
bezpŁatny 
tyski 
tygodnik
Miejski

strajku nie będzie
Spór zbiorowy w PKM zakończony – zarząd spółki  
doszedł do porozumienia ze związkami zawodowymi. 

tychy oczami dwurnika
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jesteśmy dumni!
tyski pianista mateusz krzyżowski grał wspaniale i doszedł aż do półfinału XViii konkursu chopinowskiego.
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kronika policyjna

◆ 17.10 na skrzyżowaniu 
ul. oświęcimskiej z ul. 
serdeczną kierowca daewoo 
lanos ściął znaki na rondzie. 
Świadek zdarzenia, poza po-
wiadomieniem służb, dokonał 
obywatelskiego ujęcia kierow-
cy, od którego była wyczuwal-
na woń alkoholu. Badanie stanu 
trzeźwości kierowcy dało wynik 
prawie 2 promili w wydychanym 
powietrzu. Mężczyzna został za-
trzymany.
◆ na skrzyżowaniu ul. 
edukacji i elfów doszło 
16.10 do zderzenia kii i mer-
cedesa. Osoby uczestniczące 
w zdarzeniu trafiły pod opiekę 
ratowników medycznych, ale 
na szczęście nie doznały po-
ważnych obrażeń. Ze wstępnych 
ustaleń pracujących na miejscu 
policjantów wynika, że kierow-
ca mercedesa, nie ustąpił pierw-
szeństwa kierowcy kii.
◆ kierowca samochodu 
ciężarowego man, wyjeż-
dżając z parkingu przy sklepie 
Netto, przy ul. Edukacji wjechał 
do wykopu i samochód na nim 
zawisł. Z pomocą, jeszcze przed 
przyjazdem strażaków, pospieszy-
li pracownicy pobliskiej budowy. 
Po około trzydziestu minutach 
działania zostały zakończone.

◆ 13.10, około godziny 
14.20 dyżurny komendy 
miejskiej PsP otrzymał 
zgłoszenie z systemu prze-
ciwpożarowego na terenie CH 
Gemini Park. Sygnał pochodził 
z czujki w jednej z restauracji. Jesz-
cze przed przyjazdem strażaków, 
z obiektu ewakuowanych zostało 
ponad 1.000 osób. Jak się okaza-
ło, doszło do pożaru oleju w garn-
ku w jednej z restauracji, a pożar 
został ugaszony przez jej pracow-
ników. Strażacy sprawdzili obiekt 
i po około trzydziestu minutach 
działania zostały zakończone.
◆ 12.10 około godziny 
19.30 na ul. sikorskiego, 
w rejonie trasy dk 1, do-
szło do zderzenia forda i citro-
ena. Jak się okazało, kierow-
ca citroena zjeżdżając z trasy 
DK 1 wjechał na ul. Sikorskie-
go wprost pod nadjeżdżające-
go od strony Paprocan forda. 
W wyniku tego wymuszenia 
doszło do zderzenia pojazdów, 
ale podróżujące nimi osoby nie 
doznały obrażeń. Na czas działań 
ratowniczych ruch w kierunku 
ul. Szojdy został całkowicie za-
blokowany, a utrudnienia trwały 
około godziny.
◆ dyżurny komendy miej-
skiej PsP tychy otrzymał 

12.10, około godziny 9, 
zgłoszenie o Pożarze 
mieszkania w budynku wielo-
rodzinnym przy ul. Wojska Pol-
skiego. Jak się okazało, doszło 
do pożaru sprzętu elektronicz-
nego w pokoju. W wyniku po-
żaru mieszkanie nie nadaje się 
do zamieszkania i wymaga re-
montu. Na szczęście w chwili po-
żaru lokatorzy przebywali poza 
miejscem zamieszkania. W po-
moc poszkodowanym miesz-
kańcom zaangażowane zostały 
Straż Miejska, Wydział Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego UM Tychy oraz Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Rodzina otrzymała pomoc fi-
nansową z MOPS (zasiłek celo-
wy). Zaproponowane zostało jej 
również schronienie w Ośrodki 
Interwencji Kryzysowej, jednak-
że rodzina z tego nie skorzysta-
ła i schroniła się u przyjaciół. 
Ze wstępnych ustaleń wyni-
ka, że do pożaru mogło dojść 
w wyniku zwarcia w ładowarce 
telefonicznej, która była wpięta 
do gniazdka. Po około dwóch 
godzinach działania na miej-
scu zostały zakończone. Trwa 
ustalanie dokładnych przyczyn 
i okoliczności powstania poża-
ru. ls ●

Kia i mercedes zderzyły się na skrzyżowaniu ulic Edukacji i Elfów.
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11 października na Cmentarzu 
Komunalnym Wartogłowiec od-
była się uroczystość oznaczenia 
grobu powstańca śląskiego śp. 
ppor. Józefa Nowaka znakiem pa-
mięci „Tobie Polsko”. Wziął w niej 
udział m.in. Igor Śmietański, za-
stępca prezydenta Tychów.

W wydarzeniu uczestniczyła ro-
dzina powstańca: wnuczki Sylwia 
Słota i Ilona Kściuk, prawnuczka 
Anna Słota oraz Igor Śmietański 
– zastępca prezydenta Tychów, Ja-
nina Półtorak – prezes tyskiego 
koła Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich, ks. Marian Krzy-
żowski, klasa mundurowa z Ze-
społu Szkół im. Orląt Lwowskich, 
która wystawiła posterunek hono-
rowy, poczet sztandarowy Straży 
Miejskiej w Tychach, poczet sztan-
darowy Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych. Insty-
tut Pamięci Narodowej reprezen-
tował Jan Kwaśniewicz naczelnik 
Oddziałowego Biura Upamiętnia-
nia Walk i Męczeństwa IPN w Ka-
towicach i pomysłodawca akcji 
oznaczania grobów.

– Powstańcy to wiara, nadzie-
ja i cud! Ocalmy groby powstań-
ców śląskich od zapomnienia – 
mówił podczas uroczystości Jan 
Kwaśniewicz. Akcja oznaczania 
grobów znakiem pamięci opraco-
wanym przez Oddziałowe Biuro 
Upamiętniania Walk i Męczeń-

stwa IPN w Katowicach rozpo-
częła się 5 lipca 2021 r. w dzień 
setnej rocznicy zakończenia III 
powstania śląskiego.

Znak pamięci „Tobie Polsko” 
ma formę proporca o rozmiarach 
ok. 20 x 8 cm, wykonanego z por-
celany nagrobnej. Umieszczono 
na nim inwokację „Tobie Polsko”, 
pod którą znajduje się wizerunek 
orła otoczonego datami powstań, 
a poniżej napisy „Grób Powstańca 
Śląskiego” i „Instytut Pamięci Na-
rodowej”. Proporzec jest  wzoro-
wany na sztandarze powstańczym 
„Tobie Polsko”, który wykonano 
na początku 1920 r. w pracowni 
przy redakcji „Katolika” w Byto-
miu i który obecnie znajduje się 
w zbiorach Muzeum Czynu Po-
wstańczego na Górze Św. Anny. 
Znakiem „Tobie Polsko” ozna-
czono do tej pory kilkanaście gro-
bów m.in. w Mikołowie, Ornonto-
wicach, Knurowie i Blachowni.

Igor Śmietański, zastępca pre-
zydenta Tychów, podczas uroczy-
stości podkreślił „ważność wydo-
bywania z mroków niepamięci 
poszczególnych postaci i przypomi-
nania o nich lokalnym społecznoś-
ciom”. Na zakończenie głos zabrała 
wnuczka śp. Józefa Nowaka Sylwia 
Słota, która podzieliła się krótkim 
wspomnieniem o dziadku.

Józef Nowak urodził się 15 
marca 1899 r. w Pianówce. Zde-
zerterował z armii niemieckiej i 3 
stycznia 1919 r. wstąpił do oddzia-

łów Powstania Wielkopolskiego. 
Jako szeregowiec, a następnie ka-
pral w Kompanii Czarnków, brał 
udział w walkach pod Czarnko-
wem, Kcynią i Ostrzeszowem. 
Został ranny i przez 6 tygodni 
leczył się w szpitalu pleszew-
skim. Po zakończeniu powstania 
wraz z kompanią wcielony zo-
stał do 9 Pułku Strzelców Wlkp. 
Po wybuchu III Powstania Ślą-
skiego zgłosił się jako ochotnik 
i brał udział w walkach. Po za-
kończeniu powstania powrócił 
do macierzystej jednostki skąd 
został w listopadzie 1921 r. zde-
mobilizowany. W okresie mię-
dzywojennym pracował jako ko-
wal podczas okupacji na robotach 
przymusowych. Po wyzwoleniu 
do 1964 r. prowadził własny za-
kład instalacyjny w Bytomiu, na-
stępnie przeszedł na emeryturę.

– Dziadek wielokrotnie wspo-
minał dzień wybuchu powstania. 
Mówił, że wieczorem, kiedy już 
razem z braćmi spali, wszedł oj-
ciec i powiedział „Chłopcy, wybu-
chło powstanie”. Wówczas ubrali 
się i poszli się bić. Nikt nie kwe-
stionował słuszności uczestni-
ctwa, nie zadawał pytań „dlacze-
go”. Po prostu ojciec powiedział 
„idziemy” i poszli. Matka na dro-
gę wręczyła im trochę chleba. 
Po latach dziadek wspominał, 
że dla nich to było oczywiste 
– podzieliła się historią wnuczka 
Sylwia. kaMil peszat ●

Miejsce spoczynku tyskiego uczestnika powstań śląskich oznaczone emblematem „Tobie Polsko”.

NagrobNe wyróżNieNie

Igor Śmietański w imieniu władz miasta składa wieniec na grobie powstańca Józefa Nowaka.
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radne namawiają do BadańFlash

15 października przypadał Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi – najczęstszym nowotworem 
złośliwym wśród kobiet. Głównym powodem, dla którego tak wiele kobiet nadal umiera 
na raka, jest zbyt późne wykrycie choroby, wtedy gdy jest ona już w zaawansowanym stadium. 
Dlatego radne Klubu Radnych Prezydenta Andrzeja Dziuby (Patrycja Kosowska-Pawłowicz, 
Anna Krzystyniak, Jolanta Pabian, Barbara Konieczna i Lidia Gajdas) przyłączyły się do apelu 
swojej klubowej koleżanki lek. med. Urszuli Paździorek-Pawlik i zorganizowały w mediach 
społecznościowych kampanię zachęcającą kobiety do samobadania piersi. ww ●
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15 października 
przedsiębiorstwo 
koMunikacji Miejskiej 
w tychach wydaŁo 
oświadczenie 
o zakończeniu 
sporu zbiorowego 
oraz podpisaniu 
porozuMienia 
pŁacowego ze związkaMi 
zawodowyMi. spór 
trwaŁ od września 
tego roku.

Związkowcy domagali się 500 
zł brutto do stawki zaszerego-
wania, 500 zł brutto od stycz-

nia 2022 r., zmniejszenia do 7 
lat okresu w podniesieniu staw-
ki zaszeregowania pracownika 
do najwyższej oraz wprowa-
dzania przyszłych rozwiązań 
organizacyjnych i płacowych 
w porozumieniu z zakładowymi 
organizacjami związków zawo-
dowych. Pierwsze dwie tury me-
diacji nie przyniosły rezultatu, 
o czym pisaliśmy w poprzednich 
numerach „Twoich Tychów”.

– W piątek 15 października za-
rząd PKM doszedł do porozumie-
nia z przedstawicielami związków. 
Można się spodziewać systema-
tycznego uruchomienia zawieszo-

nych kursów. Za wszelkie utrud-
nienia przepraszamy wszystkich 
pasażerów – zakomunikował Mi-
chał Kasperczyk, rzecznik praso-
wy PKM Tychy.

Porozumienie zakłada pod-
wyżkę 250 zł brutto od paździer-
nika br. dla wszystkich pracow-
ników PKM Tychy, wyrównanie 
300 zł netto za wrzesień, premię 
świąteczną w wysokości 1000 zł 
netto.

Maksymalny czas przejścia 
od najniższej do najwyższej staw-
ki wynagrodzenia kierowców 
skrócony został z 15 do 10 lat.
kaMil peszat ●

Miejskie centruM 
oświaty zorganizowaŁo 
galę z okazji dnia 
edukacji narodowej, 
podczas której 
nagrody prezydenta 
Miasta tyskiM 
pedagogoM wręczyŁ 
prezydent andrzej 
dziuba. natoMiast 
zastępca prezydenta 
tychów Maciej 
graMatyka wręczyŁ 
listy gratulacyjne.

