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podziel się ciepłem
Tyskie radne uruchomiły na dworcu PKP punkt,  
w którym można oddać lub zabrać zimową odzież.

Łeb w łeb z bełkiem
Po rundzie jesiennej rozgrywek IV ligi  
piłkarze rezerwy GKS zajmują fotel wicelidera.

W stulecie Czułowianki
Tyska Galeria Sportu zorganizowała spotkanie  
poświęcone jubileuszowi miejscowego klubu.4 1410
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biało-czerwone święto
z okazji narodowego święta 11 listopada zorganizowano w tychach mszę, koncert i mapping, złożono kwiaty pod pomnikami.
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Od SP 17 dO KM PZPR
Co prawda dokładnie 50 lat istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej 
im. F. Rybickiego w Tychach minęło we wrześniu ub. roku, ale pande-
miczne obostrzenia spowodowały, że uroczystości z tej okazji trzeba 
było przełożyć. str. 5
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kronika poliCyjna

◆ 12.11, OkOłO gODZ. 13.45, 
PatrOlujący rejON OsieD-
la c i D strażnicy miejscy zauwa-
żyli, że w rejonie wejścia do Woj-
skowej Komendy Uzupełnień leży 
kobieta. Bezzwłocznie przystąpili 
wraz z przechodniami do udziele-
nia pomocy oraz wezwali karetkę. 
Kobieta poinformowała o swo-
ich dolegliwościach oraz przeby-
tym w ostatnim czasie zabiegu, 
który mógł spowodować utratę 
przytomności. Strażnicy do cza-
su przyjazdu pogotowia, zaopie-
kowali się kobietą, a następnie 
przybyłemu na miejsce zespoło-
wi przekazali pacjentkę.
◆ Na tereNie WOjeWóDZkie-
gO OśrODka ruchu DrOgO-
WegO przy al. Jana Pawła II do-
szło do zdarzenia drogowego. 8.11 
podczas egzaminu praktycznego 
kobieta (37 lat) kierująca pojazdem 
egzaminacyjnym uderzyła w ogro-
dzenie placu manewrowego i prze-
jechała przez chodnik zatrzymu-
jąc się na pasie zieleni. Na szczęście 
chodnikiem nikt akurat nie prze-
chodził. Kierującej nic się nie sta-
ło. Na miejsce zdarzenia wezwany 
został patrol policji.
◆ 10 listOPaDa PO gODZi-
Nie 7.30 Na rONDZie Pa-
PrOcańskim (ul. Armii Kra-
jowej – al. Piłsudskiego) doszło 
do zderzenia – w toyotę uderzył 

vw. Ze wstępnych ustaleń pracu-
jących na miejscu policjantów 
wynika, że kierowca vw wjechał 
na rondo nie ustępując pierw-
szeństwa kierowcy toyoty.
◆ Na ul. turyńskiej (Dk 44) 
w rejonie wyjazdu z terminala lo-
gistycznego na pasie w kierunku 
centrum Tychów doszło 9.11 wie-
czorem do dwóch zdarzeń drogo-
wych. W gęstej mgle kierowca oso-
bowej hondy i ciężarowego mana 
z naczepą nie zachowali należytej 
ostrożności i wjechali do wykopu 
na przebudowywanym odcinku 
drogi. Utrudnienia w ruchu trwa-
ły blisko trzy godziny.
◆ tyscy strażacy ZOstali 
WeZWaNi DO POżaru kOt-
łOWNi przy jednym z domów 
na ul. Barwnej w Świerczyńcu. 
Pożarem objęty był garaż i kot-
łownia w budynku gospodar-
czym na terenie jednej z posesji. 
Po kilkunastu minutach sytuacja 
została opanowana. Po ugaszeniu 
pożaru strażacy wynieśli spalone 
elementy wyposażenia oraz skła-
dowane materiały. ls ●

◆ DrOga reDakcjO
Piszę do Was, aby na łamach 
Twoich Tychów podziękować 
dwóm policjantom, od których 
otrzymałam nieocenioną po-
moc. Niedawno odszedł mój 

mąż i uczucie straty wciąż jest 
we mnie bardzo silne. Jego grób 
odwiedzam prawie codziennie, 
tak też było 11 listopada. Wra-
cając do domu zorientowałam 
się, że nie mam ze sobą torebki. 
Spanikowałam, bo noszę w niej 
klucze do domu, wszystkie doku-
menty i trochę gotówki. Pierwsze 
co mi przyszło do głowy, to uda-
nie się na komendę. Tam się mną 
zaopiekowano i to słowo bardzo 
dobrze obrazuje podejście po-
licjantów. Panowie byli bardzo 
uprzejmi, nie czułam się intruzem 
czy petentem, ale jak osoba, któ-
rej faktycznie z całych sił starają 
się pomóc. Policjanci poprosili 
mnie, bym zrelacjonowała moją 
drogę i wszystko, co podczas niej 
robiłam. Krok po kroku doszli-
śmy w końcu do śmietnika. Jeden 
z policjantów wygrzebał z niego 
moją torebkę. Prawie się popłaka-
łam ze szczęścia. Zachowanie po-
licjantów zasługuje na pochwałę, 
ja zaś mam wobec nich ogrom-
ny dług wdzięczności. Pragnę 
złożyć na ręce komendanta Ko-
mendy Miejskiej Policji w Ty-
chach ogromne podziękowanie 
za tak wspaniałych funkcjonariu-
szy oraz prośbę o chociaż słow-
ną pochwałę dla panów, którzy 
mi pomogli. Tacy funkcjonariusze 
to skarb. krystyna balion ●

od kilku tygodni 
rośnie liCzba zakażeń 
i zaChoroWań na  
CoVid-19. nadal jednak 
stosunkoWo nieWiele 
osób jest W polsCe 
zaszCzepionyCh 
– 53,1 proC. 

Tymczasem w związku z dużą 
liczbą zachorowań, spowodo-
wanych wariantem koronawi-
rusa delta, odporność stadna 
może być osiągnięta dopiero 
po zaszczepieniu przynajmniej 
90 procent społeczeństwa.

Zdaniem wielu specjalistów, 
głównym celem szczepionki jest 
ochrona przed ciężkim prze-
biegiem choroby i powikłania-
mi, których nie da się przewi-
dzieć, jednak szczepienia nie 
powinny zastępować stosowa-
nia innych środków ostrożno-
ści. Od 2 listopada rozpoczęły 
się szczepienia dawką przypo-
minającą dla wszystkich osób, 
które ukończyły 18. rok życia 
i otrzymały dwie dawki szcze-
pionki Pfizer, Moderna, Astra 
Zeneca lub jedną dawkę szcze-
pionki COVID-19 Vaccine Jans-
sen. Przypominającą dawkę sto-

suje się we wskazanych grupach 
z zachowaniem odstępu co naj-
mniej 6 miesięcy po ukończe-
niu pełnego schematu szczepie-
nia przeciw COVID-19. Stosuje 
się ją w związku ze zjawiskiem 
słabnącej odporności. Jest ono 
całkowicie normalne, bo nie 
wszystkie szczepionki są pre-
paratami działającymi doży-
wotnio. Podanie kolejnej dawki 
szczepionki ma na celu popra-
wę, utrwalenie i przedłużenie 
ochrony.

Jak wygląda sytuacja w Ty-
chach, jeśli chodzi o liczbę za-
szczepionych osób? W poniedzia-
łek, 15.11 pełną dawką zaszczepiło 
się 57,1 proc. Dla porównania 
– w sąsiednich miastach i gminach 

(dane dotyczą w pełni zaszczepio-
nych): Bieruń – 52,8 proc., Boj-
szowy – 50,08 proc., Katowice 
– 60,7 proc., Kobiór – 51,9 proc., 
Lędziny – 51,9 proc., Mikołów 
– 57,9 proc., Pszczyna – 53,3 proc., 
Wyry – 53,4 proc.

Z danych wynika, iż spośród 
126.871 mieszkańców Tychów 
przynajmniej jedną dawką za-
szczepionych jest 74.159 osób, 
natomiast w pełni zaszczepio-
nych jest 72.454 tyszan. Najwię-
cej mieszkańców jest zaszczepio-
nych w grupie wiekowej 40-59 
lat – 22.503 osób. Jeśli chodzi 
o najmłodszych, to w grupie 
wiekowej 12-19 lat zaszczepiły 
się 4.383 osoby. 
ls ● 

Dwie Dawki i trzecia
ilu tyszan jEST W PEłNI ZASZcZEPIONych?

podziękowania
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cały Dzień ze świętem niepoDległości
Miejskie CentruM kultury ZADbAłO O bOGATą OfERTę DLA TySZAN Z OKAZjI 11 LISTOPADA.

tegoroCzne obChody narodoWego śWięta niepodlegŁośCi byŁy zdeCydoWanie 
bogatsze od tyCh zeszŁoroCznyCh. to efekt rozluźnienia reżiMu sanitarnego, 
który oboWiązuje od poCzątku pandeMii. Miejskie CentruM kultury 
przygotoWaŁo CaŁodnioWy prograM, zaś W jego raMaCh nie zabrakŁo 
patriotyCznego konCertu, pikniku z WarsztataMi Czy MultiMedialnego pokazu. 
gŁóWne uroCzystośCi skupiŁy się przy poMniku niepodlegŁośCi, gdzie liCzne 
delegaCje zŁożyŁy kWiaty.
zapraszaMy do obejrzenia fotoreportażu kaMila peszata.

Najważniejsze uroczystości tego dnia odbyły się pod Pomnikiem Niepodległości przy Urzędzie Miasta Tychy, gdzie 
punktualnie w południe odśpiewano hymn narodowy z udziałem orkiestry KWK Piast oraz chóru Cantate Deo. 

Wiceprezydent Igor Śmietański odczytał list od Andrzeja Dziuby, w którym prezydent zaznaczył, jak ważna jest 
pamięć o bohaterach, dzięki którym Polska jest niepodległa. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Po złożeniu kwiatów wszystkich obecnych zaproszono na rodzinne warsztaty edukacyjne „Weź Polskę 
na warsztat! ”, podczas których prezentowano umundurowanie i ekwipunek wojska polskiego, prowadzono 

naukę fechtunku czy udostępniono klocki LEGO. Sporym zainteresowaniem cieszyły się zdalnie 
sterowane modele czołgów imitujące wyposażenie polskiej armii podczas drugiej wojny światowej.

Popołudniu odbyła się uroczystość składania kwiatów pod pomnikiem Poległych Powstańców Śląskich 
w Czułowie. Wśród delegacji znaleźli się również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Czułowie. Po ceremonii 

wszystkim zebranym podziękował za udział radny Józef Twardzik inicjator odbudowy pomnika.

Wieczorem w kościele pw. św. Marii Magdaleny odbył się koncert Tyskiego Chóru Mieszanego Presto 
Cantabile pod dyrygenturą Agnieszki Zimnej „Baczyński i inni romantycy”. Zaprezentowano m.in. 

utwory F. Chopina, S. Moniuszki oraz innych kompozytorów do słów Kamila K. Baczyńskiego.

Uroczystości związane z 11 listopada zakończono mappingiem na ścianie budynku Urzędu 
Miasta. Multimedialne widowisko przygotowało Kopaniszyn Studio, które metaforą i grą 

cieni opowiedziało o wolności jako źródle, do którego intuicyjnie zmierzamy.
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Prezydent Miasta Tychy
16 listopada 2021 r.

OGŁOSZENIE

o  przystąpieniu do zmiany Uchwały Nr XXXVI/742/13 Rady Miasta Tychy z dnia  
28 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej  

i doliny rzeki Gostyni w Tychach

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXXII/620/21 z dnia  
28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXXVI/742/13 rady 
Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarow-
ania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, 
cielmickieji doliny rzeki Gostyni w Tychach.[1], [2]

Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 7 grudnia 2021 r., z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, 
adresu i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie: [1], [2]
1) papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

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

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

3) poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.

Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się:
1) w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,
2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.

umtychy.pl/ w zakładce: Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie 
przestrzenne → listopad 2021.

Informacja o ochronie danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej 
zakładce Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale Pla-
nowania Przestrzennego i Urbanistyki.[3],[4].

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

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

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

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

[3]  art. 8a ust. 1 – u.p.z.p.
[4] art. 17a – u.p.z.p.

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Tychy

Nr GWB.6740.5.4.2021.BC

z dnia 4 listopada 2021 r.

Na podstawie art. 11d ust 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1363 
z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy zawiadamia, że na wniosek z dnia 9 września 2021r. 
(uzupełniony w dniu 18 października 2021r., na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.) Pana Artura 
Kurdziel, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 4 listopada 2020r. Dyrektora 
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, który działa na podstawie pełnomocnictwa 
Prezydenta Miasta Tychy Nr 077.1/34/20 z dnia 4 listopada 2020r. zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej dla zadania pn:

Budowa drogi gminnej klasy L w km 0+000,00 do km 0+450,59 wraz 
z przebudową skrzyżowania z ul. Targiela oraz przebudową odcinka ul. Targiela 
w km 0+000,00 do 0+144,85 będącej drogą gminną klasy D w ramach zadania 

pn.: „Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego 
w Tychach oraz przebudowa ul. Targiela”.

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości lub ich części według katastru 
nieruchomości:

Gmina Tychy/Obręb Cielmice
812/234, 810/262, 3564/114, 3565/114, 3331/126, 1369/126, 419/228, 3333/126, 464/1, 
514/217, 759/1, 769/263, 840/271, 515/217, 686/228, 690/228, 809/228, 758/1, 2402, 
1116/85, 1361/115, 414/261, 412/233, 2737/121, 2738/121, 1367/126, 811/262, 813/234, 
1365/121, 416/230, 418/228, 1359/115, 748/211, 749/211, 516/211, 272, 3559/114, 
1362/115, 3326/126, 688/230, 264, 815/234, 4259/115.

Gmina Tychy/Obręb Paprocany
4755/81, 4754/81, 4759/85, 4758/85.

Działki podlegające podziałowi:
759/1, 769/263, 840/271, 515/217, 686/228, 809/228, 758/1, 2402, 1116/85, 748/211, 
749/211, 4754/81, 4759/85.

Wobec powyższego informuje się, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego 
zawiadomienia, strony mogą składać w przedmiotowej sprawie wyjaśnienia i zastrzeżenia 
w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta w Tychach przy ul. Barona 30, w godzinach pracy 
Urzędu (informacja na stronie internetowej BIP UM Tychy).
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

z up. Prezydenta Miasta Naczelnik Wydziału Budownictwa 
/-/mgr inż. Dariusz Ferenc

komunikaty

ziMa to zaWsze 
trudny Czas dla 
osób potrzebująCyCh 
i bezdoMnyCh. spadek 
teMperatury poniżej 
zera spraWia, że sWetry, 
kurtki, Wszystko 
Co Może poMóC 
W przetrWaniu ziMy, 
staje się bezCenne. 
jeżeli dysponujesz 
niepotrzebną i CiepŁą 
odzieżą, Możesz się nią 
podzielić.

Aleksandra Pabian oraz Patrycja 
Kosowska-Pawłowicz z Klubu 
Radnych Prezydenta Andrzeja 
Dziuby od 4 lat systematycznie 
zimą udostępniają Wieszaki Wy-
miany Ciepła na dworcu PKP 
w Tychach, gdzie można zosta-
wić ciepłe rzeczy, których już nie 
potrzebujemy, a mogą się przydać 
mniej zamożnym mieszkańcom 
naszego miasta. Każdy ma w sza-
fie choć jedną ciepłą rzecz, której 
już nie nosi i może ją przekazać. 
Zasada jest jedna – na wieszak 
oddajemy wyłącznie ciepłe i czy-
ste oraz niezniszczone ubrania.

