ści, którzy po niespełna 6 mi-
nutach prowadzili 2:0. Tyszanie 
odpowiedzieli na to golem Sier-
guszkina, ale wyrównali dopiero 

na początku drugiej tercji (Chri-
stian Mroczkowski). 

Po kilku minutach GKS wy-
szedł na prowadzenie dzię-
ki bramce Cichego. Choć w 30 
min. Sierguszkin zdobył kolejne-
go gola, dwukrotnie w tej tercji 
strzelali gole sosnowiczanie i wy-
równali stan meczu na 4:4. 

Nokautująca w wykonaniu ty-
szan okazała się ostatnia odsło-
na, a rywali pogrążyli Szczechura, 
Galant i Jeziorski. Warto dodać, iż 
gra w przewadze tym razem była 
atutem GKS – trzy z czterech bra-
mek tyszanie zdobyli grając pię-
ciu na czterech.
gkS tychy – ZagłęBie SOS-
NOWiec 7:4 (1:2, 3:2, 3:0). 
Bramki: Sierguszkin 2, Mrocz-
kowski, Cichy, Szczechura, Ga-
lant, Jeziorski. 
gkS: Lewartowski – Seed, Bizacki; 
Szczechura, Cichy, Mroczkowski 
- Smirnow, Kotlorz; Sierguszkin, 
Fieofanow , Wróbel –  Pociecha, 
Biro; Gościński, Galant, Jeziorski 
– Michałowski; Marzec, Ubowski, 
Witecki, Gruźla. ls ●

1. GKS Katowice 10 24 39-21
2. Energa 10 19 37-28
3. Cracovia 10 17 28-22
4. gkS tychy 10 17 31-31
5. jKh GKS jastrzębie 8 15 31-20
6. Ciarko 10 12 29-31
7. Unia 9 12 32-30
8. Zagłębie 10 10 35-45
9. Podhale 9 3 14-48

grzegorz Morkis szefem komisji futsalu PZPN.

wygrana i awans na Podium

Wreszcie Wygrana 
na ziMoWyM
forMa tyszan jak na huŚtawCe – CO UGRAją TO STRACą
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wyChowanek MosM 
tyChy i trenera 
ryszarda dziopy, 
bartek roŚkowiCz 
dwukrotnie w tyM 
roku pokonaŁ swojego 
najgroźniejszego 
rywala pawŁa 
sulęCkiego, w tyM 
w finale wrzeŚniowyCh 
Mistrzostw polski. 
jednak trener kadry 
podjąŁ deCyzję, 
że na Mistrzostwa 
europy, które 15 
października rozpoCzną 
się w Czarnogórskiej 
budwie, zabierze… 
sulęCkiego.

Bartek to jeden z najbardziej uta-
lentowanych pięściarzy młodego 
pokolenia. To prawdziwy tyski 
„złoty chłopak”, który w swoim 
dorobku ma już trzy medale mi-
strzostw Polski – młodzików, ka-
detów i juniorów, zdobyte w latach 
2018, 2019 i 2021, a do tego dwa 
tytuły mistrza Śląska i kilka znaczą-
cych wygranych w turniejach ogól-
nopolskich i międzynarodowych, 
jak choćby podczas tegorocznego 
meczu Włochy – Polska. W tym 
roku błyszczał formą, a swoją do-
minację w kat. 60 kg potwierdził 
zdecydowaną wygraną w finale MP 
z Sulęckim 4:1. Zdaniem wielu ob-
serwatorów pojedynek stał na bar-
dzo wysokim poziomie i w pełni 
zasługiwał na miano finału.

– Niestety, decyzja trenera ka-
dry jest taka, a nie inna i nie jadę 
na mistrzostwa Europy – powie-
dział Bartek Rośkowicz. – Mimo 
tego że zdobyłem mistrzostwo 
Polski, zwyciężyłem dwa razy z za-
wodnikiem, którego trener bierze 
na mistrzostwa. Ponadto wygry-
wałem z nim sparingi podczas 
zgrupowania kadry. Nie wiem, 
co więcej mógłbym zrobić...