Na gali w Mediatece obecni byli 
zaproszeni goście, m.in. dyrek-
tor Miejskiego Centrum Oświaty 
w Tychach Dorota Gnacik, Za-
stępca Dyrektor Wydziału Nad-
zoru Edukacji Iwona Przybyła, 
Przewodnicząca Rady Miasta 
Tychy Barbara Konieczna, Pre-
zes Oddziału Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego w Tychach 
Gabriela Stańczyk oraz z-ca 
przewodniczącego Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ Soli-
darność Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Tychach Maria 
Ziegert. Wydarzenie poprowa-
dził Tomasz Giedwiłło – dyrek-
tor Zespołu Szkół Muzycznych 
w Tychach. Na scenie w mini-
recitalach wystąpili nauczyciele 
Zespołu Szkół Muzycznych: Se-
bastian Malon (skrzypce) oraz Ja-
kub Mariańczyk (fortepian).

słowo od prezydenta
– Od zawsze tyska edukacja stoi 
na najwyższym możliwym po-
ziomie i to jest państwa zasłu-
ga, za co chciałbym serdecznie 
podziękować – mówił podczas 
gali prezydent Andrzej Dziu-
ba. – Wyniki tegorocznych 
matur potwierdzają moje sło-
wa. W tych trudnych czasach 
nie ma lepszej inwestycji niż 
ta w młodzież, która jest naszą 
przyszłością. Dzięki wam je-
stem o tę inwestycję spokojny 
i to nie jest z mojej strony kurtu-
azja z okazji Dnia Nauczyciela, 
bowiem przy każdej okazji po-
wtarzam, że jestem dumny z po-
ziomu tyskiej edukacji – dodał 
prezydent. Prezydent w kilku 
słowach odniósł się do wprowa-
dzenia pakietu ustaw pod nazwą 
Polski Ład – programu reform 
partii rządzącej. – Przez 20 lat 
jako samorządowiec unikałem 

wikłania się w wielką politykę, 
niestety wielka polityka zaczęła 
wikłać się w samorządy. Partia 
rządząca szykuje nam rewolucję, 
której ofiarą będzie samorząd 
w Polsce, czyli też organ pro-
wadzący Miejskiego Centrum 
Oświaty w Tychach. Sytuacja 
jest dramatyczna, gdyż pierwsze 
symulacje pokazują, że w kasie 
miasta, po wprowadzeniu pro-
ponowanych rozwiązań, braknie 
ok. 60 mln zł, by zrównoważyć 
budżet. Ceny prądu poszybowa-
ły o 66%, paliwo drożeje z dnia 
na dzień, dodatkowo w kraju 
szaleje inflacja, z powodu której 
pracownicy, również nauczycie-
le, oczekują podwyżek płac i są 
to oczekiwania jak najbardziej 
zasadne. Dziś jest wasze święto 
i nie chciałbym rysować tylko 
pesymistycznych wizji, dlatego 
wspomnę, że udałem się wraz 
z samorządowcami z całej Pol-
ski do Warszawy na „Zgroma-
dzenie samorządowe w obronie 
społeczności lokalnych” (pisze-
my o tym w innym miejscu – 
przyp. red.), by zaprotestować 
i walczyć o samorządność w Pol-
sce, również w państwa imieniu. 
Póki co, padły różne propozy-
cje np. finansowania pensji na-
uczycieli przez rząd. Nie wiem, 
na ile one są realne, jednak 
chciałbym państwa zapewnić, 
że będę bacznie przyglądał się 
rozwojowi sytuacji. Życzę wam 
w tych trudnych czasach, byście 
nie stracili zapału do swojego 
powołania i dalej tworzyli spój-
ny i bardzo skuteczny zespół 
pod przewodnictwem dyrektor 
Doroty Gnacik – podsumował 
Andrzej Dziuba.

odbita wdzięczność
– Bardzo się cieszymy z otrzy-
manych wyróżnień – głos za-
brała wieloletnia dyrektor SP 
nr 17 Joanna Łaska. – W naszej 
trudnej i odpowiedzialnej pracy 
ważny jest sukces naszych wy-
chowanków. Niemniej ważna 
jest atmosfera, wzajemny sza-
cunek, a w naszym mieście tego 
właśnie doświadczamy. Dzień 
Edukacji Narodowej jest naszym 
corocznym świętem podkreśla-
jącym ciągłe dążenie do polep-
szania systemu edukacji. W Ty-
chach ten proces jest wyjątkowo 
widoczny. Szkoły są remontowa-

ne i doposażane, zaś uczniowie 
mogą pochwalić się bardzo do-
brymi wynikami oraz licznymi 
nagrodami w ogólnokrajowych 
konkursach i olimpiadach. Do-
datkowo mają możliwość udzia-
łu w licznych zajęciach pozalek-
cyjnych, rozwijając swoje pasje 
i zainteresowania. To właśnie 
dzięki władzom miasta. W imie-
niu własnym i wszystkich na-
grodzonych serdecznie dzię-
kuję za zrozumienie ważności 
wychowania oraz wspieranie 
inicjatyw nauczycieli oraz dy-
rektorów – dodała.

nagrody, listy i wyróżnienia
Nagrody Prezydenta Miasta 
Tychy wręczono grupie dzie-
sięciorgu dyrektorów przed-
szkoli, szkół i tyskich placówek 
oświatowych, 15 nauczycielom 
przedszkoli i szkół podstawo-
wych w Tychach, 15 pedagogom 
szkół podstawowych i zespołów 
szkolno-przedszkolnych oraz 15 
nauczycielom szkół ponadpod-
stawowych i placówek oświato-
wych. Listy gratulacyjne otrzy-
mały osoby, które 22 września br. 
w Wojewódzkim Ośrodku Me-
todycznym w Katowicach otrzy-
mały Medale Komisji Edukacji 
Narodowej przyznane w roku 
2020 i 2021. Otrzymało je 16 
osób – dyrektorów i nauczycieli 
tyskich szkół. Listy gratulacyj-
ne otrzymali także nauczyciele, 
którym w 2020 roku przyznano 
odznaczenia państwowe (Srebr-
ny Krzyż Zasługi – 2 osoby, Złoty 
Medal za Długoletnią Służbę – 4 
osoby, Srebrny Medal za Długo-
letnią Służbę – 3 osoby). Wrę-
czanie tych odznaczeń odbyło 
się w 15 października w Urzędzie 
Wojewódzkim w Katowicach. 
Na scenę zaproszono też osoby 
wyróżnione nagrodami ministra: 
2 osoby (2020) + 3 osoby (2021) 
oraz nagrodami Śląskiego Kura-
tora Oświaty: 4 osoby (2020) + 4 
osoby (2021).

14 października 2021 r. uroczy-
ście wręczono także Honorowy 
Tytuł Profesora Oświaty. Wyróż-
niona nim została Barbara Ze-
grodnik, nauczyciel fizyki w Ze-
spole Szkół nr 1 w Tychach.

Jest to druga osoba w mieście 
która może się poszczycić takim 
honorowym tytułem.
kaMil peszat ●

ViVant professores!
z okazji dnia edukacji narodowej PRZyZNANO TySKIM PEDAGOGOM NAGRODy.

strajku nie będZie
zarząd pkM tychy DOSZEDł DO POROZUMIENIA ZE ZWIąZKOWcAMI.

Nauczyciele świętowali Dzień Edukacji narodowej w Mediatece.
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Dwie pierwsze tury rozmów nie przyniosły spodziewanego rezultatu. 
Porozumienie podpisano po piątkowym spotkaniu.
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kamil peszat
k.peszat@twojetychy.pl

w Minioną środę, 
13 października 
saMorządowcy 
z tychów wraz 
z innyMi z caŁej 
polski, przyjechali 
do warszawy, 
by wspólnie wyrazić 
swój sprzeciw wobec 
pakietu ustaw pod 
nazwą polski Ład. 
na ręce MarszaŁka 
i wiceMarszaŁków sejMu 
rp zŁożyli specjalny 
apel „w obronie 
spoŁeczności lokalnych 
i regionalnych”.

– Pokazaliśmy siłę polskich sa-
morządów. Niemal tysiąc osób 
z całej Polski – prezydentów, bur-
mistrzów, wójtów, radnych prote-
stowało w Warszawie w obronie 
mieszkańców przed kolejnymi 
podatkami. Po raz kolejny poka-
zaliśmy, że razem jesteśmy silni, 
że będziemy walczyć o to, jakie 
będą nasze miasta, miasteczka, 
wsie i jaką Polskę zostawimy dla 
naszych dzieci i wnuków. Nie 
ma wolności bez samorządności 
– napisał w mediach społecznoś-
ciowych prezydent Tychów An-
drzej Dziuba.

Głos samorządowców
Podczas spotkania w Teatrze Mu-
zycznym Roma zebrani samorzą-
dowcy mieli okazję wysłuchać 
krótkiego wykładu prof. Jarosła-
wa Flisa, który z socjologicznego 
punktu widzenia przedstawił, jak 
ważną rolę pełni w Polsce samo-
rząd. Kolejno głos zabierali też sa-
morządowcy, miedzy innymi An-
drzej Dziuba, prezydent Tychów: 
– Jestem prezydentem ponad 21 
lat i z tej perspektywy mogę po-
wiedzieć, że nigdy żadna władza 
nas nie kochała i nie rozpiesz-
czała, ale zawsze mogliśmy dojść 
do kompromisu. Tak, aby samo-
rządy się rozwijały. Dziś rząd chce 
nas obciążyć mega podatkiem, mi-
liardami złotych, które będą stra-
tą dla naszych mieszkańców. Dziś 
mówimy nie o Polskim Ładzie, ale 
o Polskim ROZKŁadzie;
jacek karnowski, Prezy-
dent soPotu: – Razem je-
steśmy silni i pokazaliśmy to już 
kilkukrotnie, np. w wyborach 

do Senatu. Gdyby nas nie było 
razem, to Andrzej Duda zostałby 
wybrany jak Łukaszenka. Jednak 
„wybory kopertowe” nie odbyły 
się. Dziś walczymy o to, jaka bę-
dzie Polska, Polska dla naszych 
dzieci, Polska w Unii Europej-
skiej. Na naszych barkach spo-
czywa wielka obrona tego, cze-
go będą uczyły się nasze dzieci 
w szkołach. Musimy obronić de-
mokrację, obronić Polskę przed 
złą władzą;
aleksandra dulkiewicz 
Prezydent gdańska: – Wol-
na szkoła – temat, który dotyczy 
każdego z nas. Chcemy szkoły 
wolnej, a nie, jak dziś proponuję 
minister Czarnek, szkoły bezwol-
nej, poddanej kuratorowi. Chce-
my szkoły, która uczy myślenia 
krytycznego myślenia, tego co jest 
prawdą, a co nie. Chcemy szkoły 
otwartej, w której będzie miejsce 
na organizacje pozarządowe i róż-
norodne zajęcia. Chcemy, jako sa-
morządowcy, mieć na to wpływ. 
Bo wolna szkoła to nasza przy-
szłość. Mam na sobie zielony ko-
lor, kolor nadziei. Ale mam też 
tęczę, symbol, który łączy. Bądź-
my razem;
rafał trzaskowski Prezy-
dent warszawy: – Polski Ład 
to w rzeczywistości Mega Poda-
tek! Ale nie tylko o pieniądze cho-
dzi. Chodzi też o to, że na straży 
państwa prawa pozostał już tyl-
ko samorząd. Zebraliśmy się żeby 
bronić naszej roli, to znaczy bro-
nić naszych mieszkańców.

Czarne chmury nad 
samorządnością
Spod Teatru Muzycznego Roma 
ruszył blisko tysięczny pochód 
polskich samorządowców w kie-
runku kompleksu budynków Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej, 
gdzie na ręce marszałków Sejmu 
złożono podpisany apel, w któ-
rym czytamy:

„Od 1990 roku samodzielność, 
wolność i swoboda dysponowa-
nia przyznanymi środkami, jest 
jednym z fundamentów funkcjo-
nowania samorządów w naszym 
kraju. Od kilku lat z niepokojem 
obserwujemy działania zmierza-
jące do przywrócenia w Polsce 
modelu autorytarnego państwa 
scentralizowanego, który – 
po zmianach politycznych z roku 
1989 – udało się nam stopniowo 
przekształcić w państwo demo-

kratyczne, oparte na zasadzie po-
mocniczości. Istotna część władzy 
publicznej została w nim przeka-
zana obywatelom oraz ich przed-
stawicielstwom lokalnym i regio-
nalnym. Coraz bardziej jaskrawe 
są jednak działania odbierające 
naszym społecznościom lokal-
nym uprawnienia do decydowa-
nia o swoich sprawach, swobod-
nego dysponowania środkami, 
zgodnie z lokalnymi potrzeba-
mi i demokratycznie ustalanymi 
priorytetami.

Lista odebranych uprawnień 
stale się wydłuża. Obserwujemy 
wyraźne zmniejszanie kompeten-
cji samorządów – między inny-
mi w obszarze zdrowia, eduka-
cji i finansów. Prawo oświatowe, 
które wzmacnia rolę niepoddane-
go społecznej kontroli urzędnika, 
kuratora oświaty, niszczy nieza-
leżność, samodzielność i twórcze 
myślenie samorządów, dyrekto-
rów szkół, nauczycieli, rodziców 
i uczniów.

Coraz bardziej dotkliwe są tak-
że zmiany prawne, powodujące 
znaczne uszczuplenia dochodów 
własnych gmin, powiatów i woje-
wództw, w skali, która pozbawia 
je możliwości prowadzenia po-
lityki rozwoju, a dla wielu ozna-
cza zagrożenie utraty płynności 
finansowej. Ubytki w udziałach 
w PIT, będące efektem zmian 
prawnych z lat 2019‒2020 oraz 
propozycje projektowane obec-
nie w ramach tzw. Polskiego Ładu 
nie rekompensują strat finanso-
wych, jakie poniosą gminy, po-
wiaty i województwa, a dochody 
własne samorządów będą zastę-
powane transferami z budżetu 
państwa. Prowadzi to do uzależ-
nienia finansowego jednostek sa-
morządu terytorialnego od admi-
nistracji rządowej.

Na skutek wprowadzanych 
zmian społeczności lokalne 
utracą możliwość realizacji za-
dań w oczekiwanej przez Pola-
ków skali zwłaszcza, że nikt nie 
zmniejszył zakresu spraw, jakie 
zostały ustawami przekazane 
gminom, powiatom i wojewódz-
twom. Będzie mniej nowych dróg 
i obiektów służących mieszkań-
com, a utrzymanie jakości usług 
komunalnych będzie wymagało 
wzrostu cen.”

To był największy taki pro-
test środowiska samorządowego 
od czasu, gdy Prawo i Sprawied-

liwość w połowie maja zapre-
zentowało założenia Polskiego 
Ładu, w tym pomysły podatko-
we. Do Warszawy przyjechało bli-
sko tysiąc osób niezadowolonych 
z polityki rządu PiS, a protest po-
parły lokalne i ogólnokrajowe or-
ganizacje samorządowe. W prote-
ście wzięły udział przedstawiciele 
największych organizacji samorzą-
dowych w Polsce: Związku Miast 
Polskich, Unii Metropolii Pol-
skich, Związku Powiatów Polskich, 

Fundacji Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej, Stowarzyszenia Tak! Samo-
rządy dla Polski, Stowarzyszenia 
Łączy Nas Samorząd, Stowarzysze-
nia Wielkopolska – kierunek Eu-
ropa, Stowarzyszenia Dolny Śląsk 
– Wspólna Sprawa oraz Stowarzy-
szenia Wspólna Polska.