– Jak co roku zmotywowa-
łyśmy nasze rodziny oraz zna-
jomych, aby przeglądnęli szafy 
i podzielili się zimowymi ciucha-
mi, których już nie potrzebują – 

mówi Aleksandra Pabian. – Tak 
rozpoczynamy akcję i zaprasza-
my do niej wszystkich mieszkań-
ców miasta. My zobowiązujemy 
się do regularnego uzupełniania 
Wieszaka Wymiany Ciepła i dba-
nia o jego porządek, jednak zaan-
gażowanie mieszkańców miasta 
jest tutaj kluczowe – dodaje.

– Staramy się zmotywować 
mieszkańców, aby przekazali 

na wieszak ciepła ubrania, któ-
rych już nie potrzebują – zazna-
cza Patrycja Kosowska-Pawło-
wicz. – W Tychach bezdomni 
mogą liczyć na pomoc w Noc-
legowni Miejskiej. Z naszej ak-
cji oczywiście też mogą korzy-
stać, ale zdajemy sobie sprawę, 
że potrzebujących jest więcej. 
Niskie temperatury mogą po-
wodować nie tylko dyskomfort, 

ale również liczne dolegliwo-
ści i schorzenia. Liczymy na to, 
że uda się choć w pewnym stop-
niu zniwelować problem braku 
ciepłych ubrań. Sporo jednak za-
leży od mieszkańców i ich zaan-
gażowania. My jesteśmy zmoty-
wowane do działania i liczymy 
na, że mieszkańcy się do nas 
przyłączą. 
kaMil peszat ●

W poniedziałek, 8 listopada od-
była się pierwsza sesja VI kaden-
cji Młodzieżowej Rady Miasta 
Tychy. Podczas sesji radni wy-
brali nowe prezydium oraz zło-
żyli swoje ślubowanie. Przewod-
niczącym rady został wybrany 
Mikołaj Figlarski. Do prezydium 
wybrano również Weronikę Kie-
libę, Jadwigę Czembor, Pawła Pi-
kułę oraz Jakuba Siejkę (sekre-
tarz rady).

Podczas sesji zaświadczenia 
nowym radnym wręczyła prze-
wodnicząca Rady Miasta Tychy 
Barbara Konieczna. – Gratuluję 
nowym radnym oraz życzę po-
wodzenia w waszej działalności 
na rzecz rady i młodych miesz-
kańców naszego miasta. Dziękuję 
również ustępującemu przewod-
niczącemu Tomaszowi Budzio-
szowi za jego dotychczasową 
pracę – tymi słowami zwróciła 
się do obecnych na sali sesyjnej 
radnych Barbara Konieczna.

nowy przewodniczący, nowa 
jakość
Podczas sesji radni mówili o chę-
ci współpracy międzypokolenio-
wej, wspieraniu samorządno-
ści uczniowskiej oraz pomyśle 
opracowania strategii polityki 
młodzieżowej w naszym mie-
ście. – Bardzo dziękuję za po-
wierzone mi zaufanie i wybranie 
mnie na przewodniczącego rady. 
Gratuluję pozostałym członkom 
prezydium oraz wszystkim wy-
branym radnym. Wierzę w to, 
że podczas tej kadencji uda nam 
się bardzo wiele zrobić. Przede 
wszystkim powinniśmy się sku-
pić na zupełnie nowej płaszczyź-
nie działania. Dotychczas działa-
liśmy głównie jako wolontariusze 
lub byliśmy partnerami akcji in-
nych instytucji. Zdecydowanie 
powinniśmy pójść w stronę pro-
jektów autorskich. Ponadto będę 
zachęcał radę do skupienia się 
na dokumentach strategicznych. 

W tym roku weszła nowelizacja 
ustawy samorządowej i my jako 
Młodzieżowa Rada Miasta mamy 
nowe kompetencje, między inny-
mi prawo zbiorczej interpelacji, 
z którego mamy zamiar korzy-
stać. Dzięki temu mamy zamiar 
włączyć się w systemowy sposób 
myślenia o mieście. Przed nami 
jest ważne zadanie opracowania 
dokumentu, który będzie spójną 
i wiążącą strategią na kilka lat, 
pokazującą spojrzenie młodych 
ludzi na nasze miasto. Przede 
wszystkim chcielibyśmy wyrazić 
nasze sugestie dotyczące sportu, 
edukacji i kultury, gdyż te trzy 
dziedziny najbliższe są młodzie-
ży. Ponadto chcielibyśmy po-
móc przy organizacji transportu 
miejskiego, bo to również waż-
ny aspekt życia młodych, którzy 
jeszcze nie posiadają swojego 
samochodu. Na pewno prze-
prowadzimy badanie ankietowe 
pokazujące, jak młodzi ocenia-

ją komunikację i gdzie widzą 
potrzebę poprawy. Co się ty-
czy kultury i sportu to uważam, 
że powinniśmy szerzej współ-
pracować z Miejskim Centrum 
Kultury oraz Radą Sportu Mia-
sta Tychy, o której istnieniu, mam 
wrażenie, zapomniała większość 
tyszan. Mamy dużo pomysłów. 
W najbliższym czasie spotkamy 
się i ustalimy nasz plan działania 
i od razu zabieramy się do pracy 
– mówił Mikołaj Figlarski.

Podczas sesji obecna była 
również przedstawicielka Fun-
dacji Europejski Instytut Out-
sourcingu, która współpracuje 
z Młodzieżową Radą oraz Rafał 
Scholz – Przewodniczący Mło-
dzieżowego Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego, który zachęcał rad-
nych do angażowania się w prace 
sejmiku.

oto nowi radni
Na kolejnej sesji Młodzieżowa 
Rada Miasta ustali plan pracy 
oraz powoła komisje i zespoły. 
Do MRM zostało wybranych 31 
radnych: Jakub Barzycki, Bartosz 
Bień, Oliwia Bocheńska, Nikola 
Chamera, Aleksandra Cinalska, 
Jadwiga Czembor, Adrian Dzier-
gas, Mikołaj Figlarski, Martyna 
Jarosz, Sylwia Juźwik, Weroni-
ka Kieliba, Anna Kozioł, Hanna 
Kozioł, Kinga Kurszewska, Mar-
cin Liszka, Julia Łuczun, Jakub 
Łuszcz, Miłosz Malcher, Zofia 
Marciniak, Martyna Nowak, Rok-
sana Odyjewska, Paulina Penka-
la, Paweł Pikuła, Szymon Plichta, 
Jakub Siejka, Zuzanna Sobczyk, 
Marcin Stanclik, Grzegorz Stud-
niarz, Borys Targoni, Alicja Wol-
ska, Oliwia Zaranowska.
kaMil peszat ●

poDziel się ciepłem
po raz CzWarty RuSZA AKcjA ZImOWEj POmOcy POTRZEbującym. 

Młodzi radni wybrali prezydium. 

SZóSta Kadencja MłOdych

Członkowie szóstej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta.
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Patrycja Kosowska-Pawłowicz (z lewej) i Aleksandra Pabian uzupełniają 
punkt wymiany ciepła na dworcu PKP w Tychach.
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Co praWda dokŁadnie 
50 lat istnienia 
państWoWej szkoŁy 
MuzyCznej iM. f. 
rybiCkiego W tyChaCh 
MinęŁo We Wrześniu ub. 
roku, ale pandeMiCzne 
obostrzenia 
spoWodoWaŁy, 
że uroCzystośCi 
z tej okazji trzeba byŁo 
przeŁożyć.

Głównym punktem obchodów 
jubileuszu półwiecza szkoły oraz 
25-lecia Ogólnokształcącej Szko-
ły Muzycznej I st. będzie koncert 
wybitnych absolwentów, o któ-
rym piszemy obok. Natomiast 
o początkach tyskiej placów-
ki rozmawialiśmy z Hubertem 
Chwalczykiem, emerytowanym 
pracownikiem Urzędu Miasta.

– Mniej więcej w połowie 1968 
roku znany muzykolog prof. Ste-
fan Kyrcz skierował do prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej 
wniosek w sprawie utworzenia 
państwowej szkoły muzycznej 
w naszym mieście – wspomina 
Hubert Chwalczyk. – Pod koniec 
1969 roku z podobną inicjatywą 
wystąpił mieszkający w Tychach 
Alojzy Mądry, a jego wniosek po-
parł inny tyszanin, wicewojewoda 
Józef Piszczek, który dodatkowo 
podjął starania o znalezienie dla 
szkoły lokalu i uzyskanie zgody 
Wydziału Kultury Wojewódzkiej 
Rady Narodowej – dodaje.

Pierwotnie przyszła szkoła 
zlokalizowana została w połu-
dniowym skrzydle Szkoły Pod-

stawowej nr 17 przy ul. Bego-
nii. – Pomocny w wyposażeniu 
placówki okazał się inspektor 
Absalon z Inspektoratu Oświa-
ty oraz miejscowe zakłady pra-
cy, które pomagały jak mogły, 
by w czerwcu 1970 szkoła była 
gotowa i kompletnie przygotowa-
na do rozpoczęcia nauki – mówi 
Hubert Chwalczyk. Wizytujący 
placówkę kierownik Wydziału 
Kultury Zbigniew Mikołajewski 
pochwalił tyskie starania i obie-
cał wystąpić do ministra kultury 
o utworzenie PSM. Skutkowało 
to zaproszeniem do ministerstwa 
dla ówczesnego prezydenta Ty-
chów Eugeniusza Szyi i desygno-
wanego na pierwszego dyrektora 
szkoły Alojzego Mądrego. Tam, 
w połowie lipca 1970 roku, obaj 
panowie usłyszeli zapewnienie 
ministra, że rozporządzenie o ot-
warciu PSM I stopnia w Tychach 
zostanie wydane.

Kuźnia młodych artystów 
rozpoczęła swoją działalność 1 
września 1970 roku, a oficjal-
ne rozpoczęcie roku szkolnego 
odbyło się dziesięć dni później. 
W pierwszych latach nie było jed-
nak różowo – w SP 17 było cias-
no, wciąż borykano się z prob-
lemem braku sal do nauki gry 
na instrumentach.

Pewien optymizm pojawił się 
w 1975, kiedy to w wyniku re-
formy administracyjnej zlikwi-
dowano powiaty, a budynki ad-
ministracji powiatowej znalazły 
się w gestii władz wojewódzkich. 
Wśród nich był i budynek przy pl. 
Wolności w Tychach…

– Z ramienia Urzędu Mia-
sta pojechałem wtedy do Urzę-
du Wojewódzkiego i przekony-
wałem do przyznania budynku 
przy pl. Wolności naszej szkole 
muzycznej. Chyba przekonałem, 
bo wniosek dyrektora Mądrego 
został rozpatrzony pozytywnie, 
a do tego szkoła otrzymała środki 
finansowe na adaptację nowej sie-
dziby – wspomina Hubert Chwal-
czyk. Warunki lokalowe PSM ule-
gły znacznej poprawie, szkoła 
wygospodarowała nawet własną 
skromną salkę koncertową.

Kolejnym milowym krokiem 
w historii PSM była końcówka 
1989 roku, kiedy to „po wypro-
wadzeniu sztandaru” rozwiąza-
no komitety Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej, a ich 
nieruchomości przejęły gminy. 
W Tychach chodziło o okazały 
gmach przy al. Niepodległości 
53, gdzie przez lata urzędował 
Komitet Miejski PZPR oraz or-
ganizacje polityczne i społeczne. 
– Namówiłem wtedy dyrekto-
ra Mądrego do złożenia wnio-
sku o pozyskanie tego obiektu 
dla szkoły muzycznej – mówi 
Hubert Chwalczyk. – Konku-
rencja była ostra i obiekt stara-
li się m.in. sąd, PZU i bank, ale 
na szczęście w maju 1990 roku 
ówczesny prezydent Romuald 
Sojka podpisał decyzję o przy-

dzieleniu budynku przy Niepod-
ległości na potrzeby Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. im. F. Ry-
bickiego – kończy.

Po przeprowadzeniu adap-
tacji budynku, szkoła wreszcie 

mogła cieszyć się komfortowy-
mi warunkami do prowadzenia 
swojej działalności dydaktycznej, 
a sala, w której niegdyś odbywa-
ły się tzw. egzekutywy i imprezy 
partyjne – stała się salą koncer-

tową z prawdziwego zdarzenia. 
Mogła też wystąpić o powołanie 
w jej ramach Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej, co stało się 
faktem ćwierć wieku temu. 
WojCieCh WieCzorek ●

oD sp 17 Do km pzpr
uroCzystośCi z okazji póŁWieCza tyskiej szkoŁy MuzyCznej ODbęDą SIę Z ROcZNym POŚLIZGIEm.

kONcert WyBitNych aBsOlWeNtóW

Głównym punktem obchodów podwójnego jubileuszu 50-lecia 
Państwowej Szkoły muzycznej I st. im. feliksa Rybickiego i 25-
lecia Ogólnokształcącej Szkoły muzycznej I st. będzie koncert 
wybitnych absolwentów, który odbędzie się w czwartek, 18 listo-
pada o godz. 18 w mediatece przy al. Piłsudskiego 16.
W koncercie wystąpi AuKSO Orkiestra Kameralna miasta Tychy 
pod dyrekcją marka mosia oraz soliści: Katarzyna Pudełko (flet), 
Olivia bujnowicz (skrzypce), Oktavia bujnowicz (gitara), henryk 
jan botor (fortepien), Piotr Rachocki (tenor), maciej Słapiński (for-
tepian) oraz uczestnik tegorocznego konkursu chopinowskiego 
mateusz Krzyżowski (fortepian).

Noce bywają coraz chłodniejsze, 
temperatura spada już poniżej 
zera, a to realne zagrożenie ży-
cia i zdrowia osób bezdomnych 
oraz samotnych i w podeszłym 
wieku. Dotyczy to także osób nie-
trzeźwych, przebywających poza 
domem i narażonych na wychło-
dzenie organizmu.

Oprócz niebezpieczeństwa 
związanego z narażeniem na ni-
skie temperatury, osoby te często 
tracą życie w pożarach lub w wy-
niku zatrucia tlenkiem węgla. Za-
grożeniem dla nich jest także stan 
techniczny budynków, w których 
przebywają. W większości przy-
padków są to pustostany przezna-
czone do rozbiórki.

Policjanci i strażnicy miejscy 
każdego roku sprawdzają miej-
sca, w których osoby bezdomne 
próbują szukać schronienia. Ape-
lują także do mieszkańców, którzy 
mają kontakt z bezdomnymi lub 
potrzebującymi pomocy, by nie 
byli obojętni, by reagowali i kon-
taktowali się, dzwoniąc pod po-
dane niżej telefony.

Działa już specjalna, całodo-
bowa infolinia, obejmująca te-
ren województwa śląskiego, gdzie 

pod numerem telefonu 987 moż-
na uzyskać informację o możliwo-
ści pomocy dla osób bezdomnych. 
Informacje te znajdują się również 
na stronie internetowej Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

Oprócz numeru alarmowe-
go 112, bezpłatnej infolinii 987, 
można skorzystać z policyjnej 
platformy Krajowa Mapa Zagro-
żeń Bezpieczeństwa.

Do zimy przygotowana jest już 
Noclegownia Miejska, w której 
schronienia mogą szukać męż-
czyźni. Działalność placówki 

obejmuje Tychy, ale w określo-
nych przypadkach przyjmowane 
są także osoby spoza naszego mia-
sta. W ostatnich dniach osób przy-
było, ale jeszcze nie tyle, ile w cza-
sie mrozów. Placówka zapewnia 
61 miejsc noclegowych, a w razie 
potrzeby 30 dodatkowych.