Jak stwierdza specjalistycz-
ny portal bokser.org, zgłoszenie 
do udziału w ME Pawła Sulęckie-
go wzbudza wiele wątpliwości 
i przypomina, że Rośkowicz z Su-
lęckim spotykali się w tym sezo-
nie, na majowej gali Polsat Boxing 
Night i finałach MP juniorów. 
„W obu przypadkach zwycięzcą 
został Bartłomiej Rośkowicz, do-
datkowo pięściarze rywalizowa-

li ze sobą na sparingach w trak-
cie zgrupowań celem wyłonienia 
tego lepszego”. Dziwna jest też ar-
gumentacja trenera kadry Dariu-
sza Kochanowskiego. Bokser.org 
pisze, iż szkoleniowiec „swoją de-
cyzję tłumaczył tym, że z brać-
mi Suleckimi współpracuje trzeci 
rok, a aktualni mistrzowie Polski 
dostaną swoją szansę za rok. Brak 
konkretnych argumentów i fakt 
udziału Rośkowicza w lipcowym 
wyjazdowym meczu z reprezenta-
cją Włoch (walkę wygrał Rośko-
wicz) przy pasywnej aktywności 
startowej Pawła Sulęckiego sta-
wiają pod wątpliwość decyzję tre-
nera Kochanowskiego”.

Kiedy zapytaliśmy Bartka, 
co sądzi o tej wypowiedzi szko-
leniowca, powiedział:

– Tłumaczenie, że kogoś zna 
dłużej a kogoś krócej, mnie nie 
przekonuje, bo nie to powinno 
być wyznacznikiem przy selekcji 
do reprezentacji. Moim zdaniem 
najważniejsza jest forma i dyspo-
zycja, które prezentuje się na rin-
gu. Ale trudno, zostawiam to już 
za sobą i choć uczucie goryczy 
pozostało, staram się o tym nie 
myśleć. Idę dalej...

W bokserskim świadku de-
cyzja trenera kadry wywołała 
oburzenie, a słowo „układ” od-
mieniane jest przez wszystkie 
przypadki. Sytuacja ta zdener-

wowała również Agnieszkę Ry-
lik, najbardziej utytułowaną pol-
ską pięściarkę, mistrzynię świata 
w boksie zawodowym i zdobyw-
czynię dwóch pasów federacji 
WIBF i WIBO. W komentarzu, 
zamieszczonym na portalu spo-
łecznościowym, napisała: „Jaka 
jest argumentacja tego „trenera”? 
Ja udostępnię post, ale z imie-
niem i nazwiskiem trenera, jego 
zdjęciem i odpowiedzią na pyta-
nie dlaczego zamyka drogę naj-
lepszym? Bartek, nawet nie wy-
obrażam sobie, jak musisz się 
czuć pokrzywdzony. W sporcie 
są zasady wygrywasz – idziesz 
dalej. Walcz o swoje i mam na-
dzieję, że w końcu to się zmie-
ni i wystarczy być najlepszym 
w ringu, a nie dla PZB…”.

Medale MosM W jastrzębiu
Trzyosobowa pięściarska ekipa 
MOSM startowała w młodzieżo-
wym turnieju bokserskim w Ja-
strzębiu. Podopieczni Ryszarda 
Dziopy wywalczyli trzy złote 
medale. Na najwyższym stopniu 
w kat. 66 kg stanęła Paulina Wró-
bel, pokonując Emilią Kotylską 
(Ślask Wrocław). W kat. 63 kg Ja-
cek Targiel wygrał z Bartłomiejem 
Środą (AB Libiąż), a w kat. 71 kg 
Kiryło Kalistro zwyciężył na punk-
ty Stanisława Szpotę (RMKS Ryb-
nik). leszek sobieraj ●

We wtorek, 26.10 na Stadionie 
Miejskim w Tychach rozegra-
ny zostanie mecz eliminacji mi-
strzostw świata w piłki nożnej ko-
biet Polska – Albania. Spotkanie 
rozpocznie się o godzinie 19.45.

