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tyski pejzaż dziedzictwa
Wracamy do tematu wywłaszczeń tyskich  
rolników w czasach budowy nowego miasta.

z kompletem punktów
Hokeiści GKS powoli odzyskują zaufanie kibiców. 
W minionym tygodniu wygrali dwa mecze.

„szac” z grand prix
Zakończyła się część konkursowa 47. edycji  
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posadziliśmy sad
Na skwerze przy ul. hloNda powstaje miejski sad owocowy. w miNioNą sobotę tyszaNie posadzili poNad 100 drzew i krzewów.
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Formalności 
i asymilacja
W Tychach otwarto Punkt Pomocy Cudzoziemcom, który prowadzo-
ny jest przez Fundację Międzynarodowe Centrum Pomocy Psycholo-
gicznej. W punkcie oferowana jest pomoc psychologiczna, ale również 
w sprawach formalno-administracyjnych. Wszystkich zainteresowa-
nych odsyłamy na pl. św. Anny 2. str. 5
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kronika policyjna

◆ 4.11 PO POłuDNiu DysPO-
ZytOr ratOWNictWa me-
DycZNegO OraZ DyżurNy 
KmP tychy otrzymali zgłosze-
nie, że z okna budynku wieloro-
dzinnego przy ul. Dąbrowskie-
go ktoś wypadł lub wyskoczył. 
Na miejsce natychmiast udał 
się zespół ratownictwa oraz pa-
trole policji. Okazało się, że 22-
letnia kobieta najprawdopodob-
niej skoczyła z dachu lub z okna 
na 13. piętrze budynku, pono-
sząc śmierć. Miejsce zdarzenia 
zostało zabezpieczone, wezwano 
policyjną grupę dochodzeniowo
–śledczą oraz technika krymina-
listyki i prokuratora. Działania 
funkcjonariuszy trwały kilka go-
dzin. Prokurator zarządził sek-
cję zwłok. Dokładne przyczyny 
i okoliczności tej tragedii wyjaśni 
policyjne śledztwo pod nadzo-
rem prokuratury.
◆ DO grOźNie WygląDają-
cegO ZDarZeNia DOsZłO 
3.11, ok. godz. 17.20 na skrzy-
żowaniu ul. Wyszyńskiego i al. 
Niepodległości. Podczas wyko-
nywania manewru skrętu w pra-
wo z ul. Wyszyńskiego w al. Nie-
podległości doszło do osunięcia 
się ziemi pod tylnymi kołami 
autobusu i pojazd zawisł prawy-

mi tylnymi kołami nad wyko-
pem. Ruch na al. Niepodległo-
ści w kierunku UM Tychy został 
całkowicie zablokowany. Kierow-
ca autobusu powiadomił dyspo-
zytora PKM-u, który na miej-
sce zdarzenia wezwał pomoc 
drogową. Pracownicy pomocy 
drogowej przy użyciu ciężkiego 
holownika wydostali autobus 
z potrzasku. Utrudnienia w ru-
chu w tym miejscu trwały około 
godziny. Z uzyskanych informa-
cji wynika, że nie był to pierwszy 
przypadek na tym skrzyżowaniu. 
Ograniczenia w ruchu wprowa-
dzone na czas przebudowy tego 
skrzyżowania w znacznym stop-
niu utrudniają ruch pojazdom 
komunikacji miejskiej jak i służb 
komunalnych.
◆ W sOBOtę, 6.11 POiNfOr-
mOWaNO służBy, iż w jed-
nym z mieszkań w budynku wie-
lorodzinnym przy ul. Kościuszki 
może znajdować się starsza oso-
ba potrzebująca pilnej pomocy. 
Strażacy podjęli decyzję o wej-
ściu do mieszkania przez uchy-
lone okno i wewnątrz zastali 
lokatorkę, która potrzebowała 
pilnej pomocy medycznej. Ko-
bieta trafiła pod opiekę ratow-
ników medycznych, a następ-

nie została przetransportowana 
do szpitala.
◆ Na al. jaNa PaWła ii, 
w rejonie wjazdu na parking 
przy ul. Moniuszki, doszło 3.11 
do zderzenia ciężarowego re-
nault i vw. Z ustaleń pracują-
cych na miejscu policjantów 
wynika, że do zdarzenia doszło 
w wyniku nieprawidłowej zmia-
ny pasa ruchu przez kierowcę 
ciężarówki, który nie zauwa-
żył znajdującego się po swojej 
prawej stronie osobowego vw. 
Na szczęście w wyniku zdarze-
nia nikt nie ucierpiał.
◆  2.11, O K. g O D Z. 15 
W autOBusie liNii 1 DO-
sZłO Na ul. DmOWsKie-
gO DO NieBeZPiecZNegO 
ZDarZeNia. Podczas dojazdu 
do przystanku jedna z pasaże-
rek upadła doznając urazu ręki. 
Na miejsce wezwany został pa-
trol policji i zespół ratownictwa 
medycznego. Pasażerka (ok. 68 
lat) z urazem ręki trafiła pod 
opiekę ratowników medycz-
nych, a następnie została prze-
wieziona do szpitala. Ze wstęp-
nych ustaleń policji wynika, 
że kobieta jeszcze przed zatrzy-
maniem się autobusu na przy-
stanku wstała i nie trzymała się 

żadnego uchwytu. Przy hamo-
waniu autobusu upadła.
◆ 7.11 OK. gODZ. 20 PO-
iNfOrmOWaNO POlicję 
i straż O DachOWaNiu 
samOchODu OsOBOWegO 
na ul. Bielskiej, w rejonie zjazdu 
na przepompownię w lesie ko-
biórskim.

Jak informuje portal 112tychy.
pl, podczas policyjnych czyn-
ności stwierdzono, iż kierowca 
audi jest pod wpływem alkoho-
lu. Badanie alkomatem wykaza-
ło około 1 promila. Na szczęście 
kierowca podróżował sam, zo-
stał zatrzymany i przewieziony 
do KMP Tychy, a pojazd prze-
kazano rodzinie. Policjanci KMP 
Tychy prowadzą dalsze postępo-
wanie w tej sprawie. ls ●

Wszystkim,

którzy po śmierci mojego

Brata 
Jarka

w tak bolesnych dla nas chwilach

dzielili z nami smutek,

okazywali życzliwość,

dodawali i dodają otuchy

z serca dziękujemy

Daria Szczepańska
z Rodziną

kondolencje

kondolencje

podziękowania
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w sŁoneczne sobotnie 
poŁudnie na zieleńcu 
przy ul. hlonda zebraŁo 
się kilkudziesięcioro 
tyszan, by razeM 
z tyskiM zakŁadeM 
usŁug koMunalnych 
zasadzić pierwsze 
drzewa w MiejskiM 
sadzie. ten powstaŁ 
w raMach budżetu 
obywatelskiego i jest 
to jedna z pierwszych, 
jeśli nie pierwsza, taka 
inicjatywa w kraju.

W miejskim sadzie zasadzono: ja-
błonie (kosztela, antonówka, złota 
reneta, papierówka, koksa poma-
rańczowa), różne odmiany wiśni 
i czereśni, śliwy (węgierka, ren-
kloda ulena) oraz morelę, brzos-
kwinię, oliwnik, rokitnik, pigwo-
wiec, porzeczki czarne, porzeczki 
czerwone, agrest, aronia, malina, 
karagana. Do obsadzenia kopuły 
pergoli użyto 20 sadzonek róż-
nych odmian winorośli. W sumie 
ponad 100 sztuk drzew i krzewów 
oraz narcyz starodawny – ponad 
100 cebulek
– Wymarzyliśmy sobie taką pogo-
dę – rozpoczęła wydarzenie Han-
na Skoczylas, zastępca prezydenta 
Tychów ds. zrównoważonego roz-
woju. – Bardzo się cieszę, że dziś 
razem z mieszkańcami zasadzimy 
pierwsze drzewa w sadzie miej-
skim. Jak świetny jest to pomysł 
potwierdza dzisiejsza frekwen-
cja. Mam nadzieję, że każdy bę-
dzie mógł wziąć udział w sadze-
niu drzewek i za kilka lat spojrzy 
na wysokie drzewo i wspomni, 
że to właśnie to, które zasadził. 
Ogromne podziękowania ślę Ka-
tarzynie Palce, pomysłodawczyni 
tego projektu w ramach Budże-
tu Obywatelskiego oraz Fundacji 
Świat w Naszych Rękach, która 
wraz z Tyskim Zakładem Usług 
Komunalnych przeprowadzi dzi-
siejsze nasadzenia – dodała.

– To jest cudowna i wspania-
ła inicjatywa – mówiła do zebra-

nych Anna Chęć, prezes Fundacji 
Świat w Naszych Rękach. – Jeśli 
się nie mylę jest to precedens 
w skali kraju, żeby głosami miesz-
kańców powstała taka przestrzeń. 
Jestem przeszczęśliwa, że nasza 
fundacja może być jej częścią. 
Mam nadzieję, że inne gminy 
i miasta podchwycą ten świet-
ny pomysł i zrealizują podobne 
na swoich terenach. Moim marze-
niem jest, aby odwrócić trend be-
tonowania parków i skwerów, jaki 
panuje w Polsce i liczę po cichu, 
że dziś wspólnie stawiamy pierw-
szy krok ku temu. Warto również 
zwrócić uwagę na siedziska, któ-
re wykonane są z drzew powalo-
nych lub wymagających ścięcia 
w Tychach. To świetny przykład 
jak można wykorzystać drzewny 
surowiec w mieście. Elementem 
parku jest również kopuła obsa-
dzona winoroślą, co stworzy iście 
sielski i piknikowy klimat.

Głos również zabrała po-
mysłodawczyni projektu Kata-
rzyna Palka. – Pomysł pojawił 
się w mojej głowie z miło-
ści do przyrody. Mam nadzieję, 
że sad będzie służył mieszkań-
com i szerzył edukację przyrod-
niczą. To ważne, aby mieszkańcy 
mieli poczucie, że odpowiada-
ją za swoją przestrzeń i świa-
domość, jak ważnym jej ele-
mentem jest bogata roślinność. 
To również potrzeba zwróce-
nia uwagi na zmiany klima-
tyczne oraz refleksja nad upra-
wą zdrowej i nieprzetworzonej 
żywności. Poza tym ten sad z za-
łożenia ma być też miejscem re-
kreacyjnym. Jestem przekona-
na, że wśród tyszan znajdzie 
się mnóstwo osób, które z chę-
cią rozłożą koc na trawie w cie-
niu owocowych drzew – mówi-
ła Katarzyna Palka.

Warto przypomnieć w tym 
miejscu, że tyski sad jest sa-
dem permakulturowym czy-
li jest samoregulującym się sy-
stemem na wzór ekosystemów 
naturalnych. Permakultura za-

kłada pozostawienie ogrodu 
naturze i bardzo małą lub ze-
rową ingerencję w jej procesy. 
Więcej o tym mówił Ben La-
zar znany piewca tej metody 
w Polsce. – Proponujemy roz-
wiązanie współpracujące z natu-
rą czy bardziej tę naturę naśla-
dujące. Nasadzenia dokonujemy 
na zasadzie tzw. gildii. To zna-
czy, że główne drzewo, które 
znajduje się na środku, jest oto-
czone piętrami nasadzeń, tak jak 
to ma miejsce w naturalnym le-
sie, czyli kolejno piętro koron, 
piętro podszytu i piętro krze-
wów. Na środkowe drzewa wy-
braliśmy głównie stare odmia-
ny jak np. jabłoń kosztela. Jest 
to polska odmiana, której nazwa 
pochodzi jeszcze od Jana III So-
bieskiego. W około posadzimy 
drzewka mniejsze i krzewy. Po-
sadziliśmy również sadzonki 
narcyzów, po ty by odstrasza-
ły nornice. Warto zaznaczyć, 
że dobraliśmy rośliny na zasa-
dzie relacji, w które wchodzą 
w naturze. W każdym kręgu 
jest roślina wiążąca azot, żeby 
nie trzeba było sztucznie nawo-
zić. To zadanie spełnia między 
innymi rokitnik. Tyski sad powi-
nien być samowystarczalny, przy 
czym element ludzki jest jak naj-
bardziej mile widziany. Oczywi-
ście ludzka rola nie sprowadza 
się tylko do nieprzeszkadzania, 
choć z żalem trzeba przyznać, 
że człowiek jest aktualnie głów-
nym zagrożeniem dla roślinno-
ści na naszej planecie. Nie zmie-
nia to faktu, że oko ogrodnika się 
przyda. Aktualnie ograniczyli-
śmy się do bardzo prostego sche-
matu, ale z założenia jest to do-
piero początek. W przyszłości, 
co roku można dosadzać kolej-
ne drzewa i krzewy – tłumaczył 
permakulturowy promotor.

Zapytaliśmy o dwa przykaza-
nia dobrego sadownika. – Pierw-
sze: kochać rośliny, drugie – nie 
przeszkadzać. One doskonale so-
bie poradzą. kaMil peszat ●

posadzone? naturalnie!
w tworzeniu sadu Miejskiego WZIęłO uDZIAł KILKuDZIESIęcIORO TySZAN. 

W akcji zakładania miejskiego sadu owocowego wzięło udział kilkudziesięcioro tyszan.

Drzewka sadziły też całe rodziny.

Stacje ważenia pojazdów powstają na drogach wlotowych do miasta.
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większość inwestycji 
drogowych, jakie 
są obecnie realizowane 
w tycach, związanych 
jest z powstającyM 
inteligentnyM 
systeMeM zarządzania 
i sterowania rucheM 
(its).

Zakończono już przebudowę 20 
skrzyżowań i modernizację syg-
nalizacji świetlnych, prace trwają 
na 13, w najbliższym czasie czeka 
nas przebudowa trzech kolejnych: 
ul. Mikołowska – ul. Wierzbowa, 
al. Niepodległości – ul. Grota-
Roweckiego (prace rozpoczną 
się po zakończeniu zasadniczych 
prac i udrożnieniu skrzyżowania 
ul. Edukacji – ul. Grota Rowe-
ckiego) oraz al. Bielska – ul. Si-
korskiego – ul. Stoczniowców.