Bezdomni, którzy zgłoszą się 
do Noclegowni, oprócz schronie-
nia, kąpieli i posiłku mogą liczyć 
także na wymianę odzieży, dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej, 
czy pomoc w załatwieniu spraw 
urzędowych. ls ●

Od grudnia czeski przewoźnik 
kolejowy RegioJet będzie wo-
ził narciarzy z Warszawy przez 
Tychy na stoki przy Brennerze 
(Włochy) oraz Landeck-Zams 
(Austria). Decyzję w sprawie 
przyznania mu otwartego dostę-
pu do pasażerskich przewozów 
kolejowych wydał Urząd Trans-
portu Kolejowego.

Będą to połączenia okresowe, 
realizowane od pierwszej poło-
wy grudnia do drugiej połowy 
kwietnia. Pociągi będą odjeżdżać 

z Warszawy trzy razy w tygodniu: 
we wtorki, piątki i niedziele. Po-
wroty zaplanowano z kolei na śro-
dy, soboty i poniedziałki.

Pociąg ma odjeżdżać z War-
szawy Wschodniej o godz. 20.00. 
Będzie przejeżdżał przez Warsza-
wę Centralną i Zachodnią, a na-
stępnie przez Zawiercie, Sosno-
wiec, Katowice, Tychy i Rybnik 
do czeskiej Ostrawy, gdzie ma do-
cierać po północy. Według pla-
nów o 3.30 pociąg ma być już 
w Wiedniu, skąd będzie ruszał 

dalej w Alpy – do Brenner (gdzie 
dojedzie o 11.10) lub do Lan-
deck-Zams (do którego dotrze 
o 11.19).

Pociąg powrotny będzie ru-
szał z Landeck-Zams o 16.50, 
a z Brenner o 16.59. O 8.09 na-
stępnego dnia ma kończyć kurs 
w Warszawie.

Pociągi na nowej trasie mają 
jeździć już od grudnia 2021 r. 
Zgoda na dostęp do torów zosta-
ła wydana do grudnia 2026 r.
kaMil peszat ●

działa już specjalna, całodobowa infolinia- tel. 987.

jaK POMóc beZdOMnyM?

Ciekawa propozycja dla narciarzy z naszego miasta.

Z tychów w alPy

W gmachu po były KM PZPR szkoła wreszcie ma dobre warunki do kształcenia przyszłych wirtuozów.

W tym budynku przy pl. Wolności szkoła muzyczna urzędowała od 1975 do 1990 roku.
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reklama

Tworząc grupę zakupową, sa-
morządy zapewniają dostawy 
gazu czy energii dla swoich jed-
nostek (m.in. szkoły, przedszko-
la, muzea, szpitale, urzędy oraz 
zakłady komunalne), do oświet-
lenia ulic, itd. Utworzona obec-

nie przez GZM grupa zakupowa 
zamierza kupić blisko 234 giga-
watogodzin (GWh) gazu, które-
go łączna szacunkowa wartość 
wynosić będzie ok. 120,2 mln zł. 
Zakup jednak będzie podzielony 
na dwa warianty – roczny i dwu-

letni. Na podjęcie przez gminy 
takiej decyzji ma wpływ sytua-
cja na rynku paliw, powodująca 
wzrosty ceny w krótkim okresie 
czasu

– Ogłaszając przetarg w imie-
niu gmin wchodzących w skład 
grupy zakupowej musimy zasto-
sować nowy schemat zakupu – 
mówi Karolina Mucha-Kuś, dy-
rektor Departamentu Projektów 
i Inwestycji GZM. – Gminy pod-
jęły decyzję, aby nowe, wspólne 
zamówienie grupy zakupowej 
gazu zostało podzielone na dwa 
warianty – na dostawę roczną 
i na dwa lata. Pozwoli to zaob-
serwować nam dynamikę zmia-

ny cen za jednostkę w przetar-
gach na krótszy i dłuższy okres. 
Przyczyną takiego działania jest 
dynamiczna sytuacja na rynku 
paliwa gazowego. Wynika ona 
z aspektów geopolitycznych, 
związanych z budową rurociągu 
Nord Stream II oraz działaniami 
Gazpromu. Zmierzają one do za-
kończenia jego budowy, utrzy-
mania własności i operowania 
gazociągiem oraz zagwaranto-
wania udziału w transakcjach 
handlowych. Ma to bezpośred-
ni wpływ na kształtowanie się 
cen gazu.

Grupę zakupową gazu 
utworzyły łącznie 32 gminy, 
z których 15 zdecydowało się 
na dwuletnie dostawy w latach 
2022–2023. Zakupią one łącz-
nie ok. 121,2 GWh na szacun-
kową wartość ok. 61,6 mln zł. 
I właśnie w skład tej grupy we-
szły Tychy. Ponadto utworzyły 
ją: Będzin, Bytom, Chełm Ślą-
ski, Gierałtowice, Imielin, Lę-

dziny, Łaziska Górne, Mikołów, 
Mysłowice, Piekary Śląskie, Pil-
chowice, Siemianowice Śląskie, 
Sosnowiec, Zbrosławice. Z kolei 
17 pozostałych gmin zdecydo-
wało się podpisać umowę tylko 
na 2022 rok.

Na decyzję o podziale prze-
targu wpłynęła niewątpliwie 
podwyżka cen prądu.  Jak już 
informowaliśmy, na przetarg do-
tyczący zakupu energii wpłynę-
ły cztery oferty. Po ich otwarciu 
okazało się, że najniższa z nich 
jest o ponad 100 mln zł droższa 
niż kwota oszacowana na po-
trzeby tego zamówienia. Człon-
kowie grupy zakupowej zdecy-
dowali jednak o rozstrzygnięciu 
przetargu, bowiem ponowienie 
przetargu nie gwarantowałoby 
uzyskania tańszych ofert.

Podczas ostatniej sesji Zgro-
madzenia GZM mówiono tak-
że o komunikacji zbiorowej, 
uchwalając wysokość składki 
zmiennej na 2022 rok (składka 

ta to pieniądze wpłacane przez 
gminy, z których finansowa-
ne jest funkcjonowanie komu-
nikacji publicznej w następnym 
roku). Wyniesie ona 586 mln 
zł i będzie o ok. 8 proc. wyższa 
niż w mijającym roku. Na ten 
wzrost wpływ mają m.in. wyso-
kość inflacji, ceny paliw, ener-
gii elektrycznej, wzrost płacy 
minimalnej, waloryzacja umów 
z operatorami, którzy obsługują 
poszczególne linie komunikacji 
miejskiej na zlecenie ZTM oraz 
zakończenie inwestycji przez 
Tramwaje Śląskie i przywró-
cenie połączeń tramwajowych 
(m.in. Chorzów i Świętochłowi-
ce). W 2022 roku średni koszt 
obsługi 1 kilometra przejeżdża-
nego przez autobusy, wzrośnie 
o ok. 11 proc. W tym roku wy-
nosi on ok. 6,06 zł, natomiast 
w 2022 roku – 6,72 zł. Cena 1 km 
pokonywanego przez trolejbusy 
wzrośnie z 8,95 zł do 9,85 zł.
leszek sobieraj ●

coraz Drożej...
Metropolia zapŁaCi WięCej ZA PRąD, GAZ I TZW. WOZOKILOmETRy.

górnośląsko-zagŁębioWska Metropolia, 
zrzeszająCa 41 Miast i gMin Woj. śląskiego, 
po raz kolejny poWoŁaŁa grupy zakupoWe, 
które Wspólnie kupią energię elektryCzną 
i gaz W lataCh 2022-2023. WŁaśnie W ten 
sposób, od kilku lat, saMorządy dokonują 
zakupóW grupoWyCh i dobrze, że gzM stWarza 
taką MożliWość, gdyż W ten sposób ŁatWiej 
WynegoCjoWać korzystniejsze staWki, niż 
gdyby każda gMina robiŁa to osobno.
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leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

przed tygodnieM 
zaMieśCiliśMy pierWszą 
Część historii rodziny 
pana Witolda, którą 
jak kilkadziesiąt 
innyCh, spotkaŁ ten 
saM los – zostaŁa 
WyWŁaszCzona z zieMi 
i innyCh nieruChoMośCi, 
nie otrzyMująC 
stosoWnego 
Wynagrodzenia. 
rodzina 
gospodaroWaŁa 
na 13 hektaraCh, 
a WybudoWany W 1906 
roku doM z CzerWonej 
CegŁy, podobnie 
jak zabudoWania 
gospodarskie 
znajdoWaŁy się 
przy obeCnej uliCy 
sienkieWiCza.

zbójeckie prawo
– Kiedy ruszyła budowa mia-
sta moi rodzice mieli czworo 
małych dzieci – mój brat uro-
dził się w 1950 roku, a ja z sio-
strą – bliźnięta – w 1953 roku, 
a siostra w 1958 r – opowiada 
pan Witold. – Dwa lata później 

rodzice otrzymali pismo, że zo-
stają wywłaszczeni. Nie było żad-
nych negocjacji, ustalania ceny. 
Po prostu decyzja i koniec. 
Poprzednio mówiłem, w jaki 
sposób wywłaszczano mojego 
dziadka w Łaziskach Górnych, 
o wycenach biegłych z dwóch 
stron, sporach z przedstawicie-
lami Zarządu Dóbr Książęcych 
księcia von Pless. Wywłaszcze-
nie może mieć po prostu ludzką 
twarz, a nie opierać na zbójeckim 
prawie, jak to było w 1955 roku 
i później. W ogóle wywłaszczenia 
i nacjonalizacje, jakie następo-
wały po 1945 roku były po prostu 
niespotykane – właścicielom nie 
płacono nic, albo grosze. Kiedy 
ostatecznie w 1955 roku zabrano 
nam 10 hektarów, stodołę i część 
sadu, ojciec dostał tyle pieniędzy, 
że mógł za nie kupić... konia po-
ciągowego!

musiał wziąć… grosze
– I ojciec tych pieniędzy nie 
chciał wziąć, bo kiedy się 
to zestawiło z kwotą, za jaką 
nasz dziadek kupił ziemię w Ty-
chach, po prostu serce się kraja-
ło. Do tego, by nie brać pieniędzy 
namawiał ojca jego brat. „Nie 
bierz zapłaty, bo może władza się 
kiedyś zmieni i wtedy będziesz 

w innej sytuacji. Jeśli weźmiesz 
pieniądze, to znaczy, że się zgo-
dziłeś i kwita, ale jeśli nie, to nie 
będzie to sprzedaż. Ty się nie 
zgodziłeś, a oni ci ziemię po pro-
stu zabrali”. Ale władza wzięła się 
na sposób. „Nie proszę pana – 
usłyszał ojciec, kiedy poszedł 
do urzędu. Pan musi wziąć te 
pieniądze, to pana obowiązek”. 
Ojciec próbował jeszcze te pie-
niądze przekazać na SFOS, czyli 
Społeczny Fundusz Odbudowy 
Stolicy, jako taki patriotyczny 
gest. Ale i na to władza się nie 
zgodziła. Zabronili przekazywa-
nia na cokolwiek, musiał wziąć 
pieniądze. No i w końcu wziął. 
Zabranie ziemi i stodoły to był 
początek końca naszego gospo-
darstwa. Nie można gospodaro-
wać bez stodoły, bo to tak, jakby 
w fabryce zlikwidowano maga-
zyny. Zboże, siano, słomę ojciec 
trzymał w różnych pomiesz-
czeniach – chlewach i w bro-
gu, gdzie jednak po deszczach 
wszystko niszczało.

zostały 3 hektary
Gospodarstwo rodziny pana Wi-
tolda zmniejszyło się do 3 hek-
tarów, które położone były przy 
Żwakowie, za budującym się wy-
kopem kolejowym. Dom i zabu-

dowania gospodarskie szybko 
zostały „okrążone” budującym 
się osiedlem B.

– Miałem 4 czy 5 lat, kiedy za-
cząłem jeździć z ojcem do pola 
za powstającym w tym czasie wy-
kopem kolejowym – kontynuuje 
pan Witold. – Nie było to łatwe, 
bo przejeżdżaliśmy niemal co-
dziennie przez gigantyczny plac 
budowy, co wiązało się z olbrzy-
mimi utrudnieniami. Raz był za-
mknięty jeden fragment drogi, raz 
inny. Pierwszy wiadukt nad wy-
kopem wybudowano nie na alei 
Bielskiej, ale na ul. Grota Rowe-
ckiego, który teraz jest remonto-
wany. Jechaliśmy zatem najpierw 
ul. Biblioteczną, potem Budow-
lanych, al. Bielską do budującej 
się ul. Cyganerii, a stamtąd do bę-
dącej także w budowie ul. Dzier-
żyńskiego, czyli obecną ul. Grota 
Roweckiego i przez wspomnia-
ny wiadukt. A potem polną drogą 
– jakby prawym pasem obecnej 
al. Jana Pawła II – do al. Bielskiej 
i przed wykopem kolejowych była 
polna drogą, którą dojeżdżało się 
do naszego pola.

mandaty
– Na al. Bielskiej nie był jeszcze 
ukończony wiadukt (brakowało 
wylewki asfaltu), więc poustawia-

no na nim zapory. Nawierzchnia 
drogi była już jednak utwardzo-
na, więc dla niewiele ważącej 
furmanki – przejezdna. Bywało, 
że wracając z pola, ojciec rozsu-
wał te zapory i powoli przejeż-
dżaliśmy. Ale czasami wypatrzył 
nas milicjant. Ojciec tłumaczył, 
że wracamy późno z pola, że jest 
duży objazd, bo trzeba sporo 
nadłożyć nierównymi drogami. 
Czasami trafiło się na porządnego 
milicjanta, który tylko machnął 
ręką. Ale bywali też inni i wlepiali 
mandat. Ojciec był trochę akto-
rem, potrafił z kamienną twarzą 
wmówić coś komuś, a ten przyj-
mował to za dobrą monetę. Pa-
miętam, że kiedyś jadąc „skró-
tem” zobaczyliśmy milicjanta, 
który już szedł w naszym kierun-
ku. Ojciec zeskoczył z wozu i po-
biegł do niego, krzycząc, że tam 
a tam pijany kierowca spowodo-
wał wypadek. I od razu tam mili-
cjanci popędzili, a my w tym cza-
sie szybko pojechaliśmy do domu. 
Mandat można też było zarobić, 
kiedy nie oświetliło się furmanki. 
A my często wracaliśmy z sianem 
lub ze zbożem i jak tu powiesić 
na wozie lampę naftową, która 
i tak co chwila gasła? Przecież 
wystarczyła jedna nierówność 
w drodze i wóz zamieniłby się 
w gigantyczna pochodnię. Ale 
milicjanci nie dawali się prze-
konać...

Dwa światy
Na życiu mieszkańców Tychów 
w latach 50. i późniejszych od-
cisnęło swoje piętno zderzenie 
dwóch światów. Ludzi, który 
tu mieszkali od pokoleń i przyby-
szów z różnych regionów kraju.

– Byli to młodzi ludzie, głów-
nie mężczyźni. Mieszkali w mia-
steczku barakowym lub hote-
lach robotniczych. Najgorsze 
były wieczory i noce. Awantu-
ry były w zasadzie codziennoś-
cią, podobnie, jak wrzaski i śpie-
wy. Z tego czasu zapamiętałem, 
że nasz pies szczekał przez całą 
noc, właściwie bez przerwy. Jako 
dzieci nie mogliśmy spać, płaka-
liśmy często. Dorośli zresztą też 
nie spali... Nikt nad tym nie pa-
nował, milicja rzadko się wtrą-
cała. Na dodatek popadliśmy 
w biedę – ziemi znacznie uby-
ło, zbiory były często mizerne, 
bo przez ekspansję budowlaną 
sporo zniszczyło się lub przez 
to, że nie było gdzie ich prze-
chować.

pseudodzierżawa
Warto wspomnieć o epizodzie 
związanym nie z wywłaszcze-
niem, a z dzierżawą. Miejski 
Handel Detaliczny był przed-
siębiorstwem prowadzącym 
w PRL-u sieć sklepów. W 1958 
roku MHD wydzierżawił od ojca 
pana Witolda budynek gospo-
darczy na magazyn towaru. Jak 
się jednak okazało, z prawdzi-
wą dzierżawą nie miało to nic 
wspólnego.

