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od wieków w tychach
Kontynuacja opowieści o losach tyskich  
rolników, wywłaszczanych w okresie PRL.

kompletu nie będzie
Od porażki 0:2 z ŁKS Łódź rozpoczęli  
piłkarze GKS rundę rewanżową w I lidze.

Ukrainka z duszą Ślązaczki
Rozmowa Z Oksaną Mytiai, prowadzącą Punkt 
Pomocy dla Cudzoziemców w Tychach.6 148
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wiadukt na półmetku
przebudowywany wiadukt w ciągu ulicy grota-roweckiego jest już w połowie gotowy. ma być skończony w lipcu przyszłego roku.
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kronika policyjna

◆ 20.11 PODcZaS PatROlu 
W RejONie SkWeRu PRZy ul. 
DęBOWej funkcjonariusz poli-
cji zauważył leżącego na trawni-
ku mężczyznę. Jak się okazało był 
nieprzytomny, a po kilku chwi-
lach przestał oddychać. Policjant 
natychmiast przystąpił do udzie-
lenia mu pierwszej pomocy. 
Po kilku minutach na miejsce 
przyjechali ratownicy medyczni 
i kontynuowali pomoc. Niestety, 
52-letniego mężczyzny nie udało 
się uratować.

◆ O POtRąceNiu mężcZy-
ZNy PRZeZ POciąg tOWa-
ROWy dyżurny policji został 
poinformowany 16.11. Jak się 

okazało, do potrącenia doszło 
w rejonie ul. Grzybowej. W wy-
niku potrącenia mężczyzna po-
niósł śmierć. Na miejsce zdarze-
nia wezwana zostało policyjna 
grupa dochodzeniowo-śledczą, 
technik kryminalistyki oraz pro-
kurator. Z ustaleń portalu 112ty-
chy.pl wynika, że mężczyzna 
wszedł na tory wprost pod po-
ciąg. Trwa ustalanie dokładnych 
przyczyn i okoliczności tego tra-
gicznego zdarzenia, policja nie 
wyklucza samobójstwa.

◆ Na ul. BeSkiDZkie j, 
W RejONie SkRZyżOWaNia 
Z ul. FaBRycZNą (na pasie 
w kierunku Katowic) doszło 

19.11 do zderzenia osobowej 
skody i tira. Z ustaleń policji 
wynika, że kierowca samocho-
du ciężarowego, nie zachował 
ostrożności przy zmianie pasa 
ruchu i uderzył w osobówkę 
na sąsiednim pasie. Kilka dni 
wcześniej także na ul. Beskidz-
kiej – w kierunku na Pszczynę 
– doszło do zderzenia w wyniku 
nieprawidłowej zmiany pasa ru-
chu przez kierowcę ciężarówki, 
który uderzył w bok fiata i ze-
pchnął go na bariery energo-
chłonne.

◆ Na SkRZyżOWaNiu al. 
NiePODległOści Z ul. Wy-
SZyńSkiegO zderzyli się kie-

rujący vw i audi. Policja ustaliła 
wstępnie, że kierowca vw, wy-
konując manewr skrętu w lewo 
z ul. Wyszyńskiego w al. Nie-
podległości wymusił pierwszeń-
stwo na jadącym na wprost al. 
Niepodległości kierowcy audi. 
Na szczęście w wyniku zderze-
nia nikt nie ucierpiał.

◆ 16.11 Na ul. OśWięcim-
Skiej, w rejonie skrzyżowania 
z ul. Marzanny, aby nie uderzyć 
w poprzedzający samochód, mo-
tocyklista zaczął hamować i pod-
czas tego manewru przewrócił 
się i upadł. W wypadku złamał 
rękę. 
ls ●

kondolencje

Policja wyjaśnia, czy śmiertelne potrącenie mężczyzny przez pociąg 
było udaną próbą samobójczą czy nieszczęśliwym wypadkiem.

W mieście wciąż podejmowane 
są różne działania, by poprawić 
bezpieczeństwo na drogach po-
przez m.in. budowę azyli, progów 
zwalniających, czy wyniesionych 
przejść. Na ulicy Darwina zasto-
sowano natomiast tzw. esowanie 
jezdni.

– Na tej ulicy obowiązuje ogra-
niczenie prędkości do 30 km/h, 
którego prawie nikt nie przestrze-
ga – mówi Michał Lorbiecki, tyski 
oficer pieszy. – Ten zaledwie 300-
metrowy odcinek przecięty jest 
sześcioma przejściami dla pie-
szych. Łączą one osiedlowe ciągi 
piesze, które w dużej mierze słu-

żą dzieciom, pomagając im do-
trzeć do zlokalizowanych w oko-
licy szkół, przedszkoli, placów 
zabaw. Bezpieczeństwo najmłod-
szych uczestników ruchu jest tu-
taj kluczowe. W reakcji na nie-
bezpieczne zdarzenia, jakie miały 
miejsce na tej ulicy, m.in. potrą-
cenie w czerwcu tego roku 9-let-
niego chłopca, wdrażamy zna-
ne w Europie esowanie jezdni. 
Sprawdza się ono najlepiej na uli-
cach osiedlowych, na których jest 
duża liczba miejsc parkingowych. 
Podobnie jest w przypadku uli-
cy Darwina, przy czym zza sa-
mochodów, nieraz ciężarowych 

nie widać pieszych, a zwłaszcza 
dzieci.

– Odsuwamy samochody 
od krawędzi jezdni, dzięki temu 
poprawiamy trójkąt widocz-
ności pieszego. Łuki na jezd-
ni oraz progi zwalniające do-
datkowo wymuszają zwolnienie 

pojazdu do prędkości 30km/h. 
Zmiana powinna ułatwić także 
wyjazd z miejsc parkingowych, 
poprzez zapewnienie dłuższego 
pola do manewrowania – dodał 
Artur Kruczek, dyrektor Miej-
skiego Zarządu Ulic i Mostów. 
ls ●

dla poprawy bezpieczeństwa na drodze.

EsowaniE na ul. Darwina

Ulica Darwina nie należy do najbezpieczniejszych, ze 
względu na dużą liczbę przejść dla pieszych.
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Ponieważ w dobie pandemii liczba 
badań profilaktycznych w kierun-
ku raka piersi dramatycznie spadła 
(w Tychach dotychczas przebadała 
się zaledwie jedna trzecia kwalifi-
kujących się kobiet), eksperci na-
mawiają do wykonywania badań 
przesiewowych. Taka możliwość 
daje Narodowy Instytut Onkolo-
gii w Gliwicach, którego mammo-
bus w najbliższych dniach zawita 
do Tychów.

Mammobus stanie na parkin-
gu przy markecie E.Leclerc przy 
ul. Budowlanych 75 w następują-
cych terminach:

–  26 liStOPaDa br. (piątek), ba-
dania w godz.: 8.30-15.30,

–  29 i 30 liStOPaDa br. (po-
niedziałek, wtorek), badania 
w godz.: 10.00-17.00.
Z bezpłatnej mammografii 

mogą skorzystać ubezpieczone 
kobiety urodzone w latach 1952-
1971, które w ciągu ostatnich 2 
lat nie miały wykonanej mam-
mografii refundowanej przez 
NFZ. Szczególnie serdecznie 
zapraszamy panie, które uro-
dziły się w 1971 r. (bez wzglę-
du w którym miesiącu!), czyli 
te, które po raz pierwszy mają 

możliwość wykonać bezpłat-
ne badanie w ramach Progra-
mu Profilaktycznego oraz pa-
nie, które urodziły się w 1952 r. 
(które tylko do 31 grudnia br. 
mają możliwość po raz ostatni 
wykonać badania w ramach ww. 
Programu).

Nie jest potrzebne skierowa-
nie lekarskie ani zaproszenie. Nie 
ma znaczenia adres zamieszka-
nia/zameldowania. Konieczna 
jest wcześniejsza rejestracja tele-
foniczna pod nr tel.: 784 067 503 
w godz.: 10.00-15.00. Zapisy już 
trwają. Mn ●

jak co rokU rUszyŁa 
akcja ziMa. do końca 
tego rokU o tyskie 
drogi dbać będą – tak 
jak w UbiegŁyM sezonie 
– firMy: Master odpady 
i energia, bio-ekos 
oraz eko-ogród. 
a kto od stycznia? 
jeszcze nie wiadoMo, 
bo postępowanie 
przetargowe trwa.

Zgodnie z zarządzeniem prezy-
denta, pracę wszystkich służb od-
powiedzialnych za zimowe utrzy-
manie dróg koordynuje Miejski 
Ośrodek Dyspozycyjny miesz-
czący się przy Straży Miejskiej. 
Wszelkie uwagi można zgłaszać 
na ogólnodostępne, całodo-
bowe numery telefonów: linia 
bezpłatna 986 oraz linia płatna: 
32/776-39-86.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
przygotował do Akcji Zima 14 
pługo-piaskarek, 17 ciągników 
z pługami i rozrzutnikiem i 10 
dwuosobowych brygad do ręcz-
nego odśnieżania. Podczas zimo-
wych miesięcy o bezpieczeństwo 
kierowców i mieszkańców dba-

ją także jednostki i spółki miej-
skie, spółdzielnie utrzymujące 
wewnątrzosiedlowe drogi i chod-
niki, instytucje, zakłady pracy, 
firmy, a także właściciele nieru-
chomości, bo na nich spoczy-
wa część zimowych zobowiązań 
dotyczących m.in. odśnieżenia 
chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości, sprzątanie z nich 
błota, śniegu, lodu, a także m.in. 
usuwanie sopli lodu i nawisów 
śnieżnych.

Jedną z jednostek realizu-
jących Akcje Zima w Tychach 
jest MZUiM, który odpowiada 
za utrzymanie chodników i dróg 
publicznych w mieście.

– W Tychach obowiązują trzy 
standardy odśnieżania dróg – 
mówi Artur Kruczek, dyrektor 
Miejskiego Zarządu Ulic i Mo-
stów w Tychach. – Pod szcze-
gólnym nadzorem znajdują się 
DK-1 i DK-86 wraz z węzłami. 
Tu obowiązywać będzie II pod-
wyższony standard, co ozna-
cza, że sprzęt będzie wyjeżdżał 
na te drogi w pierwszej kolej-
ności. Natomiast DK-44 oraz 
drogi powiatowe utrzymywa-
ne są w II standardzie. Drogi 

gminne o mniejszym znacze-
niu komunikacyjnym odśnie-
żane są według III standardu zi-
mowego utrzymania. Cały sprzęt 
wyposażony jest w GPS-y, któ-
re lokalizują pojazd na e-mapie 
i monitorują jego pracę. Dzięki 
temu w razie potrzeby np. pod-
czas śnieżycy, możemy reago-
wać natychmiast i wysłać pojaz-
dy w odpowiednie miejsce.

Dodatkowo dostęp do obsługi 
programu GPS został zainstalo-
wany w Ośrodku Dyspozycyjnym 
przy Straży Miejskiej.

Standard drogi ma znaczenie 
nie tylko dla kolejności jej od-
śnieżania. Sól wykorzystywa-
na jest na drogach krajowych 
i głównych ciągach komunika-
cyjnych pierwszej kolejności 
odśnieżania. Mieszankę pia-
skowo-solną i piasek stosuje się 
na drogach gminnych w dzielni-
cach podmiejskich, ciągach pie-
szych, chodnikach, placach, par-
kingach.

Łącznie w magazynach wyko-
nawców przygotowano 1.480 ton 
soli drogowej i 1.900 ton piasku, 
które w miarę potrzeb będą syste-
matycznie uzupełniane. ls ●

Tyskie Hale Targowe jak co roku 
przygotowują ofertę świąteczną 
zarówno dla tyszan jak i miesz-
kańców całego regionu. Będzie 
ona w tym roku wzbogacona 
o kiermasz świąteczny. Do dys-
pozycji handlowców i klientów 
staną specjalne drewniane do-
mki, które stworzą świąteczny 
klimat i umilą czas robienia za-
kupów.

W ofercie klienci będą mogli za-
kupić żywe choinki, gałązki, stroiki, 
wyroby rękodzielnicze i rzemieśl-
nicze, smakołyki a także ozdoby 
świąteczne. Znaleźć tu będzie moż-
na także wszystko to, co powinno 
znaleźć się na wigilijnym stole, po-
cząwszy od świeżych ryb, świeże-
go pieczywo, mielonego na miej-
scu maku, kończąc na pomysłach 
na prezenty takich jak biżuteria, 

odzież czy zabawki dla dzieci oraz 
tysiące inne produktów!

Zapraszamy przedsiębiorców 
i rzemieślników zainteresowanych 
wynajęciem stanowiska handlowe-
go i oferowaniem swoich produk-
tów o kontakt w celu wynajmu do-
mków jarmarkowych lub innych 
dostępnych stanowisk handlowych. 
Tel. 512 048 016, szczegóły na stro-
nie tyskiehaletargowe.pl. ap ●

przebUdowa wiadUktU 
przy Ulicy grota-
roweckiego w tychach 
wkroczyŁa w kolejny 
etap. w MinionyM 
tygodniU Montowano 
22 belki gŁównego 
przęsŁa wiadUktU. 
każda z nich waży 
ponad 17 ton.

– Łącznie będzie ich 22, a każda 
waży 17 ton i ma długość 21 me-
trów. Każdą belkę głównego przę-
sła układa 250-tonowy dźwig – 
mówił we wtorek, 16 listopada 
Artur Kruczek z Miejskiego Za-

rządu Ulic i Mostów w Tychach. 
Układanie belek rozpoczęło 
się tego właśnie dnia i trwało 
do czwartku, 18 listopada.