Integralną częścią ITS będą 
stacje ważenia pojazdów w ru-
chu. W Tychach planuje się budo-
wę pięciu takich stacji – na trzech 
prace już trwają, a w kolejnych 
dwóch rozpoczną się niebawem.

– Stacje umożliwią pomiar bez 
konieczności zatrzymywania się 
czy redukcji prędkości samocho-
dów – mówi Arkadiusz Bąk, za-
stępca dyrektora Miejskiego Za-
rządu Ulic i Mostów ds. realizacji 
inwestycji. – Dzięki temu cały 
proces ważenia zostanie znacz-

nie usprawniony. To ważne, po-
nieważ samochody przeciążo-
ne, które nielegalnie wjeżdżają 
do miasta, to główny powód de-
gradacji dróg.

Na ul. Beskidzkiej (DK-1) w re-
jonie granicy miasta z Kobiórem 
został wyłączony około 150-me-
trowy odcinek pasa szybkiego ru-
chu. Wyłączenie to nie ma jednak 
wpływu na relacje na węźle Be-
skidzka-Sikorskiego.

Od 8 listopada podobne zawę-
żenie będzie miało miejsce na ul. 
Turyńskiej (DK-44) w rejonie gra-
nicy Tychów z Bieruniem. Cho-
dzi o około 250-metrowy odcinek 
w kierunku na Mikołów. Ponad-
to w trakcie budowy jest stacja 
w rejonie węzła drogowego DK-
86 z Boya-Żeleńskiego, następna, 
która powstanie na DK-44 w re-
jonie granicy Tychów z Mikoło-
wem oraz kolejna na S-1.

Prace zaplanowano tak, żeby 
zminimalizować utrudnienia 
w ruchu, a także z uwzględnie-
niem nadchodzącego sezonu zi-
mowego.

– Nie rozkopujemy całego 
placu budowy, a jedynie te frag-
menty, które jesteśmy w stanie 
przebudować przed zimą – wy-
jaśnia Agnieszka Kijas, rzecznicz-
ka MZUiM. – Przykładowo, ak-
tualnie kończymy zakres robót 
drogowych na stacji na DK 86, 

a do prac konstrukcyjnych wró-
cimy na wiosnę.

Przypomnijmy, że korzyści ja-
kie niesie ze sobą ITS, zobaczymy 
dopiero po uruchomieniu i kali-
bracji systemu, co ma mieć miej-
sce w II połowie 2022 roku. Cał-
kowity koszt inwestycji to około 
118 mln zł z czego blisko 85 pro-
cent stanowi dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, z puli na tzw. 
niskoemisyjny transport miejski. 
Środki te zostały ujęte w Regio-
nalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Śląskiego.

Kolejną dużą inwestycją 
w Tychach będzie planowany 
od dawna remont dwóch wia-
duktów na ul. Mikołowskiej. 
Miasto ma otrzymać dofinan-
sowanie w wysokości 47,5 mln 
z Programu Inwestycji Strate-
gicznych. Szacunkowy koszt ca-
łej inwestycji to 50 milionów zło-
tych. Jak powiedział na ostatniej 
sesji prezydent Andrzej Dziu-
ba, miasto chce ją zrealizować 
w systemie „projektuj i buduj”, 
gdyż skróci to czas realizacji in-
westycji, a poza tym będzie ona 
dość skomplikowana ze wzglę-
du na konieczność prowadzenia 
na mnóstwa uzgodnień z kole-
ją. Modernizacja wiaduktów po-
trwa przynajmniej dwa lata.
leszek sobieraj ●

its nadaje rytm 
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9 listopada 2021 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie 
Osiedla O pomiędzy al. Piłsudskiego, ul. Armii Krajowej i ul. Orzeszkowej 

w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 
listopada 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urba-
nistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy 
Urzędu. [1], [2] Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się [1]:
• w dniu 25 listopada 2021 r. o godzinie 16.30, za pomocą środków porozumiewania się 

na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. 
Link do zdalnej dyskusji dostępny będzie wraz z Obwieszczeniem na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy → 
Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 2021 → Listopad),

• w dniu 9 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 102, piętro I, o godzinie 16:30. 
Podczas dyskusji publicznej obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa sanitarnego, w tym 
obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego, a także limitu 
uczestników wynoszący 150 osób [3]. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić, z co najmniej 
trzydniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną na adres: urbanistyka@umtychy.pl, 
na piśmie na adres urzędu – z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz 
numeru telefonu lub telefonicznie 32 776 3701.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie oddzia-
ływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 31 grudnia 2021 r. [4],
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 
Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w formie: [5],
• pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

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

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

• poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.

Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które 
zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Mia-
sta Tychy (zakładka: Prawo lokalne → Zarządzenia Prezydenta Miasta). [6]
W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady 
Miasta Tychy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu. [7]
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą 
również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (za-
kładka: Zamierzenia władzy → obwieszczenia → zagospodarowanie przestrzenne → 2021 → 
Listopad).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej). [8],

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

Podstawa prawna:
[1]  art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) – zwany dalej u.p.z.p.
[2]  art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

[3]  § 25, § 26 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.)

[4]  art. 18 ust. 1, art. 17 pkt. 11 – u.p.z.p. [5] art. 18 ust 2, art. 18 ust 3 – u.p.z.p. [6] art. 17 pkt. 12 – u.p.z.p. 
[7] art. 20 – u.p.z.p. [8] art. 8a ust 1, art. 17a – u.p.z.p.

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

przy ul. Barona 30
lokal nr 425 II III p powierzchnia 24,97 m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy 
al. Niepodległości 49 – o godz. 900

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 21,60 zł/m2. Wysokość postąpienia – nie 
mniej niż 0,50 zł. Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 24 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 24 listopada 2021 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o	  zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 
szczegółowych 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 
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu 
– wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu. Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, 
która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność 
uzyskania 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.

W sobotę, 6 listopada na cmen-
tarzu komunalnym w Tychach-
Wartogłowcu pożegnano zmar-
łego 2 bm. W wieku zaledwie 52 
lat Marcina Lauera – dziennika-
rza, byłego rzecznika prasowego 
Urzędu Miasta i szefa Wydziału 
Informacji i Promocji UM.

Zmarły był absolwentem LO 
nr 1 im. Leona Kruczkowskiego, 
edukacje kontynuował na kierun-
ku dziennikarstwo na Uniwersy-

tecie Śląskim oraz na studiach po-
dyplomowych. Tuż po studiach 
związał się z redakcją tygodni-
ka „Nowe Echo”, gdzie pracował 
przez kilka lat zanim w końcu lat 
90 powierzono mu funkcję rzecz-
nika prasowego UM, a potem na-
czelnika wydziału zajmującego 
się promocją miasta. Na swej za-
wodowej drodze miał też okazję 
pracować w tyskich browarach, 
a przez ostatnie 13 lat życia zwią-

zany był z koncernem energetycz-
nym Tauron.

Marcina Lauera wspominano 
jako niezwykle inteligentnego 
erudytę, miłośnika muzyki, wspa-
niałego męża, ojca i brata i kole-
żeńskiego współpracownika.

Tego samego dnia na War-
togłowcu zakończył swą długą 
życiową drogę ppor Kazimierz 
Pawlak – jeden z najstarszych 
mieszkańców Tychów, szefa miej-
scowego koła Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów Po-
litycznych.

Kazimierz Pawlak zmarł 30 
października, ledwie miesiąca 
zabrakło mu do wspaniałego ju-
bileuszu setnych urodzin, któ-
ry przypadać miał 28 listopada. 

Urodzony w 1921 roku pod Ja-
rocinem, większość swojego za-
wodowego życia związał z kopal-
nią „Wesoła”, działał też aktywnie 
w społecznych organizacjach 
kombatanckich w Katowicach 
i Tychach, gdzie do śmierci peł-
nił funkcję szefa koła ZKRPiBWP. 
Jego charakterystyczną sylwetkę 
można było zobaczyć na wszel-
kich uroczystościach patriotycz-
nych i wojskowych w mieście, 
bardzo chętnie spotykał się też 
z przedszkolakami, którym opo-
wiadał ciekawą historię swojego 
długiego życia.

Zarówno Marcina Lauera, jak 
i ppor Kazimierza Pawlaka będzie 
Tychom brakowało. Cześć Ich pa-
mięci! ww ●

Miasto szykuje się do zimy.

Tężnia 
nieczynna
5 listopada tężnia w Parku Ro-
dzinnym bł. Karoliny została wy-
łączona na okres zimowy. Wkrótce 
przestaną działać również miejskie 
fontanny. Jak poinformował An-
drzej Dziuba prezydent Tychów: 
– Tężnia została już wygaszona 
na czas przerwy zimowej. Zo-
stanie ponownie uruchomiona 
wiosną. Miejskie fontanny także 
stopniowo będą wyłączane na czas 
zimowy. Działać będą tylko do 15 
listopada. kaMil peszat ●

Nie milkną protesty mieszkańców 
dzielnic Jaroszowice-Urbanowi-
ce-Wygorzele, wspieranych przez 
Radę Osiedla, radnych miejskich 
oraz powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego, którzy ślą do różnych in-
stytucji pisma i petycje. Nadal 
trwa bowiem procedura związana 
z budową w Urbanowicach insta-
lacji beztlenowego przetwarzania 
odpadów biologicznych.

Przypomnijmy, iż firma BM 
Recykling sp. z o.o. z siedzibą 
w Andrychowie kupiła od pry-
watnego właściciela działkę 
w Urbanowicach i na niej za-
mierza zrealizować inwestycję. 
Zwróciła się do Urzędu Miasta 
z wnioskiem o wydanie decy-
zji o środowiskowych uwarun-
kowaniach dla przedsięwzięcia. 

Wraz z wnioskiem złożony zo-
stał raport oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko, który 
aktualnie podlega opiniowaniu 
oraz uzgodnieniu przez organy 
zewnętrzne: Regionalną Dyrek-
cję Ochrony Środowiska, Pań-
stwowy Powiatowy Inspektorat 
Sanitarny, Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodar-
ki Wodnej oraz Urząd Marszał-
kowski. Wniosek rozpatrywany 
jest obecnie pod kątem formal-
no–prawnym.

W minionym tygodniu ty-
ska radna Lidia Gajdas, w imie-
niu Klubu Radnych Prezydenta 
Andrzeja Dziuby, wysłała kolej-
ne pisma, m.in. do Mirosławy 
Mierczyk-Sawickiej, regionalne-

go dyrektora ochrony środowi-
ska w Katowicach oraz Mirosława 
Kurza, dyrektora regionalnego za-
rządu gospodarki wodnej, w któ-
rych czytamy:

„Apelujemy do Państwa o wy-
danie negatywnej opinii dla re-
alizacji tego przedsięwzięcia, 
uwzględniając stanowczy opór 
i sprzeciw mieszkańców wobec 
planów spółki BM Recykling sp. 
o.o. Jesteśmy przekonani, że z na-
leżytym zaangażowaniem po-
deszliście Państwo do tej spra-
wy. Oczekujemy, że weźmiecie 
pod uwagę także głos tych, któ-
rych ten temat dotyka najbar-
dziej – mieszkańców obu miast, 
zdeterminowanych, by wspólnie 
walczyć w tak ważnej dla nich 
sprawie”. leszek sobieraj ●

przebudowa sieci 
kanalizacji deszczowej, 
nowy plac zabaw czy 
oświetlenie zewnętrzne 
– to tylko kilka z prac, 
które Miejski zarząd 
budynków Mieszkalnych 
wykonaŁ na podwórku 
za szpitaleM MiejskiM 
w tychach. prace objęŁy 
teren poMiędzy ul. 
cichą, czarnieckiego 
i al. bielską.

Mieszkańcy budynków znajdu-
jących się za Szpitalem Miejskim 
w Tychach mogą mieć powody 
do zadowolenia. Ich podwórko 
zmieniło się nie do poznania. 
W ramach zadania tyski MZBM 
kompleksowo przebudował pod-
ziemną sieć kanalizacji deszczo-
wej. Zamontowane zostało nowe 
oświetlenie zewnętrzne, wybu-
dowano nowy układ chodników 
dla pieszych z przepuszczalną na-
wierzchnią oraz powstała droga 
dojazdowa do nowej wiaty śmiet-
nikowej.

Dla najmłodszych mieszkańców 
powstał plac zabaw, dla starszych 
– stanowisko do gry w szachy. Ca-
łość dopełniona została rabatami 

i nasadzeniami zieleni wzdłuż 
chodników, gdzie mieszkańcy 
mogą spędzać czas, korzystając 
z zamontowanych ławek parko-

wych. To jednak nie wszystko – 
wiosną planowane jest uzupełnie-
nie podwórka o łąkę kwietną.
opr. kaMil peszat ●

Marcin lauer i kazimierz pawlak pochowani na wartogłowieckim cmentarzu.

osTaTnie pożegnania

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

przy al. Niepodległości 49 na parterze, 

został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianej do:

–   sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 1007/38  

o pow. 7691 m2 położonej w Bojszowach przy ul. Barwnej

komunikat

Kazimierz Pawlak nie opuszczał żadnej uroczystości 
patriotycznej czy wojskowej w mieście.

renoWaCja przy CiChej
zakończona prace ZWIąZANE Z PRZEbuDOWą PODWóRKA. W PRZySZłym ROKu POWSTANIE łąKA KWIETNA. 

w sprawie biogazowni w urbanowicach.

pisma, peTycje, proTesTy…
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Jednym z elementów malej architektury jest stanowisko do gry w szachy. 

UM
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w tychach otwarto 
punkt poMocy 
cudzozieMcoM, 
który prowadzony 
jest przez Fundację 
Międzynarodowe 
centruM poMocy 
psychologicznej. 
w punkcie oFerowana 
jest poMoc 
psychologiczna, 
ale również 
w sprawach ForMalno-
adMinistracyjnych. 
wszystkich 
zainteresowanych 
odsyŁaMy na plac 
św. anny 2.