– Ojciec otrzymał pismo, 
w którym widniały trzy daty. 
Pierwsza ustalała termin oglę-
dzin naszego budynku gospodar-

czego, druga termin opuszczenia 
przez nas budynku, a trzecia ter-
min rozpoczęcia dzierżawy. Wa-
runki dzierżawy były jednak jed-
nostronne, bo MHD ustalił sam 
powyższe terminy i kwotę dzier-
żawnego. Pomimo, że trzy lata 
wcześniej pozbawieni zostaliśmy 
stodoły, to teraz kolejny budynek 
gospodarczy przestał być w na-
szym użytkowaniu. Początkowo 
rodzice łudzili się, że z tytułu 
dzierżawnego będą mieli trochę 
stałego grosza, jednak jak się 
okazało, nie dostawali pieniędzy 
do ręki, tylko wpływały na kon-
to bankowe, do którego bez zgo-
dy MHD nie mieliśmy dostępu! 
Co ciekawe, nie były to „zgody”, 
ale polecenia. Na przykład po-
lecono ojcu pobrać pieniądze 
np. na montaż krat w drzwiach 
i oknach budynku. Potem były 
regularne polecenia wypłaty 
środków z konta na moderniza-
cję oświetlenia, remont dachu 
i jakieś inne naprawy. Do włas-
nej konsumpcji z tytułu dzierża-
wy własnego budynku nie dosta-
liśmy ani grosza. Dodatkowym 
utrapieniem były ciągłe wizy-
ty samochodów ciężarowych 
na naszym podwórku z towarem 
do magazynu i po towar. Najgo-
rzej bywało podczas wiosennych 
roztopów, gdy nasze podwórko 
pod kołami samochodów zamie-
niało się w bajoro. Dzierżawca 
nie zwracał na to uwagi, a mój 
ojciec chcąc jako tako funkcjo-
nować, to własnym sumptem 
każdej wiosny jeździł furman-
ką konną do Wyr po tzw. hasie, 
by swoimi siłami doprowadzić 
podwórko do właściwego stanu. 
Taka to była forma „dzierżawy 
made in PRL”, która trwała aż 
do 1970 roku.

nasze dziedziCtWo

ostatni skrawek ziemi
pokŁosie Cyklu artykuŁóW O WyWłASZcZENIAch ROLNIKóW – DOKOńcZENIE.

Ostatni łan pola, które należało do rodziny pana Witolda. Przy obecnej ulicy Hierowskiego stoi w tym miejscu market Biedronka.

Budowa wiaduktu na obecnej al. Bielskiej, o którym wspomina w tekście pan Witold.
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jedną z najWażniejszyCh 
tegoroCznyCh 
inWestyCji tyskiego 
przedsiębiorstWa 
energetyki Cieplnej 
byŁo zakońCzenie 
realizoWanej W kilku 
etapaCh likWidaCji 
kotŁoWni WilkoWyje. 
W suMie na inWestyCje 
peC WydaŁ W 2021 
roku okoŁo 20 Mln 
zŁotyCh, na Część z niCh 
pozyskano fundusze 
z unii europejskiej, 
inne WsparŁ 
WojeWódzki fundusz 
oChrony środoWiska 
i gospodarki Wodnej 
W katoWiCaCh.

Ekipy PEC-u przystępują do prac 
wiosną i muszą się spieszyć, bo już 
jesienią inwestycje i remonty zwią-
zane z technologią grzania muszą 
być zakończone. Obecnie wszyst-
kie roboty się już zakończyły, 
gdzieniegdzie tylko trwają odtwo-
rzeniowe prace terenowe.

Zamknięcie kotłowni węglo-
wej w Wilkowyjach to ważna in-
westycja z punktu widzenia eko-
logii i efektywności ogrzewania. 
Z pejzażu dzielnicy zniknęły nie 
tylko trzy dymiące kominy, ale 
pojawiła się możliwość przyłą-
czenia do sieci kolejnych budyn-
ków i obiektów.

– Patrząc w stronę Mikołowa, 
prawa strona Wilkowyj, w tym 
dzielnica przemysłowa zasilana 
jest już poprzez ciepłociąg z Elek-
trociepłowni Tychy – mówi Jan 
Suchy, wiceprezes PEC sp. z o.o. 
– W ramach tej inwestycji w bie-
żącym roku wybudowana zosta-
ła sieć ciepłownicza wysokopara-
metrowa o łącznej długości około 
1,5 km, przyłącze oraz dwufunk-
cyjny węzeł cieplny. Tym samym 
również lewa strona Wilkowyj 
– po drugiej stronie ul. Miko-
łowskiej – znalazła się w zasię-
gu systemu ciepłowniczego i je-
śli mieszkańcy wyrażą taką wolę, 
będą zainteresowani przyłącze-
niem, to uwzględniając warun-
ki techniczne i ekonomiczne, 
będzie możliwość realizacji ko-
lejnych podłączeń. Zresztą przy 
ul. Obywatelskiej buduje się nowe 

osiedle, które zostanie przyłączo-
ne do ciepłociągu.

Jednym z elementów moder-
nizacji sieci ciepłowniczej jest li-
kwidacja wymiennikowni grupo-
wych i budowa indywidualnych, 
jak to miało miejsce m.in. na al. 
Piłsudskiego.

– Parametry indywidualnych 
węzłów są dostosowane do cha-
rakterystyki budynków i lepiej 
uwzględniają ich specyfikę niż 
węzły grupowe, sterujące ogrze-
waniem kilkunastu, a nawet kil-
kudziesięciu budynków – wy-
jaśnia J. Suchy. – Indywidualne 
węzły są korzystniejsze z punk-
tu widzenia mieszkańców, bo za-
pewniają lepszy komfort cieplny. 
Jest też możliwość prowadze-
nia coraz popularniejszego, jak 
my to nazywamy – letniego grza-
nia. Chodzi o to, że automatyka 
węzłów czuwa cały czas poza se-
zonem grzewczym, czyli od 15 
maja do 15 września. Jeśli nastąpi 
ochłodzenie i temperatura przez 
dwa dni spadnie między godzina-
mi 7 a 20 poniżej temperatury za-
danej, a z reguły jest to 15-16 st. 
C, to na trzeci dzień automatycz-
nie uruchamia się węzeł i zaczyna 
grzać. W tym roku tak było pod 
koniec sierpnia, który był bardzo 
chłodny – 26 sierpnia włączyła się 

część węzłów, które w okresie po-
zagrzewczym są w stanie oczeki-
wania.

Niedawno zakończyły się po-
nadto prace przy likwidacji gru-
powego węzła KBO – przebu-
dowa sieci od al. Piłsudskiego 
do ul. Nałkowskiej oraz na osied-
lu O. Tychy się rozbudowu-
ją i w tym roku ciepło popłynie 
do nowych domów na ul. Żorskiej 
i na ul. Obywatelskiej. Zmoderni-
zowane zostały sieci ciepłownicze 
na osiedlach C2, C3 i H5.

A jakie są zamierzenia 
PEC-u w 2022 roku? Przede 
wszystkim modernizacja sie-
ci na osiedlu T i P, wybudowa-
nie kilkunastu węzłów indywi-
dualnych w miejscu grupowego 
na osiedlu T1, kolejny etap likwi-
dacji wymiennikowni grupowej 
na os. W.

PEC przyłącza również do sie-
ci budynki w obrzeżnych dziel-
nicach, jednak tutaj decydujące 
znaczenie mają względy tech-
niczne i ekonomiczne. Na taką 
inwestycję konieczna jest zgoda 
mieszkańców oraz dokładna ana-
liza, czy biorąc pod uwagę uwa-
runkowania techniczne oraz tere-
nowe, sieć dostarczy odpowiednią 
ilość ciepła i jaka będzie cena dla 
odbiorcy. leszek sobieraj ●

nasze dziedziCtWo

Budowa wiaduktu na obecnej al. Bielskiej, o którym wspomina w tekście pan Witold.
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Wynajmij wolne
boksy handlowe

WOLNE   MIEJSCA   HANDLOWE
Targowisko Miejskie
na Starych Tychach
al. Bielska przy Browarze Tyskim

• Duży parking
• Dogodna lokalizacja

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

wilkowyje 
już bez kotłowni
systeMatyCznie poWiększa się sieć PRZEDSIębIORSTWA ENERGETyKI cIEPLNEj

Inwestycje tyskiego PEC w sieć ciepłowniczą będą 
realizowane także w przyszłym roku.

ar
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zamknąłem dom. koniec historii
Następne wywłaszczenie nastą-
piło w 1966 roku. Kiedy dzisiaj 
idzie się z poczty przy ul. Bato-
rego w stronę ul. Sienkiewicza, 
po drodze z lewej strony mija się 
stojący poprzecznie blok.

– Tu był nasz ogród, a ten 
blok to była siedziba ówczesne-
go ZRB. Miałem już wtedy 13 lat, 
więc dobrze pamiętam ten ma-
jowy dzień i reakcję sąsiadów, 
kiedy nas wywłaszczali. To był 
czas, kiedy kwitły jabłonie, wiś-
nie, czereśnie. Sad był przepięk-
ny, a tymczasem z rana wjecha-
ły buldożery i koparki i zaczęto 
wszystko niszczyć. Ludzie byli 
oburzeni, żal było patrzeć… 
Przyszedł rok 1972 i wzięli nam 
te ostatnie 3 hektary za torami. 
Zapłacili już lepiej, choć nie ade-
kwatnie do wartości ziemi. Ostat-

ni etap wywłaszczenia nastąpił 
w grudniu 1976 roku, kiedy za-
brano nam to, co jeszcze zostało, 
czyli dom rodzinny. Nie spędzi-
liśmy już wigilii i świąt w ostat-
nim roku bytowania w Tychach, 
bo wcześniej trzeba było dom 
opuścić, a mnie 29 grudnia 1976 
roku przypadł obowiązek zdania 
kluczy dyrekcji ZRB. Wyszedłem 
przed dom i spojrzałem na niego 
po raz ostatni. Kiedy zamykałem 
drzwi miałem wrażenie, jakbym 
tracił coś cennego na zawsze. Dla 
mnie kończyła się pewna epoka 
i stanąłem u progu niepewności, 
bo nie bardzo wiedziałem co da-
lej, co przyniosą kolejne lata.

Jak mówi pan Witold, to ostat-
nie wywłaszczenie było już 
w miarę przyzwoite, choć wyce-
na i tak była jednostronna – cenę 
ustaliło państwo, a jego ojciec 

nie mógł mieć swojego rzeczo-
znawcy.

– Mój brat jako absolwent 
technikum ogrodniczego praco-
wał w tyskim Kombinacie Ogrod-
niczym i już od kilku lat upra-
wiał warzywa na skrawku pola 
w środku zboża, żeby nie było 
widać i tego nam nie rozkradli. 
Chciał założyć ogrodnictwo, ale 
w Tychach nie było szans. Razem 
z rodziną na produkcji warzyw 
trochę się dorobił i mógł myśleć 
o własnym ogrodnictwie, ale nie 
w Tychach. Jako odszkodowanie 
za dom rodzice dostali mieszka-
nie, ale wraz z bratem i siostra-
mi wyprowadzili się do Ustronia. 
Tu kupili hektar ziemi z dokład-
ką 0,5 hektara lasu, wybudowali 
od podstaw ogrodnictwo i dom. 
A ja zostałem w tym mieszkaniu 
w Tychach. ●
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spotkanie z okazji 100-
leCia CzuŁoWianki MiaŁo 
się odbyć W ubiegŁyM 
roku, jednak ze Względu 
na epideMię nie doszŁo 
do skutku. tyska 
galeria sportu oddziaŁ 
MuzeuM Miejskiego 
zorganizoWaŁo 
je teraz, W Miniony 
piątek zapraszająC 
syMpatykóW klubu 
do szkoŁy podstaWoWej 
nr 6 iM. ks. k. paliCy.

Na spotkaniu pod hasłem „Mi-
strzowie B-klasy” zjawili się dzia-
łacze klubu, byli zawodnicy sek-
cji piłkarskiej i siatkówki oraz 
kibice Czułowianki. Obecny był 
także Gabriel Pierończyk, pa-
sjonat historii, autor publikacji 
„Czułowski kocioł”. Prowadzący 
spotkanie kierownik TGS Piotr 
Zawadzki przypomniał kilka cie-
kawych wątków z historii klubu. 
Była mowa m.in. o tym dlaczego 
Czułowianki (dawniej Unia Czu-
łów) nie wchłonął GKS Tychy tak, 
jak to zrobiono z Polonią Tychy, 
Górnikiem Wesoła czy Górnikiem 
Murcki. Mówiono o derbowych 
meczach ówczesnej Unii Czułów 
z Polonią Tychy, a także o spot-
kaniu z pierwszoligowym Górni-
kiem Radlin (4:4) i wicemistrzem 
Polski Stalą Sosnowiec (obecnie 
Zagłębie, 3:7). Przywołano cieka-
we losy Eryka Kurka, wychowanka 
Unii, bramkarza Ruchu Chorzów, 
z którym dwukrotnie zdobywał 
mistrzostwo Polski. W 1933 roku 
powołany został do reprezentacji 
Polski na pierwszy mecz Niemcy 
– Polska w Berlinie. Na miejscu 
E. Kurek oskarżony został przez 
niemiecką policję o kradzież w ho-
telu. Wybuchł międzynarodowy 
skandal, Kurek został aresztowa-
ny, a po powrocie do Polski zo-
stał dożywotnio zdyskwalifiko-
wany przez PZPN. I choć potem 
Niemcy uniewinnili Kurka, w Pol-
sce nigdy kary nie cofnięto! W ten 
sposób skończyła się jego kariera, 
potem trenował drużyny niższych 
lig, w tym Unię Czułów. Wspo-
mniano też o Eugeniuszu Krocz-
ku, który w 1956 roku otrzymał 
powołanie do reprezentacji Polski 
juniorów za czasów, kiedy zespół 
ten prowadził Kazimierz Górski. 
Pojechał na mistrzostwa Europy 
juniorów na Węgrzech i choć nie 

zagrał żadnego meczu, był w dru-
żynie, w której grali m.in. Oślizło, 
Nieroba, Lentner. Zawodnikiem 
Czułowianki w wieku juniorskim 
był także Zygmunt Hanusik i pod-
czas potkania zaprezentowano re-
portaż „Ostatni finisz” o słynnym 
kolarzu.

gniazdo sokoła
Swego czasu dzieje Czułowian-
ki opracował Stanisław Gryzło. 
Wynika z nich, iż historię klubu 
w Czułowie zapoczątkowało Pol-
skie Towarzystwo Gimnastyczne, 
które powstało w czerwcu 1920 
roku na osiedlu przy Fabryce 
Celulozy i Papieru. Było to tzw. 
gniazdo mikołowsko-pszczyńskie-
go okręgu śląskiej dzielnicy PTG, 
które w roku założenia liczyło 34 
członków. Zanim na dobre za-
gościła tu piłka nożna, uprawia-
no przede wszystkim lekką atle-
tykę. Klub nie posiadał swojego 
obiektu i korzystał ze stadionu 
na obecnym osiedlu A. Pod na-
zwą Związkowe Koło Sportowe 
Papiernik Czułów reaktywowano 
go w 1945 roku, a pierwszy mecz 
piłkarski po wojnie rozegrano 
w okresie... Świąt Bożego Naro-
dzenia z A-klasową drużyną AKS 
Mikołów.

od klasy c do a
Rok później Papiernik Czułów 
zgłoszono do klasy C i równocześ-
nie przy ul. Katowickiej rozpoczęła 
się budowa boiska przy wydatnej 
pomocy Fabryki Celulozy i Papie-
ru. Wykarczowano las, osuszono 
bagnisty teren i roboty ruszyły… 
W tym czasie drużyna bardzo do-

brze spisywała się w rozgrywkach 
i w 1947 awansowała do klasy B. 
O niemałym potencjale ekipy 
świadczy fakt, iż w rozgrywanych 
wówczas eliminacjach rozgrywek 
o puchar dyrektora Centralnego 
Zarządu Przemysłu Papiernicze-
go, Papiernik pokonał II-ligową 
wówczas Iskrę Częstochowa 5:1. 
W 1948 roku w piłkarze awanso-
wali do klasy A i oddano nowe 
boisko.