Następnie wykonawca prac – 
firma Mostostal Kielce SA przy-
stąpił do budowy skrajnych przę-
seł obiektu.

– Przęsła te powstawać będą 
w technologii „na mokro”, 
co oznacza, że wcześniej będzie 
trzeba wykonać szalunki, zbro-
jenie i dopiero następnie wy-
lewać beton – dodaje dyrektor 
Kruczek.

Gotowa jest już nowa kład-
ka pieszo-rowerowa, która po-

wstała w sąsiedztwie wiaduktu. 
Teraz czeka na odbiory instytu-
cji zewnętrznych i dopuszczenie 
do ruchu. Planowo ma to nastą-
pić jeszcze w tym roku.

Zaawansowanie prac przy 
przebudowie wiaduktu jest na po-
ziomie 50%. Wiadukt ma być go-
towy w lipcu 2022 roku.

Pr z e bu d ow a  w i a du ktu 
na ul. Grota-Roweckiego ruszyła 
na początku maja. Łączny koszt 
zadania wynosi ok.10 mln zł, 
z czego 3,7 mln zł stanowi dofi-
nansowanie z subwencji ogólnej 
budżetu państwa.
rU ●

Świąteczny kiermasz w Tyskich Halach Targowych.

Domki czEkają

wiadukt na półmetku
22 kilkUnastotonowe belki NA WIADuKCIE PRZy GROTA-ROWECKIEGO. 

Zręby nowego wiaduktu już widać. Ma być gotowy w lipcu.
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Mammobus stanie w Tychach.

BEzpłatnE BaDania Dla pań

Jaka Zima na drogaCh?
jeszcze nie wiadoMo KTO bęDZIE ODŚNIEżAŁ W STyCZNIu.
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Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 
VIII kadencji

zawiadamia
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

zwołuję na dzień

25 listopada 2021 r. na godz. 1300 
sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji

(zdalny tryb obradowania).

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy VIII kadencji
/-/Barbara Konieczna

Szczegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy.

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

przy al. Niepodległości 49 został wywieszony wykaz  

nieruchomości lokalowych, przewidzianych do sprzedaży  

wraz z udziałem w prawie własności gruntu w trybie bezprzetargowym  

na rzecz dotychczasowych najemców dotyczący:

	lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku wielolokalowym przy ul. Braterskiej 3;

	lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku wielolokalowym przy ul. Andersa 9a;

	lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku wielolokalowym przy ul. Budowlanych 80;

	lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku wielolokalowym przy ul. Asnyka 2b;

	lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku wielolokalowym przy ul. kard. Hlonda 75;

	lokalu mieszkalnego nr 31 w budynku wielolokalowym przy ul. Edukacji 16;

	lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielolokalowym przy ul. Cyganerii 39;

	lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku wielolokalowym przy ul. Batorego 37.

Prezydent Miasta Tychy
23 listopada 2021 r.

OGŁOSZENIE
o zamieszczeniu zmodyfikowanego wniosku o lokalizację 

inwestycji mieszkaniowej pod nazwą „Budowa zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi lokalami usługowymi, 
z garażami podziemnymi oraz murami oporowymi” przy ul. Kopernika 
w Tychach na działce ewidencyjnej nr 5349/26, obręb Tychy na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy
Zawiadamiam o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Tychy zmodyfikowanego wniosku o lokalizację inwestycji mieszkaniowej pod nazwą „Budo-
wa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi lokalami 
usługowymi, z garażami podziemnymi oraz murami oporowymi” przy ul. Kopernika 
w Tychach na działce ewidencyjnej nr 5349/26, obręb Tychy. [1]
Każdy zainteresowany, wyżej wymienionym wnioskiem, może składać uwagi w terminie 
do 9 grudnia 2021 r. [1]
Uwagi do wniosku należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 
43-100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, 
w postaci [2]:
•	 papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

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

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym,

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

z up. PREZYDENTA MIASTA 
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 

/-/mgr Igor Śmietański
Podstawa prawna:
[1]  art. 7 ust. 10 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1538) 
– zwaną dalej u.p.r.i.m

[2]  art. 7 ust. 11 u.p.r.i.m.

komunikaty

21 listopada 
obchodzony jest 
corocznie dzień 
pracownika socjalnego. 
z tej okazji w Miniony 
piątek w Urzędzie 
Miasta z pracownikaMi 
socjalnyMi spotkaŁ 
się Maciej graMatyka 
– zastępca prezydenta 
tychów ds. spoŁecznych. 
najbardziej 
zaangażowani 
pracownicy otrzyMali 
także wyróżnienia 
i nagrody. 

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Tychach zatrudnia 
56 pracowników socjalnych. 
44 z nich pracuje bezpośrednio 
w punktach terenowych.

– W tym szczególnym dniu, 
pragnę złożyć serdeczne podzię-
kowania wszystkim pracownikom 
socjalnym w naszym mieście. 
Dziękuję za wytrwałość i wielkie 
serce, jakie wkładacie państwo 
w pomoc potrzebującym. Wasza 
praca wymaga ogromnej cierpli-
wości, odpowiedzialności i zaan-
gażowania. Na co dzień obcujecie 
z poważnymi ludzkimi dramata-
mi – samotnością, ubóstwem, 
a także chorobami i wyklucze-
niem. Widzicie biedę i nieszczę-
ście ludzi zepchniętych na mar-
gines społeczny. Dzięki Waszej 
wiedzy, kompetencji i wrażli-
wości na ludzką krzywdę wielu 
osobom udaje się przezwyciężyć 
problemy i rozpocząć normalne 
życie. Za to nieustanne niesienie 
pomocy i okazywanie godno-
ści drugiemu człowiekowi, na-
wet w tym trudnym czasie pan-

demii, w imieniu swoim i całej 
tyskiej społeczności serdecznie 
dziękuję – mówił podczas spot-
kania Maciej Gramatyka.

Do obowiązków pracowni-
ków socjalnych należy m.in. ro-
zeznanie potrzeb i analiza sytu-
acji osób oraz rodzin będących 
w trudnej sytuacji życiowej m.in. 
zwłaszcza rodzin dotkniętych 
ubóstwem, bezrobociem, prze-
mocą, długotrwałą chorobą, nie-
pełnosprawnością, trudnościa-
mi opiekuńczo wychowawczymi. 
Pracownicy społeczni pomaga-
ją w usamodzielnieniu i wyjściu 
z trudnej sytuacji swoim pod-
opiecznym. Ułatwiają osobom 
i rodzinom korzystanie z do-
stępnego wsparcia (także finan-
sowego), ale także kontaktu-
ją z przedstawicielami służby 
zdrowia, oświaty, organizacjami 
i stowarzyszeniami prowadzący-
mi działalność społeczną.

W ramach Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej funkcjo-
nuje m.in.:
–   Dział Pieczy Zastępczej (pomoc 

i wsparcie dla rodzin zastęp-
czych oraz pełnoletnich wycho-
wanków pieczy zastępczej)

–   2 mieszkania chronione trenin-
gowe dla wychowanków

–   Noclegownia dla bezdomnych 
mężczyzn, Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej dla ofiar przemocy 
i osób w kryzysie

–   Dział Pomocy Rodzinie i Dzie-
cku (wspieranie rodziny, asy-
stenci rodziny)

–   Dział Pomocy Osobom Star-
szym i Niepełnosprawnym 
(usługi opiekuńcze, specja-
listyczne usługi opiekuń-
cze, domy pomocy społecz-

nej, mieszkania chronione dla 
osób starszych i niepełnospraw-
nych)

–   Specjalistyczna Placówka Opie-
kuńczo–Wychowawcza „Baza”,

–   Dział Świadczeń Rodzinnych 
(fundusz alimentacyjny, świad-
czenia rodzinne, realizacja pro-
gramu 500+).
Tyski MOPS realizuje także 

liczne projekty m.in. „Po ludzku, 
po sąsiedzku, u siebie” – specja-
listyczne usługi opiekuńcze pie-
lęgnacja i rehabilitacja, „Wspie-
raj Seniora” – wsparcie seniorów 
w postaci zakupów, „Opieka wy-
tchnieniowa” – stacjonarna i ca-
łodobowa, „Asystent Osobisty 
Osoby Niepełnosprawnej”, Pro-
gram Operacyjny Pomoc Żyw-
nościowa.

W ramach MOPS działa tak-
że Centrum Usług Społecznoś-
ciowych. Pracownicy koordynują 
dowóz osób starszych i niepełno-
sprawnych na szczepienia prze-
ciwko Covid-19.

Aktualnie w Tychach z pomocy 
społecznej MOPS korzysta 2636 
osób (1553 rodziny). Ponadto 
ze świadczeń rodzinnych korzy-
sta ponad 5100 uprawnionych, 
a ze świadczeń wychowawczych 
22 733 osób. rU ●

Zastępca prezydenta Tychów Igor 
Śmietański reprezentował władze 
samorządowe na mszy w inten-
cji obrońców Lwowa, która z oka-
zji 103. rocznicy tych wydarzeń 
odprawiona została w miniona 
niedzielę w kościele pw. św. Ro-
dziny.

Msza, jak co roku, odprawiona 
została z inicjatywy Janiny Półto-
rak, szefowej tyskiego oddziału 
Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschod-
nich, a wzięli w niej udział m.in. 
młodzież Zespołu Szkół im. Orląt 
Lwowskich, licealiści z I LO im. 
Leona Kruczkowskiego oraz licz-
ni członkowie Towarzystwa.

Przed mszą przypomniano wy-
darzenie z 1 listopada 1918 roku, 
kiedy to nad ranem wojska ukra-
ińskie zajęły Lwów. W liczącym 
ponad 200 tys. mieszkańców mie-
ście ogromna większość (ok. 175 
tys.) stanowiła ludność polska, 
Ukraińców było ok. 22 tysiące. 
Nic zatem dziwnego, że Polacy 

postanowili dać odpór agreso-
rom i masowo stanęli w obro-
nie polskości Lwowa. Obrońcy 
Lwowa byli w większości cywi-
lami, nie wyłączając dzieci, któ-
rym nadano później przydomek 
Orląt Lwowskich. 22 listopada 
Lwów był wolny, choć jego oblę-
żenie trwało jeszcze do maja na-

stępnego roku. Doceniając zasłu-
gi ludności w wyzwoleniu Lwowa, 
Józef Piłsudski odznaczył miasto 
orderem Virtuti Militari.

Niedzielną mszę zakończył 
Apel Poległych, a oprawę arty-
styczną zapewnił chór Canta-
te Deo z Czułowa pod dyrekcją 
Michała Brożka. ww ● 

dramaty każdego dnia
podziękowania DLA PRACOWNIKóW SOCjALNyCH. 

reklama

Spotkanie zastępcy prezydenta Tychów z pracownikami socjalnymi odbyło się w Sali posiedzeń Rady Miasta.

w 103. rocznicę obrony Lwowa.

msza za orlęta

W mszy za obrońców Lwowa wziął udział wiceprezydent Igor Śmietański, młodzież oraz 
członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
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Jak informuje Urząd Miasta i Miej-
skie Centrum Kultury, jeśli nie zo-
staną w ciągu najbliższych tygodni 
wprowadzone nowe obostrzenia, 
odwołany w ub. roku Tyski Jar-
mark Bożonarodzeniowy odbę-
dzie się w dniach 17-19 grudnia.

To już trzynasta edycja impre-
zy, cieszącej się sporym zaintere-
sowaniem mieszkańców i świą-

tecznych gości przyjeżdżających 
do Tychów. Jak w latach poprzed-
nich, udekorowane domki z bo-
gatą  ofertą handlową i gastrono-
miczną staną na pl. Baczyńskiego. 
Organizatorzy planują też wiele 
innych atrakcji, jak choćby pokaz 
rzeźbienia w lodzie, świąteczne 
warsztaty, spotkania, spektakle 
i koncerty. ww ●

jeśli pandemia nie przeszkodzi.

BęDziE jarmark

komunikat

4 | 23 listopada 2021 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



reklama

Na tyskich drogach powstały 
nowe azyle dla pieszych, progi 
zwalniające i wyniesione przej-
ścia. Wszystko po to, by ochronić 
najbardziej narażonych uczestni-
ków ruchu, czyli pieszych.

Wszelkie zmiany na drogach 
są wprowadzane po obserwa-
cji i analizie mapy wypadkowo-
ści w mieście oraz na wniosek 
mieszkańców.

– Azyle drogowe stanowią 
bufor dla pieszych, dzięki które-
mu mogą oni przejść przez uli-
cę „na dwa razy” z możliwoś-

cią bezpiecznego zatrzymania się 
na środku – mówi Artur Kruczek, 
dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów. – Ponadto uspakajają 
ruch w rejonie przejścia i unie-
możliwiają wyprzedzanie czy nie-
bezpieczne sytuacje na drodze. 
Azyle wpływają na zredukowa-
nie prędkości pojazdów poprzez 
optyczne zawężenie pola jazdy, 
zmniejszenie szerokości pasów 
ruchu oraz odgięcie torów jazdy. 
Nadal będziemy prowadzić poli-
tykę polegającą na uspokojeniu 
ruchu na głównych ciągach ko-

munikacyjnych, budować azyle 
dla pieszych i drobniejsze rze-
czy poprawiające widoczność 
w osiedlach, w rejonie skrzyżo-
wań, wyjazdów z dróg

W tym roku nowe azyle zastoso-
wano na ul. Bocznej, Bibliotecznej 
i Cienistej. Dodatkowo na ul. Zgo-
dy zastosowano progi zwalniające. 
Są one także na ul. Hierowskie-
go, gdzie dodatkowo wybudo-
wano wyniesione przejście dla 
pieszych. Wyniesione przejścia 
są także na ul. Jedności – łącznie 
powstało ich pięć. ls ●

W latach 2018-2020 r. wykona-
no remonty 371 mieszkań, które 
przekazywane zostały nowym na-
jemcom, zgodnie ze wskazaniem 
Wydziału Gospodarki Lokalowej 
UM. W tym roku – do 15 listopa-
da – wyremontowanych zostało 
69 wolnostanów, ale cześć remon-
tów jeszcze trwa.