Bilety w cenie 5 zł (ulgowy) 
i 10 zł można kupować online po-
przez stronę bilety.gkstychy.info. 
Dla grup zorganizowanych istnie-
je również możliwość zamówienia 
biletów przez Śląski Związek Piłki 
Nożnej. Adres: bilety@slzpn.pl

Kwalifikacje do mundia-
lu Polki rozpoczęły remisując 

1:1 z Belgią w Gdańsku, a na-
stępnie wygrały z Armenią 1:0. 
Po dwóch meczach biało-czer-
wone zajmują trzecie miejsce 
w tabeli z dorobkiem 4 punk-
tów. Prowadzą Norweżki, które 
wygrały oba mecze, przed Bel-
gijkami, które mają tyle samo 
punktów co Polki. Kolejne miej-
sca zajmują: 4. Kosowo 1 pkt, 
5. Albania – 1 pkt, 6. Armenia 
– 0 pkt.

Nasze zawodniczki czeka 21.10 
mecz z liderkami czyli Norwegią, 
a potem wspomniane spotkanie 

z Albanią. W tym roku zmierzą 
się jeszcze w rewanżowym meczu 
z Belgią – 30.11.

Do rywalizacji w strefie UEFA 
zgłosiło się 51 zespołów, które 
zostały podzielone na dziewięć 
grup. Eliminacje potrwają rok. 
Zwycięzcy grup awansują bez-
pośrednio do finałów, a zespo-
ły z drugich miejsc zagrają w ba-
rażach. Dwa najlepsze zapewnią 
sobie awans, a trzecia będzie 
miała jeszcze szansę w interkon-
tynentalnym turnieju barażowym 
z udziałem 10 ekip. ls ●

iNfORmatOR kiBica

hOkej. phl: 12.10 Podhale Nowy Targ – GKS Tychy (godz. 18), 15.10 jKh GKS jastrzębie – GKS Tychy 
(18), 17.10 GKS Tychy – Comarch Cracovia (17). plhk: 16.10 Atomówki GKS Tychy – Kozice Poznań 
(15.45), 17.10 MMKS Podhale Nowy Targ – Atomówki GKS Tychy.
Piłka NOżNa. i liga: 18.10 GKS Tychy – Stomil Olsztyn (18); iV liga: 16.10 GKS II Tychy – LKS 
bestwina (11); liga okręgowa: 16.10 Iskra Pszczyna – jUWe jaroszowice (15), 16.10 OKS Zet Tychy – 
LKS łąka (15), 16.10 Ogrodnik Cielmice – LKS Studzienice (15); klasa a: 17.10 Siódemka Tychy – LKS 
Rudołtowice (16); klasa b: 16.10 Czarni Piasek – Czułowianka Tychy (15.30); iii liga kobiet: 16.10 
Polonia Tychy – pauzuje.
kOSZykóWka. i liga: 16.10 GKS Tychy – Decka Pelplin (18).
futSal. i liga: 17.10 GKS Futsal Tychy – GSF Gliwice (17).
SiatkóWka. ii liga mężczyzn: 16.10 AKS LO Rzeszów – TKS Tychy. ii liga śląska kobiet: 16.10 
TKS Tychy – Zorza Wodzisław Ślaski (17).
mOSiR ZaPRaSZa. 17.10 turniej rzutów za trzy. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu turnieju 
w godz. 8.30–8.50, a zawody w hali przy al. Piłsudskiego rozpoczną się o godz. 9.
PeRła PaPROcaN. trwają zapisy do 34. edycji biegu, która odbędzie się 24.10. Zapisać można 
się poprzez stronę www.perlapaprocan.pl, gdzie znajdują się również wszelkie informacje dotyczące 
biegu. ls ●

eliminacje piłkarskich mistrzostw świata kobiet 2023.