Drugi klub
Jak pisze Stanisław Gryzło, „po-
czątek lat pięćdziesiątych to szereg 
dziwnych, nieprzemyślanych de-
cyzji administracyjnych zarówno 
władz cywilnych jak i sportowych. 
W samych Tychach powstaje sze-
reg kół sportowych. Praktycz-
nie każda dzielnica oraz obrzeża 
miasta posiadają swój klub (Gór-
nik Tychy, Budowlani Tychy, LZS 
Paprocany, LZS Wilkowyje, LZS 
Żwaków i inne). W samym Czu-
łowie, prócz Unii powstaje jeszcze 
LZS Czułów. Mimo dużego zain-
teresowania młodzieży szereg tych 
klubów zostaje zlikwidowanych, 
co przynosi sportowi lokalnemu 
niepowetowane szkody”.

nowa nazwa
W 1957 roku klub przyjął na-
zwę Czułowianka, a rok później, 
decyzją władz miasta dokonano 
fuzji Czułowianki z Polonią Ty-
chy. Fuzja przetrwała tylko kilka 
miesięcy, bo jak podaje S. Gryzło, 
„powstałe z tego powodu kontro-
wersje doprowadziły do rezygna-
cji wielu zasłużonych działaczy 
z Czułowa”. W 1962 doszło do za-

mknięcia stadionu Czułowianki 
na rok. Była to kara za pobicie sę-
dziego liniowego podczas meczu 
z Górnikiem Wesoła. W tym cza-
sie piłkarze korzystali gościnnie 
z obiektów Leśnika Kobiór i Ko-
lejarza Katowice. Drużyna nadal 
jednak występowała w klasie A, 
do klasy B spadła w 1972. Dla 
Czułowianki nastąpiły chude lata 
– głównie z powodu braków ka-
drowych o mało nie doszło do roz-
wiązania sekcji. Po trzech latach 

zespół wrócił do klasy A. W 1985 
roku, na 100-lecie Zakładów Pa-
pierniczych Czułowianka zagrała 
z Reprezentacją Śląska Oldbojów, 
w której występowali m.in. bracia 
Wilimowie, Jan Rudnow, Euge-
niusz Lerch. Wygrali oldboje 3:2, 
a dla Czułowianki bramki zdobyli 
Białas i Kowalczyk.

wycofanie z rozgrywek
Kolejna lata to balansowanie dru-
żyny między klasą A i B. Najpo-
ważniejszy kryzys przyniósł po-
czątek nowego wieku. Coraz 
trudniej było pozyskiwać środki 
na działalność i w 2002 roku pre-
zes Anna Tomaszewska musiała 
podjąć decyzję o wycofaniu dru-
żyny z rozgrywek klasy B.

I jeszcze jeden cytat z opracowa-
nia S. Gryzło sprzed kilku lat: „Ogó-
łem, klub z Czułowa może pochwa-
lić się grą w klasie B przez 24 sezony 
(jako jeden z niewielu, nigdy nie 
został zdegradowany do klasy C). 
W trakcie pobytu w tej klasie ro-
zegrano 510 spotkań, w tracie któ-
rych „ugrano” 523 punkty, strzela-
jąc 923 a tracąc 1034 gole. Bilans 
ten daje drużynie 7 miejsce w tabeli 
wszech czasów klasy B Podokręgu 
Tychy. Natomiast w tabeli wszech 

czasów klasy A, Czułowianka zaj-
muje 54 miejsce, mając w dorob-
ku 52 spotkania uwieńczone zdo-
byciem 27 punktów”.

nowy rozdział
W 2014 roku reaktywowano 
UKS Czułowiankę i przez cztery 
lata szkolono tutaj grupy przed-
szkolaków do wieku trampkarza. 
W końcu Paweł Kuś razem z tre-
nerem Januszem Małkiem, zresztą 
byłym zawodnikiem Czułowianki, 
postanowili reaktywować zespół 
seniorski.

– Kiedy 7 lat temu klub ponow-
nie zaczął działać, mieliśmy 26-30 
dzieci – stwierdził Janusz Małek. 
– Dziś mamy około 150 najmłod-
szych zawodników w kilku gru-
pach wiekowych i liczącą około 35 
piłkarzy grupę seniorów. To najle-
piej świadczy o tym, iż klub jest jak 
najbardziej potrzebny, że na spor-
towej mapie Tychów jest dla nie-
go miejsce. Zresztą od kilku lat 
współpracujemy z tyskimi kluba-
mi, w tym z GKS, do którego tra-
fiają najzdolniejsi nasi piłkarze. 
Chcemy dalej rozwijać sport, nie 
tylko piłkę nożną, bo działa u nas 
także sekcja kolarska.
leszek sobieraj ●

„Rowerowo dla Julianka” to na-
zwa akcji charytatywnej zorga-
nizowanej przez dwóch młodych 
mieszkańców Tychów: Igora Wia-
tra i Dawida Gruszczyka. 6 i 7 li-
stopada mężczyźni przejechali 
na rowerach ok. 418 km przez 
miejscowości: Tychy, Goczałko-
wice-Zdrój, Bielsko-Biała, Jastrzę-
bie-Zdrój, Gliwice, Zabrze, Czę-
stochowa i Kraków. Celem było 
zdobycie koszulek z okolicznych 
klubów piłkarskich, które trafią 
na dobroczynną licytację.

Igor Wiatr to uczeń Zespołu 
Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka 
w Tychach i w tym miesiącu ob-
chodzić będzie swoje 17. urodzi-
ny. Na swoim koncie ma już jedną 
akcję na rzecz Juliana – „Freesty-
le dla Juliana”, która odbyła się 27 
lipca. Jego kompanem jest 25-let-
ni Dawid Gruszczyk, który brał 

udział m.in. w wydarzeniu na rzecz 
Świetlikowa, w którym na rowerze 
przejechał trasę z Tychów na Hel.

Mężczyźni zebrali 5 koszulek 
(GKS Jastrzębie, LKS Goczał-
kowice-Zdrój, TS Podbeskidzie 
Bielsko-Biała, MKS Cracovia, 
GKS Tychy) i czekają na obieca-
ne dwie. Koszulki z podpisami 
zawodników trafiły na licytacje, 
które prowadzone są na facebo-
ok.com/IronGuys13. Aukcje za-
kończą się w środę.

Julian Mikołajek to chłopiec, 
który urodził się 17 września 
2020 roku. Od razu rozpozna-
no u niego niewydolność od-
dechową, wrodzone zwężenie 
nozdrzy tylnych i podejrzewa-
no Zespół Cruzona. Pierwsze 
miesiące życia spędził na licz-
nych badaniach, zabiegach. Wte-
dy też rozpoznano wodogłowie, 

kraniosynostozę, a także wnętro-
stwo lewostronne. Codzienne ży-
cie rodziny zamieniło się w ciągłą 
walkę o lepsze jutro dla dziecka. 
Nieustanne wizyty u specjali-
stów, dojazdy, sprzęt medyczny 
i ciągła rehabilitacja wiążę się 
z ogromnymi kosztami, których 
rodzina nie jest w stanie samo-
dzielnie pokryć. Dlatego też po-
wstała zbiórka pieniędzy na po-
moc w walce o zdrowie dziecka. 
patryCja boChyńska ●

dla julianka po koszulki piłkarskie.

POMOc na KOłach

Dawid Gruszczyk (z lewej) i Igor 
Wiatr pod stadionem Cracovii 

z koszulką tego klubu.
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na stulecie czułowianki
tyska galeria sportu ZORGANIZOWAłA W cZułOWIE SPOTKANIE „mISTRZOWIE b-KLASy”.  

Jubileuszowe spotkanie prowadził szef Tyskiej Galerii Sportu Piotr Zawadzki.
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W najbliższy 
piątek, 19 listopada 
o godz. 18 W Miejskiej 
galerii sztuki „obok”, 
MieszCząCej się W pasażu 
kultury androMeda, 
odbędzie się Wernisaż 
WystaWy instalaCji 
autorstWa jerzego 
MiChaŁa MuraWskiego, 
z Cyklu dziennik 
podróży z „ostatnią 
WieCzerzą”. o sWoiM 
dziele opoWie saM 
autor, który będzie 
obeCny na Wernisażu.

– Dziennik Podróży z „Ostatnią 
Wieczerzą”, który prowadzę już 
od kilkunastu lat, powstał między 

innymi z fascynacji dziełem Le-
onardo da Vinci jak i samym te-
matem „Ostatniej Wieczerzy”, te-
matem z którym zmagało się setki 
artystów na przestrzeni wieków. 
Zamrożony, unoszący się w kos-
mosie, obraz „Ostatniej Wiecze-
rzy” jest ponadczasowy i nie-
śmiertelny – mówi Jerzy Michał 
Murawski. – Umieszczając stół 
z apostołami i Chrystusem w róż-
norodnej przestrzeni, podkreśla-
jącej kontrast pomiędzy tą wielką 
ikoną chrześcijaństwa i ludzkości 
a realiami współczesnego świata, 
zadaję pytanie o prawdziwą po-
trzebę wartości duchowych czło-
wieka. Człowieka pośród zgiełku 
codzienności, zwykłych czynno-
ści i w poszukiwaniu chleba po-

wszedniego. Absurdalny kontrast 
z otoczeniem ma podkreślać nie-
rzeczywistość i cudowność oraz 
„nadprzyrodzoną” zjawiskowość 
„Ostatniej Wieczerzy” w obec-
nym, zmaterializowanym świe-
cie – wyjaśnia autor.

Każda kolejna odsłona Dzien-
nika, jest dla twórcy nowym wy-
zwaniem artystycznym. Budu-
jąc instalację, tworzy pewien 
teatr wzruszeń i emocji, spektakl 
bez słów, który ma na celu „we-
ssać” widza. – To widz, wchodząc 
w obraz, musi sam zinterpretować 
to, co zobaczy. Samo „dzieło” musi 
dla mnie pozostać zawsze otwarte 
– kończy Jerzy Michał Murawski, 
zapraszając na piątkowe wydarze-
nie w Galerii „Obok”. WW ●

Miejskie Centrum Kultury za-
prasza wszystkie chóry chcące 
zaprezentować swój świątecz-
ny repertuar do wzięcia udziału 
w pierwszym etapie konkursu 
chórów, który organizowany jest 
w ramach XXXI Tyskich Wieczo-
rów Kolędowych!

Co zrobić, by wziąć udział? 
Należy przygotować trzy dowol-
nie wybrane kolędy polskie. Ten 
etap konkursu jest przeprowadzo-
ny w formie on-line, wystarczy 
w terminie do 10 grudnia przy-
słać nagrania audio-video za po-
średnictwem serwisu YouTube.

Drugi etap konkursu to prze-
słuchania na żywo, które odbędą 
się 15 stycznia 2022 r. od godz. 
9 w Młodzieżowym Domu Kul-
tury nr 1 im. Artystów Rodu 
Kossaków (ul. kard. Hlonda 1, 
43-100 Tychy). Wezmą w nim 
udział laureaci pierwszego eta-
pu. Ich zadaniem będzie przy-
gotowanie jednej wybranej ko-
lędy nadesłanej do pierwszego 
etapu konkursu i jednej dodat-
kowej kolędy, która nie została 
umieszczona w materiale audio-
video pierwszego etapu. Do tego 
obowiązkowo należy przygoto-

wać wykonanie kolęd: „Bóg się 
rodzi” oraz „Wśród nocnej ci-
szy”. Kolędy te nie są utworami 
konkursowymi. Będą odśpiewa-
ne przez wszystkie nagrodzone 
chóry na koncercie finałowym 
15 stycznia 2022 r.

By wziąć udział w konkursie 
należy zapoznać się z zamieszczo-
nym na stronie www.kultura.ty-
chy.pl regulaminem, a następnie 
wypełnić kartę zgłoszenia. Koor-
dynatorem konkursu jest Anna 
Śmieszek-Szkutek: 32/438 20 68, 
twk@mck.tychy.pl
opraC. kaMil peszat ●

W galerii szkolnej 
„iuVenis aMiCus artis” 
odbyŁ się Wernisaż 
praC krystyny 
jasińskiej. artystka 
zaprezentoWaŁa zbiór 
sWoiCh pejzaży.

– Pomimo warunków epidemicz-
nych zebrało się spore grono mi-
łośników sztuki, w tym nasi ucz-
niowie, co mnie bardzo cieszy 
– rozpoczęła wernisaż Grażyna 
Jurek, dyrektor Zespołu Szkół 
nr 1 w Tychach. – W tym roku 
szkolnym to już druga wystawa 
na naszej szkolnej galerii. Wszyst-
kie obrazy pochodzą z prywatne-
go zbioru artystki, która użyczyła 
swoich prac na potrzeby wystawy. 
To są pejzaże bliskie mojemu ser-

cu, gdyż są bardzo polskie. Prze-
mawiają do mnie ogromną siłą 
tradycji. Z góry dziękuję mło-
dzieży, która pod kierunkiem 
kuratora galerii Teresy Wodzi-
ckiej przygotowała program ar-
tystyczny – dodała.

Amelia Kuta i Tymoteusz Ptak 
recytowali wiersz Teresy Wodzi-
ckiej „Muzyka barw”, Karoli-
na Wosz odśpiewała „Psalm dla 
Ciebie” Piotra Rubika, zaś We-
ronika Korbel (skrzypce) i Ame-
lia Kuta (wiolonczela) wykonały 
utwór „W grocie króla gór” Ed-
varda Griega.

– To jest dla mnie symfonia 
barw i muzyka kolorów – mó-
wiła Teresa Wodzicka. – Malar-
stwo Krystyny Jasińskiej bierze 
swoje wzorce z tradycji i klasy-

ki. Artystka w swoim dorobku 
ma ponad 50 wystaw indywidu-
alnych. Swoimi pracami od lat 
wspiera akcje charytatywne, zaś 
jej obrazy znajdują się w mu-
zeach i prywatnych kolekcjach. 
Warto podkreślić, że w 1996 r. 
król Norwegii Harald V otrzy-
mał w prezencie od prezyden-
ta Polski obraz „Pejzaż Polski” 
autorstwa naszej dzisiejszej bo-
haterki. Natomiast Jan Paweł II 
w 2004 r. dostał od Klubu Kry-
styn Polskich płótno „Kopalnie 
Gottwald” – przybliżyła sylwet-
kę artystki kuratorka.