Tychy reprezentowały 32 osoby. 
Wśród nich byli radni: Krzysztof 
Król, Ali Nurbagandow, Michał 
Kasperczyk, Lidia Gajdas, Patry-
cja Kosowska-Pawłowicz, Anna 

Krzystyniak, przewodnicząca 
Rady Miasta Tychy – Barbara Ko-
nieczna, prezydent Tychów An-
drzej Dziuba oraz wiceprezydenci 
Maciej Gramatyka, Igor Śmietań-
ski oraz Hanna Skoczylas.

Jak poinformowała nas rzecz-
nik Urzędu Miasta Ewa Grudniok, 
urzędnicy wzięli na ten dzień ur-
lop, a przejazd autobusem, któ-
ry zawiózł tyską reprezentację 
na warszawski protest, sfinanso-
wali z własnych środków. ●

Jednogłośną decyzję o tym, by roz-
strzygnąć przetarg na wspólny za-
kup energii elektrycznej w latach 
2022‒2023, podjęli członkowie 
metropolitalnej grupy zakupo-
wej.

Dyskusję na ten temat pro-
wadzono po otwarciu złożo-
nych w postępowaniu ofert, któ-
rych zakres znacząco przewyższał 
szacowane koszty – o ponad 100 
mln zł (pisaliśmy o tym szerzej 
w poprzednim numerze „Twoich 
Tychów”).

W uzasadnieniu tej decyzji, 
przedstawiciele GZM podkre-
ślają, że unieważnienie przetar-
gu mogłoby się wiązać z bardzo 
dużym ryzykiem, że ceny w po-
wtórzonym postępowaniu byłby 
jeszcze wyższe. Tak czy inaczej, 
prąd zdrożeje, a droższa ener-
gia dla gmin, to wyższe koszty 
utrzymania szkół, szpitali, obiek-
tów sportowych, jednostek kultu-
ry. Jak się to przełoży na budżety 
miast i gmin i na portfele miesz-
kańców?

W związku z taką decyzją 
członków grupy zakupowej, Me-
tropolia przekaże wszystkim 
zamawiającym indywidualne 
wyliczenia dotyczące planowa-
nej podwyżki. Musi ona zostać 
uwzględniona w planach budże-
towych na następne dwa lata. 
Prace wznowi również komisja 

przetargowa, która oceni złożo-
ne oferty.

Przypomnijmy, że grupa zaku-
powa energii elektrycznej to pro-
jekt Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii, który zakłada koordy-
nację procesu jej zakupu w ramach 
gmin, powiatów, spółek samorzą-
du oraz podobnych jednostek, 
zrzeszonych w przedsięwzięcie. 
Metropolia kupuje energię elek-
tryczną w ramach grupy zakupo-
wej już po raz trzeci.

W poprzednich, analogicz-
nych grupach, liczby kształtowa-
ły się następująco: w 2019 roku 
zamówiono prawie pół terawato-
godziny 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 po-
ziomie ok. 439,4 mln zł. Obecną 
grupę tworzy 115 zamawiających, 
w tym są jednostki budżetowe – 
szkoły, szpitale czy jednostki kul-
tury. Przetarg (na 1 terawatogo-
dzinę energii elektrycznej) został 
ogłoszony pod koniec sierpnia, 
a oferty były przyjmowane do 30 
września. Wpłynęły cztery wnio-
ski, a po ich otwarciu okazało się, 
że najniższa z nich jest o ponad 
100 mln zł droższa niż kwota osza-
cowana na potrzeby tego zamó-
wienia: Tauron Sprzedaż GZE Sp. 

z o.o. (ok. 597 mln zł), PGE Obrót 
SA (ok. 624 mln zł), Veolia Ener-
gy Contracting Poland Sp. z o.o. 
(ok. 634 mln zł), Energa Obrót 
SA (ok. 680 mln zł).

– Wszyscy zdawaliśmy so-
bie sprawę, że będzie drożej, ale 
nie sądziliśmy, że mówimy o ta-
kiej skali – mówi Karolina Mu-
cha-Kuś, dyrektor Departamen-
tu Projektów i Inwestycji.

– Niemniej decyzja grupy za-
kupowej jest w naszej ocenie 
najlepszym rozwiązaniem. Po-
nowienie przetargu nie dałoby 
nam żadnej gwarancji, że uzyska-
my tańsze oferty. W przeszłości 
zdarzało nam się, że w podobnej 
sytuacji decyzje o powtórzeniu 
postępowania nie przyniosły za-
kładanego efektu – wyjaśnia.

Metropolia realizuje kil-
ka przedsięwzięć o charakterze 
grup zakupowych. Poza energią 
elektryczną samorządy wspól-
nie zamawiają gaz – ten suro-
wiec w ramach GZM razem ku-
powano już przez 2 lata (edycja 
2020‒2021). Ponadto przygo-
towywana jest grupa dotycząca 
pozyskania elektrycznych samo-
chodów na potrzeby jednostek sa-
morządu terytorialnego, w celu 
realizacji założeń ustawy o elek-
tromobilności i paliwach alterna-
tywnych.
ls ●

Metropolia: Powtórzenie przetargu na prąd to ryzyko, że stawki mogą być jeszcze większe.

Podwyżka uderzy  
w budżety gmiN

apel polskiej samorZądnośCi
tyscy saMorządowcy protestowali W WARSZAWIE W OBRONIE SPOłEcZNOŚcI LOKALNych.

Prezydent Tychów Andrzej Dziuba wraz z innymi polskimi działaczami 
lokalnymi podpisał apel w obronie samorządności.

W proteście wzięli też udział niektórzy tyscy radni.
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Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tychach przy ulicy Żorskiej/Nowej (obręb: 0001 Tychy, woj. śląskie, 
gmina M. Tychy, k. m. 1), oznaczonej w księdze wieczystej i ewidencji gruntów jako działki nr:
1. 4284/69 o pow. 608 m2 (użytek Bp, obręb Tychy, k.m.1, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_1.4284/69), własność Gminy Miasta Tychy, księga 

wieczyste prowadzona jest dla nieruchomości składającej się z 23 działek o łącznym obszarze 8 393 m2, a działka wpisana jest pod numerem 17,
2. 4285/69 o pow. 642 m2 (użytek Bp, obręb Tychy, k.m.1, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_1.4285/69), własność Gminy Miasta Tychy, księga 

wieczyste prowadzona jest dla nieruchomości składającej się z 23 działek o łącznym obszarze 8 393 m2, a działka wpisana jest pod numerem 18,
3. 4286/69 o pow. 643 m2 (użytek Bp, obręb Tychy, k.m.1, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_1.4286/69), własność Gminy Miasta Tychy, księga 

wieczyste prowadzona jest dla nieruchomości składającej się z 23 działek o łącznym obszarze 8 393 m2, a działka wpisana jest pod numerem 19,
4. 4287/69 o pow. 657 m2 (użytek Bp, obręb Tychy, k.m.1, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_1.4287/69), własność Gminy Miasta Tychy, księga 

wieczyste prowadzona jest dla nieruchomości składającej się z 23 działek o łącznym obszarze 8 393 m2, a działka wpisana jest pod numerem 20,
5. 4288/69 o pow. 1 012 m2 (użytek Bp, obręb Tychy, k.m.1, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_1.4288/69), własność Gminy Miasta Tychy, księga 

wieczyste prowadzona jest dla nieruchomości składającej się z 23 działek o łącznym obszarze 8 393 m2, a działka wpisana jest pod numerem 21,
6. 4291/69 o pow. 521 m2 (użytek Bp, obręb Tychy, k.m.1, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_1.4291/69), własność Gminy Miasta Tychy, księga 

wieczyste prowadzona jest dla nieruchomości składającej się z 26 działek o łącznym obszarze 21 603 m2, a działka wpisana jest pod numerem 25,
7. 4289/69 o pow. 347 m2 (użytek Bp, obręb Tychy, k.m.1, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_1.4289/69), własność Gminy Miasta Tychy, księga 

wieczyste prowadzona jest dla nieruchomości składającej się z 23 działek o łącznym obszarze 8 393 m2, a działka wpisana jest pod numerem 22,
 4292/69 o pow. 532 m2 (użytek Bp, obręb Tychy, k.m.1, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_1.4292/69), własność Gminy Miasta Tychy, księga 

wieczyste prowadzona jest dla nieruchomości składającej się z 26 działek o łącznym obszarze 21 603 m2, a działka wpisana jest pod numerem 26.

Ceny wywoławcze działek do I przetargu wynoszą:
nieruchomość nr 1 działka nr 4284/69 – 180 000,00 zł
nieruchomość nr 2 działka nr 4285/69 – 190 000,00 zł
nieruchomość nr 3 działka nr 4286/69 – 190 000,00 zł
nieruchomość nr 4 działka nr 4287/69 – 195 000,00 zł

nieruchomość nr 5 działka nr 4288/69 – 265 000,00 zł
nieruchomość nr 6 działka nr 4291/69 – 155 000,00 zł

nieruchomość nr 7 działki nr 4289/69 i 4292/69 – 240 000,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży 
nieruchomości. Aktualnie stawka ta wynosi 23%.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 102 (I piętro), 02.12.2021 roku o godz. 9:00.
Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się 
najpóźniej o godz. 8:00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.umtychy.pl w zakładce „Nieruchomości (najem, dzierżawa, sprzedaż) 
” oraz na tablicy ogłoszeń umieszczonej w Urzędzie Miasta Tychy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na VII piętrze. Na salę będą wpuszczane 
jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi.)
Warunkiem przystąpienia do przetargu są:
1. wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki tj.:
- dla nieruchomości nr 1 kwotę 18 000,00 zł,
– dla nieruchomości nr 2 kwotę 19 000,00 zł,
– dla nieruchomości nr 3 kwotę 19 000,00 zł,
– dla nieruchomości nr 4 kwotę 19 500,00 zł,

– dla nieruchomości nr 5 kwotę 26 500,00 zł,
– dla nieruchomości nr 6 kwotę 15 500,00 zł,
– dla nieruchomości nr 7 kwotę 24 000,00 zł,

2. złożenie oświadczeń i dokumentów określonych w regulaminie przetargów, najpóźniej w terminie do 19 listopada 2021 roku (w godzinach 
pracy Urzędu), dla każdej działki osobno (przykładowo, osoby, które są zainteresowane dwiema działkami, wpłacają wadium dla dwóch działek 
osobno dla każdej działki oraz składają dwa wnioski do udziału w przetargu osobno dla każdej działki).
W Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta na parterze (stanowisko Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nr 3) od poniedziałku do środy 
w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13:30 można uzyskać do wglądu regulamin przetargu oraz pobrać 
druki „Zgłoszenie udziału w przetargu”. Dodatkowe informacje w sprawie przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
na VII piętrze (pok. 719 i 720) od poniedziałku do środy w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13:30 
lub telefonicznie: (32) 776-37-19, (32) 776-37-20. Treść ogłoszenia wraz z warunkami i regulaminem przetargów są dostępne na stronie 
internetowej Urzędu Miasta: www.umtychy.pl w zakładce „Nieruchomości (najem, dzierżawa, sprzedaż) ”. Prezydent Miasta Tychy może odwołać 
ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

komunikat

Z związku z obchodzonym 21 
października Międzynarodo-
wym Dniem Mediacji oraz Tygo-
dniem Mediacji, przypadającym 
w dniach 18‒22 bm., na terenie 
całego kraju odbywają się spot-
kania, konferencje oraz semina-
ria poświęcone zagadnieniom 
mediacji. Jednym z celów tych 
działań jest możliwość spotka-
nia z mediatorem i uzyskania 
informacji co zrobić, żeby sko-
rzystać z mediacji, jak przebiega 
postępowanie mediacyjne i jakie 
przynosi korzyści.

Jak co roku w działania te włą-
czyli się też mediatorzy tyskiego 
Sądu Rejonowego oraz miejsco-
wi adwokaci, którzy przyjmować 
będą zainteresowanych (osobi-
ście lub zdalnie) według nastę-
pującego harmonogramu:
19 Października  
(wtorek):

mediator sądowy Aneta Mar-•	
czak-Cywińska (Sąd Rejono-
wy, pl. Baczyńskiego 1, pok. 
607, w godz. 15‒16; tel. 509 128 
597, e-mail: aneta.marczak-cy-
winska@tychy.sr.gov.pl)
adwokat Monika Chrzanow-•	
ska (Kancelaria Adwokacka, 
ul. Budowlanych 29/14 w godz. 
17‒18; tel. 32 747 55 79, 696 704 
533, e-mail: monika@kancela-
riachrzanowscy.pl)
adwokat Magdalena Nowakow-•	
ska (Kancelaria Adwokacka, 
ul. Bocheńskiego 4, w godz. 
17‒18; tel. 604 355 645, e-mail: 
adwokat.m.nowakowska@gma-
il.com)
adwokat Anna Kamińska (Kan-•	
celaria Adwokacka, ul. Damro-
ta 47/4, w godz. 15‒16; tel. 888 
999 654, e-mail: poczta@anna-
kaminska.eu)
radca prawny Maria sikora-•	
Swadźba (Kancelaria Radcy 
Prawnego, ul. Sienkiewicza 
24, w godz. 16‒17; tel. 513 081 
646)
adwokat Dorota Wyleżoł (Kan-•	
celaria Adwokacka, ul. Bato-
rego 13/1, w godz. 12‒13; tel. 
507 061 445, e-mail: mediator.
tychy@gmail.com)

20 Października (środa):
mediator sądowy Aneta Mar-•	
czak-Cywińska (zdalnie w godz. 
10‒11; tel. 509 128 597, e-mail: 
aneta.marczak-cywinska@ty-
chy.sr.gov.pl))
mediator sądowy Joanna Chat •	
(zdalnie w godz. 9‒13; tel. 503 
753 825, e-mail: joanna.chat@
agere-de.pl)
mediator sądowy Magda Dzie-•	
ciuchowicz (Balbina Centrum, 
ul. Barona 30/204, w godz. 
9‒12; tel. 603 653 835, e-mail: 
magdadzieciuchowicz@gmail.
com)
adwokat Adrian Chrzanowski •	
(Kancelaria Adwokacka, ul. 
Budowlanych 29/14, w godz. 
17‒18; tel. 32 747 55 79, 600 
966 043, e-mail: adrian@kan-
celariachrzanowscy.pl

21 Października  
(czwartek):

mediator sądowy Aneta Mar-•	
czak-Cywińska (Sąd Rejono-
wy, pl. Baczyńskiego 1, w godz. 
15‒16; tel. 509 128 597, e-mail: 
aneta.marczak-cywinska@ty-
chy.sr.gov.pl)
mediator sądowy Joanna Chat •	
(zdalnie w godz. 12‒16; tel. 503 
753 825, e-mail: joanna.chat@
agere-de.pl)
mediator sądowy Magda Dzie-•	
ciuchowicz (Sąd Rejonowy, ul. 
Budowlanych 33, w godz. 9‒12; 
tel. 603 653 835, e-mail: magda-
dzieciuchowicz@gmail.com)
mediator sądowy Magda Dzie-•	
ciuchowicz (Balbina Centrum, 
ul. Barona 30/204, w godz. 