– W zasobach administrowa-
nych przez MZBM nie występują 
pustostany, czyli niezamieszkałe 
i nieużytkowane od kilku lat bu-
dynki i lokale – stwierdza Agata 
Goc, dyrektor MZBM. – Obserwu-

jemy natomiast dynamiczne zmia-
ny liczby lokali, które zwalniane 
są przez dotychczasowych najem-
ców dobrowolnie lub w wyniku 
wypowiedzenia umów, eksmisji, 
których powodem są zaległości 
czynszowe, nieprzestrzegania re-
gulaminu porządku domowego, 
zaspokajania potrzeb mieszkanio-
wych poza lokalem lub po zgonie 
najemcy. W naszych zasobach nie 
obserwujemy przypadków wtar-
gnięcia i zagospodarowania nie-
zamieszkałych lokali. Występują 
natomiast sytuacje, kiedy loka-

le są zamieszkiwane przez osoby 
nieposiadające tytułu prawnego 
do lokalu np. po zgonie dotych-
czasowego najemcy lub wypowie-
dzeniu umowy.

Liczba wolnostanów zmienia 
się, ale co roku MZBM prowadzi 
remonty około 100 lokali. W la-
tach 2018-2020 r. wykonano łącz-
nie remonty 371 mieszkań, z cze-
go w 2018 r. – 147, w 2019 r. – 115 
szt., a w ubiegłym roku – 109 szt. 
W tym roku do 15 listopada, wy-
remontowano 69 wolnostanów, 
12 lokali jest w trakcie remontu, 
czyli będzie ich łącznie 81. Ko-
lejnych 70 mieszkań oczekuje 
na modernizację.

– Obecnie remonty przepro-
wadzane są w mieszkaniach sta-

nowiących mieszkaniowy zasób 
gminy w budynkach administro-
wanych przez MZBM na os. A, 
B, C, D, E, F oraz na obrzeżach 
miasta – na ul. Leśnej, Browa-
rowej, Katowickiej, Świerkowej. 
Na remont lokali przeznaczo-
no w tym roku ok. 1,8 milio-
na zł. Wyremontowane lokale 
udostępniane są nowym najem-
com, oczekującym na przydział 
mieszkania lub kwalifikującym 
się do najmu socjalnego – do-
daje A. Goc.

Średnia powierzchnia lokali 
wynosi około 35 m2. Najwięcej 
jest mniejszych lokali – jedno- 
i dwupokojowych, zdecydowanie 
mniej jest mieszkań trzy- i czte-
ropokojowych.

Prowadzone przez MZBM 
remonty obejmują roboty tyn-
karskie, malarskie, wykonanie 
nowych posadzek, wymianę in-
stalacji wewnętrznych, stolarki 
okiennej i drzwi. Mieszkania są 
też wyposażane w kuchenki oraz 
podgrzewacze wody, a w loka-
lach przeznaczonych na najem 
socjalny pojawia się dodatkowo 
tzw. „biały montaż” i wykładzi-
na. Warto dodać, iż w związku 
z możliwością uzyskania dofi-
nansowania na remont i mo-
dernizację mieszkaniowego za-
sobu gminy z Funduszu Dopłat 
(program realizowany przez 
Bank Gospodarstwa Krajowe-
go), w 2021 roku MZBM złożył 
wnioski o udzielenie wsparcia. 

Umożliwia to wykonanie pełne-
go zakresu remontu, zwiększając 
tym samym standard lokali oraz 
poprawiając stan techniczny za-
sobu gminy.

W Wydziale Gospodarki Lo-
kalowej UM złożonych jest około 
900 wniosków o przydział miesz-
kania. Można zatem powiedzieć, 
że te ponad 100 odzyskanych 
mieszkań rocznie to dużo i mało 
zarazem. Oczywiście szybciej 
skraca się kolejka oczekujących 
na mniejsze lokale. W tym roku 
rozpatrywane są wnioski złożo-
ne w 2018 roku na mniejsze lo-
kale oraz na większe, dla rodzin 
liczących trzy i więcej osób, zło-
żone w latach 2017-2018. 
leszek sobieraj ●

Trwają prace przy budowie 
dwóch lodowisk sezonowych 
w mieście Tychy. Obecnie trwa 
montaż band i mat mrożenio-
wych. Na początku grudnia pla-
nowanie jest pierwsze mrożenie. 
Najpóźniej do połowy grudnia 
lodowiska zostaną bezpłatnie 
udostępnione amatorom jeż-
dżenia na łyżwach.

Jedno lodowisko powstaje 
na ul. Brzozowej, a drugie na te-
renie Ośrodka Wypoczynkowe-

go Paprocany. Nie wiadomo 
jeszcze w jakich godzinach zo-
stanie udostępnione mieszkań-
com Tychów. To będzie zależało 
od rozwoju pandemii. W ubie-
głym roku przyjęto np. zasadę, 
że jednorazowo na tafli lodowi-
ska sezonowego może przeby-
wać maksymalnie 60 uczestni-
ków, a wszystkie osoby przed 
wejściem na lodowisko i po zej-
ściu z tafli musiały mieć zasło-
nięte usta i nos.

W poprzednich sezonach ty-
szanie mogli skorzystać także 
z trzeciego lodowiska sezonowe-
go zlokalizowanego pod „Żyrafą” 
w Parku Miejskim Solidarności. 
Ze względu na stan techniczny nie 
nadawało się już jednak do użyt-
ku. Lodowisko w 2022 roku znów 
pojawi się w tym miejscu, obec-
nie trwa postępowanie przetar-
gowe na jego zakup. W budżecie 
miasta zabezpieczono na ten cel 
600 tys. złotych. rU ●

w ostatnich latach działania Miejskiego Zarządu ulic i Mostów koncentrują się przede wszystkim na 
ochronie pieszych.

azylE, progi  
i wyniEsionE przEjścia

lodowiska sezonowe powstają w Tychach.

w tym roku tylko Dwa

odZyskane miesZkania
w latach 2018-2020 r. MIEjSKI ZARZąD buDyNKóW MIESZKALNyCH PRZEPROWADZIŁ  REMONTy 371 PuSTOSTANóW.

co rokU, dzięki reMontoM pUstostanów 
prowadzonyM przez Miejski zarząd bUdynków 
Mieszkalnych, do osób oczekUjących na Mieszkanie 
trafia okoŁo 100 lokali.
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nasze dziedzictwo

jan Moćko jest jednyM 
z tych nielicznych 
rolników, którzy 
nadal prowadzą 
gospodarstwo rolne, 
choć w innyM MiejscU, 
bo należąca do jego 
ojca zieMia także 
zostaŁa wywŁaszczona. 
dzieje jego rodziny 
to dowód, że historia 
tychów bynajMniej 
nie rozpoczęŁa się 
w latach 50. XX wiekU, 
kiedy z socjalistycznyM 
entUzjazMeM zaczęto 
bUdować „nowe Miasto”, 
ale że w taMtyM czasie 
zaczęto pisać jedynie 
kolejny wątek tej 
historii.

Jakub macko – 1677
Rodzina Jana Moćki gospodaruje 
w Tychach od wieków. Nasz roz-
mówca dotarł do zapisków z ksiąg 
kościelnych z połowy XVII wie-
ku i dzięki pomocy dr Wojciecha 
Schäffera, który przejrzał odpo-
wiednie dokumenty, w tym miej-
ski urbarz ustalono, że pierwszy 
wpis, w którym pojawia się na-
zwisko „Moćko” datowany jest 
na rok 1677.

– Różny był jednak zapis mo-
jego nazwiska, a pierwszy wid-
nieje Jakub Macko, potem poja-
wiają się „Mącko” czy „Mocko” 
– mówi pan Jan. – Wiadomo 
jednak, że Jakub Macko w 1677 
roku był rolnikiem, „siodłakiem”, 
jak to określano w języku staro-
polskim. Od niego dzieli mnie 
siedem pokoleń, a dzięki odszu-
kanym zapiskom, wiem w jakich 
latach żyli moi prapradziadko-
wie, kogo poślubili i w którym 
roku. Tak więc nieprzerwanie 
od prawie 350 lat nasza rodzina 
gospodaruje w Tychach. Nie wy-
kluczone, że Moćkowie byli rol-
nikami już wcześniej, ale z usta-
leniem tego jest problem choćby 
dlatego, że nie zawsze posługiwa-
no się nazwiskami. Dowiedzia-
łem się że kiedyś jakiś Adam 
Moćko był wójtem w Tychach, 
ale nie wiem czy to rodzina, 

bo w Tychach nazwisk „Moćko” 
jest więcej. Jak ciekawostkę do-
dam, iż – jak się okazuje – naj-
więcej osób nazwisko „Moćko” 
mieszka na kielecczyźnie, a po-
tem w… Tychach.

hektar za pensję górnika
Pierwsze wywłaszczenie dotknę-
ło Moćków w latach 50., kiedy 
zaczęto budować osiedle B.

– Mieszkaliśmy przy obecnej 
ul. Bocheńskiego, część gospo-
darstwa było tam, gdzie jest Te-
atr Mały, a nasz dom stał po dru-
giej stronie ulicy – opowiada J. 
Moćko. – Blok poniżej „Andro-
medy” stoi dokładnie w miejscu 
naszego domu. Przy obecnej ul. 
Bocznej mieliśmy niewielki staw 
i od tego miejsca rozciągało się 
nasze pole aż do dzisiejszej ul. 
Hierowskiego. Na naszej dział-
ce stoi dzisiaj m.in. część osied-
la Balbina, salon samochodowy, 
potem garaże, wiadukt nad wy-
kopem. Z czasem gospodarstwo 

się zmniejszyło, bo mój dzia-
dek i jego brat podzielili ziemię 
i część przeszło do spokrewnio-
nej z nami rodziny Kurzaków, 
którzy zresztą mieli dom obok. 
Kiedy zaczęto budować osiedle 
B, ojciec otrzymał zawiadomie-
nie o wywłaszczeniu. Zabrano 
wówczas jednak tylko 4 hekta-
ry. Pamiętam, jak ojciec mówił, 
że za hektar zapłacono wówczas 
1.200 złotych. To było tyle, ile 
wynosiła pensja górnika.

wiadukt na glince
Rodzinie pozostawiono resztę 
ziemi i na pole Moćkowie jeź-
dzili aż do lat 70.

– Do pola dojeżdżaliśmy dwo-
ma drogami: al. Bielską przez 
wiadukt, potem na prawo, koło 
kościoła Jana Chrzciciela i polną 
drogą do pola albo przez Glin-
kę i Suble. Tu jednak trzeba było 
uważać na słynny już wiadukt 
kolejowy. Jak wieźliśmy zboże 
czy słomę, trzeba było tyle łado-

wać, żeby się pod nim zmieścić. 
To było pewne ograniczenie, ale 
zawsze mieliśmy to mniej wię-
cej „wymierzone”, żeby potem 
nie zbierać zboża przy wiaduk-
cie. A kiedy kupiłem traktor Ze-
tor, pojechałem najpierw spraw-
dzić, czy się zmieszczę. Jak się 
okazało, miałem zapas zaledwie 
kilku centymetrów. Gdyby tak 
w nocy położyli asfalt, to byłby 
problem...

dwa gospodarstwa
Wywłaszczenia w różny sposób 
dotykały rolników. Pomijając już 
kwestie marnych odszkodowań, 
przejmowanie przez państwo zie-
mi właściwie za bezcen, co zresz-
tą w latach 50. i 60. było regułą, 
niektórym rodzinom pozosta-
wiano niewiele czasu na upo-

rządkowanie swoich spraw, za-
mieszkanie w innym miejscu. 
Bywało, że wszystko toczyło się 
w dużym pośpiechu. W przy-
padku rodziny Moćków kolejne 
wywłaszczenie nastąpiło w 1973 
roku, ale jeszcze do 1976 roku 
mogli mieszkać w swoim domu 
przy ul. Bocheńskiego.

– Tychy budowano systema-
tycznie mniej więcej do osiedla 
M, gdzie budowa została wyha-
mowana, a potem zaczęła „wra-
cać” na zachód. Niestety ci, któ-
rych wywłaszczano w latach 50. 
i 60. faktycznie otrzymywali gro-
sze. Nie było zmiłuj się, nie moż-
na było negocjować, nie było się 
gdzie odwołać. Potem jednak 
zmieniły się przepisy i to dru-
gie wywłaszczenie odbywało się 
już na lepszych zasadach. Pamię-

tam, że wielu rolników otrzyma-
ło wtedy mieszkania i jak to się 
mówiło „poszło na bloki”. Ojciec 
też dostał mieszkanie, ale posta-
nowił kupić mniejsze gospodar-
stwo w Wilkowyjach, zostawiając 
to mieszkanie w rozliczeniu. Dla 
ojca najważniejsze było, że mogli-
śmy dalej pracować i żyć z uprawy 
ziemi. I tam gospodaruję do dziś, 
a że ożeniłem się z dziewczyną 
z gospodarstwa, połączyliśmy 
oba. Jednak jest coraz trudniej, 
bo są problemy z dojechaniem 
do pola maszynami. Tereny rol-
nicze wokół Tychów się kurczą, 
miasto nadal się rozbudowuje, 
przybywa domów, osiedli. Rolni-
ctwo w Tychach zanika z każdym 
rokiem i każdym kolejny odebra-
nym hektarem...
leszek sobieraj ●

od wieków w tyChaCh
kontynUUjąc teMat ZWIąZANy WyWŁASZCZENIAMI TySKICH ROLNIKóW NA PRZESTRZENI KILKu DZIESIęCIOLECI, ZAWITALIŚMy DO jANA MOćKI. 