Z okazji wystawy Miejskie Cen-
trum Kultury przygotowało kata-
logi z reprodukcjami Krystyny Ja-
sińskiej, które rozdano zebranym 
gościom. kaMil peszat ●

reklama

Wciąż przyjmowane są zgłoszenia do konkursu chórów.

wiecZORy Z KOlędaMi

poDróż z leonarDo
galeria „obok” zaprasza W PIąTEK NA KOLEjNy WERNISAż.

polskie pejzaże
galeria sztuki W zespole szkóŁ nr 1 PRZEDSTAWIA KOLEjNEGO ARTySTę. 

Krystyna Jasińska podczas wernisażu spotkała się z gośćmi wystawy i młodzieżą ZS nr 1.
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ogłoszenia Drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

z n a j d z i e C i e  n a s  W  n a s t ę p u jąC yC h  M i e j s C aC h :

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 
æ  Targowisko Miejskie

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

ul. Katowicka 9

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

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy, 
ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o., 
ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

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

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 
ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 
Warszawy 26

æ  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 
ul. Przejazdowa 8

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

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

ul. Sikorskiego 101

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

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

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

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

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

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

kariera/edukaCja

auto:

AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

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

usŁugi:

MEBLE NA WYMIAR.KUCHNIE,SZAFY.
NIETYPOWE ZABUDOWY.REMONTY. 
PRZERÓBKI,DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z 
REGULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  
691577335 TANIO I SOLIDNIE     

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Elektryk. Tel. 504 877 825

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

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

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

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

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

SPRZEDAM
Tychy os. K, M - 4, 63.0 m2, 1 piętro, cena 
390600zł, BN FUBI 509041910
Sprzedam mieszkanie Tychy – centrum. 
2 pokoje z aneksem kuchennym, 42 m2, 
IV piętro z balkonem + piwnica. Po re-
moncie, wyposażone, ładne i nowoczes-
ne. Niska zabudowa. Cena – 273 000 zł.  
Tel: 501 503 735.
Sprzedam mieszkanie po remoncie os. 
H, M-3, 47 m2, wieżowiec. Cena – 268 
000 zł. Do negocjacji.  Tylko w BN VOTUM: 
501 503 735.
Sprzedam działkę mieszkaniowo-usłu-
gową w Bieruniu Nowym. Powierzchnia  
5155 m2. Cena 90 zł. /m2. Tylko w BN VO-
TUM: 501 503 735.
OKAZJA!!! Sprzedam dom 2 – rodzinny  
Tychy – Cielmice. Osobne wejścia, bardzo 
funkcjonalny. Działka 1655 m2. Cena 899 
000 zł. Tylko w BN VOTUM: 501 503 735.

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

WYNAJMĘ

Garaż do wynajęcia na os. A i na Skalnej 
tel.: 731 548 494
Garaż do wynajęcia Tel: 731 548 494
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 W, M-4,66,2m2,3 piętro, cena 
470000zł VIPART 501 396 663
Chorzów M-3,37,4m2,4 piętro, cena 
185000zł 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
Goczałkowice Zdrój, działka 1500m2,cena 
100000zł VIPART 790 855 188
Tychy  Glinka , działka, pow. 874m2, cena 
460zł/m2  VIPART 501 396 663
Lędziny ul. Lędzińska, działka, pow. 
1311m2, cena 150zł/m2 VIPART 509 
733 966

Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję do-
bre warunki może być zadłużone z ko-
mornikiem oraz innymi problemami tel. 
504- 476-805 www.ihn.com.pl
Kupię działkę okolice Katwice, Tychy, Mi-
kołów , Bielsko, Pszczyna, Wola i inne oko-
lice miejscowościach tel 696-493-977
Poszukujemy działki dla dewelopera gwa-
rantujemy bezpieczną sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977  
Nowa inwestycja !!! na sprzedaż mieszka-
nia 1,2,3 pokojowe z balkonem i windą 
już od 5400 m2 tel. 733-476-805 www.
ihn.com.pl
Na sprzedaż mieszkanie w nowym bu-
downictwie stan deweloperski 2 pokoje 
42 m2 235.200 zł tel. 733-476-805 www.
ihn.com.pl
Na sprzedaż Tychy apartamenty nowe bu-
downictwo-stan deweloperski 455.000 zł 
tel. 886-309-197 www.ihn.com.pl
Na sprzedaż apartament Katowice-Bry-
nów z garażem wysoki standard 3 po-
koje 467.000 zł tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Na wynajem Tychy os Z 48 m2 cena 
1650zł+media+kaucja tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Tychy Dom w zabudowie bliźniaczej 179 
m2 duża działka 710.000 zł tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Dom w zabudowie szeregowej Mysłowice 
pow 119 m2 cena 469.000 zł 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Na sprzedaż działka Tychy pow 840 m2 
media cena 326.760 zł tel. 504- 476-805 
www.ihn.com.pl
Na sprzedaż działka Mysłowice-Kosz-
towy pow. 1293 m2, media przy dział-
ce 265.000 zł 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Na sprzedaż działka Łaziska ul. Wierzo-
wa pow. 1428 m2 II linia zabudowy cena 
265.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal pow 80 m2 par-
ter  tel. 733-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal biurowy od 
25m-148 m2  tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal Bieruń przy głównej 
ulicy, parter,duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal biurowy od 
25m-148 m2  tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokale/magazyny pow 
95 m2, 148 m2, cena od 18 zł/m2 tel 886-
309-196 www.ihn.com.pl

Do wynajęcia lokal  po generalnym re-
moncie idealny na kancelarię, przychod-
nie lekarską cena 3000 zł tel. 504- 476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa Tychy 
i okolice pow 144 m2 i 500 m2 od 15 zł 
m2 tanie ogrzewanie, zadzwoń i zapy-
taj o szczegóły 733- 476-805 www.ihn.
com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733-476-805 www.ihn.com.pl

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? - zadzwoń 731 713 100
Poszukuję mieszkania dla klienta gotów-
kowego. Zadzwoń 731-713-110
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 
264.000 zł www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Tychy Żwaków, ul. Żorska, 1 piętro, 52,8 
m2, 2 pokoje, umeblowanie w cenie. 
Nowa cena 335.000 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
Katowice Podlesie, działka budowlana 
998 m2, super lokaliacja, cena 349.000 zł 
www.ASTON.com.pl 731-713-420

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 Żwaków, do wynajęcia 3 pokoje, 74 
m2 z ogródkiem, parter domu jednoro-
dzinnego, czynsz 1700 zł + media www.
ASTON.com.pl 519-595-674

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

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

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

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

transport:

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

kupię / sprzedaM

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

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

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

Tanio sprzedam komodę, rogówkę, 2 fote-
le, biurko, 2 stoliki, meblościankę i telewi-
zor Panasonic starego typu za darmo od-
dam. Własny transport Tel: 728 829 023
Sprzedam koła na alufelgach opony zimo-
we 205/55/R16, rozstaw śrub 112. Stan 
idealny do grupy VW Tel. 576 288 360

reklama autoreklama
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reklama

po snajperskiCh 
popisaCh sprzed 
tygodnia, kiedy to gks 
futsal tyChy pokonaŁ 
10:0 fC sieMianoWiCe, 
tyM razeM W tyskiej 
hali piŁkarze gks 
futsal tyChy przegrali 
ze spadkoWiCzeM 
z ekstraklasy azs uś 
katoWiCe 0:4.

Akademicy z Katowic słabo za-
częli sezon, ale z meczu na mecz 
zaczęli łapać formę i dziś są wi-
celiderami I ligi, z kompletem 
6 zwycięskich meczów wyjazdo-
wych (u siebie rozegrali 2 me-
cze i oba przegrali). O świetnej 
grze wyjazdowej piłkarzy AZS 
świadczy też fakt, iż zdobyli naj-
więcej goli w lidze – 35. I trze-
ba przyznać, że dobrze się czu-
li także w tyskiej hali, bo wygrali 
bez większych problemów, wyko-
rzystując słabszą dyspozycję ty-
skiej ekipy, a przede wszystkim 
skutecznie wykorzystując błędy, 

które zawodnikom trenera Bar-
tłomieja Nogi zdarzyło się po-
pełnić.

Po pierwszej połowie goście 
prowadzili 2:0, a drugiej dorzu-
cili jeszcze dwie bramki. Mecz 
niemal cały czas toczył się z prze-
wagą przyjezdnych, którzy raz 
po raz sprawdzali umiejętno-
ści Barteczki. Tyszanie próbo-
wali zdobyć choć kontaktowego 
gola, a potem pójść za ciosem, 
ale sztuka ta im się nie udawała. 
Za mało stwarzali sytuacji pod 
bramką rywala, za dużo nato-
miast było niecelnych podań 
i strat. AZS zresztą dość łatwo 
rozbijał ataki tyszan. Na doda-
tek w 35 min. meczu czerwoną 
kartką ukarany został Kołodziej-
czyk (za dwie żółte). Osłabienie 
gospodarzy wykorzystali rywale, 
którzy w 36 min. zdobyli trze-
ciego gola. Tyszanie przystąpi-
li do gry z lotnym bramkarzem 
i w 37 min. przytrafił im się błąd, 
który kosztował stratę czwarte-
go gola...

gks Futsal tychy – aZs uś 
katOWice 0:4.

Po 8 meczach GKS Futsal zaj-
muje 6. miejsce z 12 pkt za 4 
zwycięstwa (drużyna zanotowa-
ła 4 porażki). W tabeli prowadzi 
BSF Bochnia – 24 pkt przed AZS 
UŚ Katowice – 18 pkt. ls ●

Mocnym akcentem zakończyła 
się rywalizacja w rundzie jesien-
nej w klasie okręgowej – derbo-
wym starciem OKS Zet Tychy 
z JUWe Jaroszowice. Tym razem 
lepsi okazali się piłkarze Zetki, 
wygrywając 3:0.

Ostatni mecz pomiędzy tymi 
drużynami w sezonie 2019/20 
przyniósł zwycięstwo JUWe 
1:0, ale tym razem podopieczni 
Krzysztofa Skiby w pełni zrewan-
żowali się rywalom.
Oks Zet tychy – juWe ja-
WOsZOWice 3:0 (1:0). Bram-
ki: Migdał 2, Pustelnik.
Oks Zet: Czmok – Lewicki, Kru-
piński (55’ Olszowski), Nieśmia-
łowski, Sidło – T. Bernat, Kuliński 
(65’ Kamiński), Pustelnik, For-
tuna – Gajewski (75’ Michalak), 
Ptak (45’ Migdał).
juWe: Kwiatkowski – Gurbisz, Jó-
zefowicz, Szlosarek, Braś (90’ Haś-
nik), Hornik, Czupryna, Puto (70’ 
Woźniak), Cibor (85’ Mendrow-
ski) – Zubrzycki, Frackowiak.

Komplet punktów zdobył 
Ogrodnik Cielmice, pokonując 
Wisłę Wielką.
OgrODNik cielmice – Wi-
sła Wielka 1:0. Bramka Dwó-
rznik.

OgrODNik: Utrata – S. Białas, 
Foltyn, Majnusz, Granek (46’ 
Wilk) – Koczy (74’ Dwórznik), 
Stawicki, Chrząścik, Śmiłowski 
(90’ Kołodziej), Bojarski – Kli-
mas (78’ Wala).

1. Wilkowice 15 39 61-11
2. mKS Lędziny 15 39 53-11
3. Rekord II 15 36 38-7
4. czarni 15 35 53-20
5. Oks Zet 15 30 38-19
6. LKS łąka 15 23 27-30
7. Wisła Wielka 15 19 29-29
8. Pasjonat 15 19 33-33
9. bojszowy 15 16 26-37
10. Iskra 14 16 20-36
11.Studzienice 15 15 21-40
12. jaroszowice 15 15 21-39
13. Ogrodnik 15 10 16-40
14. bKS Stal 15 9 21-36
15. bestwinka 15 9 15-43
16. Piast 14 4 16-57

klasa a: Siódemka Tychy – 
Czapla Kryry 4:0. Siódemka jest 
na 13. miejscu – 17 pkt. Prowadzi 
rezerwa Goczałkowic – 37.
klasa B: Czułowianka Tychy – 
Wisła Mała 6:0. Po 12 meczach 
Czułowianka zajumuje 4. miejsce 
– 24 pkt, prowadzi Fortuna Wyry 
– 36 pkt. ls ●

W pięściarskim ringu.

tRZy 
ZwycięStwa
W Bytomiu rozegrano 15. edycję 
Memoriału Leszka Błażyńskiego, 
w której trzech pięściarzy MOSM 
Tychy sięgnęło po złoto.

Jako pierwszy na najwyższym 
podium stanął Kaistro Kiryło, po-
konując na punkty Szymona Ba-
rana (Boks Team Oława). Spośród 
podopiecznych trenera Ryszarda 
Dziopy bardzo dobrze spisali się 
także bracia Targielowie. Jacek 
wygrał w kat. 63 kg z Oliwierem 
Chudzyńskim (Carbo), a Jakub 
w kategorii 60 kg nie dał szans 
Yevhenowi Kravchence (BK Ja-
strzębie). ls ●

na mecie piłkarskiej jesieni w niższych ligach.

deRby dla ZetKi

spaDkowicz za mocny
4 zWyCięstWa i 4 porażki PIłKARZy GKS fuTSAL.

grali amatorzy.

liga beZ 
MiStRZa
Wszystko wskazuje na to, że obec-
ne rozgrywki Amatorskiej Ligi 
Piłki Nożnej będą ostatnie. Po po-
nad 25 latach rywalizacji amato-
rów na dużych boiskach prawdo-
podobniej przejdzie do historii.

W obecnym sezonie w rywali-
zacji pozostało już tylko 5 zespo-
łów, niestety z rozgrywek wycofała 
się utytułowana drużyna Fenome-
na – 8-krotnego mistrza ALPN.

W pierwszej rundzie zanotowa-
no następujące rezultaty: Olimpia 
– Zorza 4:5, Czułowianka II – All 
B&R 2:5, Olimpia – Czułowianka 
II 11:0, Hard Plast – All B&R 3:2, 
Zorza – Hard Plast 3:3, All B&R – 
Olimpia 5:6, Hard Plast – Olimpia 
0:5, Zorza – Czułowianka II 6:1, 
Czułowianka II – Hard Plast 4:7, 
All B&R – Zorza 2:2. ls ●
1. Olimpia 02 4 9 26-10
2. Zorza 4 8 16-10
3. hard Plast  4 7 13-14
4. All b & R 4 4 14-13
5. czułowianka II 4 0 7-29

Z uwagi na powołanie piłkarza 
Korony do reprezentacji na eli-
minacyjne spotkanie do MŚ, za-
planowane na miniona niedzielę 
spotkanie ligowe GKS Tychy zo-
stało przełożone (na środę, 24.11). 
Niespodziewaną przerwę w roz-
grywkach trener Artun Derbin 
wykorzystał na rozegranie sparin-
gu z Zagłębiem Sosnowiec, które 
także pauzowało.

Mecz zakończył się rezultatem 
remisowym 1:1, a rezultat otwo-
rzył po dwóch kwadransach gry 
Szymon Sobczak, który mimo 
asysty Łukasza Sołowieja zakoń-
czył dośrodkowanie z prawej stro-
ny celnym strzałem. Sosnowicza-
nie mieli w I połowie jeszcze kilka 
okazji do podwyższenia rezultatu, 
ale albo pudłowali, albo na poste-
runku był Konrad Jałocha.