Polska – alBania w tychach bujanie na ringu
bartek roŚkowiCz zdobyŁ Mistrzostwo polski, ALE NA MISTRZOSTWA EUROPy 
jEDZIE jEGO... RyWAL, KTóRy Z NIM DWUKROTNIE PRZEGRAł!
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Bartek Rośkowicz.
na torze testowyM 
fCa poland odbyŁa 
się w niedzielę 
przedostatnia, siódMa 
runda tegoroCznyCh 
saMoChodowyCh 
Mistrzostw tyChów. jak 
zawsze podCzas tyCh 
zawodów nie zabrakŁo 
eMoCji i widowiskowyCh 
przejazdów.

Samochodowe Mistrzostwa Ty-
chów zawsze przyciągały impo-
nującą stawkę kierowców, a rywa-
lizacja jest tak zacięta, że sięgają 
oni po coraz mocniejsze samo-
chody. Także październikowa 
runda mogła poszczycić się dużą 
frekwencją wśród zawodników. 
A to oznaczało, że kibice – na któ-
rych obecność na torze zawsze 
można liczyć – mogli podziwiać 
pasjonujące widowisko.

W klasie Open 4WD, w której 
rywalizują najbardziej zmodyfi-
kowane samochody, zawodnicy 
często sięgają po rajdówki klasy 

Proto – łączące nadwozie współ-
czesnego samochodu – najczęś-
ciej forda fiesty – z podzespołami 
mitsubishi lancera lub subaru im-
prezy. Właśnie takim autem star-
towali Adrian Wichłacz i Błażej 
Szulc, którzy zanotowali najlep-
szy czas zawodów. Kolejną po-
zycję w klasie zajęli liderzy kla-
syfikacji rocznej Michał Kareusz 
i Łukasz Dudzik (subaru impre-
za). Za nimi uplasowali się De-
zyderusz Chrzan i Adam Musioł 
(subaru impreza)

W klasie 4 na starcie nie poja-
wił się obrońca tytułu mistrzow-
skiego Artur Kobiela. Pod jego 
nieobecność najlepsi w tej kate-
gorii okazali się Rafał Wlazłow-
ski i Rafał Indyk (subaru impre-
za). Do nich należał też drugi 
czas całych zawodów. W klasie 4 
na podium stanęli także Michał 
Biały i Grzegorz Bartyzel (audi 
80) oraz Paweł Kowalski i Eweli-
na Wlazło (toyota yaris). Przemy-
sław Mendrek i Edyta Mendrek 
(honda civic) powiększyli swoją 

przewagę w klasyfikacji klasy 3. 
Za nimi finiszowali Dawid Toma-
la i Paulina Kępka (honda civic) 
a trzecie miejsce zajęli zwycięz-
cy poprzedniej rundy: Sebastian 
Butyński i Adrian Potępa jadący 
hondą civic.

Hondy civic wiodły prym tak-
że w klasie 2: w której najszybsi 
byli Błażej Filapek i Magdalena 
Filapek, wyprzedzając Sebastiana 
Megę i Michała Pacieja oraz Łu-
kasza Przybyłę i Marcina Budaka. 
Łukasz Semik i Krzysztof Wadas 
(fiat seicento) wygrali rywaliza-
cje w klasie 1. Drugą pozycję za-
jęli Paweł Oślak i Michał Kocio-
łek (fiat seicento), a na trzecim 
miejscu finiszowali Delfin Or-
łowski i Sławomir Raczek (nis-
san almera).