To dochodząca do rynku ul. Bocheńskiego (dawniej Buczka). Z prawej strony (za dwójką 
mężczyzn) widać zabudowania gospodarstwa Moćków. Dom wyburzono w 1976 roku.

Na mapce zaznaczono rozmieszczenie domów tyskich rolników. Gospodarstwo 
rodziny Mocków, o którym jest mowa w tekście, wyróżnione jest kolorem. Rolników 

oczywiście było znacznie więcej – na rysunku nie ma dzielnic obrzeżnych.

Gospodarstwo rodziny Jana Moćki – z prawej. W tle – kościół Marii Magdaleny.
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16 listopada, podczas uroczystej 
gali w Śląskim Urzędzie Mar-
szałkowskim prezydent Andrzej 
Dziuba odebrał wyróżnienie 
za zajęcie przez nasze miasto 5. 
Miejsca w Rankingu Gmin Ślą-
ska. Ranking przygotowała Fun-
dacja Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej im. Jerzego Regulskiego 
we współpracy z Głównym Urzę-
dem Statystycznym.

Ocenie poddane zostały 
wszystkie gminy, miasta i miasta 
na prawach powiatu wojewódz-
twa śląskiego tworząc trzy odręb-
ne kategorie oceny wskaźników. 
Tychy zajęły 5. miejsce wśród 
miast na prawach powiatu tuż 
za Gliwicami. W ścisłej czołów-
ce tej kategorii znalazły się: Biel-
sko-Biała, Katowice i Rybnik.

Tworząc ranking eksperci brali 
pod uwagę m.in. kondycję budże-
tową samorządu, wydatkowanie 
funduszów z Unii Europejskiej, 
osiągnięcia absolwentów, salda 
migracji, wydatki na oświatę, czy 
też nakłady na szkolenia pracow-
ników urzędów gmin oraz rad-
nych. W sumie aż 16 kategorii.

– Naszym celem jest wyłonie-
nie najlepszych gmin, i promowa-
nie tych wyróżniających się pod 
względem rozwoju społeczno-
gospodarczego. Mamy nadzieję, 
że przeprowadzone analizy sta-
tystyczne staną się podstawą 
ważnej dyskusji zarówno nad 
zarządzaniem lokalnym, jak i stra-
tegicznymi kierunkami rozwo-
ju naszego regionu. ranking jest 

wyjątkowy, bo oparty na twar-
dych danych GUS – mówi Marcin 
Smala, wiceprezes zarządu Fun-
dacji Rozwoju Demokracji Lokal-
nej im. Jerzego Regulskiego.

– Miejsce w pierwszej dzie-
siątce tego rankingu potwierdza, 
że idziemy w dobrym kierunku, 
że dobrze wykorzystujemy moż-
liwości i potencjał, jaki ma na-
sze miasto. Gratuluję wszystkim 
mieszkańcom Tychów. To wyróż-

nienie dla nas wszystkich – powie-
dział prezydent Andrzej Dziuba.

„Ranking Gmin” to inicjaty-
wa, która po raz pierwszy prze-
prowadzona została w 2010 roku 
we współpracy z Urzędem Sta-
tystycznym w Krakowie. Kon-
kurs powtarzany był z dużym 
powodzeniem i zainteresowa-
niem samorządów przez kolej-
na lata również w innych woje-
wództwach. Mn ●

zaplanowana na 18 
listopada Vi w teatrze 
MaŁyM tyska gala 
najzdolniejszych 
Uczniów nie odbyŁa się 
w tradycyjnej forMie.

Z uwagi na pogarszającą się sy-
tuację epidemiologiczną w kra-
ju, wzrastającą liczbę przypad-
ków zachorowania na covid-19 
w szkołach i placówkach oraz co-
raz większą liczbą klas objętych 
kwarantanną, dyplomy, wyróż-
nienia i nagrody zostaną przeka-
zane uczniom za pośrednictwem 
szkół i placówek oświatowych.

tyskie orły i Lider Zawodu
Przypomnimy, iż Gala ma celu 
uhonorowanie uczniów tyskich 
szkół wyróżniających się znaczą-
cymi osiągnięciami naukowymi, 
artystycznymi i sportowymi, uzy-
skanymi w ubiegłym roku szkol-
nym. Za sukcesy uzyskane w roku 
szkolnym 2020/2021 dyplomy 
trafią do 34 uczniów – stypendy-
stów Miasta Tychy „Tyskie Orły” 
i jednej uczennicy posiadającej 
znaczące osiągnięcia w zakresie 
kształcenia w zawodzie – stypen-
dium pn. „Lider Zawodu”.

nauka, sztuka, sport
Ponadto za osiągnięcia naukowe, 
artystyczne i sportowe uhonoro-
wanych zostało łącznie 51 ucz-

niów. Wśród wyróżnionych zna-
lazły się 24 osoby o znaczących 
osiągnięciach naukowych, w tym 
4 laureatów konkursów przed-
miotowych, 6 laureatów i 3 fina-
listów olimpiad przedmiotowych 
oraz 11 laureatów prestiżowych 
konkursów, na poziomie co naj-
mniej wojewódzkim. – W kate-
gorii osiągnięć i sukcesów spor-
towych wyróżnionych zostało 
13 uczniów, zaś w kategorii 
osiągnięć i sukcesów artystycz-
nych 14 uczniów za osiągnięcia 
indywidualne, oraz 5 zespołów/
grup, które otrzymały co naj-
mniej 3 nagrody lub pierwsze 
miejsca w prestiżowych kon-
kursach artystycznych o zasię-
gu co najmniej ogólnopolskim 
– mówi Dorota Gnacik z Miej-
skiego Centrum Oświaty w Ty-
chach.

prestiżowe stypendia
Gratulacje od Prezydenta Miasta 
Tychy skierowano również do 63 
uczniów szkół, którzy zostali wy-
różnieni prestiżowymi stypendia-
mi takimi jak Stypendium Preze-
sa Rady Ministrów, Stypendium 
Marszałka Województwa Śląskie-
go, czy stypendium „Śląskie. In-
westujemy w talenty”.

– Serdecznie gratulujemy 
wszystkim laureatom, ich rodzi-
com, opiekunom, nauczycielom 
oraz dyrektorom szkół i placó-

wek. Nagrodzonym uczniom ży-
czymy powodzenia w realizacji 
swoich pasji i zainteresowań. 
Niech Wasze talenty, uzdolnie-
nia oraz zapał i trud wkładany 
w codzienną edukację zaowocu-
ją kolejnymi sukcesami nauko-
wymi, artystycznymi i sporto-
wymi – mówi Maciej Gramatyka 
– zastępca prezydenta Tychów 
ds. społecznych.

Dzięki hojności darczyńców, 
którzy wsparli finansowo i rze-
czowo Galę Najzdolniejszych 
Uczniów, do wyróżnionych trafią 
bony podarunkowe do realizacji 
w Gemini Park Tychy oraz bony 
do lodziarni Lodowato. Wśród 
nagród rzeczowych są m.in. dwa 
vouchery na kurs językowy, al-
bumy książkowe oraz drobne 
gadżety.

Tegoroczną Galę, poza Mia-
stem Tychy oraz Miejskim Cen-
trum Oświaty, wsparli: Best CJO, 
Bio-Ekos, CVGS, Katowicka Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna, Lodo-
wato, Master – Odpady i Energia, 
N-Serwis, Pracownia Kompute-
ryzacji Przedsiębiorstw „Bilans”, 
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Tychach oraz Regio-
nalne Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Tychach. 
Upominki dla uczniów przygo-
tował również Wydział Promo-
cji i Współpracy z Zagranicą UM. 
ls ●

od tygodnia 
przyjMowane są wnioski 
na dowody osobiste 
z drUgą cechą 
bioMetryczną, czyli 
odciskaMi palców. 
nowe dowody będą 
różniŁy się od obecnych 
– w warstwie 
elektronicznej 
i graficznej.

Jak nas poinformowała Anita 
Zdebel, naczelnik Wydziału Do-
wodów Osobistych UM Tychy, 
w związku z koniecznością po-
brania odcisków palców, wydłu-
żył się proces przyjęcia wniosku. 
W większości przypadków prze-
biega on dość sprawnie, ale zda-
rzają się problemy z pobraniem 
odcisków palców. Pojawiają się 
też pewne wątpliwości związane 
z realizacją zadań niezwiązanych 
bezpośrednio z obsługą klienta. 
Są one na bieżąco analizowane 
i zgłaszane do ministerstwa.

trzeba przyjść osobiście
– Najbardziej istotną zmianą jest 
właśnie pobieranie odcisków 
palców, które są implemento-
wane do warstwy elektronicznej 
dowodu osoby, która ukończyła 
12. rok życia – wyjaśnia A. Zde-
bel. – Kolejna zmiana, to po-
wrót odwzorowania cyfrowego 
podpisu posiadacza do warstwy 
graficznej dowodu osoby, która 
ukończyła 12 lat. Ważną zmianą 
jest wprowadzenie wymogu oso-
bistego stawiennictwa w organie 
gminy przy ubieganiu się o wyda-
nie dowodu osobistego. Wyjątek 
stanowią wnioski dla dzieci lub 
podopiecznych do 12 lat – można 
je składać w urzędzie lub drogą 
elektroniczną z wykorzystaniem 
usługi na stronie www.gov.pl. 
Wymagany jest kwalifikowany 
podpis elektroniczny, podpis za-
ufany albo podpis osobisty oso-
by składającej wniosek (rodzic, 
opiekun wyznaczony przez sąd 
lub kurator). Jednak osoba, któ-
ra ukończyła 12. rok życia musi 
osobiście stawić się w UM, ponie-
waż jest zobowiązana do złoże-
nia odcisków palców oraz włas-

noręcznego czytelnego podpisu. 
W wyjątkowych przypadkach, 
podyktowanych względami me-
dycznymi, urzędnik może zwol-
nić z obowiązku złożenia podpisu 
lub odcisków palców. Wówczas 
dowód jest wydawany na okres 12 
miesięcy. Odbiór nowego dowo-
du również będzie wymagał oso-
bistego stawiennictwa w urzędzie 
z uwagi na weryfikację odcisków 
palców zawartych w warstwie 
elektronicznej dowodu.

W zależności od wieku posiada-
cza tego dokumentu: dowody wy-
dawane osobom, które nie ukoń-
czyły 12. roku życia będą ważne 
5 lat od daty wydania. Dowody 
wydawane osobom, które ukoń-
czyły 12 lat ważne będą 10 lat.

nie trzeba wymieniać
Dotychczasowe dowody osobi-
ste zachowują ważność do upły-
wu terminów w nich określonych 
i nie ma konieczności wymieniać 
ich na nowe. O wymianę dowodu 
należy wystąpić m.in. w następu-
jących przypadkach: upływu ter-
minu ważności dotychczasowego 
dowodu, zmiany danych osobo-
wych zawartych w dowodzie 
za wyjątkiem adresu zamieszka-
nia i miejsca urodzenia, znacznej 
zmiany wizerunku twarzy, utraty 
lub uszkodzenia dowodu. Osoby, 
które posiadają dowód osobisty 
bez warstwy elektronicznej i chcą 
posiadać e-dowód, mogą (ale nie 
muszą) wystąpić z wnioskiem 
o wydanie nowego dowodu.

Do wniosku należy dołączyć 
aktualną (nie starszą niż 6 mie-
sięcy) kolorową fotografię, speł-
niającą wymagania ustawowe 
oraz dotychczasowy ważny do-
wód osobisty (w przypadku bra-
ku konieczny ważny paszport lub 
inny dokument zawierający fo-

tografię). Zmienił się natomiast 
wzór wniosku o wydanie dowo-
du osobistego, jednak nie ma ko-
nieczności odręcznego wypisy-
wania tego druku, ponieważ dla 
ułatwienia urzędnik wydrukuje 
wniosek z systemu informatycz-
nego.

Ustawa o dowodach osobistych 
nie mówi o obowiązku informo-
wania instytucji o uzyskaniu no-
wego dowodu osobistego. Z do-
świadczenia jednak wiadomo, 
że banki wymagają aktualizacji 
danych dotyczących serii i nu-
meru dowodu osobistego. Warto 
więc zasięgnąć informacji na te-
mat obowiązku aktualizacji da-
nych w instytucjach, w których 
podawaliśmy dane dotyczące po-
siadanego dowodu osobistego.

mobilny urzędnik
– W przypadku osób obłożnie 
chorych i niepełnosprawnych, 
które nie mogą dotrzeć do urzędu, 
zostanie wdrożone nowe rozwią-
zanie: mobilna stacja urzędnika 
– dodaje Anita Zdebel. – Przed-
stawiciel UM uda się do miejsca 
pobytu mieszkańca i wszystkie 
formalności związane z dowodem 
osobistym zostaną załatwione bez 
wychodzenia z domu. Aktualnie je-
steśmy na etapie przygotowywania 
się do realizacji tego zadania – na-
stępują próbne uruchomienia stacji 
mobilnej, definiowanie użytkowni-
ków oraz oczekujemy na wytyczne 
dotyczące aktywacji tych stacji.