Trójkolorowi wyrównali bodaj 
w pierwszej akcji po przerwie, 
a współautorami gola byli zawod-
nicy, którzy dopiero co pojawili się 

na murawie. Łukasz Grzeszczyk 
uruchomił Kacpra Janiaka, który 
dośrodkował w pole karne, gdzie 
Damian Nowak ubiegł obrońcę 
i posłał piłkę do siatki Zagłębia. 
W tej części gry oglądaliśmy jesz-
cze okazje m.in. Kamila Kargule-
wicza i Sebastiana Stebleckiego, ale 
nie zmieniły one rezultatu.
ZagłęBie sOsNOWiec – gks 
tychy 1:1 (1:0). Gole: Sobczak 
(30’) i Nowak (46’).
gks tychy: Jałocha (72’ Dana) 
– Połap (46’ Mańka), Sołowiej, 
Szymura (75’ Nedić), Wołko-
wicz – Kozina (46’ Janiak), J. Pią-
tek (46’ Steblecki), Żytek, Biel (46’ 
Kargulewicz) – Malec (46’ No-
wak), Jaroch (46’ Grzeszczyk).

Piłkarze GKS Tychy i Zagłębia, 
a także ekipy Korony i Chrobrego 
pauzowały w miniony weekend, 
pozostałe drużyny I ligi rozegrały 
natomiast mecze ostatniej kolejki 
pierwszej rundy. Oto ich rezulta-
ty: Puszcza – Stomil 0:2, Jastrzębie 

– Skra 0:1, ŁKS – Katowice 1:0, Re-
sovia – Odra 3:3, Podbeskidzie – 
Widzew 4:0, Sandecja – Arka 3:1. 
Mecz Miedzi z Górnikiem Polkowi-
ce został rozegrany już po zamknię-
ciu tego numeru „TT”. WW ●

i liga
1. Widzew 17 34 30:17
2. miedź 16 32 26:12
3. Korona 16 29 19:12
4. Sandecja 16 29 20:15
5. Podbeskidzie 17 28 29:21
6. gks tychy 16 27 20:16
7. Arka 17 26 25:17
8. łKS 16 25 20:18
9. Odra 17 25 25:24
10. Skra 16 23 11:14
11. Resovia 17 20 18:20
12. chrobry 15 19 16:15
13. Katowice 17 19 19:27
14. Stomil 17 16 21:27
15. Puszcza 17 15 16:26
16. Zagłębie 16 12 16:25
17. Polkowice 16 12 15:24
18. jastrzębie 17 12 15:31

CzWartoligoWCy 
zakońCzyli W Miniony 
Weekend jesienną rundę 
rozgryWek i Mogą już 
odpoCzyWać po trudaCh 
pierWszej CzęśCi sezonu.

Piłkarze rezerw GKS Tychy będą 
ładować akumulatory na wiosnę 
w bardzo dobrych nastrojach, 
bo dzięki sobotniemu zwycięstwu 
z Drzewiarzem Jasienica zajmują 
na półmetku drugą lokatę z iden-
tycznym dorobkiem punktowym 
co lider z Bełku.

Trzy punkty w potyczce z Drze-
wiarzem nie przyszły jednak ty-
szanom łatwo. Rywal był tego 
dnia bardzo skuteczny w defensy-
wie i rozbijał ataki gospodarzy już 
daleko od własnej bramki. Stąd 
okazji strzeleckich – zwłaszcza 
w pierwszej połowie – nie oglą-
daliśmy zbyt wiele, mimo optycz-
nej przewagi GKS II. Dwie dobre 
okazje miał Krężelok, próbował 
też Paluch, ale bez oczekiwane-
go efektu. Szansę na gola miał 
też Machowski, ale jego szarżę 
w polu karnym zatrzymał bram-
karz z Jasienicy. Wielu obserwa-
torów twierdziło, że za podcięcie 
tyszanina przez golkipera gości 

należał się rzut karny, ale arbiter 
nie podzielił tej opinii i na prze-
rwę piłkarze schodzili przy sta-
nie 0:0.

Druga połowa toczyła się już 
niemal wyłącznie do jednej bram-
ki. Podopieczni trenera Jarosława 
Zadylaka z impetem atakowali, 
ale na przeszkodzie w zdobyciu 
prowadzenia stawał albo pech – 
jak w przypadku Krężeloka, któ-
ry trafił w słupek – albo bramkarz 
gości, który popisał się w kilku 
trudnych momentach.

Nie miał jednak szans 
na obronę rzutu karnego, które-
go arbiter podyktował w 78 min. 
za faul na Kopczyku. Do usta-
wionej na jedenastym metrze 
piłki podszedł Misztal i przewa-
gę tyszan udokumentował zwy-
cięskim golem. – O zwycięstwo 
musieliśmy walczyć do ostat-
nich minut. Cieszy jednak to, 
że nie tracimy głowy nawet, gdy 
w 75 minucie jest 0:0 tylko kon-
sekwentnie dążymy do założo-
nego celu – podsumował spot-
kanie trener wicelidera, Jarosław 
Zadylak.
gks ii tychy – lks DrZe-
WiarZ jasieNica 1:0 (0:0). 
Gol: Misztal (78’ z karnego).

gks ii tychy: Odyjewski – Pi-
pia (46’ Rutkowski), Zarębski, 
Kopczyk, Ploch, Misztal, Pawlu-
siński, Paluch (85’ Staniucha, 90’ 
Kokoszka), Krężelok, K. Piątek 
(59’ Dzięgielewski), Machowski 
(66’ Orliński).

W pozostałych spotkaniach 
ostatniej jesiennej kolejki: Unia 
Turza – Landek 1:0, Książenice 
– Góral 3:0, Czechowice – ROW 
1:3, Gorzyce – Piast II 2:1, Pod-
beskidzie II – Bełk 0:1, Łękawica 
– Bestwina 2:2, Czaniec – Kuź-
nia 3:2. WW ●

iV liga
1. bełk 15 35 33:14
2. gks ii tychy 15 35 44:13
3. unia Turza 15 29 35:22
4. czaniec 15 24 27:23
5. Piast II 15 21 25:19
6. jasienica 15 21 21:25
7. łękawica 14 20 24:27
8. czechowice 15 20 25:20
9. Landek 14 19 22:16
10. Podbeskidzie II 15 18 22:22
11. Kuźnia 15 17 16:24
12. Książenice 15 17 30:35
13. ROW 15 15 26:38
14. Gorzyce 15 15 18:29
15. bestwina 15 11 20:37
16. Góral 15 7 17:41

łeb w łeb z bełkiem
rezerWy gks tyChy PRZEZImują NA fOTELu WIcELIDERA IV LIGI.

W niespodziewanej przerwie GKS rozegrał mecz kontrolny z Zagłębiem.

ReMiSOwy SPaRing
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iNFOrmatOr kiBica

hOkej. phl: 18.11 GKS Tychy – jKh GKS jastrzębie (godz. 18). 
plhk: 20.11 Atomówki GKS Tychy – Polonia bytom (11), 21.11 
białe jastrzębie – Atomówki GKS.
Piłka NOżNa. i liga: 21.11 łKS łódź – GKS Tychy (12.40).
kOsZykóWka. i liga: 17.11 GKS Tychy – SKS Starogard (18), 
21.11 Znicz basket – GKS Tychy (17).
Futsal. i liga: 21.11 GKS Tychy – AZS umcS Lubin (16).
siatkóWka. ii liga mężczyzn: 20.11 TKS Tychy – mOSiR Dębi-
ca (18); ii liga śląska kobiet: 20.11 TKS Tychy – mOSiR Zabrze 
(17). ls ●

alfabet tgs
ś jak krzysztof śmiełowski
Był mistrZem POlski W BarWach gks tychy i PODha-
la NOWy targ. grał jakO OBrOńca, ale ZDOByWał 
sPOrO Bramek. Z tyskim hOkejem PrZeżyWał WZlOty 
i uPaDki.

Gdy w 1988 roku hokeiści GKS Tychy przegrali z Polonią bytom 
finałowy mecz o tytuł mistrza Polski, na trybunach naszego Sta-
dionu Zimowego panował nastrój euforii, a nie smutku. Dziś na-
wet trudno to sobie wyobrazić, bo tyski hokej znalazł się w takim 
miejscu, że już żadna lokata poza pierwszą nie usatysfakcjonuje 
kibiców. może nie dotyczy to wszystkich fanów, ale zapewne 
sporej ich części. fajnie, że są ambicje i wysokie wymagania, ale 
może czasem lepiej zejść na ziemię?...

Wracając do spotkania sprzed lat: chłopcem, który trzymał 
wtedy tacę ze srebrnymi medalami dla graczy GKS był 13-letni 
wówczas Krzysiek Śmiełowski, wychowanek klubu. Wiele lat póź-
niej, jako kapitan tyskiej drużyny, odebrał trofeum za pierwsze w 
historii mistrzostwo kraju!

Gdy Śmiełowski rozpoczynał dopiero karierę ligowca, jego 
Tysovia akurat się rozpadała. brakowało pieniędzy, zawodników 
i chęci do działania. Z drużyny odeszli czołowi zawodnicy, od lat 
związani z Tychami. 21-letni wówczas Śmiełowski oraz Andrzej 
Gretka (obaj obrońcy) dostali propozycję z Podhala Nowy Targ.

– Kiedy zadzwonili do mnie z Podhala, długo się wahałem. 
Dopiero co zadebiutowałem w reprezentacji na mistrzostwach 
świata, chciałem się rozwijać w silnym klubie, ale z drugiej strony 
byłem wychowankiem GKS Tychy i czułem się w tym środowi-
sku bardzo dobrze. Nie miałem jednak wyboru… Dobrze, że w 
Podhalu spotkałem grającego tu już od kilku sezonów mirosława 
copiję, dawnego gracza GKS. mirek dużo mi wtedy pomógł, na 
lodowisku i poza nim – opowiadał mi kiedyś Śmiełowski. W druży-
nie „Szarotek” spędził cztery sezony i świętował z nią mistrzostwo 
Polski w 1997 roku.

W 2000 roku Śmiełowski wrócił do Tychów i w naszym zespo-
le grał przez następnych dziesięć lat. Po powrocie został szybko 
kapitanem drużyny. Nie od razu było różowo. W Tychach wciąż 
brakowało pieniędzy. Szefowie klubu nie zawsze mogli się wywią-
zać z finansowych zobowiązań. Nie raz i nie dwa kapitan musiał 
namawiać kolegów, aby wsiedli do autobusu i pojechali na mecz. 
Warto było jednak cierpliwie czekać… Śmiełowski w 2005 roku 
odebrał od prezesa PZhL trofeum za mistrzostwo Polski i mógł 
jako pierwszy triumfalnie podnieść puchar w górę. GKS Tychy 
w czterech meczach zdetronizował wtedy niepokonaną od lat 
unię Oświęcim.

Śmiełowski: – Decydujący o tytule mecz odbył się w Oświęci-
miu. Kiedy wracaliśmy autobusem do Tychów, na nasze komórki 
co chwila dzwonili kibice, którzy zaczęli się schodzić na lodowisko. 
już się nie mogli doczekać naszego powrotu. Powitanie, jaki urzą-
dzili nam na Stadionie Zimowym, zapamiętam na zawsze.

W kolejnych sezonach „Śmiały” dodał do kolekcji jeszcze 5 
srebrnych i jeden brązowy medal mP. 5-krotnie zdobył Puchar 
Polski. Wielokrotnie grał też w reprezentacji kraju, miał nawet oka-
zję zagrać w 2002 roku w mistrzostwach świata elity. W 2004 roku 
zagrał z kadrą w katowickim „Spodku” w słynnym meczu przeciw-
ko zawodowcom z NhL. Ostatnie dwa sezony swojej bogatej ka-
riery (2011-13) spędził w GKS Katowice. Prywatnie jest szwagrem 
michała Woźnicy, innego wybitnego tyskiego hokeisty.
piotr zaWadzki, tyska galeria sportu ●

Krzysztof Śmiełowski.
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na torze testoWyM fCa 
poland rozegrano 
ósMą, ostatnią 
W tyM roku rundę 
saMoChodoWyCh 
MistrzostW tyChóW, 
organizoWanyCh przez 
autoMobilklub zieMi 
tyskiej. sCeneria tyCh 
rozstrzygająCyCh 
pojedynkóW byŁa 
niezWykle urokliWa, 
a sŁoneCzny, jesienny 
dzień przyCiągnąŁ 
na tor W bieruniu 
liCznyCh kibiCóW.

Jako pierwsi na trasę wyruszyli 
Piotr Żbikowski i Jakub Stupni-
cki, reprezentujący klasę gOśĆ 
i na mecie zameldowali się jako 
pierwsi w swojej kategorii, wy-
przedzając Krzysztofa i Pawła 
Stańdów (renault clio).
W klasie 4. losy tytułu roz-
strzygnęły się jeszcze przed star-
tem zawodów – zjawiło się tyl-
ko dziewięć załóg, co oznaczało, 
że Rafał Wlazłowski i Rafał In-
dyk (mitsubishi lancer) nie mieli 
szans, by zdobyć liczbę punktów 
wystarczającą do pokonania Ar-
tura Kobieli. Zresztą lider klasy-
fikacji nie zamierzał odpuszczać 
i wraz z Kamilem Walą wygrał 
zawody. Podium finałowej run-
dy uzupełnili Michał Biały i Grze-
gorz Bartyzel (audi 80) oraz Paweł 
Kowalski i Ewelina Wlazło (toyo-
ta yaris GR). W klasyfikacji rocz-
nej Kobiela wyprzedził Wlazłow-
skiego i Mateusza Masełkę.

Przemysław Mendrek, pilo-
towany przez Edytę Mendrek 
(honda civic) miał taką przewa-
gę w punktacji klasy 3., że nie 
musiał podejmować żadnego ry-
zyka. Mimo to od początku na-
rzucił tempo i na mecie zamel-
dował się jako pierwszy w klasie, 
pieczętując w ten sposób zdoby-
cie tytułu mistrzowskiego. Jego 
główni rywale – Dawid Tomala 
i Paulina Kępka (honda civic) do-
jechali na trzeciej pozycji. Drugie 
miejsce Sebastiana Butyńskiego 
i Łukasza Biernata (honda civic) 

pozwoliło im wskoczyć na najniż-
szy stopień podium w klasyfika-
cji rocznej.
W klasie 2. Romuald Stasik 
i Grzegorz Pękala (citroën C2) 
potwierdzili swoją dominację 
w tym sezonie, wygrywając ostat-
nią rundę i zapewniając sobie 
zwycięstwo w klasyfikacji koń-
cowej. Za nim finiszowali Łukasz 
Przybyła i Marcin Budak (honda 
civic) oraz Łukasz Kaplita i Marta 
Cozzi (honda crx). W klasyfikacji 
sezonu Stasik pokonał Sebastiana 
Megę i Szymona Gańczarczyka.

Łukasz Semik i Jakub Tuszyń-
ski (fiat seicento) byli najszybsi 
na trasie zawodów, wyprzedza-
jąc w klasie 1. Pawła Oślaka i Mi-
chała Kociołka (fiat seicento) oraz 
Delfina Orłowskiego i Sławomira 
Raczka (nissan almera). W kla-
syfikacji końcowej zwycięstwo 
przypadło Oślakowi. Wygrana 
w ostatniej rundzie pozwoliła Se-
mikowi wskoczyć na trzecią po-
zycję w mistrzostwach, a podium 
uzupełnił Jakub Włoch.