– To bardzo ważne i potrzebne 
miejsce dla wszystkich osób, któ-
re przyjeżdżają do naszego mia-
sta z zagranicy i chcą rozpocząć 
w nim nowe życie – napisał w me-
diach społecznościowych prezy-
dent Tychów Andrzej Dziuba. – 
Na Placu św. Anny został otwarty 
Punkt Pomocy Cudzoziemcom, 
w którym na wsparcie będą mogli 
liczyć nie tylko dorośli, ale tak-
że dzieci. Tylko w tym roku Po-
wiatowy Urząd Pracy w Tychach 
wydał 4756 oświadczeń o po-
wierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi, z tej liczby 4323 
oświadczenia wydano obywate-
lom Ukrainy. Do tyskich szkół 
i przedszkoli chodzi obecnie 239 
dzieci niebędących obywatelami 
Polski – dodał.

Coraz więcej obcokrajowców 
mieszka w naszym kraju, czę-
sto nie znając języka polskiego, 
co powoduje spore problemy, 
chociażby z uzyskaniem infor-
macji w różnych urzędach czy 
instytucjach. Dzieci bez języka 
polskiego idą do szkoły i zaczy-
nają się trudności adaptacyjne. 
To przeszkoda, która utrudnia im 
dostęp do wiedzy i komunikowa-
nie się z innymi dziećmi.

– Wyjazd do obcego kraju, 
często bez znajomości języka, 
jest z pewnością dużym wyzwa-
niem i wiąże się, zwłaszcza na po-
czątku, z wieloma problemami. 
Chcemy pomóc takim osobom 
zaadaptować się w naszym mie-
ście, rozpocząć nowe życie. Dlate-
go uruchomiliśmy Punkt Pomo-
cy Cudzoziemcom, w którym 
na wsparcie będą mogli liczyć 
nie tylko dorośli, ale także dzie-
ci, głównie uczniowie szkół pod-
stawowych – mówi zastępca pre-
zydenta Tychów ds. społecznych 
Maciej Gramatyka.

dużo pracy u podstaw
Do Punktu Pomocy Cudzo-
ziemcom może zgłosić się każ-
da osoba, która zdecydowała 
się na zamieszkanie w Tychach 
i ma problem ze sprawami for-
malnymi. – Głównie są to spra-
wy administracyjno-prawne – 
mówi Oksana Mytiai z Fundacji 
Międzynarodowe Centrum Po-
mocy Psychologicznej. – Osoby 
przyjeżdżające do Polski przede 
wszystkim zderzają się z barierą 
językową, przez co załatwienie 
wszystkich formalności może być 
utrudnione. A nie są to wyjątko-
wo trudne rzeczy, jednak wyma-
gają skrupulatności. Wynajęcie 

mieszkania, zezwolenie na pracę 
od wojewody czy uprawnienia 
do przebywania na terytorium 
Polski to podstawowe proble-
my, które pomagamy rozwiązać. 
Kiedyś, jeszcze 6 lat temu, rynek 
nieruchomości był bardziej her-
metyczny i dość często zamknięty 
na osoby innej narodowości.

Teraz sprawy się zmieniły zu-
pełnie i inwestorzy często kupu-
ją mieszkania w celu wynajęcia 
np. ukraińskim pracownikom. 
Rośnie też świadomość wśród 
pracodawców. Przede wszyst-
kim nie boją się zatrudniać ob-
cokrajowców i znika tzw. sza-
ra strefa. My pomagamy przejść 
cały proces rekrutacyjny, tak aby 
pracodawca nie został ukarany 
za niedopilnowanie formalności, 
a pracownik nie został deporto-
wany za złamanie prawa. Miesz-
kam w Polsce ponad 6 lat i od lat 
pomagam cudzoziemcom w ta-
kich sprawach. Teraz ta pomoc 
będzie miała charakter bardziej 
instytucjonalny, dzięki czemu za-
toczy szersze kręgi. Na dzień na-
stępny, po publikacji na portalu 
tychy.pl artykułu o naszym punk-
cie, odezwało się do nas kilkadzie-
siąt podmiotów z ofertą pomocy. 
To bardzo cieszy, gdyż ta pomoc 
jest bardzo potrzebna.

W naszym punkcie można 
wziąć udział w intensywnym kur-
sie języka polskiego, otrzymać po-
moc doradczą, dotyczącą legaliza-
cji pracy i pobytu cudzoziemców 
w Polsce, pomoc w poszukiwaniu 
pracy, tłumaczeniu i wypełnieniu 
dokumentów, wniosków, a tak-
że wsparcie językowe w urzędach 
oraz instytucjach miejskich. Po-
nadto będziemy prowadzić biu-
ro ogłoszeń. Często osoby chcące 
polepszyć swoją sytuację finanso-
wą poszukują pracy dodatkowej 
w niepełnym wymiarze godzin. 
Mogą się do nas zgłosić, a my za-
dbamy, aby ich ofertę puścić w od-
powiednie kanały informacyjne – 
tłumaczy pani Oksana.

dzieci najważniejsze
– Ale to nie wszystko. Oferujemy 
też pomoc psychologiczną dla do-
rosłych i dzieci. Wbrew pozorom 
to najmłodsi potrzebują jej naj-

bardziej. Często nie rozumieją, 
dlaczego zmuszane są przez ro-
dziców do całkowitej zmiany oto-
czenia. To może wywoływać po-
stawę opartą na wycofaniu z życia 
społecznego. Nowy kraj, nowy ję-
zyk, nowa kultura, nowa grupa 
społeczna – wszystko to są czyn-
niki stresogenne, a rodzice nie 
zawsze wiedzą, jak rozmawiać 
o tym z dziećmi. Dlatego będzie-
my kłaść silny nacisk na pracę 
z najmłodszymi – dodaje.

Dzieci będą mogły skorzy-
stać ze wsparcia psychologiczne-
go, pedagogicznego oraz wziąć 
udział w wydarzeniach i spotka-
niach integracyjnych. Rodzice we-
zmą udział w spotkaniach doty-
czących m.in. systemu edukacji 
w Polsce, wymagań i zasad oce-
niania wiedzy czy zasad współży-
cia społecznego. – Będziemy pro-
wadzić również zajęcia z historii 
i kultury polskiej i śląskiej. To bar-

dzo ważne, aby dzieci, ale również 
dorośli, mieli podstawową wiedzę 
w tym zakresie. Ułatwia ona ro-
zumienie państwa i jego narodu, 
co prowadzi do głębszej asymila-
cji. Naszym nadrzędnym celem, 
poza pomocą bezpośrednią, jest 
właśnie umożliwienie cudzoziem-
com zasymilowanie się z polskim 
społeczeństwem. Jestem bardzo 
wdzięczna władzom Tychów za to, 
że użyczyły nam lokalu na bardzo 
korzystnych warunkach oraz za-
proponowały pomoc finansową. 
Bez tej pomocy punkt by nie po-
wstał – podsumowuje pani Oksa-
na. kaMil peszat

FormalnośCi i asymilaCja
powstaŁ punkt, W KTóRym KAżDy cuDZOZIEmIEc mOżE POPROSIć O POmOc. 

Pani Oksana pomaga cudzoziemcom od lat. Teraz pomoc będzie 
świadczyć w ramach Punktu Pomocy Cudzoziemcom.
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DaNe KONtaKtOWe:

Punkt Pomocy cudzoziemcom 
pl. św. Anny 2
tel.: +48 793 386 034
email: fundacja.mcpp@gmail.com

zmarła izabela rzeChonek
28 października cZłONKOWIE TySKIEGO KOłA ZWIąZKu SybIRAKóW POżEGNALI SWOją 
WIcEPREZES IZAbELę RZEcHONEK. ZmARłA 25 PAźDZIERNIKA. 
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Izabela Rzechonek urodziła się 
w 1932 r. w województwie tar-
nopolskim (obecnie Ukraina). 
W lutym 1940 r. w wieku 8 lat 
została wraz z matką i dziadkami 
wywieziona na Sybir, do Kras-
nojarskiego Kraju, do wsi Użur. 
Ojciec wcześniej powołany zo-
stał do wojska i ślad po nim za-
ginął.

Na zesłaniu rodzina spędzi-
ła 6 lat w bardzo ciężkich wa-
runkach. To cud, że przeżyli. 
Do Polski wrócili w 1946 roku, 
początkowo do Bytomia, później 
zamieszkali w Tychach. Pani Iza-
bela pracowała w Urzędzie Mia-
sta w Tychach, w Wydziale Do-
wodów Osobistych.

Gdy w 1989 roku w Tychach 
powstało koło Związku Sybira-
ków. Izabela Rzechonek zaan-
gażowała się społecznie w jego 
działalność. Od stycznia 1991 
roku do lutego 2006 roku była 
przewodniczącą komisji rewi-
zyjnej. Była też członkiem komi-
sji wojewódzkiej ds. weryfika-
cji dokumentów do uprawnień 
kombatanckich. Od 23 lutego 

2006 r. aż do śmierci była wi-
ceprezesem Związku Sybiraków 
w Tychach.

Uczestniczyła we wszystkich 
uroczystościach państwowych 
i sybirackich w Tychach, Pszczy-
nie, Katowicach i kilkakrotnie 
w Białymstoku, gdzie w tym 
roku, 17 września, otwarto Mu-

zeum Pamięci Sybiru. Została 
odznaczona m.in. Krzyżem Ze-
słańców Sybiru (srebrną i złota 
odznaką), Odznaką Honorową 
Sybiraka oraz Srebrnym Krzy-
żem Zasługi.
Cześć jej Pamięci!
związek sybiraków, 
koŁo w tychach

Izabela Rzechonek (w środku) od lat uczestniczyła 
we wszystkich uroczystościach państwowych i sybirackich 

w Tychach, Pszczynie, Katowicach.

Wynajmij wolne
boksy handlowe

5|9 listopada 2021www.tychy.pl twoje tychynasze tychy



reklama

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

przy al. Niepodległości 49 na parterze  
został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Tychach przy  
al. Niepodległości, oznaczonej jako część działki nr 1423/32, o pow. 8,30 m2, z przeznaczeniem 
pod śmietnik, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Tychach przy 
al. Bielskiej, oznaczonej jako część działki nr 3586/26 o pow. 13,20 m2, na cele budowy 
tymczasowej sieci napowietrznej, na okres do 3 lat.

komunikaty

9 listopada 2021 r.

Prezydent Miasta Tychy
woj. śląskie

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla U 
przy ul. Uczniowskiej i ul. Sikorskiego w Tychach  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 listo-
pada 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki 
Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu. 
[1],[2]. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się [1]:
• w dniu 2 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 102, piętro I, o godzinie 16:30. 

Podczas dyskusji publicznej obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa sanitarnego, w tym 
obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego, a także limitu 
uczestników wynoszący 150 osób [2]. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić, z co najmniej 
trzydniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną na adres: urbanistyka@umtychy.pl, 
na piśmie na adres urzędu – z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz 
numeru telefonu lub telefonicznie 32 776 3701;

• w dniu 16 grudnia 2021 r. o godzinie 16.30, za pomocą środków porozumiewania się na 
odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag.

Link do zdalnej dyskusji dostępny będzie wraz z Obwieszczeniem na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy →  
Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 2021 → Listopad),
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie oddzia-
ływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 31 grudnia 2021 r.  [4],
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 
Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w formie: [5],
• pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

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

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpi-
sem osobistym,

• poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które 
zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Mia-
sta Tychy (zakładka: Prawo lokalne → Zarządzenia Prezydenta Miasta). [6]
W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady 
Miasta Tychy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu. [7]
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą 
również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (za-
kładka: Zamierzenia władzy → obwieszczenia → zagospodarowanie przestrzenne → 2021 → 
Listopad).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej). [8],

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

Podstawa prawna:
[1]  art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym   t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) - zwany dalej u.p.z.p.
[2]  art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

[3]  § 25, § 26 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz. U. poz. 861 z późn. zm.)

[4]  art. 18 ust. 1, art. 17 pkt. 11 – u.p.z.p. [5] art. 18 ust 2, art. 18 ust 3 – u.p.z.p. [6] art. 17 pkt. 
12 – u.p.z.p. [7] art. 20 – u.p.z.p. [8] art. 8a ust 1, art. 17a – u.p.z.p.

w drugiej poŁowie 
października sześcioro 
uczniów i lo iM. leona 
kruczkowskiego 
wraz z anglistkaMi – 
agnieszką geMborys 
i anną zarMutek 
– uczestniczyŁo 
w wyMianie 
krótkoterMinowej 
w raMach prograMu 
erasMus+ na greckiej 
wyspie siFnos.

W ramach projektu „iGO ECO 
– Respect and Care about the 
Earth” wraz z przedstawiciela-
mi szkół partnerskich z Barce-
lony, Sieny, Bacau, Stambułu i z 
Sifnos tyszanie uczestniczyli w 
cyklu aktywności, wykładów i 
warsztatów, których przewod-
nim tematem było hasło „Save 
Water – Save Life” (Oszczędzaj 
wodę – oszczędzaj życie). Poza 
ciekawymi zajęciami projekto-
wymi uczniowie mieli okazję zo-
baczyć urokliwe zakątki wyspy, 
poznać tradycyjne tańce podczas 
Wieczoru Międzynarodowego, 
przyjrzeć się codziennemu ży-
ciu Greków, a przede wszystkim 
nawiązać nowe przyjaźnie i zna-
jomości.

Ważnym aspektem projektu 
była uprzednio przeprowadzona 
ankieta dotycząca zużycia wody 
w okolicy. Uczniowie przedstawi-
li jej wyniki wszystkim uczestni-
kom. W ankiecie przeprowadzo-
nej przez tyszan udział wzięło 468 
osób. Była to największa uzyskana 
liczba wysłanych formularzy!  

Natalii Stasicy najbardziej po-
dobała się możliwość poznania 
lokalnych zwyczajów, tradycji 
oraz wielu różnic kulturowych 
obecnych na wyspie. – Dzięki go-
spodarzom mogliśmy wejść w co-
dzienne, zwykłe życie mieszkań-
ców Sifnos, a przede wszystkim 
w życie naszych rówieśników 
w tak odmiennym krajobrazie 
i klimacie od naszego. Od razu 
sprawili, że czuliśmy się jak 
w domu, próbując tamtejszych 
przysmaków oraz poznając ich 
wielopokoleniowe rodziny – po-
wiedziała Natalia.