Warto wspomnieć o systemie 
Dokumenty Zastrzeżone. Jeże-
li posiadacz dowodu osobistego 
zgubił ten dokument lub został 
mu skradziony, powinien zgłosić 
ten fakt w banku, który wprowa-
dzi dane dokumentu do systemu 
Dokumenty Zastrzeżone. Sy-
stem ten chroni przed wyłudze-
niami z użyciem cudzej tożsamo-
ści i jest prowadzony przez banki. 
Nie trzeba posiadać konta w ban-
ku, aby zastrzec zagubiony lub 
skradziony dokument. Lista do-
kumentów, które można zastrzec 
w banku jest dość długa, m.in.: 
dowód osobisty, paszport, prawo 
jazdy, książeczkę żeglarską, ksią-
żeczkę wojskową, kartę pobytu, 
karty płatnicze, dowód rejestra-
cyjny. leszek sobieraj ●

W poniedziałek, 29 listopada 
w Mediatece oraz online odbędzie 
się bezpłatna konferencja dla ty-
skich nauczycieli i rodziców oraz 
placówek oświatowych wojewódz-
twa śląskiego. Konferencja poświę-
cona jest motywowaniu i inspiro-
waniu uczniów i dzieci. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 26 listopada.

W konferencji można wziąć 
w niej udział stacjonarnie lub on-
line. Po wydarzeniu zarejestrowa-
ni uczestnicy otrzymają 60-dnio-

wy dostęp do nagrania video całej 
konferencji.

– Podczas konferencji przyjrzy-
my się metodom motywowania 
stosowanym najczęściej w szkole 
i kilku ich potencjalnym słaboś-
ciom, zastanowimy się, co wpływa 
na zaangażowanie uczniów i dla-
czego czasami małe rzeczy przyno-
szą w motywowaniu i inspirowaniu 
uczniów duży efekt, odpowiemy 
na pytanie, w jaki sposób wspierać 
autonomię dzieci i pomóc im roz-

winąć własny potencjał, a także do-
wiemy się, jaką rolę w procesie ak-
tywizacji dziecka odgrywa poczucie 
własnej wartości – zachęca Maciej 
Gruchlik, jeden ze współorganiza-
torów konferencji. Wśród prelegen-
tów znajdą się: prof. Jacek Pyżalski, 
dr Mikołaj Marcela oraz wybitny 
himalaista Adam Bielecki.

Konferencja rozpocznie się 29 
listopada o godz. 15. Zapisy i in-
formacje na stronie edu-akcja.
pl. Mn ●

tychy na 5. miejscu w Rankingu Gmin Śląska.

miasto w DoBrEj konDycji

Prezydent Tychów odebrał stosowne gratulacje 
za zajęcie 5. miejsca w rankingu.
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odwołana gaLa 
naJZdoLnieJsZyCh
dyploMy, wyróżnienia i nagrody ZOSTANą PRZEKAZANE uCZNIOM 
ZA POŚREDNICTWEM SZKóŁ I PLACóWEK OŚWIATOWyCH.

Z odCiskami paLCów
dotychczasowe dowody osobiste ZACHOWują WAżNOŚć DO uPŁyWu TERMINóW 
W NICH OKREŚLONyCH.

konferencja dla nauczycieli.

uczEniE się przEz DziałaniE

W aPlikacji

Aplikacja eDO App umożliwia użycie certyfikatów zawartych 
w warstwie elektronicznej e-dowodu, zastępuje czytnik do 
e-dowodu. Można ją bezpłatnie ściągnąć na smartfon z wbudo-
waną anteną NFC. Aplikacja jest dostępna dla systemów Android 
i IOS. eDO App umożliwia wykorzystanie e-dowodu do zała-
twienia różnych spraw urzędowych bez wychodzenia z domu: 
korzystanie z e-usług administracji publicznej, podpisywanie 
pism podpisem osobistym, potwierdzenie profilu zaufanego.
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z początkieM listopada, 
przy wsparciU wŁadz 
Miasta, powstaŁ w ty-
chach pUnkt poMocy cU-
dzozieMcoM. kierUje niM 
oksana Mytiai z Między-
narodowego centrUM 
poMocy psychologicz-
nej, która poprosiliŚMy 
o krótką rozMowę.

„twoje tychy”: jaka była pani 
droga do polski, do tychów?
OkSaNa mytiai: – Uro-
dziłam się w miejscowości 
Humań na Ukrainie, gdzie 
skończyłam liceum i uniwersytet 
pedagogiczny. Z wykształcenia 
jestem magistrem pedagogiki 
i psychologii. Po studiach 
pracowałam w urzędzie pracy, 
a potem zostałam dziennikarką 
miejscowej telewizji. Nauczyłam 
się nie tylko przygotowywać ma-
teriały, ale także realizować filmy 
od strony technicznej. Po jakimś 
czasie dostałam propozycję 
pracy na uniwersytecie. Miałam 
okazję kilka razy pojechać 
do Polski. Kiedy w 2014 roku 
na Ukrainie wybuchła wojna 
i sytuacja zaczęła się pogarszać, 
postanowiłam poszukać swojej 
szansy w Polsce. Do Tychów 
przyjechałam w 2016 roku 
i zatrudniłam się jako pracownik 
fizyczny w jednej z firm. W koń-
cu doszłam do wniosku, że nie 
mam po co wracać na Ukrainę. 
Przyjechał do mnie mąż z córką 
i zaczęliśmy się urządzać.

pomógł ktoś pani 
w przystosowaniu się 
do nowego życia?
– Bardzo pomogli mi moi 
znajomi Polacy. Niestety, 
w tamtych czasach nie było 
żadnej instytucji, gdzie można 
było dostać wsparcie w zakresie 
doradztwa dla migrantów. 
Dlatego myślę, że osoby, 
które chcą zamieszkać na stałe 
w Polsce docenią teraz pomoc, 
jaką oferujemy w punkcie. Język 
polski znałam bardzo słabo, 
miałam problemy, żeby np. za-
pisać dziecko do szkoły. Gdzie 
iść, jakich dopełnić formalności, 
jak wypisać druki? Takich 
informacji nie było w internecie 
ani w języku ukraińskim, ani 
rosyjskim. Zaczęłam się uczyć, 
skończyłam kurs i po lega-
lizacji pracy i pobytu było 

mi już łatwiej. Kolejna sprawa 
– wynajęcie mieszkania. Kiedy 
szukałam w Tychach, za każdym 
razem mi odmawiano, jeśli tylko 
ktoś się zorientował, że jestem 
z Ukrainy. Część osób miała 
niezbyt dobre doświadczenia 
z Ukraińcami, choć właściwie 
także po Polakach miesz-
kanie czasami nadawało się 
do remontu. Ale taka stygma-
tyzacja obywateli Ukrainy była 
powszechna i efekt jest taki, 
że nie mieszkam w Tychach. 
Teraz jest łatwiej, bo Ukraińców 
jest w Tychach dużo i już nie 
ma większych problemów 
z wynajęciem mieszkania.

łatwiej jest też z przepływem 
informacji, bo na portalach 
społecznościowych jest sporo 
stron w języku ukraińskim.
– Wymiana informacji jest 
na pewno lepsza, jednak z dru-
giej strony gdy czytam różne 
komentarze, to okazuje się, 
że wiedza na temat przepisów 
dotyczących cudzoziemców, 
pobytu – czasowego czy 
stałego, pracy, itd., jest bardzo 
ograniczona, a czasami 
sprzeczna i po prostu błędna. 
To jeszcze jeden powód, 
by powołać taką fundację czy 
punkt pomocy, jak nasz.

utworzenie fundacji 
to był pani pomysł?
– Tak, myślałam o tym zaraz 
po przyjeździe do Polski, kiedy 

zaczęłam napotykać różne 
problemy. Próbowałam nawet 
rozpocząć działalność w tym 
kierunku, jednak szybko 
okazało się, że po prostu nie 
podołam finansowo. Musiałam 
wynająć pomieszczenie, 
zorganizować biuro, kupić jakiś 
sprzęt. Dlatego poprosiłam 
o wpłaty na rzecz takiego 
punktu osoby, które chciały 
skorzystać z pomocy, z porad, 
kursów języka polskiego. 
Jednak okazało się, że kiedy 
trzeba było zapłacić nawet sym-
bolicznie, moi rodacy nie byli 
zainteresowani i musiałam dać 
za wygraną. Jednak po jakimś 
czasie, kiedy zaczęło napływać 
coraz więcej osób z Ukrainy, 
postanowiłam wrócić do tego 
pomysłu. Zwróciłam się 
z propozycją współpracy 
do zastępcy prezydenta 
Tychów Macieja Gramatyki 
i przewodniczącej Rady Miasta 
Barbary Koniecznej. Całkiem 
nieoczekiwanie dostałam 
pełne wsparcie. Dzięki pomocy 
miasta powstał punkt i… 
zaczął się młyn, bo codziennie 
dostaję kilkadziesiąt telefonów 
i maili. Liczba wiadomości 
w sieciach socjalnych idzie 
w setki. Oprócz tego bezpo-
średnio do Punktu dziennie 
przychodzi co najmniej 10 
osób z różnymi pytaniami 
i problemami. Jest też wiele 
spraw organizacyjnych, zwią-
zanych z działalnością Punktu.

kto korzysta z punktu 
pomocy cudzoziemcom?
– Najwięcej jest osób z Ukrainy, 
ale mieliśmy już kilka osób z Bia-
łorusi i Rosji. Dostałam kilka 
maili od obywateli Gruzji, USA 
i Portugalii z zapytaniem o na-
ukę języka polskiego przez osobą 
mówiącą po angielsku. Są też 
osoby, które mają obywatelstwo 
polskie nadane przez prezydenta 
RP, ale nie znają języka polskie-
go. W takim przypadku bowiem, 
choć trzeba uzasadnić swoje 
starania o obywatelstwo, nie 
trzeba wykazać się znajomością 
języka i spełnia inne warunki.

czy wiadomo ilu obecnie jest 
w tychach obywateli ukrainy?
– To trudno oszacować. 
W Powiatowym Urzędzie 
Pracy wydano w tym roku 
około 4,5 tys. oświadczeń 
o zatrudnieniu, ale jedna osoba 
może mieć ich kilka. Są też 
osoby pracujące na zezwoleniu 
od wojewody i nie potrzebują 
oświadczenia, a część po prostu 
pracuje nielegalnie. Poza tym 
ktoś może pracować w Tychach, 
ale mieszkać w ościennych 
miastach, więc też trudno 
dociec. Przez ZUS też się nie da, 
bo Tychy są w jednym oddziale 
z Rybnikiem i innymi miastami. 
Szacuję, że obecnie w Tychach 
pracuje od kilku do nawet 
kilkunastu tysięcy Ukraińców. 
W tyskich szkołach jest 
zapisanych 253 dzieci cudzo-

ziemców, w tym 239 z Ukrainy. 
Jest to więc jedna mała szkoła. 
Obywatele Ukrainy przyjeżdżają 
zresztą cały czas. Wcześniej 
to była typowo emigracja 
zarobkowa, teraz przyjeżdżają 
na stałe całymi rodzinami. 
To jest zasadnicza różnica. 
Kiedy człowiek przyjeżdża 
zarobić, pracuje czasami po kil-
kanaście godzin dziennie i nic 
więcej go nie interesuje, nie jest 
zainteresowany jakąś specjalną 
pomocą. Co innego jednak, 
jeśli myśli się o pobycie stałym, 
kiedy trzeba się dostosować 
do warunków, nauczyć języka, 
zintegrować z Polakami i na-
uczyć się żyć problemami dnia 
codziennego w obcym kraju.

w ostatnim czasie pojawia 
się coraz więcej informacji 
w języku ukraińskim, 
napisów w instytucjach, 
bankach, są szkolenia 
kwalifikacyjne w językach 
ukraińskim i rosyjskim itd.
– To rzecz jasna ułatwienie, 
dobre na początek, ale ja mam 
na ten temat swoje zdanie. 
Jeśli jesteś w Polsce, mieszkasz 
tu, naucz się języka polskiego. 
Przecież w Niemczech, 
we Francji czy innych krajach 
nie ma napisów po polsku, 
choć wiadomo, że są dzielnice, 
gdzie mieszka dużo Polaków. 
Rozmawiaj po ukraińsku 
w domu, z dziećmi, czytaj 
po ukraińsku, przychodź do nas, 
by porozmawiać, ale ucz się pol-
skiego i staraj się jak najwięcej 
zrozumieć po polsku. Tak jest 
w mojej rodzinie, gdzie wszyscy 
mówią po polsku, a córka 
skończyła filologię polską.

jaką ofertę przygotowaliście 
dla cudzoziemców?
– Prowadzimy kursy języka 
polskiego, które w stopniu 
podstawowym są bezpłatne, 
a dla dzieci – kursy historii 
i kultury polskiej. O ile bowiem 
innych przedmiotów uczyły się 
wcześniej, tych na pewno nie. 
Są konsultacje dla pracodawców 
i pracowników na temat 
legalizacji pracy i pobytu. Jest 
pomoc psychologiczna dla 
dorosłych, ale przede wszyst-
kim dla dzieci, głównie jeśli 
chodzi o adaptację w szkołach 
i w grupach rówieśniczych. 