Wojciech Książek i Kamila 
Szczerba (fiat cinquecento) do-
jechali do mety na ósmej pozy-

cji, ale to wystarczyło do zwy-
cięstwa w końcowej klasyfikacji 
klasy ceNtO. Zawody wygrali 
Grzegorz i Anna Mysza (fiat cin-
quecento), wyprzedzając Micha-
ła Muchę i Karolinę Klytę (fiat 
seicento), trzecie miejsce zaję-
li Adam Pawłowski i Mateusz 
Bartosik (fiat cinquecento). Taki 
wynik pozwolił załodze Mucha/
Klyta wyprzedzić Pawłowskiego 
w klasyfikacji końcowej.
W klasie PPc w zawodach 
– i w całych mistrzostwach – 
triumfowali Marek Hohoł i Ma-
riusz Szczepaniak (citroën C2). 
Za nimi na mecie uplasowali się 
Tomasz Piksa i Łukasz Krupa (ci-
troën C2) oraz Tomasz Sadkie-
wicz i Oskar Bielat (citroën C2). 
Trzecie miejsce Sadkiewicza po-
zwoliło mu umocnić się na dru-
giej pozycji w mistrzostwach, 
przed Mateuszem Poznańskim 
i Karoliną Sumerą,

Daniel Strojek i Andrzej Gulba 
(bmw E36 330) byli najszybszą za-
łogą W klasie rWD, zdobywa-
jąc w ten sposób tytuł mistrzow-
ski Kolejne pozycje zajęli Michał 
Parzych i Piotr Śliwa (bmw E36 

318) oraz Paweł Rączka i Łukasz 
Kuś (bmw 120ti). W końcowych 
wynikach kolejność jest odwrot-
na: Rączka wyprzedził Parzy-
cha. W OPeN 4WD triumfowa-
li Adrian Wichłacz i Błażej Szulc 
(ford fiesta), awansując dzię-
ki temu na drugą pozycję w mi-
strzostwach. Dezyderiusz Chrzan 
i Adam Musioł (subaru impreza) 
dojechali do mety na drugiej po-
zycji i rzutem na taśmę wbili się 
na najniższy stopień podium. Ty-
tuł mistrzowski zdobyli – mimo 
nieukończenia zawodów – Mi-
chał Kareusz i Łukasz Dudzik. 
W OPeN 2WD najlepiej pojechał 
Daniel Rosiek (opel astra). Tytuł 
mistrzowski zapewnił sobie jed-
nak duet Marek i Krzysztof To-
mala (honda civic crx) – na mecie 
zajęli piątą pozycję, co wystarczy-
ło, żeby pokonać Artura Stawi-
ckiego (mitsubishi colt) i Bar-
tłomieja i Krystynę Gilewskich 
(renault clio sport).

Działacze Automobilklubu 
Ziemi Tyskiej zapraszają teraz 
12 grudnia na to FCA, na trady-
cyjne zakończenie sezonu – Bar-
bórkę Tyską. opr. ls ●

mistrzowie na torze
poznaliśMy najlepszyCh kieroWCóW TEGOROcZNEj EDycjI SmT. 

W Open 4WD triumfowali Adrian Wichłacz i Błażej Szulc (na zdjęciu ich ford 
fiesta), awansując dzięki temu na drugą pozycję w mistrzostwach. 
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dzieWiąta kolejka 
i ligi koszykóWki 
przyniosŁa ósMą 
Wygraną gks tyChy, 
który po WyróWnanyM 
MeCzu pokonaŁ księżaka 
ŁoWiCz 81:78.

Zespół z Łowicza jest znacznie 
niżej notowany niż GKS i w so-
botnim meczu to tyszanie byli fa-
worytem. Ta 12. lokata Księżaka 
to efekt słabego startu w rozgryw-
kach, jednak w ostatnich meczach 
drużyna zaczęła sygnalizować 
rosnącą formę, notując dwa zwy-
cięstwa w trzech spotkaniach. Jak 
pokazał mecz z GKS, zespół po-
trafi się zmobilizować i na pewno 
nie zamierza zadowolić się miej-
scem w dole tabeli. Inna sprawa, 
że w tym spotkaniu podopieczni 
trenera Tomasza Jagiełki zagrali 
wyjątkowo nieskutecznie, notując 
39-procentową skuteczność rzu-

tów z gry, podczas gdy ich rywa-
le – 55 proc. To znaczy, że tyska 
ekipa musiała się o wiele bardziej 
napracować, by sięgnąć po dwa li-
gowe punkty, ale w końcu to liczy 
się przede wszystkim.

Gospodarze objęli prowadze-
nie w połowie pierwszej kwarty 
i nie oddali go już do końca tej 
odsłony, wygrywając 28:21. Było 
to zresztą najwyższe prowadzenie 
Księżaka w tym meczu. Nic dziw-
nego, że druga odsłona zaczęła się 
od pogoni GKS za rywalami i już 
po dwóch minutach było 28:28. 
Mecz się wyrównał i po kilku mi-
nutach to tyszanie prowadzili kil-
koma punktami. Do przerwy no-
towano 44:39 dla GKS.

Po zmianie stron obraz gry 
nie uległ zmianie i GKS dość 
spokojnie kontrolował przebieg 
meczu. Tyszanie bardzo dobrze 
spisywali się przy wykonywaniu 
rzutów osobistych – na 30 prób 

zdobyli 23 punkty, podczas gdy 
ich rywale mieli zaledwie 7 prób, 
z których wykorzystali 5. Na li-
nii rzutów wolnych prawdziwym 
snajperem okazał się Piotr Wie-
loch, który w 11 próbach wyka-
zał 100-procentową skuteczność. 
O ile drugą kwartę tyszanie wy-
grali z przewagą 12 pkt (23:11), 
o tyle w trzecie znów lepszy oka-
zał się Księżak, wygrywając 19:16. 
Jednak przed decydującą kwartą 
to GKS prowadził, mając niewiel-
ką przewagę 60:58.

Ostatnia kwarta toczyła się 
z przewagą punktową GKS 
i mimo wysiłków rywali tyszanie 
dowieźli wygraną do końca. Tym 
samym GKS wykorzystał stratę 
Górnika w meczu z AZS Politech-
nika Opolska i awansował na po-
zycję wicelidera.
księżak łOWicZ – gks ty-
chy 78:81 (28:21, 11:23, 19:16, 
20:21). ls ●

Pod siatką.

3:0 tKS
W sobotnim meczu II ligi męż-
czyzn TKS Tychy wygrał 3:0 
z Karpatami Krosno.

Zespół Marcina Nycza zagrał 
bardzo dobre spotkanie, świet-
nie spisywał się na przyjęciu 
i w obronie. Pierwsza dwa sety 
tyszanie wygrali bez większych 
problemów, jednak w ostatnim, 
w którym siatkarze Karpat zro-
zumieli, że nie ma żartów, rzuci-
li na szalę wszystkie swoje atuty. 
Rozgorzał prawdziwy bój i mor-
dercza wymiana ciosów w koń-
cówce seta, która wywindowała 
wynik na 36:34 dla TKS!
karPaty krOsNO – tks ty-
chy 3:0 (21:25, 20:25, 34:36).

Po 8. kolejkach TKS Tychy zaj-
muje 8. miejsce w tabeli z 12 pkt. 
Prowadzi MCKiS Jaworzno – 23 
pkt.
ii liga śląska. UKS Blachow-
nia – TKS Tychy 3:2 (12: 25, 25:9, 
23:25, 25:17, 17:15).
ls ●

cenna zDobycz w łowiczu
koszykarze Wygrali Z KSIężAKIEm I AWANSOWALI NA DRuGIE mIEjScE W TAbELI.
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ZaadOPtUj Mnie  

nico

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.

Nico to 8-miesięczny szczeniak, 
który niedawno trafił do tyskiego 
schroniska. Urodził się jako bez-
domny psiak – tylko jemu z całe-
go rodzeństwa udało się przeżyć. 
Dzięki dobrym ludziom, którzy 
go dokarmiali i poruszyli niebo 
i ziemię, udało się zabezpieczyć 
psiaka. Długie miesiące z dala od człowieka sprawiły, że Nico 

jest psem nieufnym, lękliwym. 
Jednocześnie boi się człowieka, 
ale i lgnie do niego. Na począt-
ku w schronisku warczał i poka-
zywał ząbki każdej osobie, która 
chciała się do niego zbliżyć. Jed-
nej z pracownic schroniska, Alicji 
nie przestraszyło jego zachowa-
nie i za wszelką cenę postanowi-
ła zdobyć jego zaufanie. Ale jak 
to zrobić? Alicja znalazła świet-
ny sposób – nie przez przypadek 
mówi się „przez żołądek do ser-
ca”. To działa również na naszych 
czworonożnych przyjaciół. Za-
częła przynosić chłopakowi sma-
kowite mięsko… Nico nie mógł 

się oprzeć takim rarytasom. I tak 
z każdym dniem było coraz lepiej. 
Teraz już psiak wychodzi z wolon-
tariuszami na spacer i co zaskaku-
jące idzie mu to całkiem dobrze. 
Trzeba pamiętać jednak, że Nico 
nie od razu wskoczy na kolanka 
czy poliże po rękach. On potrze-
buje czasu, cierpliwości, spokoju 
i oceanu miłości. Nico świetnie się 
czuje w towarzystwie statecznych 
psów, nie ekscytuje się na widok 
kotów. Chłopak najlepiej odna-
lazłby się w domu z dala od zgieł-
ku miasta, z mądrym opiekunem 
który dałby mu wsparcie i nauczył 
wspólnego życia. Czy uda nam się 
znaleźć taki dom dla Nico? rM ●

cO Wiemy O Psie:

imię: Nico 
W typie rasy: mieszaniec 
Wiek: ok. 8 miesięcy 
Płeć: samiec 
Waga: ok 8 kg 
Nr: 7671 
status: czeka na zabieg 
kastracji 
Obecnie przebywa: w miej-
skim Schronisku dla Zwierząt 
w Tychach 
telefon w sprawie adopcji: 
605 897 607 Więcej Na WWW.kultura.tychy.Pl

16 listopada, wtorek
godz. 17 – SZTuKA X muZy – projekcja filmu 
dla dorosłych „Na rauszu” (mbP – mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – ScENA TEATRu TV: projekcja spek-
taklu „Od czasu do czasu” (Pasaż Kultury Andro-
meda, pl. baczyńskiego)

17 listopada, środa
godz. 14 – II mIęDZyPOKOLENIOWy KON-
KuRS Tańca Amatorskiego (SDK „Tęcza”, al. Nie-
podległości 188)
godz. 17 – KuLTuRALNA ŚRODA: Laborato-
rium pana Korka „Naukowe tajemnice baniek 
mydlanych” – warsztaty dla dzieci (Klub mcK 
urbanowice, ul. Przejazdowa 8)

18 listopada, czwartek
godz. 17 – RETRO SEANS: projekcja fil-
mu „Doktór murek” z 1936 roku (SDK „Tęcza”, 
al. Niepodległości 188)
godz. 17 – TO jEST SZTuKA: „chłodna królo-
wa sztuki. Tamara łempicka” (Pasaż Kultury An-
dromeda, pl. baczyńskiego)
godz. 18 – KONcERT WybITNych AbSOL-
WENTóW z okazji 50-lecia Państwowej Szkoły 
muzycznej im. f. Rybickiego (mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 18 – OD NEGATyWu DO PLIKu – war-
sztaty fotograficzne i pokaz zdjęć Sławomira 
Dubiela (muzeum miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 18 – WIEcZóR AuTORSKI Gabrieli 
Kańtor – pisarki śląskiej, autorki m.in. powie-
ści „Trzecia miłość marianny Orańskiej” (Klub 
osiedlowy „Orion”, ul. Orzeszkowej 2)
godz. 19 – „OSKAR I RuTh” – spektakl Teatru 
bez Sceny Andrzeja Dopierały w cyklu „czwartki 
z teatrem” (Klub mcK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

19 listopada, piątek
godz. 11 – ScENA młODEGO WIDZA: „ba-
broszki lecą w kosmos” – spektakl Teatru TRIP 
(Teatr mały, ul. hlonda 1)

godz. 17.30 – „jEZIORO łAbęDZIE” – balet 
Piotra czajkowskiego w wykonaniu Royal Lviv 
ballet ze Lwowa (Teatr mały, ul. hlonda 1)
godz. 18 – „hAjmAT” – wystawa kolaży Agaty 
uchman (Tichauer Art Gallery, ul. browarowa 7)
godz. 18 – „RELAcjE” – wernisaż wysta-
wy malarstwa Agnieszki Kuśpiel (SDK „Tęcza”, 
al. Niepodległości 188)
godz. 18 – „DZIENNIK PODRóży Z OSTATNIą 
WIEcZERZą” – wernisaż wystawy instalacji je-
rzego michała murawskiego (miejska Galeria 
Sztuki „Obok”, pl. baczyńskiego)

20 listopada, sobota
godz. 11 – bAjKOTEKA – projekcja filmu dla 
dzieci „chłopiec i wilk – oko w oko z tajemnicą” 
(mbP – mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 16 – ScENA młODEGO WIDZA: „Kozio-
łek matołek wyrusza w świat” – spektakl Teatru 
TAK (Teatr mały, ul. hlonda 1)
godz. 19 – ThE mATERIA + Vane + methopia 
+ jack friday – koncert (Klub muzyczny under-
ground, pl. Korfantego 1)

21 listopada, niedziela
godz. 12 – AuKSO ON/SIDE – mATINEE: kon-
cert muzyki Philipa Glassa (mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 18 – KONcERT zespołu hańba (Klub 
muzyczny underground, pl. Korfantego 1)

19 listopada, godz. 17.30 – „jezio-
ro Łabędzie” – balet W Wykonaniu 
royal lViV ballet, teatr MaŁy
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hOROSKOP
skorpion 24.X-21.Xi
Gwiazdy ci sprzyjają, wiec wyjdź szczęściu 
naprzeciw i nie zmarnuj żadnej okazji. Problemy 
pomoże rozwiązać starsza Waga.

strzeleC 22.Xi-21.Xii
Twojemu urokowi nikt się teraz nie oprze. 
bez trudu uzyskasz więc to, na czym ci zależy 
i zrealizujesz swój cel.

koziorożeC 22.Xii-19.i
Głowa do góry! Nawet jeśli nie wszystko się 
układa. Zaufaj losowi i nie martw się więcej.

Wodnik 20.i-18.ii
uważaj na adoratorów o złej reputacji. miej się 
na baczności, bo grożą ci poważne straty, nie 
tylko finansowe.

ryby 19.ii-20.iii
Nie zdołasz zapanować nad odpływem gotówki. 
może przyjdzie jakiś zadawniony mandat lub kara.

baran 21.iii-20.iV
Zastanów się, co naprawdę chcesz osiągnąć 
i zaplanuj krok po kroku drogę do upragnionego 
celu. Piorunujące wrażenie zrobisz na Wodniku.

byk 21.iV-21.V
Porzuć lęki, obawy i odważnie spójrz w przy-
szłość. jesteś przecież kowalem własnego losu.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Twoja energia życiowa wymaga regeneracji, więc 
na razie zadbaj, by oszczędzić jej jak najwięcej. 
Ostrożnie prowadź samochód i częściej naciskaj 
hamulec.

rak 21.Vi-22.Vii
Zapowiadają się rodzinne spotkania. Dołóż 
wszelkich starań, by przebiegły bez konfliktów.

leW 23.Vii-22.Viii
Nie wszystko będzie układać się gładko, ale 
warto podjąć wysiłek. Twój trud zostanie sowicie 
wynagrodzony.

panna 23.Viii-22.iX
Zapragniesz zmian, staniesz się bardziej otwarty 
na świat, kreatywny i szalenie atrakcyjny.

Waga 23.iX-23.X
Teraz możesz spełnić swoje marzenia, pod 
warunkiem, że nie będziesz się ociągać. mars 
doda ci sił i energii.
 Wróżka aDrasteja tel. 692 893 871

Hasło z krzyżówki nr 729: 
TYSKIE SPOTKANIA TEATRALNE.

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