Gabrieli Czapskiej najbar-
dziej podobała się wspólna praca 
w międzynarodowych grupach. 
Szybko nawiązane znajomo-
ści, a nawet przyjaźnie sprawi-
ły, że pobyt na Sifnos przebiegał 
w bardzo domowej, ciepłej atmo-
sferze. Wspólne wypracowywanie 
rozwiązań problemów ekologicz-

nych związanych z wodą, pozna-
wanie życia na wyspie i możliwość 
stania się częścią jednej z greckich 
rodzin były niesamowitymi prze-
życiami. – Pobyt na Sifnos był 
jedną wielką przygodą – pełną 
nowych wrażeń, pysznej greckiej 
kuchni i otwartych, serdecznych 
ludzi – mówi Gabrysia. 

Zuzannę Jarlaczyńską pozy-
tywnie zaskoczyła wyjątkowa ot-
wartość i  pozytywne nastawienie, 
zarówno gospodarzy jak i innych 
uczestników projektu. – Spędzi-
liśmy razem zaledwie tydzień, 
a czuję się jakbym znała ich od lat. 
Lecąc do Grecji spodziewałam się 
ciekawej wycieczki, ale nie sądzi-
łam, że będę się tam czuła tak do-
brze. Sifnos to coś więcej niż pięk-
ne widoki – to przede wszystkim 
wspaniali, pełni radości i pozy-
tywnej energii ludzie, o których 
nigdy nie zapomnę – stwierdzi-
ła Zuzia.

Dla Pawła Ludyni, najciekaw-
szym doświadczeniem było po-
znanie greckiej kultury. – Czy 
to mowa o posmakowaniu tra-
dycyjnej kuchni czy też zwiedza-
niu bajecznie białych miasteczek, 
kończąc na poznaniu greckich 
zwyczajów, wszystko było niesa-
mowite i składa się na doświad-
czenie, którego na nic bym nie 
zamienił. Zwłaszcza wyciecz-
ka do małego, starego miastecz-
ka przy wybrzeżu, Kastro zrobi-
ła na mnie wrażenie. To właśnie 
tam, dzięki grze terenowej dotar-
ło do mnie, że Grecja to nie tylko 
opalanie się na plaży, ale też i dłu-
ga, bardzo bogata historia. 

Kolejną członkinią projektu 
była Magdalena Całus. Tak wy-
powiadała się o wymianie: – Nie 
spodziewałam się, że kiedykol-
wiek będę miała szansę na wzięcie 
udziału w tak wspaniałym pro-
jekcie. Praca włożona w to, aby 

moja kandydatura do projektu 
została zaakceptowana, całko-
wicie się opłaciła. Miałam oka-
zję poznać kulturę i społeczność 
Sifnos. Szokujące było, jak bogatą 
tradycję i kulturę mają mieszkań-
cy, jak wiele lokalnych produktów 
można nabyć na tak małej wyspie: 
ceramikę, sery, oliwki. Oczywi-
ście, początkowo obawiałam się 
trochę tego, jak wyjdzie ten wy-
jazd, jak sobie poradzę, ale te-
raz mogę z czystym sumieniem 
stwierdzić, że nie ma się czego 
bać. Jest to najlepsze doświadcze-
nie jakie może się przydarzyć, po-
lecam każdemu zaangażowanie 
się w projekt tego typu, jeżeli tyl-
ko nadarzy się okazja.

Kinga Krokosz ciepło wspomi-
na wszystkich uczestników wy-
miany, z którymi mogła przeżyć 
jeden z piękniejszych tygodni 
w życiu. Niesamowite widoki, 
słoneczna pogoda, pyszne lokal-
ne jedzenie, a przede wszystkim 
współpraca z pełnymi energii 
i uśmiechu ludźmi to gwaran-
cja przeżycia niezapomnianych 
chwil. – Podczas projektu nawią-
załam znajomości, które mam na-
dzieję będą się wciąż rozwijać, 
wiele się nauczyłam i doświad-
czyłam wspaniałych przygód. Do-
datkowo szczęście mi dopisało, 
gdyż podczas wyjazdu na Sifnos 
obchodziłam swoje 18. urodziny. 
Nie spodziewałam się, że ludzie, 
których znałam zaledwie kilka 
dni staną mi się tak bliscy i spra-
wią, że początek dorosłego życia 
zostanie w mojej pamięci na za-
wsze jako cudowne wspomnienie 
– podsumowała Kinga. Mn ●

Jak wiadomo, tyszanie znakomi-
cie spisali się w… Narodowym 
Spisie Ludności i Mieszkań. Pod 
względem liczby spisanych miesz-
kańców, Tychy zajęły drugie miej-
sce woj. śląskim i 8. w Polsce. Spi-
sało się 89,49 proc. mieszkańców, 
a gdyby to odnieść do liczby za-
meldowanych na terenie Tychów, 
byłoby to aż 95 procent.

Ale na tym nie koniec działań 
związanych ze spisem, bowiem 
od 12 do 24 listopada Główny 
Urząd Statystyczny będzie prowa-
dził kontrolne badanie w Narodo-
wym Spisie Ludności i Mieszkań. 

Badanie realizowane będzie wy-
łącznie za pomocą wywiadów te-
lefonicznych, na losowo wybranej 
próbie 100.000 mieszkań, które 
zostały spisane w NSP 2021.

Ankietowani będą wyłącznie 
pełnoletni respondenci, którzy jako 
pierwsi z danego mieszkania udzie-
lili wywiadu w spisie zasadniczym 
(tzw. pierwsi respondenci).

Ankieterzy statystyczni kon-
taktować się będą z wylosowa-
nymi do badania respondenta-
mi wyłącznie z numeru telefonu: 
22/828-88-88, a dane zostaną za-
rejestrowane w specjalnie przygo-

towanej aplikacji. Pozyskane dane 
podlegają prawnej ochronie i są 
objęte tajemnicą statystyczną.

Tożsamość ankietera będzie 
można zweryfikować na stro-
nie spis.gov.pl lub na infolinii 
22/279-99-99 (koszt połączenia 
zgodny z cennikiem operatora). 
Podobnie, jak w trakcie Spisu Po-
wszechnego, ankieterzy nie będą 
pytać o zarobki, numer karty, PIN, 
majątek etc. Lista pytań zadawa-
nych w badaniu kontrolnym będzie 
dostępna na stronie: spis.gov.pl.

Udział w badaniu kontrolnym 
jest obowiązkowy. ls ●

Może jeszcze zadzwonić ankieter Narodowego Spisu Ludności i mieszkań.

KonTrola obowiązKowa

iCh Wielkie greCkie przeżyCie
uczniowie z „kruczka” W RAmAcH ERASmuSA GOŚcILI NA WySPIE SIfNOS.

Tyscy uczniowie i ich opiekunki spędzali czas 
nie tylko na podziwianiu widoków.
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leszek sobieraj
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dziaŁka zaczynaŁa 
się u zbiegu 
ul. sienkiewicza 
z ul. biblioteczną, 
Mniej więcej Między 
pocztą przy ul. 
batorego a „optykieM” 
przy ul. bibliotecznej. 
MiaŁa 100 M szerokości 
i 1,3 kM dŁugości, 
a kończyŁa się 
dokŁadnie na obecnej 
ul. hierowskiego.

Zamieszczony w „Twoich Ty-
chach” cykl artykułów poświę-
conych tyskim rolnikom oraz 
procesowi wywłaszczenia, który 
rozpoczął się w latach 50. i sięgał 
lat 90., wzbudził niemałe zain-
teresowanie. Skontaktowało się 
z nami kilka osób, w tym m.in. 
pan Witold, syn rolnika, którego 
gospodarstwo rolne znajdowało 
się przy obecnej ulicy Sienkiewi-
cza. Tutaj, w 1918 roku, po prze-
prowadzce z Łazisk Górnych, 
ziemię od gospodarza Niestroja 
kupił jego dziadek.

od sienkiewicza do żwakowa
– Nasze zabudowania zaczyna-
ły się u zbiegu ul. Sienkiewicza 
z ul. Biblioteczną, mniej więcej 
między pocztą przy ul. Bato-
rego a „Optykiem” przy ul. Bi-
bliotecznej – mówi pan Witold. 
– Najpierw był sad, potem zabu-
dowania gospodarcze, nasz dom 
z podwórkiem i stodoła, za którą 
zaczynały się łąki, a potem pola. 
Działka miała 100 m szerokości 
i 1,3 km długości, a kończyła się 
dokładnie na obecnej ul. Hie-
rowskiego. Na naszej działce 
był też wąwóz, w miejscu, gdzie 
obecnie jest ul. Biblioteczna. Bu-
dując domy i wytyczając plac Ba-
czyńskiego, zniwelowano około 
4-metrową skarpę i zasypano 
wąwóz. Zresztą dziś ulica jest 
położona nieco niżej niż plac Ba-
czyńskiego… Ten wąwóz był gra-
nicą naszej działki, która z lewej 
strony sąsiadowała z gospodar-
stwem Balurów, a z prawej strony 
– z Loskami, którzy mieli dom 
w miejscu, gdzie przy pl. Baczyń-
skiego jest księgarnia. Za Loską, 
wzdłuż naszej działki, zabudo-
wania i pole miał Golda. Obecne 
na naszym polu stoi m.in. część 

bloku „z wieżyczkami”, część 
budynku sądu, Szkoła Podsta-
wowa nr 17, część peronu Ty-
chy Zachodnie i budynki przy 
ul. Kopernika. Pole kończyło 
się „hasiową” drogą (obecnie 
ul. Hierowskiego), za którą był 
Żwaków – wówczas przysiółek 
należący do gminy Tychy.

„krzyżacy”
Z dzieciństwa pan Witold pamię-
ta budowę osiedla B.

– Kiedy wybudowano kino 
„Andromeda” byłem na pierw-
szym filmie, jaki wyświetla-
no w 1961 – opowiada. – Byli 
to „Krzyżacy”, których obejrza-
łem jako 8-letni chłopak. W tym 
czasie powstawały kolejne domy 
przy al. Bielskiej, która miała tyl-
ko jeden pas, patrząc od komen-
dy policji – ten po lewej stronie. 
Drugi dobudowano później. Pa-
miętam też jak stawiono budy-
nek, gdzie mieści się poczta przy 
obecnej ul. Batorego, wcześniej 
ul. Bieruta, a jeszcze wcześniej 
tu zaczynała się ul. Paprocań-
ska. Ciekawostką jest, że w ów-
czesnym Tichau nazwy kluczo-
wym ulicom nadano początkiem 

XX wieku (ok. 1905 roku) i wy-
brukowano je kostką z czer-
wonego bazaltu, pochodzące-
go z dawnego kamieniołomu 
zwanego Skałą, gdzie obecnie 
mieści się Centrum Handlowe 
„Skałka”. Tak było m.in. z daw-
ną Plesser Strasse, a współczesną 
ul. Sienkiewicza (nazwa od 1922 
roku z przerwą w czasie wojny 
na Horst Vesel Strasse), do której 
przynależne było gospodarstwo 
rolne mojego dziadka, a od 1936 
– mojego ojca.

zaczęło się w… łaziskach 
górnych
W ciągu minionych 100 lat ro-
dzina pana Witolda kilka razy 
zmieniała miejsce zamieszka-
nia.

– Mój prapradziadek miał go-
spodarstwo w Łaziskach Gór-
nych, a jeden z jego synów – mój 
pradziadek – ożenił się z dziew-
czyną z gospodarstwa w Panew-
nikach. Mieli 14 dzieci, czworo 
zmarło w wieku niemowlęcym. 
Pradziadek nie tylko gospodaro-
wał, ale przy dobrej koniunkturze 
w górnictwie zaczął produkować 
różne narzędzia, wykorzystywa-
ne do pracy na dole. Dorobił się 
niemałej fortuny i wydał ją kupu-
jąc dla trzech synów gospodar-
stwa rolne. Mojemu dziadkowi 
przypadło 18 hektarów w Łazi-
skach Górnych.

pierwsze wywłaszczenie
Któregoś dnia 1913 roku, dziad-
ka pana Witolda odwiedzili 
przedstawiciele Zarządu Dóbr 
Książęcych księcia von Pless. 
W związku z planami budowy 

elektrowni i huty „Łaziska”, nie-
daleko obecnej kopalni „Bole-
sław Śmiały”, potrzebny był ko-
lejny teren.

– Poruszam ten wątek, żeby 
pokazać, jak kwestię wywłasz-
czeń regulowało prawo niemie-
ckie na początku XX wieku i jak 
one przebiegały – kontynuuje 
pan Witold. – Przyszli do dziad-
ka przedstawiciele spółki zarzą-
dzającej majątkiem księcia i zło-
żyli mu ofertę, przedstawiając 
wycenę biegłego. Dziadek nie 
znał dokładnie wartości grun-
tu, ale wydawało mu się to tro-
chę za mało. Wynajął więc swo-
jego rzeczoznawcę i przedstawił 
swoją ofertę. Na zaproponowaną 
cenę nie zgodziła się jednak dru-
ga strona, pisząc w odpowiedzi, 
że będą się starać o inne dział-
ki – sąsiednie. Negocjacje jed-
nak trwały, bo widać, że im bar-
dzo zależało, pomimo że trwała 
I wojna światowa. Ostatecznie 
negocjacje zakończyły się umo-
wą kupna-sprzedaży w 1916 
roku, a przeprowadzka do Ty-
chów miała miejsce w 1918 roku. 
Okazało się, że cena była dwu-
krotnie wyższa niż ta, jaką chcieli 
zapłacić w 1913 roku. Tłumaczę 
sobie to tym, że wojna trwała, 
ziemia była w cenie, a może była 
wysoka inflacja? W każdym ra-
zie na polu dziadka stoją obec-
nie te dwa wielkie łaziskie zakła-
dy – elektrownia i huta.

tychy i… znów wojna
Po sprzedaży ziemi w Łaziskach 
Górnych, dziadek pana Witolda 
kupił gospodarstwo w Tychach. 
Dlaczego w Tychach – tego nasz 

rozmówca nie wie. W każdym ra-
zie po 18 latach gospodarowania, 
w 1936 r przekazał całą nieru-
chomość ojcu pana Witolda. Ten 
rozbudował sad i oprócz zboża, 
zaczął uprawiać tytoń. Jednak 
znów wybuchła wojna, został 
wcielony do niemieckiego woj-
ska i wysłany na front wschodni. 
Przeżył dwie zimy w koszmar-
nych warunkach, był dwukrotnie 
„ranny” – zrobił to sam, by nie 
walczyć dalej w niechcianym 
mundurze, a kiedy odzyskał siły 
trafił na front zachodni – do Dil-
lingen w Bawarii. Tu wykorzy-
stał pierwszą okazję i poddał się 
Amerykanom, gdzie po wery-
fikacji, jako Polaka skierowano 
go do obozu w Ingolstadt, a na-
stępnie w mundurze żołnierza 
polskiego do szkockiego Edyn-
burga.