Dziecko nie zna języka polskiego 
i to jest na pewno dodatkowy 
stres. Czasami okres adaptacji 
przebiega bez problemów, ale 
często pojawiają się kłopoty i po-
moc psychologiczna w języku 
ojczystym jest ratunkiem dla 
dziecka i całej rodziny. Jestem 
specjalistą w zakresie legalizacji 
pracy i pobytu i jak na razie 
to starcza, by pomóc w sprawach 
prawnych. Nie wykluczam 
jednak, że jeśli w przyszłości 
pojawią się trudniejsze 
problemy, będziemy musieli 
skorzystać z pomocy prawnika.

można powiedzieć, że prowadząc 
punkt pomocy cudzoziemcom 
może realizować pani 
swoje plany sprzed lat.
– To prawda. Jak się oka-
zuje, można pozyskiwać 
środki z różnych źródeł, 
pisząc odpowiednie projekty. 
W planach mam rozwinięcie 
obecnej działalności, m.in. 
poprzez organizację wycieczek 
historycznych, na co zresztą 
otrzymaliśmy grant. Podczas 
ostatniej wycieczki do Pszczyny 
pani, która prowadziła warsztaty 
artystyczne zaproponowała 
spotkanie społeczności ukra-
ińskiej i pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich jednej z miejscowości 
blisko Tychów. Panie przygotują 
potrawy polskie, a my – ukraiń-
skie. Bardzo się cieszę na takie 
formy spotkań i współpracy, 
bo ja po prostu uwielbiam Śląsk. 
Dla mnie jest to ziemia obiecana 
i staram się jak najlepiej poznać 
ten region, jego złożoną i trudną 
historię, kulturę, zwyczaje. 
Przeczytałam wiele książek, 
artykułów, rozmawiam 
o Śląsku z różnymi ludźmi. 
Odwiedzam też z rodziną 
śląskie miasta, zabytki, ciekawe 
miejsca i najładniejsze zakątki. 
I po tych kilku latach doszłam 
do wniosku, że Śląsk i Ukraina 
są bardzo do siebie podobne.
Korzystając z okazji, zapraszam 
do współpracy instytucje 
miejskie, organizacje poza-
rządowe, grupy nieformalne, 
mieszkańców Tychów w każdym 
wieku. Jesteśmy otwarci na nowe 
pomysły i propozycje wspólnej 
działalności. Nasz punkt mieści 
się przy Placu Św. Anny 2.
rozMawiaŁ: 
leszek sobieraj ●

ukrainka Z dusZą ŚLąZaCZki
rozMowa z oksaną Mytiai Z MIęDZyNARODOWEGO CENTRuM POMOCy PSyCHOLOGICZNEj, KTóRA PROWADZI PuNKT POMOCy CuDZOZIEMCOM W TyCHACH.

Oksana Mytiai (z lewej) wraz z przewodniczącą Rady Miasta Barbarą Konieczną i zastępcą 
prezydenta Tychów Maciejem Gramatyką podczas otwarcia punktu przy pl. Św. Anny.
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Pół Wieku SZkOły muZycZNejflash

W miniony czwartek, 18 listopada w Sali koncertowej Mediateki uroczyście obchodzono dwa 
jubileusze: 50-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz 25-lecie Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Tychach. były jubileuszowe przemówienia, podziękowania i gratulacje, a 
następnie wspaniały koncert, podczas którego swym talentem i kunsztem popisywali się wybitni 
absolwenci placówki, w tym jeden z najstarszych jej uczniów Henryk jan botor (na zdjęciu).
Szerszą relację z jubileuszowego wydarzenia opublikujemy w następnym numerze „Twoich Tychów”. 
ww ●
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WOLNE   MIEJSCA   HANDLOWE
Targowisko Miejskie
na Starych Tychach
al. Bielska przy Browarze Tyskim

• Duży parking
• Dogodna lokalizacja

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

W związku z rozpoczęciem prac 
nad Strategią Rozwoju Miasta Ty-
chy 2030+ urząd miasta zachę-
ca tyszan do aktywnego udziału 
w tworzeniu nowego dokumentu 
strategicznego. Od 18 listopada 
do 3 grudnia mieszkańcy mogą 
wypełnić anonimową ankietę.

Strategia Rozwoju to najważ-
niejszy dokument planistycz-
ny, wyznaczający zasadnicze cele 
i kierunki, które pozwolą na dy-
namiczny i zrównoważony rozwój 
miasta w najbliższej dekadzie. Do-
kument to także jedno z narzędzi 
umożliwiających pozyskiwanie 
środków zewnętrznych przez gmi-
nę, pozwalający na monitorowanie 
poziomu rozwoju Tychów. 

Pierwszym etapem rozpo-
częcia prac nad dokumentem 
jest podjęcie przez Radę Mia-
sta Tychy uchwały o przystą-
pieniu do sporządzenia strate-
gii. Określa ona między innymi 
szczegółowy tryb i harmono-
gram dalszych działań. W poło-
wie przyszłego roku planowane 
są konsultacje społeczne projek-
tu Strategii, a wszystkie prace 
nad dokumentem powinny za-
kończyć się do końca 2022 r. 

Anonimową ankietę moż-
na wypełnić od 18 listopada 
do 3 grudnia br. Przekazane 
w ten sposób informacje po-
zwolą uwzględnić w wizji rozwo-
ju miasta oraz w planach na ko-

lejne lata rzeczywiste potrzeby 
społeczno-gospodarcze tyszan 
i tyszanek.

Ankieta dostępna jest na stro-
nie internetowej: https://ankie-
ta.deltapartner.org.pl/strate-
gia_rozwoju_miasta_tychy oraz 
w formie papierowej w Punkcie 
Informacyjnym Urzędu Miasta 
Tychy (Biuro Obsługi Klienta, 
parter budynku). Można ją rów-
nież przesłać w formie skanu lub 
zdjęcia na adres email: fundu-
sze@umtychy.pl.

Za koordynację wszystkich 
działań, związanych z przygoto-
waniem Strategii odpowiada Wy-
dział Rozwoju Miasta i Funduszy 
Europejskich. Mn ●

kilkUdziesięciU 
Uczestników wzięŁo 
UdziaŁ 17 listopada w ii 
MiędzypokoleniowyM 
konkUrsie tańca 
aMatorskiego 
w tychach. Uczestnicy 
w wiekU od 4 do ponad 
80 lat rywalizowali w 3 
kategoriach wiekowych.

Podczas konkursu zaprezentowa-
ło się siedemdziesięcioro tancerzy. 
W sumie można było obejrzeć 29 
występów – solistów, par i forma-
cji tanecznych. Najliczniejsze gru-
py, jaka zgłosiły się do konkursu 
to Zespół Tańca Towarzyskiego 
Feeling i Formacja Tańca Nowo-
czesnego CRD CREW, działające 
przy MDK nr 1 w Tychach.

– Poziom konkursu był bardzo 
wysoki, jury miało nie lada kło-
pot ze wskazaniem zwycięzców, 

bo wszyscy byli fantastyczni. Naj-
więcej emocji budziła najmłod-
sza, zaledwie 4-letnia uczestnicz-
ka. Wszyscy byli pod wrażeniem 
jej przygotowania i odwagi wystę-
pu przed jury. Poruszyła wszyst-
kich obecnych na sali – mówi 
Alina Roszyk z Fundacji Interna-
tionaler Bund Polska, która była 
organizatorem konkursu.

Laureatem konkursu w katego-
rii junior (do 12. roku życia) zo-
stała 8-letnia Kinga Gąsiorowska. 
W kategorii młodzieżowej (12-25 
lat) zwyciężyły ex aequo: duet Mo-
nika Serdyniok lat 15 i Aleksandra 
Majdan lat 16, Zespół Tańca Towa-
rzyskiego Feeling i Formacja Tań-
ca Nowoczesnego CRD CREW.

W kategorii senior (26+) tak-
że przyznano trzy pierwsze miej-
sca. Laureatami zostali: Barbara 
i Grzegorz Muller, zespół Anti-
dotum z Klubu Seniora Platyna 

oraz formacja tańca estradowego 
„Bo jak nie my to kto”, która otrzy-
mała także nagrodę publiczności.

Nagroda Grand Prix całego 
konkursu trafiła do Kingi Gąsio-
rowskiej.

Organizatorem turnieju, któ-
ry odbywał się SDK „Tęcza” była 
Fundacja Internationaler Bund 
Polska, a współorganizatorem 
Spółdzielnia Oskard.

II Międzypokoleniowy Kon-
kurs Tańca Amatorskiego zreali-
zowano w ramach programu Ty-
skie Inicjatywy Kulturalne 2021. 
To program finansowany z bu-
dżetu miasta Tychy na realiza-
cję zadań publicznych w zakre-
sie: kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji.

Tylko w 2021 roku z budżetu 
miasta na Tyskie Inicjatywy Kul-
turalne przeznaczono 210 tysięcy 
złotych.  Mn ●

To już ostatni z tegorocznych Kon-
certów Magdaleńskich, które od-
bywają się cyklicznie w kościele 
pw. św. Marii Magdaleny w Ty-
chach. W najbliższą niedzielę, 28 
listopada o godzinie 17, na orga-
nach „matki tyskich kościołów” 
zagra organizator życia muzycz-
nego, organmistrz, publicysta i dy-
rygent, inicjator licznych polskich 
festiwali i cyklów koncertowych – 

Jerzy Kukla. Wstęp na koncert jest 
tradycyjnie wolny.

Gość Koncertów Magdaleń-
skich w roku 2017 otrzymał Na-
grodę Prezydenta Miasta Puławy 
za zasługi w dziedzinie upo-
wszechniania kultury. Co cieka-
we, był również konsultantem 
muzycznym oraz wykonawcą in-
tonacji w wielu polskich prestiżo-
wych obiektach, między innymi 

w Filharmonii Bałtyckiej w Gdań-
sku, katedrze w Gdańsku Oliwie 
oraz w Bazylice ojców Paulinów 
na Jasnej Górze.

Podczas koncertu, na który 
zapraszają ks. prob. Janusz La-
sok i Miejskie Centrum Kul-
tury, zaprezentowane zostaną 
utwory Ferenca Liszta z okazji 
210. rocznicy urodzin kompo-
zytora. ww ● Jury w kłopoCie

Międzypokoleniowy TuRNIEj TAńCA. 

Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy kategorii junior.
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ruszają prace nad Strategią Rozwoju Miasta Tychy 2030+.

ankiEta pomożE

po raz ostatni w tym roku.

liszt w marii magDalEniE

Znakomity organista Jerzy Kukla zagra w Tychach w najbliższą niedzielę.
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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, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS. 691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE 

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

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

Malowanie, gładź, płytki TANIO 662 503 
474

finanse:

POŻYCZKI-SZYBKO Z KOMORNIKIEM 
32/260-00-33, 516-516-611, Pośrednik 
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.
Agencja Ochrony zatrudni rencistów, 
emerytów do pracy w Tychach i najbliższej 
okolicy na stanowisku: pracownik ochrony. 
Wymagamy: niekaralności, dyspozycyjno-
ści, umiejętności współpracy w zespole. 
Oferujemy: elastyczny grafik, stałe miej-
sce pracy, gwarantujemy wynagrodzenie 
wypłacone do 10 dnia każdego miesiąca. 
Więcej informacji pod nr tel. 32 219-25-57

nierUchoMoŚci:

KUPIĘ

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

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

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

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

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

reklama
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www.tychy.pl

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

SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie Tychy – centrum. 
2 pokoje z aneksem kuchennym, 42 m2, 
IV piętro z balkonem + piwnica. Po re-
moncie, wyposażone, ładne i nowoczes-
ne. Niska zabudowa. Cena – 269 000 zł.  
Tel: 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.
Tychy os. K, M - 4, 63.0 m2, 1 piętro, cena 
390600 zł, BN FUBI 509 041 910

WYNAJMĘ

Oś, A, 49 m2, dwa pokoje z kuchnią umeb-
lowane, po remoncie, balkon, II piętro tel: 
604329235
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.
Tychy ul. Ciasna – M-2, 36 m2, umeblo-
wane i wyposażone. Czynsz najmu 1350 
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. 1311 
m2, cena 150zł/m2 VIPART 509 733 966

Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję do-
bre warunki może być zadłużone z ko-
mornikiem oraz innymi problemami tel. 
504- 476-805 www.ihn.com.pl
Kupię działkę okolice Katwice, Tychy, Mi-
kołów, Bielsko, Pszczyna, Wola i inne oko-
lice miejscowościach tel 696-493-977
Poszukujemy działki dla dewelopera gwa-
rantujemy bezpieczną sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977 

Nowa inwestycja !!! na sprzedaż mieszka-
nia 1,2,3 pokojowe z balkonem i windą 
już od 5400 m2 tel. 733-476-805 www.
ihn.com.pl
Na sprzedaż mieszkanie w nowym bu-
downictwie stan deweloperski 2 pokoje 
42 m2 235.200 zł tel. 733-476-805 www.
ihn.com.pl
Na sprzedaż Tychy apartamenty nowe bu-
downictwo-stan deweloperski 455.000 zł 
tel. 886-309-197 www.ihn.com.pl
Na sprzedaż apartament Katowice-Bry-
nów z garażem wysoki standard 3 po-
koje 467.000 zł tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Na wynajem Tychy os Z 48 m2 cena 
1650zł+media+kaucja tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Tychy Dom w zabudowie bliźniaczej 179 
m2 duża działka 710.000 zł tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Dom w zabudowie szeregowej Mysłowice 
pow 119 m2 cena 469.000 zł 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Na sprzedaż działka Tychy pow 840 m2 
media cena 326.760 zł tel. 504- 476-805 
www.ihn.com.pl
Na sprzedaż działka Mysłowice-Koszto-
wy pow. 1293 m2, media przy działce 
265.000 zł 886-309-197 www.ihn.com.pl
Na sprzedaż działka Łaziska ul. Wierzo-
wa pow. 1428 m2 II linia zabudowy cena 
265.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal pow 80 m2 par-
ter tel. 733-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal biurowy od 
25m-148 m2 tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal Bieruń przy głównej 
ulicy, parter, duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal biurowy od 25m - 
148 m2 tel. 886-309-197 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokale/magazyny pow 
95 m2, 148 m2, cena od 18 zł/m2 tel 886-
309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal po generalnym re-
moncie idealny na kancelarię, przychod-
nie lekarską cena 3000 zł tel. 504- 476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa Tychy 
i okolice pow 144 m2 i 500 m2 od 15 zł 
m2 tanie ogrzewanie, zadzwoń i zapytaj o 
szczegóły 733- 476-805 www.ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733-476-805 www.ihn.com.pl