Paweł Rączka i Marek Cieślik 
(bmw 120ti) byli najszybszą zało-
gą w klasie RWD – samochodów 
z napędem na tylną oś. Michał Pa-
rzych i Piotr Śliwa (bmw E36) do-
jechali do mety na drugiej pozycji, 
a Daniel Strojek i Andrzej Gulba 
w bmw 330 E36 stanęli na najniż-
szym stopniu podium. W klasyfi-
kacji Open 2WD triumfowali Sla-
womir Potapiuk i Marcin Thamm 
(honda civic). Marek Hohoł i Ma-
riusz Szczepaniak w citroënie C2 
VTS wygrali w klasie PPC (samo-
chody peugeot i citroën) a Adam 
Pawłowski i Krzysztof Wadas (fiat 
cinquecento) byli najszybsi w kla-
sie CENTO. Wśród zawodników 
z licencją najszybsi byli Artur 
Szpak i Piotr Szpak jadący mit-
subishi lancerem.

Finałowa runda Samochodo-
wych Mistrzostw Tychów odbę-
dzie się 7 listopada. Losy tytułów 
mistrzowskich w Tychach roz-
strzygną się tradycyjnie na torze 
FCA Poland w Bieruniu. ls ●

Dla tyskich drużyn 10. kolejka 
ligi okręgowej była bardzo uda-
na. Wszystkie zdobyły po kom-
plecie punktów. OKS Zet Tychy 
zanotował 6. wygraną, a w tym 
sezonie nie przegrał jeszcze me-
czu. W sobotnim spotkaniu pro-
wadzenie uzyskały Studzienice, 
ale w 31 min. wyrównał Michał 
Słonina, który formą strzelecką 
błysnął także w 57 min. dając 
drużynie prowadzenie. Wynik 
meczu ustalił w 64 min. Grze-
gorz Migdał.
StuDZieNice – OkS Zet 2:3.
OkS Zet: Czmok – Kurpiń-
ski (32’ Lewicki), Banaszczyk, 
Nieśmiałowski, Sidło (70’ M. 
Bernat) – Kamiński, Kuliński 
(60’ Michalak), Pustelnik – Sło-
nina (70’ Rolka), Migdał (70’ 
Ptak).

PiaSt – OgRODNik cielmice 
1:2. Bramki: Śmiłowski (karny), 
Foltyn.
ogrodnik: Gąsior – S. Białas, 
Pawłowicz, Grzybek (70’ Gra-
nek) – Majnusz, Bojarski, Koczy, 
Foltyn – Śmiłowski, Wala (46’ 
Dwórznik), Klimas (75’ Koło-
dziejczyk).
juWe jaROSZOWice – gtS 
BOjSZOWy 2:1 (1:0). Bramki: 
Cibor (38’), Zburzycki (74’).
juWe: Kwiatkowski – Krzczuk, 
Gurbisz (70’ Szlosarek), Józefo-
wicz, Braś – Karlik, Woźniak (65’ 
Dryk), Czupryna (90’ Haśnik), 
Frąckowiak (45’ Hornik) – Zu-
brzycki, Cibor.

1. Rekord II 10 26 25-3
2. Wilkowice 10 24 41-7
3. MKS Lędziny 10 24 33-10

4. Czarni 10 22 38-13
5. OkS Zet 10 22 28-11
6. Pasjonat 9 16 27-18
7. łąka 10 14 18-17
8. Studzienice 10 11 15-31
9. Wisła 10 11 21-22
10. jaroszowice 10 11 17-27
11. Iskra 10 10 14-23
12. bojszowy 10 9 14-27
13. Ogrodnik 10 7 8-26
14. bKS Stal 9 5 13-21
15. bestwinka 10 5 8-33
16. Piast 10 3 11-42

klaSa a: Sokół – Siódemka Ty-
chy 4:0. Siódemka jest na 9. miej-
scu – 12 pkt. Prowadzi rezerwa 
Goczałkowic – 27 pkt.
klaSa B: Czułowianka – Fortu-
na Wyry 0:1. Czułowianka z 18 
pkt zajmuje 3. miejsce. Prowadzi 
Fortuna – 21 pkt. ls ●

trzy wygrane tyskich zespołów w lidze okręgowej.

słonina jak wino

jesienne WidoWisko
finaŁ tegoroCznyCh zMagań W SMT – 7 LISTOPADA.
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Kibice obserwują przejazd załogi znanej z RSMP 
– Jarosława Szeji i Marcina Szeji.
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krzyżówka z hasłem sudoku
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Hasło z krzyżówki nr 724: 
SPOTKANIA Z LITERATURĄ. 