– Zastanawiał się czy wra-
cać do Polski, do Tychów. Sio-
stry namawiały go do powrotu, 
bo zostały same na gospodar-
stwie i obawiały się, że przej-
dzie ono na Skarb Państwa. Wró-
cił więc w styczniu 1947 roku, 
ale spokojnie gospodarował 
tylko kilka lat – do 1950 roku, 
kiedy zaczęto budować osied-
le A. Już wtedy było wiadomo, 
że miasto się będzie rozbudowy-
wać, bo ubywał hektar za hek-
tarem. Był to dla mojej rodziny 
bardzo ciężki czas – rodzice, są-
siedzi, nawet my – dzieci czuli-
śmy jakąś presję. Codziennemu 
życiu towarzyszyła niepewność 
jutra, rodzice po prostu bali się 
o nas, o to co się stanie z naszą 
rodziną... ●
(c.D.N.)

tyski pejzaż dzieCiństWa
pokŁosie cyklu artykuŁów O WyWłASZcZENIAcH TySKIcH ROLNIKóW.

nasze dziedzictwo

To mapka z 1860 roku. żółtym kolorem oznaczony jest pas ziemi należący do rodziny pana Wi-
tolda. łany pól tyskich rolników były wydłużonymi prostokątami, zapewne od samego początku, 
czyli kiedy były tworzone przez karczowanie pradawnej Puszczy Pszczyńskiej kilka wieków temu. 
Pola były o jednakowej szerokości, lecz nieco zróżnicowanej długości. układ pól rozciągający się 
w kierunku północno-wschodnim (te na północ od Potoku Tyskiego i w kierunku południowo
-zachodnim (te na południe od Potoku Tyskiego). Północne łany kończyły się na granicy lasu, 
a południowe na historycznej granicy z dawnym przysiółkiem żwaków, gdzie obecnie biegnie 
ulica Hierowskiego.

Jeszcze w 1975 roku z gospodarstwa pozostał dom i dwa budynki gospodarcze, ale i one 
ostały końcem 1976 roku wywłaszczone, a początkiem 1977 roku wyburzone. 
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grand prix 47. edycji 
tyskich spotkań 
teatralnych traFiŁo 
do teatru nauMionego 
za przedstawienie „szac”. 
trzy nagrody odebrali 
tyscy reprezentanci 
– teatr t.c.r. zaś 
jedną przyznano 
teatrowi bez rzędów. 
jury podkreśliŁo, 
że tegoroczna edycja 
zostaŁa zorganizowana 
perFekcyjnie, zaś 
zaprezentowanych 
spektakli nie 
powstydziŁby się żaden 
teatr instytucjonalny.

Tyskie Spotkania Teatralne zniknęły 
z kulturalnej mapy regionu na lata. 
Ostatnie trzy edycje odbyły się pod 
zmienioną formą i nazwą TopOFF-
Festival i nie cieszyły się większym 
zainteresowaniem. Tym bardziej 
cieszy powrót do tradycyjnej nazwy 
i formy oraz wspomniana przez ju-
rorów organizacja stojąca na wyso-
kim poziomie, dzięki której spek-
takle konkursowe grane były przy 
zapełnionej widowni. – Postano-
wiliśmy przywrócić Tyskim Spot-
kaniom Teatralnym dawny blask, 
nie jako imprezie teatru offowego, 
tylko głównego nurtu. Ten festiwal 
w założeniu ma być największym 

świętem teatru w mieście – mówił 
przed festiwalem Paweł Drzewie-
cki, dyrektor Teatru Małego. Zabieg 
się udał bez dwóch zdań.

pełen wachlarz form wszelakich
O spełnieniu założeń świad-
czą uczestnicy konkursu dla 

teatrów nieinstytucjonalnych, 
którzy pokazali na scenie pełen 
wachlarz teatralnych form. Bar-
dzo wysoko poprzeczkę posta-
wiła Trupa Komedianty swoją 
komedią dell’arte „Gino i Suzi. 
Kucharze”. Ta trącąca już mysz-
ką forma, kojarzona głównie 

z Charlie Chaplinem czy Fli-
pem i Flapem, w wykonaniu 
Agnieszki i Jonathana Frohlich 
nabrała drugiego oddechu. Gagi 
być może były kliszą powielo-
nych przez lata numerów, ale 
dopracowane do detalu rzemio-
sło biło radosnym blaskiem z ty-
skiej sceny. – Nie można wam 
odmówić perfekcji i miłości 
do gatunku dell’arte. To widać, 
słychać i czuć. Zastanawiam się 
jednak dla kogo dziś gra się ta-
kie przedstawienia – pytał re-
torycznie przewodniczący jury 
Mikołaj Grabowski.

Szeroko dyskutowany pod-
czas teatralnego forum był spek-
takl reprezentantów Tychów – 
Teatru T.C.R., w którym każdy 
z aktorów pokazał jak dojrza-
le podchodzi do teatralnej ma-
terii, zaś Krzysztof Kublicki 
wspiął się na swoje wyżyny, ro-
zumiejąc, że lepiej budować po-
stać subtelnym gestem niż krzy-
kiem. Zostało to docenione 
przez jurorów. – Mam problem 
z nadinterpretacjami i siłowym 
kreśleniem postaci grubym kon-
turem – mówił w omówieniu 
juror Adam Wojtyszko. – Gdy 
studiowałem psychologię kli-
niczną zrozumiałem, że osoby 
zmagające się z najgorszymi de-
monami, na zewnątrz wygląda-
ją na poukładane i spokojne, nie 

zdradzają i nie afiszują się we-
wnętrznym stanem. Doceniam 
waszą grę za to, że w większości 
to rozumiecie – podkreślił juror. 
Reszta gremium była zgodna, 
choć zauważono, że tyska grupa 
mogła przeholować z mnogoś-
cią podjętych wątków i zwrotem 
akcji wywracającym narrację ni-
czym koszulę na drugą stronę. 
Trudno się z nimi nie zgodzić, 
choć świetny scenariusz i nie-
mniej udana reżyseria spowo-
dowały, że widz siedział mocno 
w spektaklu od pierwszych słów 
po kurtynę.

Nagrodę główną jurorzy jed-
nak zdecydowali się przyznać 
Teatrowi Naumionemu za spek-
takl „Szac”. Choć widzielibyśmy 
Grand Prix w tyskich dłoniach, 
trudno dziwić się jurorom. 
Od pierwszych minut propo-
zycja ornontowiczan skupiała 
uwagę widza lepiej niż soczew-
ka światło. Kilka pokoleń ak-
torów zaprezentowało historię 
tyleż lekką, wesołą i frywolną, 
co prawdziwą, ciut cierpką lecz 
szczerą. Pewnej wprawy wyma-
gało przemycenie trafnych re-
fleksji o relacjach damsko-mę-
skich w historii budowanej 
na „łonaczeniu”. Z tym samym 
wyczuciem reżyserka ominęła 
pułapki banału i groteski, o któ-
re nie trudno, mieszając śląskie 
rubaszne żarty z prawdami ślą-
skich om. Nawet finałowe pod-
sumowanie, że „sensem życia są 
gołe baby” brzmiało szczerze, 
nieordynarnie i... pięknie. Peł-
na zgodna z reżyserką i jury.

uznanie mistrza grabowskiego
– Chcielibyśmy podkreślić, 
że prezentacje różnorodne za-
równo pod względem treści jak 
i formy, korzystające z konwencji 
teatru ruchu, teatru plastycznego, 
lalkowego, komedii dell’arte i te-
atru poezji, świadczą o wielkim 
wyczuciu organizatora. Wielość 
konwencji świadczy o sile tyskie-
go festiwalu. Dowodzi, że teatr 
nieinstytucjonalny, mimo trudno-
ści pandemicznych i finansowych, 
rozwija się i szuka sposobów ko-
munikowania się z widzem. Jury 
dziękuje pracownikom Teatru 
Małego za perfekcyjne przygoto-
wanie festiwalu a Pawłowi Drze-
wieckiemu za powrót do formu-
ły Tyskich Spotkań Teatralnych. 
Dzięki nim liczni miłośnicy te-

atru mają swoje święto. Mamy 
nadzieję, że dzięki mecenatowi 
miasta festiwal za trzy lata będzie 
świętował swój okrągły jubileusz 
– zakończył część konkursową 
przewodniczący jury Mikołaj 
Grabowski.

Jury w składzie: prof. Katarzy-
na Flader-Rzeszowska, prof. Mi-
kołaj Grabowski oraz Adam Woj-
tyszko, po obejrzeniu sześciu 
spektakli konkursowych („Hej, 
Ty” Teatru Krzyk odwołano 
z powodu choroby aktorki) po-
stanowiło przyznać następują-
ce nagrody: Grand Prix XLVII  
Tyskich Spotkań Teatralnych 
w wysokości 10.000 zł za spek-
takl „Szac” w reżyserii Iwony 
Woźniak dla Teatru Naumione-
go; nagrodę w wysokości 2500 
zł za kreację zbiorową w spek-
taklu „Disco Mori” dla zespołu 
Teatru T.C.R., nagrodę w wyso-
kości 2500 zł za reżyserię spek-
taklu „Disco Mori” dla Macieja 
Dziaczki, nagrodę w wysokości 
2500 zł za stworzenie drama-
turgii spektaklu „Disco Mori” 
dla Marcina Stachonia, nagrodę 
w wysokości 2500 zł za adapta-
cję na scenę tekstu poetyckiego 
w spektaklu „Stan stabilny” dla 
Tadeusza Łomnickiego.

po mistrzowsku
Tuż po konkursowych rozstrzyg-
nięciach TST wróciły do nurtu 
mistrzowskiego, który rozpoczął 
Teatr im. Jaracza z Łodzi spekta-
klem „Boże mój” na inaugurację 
festiwalu. W niedzielny wieczór 
swój kunszt zaprezentował prze-
wodniczący jury Mikołaj Gra-
bowski, zachwycając brawuro-
wym wykonaniem monodramu 
„Audiencja II”. Aktor umiejętnie 
wciągnął niemal całą widownię 
do wspólnej zabawy, przy okazji 
przemycając istotne schaefferow-
skie rozważania na temat formy 
sztuki jako takiej.

Kolejnym przejawem teatral-
nego mistrzostwa byli „Szewcy” 
Witkacego w realizacji Narodo-
wego Starego Teatru z Krakowa, 
zaprezentowali w poniedziałko-
wy wieczór, zaś zwieńczeniem 
tygodniowego teatralnego świę-
ta w Tychach będzie dwukrot-
nie (9 i 10 listopada) wystawio-
na „Maria Callas. Master class” 
z genialną rolą tytułową Krysty-
ny Jandy. 
kaMil peszat ●

„szaC” z grand prix
tyski teatr t.c.r. DOSTAł Aż TRZy NAGRODy W KONKuRSIE 47. EDycjI TySKIcH SPOTKAń TEATRALNycH, GłóWNE TROfEum POjEcHAłO DO ORNONTOWIc.

To były pracowite dni dla Aukso Orkiestry Kame-
ralnej Miasta Tychy i jej dyrektora Marka Mosia 
– gospodarzy kolejnej edycji festiwalu muzyki 
współczesnej AUKSODRONE, który odbył się 
w miniony weekend w Mediatece przy al. Piłsud-
skiego.

Dziewięć koncertów w ciągu trzech dni, w su-
mie 25 wydarzeń (poza koncertami także spotkania 

z twórcami, warsztaty i sety dj-skie) – to wizerunek 
jednej z najważniejszych imprez na kulturalnej ma-
pie Tychów. Były gwiazdy, wyjątkowi artyści, cieka-
we aranżacje i chłonąca ten niełatwy przecież nurt 
muzyczny publiczność.

Do festiwalu AUKSODRONE wrócimy w kolej-
nym numerze „Twoich Tychów”. 
ww ●

Festiwal auksodrone za nami.

Dziewięć KoncerTów 
w weeKenD

Jednym z wykonawców w panelu „Jazz+” był znakomity kompozytor, aranżer 
i instrumentalista Krzysztof Herdzin, który zagrał z orkiestrą Aukso.
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Fragment potrójnie nagrodzonego spektaklu „Disco mori” tyskiego Teatru T.R.C.

Wspólne zdjęcie laureatów 47. Tyskich Spotkań Teatralnych z jurorami (w środku) i 
zastępcą prezydenta Tychów, Maciejem Gramatyką (trzeci z prawej).
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niebezpiecznyM 
MiteM jest wiara 
w to, że ze zMianą opon 
letnich na ziMowe 
powinno się czekać aż 
spadnie śnieg.

Hamując na mokrej drodze 
z 80 km/h nawet przy +10ºC zi-
mówki poradzą sobie lepiej niż 
opony letnie – w takich warun-
kach samochód na oponach zi-
mowych zatrzyma się 3 metry 
wcześniej. Co więcej – w mo-
mencie, kiedy auto na zimów-
kach już się zatrzyma, samochód 

na oponach letnich będzie jesz-
cze jechał z prędkością 32 km/h. 
Osiągi opon letnich pogarszają się 
wraz ze spadkiem temperatury – 
zmienić zatem opony na zimowe 
należy już wtedy, gdy rano tem-
peratura regularnie spada poni-
żej +7ºC!

Zastosowana w zimówkach 
bardziej miękka i elastyczna mie-
szanka gumowa bieżnika lepiej 
sprawdza się już przy +7/+10ºC. 
Ma to szczególne znaczenie 
na mokrej nawierzchni, gdy opo-
na letnia z twardym bieżnikiem 
nie zapewnia w takiej tempera-

turze właściwej przyczepności. 
Droga hamowania znacznie się 
wtedy wydłuża – dotyczy to tak-
że wszystkich SUV-ów z napę-
dem 4x4!