12‒15; tel. 603 653 835, e-mail: 
magdadzieciuchowicz@gmail.
com)
radca prawny Maria Sikora-•	
Swadźba (Kancelaria Radcy 
Prawnego, ul. Sienkiewicza 
24, w godz. 16‒17; tel. 513 081 
646)
adwokat Jadwiga Michalik •	
(Kancelaria Adwokacka, ul. 
Wejchertów 8, w godz. 9‒10; 
tel. 725 303 444, e-mail: adwo-
kat@jadwigamichalik.pl)

22 Października (Piątek):
mediator sądowy Aneta Mar-•	
czak-Cywińska (Kancelaria Me-
diatora, ul. Topolowa 1, w godz. 
16‒17; tel. 509 128 597, e-mail: 
aneta.marczak-cywinska@ty-
chy.sr.gov.pl)
mediator sądowy Joanna Chat •	
(zdalnie w godz. 12‒16; tel. 503 
753 825, e-mail: joanna.chat@
agere-de.pl)
mediator sądowy Magda Dzie-•	
ciuchowicz (Balbina Centrum, 
ul. Barona 30/204, w godz. 
13‒16; tel. 603 653 835, e-mail: 
magdadzieciuchowicz@gmail.
com)
adwokat Marzena Korzeniow-•	
ska-Gajewska (Kancelaria Ad-
wokacka, ul. Budowlanych 
35/50, w godz. 10‒11; tel. 692 
938 422, e-mail: mk@adwokat
-korzeniewska.pl)
adwokat Monika Chrzanowska •	
(Kancelaria Adwokacka, ul. Bu-
dowlanych 29/14 w godz. 9‒10; 
tel. 32 747 55 79, 696 704 533, 
e-mail: monika@kancelaria-
chrzanowscy.pl). ww ●

Jak poinformowały włoskie 
media, produkcja elektryczne-
go fiata 500, ma się odbywać 
wyłącznie w fabryce Mirafiori 
w Turynie, co więcej, ma tutaj 
być przeniesiona również wer-
sja spalinowa. Taka propozycja 
padła podczas rozmów zarzą-
du grupy Stellantis z włoskim 

rządem i związkami zawodo-
wymi.

– W czwartek, 14.10 mieli-
śmy spotkanie z naszym dy-
rektorem, który powiedział, 
że to nieprawdziwa informa-
cja i nie ma sensu się tym zaj-
mować. Dlatego trudno komen-
tować te doniesienia, bo mogą 

okazać zwykłym fake newsem 
– stwierdziła Wanda Stróżyk, 
przewodnicząca zakładowej So-
lidarności.

Zresztą medialne doniesie-
nia także nie są dokładne. Moż-
na przeczytać, że cała produkcja 
ma docelowo trafić do Mirafiori, 
a w innych mediach pojawiły się 
informacje, iż w Tychach pozo-
stanie produkcja wersji spalino-
wej. „La Repubblica” pisze jed-
nak, iż zakład w Turynie będzie 
„strategicznym centrum kompe-
tencji i rozwoju, „domem” 500 
i nowej, w pełni elektrycznej plat-
formy”. Firma wydała już 2 mi-
liardy euro z pięciu przewidzia-
nych na ten cel.

Niektórzy komentatorzy przy-
pominają sytuację z 2009 roku, 
kiedy koncern Fiata zwrócił się 
o pomoc do rządu włoskiego. 
Zapowiedziano wówczas, że być 
może produkcja fiata pandy zo-
stanie przeniesiona z Polski 
do Pomigliano d’Arco, niedaleko 
Neapolu. Doszło do tego dwa lata 
później. ls ●

do piątku można spotkać się z mediatorami i adwokatami.

korzyści z mediacji

Fake news czy zapowiedź kłopotów?

tyska fabryka bez 500?

Wyprowadzenie produkcji „pięćsetki” do Włoch 
oznaczałoby kłopoty dla tyskiej FCA.
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42 studentów zainaugurowało 
rok akademicki podczas pierw-
szego zjazdu Śląskiego Uniwer-
sytetu Dzieci i Młodzieży, któ-
ry w ostatni weekend powołała 
do życia Fundacja MultiIntegra. 
Podczas zajęć młodzi studenci 
wzięli udział w zajęciach z botani-
ki oraz zoologii. Uniwersytet po-
mieści około 150 uczestników.

– Zapraszam wszystkich rodzi-
ców, którzy szukają dodatkowych 
pozalekcyjnych zajęć dla swoich 
pociech – mówił Paweł Janas, pre-
zes Fundacji MultiIntegra. – Za-
częliśmy od zajęć o pszczołach 
oraz gadach. Bardzo zależy nam, 
aby nie były przegadane. Anga-

żujemy dzieciaki podczas zajęć, 
tak aby mogły wziąć w nich czyn-
ny udział. Staramy się, aby spot-
kania były świetną zabawą. Wie-
my, jak bardzo dobre nastawienie 
oraz pozytywne emocje wpływają 
na przyswajanie wiedzy. Za punkt 
honoru stawiamy sobie, by dzieci 
o naszych zajęciach rozmawiały 
w swoich grupach rówieśniczych. 
Jeżeli nam się to uda, będziemy 
mieli pewność, że zaszczepili-
śmy w młodych umysłach cieka-
wość świata. Taka jest nasza mi-
sja – dodał.

Semestr na ŚUDiM kosztu-
je 300 zł za 10 zjazdów po 2,5 
h każdy. Te odbywać się będą 

co dwa tygodnie. W programie 
przewidziane są zajęcia z eko-
logii, europeistyki, robotyki, in-
formatyki, programowania gier 
oraz eksperymenty z chemii i fi-
zyki. – Do współpracy zaprosili-
śmy pedagogów z wieloletnim do-
świadczeniem w pracy z dziećmi. 
Program dobieramy tak, aby był 
atrakcyjny zarówno dla dziewcząt 
jak i chłopców. Czesne jest symbo-
liczne, gdyż główne źródło finan-
sowania to środki własne Fundacji 
MuliIntegra. Wszystkich chętnych 
zapraszam do kontaktu pod nu-
merem 533 327 713 lub na stro-
nę fabrykamistrzow.info – zachęca 
Paweł Janas. kaMil peszat

Do końca grudnia ma być goto-
wa kładka nad przekopem kole-
jowym wzdłuż ul. Grota-Rowe-
ckiego, choć ostateczny termin jej 
oddania zależał będzie od termi-
nu odbiorów technicznych. Goto-
wa jest już jej konstrukcja, odbyły 
się pierwsze próby wytrzymałoś-
ciowe.

Kładkę buduje ten sam wyko-
nawca, który prowadzi remont 
wiaduktu. Prace przy kładce ru-
szyły w momencie, kiedy roz-
biórka wiaduktu wymagała wy-
łączenia ruchu kolejowego. Takie 
wyłączenia wiążą się z bardzo 
dużymi kosztami i chodziło 
o to, by je ograniczyć do mini-
mum. Dlatego przy wyłączeniach 
ruchu kolejowego prowadzono 
prace na dwóch obiektach. Dzię-
ki temu uzyskano niższe koszty 
inwestycji, a na dodatek skróco-

ny został okres utrudnień dla pa-
sażerów kolei. Kładka pozostanie 
już na stałe i oddzieli ruch pie-
szy i rowerowy od samochodo-
wego, co niewątpliwie poprawi 
bezpieczeństwo drogowe w tym 
rejonie.

Na ostatniej sesji RM pre-
zydent Andrzej Dziuba mówił 
o kilku znaczących inwestycjach 
drogowych. Dobiegła koń-
ca rozbudowa ul. Obywatelskiej 
– od ul. Mikołowskiej do ul. Bro-
warowej. Zakres prac był bardzo 
duży. Na odcinku od Wałowej 
do Mikołowskiej oprócz nowej 
nawierzchni powstał chodnik, 
nowe oświetlenie, przebudowa-
no sieć teleinformatyczną,

Trwa budowa łącznika ul. Goź-
dzików z ul. Oświęcimską, która 
ma się zakończyć w maju 2022 r. 
Prace prowadzone są na ul. Śli-

wowej, a niebawem ogłoszo-
ny zostanie przetarg na budowę 
ul. Gruszowej, ul. Orzechowej, 
ruszą też roboty przy rozbudo-
wie ul. Jaroszowickiej. Na ulicy 
Bałuckiego, zamiast kostki bru-
kowej pojawił się asfalt. Kostka 
natomiast zostanie zagospoda-
rowana w osiedlu Osada. Obec-
nie przygotowywanych jest kil-
ka projektów przebudowy ulic, 
w tym ul. Czarnej – na odcin-
ku od ul. Oświęcimskiej do ul. 
Zwierzynieckiej oraz ul. Szkol-
nej – na odcinku od ul. Wilczej 
do ul. Obywatelskiej, powstanie 
także nowe rondo na skrzyżowa-
niu ul. Towarowej i ul. Cielmi-
ckiej. Warto dodać, iż zakończył 
się remont 51 wolnostanów, któ-
re otrzymają osoby oczekujące 
w kolejce na mieszkanie. 
ls ●

delegacja z wŁoskiego 
partnerskiego Miasta 
cassino w Minioną 
środę, 13 października 
odwiedziŁa tychy. 
czŁonkowie 
stowarzyszenia cassino 
citta per la pace onlus, 
czyli stowarzyszenia 
cassino Miasto dla 
pokoju gościli M.in. 
w zespole szkóŁ nr 1 iM. 
gustawa Morcinka.

Włosi przyjechali do Tychów 
w ramach Podróży Pamięci, któ-
ra obejmowała również Kraków, 
Auschwitz i Wadowice. Polskie 
miasta zwiedzali nie tylko ucz-
niowie i studenci miasta Cassino, 
ale też Marino Fardelli – Rzecz-
nik Praw Obywatelskich Regionu 
Lazio, Nino Rossi – prezes Stowa-

rzyszenia Cassino Città per la Pace 
i Jole Falese – sekretarz tegoż sto-
warzyszenia.

Dyrekcja tyskiej szkoły powitała 
delegację w wyjątkowy sposób.

– Przywitaliśmy gości z Ita-
lii bardzo tradycyjnie: chlebem 
i solą. Uczniowie w strojach szla-
checkich zatańczyli też poloneza. 
Włosi byli zachwyceni naszą szko-
łą i niemal od razu rozpoczęliśmy 
rozmowy na temat wymiany ucz-
niów – mówi Grażyna Jurek, dy-
rektor Zespołu Szkół nr 1 im. Gu-
stawa Morcinka.

Goście z Włoch obejrzeli pre-
zentację w języku włoskim, pro-
gram artystyczny nawiązują-
cy m.in. do m.in. Konkursu 
Chopinowskiego, a także wzięli 
udział w szkolnych lekcjach i na-
uce języka polskiego. Rozegrali 
również mecz siatkówki.

Włoski Rzecznik Praw Obywa-
telskich Lazio i zarząd stowarzy-
szenia zwiedził os. A i Stare Ty-
chy. Cała delegacja odwiedziła też 
Tyską Galerię Sportu na Stadionie 
Miejskim Tychy.

Stowarzyszenie Cassino Città 
per la Pace Onlus powstało w 2013 
roku z pomysłu grupy przyjaciół, 
których połączyła pasja do miasta 
Cassino i wspólne cele, m.in. pro-
mowanie pokoju, praw człowie-
ka i solidarności poprzez muzykę, 
literaturę, sztukę, pamięć i teatr. 
W 2012 roku ówczesny przewod-
niczący stowarzyszenia – Mari-
no Fardelli zorganizował wyjazd 
do Tychów, w którym wzięli udział 
politycy i przedsiębiorcy związa-
ni z Cassino. Przedsięwzięcie na-
zwał Podróżą Pamięci, której dru-
ga edycja odbyła się w tym roku. 
ru ●

pierwszy zjazd młodych studentów.

zaszczePić ciekawość świata

Pierwsi studenci z zaciekawieniem poznawali świat pszczół.
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kładka, łącznik, remont 51 wolnostanów.

co się buduje? W podróży pamięCi 
delegacja z partnerskiego cassino GOŚcIłA W TychAch.

W Zespole Szkół nr 1 przywitano Włochów chlebem i solą.

Kładka nad wykopem kolejowym będzie gotowa do końca roku.
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Przez ostatnie dwa tygodnie oczy 
i uszy mieszkających w Tychach 
miłośników dobrej muzyki skie-
rowane były na Warszawę, a ści-
ślej na salę Filharmonii Naro-
dowej, gdzie odbywa się XVII 
Międzynarodowy Festiwal Pia-
nistyczny im. F. Chopina.

W tej niezwykle prestiżowej, 
poważanej na całym świecie im-
prezie, brał bowiem udział tysza-
nin – absolwent Zespołu Szkół 
Muzycznych im. F. Rybickiego, 
aktualnie student stołecznego 
Uniwersytetu Muzycznego Fry-
deryka Chopina, Mateusz Krzy-
żowski.