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? - zadzwoń 731 713 100

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. K, 48 m2, 4 piętro, niski blok, 2 
pokoje, w tym przestronny duży salon, „do 
wejścia”, balkon, cena 295.000 zł, 731 713 
110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. N, 16 piętro, 49,9 m2, 2 poko-
je, po remoncie, 2 balkony, zapierający 
dech widok, cena 299.400 zł, 731 713 100 
www.ASTON.com.pl
Tychy os. C 52 m2, 2 przestronne pokoje, 
pierwsze piętro, niska zabudowa. Cena 
264.000zł 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
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 Os. C, do wynajęcia 2 pokoje, 52 
m2, pięknie urządzone mieszkanie, 
czynsz 2050 zł + media www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy Żwaków, do wynajęcia 2 pokoje, 
52,8 m2, pięknie urządzone mieszkanie, 
czynsz 1700 zł + media www.ASTON.
com.pl 728-713-101
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 
fotele, biurko, 2 stoliki, meblościankę 
i telewizor Panasonic starego typu za 
darmo oddam. Własny transport Tel: 
728 829 023

Sprzedam koła na alufelgach opony zi-
mowe 205/55/R16, rozstaw śrub 112. 
Stan idealny do grupy VW Tel. 576 288 
360

inne:
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reklama

Tym razem gośćmi spotkania 
w Tyskiej Galerii Sportu oddzia-
le Muzeum Miejskiego będą byli 
hokeiści GKS-u Tychy, reprezen-
tanci Polski Bartosz Ciura i Filip 
Komorski, którzy od nowego se-
zonu grają w lidze czeskiej.

Czechy to jedna ze świato-
wych potęg hokejowych, repre-
zentacja tego kraju 12 razy zdo-
bywała mistrzostwo świata. Ciura 
i Komorski występują w HC Fry-
dek-Mistek, który jest filialnym 

klubem mistrza Czech Ocela-
ri Trzyniec. Podczas spotkania 
wieloletni ulubieńcy tyskich ki-
biców podzielą się swoimi wra-
żeniami z gry w czeskiej lidze, 
opowiedzą o swoich sportowych 
celach i z pewnością podyskutu-
ją o kondycji polskiego hokeja. 
Spotkanie poprowadzi Kamil Haj-
duk. Wstęp wolny. Zapisy (liczba 
uczestników ograniczona): Kamil 
Hajduk, tel. 515-717-430, e-mail: 
k.hajduk@tgs.tychy.pl. ls ● 

Po kilku porażkach z czołowymi 
ekipami, w dwóch ostatnich me-
czach siatkarze TKS Tychy pod-
reperowali konto, dorzucając 
po komplecie punktów. W sobo-
tę bez większych problemów po-
konali Kępę Dębica 3:0.

Podopieczni Marcina Nycza 
nie dali szans rywalom w me-
czu 9. kolejki, pewnie pokonując 
drużynę z Dębicy. Jedynie w dru-
gim secie goście zagrali nieco le-
piej, jednak końcówkę siatkarze 
TKS rozstrzygnęli na swoją ko-
rzyść. W meczu z Dębicą zade-

biutował nowy gracz TKS Arka-
diusz Kasprzyk.

Po tej kolejce tyszanie awan-
sowali o jedno miejsce w tabeli 
II ligi i obecnie zajmują 7. lokatę 
z 15 pkt. Na prowadzeniu nadal 
jest MCKiS Jaworzno – 26 pkt.
tkS tychy – kęPa mOSiR Dę-
Bica 3:0 (25:15, 26:24, 25:12).
tkS tychy: Borzecki, Zbo-
rowski, Świeboda, Fijałkowski, 
D. Żłobecki, Ł. Żłobecki, Mil-
ler oraz Rybak, Gemborys, Ma-
linowski, Manowski, Żak, Ka-
sprzyk. ls ●

tgs zaprasza.

spotkaniE z hokEistami

siatkarze odrabiają straty.

pEwnE punkty tks

Koszykarze GKS Tychy odnieśli 
w niedzielę 10. zwycięstwo w tym 
sezonie, wygrywając w Pruszko-
wie ze Zniczem Basket 72:53 
i tym samym umocnili się na po-
zycji lidera.

Ze Zniczem Basket GKS wy-
grał spokojnie, choć po pierwszej 
kwarcie wcale się na to nie zano-
siło, bo tyszanie mieli na koncie 
tylko plus dwa punkty. Jednak 
w drugiej odsłonie rywale zupeł-
nie stracili impet. W ciągu 10 mi-
nut zdobyli zaledwie 4 (!) punk-
ty. Koszykarze GKS także jednak 
nie imponowali skutecznością. 
W pierwszej połowie na 13 prób 
rzutów za „trzy” Znicz trafił tyl-
ko raz, a tyszanie na oddanych 16 
rzutów – 3 razy. Na dodatek go-
spodarze ani razu nie trafili z 7 
rzutów wolnych.

Po pierwszej połowie GKS 
prowadził 32:19, a w trzeciej 
Zniczowi udało się nieco od-
robić stratę, jednak nie na tyle, 
by tyszanie mogli się poczuć 
zagrożeni. Prowadzenie do-

wieźli do ostatniej syreny, za-
pisują na konto kolejne dwa 
punkty. Najwięcej punktów dla 
GKS zdobył Patryk Stankow-
ski – 16.
10. kOlejka: gkS tychy – SkS 
StaROgaRD gDańSki 101:83 
(27:18, 22:26, 22:16, 30:23).

GKS Tychy: Trubacz 24, Mą-
kowski 17, Stankowski 14, Wie-
loch 13, Diduszko 12, Koperski 
9, Krajewski 8, Tyszka 2, Nowak 
2, Ziaja 0, Wspaniały 0, Chodu-
kiewicz 0.
11. kOlejka: ZNicZ Ba-
Sket PRuSZkóW – gkS ty-
chy 53:72 (15:17, 4:15, 19:17, 
15:23).

GKS: Stankowski 16, Trubacz 
15, Krajewski 10, Tyszka 8, Wie-
loch 7, Diduszko 5, Koperski 5, 
Nowak 5, Danielak 1, Chodukie-
wicz 0, Mąkowski 0, Ziaja 0.

Tyszanie prowadzą z 21 punk-
tami przed Górnikiem Wałbrzych 
i Sokołem Łańcut – po 19 pkt, 
z tym, że Sokół ma jeden mecz 
mniej. ls ●

koszykarze odnieśli 10. zwycięstwo i są niepokonani na wyjazdach.

zwycięska sEria

od porażki 0:2 w Łodzi 
rozpoczęli rUndę 
rewanżową piŁkarze 
gks tychy. doŚć ciekawe 
i szybkie spotkanie 
na stadionie Łks 
Mądrzej rozegrali 
gospodarze.

W ciągu tego tygodnia tyszanie 
mają zaplanowane trzy spotkania: 
to rozegrane już w Łodzi, środo-
wy zaległy mecz z Koroną w Kiel-
cach i niedzielną (28.11) potycz-
kę u siebie z Resovią. Trener GKS 
Artur Derbin, wypowiadając się 
przed meczem z ŁKS dla telewizji 
napomknął, że bardzo ucieszyłby 
go komplet punktów w tych spot-
kaniach. Wiemy już, że życzenie 
szkoleniowca się nie spełni…

Mecz w Łodzi był kolejnym, 
w którym trener nie mógł sko-
rzystać z wszystkich swoich 
podopiecznych. Oskar Paprzy-
cki przebywa bowiem na rekon-
walescencji po przebytej opera-
cji kolana, zaś Nemanja Nedić 
zmuszony był pauzować za nad-
miar żółtych kartek. Mimo 
to goście z animuszem roz-
poczęli mecz i w ciągu pierw-
szych dziesięciu minut stworzy-
li kilka groźnych sytuacji. W 6 
min. Łukasz Grzeszczyk podał 
do Jakuba Piątka, który jednak 
źle złożył się do strzału i piłka 
poszybowała wysoko nad po-
przeczką, a trzy minuty póź-
niej próbował sam Grzeszczyk, 

ale jego uderzenie zostało za-
blokowane.

ŁKS nie zamierzał oddawać 
tyszanom pola i bardzo szybko 
wziął się do roboty. Już w 14 min. 
oglądaliśmy groźną akcję łodzian, 
na szczęście źle wykończoną, 
a w 18 min. minimalnie niecelnie 
strzelał Dominguez. W 20 min. 
kibice GKS przeżywali huśtawkę 
nastrojów – najpierw bili brawo 
za piękną paradę Konrada Jało-
chy, a po chwili ze smutkiem pa-
trzyli, jak tyski golkiper wyciąga 
piłkę z siatki. Dośrodkowanie Do-
mingueza głową zamienił na gola 
Radaszkiewicz i na przerwę piłka-
rze schodzili przy jednobramko-
wej przewadze gospodarzy.

Po zmianie stron gracze GKS 
ruszyli do odrabiania tej straty, 
ŁKS z kolei groźnie kontrował, 
co powodowało, że spotkanie na-
brało jeszcze większych rumień-
ców. W 52 min. dobrą okazję 

mieli tyszanie, ale Maciej Mańka 
nie wykorzystał dogrania Toma-
sza Wołkowicza. W 58 min. tenże 
Mańka główkował wprost w ręce 
bramkarza ŁKS, a w rewanżu Pi-
rulo w 62 min. sprawdził dyspo-
zycję Jałochy, który po strzale Hi-
szpana wybił piłkę na róg.

Najlepszą okazję do wyrówna-
nia mieli goście z Tychów w 86 
min., kiedy to po strzale wpro-
wadzonego kilka minut wcześniej 
Damiana Nowaka, obrońca ŁKS 
wybił piłkę z linii bramkowej. Za-
miast pójścia za ciosem mieliśmy 
jednak… drugiego gola łodzian. 
W 88 min. do bezpańskiej piłki 
podbiegł w polu karnym Wolski, 
strzelił w stronę bramki i pewnie 
Jałocha obroniłby to uderzenie, 
gdyby piłka nie odbiła się po dro-
dze od Wołkowicza, całkowicie 
myląc tyskiego golkipera.

Trener Artur Derbin nie krył 
po meczu rozczarowania z poraż-
ki. – Mieliśmy duży apetyt na to, 
żeby powalczyć tutaj o punkty – 
mówił na konferencji prasowej. 
– Szkoda tej sytuacji, którą miał 
Damian Nowak, choć trzeba po-
wiedzieć, że była to jedna z nie-
licznych naszych okazji w tym 
meczu. Chwilę potem padł gol, 
który domknął to spotkanie. 
To był też efekt tego, że mocno 

już tym okresie gry ryzykowali-
śmy, chcąc doprowadzić do remi-
su. Nie ustrzegliśmy się też błę-
du w obronie w I połowie, który 
został wykorzystany przez rywa-
la. Trzeba jak najszybciej otrze-
pać się po tej porażce i myśleć 
już o środowym meczu z Koro-
ną – zakończył Artur Derbin.
łkS łóDź – gkS tychy 2:0 
(1:0). Gole: Radaszkiewicz (20’) 
i Wolski (88’).
gkS tychy: Jałocha – Połap 
(46’ Mańka), Sołowiej, Szymu-
ra, Wołkowicz – Kozina (64’ Ja-
niak), J. Piątek (64’ Steblecki), Ży-
tek, Grzeszczyk, Biel (79’ Nowak) 
– Jaroch (46’ Malec). Żółte kartki: 
Mańka i Sołowiej.

W pozostałych meczach 18. ko-
lejki: Chrobry – Stomil 2:0, Skra 
– Korona 1:4, Puszcza – Jastrzę-
bie 0:0, Zagłębie – Arka 1:0, Pod-
beskidzie – Polkowice 4:0, Miedź 
– Odra 2:0. Mecz Resovii z GKS 
Katowice został przełożony, a po-
tyczka Sandecji z Widzewem roz-
poczęła się już po zamknięciu 
tego numeru do druku. 
wojciech wieczorek ●

i liga
1. Miedź 18 38 31:13
2. Widzew 17 34 30:17
3. Korona 17 32 23:13
4. Podbeskidzie 18 31 33:21
5. Sandecja 17 29 20:16
6. ŁKS 17 28 22:18
7. gkS tychy 17 27 20:18
8. Arka 18 26 25:18
9. Skra 18 26 13:18
10. Odra 18 25 25:26
11. Chrobry 16 22 18:15
12. Resovia 17 20 18:20
13. Katowice 17 19 19:27
14. Stomil 18 16 21:29
15. Puszcza 18 16 16:26
16. Zagłębie 17 15 17:25
17. jastrzębie 18 13 15:31
18. Polkowice 18 12 16:31

Sportowa Szkoła Podstawowa 
nr 19 oraz sekcja koszyków-
ki MOSM Tychy maja ciekawą 
propozycję dla chłopców klas III 
szkoły podstawowej, których za-
praszają na zajęcia z koszyków-
ki. Odbywają się one w SSP nr 
189 przy al. Niepodległości 190 
w poniedziałki o godz. 16.30 oraz 
w piątki o godz. 16.