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
Dzięki temu, że mocno będziesz trzymać w ręku 
wszystkie sznurki, żadna sprawa nie wymknie Ci 
się spod kontroli. Skontaktuj się z Rybą.

skorpion 24.X-21.Xi
Zapomnisz teraz o samotności, a miłość będzie 
mieć wyjątkowy smak. Oddasz się jej całkowicie.

strzeleC 22.Xi-21.Xii
Gwiazdy zadbają o Twój sukces! Wzmocnisz 
swoją zawodową pozycję i zarobisz dodatkowe 
pieniądze.

koziorożeC 22.Xii-19.i
Otwórz głowę na nowe dochodowe pomysły, 
a swoje serce na miłość. Świat Cię teraz 
potrzebuje, więc nie siedź w domu.

wodnik 20.i-18.ii
Planety szykują Ci niezapomniany romans, o ile nie 
szansę na coś więcej. Nowa miłość Cię oczaruje!

ryby 19.ii-20.iii
W pracy spodziewaj się chwilowego zastoju. 
brak pilnych zleceń ma też swoje dobre strony. 
Odpocznij!

baran 21.iii-20.iV
Księżyc w nowiu sprawi, że będziesz musiał 
powalczyć o pracę i zawodową pozycję. Uzbrój 
się w cierpliwość!

byk 21.iV-21.V
będziesz mieć mnóstwo uroku, a Twój wdzięk 
i radość życia dobrze wpłyną na relacje w pracy. 
Warto też pomyśleć o wcześniejszej emeryturze.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Nie odkładaj niczego na później, właśnie teraz 
masz siłę i odwagę, by zmierzyć się z problemami. 

rak 21.Vi-22.Vii
będziesz wiedzieć, czego chcesz i w jaki sposób 
to osiągnąć! Dużo się napracujesz, ale się opłaci.

lew 23.Vii-22.Viii
Gwiazdy zapewnią Ci głębokie przeżycia 
artystyczne lub duchowe. Możesz teraz odważyć 
się postawić wszystko na jedną kartę.

panna 23.Viii-22.iX
Wiele uda Ci się teraz dokonać, a plany i marzenia 
przybiorą realny kształt. Nastawiasz się na 
zarabianie pieniędzy.
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871

horoskoP

Są w schronisku psiaki, na które 
prawie nikt z odwiedzających nie 
zwraca uwagi. Jednym z nich jest 
Rojter – pies o temperamencie te-
riera. Zastanawiamy się dlacze-
go taki fajny psiak nie ma jeszcze 
swojego domu...

Rojter przyjechał do tyskie-
go schroniska wraz z 22 innymi 
psami, których udało się wyrwać 

z piekła Radys. Na początku nieuf-
ny, nieśmiały, z czasem nabiera za-
ufania i przeistacza się w podska-
kującą z radości piłeczkę. Uwielbia 
też wtulać się w człowieka z proś-
bą o pieszczoty. Lubi węszenie, 
głaskanie, szczotkowanie, wspól-
ne zabawy i spacery. Do szczęś-
cia potrzebuje już tylko cierpliwe-
go, kochającego opiekuna. Daj mu 

ciepły dom i pozwól otoczyć się 
wierną psią miłością!
rM ●

zaadoPtuj mnie  
cO Wiemy O PSie

•  Imię: Rojter
•  W typie rasy: mieszaniec 

w typie teriera
•  Wiek: ok 8 lat
•  Płeć: samiec
•  Waga: ok 12 kg
•  Nr: 7356
•  Status: do adopcji
•  Przyjęty: 2020-07-14
•  Obecnie przebywa: w Miej-