22-letni pianista pomyślnie 
przeszedł dwa pierwsze etapy 
konkursu i zakwalifikował się 
do półfinału. Zyskał przy tym 
wiele pochlebnych recenzji, za-
równo ze strony ekspertów, rela-
cjonujących zmagania na antenie 
TVP Kultura, jak i internautów, 
śledzących poszczególne etapy 
konkursu.

Decyzją konkursowego jury 
Mateusz Krzyżowski nie wszedł 
do ścisłego finału, choć w opi-
nii wielu internautów miejsce 

w czołowej dwunastce tyszani-
nowi się należało. „Grał Pan na-
prawdę wspaniale i ja chętnie 
bym widział Pana w finale. My-
ślę że Pana krzesło w finale było 
potrzebne dla innych uczestni-
ków, którzy są uczniami innych 
nauczycieli”, „Rewelacyjny występ 
w III etapie! Doskonałe skupie-
nie i wyczucie. Zwyciężyła poli-
tyczna poprawność?”, „Ojej. Chy-
ba najbardziej skrzywdzony. Tak 
cudownie zagrał preludia. Nie za-

służył? Naprawdę?” – pisali inter-
nauci na stronie festiwalu.

Gratulując tyszaninowi wystę-
pów w konkursie mamy nadzie-
ję, że w kolejnej edycji tej presti-
żowej imprezy, w której przecież 
Mateusz będzie mógł wystąpić, 
będzie jeszcze lepiej! I jeszcze jed-
na z internetowych opinii: „Pa-
nie Mateuszu, przy pana wyko-
naniach zapominam, że trzeba 
oddychać... cóż więcej dodać, fan-
tastyczny występ!”. ww ●

to bez wątpienia 
wydarzenie na polskiM 
rynku sztuki. w geMini 
park tychy Można 
oglądać nigdy wcześnie 
nieprezentowany 
publiczności obraz 
edwarda dwurnika, 
zMarŁego w 2018 roku 
wybitnego polskiego 
Malarza.

Przedstawiające Tychy płótno, 
mające wymiary 2,1 m na 3 m, zo-
stało wykonane w 2018 r. na zle-
cenie Rafała Sonika. To jedno 
z ostatnich dzieł artysty pojawi 
się w otoczeniu prac stworzonych 
przez dzieci i młodzież z Tychów 
i okolic.

Praca przedstawiająca Ty-
chy wraz z charakterystycznymi 
dla miasta miejscami powsta-
ła w ostatnich miesiącach życia 
twórcy, który zmarł równo trzy 
lata temu. Co ciekawe, obraz ni-
gdy dotąd nie był prezentowany 
publiczności, co – jak podkreślają 
pomysłodawcy wystawy – samo 
w sobie jest dużym wydarzeniem 
na rynku sztuki.

– Edward Dwurnik pozostawił 
po sobie ponad 5 tysięcy obrazów. 
Większość z nich jest doskonale 
znana wielbicielom sztuki, cho-
ciażby z wystaw w Zachęcie, Mu-
zeum Narodowym w Krakowie, 
MOCAK-u czy Muzeum Narodo-
wym w Warszawie. Obraz, który 
prezentujemy w Gemini Park, do-
tąd nie trafił na żadną ekspozycję. 
Praca powstała ponad trzy lata 
temu na zamówienie Rafała So-
nika, który zlecił artyście wyko-
nanie „portretu” Tychów. Od tego 
czasu znajdowała się w zamknię-
ciu, w prywatnej kolekcji – mówi 
Aleksandra Zawodzińska, dyrek-
tor ds. marketingu i PR Gemini 
Park Tychy.

Teraz ten nietypowy „portret” 
miasta można obejrzeć z bliska. 
– Specjalnie dla tego obrazu stwo-
rzyliśmy w galerii handlowej ga-
lerię sztuki, przestrzeń, w której 
można podziwiać wyjątkowość 
tej pracy, a także – co szczegól-
nie ważne – detale, które Dwu-
rnik uchwycił, a której pełne są 
humoru i groteski. To gratka dla 
fanów sztuki i tego artysty, ale 
także dla mieszkańców miasta, 

którzy na obrazie mogą odna-
leźć swoje ulubione miejsca w Ty-
chach – dodaje.

Obraz Edwarda Dwurnika 
to nie jedyna praca, która pojawi-
ła się w galerii Gemini Park. Dzie-
ło malarza zawisło w otoczeniu 
blisko 30 prac, które zostały wy-
brane spośród aż 83, jakie zostały 
nadesłane na konkurs plastyczny 
„Z Tych ciekawych – miasto na-
szymi oczami”.  Było to wspólne 
przedsięwzięcie Gemini Park Ty-
chy oraz Miejskiego Domu Kul-
tury nr 1 w Tychach.

– Kilka miesięcy temu poprosi-
liśmy dzieci i młodzież z Tychów 
i 12 okolicznych miejscowości 
o stworzenie własnego, artystycz-
nego portretu Tychów, tak jak 
przed laty zrobił to Edward Dwu-
rnik. Daliśmy przy tym absolut-
ną swobodę twórczą, co do tech-
niki czy stylu. Efektem tego jest 
otwarta właśnie wystawa pokon-
kursowa, na której zgromadzi-
liśmy najlepsze prace. To praw-
dziwe zderzenie wizji wielkiego 
artysty z wizjami młodych twór-
ców. Co interesujące, znajdujemy 
tu wiele punktów stycznych, cho-
ciażby fascynację Nikiforem, ko-
lorem czy dosadnym realizmem 
– mówi Maciej Gruchlik, dyrek-
tor Młodzieżowego Domu Kultu-
ry nr 1 im. Artystów Rodu Kos-
saków.

Wśród 27 prac znaleźć moż-
na dzieła stworzone przez ucz-
niów szkół podstawowych, po-

nadpodstawowych, a nawet 
przedszkolaków m.in. z Tychów, 
Orzesza, Woli czy Międzyrze-
cza, w tym prace, które zajęły 
I miejsce w swoich kategoriach 
wiekowych, autorstwa Aleksan-
dry Dudek, grupy przedszkol-
nej w składzie: Maja Tabaczek, 
Hanna Sieroń i Bartłomiej Wo-
rach czy uczniów szkół podsta-
wowych: Martyny Ciupał, Pauliny 
Rurańskiej, Moniki Gorczycy, Li-
liany Węski czy grupy w składzie: 
Karolina Bombis, Rozalia Kron-
haf, Zlatoslava Kachmarska, Ma-
teusz Marks.

– Ta wystawa to zarazem swo-
isty eksperyment. Rzadko bo-
wiem zdarza się, żeby tak cenna 
praca uznanego artysty pojawia-
ła się w sąsiedztwie prac dzieci 
i młodzieży. Tu jednak te pra-
ce idealnie się ze sobą łączą, 
a nawet przenikają, dopełniając 
pewną narrację. Można zaryzy-
kować stwierdzenie, że to nie-
zwykle kompletny artystyczny 
portret miasta, bardzo odważ-
ny, w którym czuć ducha twór-
czości Dwurnika – mówi Alek-
sandra Zawodzińska.

Wystawa potrwa do końca paź-
dziernika, wstęp na nią jest wol-
ny. W dniach od 14 do 23 paź-
dziernika z kolei w Gemini Park 
organizowana jest specjalna ak-
cja, w której będzie można zdo-
być unikalne gadżety z obrazem 
Edwarda Dwurnika, w tym m.in. 
parasole, torby czy notesy. Mg ●

tyChy oCZami 
dWurnika
w geMini park Można oglądać nieznany obraz ZMARłEGO TRZy LATA TEMU MISTRZA.

„Tychy” Edwarda Dwurnika po raz pierwszy są 
prezentowane szerokiej publiczności.
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tyszanin Mateusz krzyżowski świetnie spisał się w Konkursie chopinowskim i doszedł aż do 
półfinału.

„zaPomiNam oddychać…”

teatralne PremieryFlash

W minionych dniach na scenie Teatru Małego można było obejrzeć dwie premiery grup teatralnych 
z naszego miasta. 8 października działający przy Miejskim centrum Kultury teatr młodzieżowy 
„Gęba” wystawił „Małego księcia” w reżyserii Piotra J. Adamczyka, zaś tydzień później Alternatywny 
Teatr BELFEgoR uczcił swoje 35-lecie spektaklem „Nowe szaty króla” (na zdjęciu). Za scenariusz 
i reżyserię odpowiada Sławomir żukowski a spektakl wyprodukowała Fundacja Rozwoju i Integracji 
MultiIntegra przy partnerstwie Teatru Małego, zaś współfinansowany został w ramach programu 
grantowego Tyskie Inicjatywy Kulturalne.
W następnym numerze „Twoich Tychów” zamieścimy relację z obu wydarzeń. kp ●
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Mateusz Krzyżowski swoimi interpretacjami zachwycił słuchaczy.
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jarosŁaw sojda już 
po raz trzeci wziąŁ 
udziaŁ w popularnyM 
prograMie „jeden 
z dziesięciu”. pierwszy 
raz wystartowaŁ 
w 2011 r., kolejny 
raz w 2015 r., ostatni 
odcinek z jego udziaŁeM 
wyeMitowano w piątek 
1 października br. 
tyszanin przeszedŁ 
dwie rundy i dostaŁ 
się do FinaŁu odcinka, 
w któryM niestety 
odpadŁ jako drugi.

Pan Jarosław na co dzień jest pra-
cownikiem Powiatowego Urzę-
du Pracy w Tychach. W 2011 r. 
wygrał odcinek, w którym wziął 
udział, niestety zabrakło 10 
punktów w klasyfikacji ogólnej, 
by mógł wziąć udział w wielkim 
finale sezonu. W 2015 r. trafił 
na bardzo trudny odcinek, bo-
wiem stanął w szranki z cztere-
ma weteranami „Jednego z dzie-
sięciu”. Trzech z nich znalazło się 
w finale. W tym roku pan Jaro-

sław zaliczył bardzo dobry wy-
stęp. Odpowiadał 13 razy. Świet-
nie sobie poradził z pytaniami 
z zakresu literatury rosyjskiej, 
polskiego hymnu narodowego, 
matematyki, historii okresu na-
poleońskiego, łaciny, antycznego 
dramatu, postaci biblijnych, geo-
grafii, systemu jednostek, astro-
nomii. Poległ na pytaniach z che-
mii i biologii.

– Bardzo sobie cenię możliwość 
osobistego poznania pana Tadeu-
sza Sznuka – przyznaje Jarosław 
Sojda. – Niesamowity człowiek, 
bardzo elokwentny o ogromnym 
ładunku kultury osobistej. Dzię-
ki niemu byłem fanem programu 
od dziecka. Niestety, ostatnio pa-
radoksalnie już nie oglądam pro-
gramu tak często. W środowisku 
wielbicieli „Jednego z dziesię-
ciu” istnieje mityczna baza py-
tań. Uczestnicy i widzowie zapi-
sują pytania i odpowiedzi, które 
już się pojawiły. Po jakimś cza-
sie pytania się powtarzają. Ponoć 
baza aktualnie ma coś ok. 10 ty-
sięcy pytań. Osobiście jej nigdy 
nie widziałem. Staram się dużo 

czytać i jestem bardzo ciekawy 
świata. Moimi konikami są hi-
storia, geografia i sport, ale tak-
że polityka, reportaże i wyda-
rzenia codzienne. Co się tyczy 
mojego występu, to stresowałem 
się za każdym razem. Wiadomo, 
że każde kolejne wystąpienie jest 
łatwiejsze. Paraliżujący jest prze-
de wszystkim strach przed od-
padnięciem w pierwszej rundzie. 
Można zapomnieć swojego imie-
nia. Ale po udzieleniu pierwszej 
poprawnej odpowiedzi trema tro-
chę puszcza. Pamiętam, jak dosta-
łem w poprzednich latach pytanie 
o grób Dantego i odpowiedziałem, 
że znajduje się we Florencji. Od-
powiedzi nie uznano, choć znaj-
duje się tam symboliczny grób 
poety. Prawidłowa odpowiedź 
brzmiała Rawenna, do której pa-
pież Leon X wysłał delegację, zaś 
ta odkryła, że sarkofag jest pusty. 
Gdyby nie stres myślę, że kwestio-
nowałbym tę odpowiedź, bo każ-
dy uczestnik ma do tego prawo. 
Na planie zdjęciowym znajduje 
się komisja, która wówczas roz-
strzyga kwestie sporne. Nie jest 

to rzadkością – przyznaje Jaro-
sław Sojda.

Pan Jarosław już zapowiedział 
swój udział w kolejnych odcin-

kach „Jednego z dziesięciu”. – 
Po każdym wystąpieniu trzeba 
odczekać określony okres, ina-
czej ci sami mistrzowie domi-

nowaliby w kolejnych sezonach. 
Za 5 lat wrócimy zatem do te-
matu…
kaMil peszat ●

W tym roku mija 5 lat od po-
wstania Tyskiej Galerii Sportu, 
oddziału Muzeum Miejskiego. 
To znakomita okazja, aby w gro-
nie ekspertów oraz tych, którzy 
odwiedzają muzea, zwłaszcza 
sportowe, wymienić się doświad-
czeniami i pomysłami, jak atrak-
cyjnie prezentować sportowe hi-
storie w muzeum.

Muzeum Miejskie w Tychach 
wraz z prezydentem Miasta Ty-
chy, który jest honorowym pa-
tronem wydarzenia, zaprasza 21 
października (czwartek) na kon-
ferencję popularnonaukową „Jak 
opowiadać o sporcie w muzeum 
– między kreacją i narracją”. Te-
matem konferencji będzie uni-
katowość wystaw o sporcie. Za-
proszeni goście skoncentrują się 
wokół tego, jak interesująco opo-
wiadać o sporcie w świecie no-
wych technologii i nowego od-
biorcy, ale poruszane będą też 
kwestie m.in. lokalizacji muzeum 
sportowego jako ważnego proble-
mu komunikacji z odbiorcami.