Opony z homologacją zi-
mową (symbol płatka śniegu 
na tle gór) czyli zimówki znacz-
nie zmniejszają także prawdo-
podobieństwo wystąpienia po-
ślizgu. Mają liczne blokujące się 
nacięcia i rowki – większa liczba 
nacięć umożliwia lepszą przy-
czepność w warunkach jesien-
nej słoty i deszczu ze śniegiem, 
co jest szczególnie istotne pod-
czas często występujących w se-
zonie jesienno-zimowym opa-
dów deszczu i śniegu. To już 
dawno przestały być opony 
na śnieg – nowoczesne opony 
zimowe oznaczają bezpieczeń-
stwo, kiedy robi się chłodno – 
gdy rano temperatura jest po-
niżej 7-10ºC.

Jazda na oponach letnich 
zimą jest całkowicie nieuzasad-
niona z punktu widzenia nie tyl-
ko bezpieczeństwa, ale i ekono-
mii. Jeżdżąc na oponach letnich 
w jesienno-zimowych warun-
kach ryzykujesz zdrowiem swo-
im i innych, wyrzucając przy tym 
ciężko zarobione pieniądze w bło-
to – przyśpieszając zużycie bież-
nika opon, które nie będą nada-
wać się już do użytku w cieplejsze 
miesiące roku. W tym czasie po-
winny już odpoczywać po sezonie 
letnim w przechowalni. an ●

przejdź na zimóWki
radzą eksperci Z PORTALu ŚWIATOPON.INfO.

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:

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

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

Elektryk. Tel. 504 877 825

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

Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504 625 566
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 
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
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 
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
Zatrudnię do sprzątania. Tel. 501 429 
259.

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. 737 938 416
Kupię garaż na os. H - za gotówkę. Tel: 
501 503 735. 

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

SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie Tychy – centrum. 
2 pokoje z aneksem kuchennym, 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.

reklama

autoreklama
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www.tychy.pl

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

Komenda Miejska Policji, 
al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00,  
alarmowy 997;
Straż Pożarna, 
al. Niepodległości 230, 
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe,
ul. Fitelberga 71, 
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe, ul. Barbary 
25, tel. 32/227 31 24, alarm. 992, 
www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi-
cy 6, tel. 32/325 64 11, 
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach, 
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00, 
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00, 
www.szpitalmegrez.pl; 
Sanepid, ul. Budowlanych 131, 
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 
7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7.30-17, 
pt. 7.30-12; rej.pojazdów: 
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55;
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 7-19, 
sob. 7-14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30-18, 
wt.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skar-
bowy-w-tychach, czynny: pon. 
7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/327 
02 46, e-mail: mops.tychy@inte-
ria.pl, czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.-
pt. 7.30-15.30.

Ważne 
telefonymiejskie

Tychy os. K, M - 4, 63.0 m2, 1 piętro, cena 
390600 zł, BN FUBI 509 041 910
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

Szukam mieszkania, pokoju do wynajęcia 
783 516 447 , 722 151 747
Garaż do wynajęcia na os. A i na Skalnej 
tel.: 731 548 494
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.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy os. R, M-5, 78 m2, 5 piętro, cena 
370000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś F, M-4, 47,5 m2, 5 piętro, cena 
285000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś W, M-4,66,2m2,3 piętro, cena 
470000zł VIPART 501 396 663
Tychy, os. H, LOKAL ,parter, 150m2. cena 
640000zł VIPART 501 396 663
Lachowice, Dom,160m2,działka 592m2ce-
na 349000zł, VIPART 501 396 663
Tychy Mąkołowiec-nowy dom, pow 
136m2/550m2 ,cena 750000zł VIPART 
501 396 663
Tychy Paprocany, działka zieleń eko,pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 
966

Bieruń Nowy , działka , pow. 2596m2,cena 
140000zł VIPART 509 733 966
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
69000zł VIPART 509 733 966
Tychy Glinka , działka, pow. 874m2, cena 
460zł/m2 VIPART 501 396 663
Gostyń , działka, pow. 925m2, cena 
50000zł VIPART 501 396 663
Lędziny ul. Lędzińska, działka, pow. 
1311m2, cena 150zł/m2 VIPART 509 
733 966

Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję do-
bre warunki może być zadłużone z ko-
mornikiem oraz innymi problemami tel. 
504- 476-805 www.ihn.com.pl
Kupię działkę okolice Katwice, Tychy, Mi-
kołów , Bielsko, Pszczyna, Wola i inne oko-
lice miejscowościach tel 696-493-977
Poszukujemy działki dla dewelopera gwa-
rantujemy bezpieczną sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977 
Nowa inwestycja !!! na sprzedaż mieszka-
nia 1,2,3 pokojowe z balkonem i windą 
już od 5400 m2 tel. 733-476-805 www.
ihn.com.pl
Na sprzedaż mieszkanie w nowym bu-
downictwie stan deweloperski 2 pokoje 
42 m2 235.200 zł tel. 733-476-805 www.
ihn.com.pl
Na sprzedaż Tychy apartamenty nowe bu-
downictwo-stan deweloperski 455.000 zł 
tel. 886-309-197 www.ihn.com.pl
Na sprzedaż apartament Katowice-Bry-
nów z garażem wysoki standard 3 po-
koje 467.000 zł tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Na wynajem Tychy os Z 48 m2 cena 
1650zł+media+kaucja tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Tychy Dom w zabudowie bliźniaczej 179 
m2 duża działka 710.000 zł tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Dom w zabudowie szeregowej Mysłowice 
pow 119 m2 cena 469.000 zł 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Na sprzedaż działka Tychy pow 840 m2 
media cena 326.760 zł tel. 504- 476-805 
www.ihn.com.pl
Na sprzedaż działka Mysłowice-Koszto-
wy pow. 1293 m2, media przy działce 
265.000 zł 886-309-197 www.ihn.com.pl

Na sprzedaż działka Łaziska ul. Wierzo-
wa pow. 1428 m2 II linia zabudowy cena 
265.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal pow 80 m2 par-
ter tel. 733-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal biurowy od 
25m-148 m2 tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal Bieruń przy głównej 
ulicy, parter,duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal biurowy od 
25m-148 m2 tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokale/magazyny pow 
95 m2, 148 m2, cena od 18 zł/m2 tel 886-
309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal po generalnym re-
moncie idealny na kancelarię, przychod-
nie lekarską cena 3000 zł tel. 504- 476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa Tychy 
i okolice pow 144 m2 i 500 m2 od 15 zł 
m2 tanie ogrzewanie, zadzwoń i zapytaj o 
szczegóły 733- 476-805 www.ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733-476-805 www.ihn.com.pl

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? - zadzwoń 731 713 100
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość szybciej 
i drożej niż myślisz – zadzwoń, pomogę 
Marzena 519-595-674
Tychy, os. F, ul. Wejchertów, 17,5 m2, 9p, 
stan do wejścia, cena 149.000 zł www.
ASTON.com.pl 731-713-100
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
Tychy os. C 52 m2, 2 przestronne pokoje, 
pierwsze piętro, niska zabudowa. Cena 
279.000zł www.ASTON.com.pl 728-713-
101
Tychy Żwaków, ul. Żorska, 1 piętro, 52,8 
m2, 2 pokoje, umeblowanie w cenie. 
Cena 350.000 zł www.ASTON.com.pl 
728-713-101
Tychy Balbina, 4 piętro, 64 m2, 3 poko-
je, umeblowanie w cenie, stan do wpro-
wadzenia, cena 449.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2, działka nie jest budowlana – te-
reny zielone, blisko lasu, cena 79.000 zł 
www.ASTON.com.pl 728-713-101

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
Orzesze, Gardawice działka budowlana 
1973 m2, 250.000 zł, 519 595 672, www.
ASTON.com.pl
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, 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 ul. Harcerska, budynek mieszkalno-
usługowy z garażem podziemnym, całko-
wita pow. 536 m2, parking zewnętrzny na 
11 samochodów, podjazd dla inwalidów, 
cena 2 100 000 zł, 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 umeb-
lowana kawalerka, 29 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, centrum, do wynajęcia umeblowa-
na i wyposażona kawalerka, 1250 zł/mc 
www.aston.com.pl 731-713-100
Tychy Al. Piłsudskiego mieszkanie do wy-
najęcia 2 pokoje w apartamentowcu z 
dużym balkonem cena 1800zł plus media 
www.ASTON.com.pl 728-713-101

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856
SPRZEDŻ Mieszkań i Apartamentów De-
veloperskich w Tychach– INDOMO tel. 508 
063 856 szczegóły na www.indomo.info.
pl oraz www.facebook.com/indomotychy

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

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

transport:

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

kupię / sprzedaM:

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

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

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

Tanio sprzedam komodę, rogówkę, 2 fo-
tele, biurko, 2 stoliki, meblościankę i te-
lewizor Panasonic starego typu. Własny 
transport Tel: 728 889 023
Sprzedam koła na alufelgach opony zimo-
we 205/55/R16, rozstaw śrub 112. Stan 
idealny do grupy VW Tel. 576 288 360

reklama

autoreklama

 – 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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Puchar ODPłyNął Wisłą

Piłkarze GKS Tychy nie zdołali w minioną środę uzyskać awansu do 1/8 finału Pucharu Polski, 
ulegając krakowskiej Wiśle 1:3 (0:1). Tyszanie zagrali jednak dobry mecz i nie przelękli się druży-
ny z ekstraklasy. jeszcze kwadrans przed końcem, po golach młyńskiego (24’) i Grzeszczyka (55’) 
utrzymywał się rezultat remisowy, ale prowadzony w końcówce felicio brown forbes dwukrotnie 
pokonał Odyjewskiego i dał awans krakowianom. ww ●

po koMplet punktów 
sięgnęli w MinionyM 
tygodniu hokeiści gks 
tychy, wygrywając 
starcia z ciarko 
sanok i zagŁębieM 
sosnowiec. teraz 
w rozgrywkach nastąpi 
przerwa, bowieM 
reprezentacja polski 
wyjeżdża na turniej 
baltic challenge cup 
do tallina.

W piątek napłynęły dobre wie-
ści z Sanoka, gdzie GKS poko-
nał Ciarko STS 3:2. W tym me-
czu tyszanie dali popis zarówno 
pewnej niefrasobliwości, jak 
i umiejętności mobilizacji i sku-
tecznej gry. Pierwszego gola 
stracili już w 26 sekundzie me-
czu, kiedy to Sami Tamminen, 
strzałem z bulika zaskoczył Ka-
mila Lewartowskiego. Na lodo-
wisku rozgorzał prawdziwy bój, 
bo tyszanie bardzo chcieli wy-
równać, jednak mimo wielu sy-
tuacji sztuka ta im się nie udała. 
Na dodatek stracili drugiego gola 
w ostatniej minucie gry – tym ra-
zem na 27 sekund przed końcem 
pierwszej tercji.

Gospodarze zaczęli drugą od-
słonę z impetem, jednak ta ter-
cja należała do zawodników GKS. 
W 29 min. na listę strzelców wpi-
sał się Kamil Wróbel, wykorzy-
stując podanie Alexa Szczechury, 
a niespełna minutę później z bli-
ska gola zdobył Bartek Jeziorski. 
Bohaterem ostatniej akcji dru-
giej tercji okazał się Michael Ci-
chy, dzięki któremu podopieczni 
Krzysztofa Majkowskiego objęli 
prowadzenie. W trzeciej odsłonie 
gospodarze przypuścili szturm 
na bramkę Lewartowskiego, 
ale tyszanie nie popełnili błędu 
w grze defensywnej, kontrolując 
przebieg spotkania. W tej tercji 
bramki już nie padły i GKS cie-
szył się ze zdobyczy punktowej.

W niedzielę nasi hokeiści wró-
cili z Sosnowca także z komple-
tem punktów, po wygranej z Za-
głębiem 3:0.

ciarKO sts saNOK – gKs ty-
chy 2:3 (2:0, 0:3, 0:0). Bramki: 
Wróbel, Jeziorski, Cichy.
Z a g ł ę B i e  s O s N O W i e c 
– gKs tychy 0:3 (0:1, 0:1, 
0:1). bramki: Jeziorski, Marzec, 
Szczechura (do pustej bramki 
w 60 min.).

W rozgrywkach PHL nastąpi 
teraz przerwa do 18.11, bowiem 
reprezentacja Polski zbiera się 
na zgrupowaniu, po którym wy-
jedzie na Turniej Baltic Challenge 
Cup do Tallina. W kadrze znala-
zło się trzech zawodników GKS: 

Olaf Bizacki, Bartłomiej Jeziorski 
i Kamil Lewartowski oraz trzech 
rezerwowych: Mateusz Gościń-
ski, Jakub Michałowski i Kamil 
Wróbel. ls ●

1. GKS Katowice 17 37 62-35
2. unia 17 35 71-44
3. gKs tychy 19 33 58-48
4. cracovia 19 32 61-51
5. jastrzębie 17 30 61-47
6. Energa 18 28 57-56
7. ciarko 17 20 52-58
8. Zagłębie 18 17 50-78
9. Podhale 18 8 32-87

z kompletem punktóW
dwa zwycięstwa HOKEISTóW GKS TycHy

DWa mecZe atOmóWeK

Dwa mecze rozegrały Atomówki GKS Tychy. W sobotę znakomi-
cie spisały się w spotkaniu z cracovią, wygrywając 7:0. Od po-
czątku spotkania podopieczne trenerów Dariusza Garbocza 
i beniamina Sławińskiego narzuciły rywalkom swój styl gry i sku-
tecznie punktowały. W niedzielę jednak zmierzyły się z jednym 
z faworytów do mistrzostwa – Stoczniowcem Gdańsk i tym ra-
zem zjeżdżały z lodowiska pokonane. Pierwsza tercja okazała się 
bardzo wyrównana, tyszanki bardzo dobrze grały w defensywie 
i raz po raz kontrowały. jednak w drugiej rywalki zagrały bardziej 
skutecznie, zdobywając trzy gole – w 25 minucie i dwie w 35 
minucie meczu. Wynik meczu Stoczniowiec ustalił w 57 min.
atOmóWKi gKs – Ks cracOvia 7:0 (2:9, 2:0, 3:0). bramki: 
cieślewicz 2, Górska 2, łaskawska 2, churas.
atOmóWKi gKs – stOcZNOWiec gDańsK 0:4 (0:0, 0:3, 0:1).
atOmóWKi: burda-Krokosz – Garbocz, jaromin; łaskawska, 
churas, Rakoczy – Kędra, cieślewicz; Górska, Huchel, Solecka 
– Wawrzonkowska, frankowska.