skim Schronisku dla Zwierząt 
w Tychach

•  Telefon w sprawie adopcji: 
605 897 607

rojter

Więcej Na WWW.kultuRa.tychy.Pl

13 października, środa
godz. 17 – „MOjE PISARSKIE CREDO” – spot-
kanie autorskie z Alojzym Lysko w ramach bu-
dżetu Obywatelskiego (Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 2, ul. jedności 51)
godz. 20 – STAND UP: Grzegorz Dolniak 
„Sztuka relaksu” (Klub muzyczny Underground, 
pl. Korfantego 1)

14 października, czwartek
godz. 15 – DZIEń SENIORA w Cielmicach w ra-
mach budżetu Obywatelskiego (parafia pw. Na-
rodzenia św. jana Chrzciciela, ul. Targiela 145)
godz. 17 – SZTUKA X MUZy – projekcja fil-
mu „Mój rok z Salingerem” (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – „NOWE SZATy KRóLA” – premiera 
spektaklu z okazji 35-lecia Teatru belfegor (Te-
atr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 18 – „ZyGA – kolarz nie do podrobie-
nia” – spotkanie ku pamięci wybitnego kola-
rza Zygmunta hanusika (Tyska Galeria Sportu, 
ul. Edukacji 7)
godz. 18 – „EPIDEMIA ŚMIEChU” – spektakl 
Teatru Pinezka z Gdańska z cyklu „Czwartek 
w teatrem dla dzieci” (Klub MCK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)
godz. 20 – PAbLOPAVO I LUDZIKI – koncert 
(Kloster Pub, ul Edukacji 15)

15 października, piątek
godz. 19 – AUKSO CLASSICS: Symfonie Pary-
skie 83 & 86 josepha haydna – koncert orkie-
stry Aukso (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 20 – MAłACh z albumem „byQ” – kon-
cert (Klub Muzyczny Underground, pl. Korfan-
tego 1)

16 października, sobota
godz. 9 – WOKół KRONIKI szkoły w Paproca-
nach – spotkanie z Edelgardą Foltyn, autorka 
tłumaczenia kroniki (Przedszkole nr 3, ul. Pa-
procańska 156)

godz. 10 – „NIE-MA” – spektakl Teatru Ma-
lutkiego dla najmłodszych dzieci (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)
godz. 10 – „POZNAj jEZIORO – Ptaki znad 
jeziora” – rodzinny spacer ornitologiczny w ra-
mach Projektu „Lacus” (zbiórka przy przystani 
kajakowej w Paprocanach, ul. Parkowa 17)
godz. 11 – bAjKOTEKA – projekcja filmu dla 
dzieci „Co nam w duszy gra” (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 16 – „WARSZTAT ObECNOŚCI – tworze-
nie fikcyjnej biografii” – warsztaty towarzyszą-
ce wystawie „Księżniczki i dziewczyny” (Muze-
um Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 18 – STANISłAW MAZUŚ: „Malarstwo 
i egzystencja” – wernisaż wystawy malarstwa 
(Miejska Galeria Sztuki „Obok”, pl. baczyńskie-
go)

17 października, niedziela
godz. 17 – KONCERTy MAGDALEńSKIE: Wal-
demar Krawiec – recital organowy (kościół pw. 
św. Marii Magdaleny, ul. Damrota 62)

RM

16 października godz. 18 – stani-
sŁaw MazuŚ: „Malarstwo i egzy-
stenCja” – wernisaż, Miejska ga-
leria sztuki „obok”

w tyM MiejsCu, we wspóŁpraCy z wolonta-
riuszaMi tyskiego sChroniska dla zwierząt 
prezentujeMy Czworonogi, które Czekają 
na swoiCh nowyCh wŁaŚCiCieli. spójrzCie 
na niCh CiepŁo i otwórzCie swoje serCa i doMy.
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