Wśród prelegentów są dr hab. 
Dariusz Słapek (profesor Uni-
wersytetu Marii Curie–Skłodow-
skiej w Lublinie, twórca Lubel-
skiego Centrum Dokumentacji 
Historii Sportu), Sebastian Gli-
ca (kierownik Muzeum Sportu 
i Turystyki, oddziału Muzeum 
Miasta Łodzi), Katarzyna Gu-
towska (Muzeum Sportu i Tu-
rystyki w Warszawie), Piotr Ka-
pusta (Muzeum Nowej Huty, 
oddział Muzeum Krakowa), Da-
riusz Kortko (wieloletni redak-
tor naczelny katowickiej „Gaze-
ty Wyborczej”).

Dopełnieniem konferencji bę-
dzie panel dyskusyjny „Czego 
pragną odbiorcy? ” z udziałem 
prelegentów, zaproszonych go-
ści i publiczności, moderowany 
przez Piotra Żelaznego, redakto-

ra naczelnego magazynu „Kopal-
nia – Sztuka Futbolu”.

A oto program konferencji: 
godz. 10 Otwarcie konferen-
cji, godz. 10.10 Aleksandra Ma-
tuszczyk (dyrektorka Muzeum 
Miejskiego w Tychach) „Tychy 
i Górny Śląsk jako kopalnia spor-
towych tematów. O wystawie sta-
łej Tyskiej Galerii Sportu”, godz. 
10.30 dr hab. Dariusz Słapek 
(Uniwersytet Marii Curie–Skło-
dowskiej w Lublinie) „Rekon-
strukcja historyczna w muzeum 
sportu”, godz. 10.50 Sebastian Gli-
ca (Muzeum Sportu i Turystyki, 
oddział Muzeum Miasta Łodzi) 
„Miejskie muzeum sportu a klu-
bowe antagonizmy na przykładzie 
łódzkim”, godz. 11.10 Katarzyna 
Gutowska (Muzeum Sportu i Tu-
rystyki w Warszawie) „Budowa-
nie kolekcji w Muzeum Sportu 
i Turystyki w Warszawie”, godz. 
12 Piotr Zawadzki (kierownik 
Tyskiej Galerii Sportu, oddziału 
Muzeum Miejskiego w Tychach) 
„Wyzwania dla twórców, wyzwa-
nia dla widzów. O działaniach 
Tyskiej Galerii Sportu na prze-
strzeni 5 lat”, godz. 12.20 Piotr 
Kapusta (Muzeum Nowej Huty, 
oddział Muzeum Krakowa) „Jak 
stworzyć ekspozycję opowiada-
jącą o sporcie”, godz. 12.40 Da-
riusz Kortko (redaktor naczelny 
katowickiej redakcji „Gazety Wy-
borczej”) „Jak opowiadać historie. 
Czy muzealnicy mogą nauczyć się 
czegoś od reporterów?”, godz. 
13.00 panel dyskusyjny „Czego 
pragną odbiorcy? ”. Moderator: 
Piotr Żelazny („Kopalnia – Sztu-
ka Futbolu”). Godz. 14 Zakończe-
nie konferencji

Konferencja odbędzie się w Ty-
skiej Galerii Sportu, ul. Edukacji 
7, Tychy. Zapisy (liczba uczestni-
ków ograniczona): 515 717 430, 
k.hajduk@tgs.tychy.pl. Wstęp 
wolny. ls ●

niestety, z powodów 
zdrowotnych stanisŁaw 
Mazuś nie MógŁ wziąć 
udziaŁu w wernisażu 
wystawy swoich 
prac, który MiaŁ 
Miejsce w Miejskiej 
galerii sztuki „obok”. 
wystawiono 58 prac 
Mistrza. najstarsze 
pochodzą z 1988 r. 
w zbiorze znalazŁy się 
trzy tegoroczne 
prace artysty, który 
w listopadzie skończy 
81 lat.

Urodzony w Lublinie absolwent 
Wydziału Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, 
dwukrotny stypendysta Minister-
stwa Kultury i Sztuki, od dziesią-
tek lat związany jest z Tychami. 
Wystawa pochodzi z prywatnej 
kolekcji i zawiera same najlep-
sze dzieła, które przedstawiają 
Mazusia jako mistrza techni-
ki. Tę można podziwiać choćby 
w „Autoportrecie autorefleksyj-
nym”. – Autoportret jest swo-
istym treningiem dla każdego 
malarza – mówił podczas wy-
wiadu z nami artysta. – Własną 
twarz ma się zawsze przy sobie, 
stąd jest tak częstym motywem 
malarskim. Malowanie autopor-
tretów jest po prostu szlifowa-
niem swojego warsztatu. Każdy 
malarz powinien dążyć do dosko-
nałości technicznej, dlatego tak 
często pracuję z przezroczystymi 
materiałami. Malowanie ich jest 
swoistym sprawdzianem umiejęt-
ności, które ciągle należy rozwi-
jać – dodał.

Pod nieobecność Stanisła-
wa Mazusia wernisaż poprowa-

dził szef tyskiej galerii Wojciech 
Łuka. – Często ze Staszkiem roz-
mawiam. Ostatnio zapytałem 
o rolę wieku w życiu artysty. Od-
powiedział, że wraz z jego postę-
pem, chce mu się malować jesz-
cze więcej. Ta energia i potrzeba 
tworzenia wciąż w nim narasta 
z biegiem upływu lat. Staszek nu-
meruje swoje obrazy od lat. Będąc 
w jego pracowni, zauważyłem, 
że najnowsze obrazy zaczynają 
się siódemką. Namalował ich za-
tem ponad siedem tysięcy – mó-
wił Wojciech Łuka.

Podczas wernisażu wyświet-
lono nagrany wcześniej film, 
w którym szef tyskiej galerii roz-
mawiał z autorem prac. Tłumnie 

zebrana widownia mogła wysłu-
chać rozważań autora m.in. nad 
plenerami malarskimi. – Byłem 
na setkach. Zawsze mnie zasta-
nawiało jako to możliwe, że moi 
koledzy i koleżanki tracą czas 
na pogaduchy, kawki i herbat-
ki, podczas gdy tyle piękna jest 
do namalowania. Dostrzegam 
je wszędzie, w refleksie na szkle, 
w rozgrzanym letnim powietrzu, 
w zachodzie słońca, w powiewa-
jących na wietrze liściach drzew. 
Gdybym mógł, namalowałbym 
to wszystko. W sumie to próbuję 
– żartował artysta.

Z okazji wernisażu przygoto-
wano katalog „Stanisław Mazuś 
– Malarstwo i egzystencja”. Biule-

tyn wydany na kredowym papie-
rze zawiera reprodukcje fotogra-
ficzne autorstwa Włodzimierza 
Chrzanowskiego wszystkich wy-
stawionych obrazów oraz wpro-
wadzenie Teresy Dudek-Bujarek, 
która cytuje samego mistrza. „Tyl-
ko dzięki rzetelnie opanowanemu 
warsztatowi można tworzyć cu-
downości wzbudzające zachwyt 
odbiorców. Tę broń w walce 
o trwałość Piękna poddaję ciągłe-
mu hartowaniu poprzez powroty 
do obserwacji życia i natury, któ-
re są nieprzerwanym źródłem in-
spiracji. Moda przemija – PIĘK-
NO pozostaje”. 80 sztuk katalogu 
malarz podpisał osobiście.
kaMil peszat ●

zaproszenie na konferencję w Tyskiej Galerii Sportu.

o sPorcie 
w muzeum

jarek Z dZiesięCiu
tyszanin po raz kolejny wystąpiŁ W POPULARNyM TELETURNIEJU „JEDEN Z DZIESIęcIU”. 

Każdy z uczestników teleturnieju otrzymuje pamiątkowe zdjęcia. Jarosław Sojda – trzeci z lewej.
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piękno na siedem  
tysięCy sZtuk
wyjątkowa wystawa prac STANISłAWA MAZUSIA W GALERII „OBOK”.

Dziesiątki osób pojawiło się na wernisażu prac Stanisława Mazusia. W tle jeden z autoportretów artysty.
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Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tychach u zbiegu ulic Beskidzkiej i Oświęcimskiej, województwo 
śląskie, gmina M. Tychy, miejscowość Tychy, oznaczonej w księdze wieczystej i ewidencji gruntów jako działki:

•	 działka 1222/121 o pow. 0,3632 ha, użytek Bz, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_7.1222/121, księga wieczysta 
prowadzona jest dla 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,0036 ha, a działka wpisana jest pod nr 1.

•	 działka 1224/121 o pow. 0,2233 ha, użytek RIVa, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_7.1224/121, księga wieczysta 
prowadzona jest dla 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,8177 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.

•	 działka 642/121 o pow. 0,2553 ha, użytek RIVa, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_7.642/121, księga wieczysta 
prowadzona jest dla 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,8177 ha, a działka wpisana jest pod nr 1.

•	 działka 3404/121 o pow. 0,0941 ha, użytek RIVa, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_7.3404/121, księga wieczysta 
prowadzona jest dla 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,8177 ha, a działka wpisana jest pod nr 5.

•	 działka 3405/121 o pow. 0,1216 ha, użytek RIVa, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_7.3405/121, księga wieczysta 
prowadzona jest dla 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,8177 ha, a działka wpisana jest pod nr 6.

•	 działka 447/121 o pow. 0,5134 ha, użytek RIVa, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_7.447/121, księga wieczysta 
prowadzona jest dla 1 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5134 ha, a działka wpisana jest pod nr 1.

•	 działka 1387/2 o pow. 0,5617 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator nr 247701_1.0004.AR_1.1387/2, księga wieczysta 
prowadzona jest dla 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6057 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.

•	 działka 1389/2 o pow. 0,0630 ha, użytek dr, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator nr 247701_1.0004.AR_1.1389/2, księga wieczysta 
prowadzona jest dla 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0653 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.

•	 działka 1391/2 o pow. 0,2370 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator nr 247701_1.0004.AR_1.1391/2, księga wieczysta prowadzona 
jest dla 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2831 ha, podział działki 704/2 został ujawniony 01.09.2021, a działka wpisana jest pod nr. 2.

•	 działka 763/1 o pow. 0,9166 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice k. m. 1, identyfikator nr 247701_1.0004.AR_1.763/1, księga wieczysta 
prowadzona jest dla 1 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,9166 ha, a działka wpisana jest pod nr 1.

•	 działka 1292/1 o pow. 0,7890 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator nr 247701_1.0004.AR_1.1292/1, księga wieczysta 
prowadzona jest dla 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,9210 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.

•	 działka 1393/2 o pow. 0,2059 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator nr 247701_1.0004.AR_1.1393/2, księga wieczysta 
prowadzona jest dla 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2218 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.

•	 działka 1395/2 o pow. 0,8169 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator nr 247701_1.0004.AR_1.1395/2, księga wieczysta prowadzona 
jest dla 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,8823 ha, podział działki 803/2 został ujawniony 31.08.2021, a działka wpisana jest pod nr 2

•	 działka 1332/1 o pow. 0,1241 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator nr 247701_1.0004.AR_1.1332/1, księga wieczysta 
prowadzona jest dla 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,9214 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.

•	 działka 1333/1 o pow. 0,4796 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator nr 247701_1.0004.AR_1.1333/1, księga wieczysta 
prowadzona jest dla 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,9214 ha, a działka wpisana jest pod nr 3.

Cena wywoławcza działek do I przetargu wynosi: 12 500 000,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości. 
Aktualnie stawka ta wynosi 23%.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 102 (I piętro), 20.12.2021 roku o godz. 10:00.
Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godz. 8:00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.umtychy.pl w zakładce „Nieruchomości (najem, dzierżawa, sprzedaż)” oraz na tablicy 
ogłoszeń umieszczonej w Urzędzie Miasta Tychy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na VII piętrze. Na salę będą wpuszczane jedynie osoby 
licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi.)
Warunkiem przystąpienia do przetargu są:
wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki tj. 1 250 000,00 zł oraz złożenie oświadczeń i dokumentów określonych w regulaminie 
przetargów najpóźniej w terminie do 15 grudnia 2021 roku.
W Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta na parterze (stanowisko Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nr 3) od poniedziałku do środy 
w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13:30 można uzyskać do wglądu regulamin przetargu oraz pobrać 
druki „Zgłoszenie udziału w przetargu”. Dodatkowe informacje w sprawie przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
na VII piętrze (pok. 719) od poniedziałku do środy w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13:30 
lub telefonicznie: (32) 776-37-19. Pełna treść ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
zlokalizowanej w Urzędzie Miasta Wydział Gospodarki Nieruchomościami na VII piętrze oraz publikację z warunkami i regulaminem przetargów 
na stronie internetowej www.bip.umtychy.pl w zakładce „Nieruchomości (najem, dzierżawa, sprzedaż)”. Prezydent Miasta Tychy może odwołać 
ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
mgr. Igor Śmietański

komunikat

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy 

al. Niepodległości 58
powierzchnia 191,82m2 + piwnice 146,80m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, wod-kan
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 listopada 2021r. w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodle-
głości 49 – o godz. 830

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

stawka za piwnice wynosi 11,61 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na okres 5 lat
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1500 zł do dnia 3 listopada 2021 r. przelewem na konto 

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

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 3 listopada 2021 r. pisemnego zgło-
szenia przystąpienia do przetargu wraz z:
	oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie szcze-

gółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
	deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania 

umowy najmu
	oświadczeniem o braku zaległości czynszowych
	oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu złożo-

ne osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności majątko-
wej dołączenie kopii stosownego dokumentu,

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

komunikatreklama

 – ZERO ZWROTÓW
– 

 e-mail: e.kunc@twojetychy.pl
tel.: 605 874 605, 32 325 72 40

 e-mail: d.pajor@twojetychy.pl
tel.: 601 624 255, 32 325 72 15
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To rozwiązanie łączące dwie nie-
zwykle skuteczne metody: mi-
kronakłucia skóry oraz radiofre-
kwencję, potocznie nazywaną falą 
radiową. Oba zabiegi, stosowane 
osobno, przynoszą rewelacyjne 
efekty, jednak dopiero ich połą-
czenie potrafi zdziałać prawdziwe 
cuda. Mikronakłuwanie, poprzez 

mechaniczne uszkodzenia skóry, 
intensywnie pobudza naturalne 
procesy regeneracyjne, wpływając 
korzystnie na produkcję włókien 
podporowych, jak kolagen i ela-
styna. Ponadto tworzenie mikro-
kanałów powoduje lepszą penetra-
cję składników aktywnych, przez 
co zdecydowanie wzrasta efektyw-

ność danego preparatu. Z kolei fala 
radiowa, czyli prąd o częstotliwości 
radiowej, powoduje chwilowe pod-
grzanie, co daje natychmiastową 
odpowiedź, czyli obkurczenie włó-
kien kolagenowych, przyczyniając 
się do pobudzenia procesów rege-
neracyjnych i uelastycznienia skóry. 
Jednoczesne połączenie obu metod 

znajduje zastosowanie w przypad-
ku redukcji blizn, rozstępów, liftin-
gu i zwiększenia napięcia oraz wy-
gładzenia skóry, a także zwężenia 
rozszerzonych ujść gruczołów łojo-
wych. Szerokie spektrum działania, 
jak również niezwykła skuteczność 
w redukcji najczęściej spotykanych 
problemów skóry sprawia, że radio-
frekwencja mikroigłowa ponownie 
zyskuje na popularności i staje się 
gabinetowym hitem!