Michael Cichy zdobył trzecią, jak się okazało 
decydującą bramkę w meczu z Ciarko Sanok.

To
m

as
z G

on
sio

r

W niedzielę, na torze testowym 
FCA Poland odbyła się ósma, 
ostatnia w tym roku runda Samo-
chodowych Mistrzostw Tychów, 
organizowanych przez Automo-
bilklub Ziemi Tyskiej. Po całorocz-
nych zmaganiach poznaliśmy zwy-
cięzców we wszystkich klasach.

Sceneria rozstrzygających po-
jedynków była niezwykle urokli-
wa – słoneczny jesienny dzień 
przyciągnął na tor w Bieruniu 
licznych kibiców. Trasa, na któ-

rej toczyła się rywalizacja, wy-
korzystywała najciekawsze frag-
menty tego obiektu. W kilku 
klasach o końcowych wynikach 
decydowała... liczba zgłoszo-
nych załóg, bowiem od tego za-
leżała liczba przyznanych punk-
tów. Tak więc niemal do końca 
ważyły się losy mistrzowskich 
tytułów. Zresztą na ostateczne 
ustalenia trzeba jeszcze pocze-
kać, z uwagi na możliwe jeszcze 
protesty. Dlatego oficjalne wyni-

ki końcowej klasyfikacji opubli-
kujemy za tydzień.

Niedzielna runda była wpraw-
dzie ostatnią imprezą zaliczaną 
do punktacji SMT, jednak nie 
były to ostatnie w tym roku za-
wody na torze, bowiem organiza-
torzy cyklu zapraszają w grudniu 
na tradycyjne zakończenie sezonu 
– Barbórkę Tyską. Impreza odbę-
dzie się 12 grudnia i będzie obfi-
tować w liczne atrakcje, oraz ak-
cje charytatywne. ls ●

W sobotę 13 listopada, o godz. 
11 Tyska Galeria Sportu zapra-
sza na spacer Stadionie Miej-
skim oraz zwiedzanie wystawy 
stałej TGS.

Kto jeszcze nie był, powinien 
zwiedzić tyski obiekt, ale ze spa-

ceru powinni skorzystać tak-
że ci, którzy bywają na każdym 
meczu GKS. W dni meczowe nie 
ma bowiem możliwości, by zaj-
rzeć do pomieszczeń zaplecza 
technicznwego, piłkarskich sztat-
ni, strefy VIP, itd.

Wstęp jest wolny, ale licz-
ba miejsc – ograniczona. Zapi-
sy: tel. 515 717 430 lub e-mail: 
k.hajduk@tgs.tychy.pl. Zbiórka 
przed wejściem głównym na sta-
dion.
ls ●

Piłkarze GKS Tychy podrepero-
wali w sobotę swój bilans bram-
kowy, pokonując GKS Jastrzębie 
4:1.

Wyższość podopiecznych tre-
nera Artura Derbina nad ligo-
wym outsiderem nie podlegała 
wątpliwości przez całe 90 minut. 
Już do przerwy tyszanie udoku-
mentowali ją golami Jakuba Piąt-
ka i Bartosza Biela, a tuż po zmia-
nie stron po indywidualnym 
rajdzie podwyższył na 3:0 Domi-
nik Połap. Co prawda w 67 min. 
Niewiadomski strzałem do pustej 
bramki zdobył honorowego gola 
dla jastrzębian, ale to było wszyst-
ko, na co tego dnia pozwolili Trój-
kolorowi, którzy za sprawą Seba-
stiana Stebleckiego trafili po raz 
czwarty w końcówce meczu.

Do zakończenia pierwszej run-
dy zostało drużynie GKS jeszcze 

spotkanie z Koroną w Kielcach 
(przełożone z 14.11 na inny ter-
min), po którym pierwszoligow-
cy rozegrają jeszcze trzy kolejki 
rundy rewanżowej – na wyjeź-
dzie z ŁKS i Miedzią oraz u sie-
bie z Resovią.
gKs tychy – gKs 1962 ja-
strZęBie 4:1 (2:0). Gole: J. Pią-
tek (10’), Biel (36’), Połap (48’), 
Steblecki (87’) oraz Niewiadom-
ski (67’).
gKs tychy: Jałocha – Połap, 
Nedić, Szymura, Mańka – Ko-
zina (71’ Janiak), J. Piątek (90’ 
Pawlusiński), Żytek, Grzeszczyk 
(72’ Steblecki), Biel (79’ Kargule-
wicz) – Jaroch (79’ Malec). Żółte 
kartki: Nedić, Kozina.

W pozostałych meczach 16. ko-
lejki: Stomil – Zagłębie 3:1, Chro-
bry – Sandecja 1:0, Arka – Podbe-
skidzie 1:0, Widzew – Miedź 1:1, 

Odra – ŁKS 3:0, Katowice – Ko-
rona 1:0, Puszcza – Skra 1:2, Re-
sovia – Polkowice 0:0. ww ●

i liga
1. Widzew 16 34 30:13
2. miedź 16 32 26:12
3. Korona 16 29 19:12
4. gKs tychy 16 27 20:16
5. Arka 16 26 24:14
6. Sandecja 15 26 17:14
7. Podbeskidzie 16 25 25:21
8. Odra 16 24 22:21
9. łKS 15 22 19:18
10. Skra 15 20 10:14
11. chrobry 15 19 16:15
12. Resovia 16 19 15:17
13. Katowice 16 19 19:26
14. Puszcza 16 15 16:24
15. Stomil 16 13 19:27
16. Zagłębie 16 12 16:25
17. Polkowice 16 12 15:24
18. jastrzębie 16 12 15:30

Kolejny dobry mecz rozegrali pił-
karze rezerw GKS Tychy. Na trud-
nym terenie czwartego w tabeli Pia-
sta II Gliwice pewnie wygrali 3:0 
i wraz z zespołem LKS Bełk prze-
wodzą czwartoligowej stawce. Było 
to dziesiąte zwycięstwo tyszan w 14 
kolejkach bieżącego sezonu.

Mimo, że w ciągu pierwszych 
trzech kwadransów nieco więcej 
okazji do prowadzenia mieli gli-
wiczanie, to jednak zespół GKS 
II schodził na przerwę z jedno-
bramkową zaliczką. Stało się tak 
za sprawą Palucha, który obsłużo-
ny przez Machowskiego ulokował 
piłkę w siatce Piasta.

Tenże Paluch po raz drugi uto-
nął w ramionach kolegów kilka 
minut po zmianie stron. Strzał 
pod poprzeczkę kapitana tyskich 
rezerw był rzadkiej urody, podob-
nie jak cała akcja, zainicjowana 
przez Pipię. W następnych mi-
nutach pierwsze skrzypce wśród 
Trójkolorowych grał Odyjewski, 
który wybronił kilka groźnych 
uderzeń mających ochotę na kon-
taktowego gola gospodarzy.

Zamiast tego mieliśmy w 77 
min. trzecie trafienie podopiecz-
nych trenera Jarosława Zadyla-
ka, które definitywnie zdecydo-
wało o tym, że wszystkie punkty 
wyjadą w sobotę do Tychów. Do-
środkowanie z rzutu rożnego Bie-
gańskiego trafiło na głowę Kop-
czyka, który zgrał piłkę w stronę 
Misztala, który głową ustalił re-
zultat spotkania.

Do zakończenia rundy jesien-
nej w naszej grupie IV ligi zosta-
ła jeszcze jedna kolejka, w któ-
rej GKS II Tychy zagra u siebie 
z Drzewiarzem Jasienica (sobota, 
godz. 11). Z uwagi na dużą prze-
wagę nad grupowymi rywalami, 
bez względu na wynik tej potycz-
ki, drużyna Jarosława Zadylaka 
zakończy rundę na co najmniej 
drugim miejscu.
Piast ii gliWice – gKs ii ty-
chy 0:3 (0:1). Gole: Paluch (32’ 
i 50’), Misztal (77’).
gKs ii tychy: Odyjewski – Ploch 
(67’ Rutkowski), Zarębski, Kop-
czyk, Pipia, Krężelok, Misztal (87’ 
Orliński), Paluch (84’ Staniucha), 

Machowski, Biegański, K. Piątek 
(70’ Pawlusiński). Żółte kartki: 
Ploch i Paluch.

W pozostałych spotkaniach 14. 
kolejki: Bestwina – Podbeskidzie 
II 0:5, Bełk – Kuźnia 3:0, Czaniec 
– Gorzyce 2:0, Jasienica – Cze-
chowice 0:1, ROW – Książenice 
3:3, Góral – Unia Turza 0:4. Mecz 
Landek – Łękawica został przeło-
żony na 20 listopada. ww ●

iV liga
1. bełk 14 32 32:14
2. gKs ii tychy 14 32 43:13
3. unia Turza 14 26 34:22
4. Piast II 14 21 24;17
5. czaniec 14 21 24:21
6. jasienica 14 21 21:24
7. czechowice 14 20 24:17
8. Landek 13 19 22:15
9. łękawica` 13 19 22:25
10. Podbeskidzie II 14 18 22:21
11. Kuźnia 14 17 14:21
12. Książenice 14 14 27:35
13. ROW 14 12 23:37
14. Gorzyce 14 12 16:28
15. bestwina 14 10 18:35
16. Góral 14 7 17:38
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rezerwy nie zwalniają tempa.

zwycięsTwo nr 10

cztery gole zaaplikowane jastrzębiu.

nareszcie sKuTeczni

rozegrano ósmą rundę Samochodowych mistrzostw Tychów.

jeszcze TylKo... barbórKa

tgs zaprasza

spacer po sTaDionie
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iNfOrmatOr KiBica

PiłKa NOżNa. i liga: Koro-
na Kielce – GKS Tychy (mecz 
przłożony); iV liga: 13.11 
GKS II Tychy – Drzewiarz 
jasienica (11); liga okręgo-
wa: 13.11 OKS Zet – juWe 
(13.30), 13.11 Ogrodnik ciel-
mice – Wisła Wielka (13.30); 
klasa a: 14.11 Siódemka 
Tychy – czapla Kryry (13.30); 
klasa b: 13.11 czułowianka 
Tychy – Wisła mała (13.30).
KOsZyKóWKa. i liga: 13.11 
Księżak łowicz – GKS Tychy 
(18).
futsal. i liga: 14.11 GKS 
futsal Tychy – AZS uŚ Kato-
wice (16).
siatKóWKa. ii liga męż-
czyzn: 13.11 Karpaty Krosno 
– TKS Tychy. ls ●

KrzyżówKa z hasłem suDoKu
Nowy fragment
tekstu, ustp

Afisz plastyka Poluje na
grizli,
wapiti

Wygld
czło-
wieka

Japoska
papieroplastyka

Sonet lub oda

Arystokratka
z ciastkarni

Maszyna
szyfrujca

Delektuje
si

potraw

Dwie mocne karty

Deuter dla
wodoru

Nazwa
dwóch
stanów
w USA

Mieszka
i płaci
za to

Drewnia-
na

skrzynia

Płaszcz

… Blues
w

Spodku

redni
rozmiar

Kochaj
go fani

Jan,
kurier

wojenny

Santor
lub

Jarocka

Kolorowy
pisak

Wolny
etat

Rodak
Platona

Składana
na

tarlisku

Kuchen-
ny

daszek

Kakapo

Starr,
eks bitels

Sedno
jakiej
sprawy

Spaja
blachy
nitami

Mały,
szary

gryzo

Odpra-
wiana
przez

kapłana

Obwódka
dookoła
czapki

Buty dla
taternika

Brak
zgody
na co

Kryjówka
dla

mrówki

8

23

1

16

20

17

4

9

5

2

6

13

24

18

7

15

14

3

21

10

22

11

19

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

6

5

4

9

8

3

2

2

3

6

7

4

3

6

8

1

4

1

5

9

2

5

1

5

7

9

horosKop
skorpion 24.x-21.xi
choć jesteś w gorącej wodzie kąpany, tym razem 
planety zalecają rozwagę i ostrożność. Trzymaj 
się z dała od niepewnych interesów i ludzi, którzy 
za bardzo chcą ci pomóc.

strzelec 22.xi-21.xii
możesz teraz mierzyć wysoko. Twoje działania 
zaprowadzą cię do punktu, w którym zawsze 
chciałeś się znaleźć.

koziorożec 22.xii-19.i
Nowe możliwości, przypływ gotówki, dobra 
passa to wpływ Księżyca, który teraz ma nad Tobą 
szczególną pieczę. Korzystaj!

wodnik 20.i-18.ii
Odpuść trochę, a tydzień upłynie w miłej 
atmosferze. Gwiazdy, nawet jeśli nie przyniosą 
wielkich uniesień, to odwrócą Twoją uwagę 
od męczącej czasem codzienności.

ryby 19.ii-20.iii
W domu dużo zamieszania. Wprawdzie 
radosnego, ale na dłuższą metę ruch i harmider 
okażą się trochę męczące.

baran 21.iii-20.iV
jesteś gotowy do zmian, o których wcześniej 
nie chciałeś słyszeć. miłość pojawi się nagle, 
a Twoje zdziwienie będzie mieszać się 
z zachwytem.

byk 21.iV-21.V
Przekonasz się, jak silna jest Twoja rodzina i jak 
bardzo możesz na niej polegać, mimo, że nie 
ominą cię drobne rozczarowania.

bliźnięta 22.V-20.Vi
jeżeli kurczowo trzymasz się błędnej decyzji tylko 
dlatego, że nie wyobrażasz sobie przyznania 
się do pomyłki, to możesz wpaść w pułapkę. 
Przemyśl to.

rak 21.Vi-22.Vii
możliwe spore zmiany – nastaw się do nich 
pozytywnie, a nie będziesz miał problemów 
z wprowadzeniem ich w życie. Niezależność 
myślenia bardzo ci w tym pomoże.

lew 23.Vii-22.Viii
Twój partner nie będzie teraz zbyt rozmowny 
i otwarty – wielu rzeczy trzeba się domyślać. 
A jeśli ci się nie uda, uczuciowa burza 
gwarantowana.

panna 23.Viii-22.ix
W trudniejszych chwilach pomóż sobie 
ćwiczeniami relaksacyjnym. Pamiętaj, by dbać 
o siebie, nie tylko o innych.

waga 23.ix-23.x
Przed Tobą wspaniały tydzień. Księżyc ci sprzyja 
i jesteś w energii pieniędzy. Wykorzystaj to!
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871

Hasło z krzyżówki nr 728: 
DZIEŃ ZADUSZNY

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.