Rosnąca popularność radio-
frekwencji mikroigłowej wynika 
z kilku powodów. Niewątpliwie 
jednym z nich jest wysoka efek-
tywność zabiegu w przypadku 
zwalczania bardzo częstych prob-
lemów skóry, takich jak wiotkość 
skóry, blizny potrądzikowe, roz-
stępy oraz rozszerzone ujścia gru-
czołów łojowych. 
Mgr joanna pilszek 
(gabinet unique) ●

radiofrekweNcja mikroigŁowa 

reklama
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z n a j d z i e c i e  n a s  w  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 
æ  Targowisko Miejskie

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

ul. Katowicka 9

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

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy,  

ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,  

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

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33
æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 
ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 
Warszawy 26

æ  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 
ul. Przejazdowa 8

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

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

ul. Sikorskiego 101

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

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

ul. Urbanowicka 33
æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa
æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ  Sklep rybny, ul. Mikołowska
æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52
æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21
æ  Sklep Groszek ul. Wspólna 63

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

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

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

kariera/edukacja

auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

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

usŁugi:

Elektryk. Tel. 504 877 825

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

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, Pośred-
nik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. 
z o.o.

praca:

Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095 

Zatrudnimy młodego emeryta lub renci-
stę, elektryka lub automatyka, zdolnego 
do pracy w serwisie.

Zatrudnimy elektryka lub automatyka do 
pracy w serwisie. kontakt: 502323151, 
mail, biuro@technikagrzewcza.tychy.pl

Agencja Ochrony zatrudni rencistów, 
emerytów do pracy w Tychach i najbliższej 
okolicy na stanowisku: pracownik ochrony. 
Wymagamy: niekaralności, dyspozycyjno-
ści, umiejętności współpracy w zespole. 
Oferujemy: elastyczny grafik, stałe miej-
sce pracy, gwarantujemy wynagrodzenie 
wypłacone do 10 dnia każdego miesiąca. 
Więcej informacji pod nr tel. 32 219-25-57
Bistro z obiadami domowymi zatrudni 
dorywczo panią do sprzątania, pomoc 
kuchenną tel: 516 175 264
Zatrudnię pracownika, najlepiej rencista 
lub emeryt (mężczyzna do 55 lat) Tel: 
666 865 777

nieruchoMości:

KUPIĘ

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

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

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416

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

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

SPRZEDAM
Tychy os. K, M - 4, 63.0 m2, 1 piętro, cena 
390600zł, BN FUBI 509041910
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 – 268 
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.
OKAZJA!!! Sprzedam dom 2 – rodzinny  
Tychy – Cielmice. Osobne wejścia, bardzo 
funkcjonalny. Działka 1655 m2. Cena 899 
000 zł. 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 
370000 zł VIPART 501 396 663
Tychy oś F, M-4, 47,5 m2, 5 piętro, cena 
285000 zł VIPART 501 396 663
Tychy oś W, M-4,66,2m2,3 piętro, cena 
470000 zł VIPART 501 396 663
Tychy, os. H, LOKAL ,parter, 150m2. cena 
640000 zł VIPART 501 396 663
Lachowice, Dom,160m2,działka 592m2ce-
na 349000 zł, VIPART 501 396 663
Tychy Mąkołowiec-nowy dom, pow 
136m2/550m2 ,cena 750000zł VIPART 
501 396 663
Tychy Paprocany, działka zieleń eko,pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 
966

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 zapy-
taj 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? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość szybciej 
i drożej niż myślisz – zadzwoń, pomogę 
Marzena 519-595-674
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 000zł 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 po-
kój, 26 m2 z balkonem czynsz 1200 
zł + media 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 ka-
walerka 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 jednoro-
dzinnych. Tychy Paprocany -INDOMO 
tel. 508 063 856 szczegóły na www.
indomo.info.pl oraz www.facebook.
com/indomotychy 

zdrowie:

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

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

transport:

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

kupię / sprzedaM

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

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

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

inne:
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autoreklama

||||twoje tychy 1319 października 2021



reklama

informator kiBica

hokej. phl: 24.10 GKS Katowice – GKS Tychy (godz. 17), 26.10 
GKS Tychy – Energa Toruń (17).
Piłka nożna. i liga: 23.10 GKS Tychy – Skra częstochowa 
(20.30); iV liga: 23.10 KS Decor Bełk – GKS II Tychy (15); liga okrę-
gowa: 23.10 LKS łąka – Ogrodnik cielmice (15), 23.10 czarni 
Jaworze – OKS Zet Tychy (15), 23.10 JUWe Jaroszowice – BTS II 
Rekord (15); klasa a: 23.10 Krupiński Suszec – Siódemka Tychy 
(15.30); klasa b: 24.10 czułowianka pauzuje.
koszykówka. i liga: 20.10 Miasto Szkła Krosno – GKS Tychy 
(18), 24.10 GKS Tychy – AZS II Lublin (18).
futsal. i liga: 22.10 Sośnica – GKS Futsal Tychy (18.30).
siatkówka. ii liga mężczyzn: 23.10 TKS Tychy – McKiS Ja-
worzno (18), ii liga śląska kobiet: 24.10 TKS Tychy – Trójka Mi-
kołów (18).
lekka atletyka. 24.10 perła paprocan. OW Paprocany, start 
– godz. 10 (6 dystansów). ls ●

boks.

sukcesy 
Na riNgu
Kolejny sukces zanotowała pięś-
ciarska ekipa Miejskiego Ośrod-
ka Sportu Młodzieżowego Tychy. 
Po udanym starcie w młodzie-
żowym turnieju bokserskim 
w Jastrzębiu, tym razem nasi 
zawodnicy wzięli udział w mię-
dzynarodowym turnieju w Gli-
wicach.

W finałach zawodów wystąpi-
ło dwoje podopiecznych trenera 
Ryszarda Dziopy. Po złoty me-
dal sięgnęła Maria Simka, któ-
ra w kategorii 52 kg jednogłoś-
nie na punkty pokonała Hannę 
Rożniatowską (Boks Team Oła-
wa). Drugi złoty krążek przy-
wiózł Kiryło Keistro, zwycięża-
jąc w finale kat. 71 kg – także 
jednogłośnie na punkty – Ar-
tura Andruszenkę (Boks Team 
Oława). ls ●

Tyszanie nie są już niepokonanym 
zespołem I ligi – w sobotę przegra-
li u siebie z Decką Pelplin 84:85, 
po wyrównanym widowisku i dra-
matycznej końcówce meczu.

Do przerwy było remisowo – 
46:46, jednak trzecią kwartę wy-
raźnie wygrali goście, którzy pro-
wadzili przed ostatnią odsłoną 
67:59. Podopieczni Tomasza Ja-
giełki ostro wzięli się do pracy 
i po kilku minutach było już 67:67, 
a wyrównanie padło po „trójce” 
najskuteczniejszego w tym me-
czu Radosława Trubacza. Po-
tem oba zespoły zmieniały się 
na prowadzeniu, co zapowiada-
ło emocje w końcówce. I rzeczy-

wiście – na 48 sekund przed koń-
cem jednym punktem prowadził 
GKS (82:81), potem dzięki wol-
nym na prowadzenie wyszli rywa-
le, ale Krystian Tyszka popisał się 
udanym rzutem i było 84:83. Bo-
haterem meczu okazał się Damian 
Janiak, który rzucił z akcji na se-
kundę przed końcową syreną, pie-
czętując wygraną gości.
gks tychy 84:85 decka 
PelPlin (25:28, 21:18, 13:21, 
25:18).
gks tychy: Trubacz 22 (3 za 3), 
Wieloch 20 (1), Koperski 17 (2), 
Diduszko 8 (2), Krajewski 8, Tysz-
ka 4, Stankowski 3, Mąkowski 2, 
Ziaja 0, Nowak 0. ls ●

Oba zespoły TKS Tychy wygrały 
w minionej kolejce, ale nie zdo-
były kompletu punktów, bo wy-
grane zanotowały w tie-breakach 
i wywalczyły po 2 pkt.

Drużyna mężczyzn wygrała 
w wyjazdowym spotkaniu z AKS 

IV LO Rzeszów 3:2 (25:22, 15:25, 
36:34, 17:25, 11:15) i po tym me-
czu zajmuje w tabeli 6. miejsce 
z dorobkiem 9 pkt. Zespół ko-
biecy podejmował MKS Wodzi-
sław, zwyciężając 3:2 (25:19, 25:21, 
21:25, 14:25, 15:12). ls ●

pięciosetówki drużyn TKS.

dwa zwycięstwa

pierwsza porażka pod koszem.

dreszczowiec Po tysku
wyjątkowo ciężko 
przychodzi hokeistoM 
gks tychy zdobywanie 
punktów w tyM sezonie. 
na 13 rozegranych 
spotkań Mają na koncie 
6 zwycięstw i 21 
punktów, co daje iM 3. 
Miejsce w tabeli, ale 
trójkolorowi Mają 
najwięcej rozegranych 
spotkań.

Mankamentem jest skuteczność 
– drużyna zdobyła stosunkowo 
niewiele goli – 36, ale też niemało 
straciła – 36. Również minione-
go tygodnia nie można zaliczyć 
do udanych.

Zaczęło się od wygranej w za-
ległym meczu z Podhalem Nowy 
Targ. Zwycięstwo trójkolorowym 
zapewniła bardzo dobra dyspozy-
cja strzelecka Christiana Mrocz-
kowskiego, który zdobył oba gole 
w sytuacjach, kiedy drużyna gra-
ła w przewagach. Problem jednak 
w tym, że z powodu problemów 
kadrowych Podhale zagrało z 11 
młodzieżowcami. Dodajmy, iż ry-
wale nie mieli zbyt wielu okazji, 
a jedną z nich był rzut karny nie 
wykorzystany przez Kolusza.
tauron Podhale nowy 
targ – gks tychy 0:2 (0:1, 0:1, 
0:0) Bramki: Mroczkowski 2.

Spore emocje towarzyszyły wy-
jazdowemu spotkaniu GKS Tychy 
z JKH GKS Jastrzębie, który przy-
stąpił do gry uskrzydlony bardzo 
dobrymi występami w Hokejo-
wej Lidze Mistrzów. Było to wy-
równane i pełne walki widowisko. 
Gospodarze objęli prowadzenie 
w 15 min, ale po chwili było już 
2:0. Tylko 29 sekund tyszanie 
potrzebowali, by Radosław Ga-
lant skierował krążek do bram-
ki, po uderzeniu Jasona Seeda. 
Jednak jeszcze w pierwszej tercji 
gospodarze odpowiedzieli golem 
i wszystkie te cztery bramki padły 
w ciągu półtorej minuty!

W drugiej tercji wynik się 
nie zmienił i w trzeciej tyszanie 
ponowili pościg. Gol Christia-
na Mroczkowskiego na począt-
ku starcia dał tyszanom nadzie-
ję, jednak mimo trzech okresów 
gry w przewadze i manewru wy-
cofania bramkarza, GKS nie do-
prowadził do zmiany wyniku.
jkh gks jastrzęBie – gks 
tychy 3:2 (3:1, 0:0, 0:1). Bram-
ki: Galant, Mroczkowski.

Nie mniej wyrównane było nie-
dzielne starcie z Comarch Craco-
vią. I tym razem tyszanie musieli 
odrabiać stratę, bo już w 12 se-
kundzie rywale objęli prowadze-
nie. Zmianę wyniku przyniosła 
dopiero 34 minuta – Radosław 

Galant zdecydował się na solo-
wą akcję i pokonał Pieriewozczi-
kowa. Wynik meczu jednak się 
nie zmienił i drużyny przystąpiły 
do dogrywki. Decydującą bramkę 
zdobył Collin Shirley.
gks tychy – comarch cra-
covia 1:2 po dogrywce (0:1, 1:0, 
0:0, 0:1). Bramka: Galant. ls ●

1. GKS Katowice 12 27 44-25
2. Energa 12 25 52-35
3. gks tychy 13 21 36-36
4. comarch 11 19 30-23
5. Unia 11 18 40-32
6. Jastrzębie 10 18 36-27
7. Zagłębie 12 13 41-50
8. ciarko 12 12 33-43
9. Podhale 11 3 15-56

Piłkarze OKS Zet Tychy nadal są 
niepokonani w lidze okręgowej.
oks zet – łąka 3:1. Bramki: 
Kamiński, Słonina, T. Bernat.
oks zet: Kowalczyk – Ryszka, 
Banaszczyk, T. Bernat, Sidło – 
Kamiński, Kuliński (70’ Micha-
lak), Pustelnik, Olszowski (60’ 
Gajewski) – Słonina (70’ Lewi-
cki), Migdał (80’ Ptak).
lks ogrodnik – lks studzie-
nice 1:2 (1:0). Bramka: Wilk.
ogrodnik: Gąsior – Grzybek 
(46’ Pawłowicz), Foltyn, Białas (70’ 
Michalak) – Majnusz, Bojarski, Ko-
czy, Stawicki – Klimas (62’ Wala) 
Wilk, Śmiłowski (80’ Granek).
iskra Pszczyna – juwe ja-
roszowice 2:1. Bramka: Zu-
brzycki.
juwe: Kwiatkowski – Józefo-
wicz, Karlik, Szlosarek, Woźniak 
– Dryk (80’ Gurbisz), Hornik, 
Czupryna, Cibor – Zubrzycki, 
Furmann (65’ Puto).