Kilka ostatnich meczów GKS Ty-
chy przyniosło sympatykom ko-
szykówki niemałą dawkę emocji. 
Tak było w meczu z Decką, AZS 
Politechnika Opolska i w sobotę, 
w starciu z Dzikami Warszawa. 
Tyszanie wygrali 79:78, a najważ-
niejsze punkty w meczu zdobył 
Łukasz Diduszko.

Już pierwsza kwarta poka-
zała, że Dziki ostrzą sobie kły 
na komplet punktów. Co prawda 
gra toczyła się przeważnie z lek-
ką przewagą punktową GKS, ale 
na niespełna 2 min. przez koń-
cem Dziki objęły prowadzenie. 
Tyszanie skutecznie odpowie-
dzieli, doprowadzając do remi-

su. W drugiej odsłonie nadal 
toczył się wyrównany mecz – ty-
szanie prowadzili, Dziki doska-
kiwały i ostatecznie do przerwy 
GKS prowadził 44:42.

Sytuacji nie zmieniła trzecia 
kwarta, choć w końcówce przewa-
ga gospodarzy wzrosła do 6 pkt. 
Najciekawsza okazała się ostatnia 
część meczu. GKS ponownie pro-
wadził – 10 punktami (72:62), ale 
na 1,53 min. do końca już tylko 
jednym (74:73). Tyszanie ponow-
nie zapunktowali, a kiedy Didusz-
ko rzucił trójkę na 79:73, do koń-
ca meczu pozostało 56 sekund. 
Rywale rzucili się w pogoń, trafili 
za 3, a chwilę potem z akcji i w ten 

sposób na 42 sek. przed ostatnią 
syreną do odrobienia pozostał im 
już tylko punkt. Trójkę próbował 
rzucić Piotr Wieloch, a dla rywali 
– Bartosz Majewski, ale obaj nie 
trafili i wynik się nie zmienił.

Po 8 meczach GKS Tychy zaj-
muje 3. miejsce z 15 pkt, ale tyle 
samo punktów ma drugi w tabeli 
Górnik Wałbrzych. Prowadzi So-
kół Łańcut – 16 pkt.
gKs tychy – DZiKi WarsZa-
Wa 79:78 (23:23, 21:19, 18:14, 
17:22)
gKs: Koperski 16, Wieloch 15, 
Diduszko 14, Krajewski 11, Tru-
bacz 9, Mąkowski 8, Stankowski 
4, Tyszka 2, Ziaja 0. ls ●

Z wyjazdowego meczu do Siemia-
nowic piłkarze GKS Futsal Tychy 
przywieźli komplet punktów zdo-
bywając aż 10 goli.

Od początku spotkanie przebie-
gało pod dyktando tyszan, którzy 
pierwszego gola zdobyli 1,5 mi-
nuty po rozpoczęciu gry za spra-
wą celnego uderzenia Kołodziej-
czyka. Do przerwy GKS prowadził 
4:0, bo kolejne bramki zdobyli Py-
tel, Pasierbek i Haase. I choć w tej 
części meczu tyszanie grali przez 
dwie minuty w osłabieniu (2 żółte 
kartki otrzymał Krzyżowski), ry-
wale z tego nie skorzystali. 

Po przerwie podopieczni Bar-
tłomieja Nogi nie zwolnili tempa, 
a formą strzelecką błyszczał Pa-

sierbek, który zdobył jeszcze dwa 
gole – nr 5 i nr 6, kompletując hat
-tricka. Na listę strzelców wpisali 
się jeszcze kolejno Kołodziejczyk, 
Widuch, Banaszczyk i w ostatniej 
minucie – Pytel. 

Po siedmiu meczach GKS Fut-
sal zajmuje w tabeli 6. miejsce – 12 
pkt (4 zwycięstwa, 3 porażki).
fc silesia siemiaNOWice 
ŚląsKie – gKs futsal tychy 
0:10 (0:4). Bramki: Pasierbek 3, 
Kołodziejczyk 2, Pytel 2, Haase, 
Widuch, Banaszczyk.
gKs futsal: Barteczka - Haase, 
Kołodziejczyk, Hiszpański, Wi-
duch - Wróblewski, Banaszczyk, 
Sobecko, Kokot, Słonina, Pasier-
bek, Krzyżowski, Pytel. ls ●

W 7. kolejce II ligi siatkarze TKS 
Tychy przegrali 1:3 z Kęczaninem 
Kęty.

Kiedy w pierwszym secie pod-
opieczni Marcina Nycza wygrali 
do 19 wydawało się, że skutecz-
nie powalczą o punkty z rywa-
lem z Kęt. Co prawda drużyna 
ta jest wyżej notowana, jednak 
w tym sezonie nie błyszczy for-
mą i ma na koncie dwie porażki 
z czołowymi zespołami z Jaworz-
na i Andrychowa. Jednak w ko-

lejnym secie goście wygrali dość 
pewnie, a w trzecim udokumen-
towali swoją przewagę, zwycięża-
jąc do 15. W czwartym secie TKS 
zerwał się do walki, chcąc dopro-
wadzić do tie-breaka, ale rywale 
okazali się skuteczniejsi.

W tabeli TKS Tychy pozostał 
na 8. miejscu z dorobkiem 9 pkt 
(3 wygrane, 4 porażki).
tKs tychy – KęcZaNiN Kęty 
1:3 (25:19, 20:25, 15:25, 21:25). 
ls ●

grali siatkarze TKS.

czwarTa porażKa

gks Futsal: Strzelili 10 goli, nie tracąc żadnego.

Do jeDnej bramKi
emocje do ostatnich sekund!

DiDuszKo Dał wygraną

Tylko dwa punkty zdobyły w mi-
nionej kolejce tyskie zespoły ligi 
okręgowej – OKS Zet Tychy 
i JUWe Jaroszowice zanotowały 
po remisie. Porażki natomiast z li-
derującymi w tabeli Wilkowicami 
doznał Ogrodnik Cielmice.

Do zakończenia ligowej je-
sieni w okręgówce pozostała już 
tylko jedna kolejka. Z oceną gry 
naszych zespołów trzeba zatem 
poczekać, ale już dziś można po-
wiedzieć, że swoich kibiców nie 
zawiodła jedynie drużyna OKS 

Zet, która próbuje dotrzymać kro-
ku czołowym zespołom. Gorzej 
to wygląda w przypadku JUWe 
i rzecz jasna Ogrodnika.

W 14. kolejce Ogrodnik do-
znał 11. już porażki, przegrywa-
jąc z GLKS Wilkowice 2:6. Strata 
punktów mogła być jednak wkal-
kulowana w dorobek drużyny, bo-
wiem od rywali drużynę z Ciel-
mic dzieli przepaść. Z kolei remis 
JUWe 1:1 z jedną z najsłabszych 
drużyn tabeli Stalą Bielsko uznać 
należy za niespodziankę. Gdzie 

bowiem szukać punktów, jeśli 
właśnie nie w takich meczach? 
W meczu Wisła Wielka – OKS 
Zet 2:2 wszystkie 4 bramki padły 
do przerwy. Rywale prowadzili 2:0, 
ale tyszanie odrobili stratę i szko-
da, że po przerwie nie pokusili się 
choć o jedno celne trafienie…
1. Wilkowice 14 36 59-11
2. mKS Lędziny 14 36 48-11
3. Rekord II 14 33 32-7
4. jaworze 14 32 48-20
5. OKs Zet 14 27 35-19
6. łąka 14 23 27-25

7. Wisła 14 19 29-28
8. Pasjonat 13 16 31-27
9. bojszowy 14 16 26-31
10. Iskra 14 16 20-36
11. Studzienice 14 15 21-38
12. jaroszowice 14 15 21-36
13. bestwinka 14 9 15-42
14. Ogrodnik 14 7 15-40
15. bKS Stal 13 6 19-34
16. Piast 14 4 16-57

Klasa A: Gardawice – Siódemka 
Tychy 2:0, klasa B: Wisła Wielka II 
Czułowianka Tychy 1:4. ls ●

w niższych ligach.

na Finiszu jesieni
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zaaDopTuj mnie  

denis

RM

w tyM Miejscu, 
we wspóŁpracy 
z wolontariuszaMi 
tyskiego schroni-
ska dla zwierząt 
prezentujeMy 
czworonogi, które 
czekają na swoich 
nowych wŁaścicieli. 
spójrzcie na nich 
ciepŁo i otwórzcie 
swoje serca i doMy.

Nasi seniorzy... Staramy się jak 
możemy, żeby uprzyjemnić im 
życie w schronisku. Zabieramy 
na wybieg, gdzie swobodnie mogą 
sobie obwąchać wszystkie kąty. 
Dreptamy za nimi na spacerach 
poza schroniskiem, aby poczuli 
choć trochę wolności. Czeszemy, 
głaszczemy, przytulamy. Robimy 
wszystko, aby te nasze starszaki, 
będąc czasem na ostatniej pro-
stej życia, znajdowały kochające 

domy. Jednym z takich psów jest 
Denis. To łagodny, stateczny star-
szy pan. Ładnie chodzi na smyczy, 
lubi spokojne spacery. W schro-
nisku nie wykazuje negatywnego 
stosunku do innych psów, więc 
może zamieszkać w domu, gdzie 

psiak już jest.  Niestety, choruje 
na serduszko i wymaga leczenia 
i przyjmowania leków. Musi też 
jeść specjalistyczną karmę. Może 
w Twoim sercu i domu znajdzie 
się miejsce dla tego wspaniałego 
psa? rM ●

cO Wiemy O Psie:

imię: Denis
Wiek: około 14 lat
Płeć: samiec
Nr ewidencyjny: 6731
Waga: około 10 kg
jest zaszczepiony, zaczipowa-
ny i wykastrowany
Obecnie przebywa w miej-
skim Schronisku dla Zwierząt 
w Tychach.
telefon w sprawie adopcji: 
605 897 607 Więcej Na WWW.Kultura.tychy.Pl

9 listopada, wtorek
godz. 11 – bIbLIOTEKA młODycH – spotka-
nie z michałem Rusinkiem (mbP – mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – 47. TySKIE SPOTKANIA TEATRAL-
NE – „maria callas. master class” – spektakl mi-
strzowski Och Teatru (Teatr mały, ul. Hlonda 1)

10 listopada, środa
godz. 11 – bIbLIOTEKA młODycH – spotka-
nie z Pawłem Kopijerem (mbP – mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – jESIENNA OZDObA – rodzinne 
warsztaty plastyczne (Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 2, ul. jedności 51)
godz. 17 – KuLTuRALNA ŚRODA: „musujące 
kule i babeczki do kąpieli” – warsztaty ręko-
dzielnicze (Klub mcK urbanowice, ul. Przejaz-
dowa 8)
godz. 18 – 47. TySKIE SPOTKANIA TEATRAL-
NE – „maria callas. master class” – spektakl 
mistrzowski Och Teatru (Teatr mały, ul. Hlon-
da 1)

11 listopada, czwartek
godz. 12 – NIEPODLEGłA DO HymNu! – uro-
czystość z okazji Święta Niepodległości (skwer 
przy Pomniku Niepodległości, al. Niepodległo-
ści 49)
godz. 12.30 – WEź POLSKę NA WARSZTAT! 
– warsztaty patriotyczne i stanowiska histo-
ryczno-edukacyjne (skwer przy Pomniku Nie-
podległości, al. Niepodległości 49)
godz. 17 – „bAcZyńSKI I INNI ROmANTy-
cy” – koncert Tyskiego chóru mieszanego Pre-
sto cantabile z solistami (kościół pw. św. marii 
magdaleny, ul. Damrota 62)
godz. 18.30 – „ŚWIATłO cIENI” – widowisko 
multimedialne z okazji Święta Niepodległości 
(urząd miasta, al. Niepodległości 49)

13 listopada, sobota
godz. 11 – POZNAj STADION miejski i Tyską 
Galerię Sportu – oprowadzanie (Tyska Galeria 
Sportu, ul. Edukacji 7)

godz. 16 i 19 – „SEX, DRuGS I DIScO POLO” 
– spektakl (Teatr mały, ul. Hlonda 1)
godz. 19 – RADIOHEAD – bartek Wąsik (forte-
pian) – koncert w cyklu Next Wave (mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – cHEAP TObAccO – koncert (Rie-
del music club, ul. Oświęcimska 53)

14 listopada, niedziela
godz. 16 i 19 – PAWEł DOmAGAłA – kon-
cert w ramach trasy „Wracaj Tour” (Teatr mały, 
ul. Hlonda 1)

15 listopada, poniedziałek
godz. 18 – ANDROmEDA – kino, jakie znamy: 
projekcja filmu „minari” (Pasaż Kultury Andro-
meda, pl. baczyńskiego)
godz. 18 – SPOWIEDź PRZEmyTNIKA – spot-
kanie z cezarym borowym cyklu „Świat na wy-
ciągnięcie ręki” (mbP – mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 19 – SPOTKANIE Z PODRóżNIKIEm: 
„Odkryj miasta hanzeatyckie. Dania i Niemcy 
Północne na rowerze” – spotkanie z Alicją i bar-
toszem maciejewskimi (Klub mcK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)

reklama

14 listopada, godz. 16 i 19 – paweŁ 
doMagaŁa – koncert w raMach 
trasy „wracaj tour”, teatr MaŁy
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