1. Wilkowice 11 27 43-7
2. MKS Lędziny 11 27 39-10
3. Rekord II 11 27 25-3
4. czarni 11 25 41-15
5. zet tychy 11 25 31-12
6. Pasjonat 10 16 27-20
7. łąka 11 14 19-20
8. Studzienice 11 14 17-32
9. Iskra Pszczyna 11 13 16-24
10. LKS Wisła Wielka 11 12 21-22
11. jaroszowice 11 11 18-29
12. Bojszowy 11 10 16-29
13. ogrodnik 11 7 9-28
14. Bestwinka 11 6 10-35
15. Stal 10 5 15-24
16. Piast 11 3 11-48

klasa a: Siódemka Tychy – Ru-
dołtowice 0:0. Po 11 meczach 
Siódemka jest na 11. miejscu 
z 13 pkt. 
klasa B: Czarni Piasek – Czu-
łowianka Tychy 2:0. Czułowian-
ka jest na 4. miejscu – 18 pkt. 
ls ●

Kolejne zwycięstwo zanotowali 
piłkarze GKS Futsal, pokonując 
GSF 5:2. Wyjątkową skutecznoś-
cią popisał się Marek Kołodziej-
czyk - zdobywca czterech goli.

Pierwszego strzelił już w 3 mi-
nucie, po precyzyjnym uderzeniu 
z dystansu. W 10 min. wynik me-
czu podwyższył Dawid Pasierbek, 
a potem do bramki rywali strze-
lał już tylko Kołodziejczyk – w 21, 

25 i 38 min, z tym że jego bram-
ka nr 3 była prawdziwy majster-
sztykiem - strzelił prawą nogą, ale 
zza lewej, czym całkowicie zmylił 
bramkarza gości. W niedzielnym 
meczu gola zdobył także Bartosz 
Kokot, jednak skierował piłkę 
do… własnej bramki.  
gks futsal tychy – gsf  5:2 
(2:0). Bramki: Kołodziejczyk 4, 
Pasierbek.ls ●

pięć zwycięstw z rzędu i nadal bez porażki.

seria zetki trwa

Ciężko o punkty
WyGRANA Z PODhALEM, PORAżKI Z JKG GKS JASTRZęBIE I cRAcOvIą.

atomówki Punktowały

W miniony weekend drużyna 
GKS Atomówki rozegrała ko-
lejne mecze ligowe. W regu-
laminowym czasie spotkania 
z Kozicami Poznań zanotowa-
no remis 1:1, a w dogrywce 
Kozice szybko strzeliły „złotą” 
bramkę. W niedzielę nato-
miast, w Nowym Targu, nasz 
zespół wygrał z Podhalem 
4:2. Bramki dla Atomówek 
zdobyły: Sylwia łaskawska 2, 
Karolina churas i Ola Górska.

zwycięstwo GKS Futsal.

koŁodziejczyk show

widzew powiększa przewagę.

z wisŁą 
3 listoPada
Niestety, nie możemy w tym 
miejscu opublikować relacji z li-
gowego meczu GKS Tychy – Sto-
mil Olsztyn, gdyż rozpoczął się 
on już po oddaniu tego numeru 
„TT” do druku. Jaki by jednak re-
zultat poniedziałkowego meczu 
nie był, na pewno na czele tabeli 
znajduje się łódzki Widzew, który 
po pokonaniu na wyjeździe Koro-
ny powiększył przewagę nad ry-
walami do siedmiu punktów.

Liczymy na to, że w dwóch 
kolejnych meczach na własnym 
stadionie GKS zainkasuje sześć 
punktów, bo po meczu z ostatnim 
w tabeli Stomilem czeka go spot-
kanie u siebie z beniaminkiem, 
Skrą Częstochowa

Wiemy już natomiast kiedy 
piłkarze GKS Tychy w 1/16 Pu-
charu Polski rozgrywek zmierzą 
się z przedstawicielem PKO Eks-
traklasy, Wisłą Kraków. Spotka-
nie pomiędzy zespołami Artura 
Derbina i Adriana Guli odbędzie 
się na Stadionie Miejskim przy 
ul. Edukacji w środę, 3 listopada 
o dość nietypowej, jak na mecze 
rozgrywane w tygodniu, godzinie 
13:30. ww ●

w iV lidze.

lider Nie 
zwalNia
Kolejne trzy punkty dopisali 
do swojego konta piłkarze GKS 
II Tychy, którzy w sobotę poko-
nali beniaminka z Bestwinki 3:1, 
choć na przerwę to goście scho-
dzili w lepszych nastrojach i przy 
prowadzeniu 1:0. Na szczęście do-
bre zmiany, jakich dokonał trener 
Jarosław Zadylak, przyniosły efekt 
i ostatecznie Trójkolorowi odro-
bili straty i pewnie wygrali.

Tyszanie utrzymali zatem fo-
tel lidera i trzypunktową prze-
wagę nad LKS Bełk, z którym 
w najbliższą sobotę zagrają w me-
czu na szczycie.
gks ii tychy – lks Bestwi-
na 3:1 (0:1). Gole: Orliński (55’), 
Misztal (64’ z karnego), Dzięgie-
lewski (90’ z karnego) oraz Pa-
troń (34’).
gks ii tychy:  Odyjewski – Pi-
pia, Zarębski, Kopczyk, Staniucha 
(54’ Orliński), Kargulewicz, Misz-
tal, Pawlusiński (46’ Legenzow), 
Biegański (46’ Ploch), Paluch (68’ 
Dzięgielewski), Machowski (87’ 
Bielusiak). ww ●
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krzyżówka z hasŁem sudoku
Wirtualna
z lekami

Bucha
spod

pokrywki

Komfortowy
wagon kolejowy

Blef w grze

But na
pluch

Perski
astrolog

Wonna
ywica

Dawny student

Fakty
osobiste

Haczyk przy  i 

Pies przynoszcy
zwierzyn

Odprawia msz
przy ołtarzu

Obok
trefla

Gnom Mata dudoki

Cieknie
z niego
woda

Okupnik z estrady

Ozdobna
chustka

Frygijski
bajarz Skrzynia

na
zaprawCenny

kamie

W głbi
wulkanu

Depilator

Materiał
wybuch. Wikszy

od
gsiora

Liche
spodnie

do robotyRodzaj
pieni

Nie ma
sumienia

Miara
dawnego

piwa

Odzieo-
wa

marka

Fatalne
zagranie

na
boisku

Zellwe-
ger

z kina

Kozacki
wataka

Baba-…,
posta
z bajek

Region
z

Japoni
60-calo-
wy LCD

Turner,
gwiazda

pop

5

4

11 12

3

17

10

6

15

14

8

2

16

1

9

13

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3

6

8

7

2

5

4

2

4

9

5

2

4

7

1

5

3

4

2

1

6

3

1

8

1

7

4

1

3

5

horoskoP

Raja i Rollo, czyli nasze „stare do-
bre schroniskowe małżeństwo”. 
Obrzucasz je przelotnym spojrze-
niem i widzisz tylko dwa niczym 
nie wyróżniające się kundelki, ale 
jeśli zatrzymasz się choć na chwi-
lę i przyjrzysz się im z bliska, wte-
dy gwarantuję, że dostrzeżesz to, 
co w nich wyjątkowe. To wsparcie, 
wzajemna troska i miłość, która 
pokonała najgorsze psie piekło 
jakie możesz sobie wyobrazić – 

Radysy. Gdy tak stoją za kratami, 
ich oczy zdają się mówić: „Skoro 
razem przetrwaliśmy ten kosz-
mar, to teraz może być już tylko 
lepiej. Gdzie są więc nasi ludzie? 
Ci, którzy położą kres naszej tęsk-
nocie za kochającym człowiekiem 
i bezpiecznym domem?”. Zdaje-
my sobie sprawę, że ciężko jest 
znaleźć dom dla dwóch psów, ale 
może ktoś ma tak wielkie serce, 
że znajdzie się w nim miejsce dla 

obojga... Marzymy o tym i nie wy-
obrażamy sobie, że trzeba będzie 
je rozdzielić... rM ●

zaadoPtuj mNie  

raja i rollo

RM

w tyM Miejscu, we wspóŁpracy z wolontariu-
szaMi tyskiego schroniska dla zwierząt pre-
zentujeMy czworonogi, które czekają na swo-
ich nowych wŁaścicieli. spójrzcie na nich 
ciepŁo i otwórzcie swoje serca i doMy.

waga 23.iX-23.X
Nie uciekniesz od dość trudnych osobistych 
decyzji. czeka cię wiele wyzwań, za to nie będzie 
nudno.

skorpion 24.X-21.Xi
Gwiazdy pomogą ci w pracy zespołowej. Pojawi 
się kilka niezwykłych okazji do odmiany losu.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Nie napotkasz teraz większych przeszkód 
w swojej karierze, a mniejsze łatwo pokonasz. Nie 
czas teraz na miłosne decyzje.

koziorożec 22.Xii-19.i
Masz silne wsparcie Księżyca! Możesz realizować 
swoje plany i marzenia. Na horyzoncie przypływ 
gotówki.

wodnik 20.i-18.ii
Uda ci się zakończyć ważną dla ciebie sprawę. 
Twój dom wypełni się gośćmi, gwarem 
i śmiechem.

ryby 19.ii-20.iii
Za sprawom gwiazd ktoś nowy pojawi się w Two-
im życiu! Nie opędzisz się także od adoratorów.

baran 21.iii-20.iV
Możesz liczyć na same sukcesy! Klienci będą 
jeść ci z ręki. Jeżeli coś kupujesz lub sprzedajesz, 
targuj się, a wyjdziesz na plus.

byk 21.iV-21.V
W dobrym nastroju i doskonałej formie intelektual-
nej niestraszne będą ci pierwsze jesienne przy-
mrozki. Twoje serce zabije teraz do kogoś mocniej!

bliźnięta 22.V-20.Vi
Na horyzoncie pojawi się szansa na obiecującą 
znajomość i lepszą pracę. Gwiazdy wprowadzą 
kilka zmian, które ułatwią ci życie.

rak 21.Vi-22.Vii
Twoje słynne niezdecydowanie zniknie 
i dokładnie będziesz wiedzieć, którą drogą iść.

lew 23.Vii-22.Viii
Gwiazdy dobrze wróżą sprawom sercowym. 
Zawalcz o uznanie i premię. Pod koniec tygodnia 
miła niespodzianka!

panna 23.Viii-22.iX
Nie opuszczą cię optymizm i wiara siebie. Możesz 
więc zaszaleć! Wzrośnie Twoja popularność. .
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871

co wiemy o Psach:

raja 
wiek: około 9 lat 
Płeć: suka 
nr ewidencyjny: 7329 
waga: około 15 kg 

rollo 
wiek: około 11 lat 
Płeć: samiec 
nr ewidencyjny: 7353 
waga: około 15 kg
obecnie przebywają: w 
Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach. 
telefon w sprawie adopcji: 
605 897 607. 

więcej na www.kultura.tychy.Pl

19 października, wtorek
godz. 18 – „OżENEK” – projekcja spektaklu 
w reżyserii Jerzego Stuhra z cyklu „Scena Tea-
tru Tv” (Pasaż Kultury Andromeda, pl. Baczyń-
skiego)

20 października, środa
godz. 17 – „LABORATORIUM MyDłA” – war-
sztaty dla dzieci (Klub McK Urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)
godz. 17 – „MALOWANy ANIOł” – rodzin-
ne warsztaty rękodzielnicze (Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 2, ul. Jedności 51)
godz. 18 – TURy KULTURy: spotkanie z Mi-
chałem Fajbusiewiczem (MBP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

21 października, czwartek
godz. 10 – JAK OPOWIADAĆ O SPORcIE 
W MUZEUM: Między kreacją a narracją – konfe-
rencja popularnonaukowa (Tyska Galeria Spor-
tu, ul. Edukacji 7)
godz. 17 – SZTUKA X MUZy – projekcja fil-
mu „Anioł przy moim stole” (MBP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – ZDOBIENIE JAJ Z SITOWIA – ro-
dzinne warsztaty plastyczne (Klub McK Wilko-
wyje, ul. Szkolna 94)
godz. 17 – TO JEST SZTUKA!: „Ideał i zu-
chwałość. Albrecht Dürer” – gawęda o malar-
stwie (Pasaż Kultury Andromeda, pl. Baczyń-
skiego)

22 października, piątek
godz. 19 – WIEcZÓR PROMOcyJNy książki 
„Metallica Poland 1987. Behind the iron cur-
tain” oraz koncert zespołu Dragon (Riedel Mu-
sic club, ul. Oświęcimska 53)

23 października, sobota
godz. 11 – POZNAJ JEZIORO – lekcja ornito-
logiczna dla dzieci w ramach Projektu „Lacus” 
(Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)

godz. 11 – AUKSO4KIDS – „Gama i pasaże-
rowie: G – Krzysztof Penderecki” – warsztaty 
muzyczne dla dzieci (Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)
godz. 16 – WARSZTAT OBEcNOŚcI – tworze-
nie fikcyjnej biografii – warsztaty towarzyszące 
wystawie „Księżniczki i dziewczyny” (Muzeum 
Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 19 – LEJ MI PÓł – koncert zespołu 
(Klub Muzyczny Underground, pl. Korfante-
go 1)

24 października, niedziela
godz. 16 i 18 – ScENA KONESERA: „Tancer-
ka” – monodram Barbary Lach (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)

25 października, poniedziałek
godz. 19 – SPOTKANIE Z PODRÓżNIKIEM: 
„Eto Kamczatka” czyli wulkany rządzą – spot-
kanie z Marzeną Gąsior (Klub McK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)

20 października godz. 18  
spotkanie z MichaŁeM Fajbusiewi-
czeM, Mediateka

Hasło z krzyżówki nr 725: 
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. 

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.
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