Zajęcia są bezpłatne, a prowadzą 
je znakomici trenerzy: Wojciech 
Majcherowicz (502 246 596) oraz 
Tomasz Jagiełka (503 048 668).

Zajęcia są organizowane 
we współpracy z Polskim Związ-
kiem Koszykówki oraz współfi-
nansowane przez Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu. ww ●

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji wspólnie ze Stowarzysze-
niem Promocji Lekkiej Atletyki 
organizują Grand Prix Tychów 
w Biegach Długodystansowych. 
Trwa właśnie 14. edycja zawodów, 
które w tym roku rozgrywane są 
w sześciu terminach.

Biegacze mają już za sobą trzy 
biegi, które odbyły się w sierpniu, 
październiku i w minioną niedzie-
lę, natomiast pozostałe zawody cy-
klu zaplanowano na 28.11, 5.12 
i 19.12. Dodajmy, iż do klasyfika-
cji generalnej liczą się punkty uzy-
skane we wszystkich biegach, ale 
aby zostać sklasyfikowanym nale-
ży uczestniczyć w minimum trzech 
biegach. Kobiety i mężczyźni mają 
do wyboru dystanse 5 i 10 km.

Podczas niedzielnych zawo-
dów najszybsi na tych dwóch dy-
stansach okazali się: 5 km – Karol 
Bizoń (Tychy) 18,19, a na 10 km 
– Leszek Pstraś (Katowice) 36,21.

Na podium biegu stanęli: 5 km: 
1. Karolina Kozik 20,04, 2. Mag-
dalena Wilk 21,42, 3. Zuzanna 
Jarlaczyńska (Tychy) 22,10 oraz 
1. Karol Bizoń (Tychy) 18,19, 2. 
Marcin Gregorczyk (Mikołów) 
18,23, 3. Tomasz Bizoń (Lędzi-
ny) 18,51; 10 km: 1. Anna Halska 
(Cieszyn) 39,27, 2. Natalia Matu-
ła (Oświęcim) 46,13, 3. Weroni-
ka Semik (Mikołów) 47,30 oraz 1. 
Leszek Pstraś (Katowice) 36,21, 2. 
Michał Śmigielski (Tychy) 36,48, 
3. Sławomir Moskwa (Jawiszowi-
ce) 37,12. ls ●

propozycja dla trzecioklasistów.

a możE koszykówka?!

grand prix Tychów.

na przEłaj...

kompLetu nie BędZie
niedobry dla gks tychy początek RuNDy REWANżOWEj W I LIDZE.

Na zespole ŁKS tyszanie „ugrali” w tym sezonie tylko punkt.  
Na zdjęciu fragment zremisowanego 1:1 meczu w Tychach.
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iNFORmatOR kiBica

hOkej. phl: 26.11 GKS Ty-
chy – GKS Katowice (godz. 
18), 28.11 Energa Toruń 
– GKS Tychy (17).
Piłka NOżNa. i liga: 24.11 
Korona Kielce – GKS Tychy 
(20.30), 28.11 GKS Tychy 
– Apklan Resovia (12.40).
FutSal. i liga: 28.11 Gwiaz-
da Ruda Śląska – GKS Futsal 
Tychy (14).
SiatkóWka. ii liga męż-
czyzn: 24.11 TKS Tychy 
– MKS II będzin (18), 27.11 
MOSiR jasło – TKS Tychy, 
ii liga śląska kobiet: 26.11 
Sali II Zabrze – TKS Tychy.
lekka atletyka. 28.11 
iV bieg grand prix tychów 
w biegach Długodystanso-
wych 2021. KS Paprocany, 
zapisy – godz. 9, start – godz. 
10. ls ●

RAZEM PO ZWYCIĘSTWO!

GKS TYCHY
VS RESOVIA RZESZÓW

reklama

Sezon żeglarski w Paprocanach zakoń-
czony. Ostatnimi imprezami 2021 roku 
były Regaty Szkwału oraz organizowane 
od czterech lat Regaty Niepodległości.

Rywalizacja z okazji Święta Niepod-
ległości rozpoczęła się uroczystym pod-
niesieniem bandery przez harcerzy z 27. 
Harcerskiej Drużyny Wodnej. Przy ide-
alnej pogodzie do sportowej rywaliza-
cji przystąpiło 13 załóg ze wszystkich 7 
klubów: KŻ Ziemowit, KŻ Wyga, ZHP, 
AKŻ Paprocany, Fundacja Dar Śląska, 
KŻ Tornado, SW Szkwał. Po rozegra-
niu czterech wyścigów najlepsza oka-
zała się załoga KŻ Tornado w skła-
dzie: Jacek Strzelec (sternik) i Łukasz 
Szmajduch. Na drugim miejscu uplaso-
wał się FŻ Dar Śląska: Michał Oberski 
(sternik), Ewa Surwiło i Artur Surwiło, 
a na trzecim – harcerze z 27. HDW Mi-

kołów: Filip Leśniewski (sternik) i Ma-
ciej Nocoń.

W kategorii jachtów dwumasztowych 
po puchar sięgnęła załoga dezety „Nar-
da” z 27. HDW ZHP, która w tym sezo-
nie odnotowała znaczący sukces w że-
glarskim światku – zdobyła Proporzec 
Leonida Teligi i tytuł najlepszej harcer-
skiej drużyny wodnej w Polsce.

W końcu października w Regatach 
SW Szkwał wystartowało 7 jachtów. 
Bezkonkurencyjna okazała się załoga 
płynąca na jachcie Paprodyta: Michał 
Oberski (sternik), Ewa i Artur Surwi-
ło, przed załogą jachtu „Urszula”: Ewa 
Mann-Witańska (sternik), Bolesław Bo-
brzyk, Jerzy Oberski oraz załogą jachtu 
„Lens-Med”: Magdalena Tomalik (ster-
nik), Aleksandra Bratek i Andrzej Ka-
zimierski. ls ●

na zakończenie sezonu żeglarskiego na jeziorze Paprocańskim.

na poDium ostatnich rEgat

Zwycięzcy Regat SW Szkwał (od lewej): Michał Oberski, Ewa 
i Artur Surwiło oraz kpt Włodzimierz Pawłowski.

ar
c.

W niedzielnym spotkaniu 9. ko-
lejki I ligi futsalu piłkarze GKS 
doznali piątej w tym sezonie po-
rażki, przegrywając z AZS UMCS 
Lublin 2:3.

Nie najlepiej spisuje się ostat-
nio zespół Bartłomieja Nogi, 
bo nie licząc wysokiej wygranej 
z Siemianowicami, zanotował 
kilka porażek i im bliżej końca 
pierwszej rundy rozgrywek, tym 
punktów coraz bardziej zaczyna 
brakować.

Nie przyniósł ich także kolej-
ny mecz z zespołem AZS UMCS 
Lublin, choć tyszanie bardzo do-
brze rozpoczęli spotkanie, bo już 
w 3. minucie objęli prowadze-
nie. Ładną akcję zespołu zakoń-
czył silnym, ale celnym strzałem 
Dawid Pasierbek. Gospodarze 
poszli za ciosem, stworzyli kil-
ka sytuacji, jednak w 6 min. po-
pełnili fatalny błąd w defensywie, 
pozostawiając zbyt wiele miejsca 
atakującemu rywalowi. Zawod-
nik gości po krótkim rajdzie z pił-
ką, uderzył ją obok interweniu-
jącego Dawida Barteczki, który 
w tej sytuacji niewiele mógł zro-
bić. W końcu jednak wysiłki ty-
szan zostały nagrodzone i w 14 
min. Marek Kołodziejczyk zasko-
czył bramkarza gości.

Prowadzenie 2:1 było dobrym 
prognostykiem przed drugą po-
łową, choć rzecz jasna wynik ten 
jeszcze niczego nie przesądzał. 

Po przerwie rywale ponownie 
szukali szczęścia w kontratakach 
i starali się wykorzystać każdy 
błąd tyszan. Niestety, w grę tyskiej 
ekipy od czasu do czasu wkrada-
ło się nieco chaosu, co ułatwiało 
zadanie przyjezdnym. Tak było 
w 33 min., kiedy gościom uda-
ło się wyrównać. Jak się okazało, 
ostatnie słowo w tym spotkaniu 
należało do drużyny z Lublina. 
Po zagraniu z autu, tyszanie nie-
co zaspali, piłkę otrzymał stojący 
przed bramką zawodnik i po pro-
stu skierował ją do siatki. W ten 
sposób trzy punkty pojechały 
do Lublina.
gkS tychy – aZS umcS luB-
liN 2:3 (2:1). Bramki: Pasierbek, 
Kołodziejczyk.
gkS FutSal: Barteczka – Koło-
dziejczyk, Hiszpański, Widuch, 
Haase – Jastrzębski, Słonina, Pa-
sierbek, Krzyżowski, Kokot, Py-
tel. ls ●

1. bochnia 9 27 51-11
2. AZS uŚ Katowice 9 18 39-22
3. Sośnica 9 16 33-32
4. unia 9 16 37-30
5. Gwiazda 9 15 34-33
6. gkS tychy 9 12 35-32
7. Nowiny 9 12 34-43
8. Heiro 9 9 30-40
9. Siemianowice 8 9 14-33
10. AZS uEK Kraków 9 9 24-24
11. AZS uMCS Lublin 9 7 22-37
12. GSF  8 6 21-37

do trzech razy sztUka 
– w trzeciM MeczU 
obecnego sezonU 
Między gks tychy i i 
jkh gks jastrzębie 
po raz pierwszy 
wygrali tyszanie. 
decyzja o zwycięstwie 
trójkolorowych 
zapadŁa w dogrywce.

W ostatnich meczach tyszanie 
zanotowali zwycięską serię, wy-
grywając kolejno z Podhalem, 
Sanokiem, Zagłębiem oraz Ja-
strzębiem i tym samym podre-
perowali konto punktowe. W 
spotkaniu z mistrzami Polski ty-
szanie aż trzykrotnie gonili wy-
nik, ale za każdym razem uda-
wało im się wyrównać. Pierwsze 
celne trafienie w meczu zanoto-
wał Egils Kalns już w 3. minucie 
meczu, kiedy GKS JKH grał w 
przewadze. Tyszanie odpowie-
dzieli po 11 minutach – poda-
nie Alexandra Szczechury wyko-
rzystał najlepszy strzelec tyskiej 
ekipy, Christian Mroczkowski. 
W drugiej tercji lepiej prezen-
towali się goście, którzy ponow-
nie objęli prowadzenie w 24 min. 
za sprawą Artursa Szewczenki. 
Trzy minuty później świetną ak-
cją popisali się tyszanie, a zakoń-
czył ją powracający do formy po 
kontuzji Jean Dupuy. Niestety, 
druga część starcia należała do 
mistrzów Polski – w 31 minucie 

przyjezdni po raz trzeci objęli 
prowadzenie, a strzelcem gola 
okazał się Martin Kasperlík. 
Co więcej, cztery minuty póź-
niej udało im się podwyższyć na 
4:2, ponownie za sprawą Szew-
czenki.

Do trzeciej tercji mistrzowie 
Polski przystąpili zatem z dwu-
bramkową przewagą i być może 
za wcześnie uwierzyli, że w tym 
spotkaniu nic złego już ich nie 
spotka. I choć próbowali zasko-
czyć Kamila Lewartowskiego, to 
tyszanie pokusili się o celny strzał 
– grając w przewadze kontakto-
wego gola zdobył Michael Cichy 
w 50 min. Jastrzębie ruszyło do 
przodu – Rozgals, Szewczenko 
nie wykorzystali okazji, ale tysza-

nie szybko uporządkowali grę i 
najpierw szczęścia próbował Du-
puy, potem Wróbel, Szczechura i 
Jeziorski. I w 58 min. po raz drugi 
na listę strzelców wpisał się Du-
puy, wyrównując stan meczu. 

Dogrywka trwała zaledwie 
2,10 min., kiedy Alex Szczechu-

ra zdobył „złotego” gola, pieczę-
tując swój bardzo dobry występ, 
bowiem asystował przy bram-
kach Mroczkowskiego, Dupuy’a 
i Cichego. 
gkS tychy – jkh gkS ja-
StRZęBie 5:4 d. (1:1, 1:3, 2:0, d. 
1:0). Bramki: Dupuy 2, Mrocz-
kowski, Cichy, Szczechura. 
gkS: Lewartowski – Pociecha, 
Biro; Marzec, Galant, Dupuy 
– Seed, Kotlorz; Szczechura, Cichy, 
Mroczkowski – Smirnow, Bizacki; 
Sierguszkin, Fieofanow, Witecki 
– Michałowski; Gościński Wróbel, 
Jeziorski oraz Ubowski.
leszek sobieraj ●

1. GKS Katowice 20 46 77-43
2. unia 19 38 79-52
3. gkS tychy 20 35 63-52
4. Cracovia 19 32 61-51
5. jastrzębie 19 31 69-59
6. Energa 20 30 61-60
7. Sanok 20 24 60-69
8. Zagłębie 20 20 53-81
9. Podhale 19 8 37-93

piąta porażka piłkarzy GKS Futsal.

zaBrakło 
koncEntracji

pierwsZa wygrana Z mistrZami
jean dUpUy wróciŁ po kontUzji w ŚwietnyM stylU – ZDObyŁ DWA GOLE, A ZWyCIęSKIEGO W MECZu Z GKS jKH 
jASTRZębIE STRZELIŁ ALEx SZCZECHuRA

Pięć gOli Oli!

Dwa mecze w miniony weekend rozegrały Atomówki GKS Tychy. 
W sobotę nasze hokeistki nie sprostały Polonii bytom, przegry-
wając 1:8 (0:0, 0:6, 1:2). jedyną bramkę dla tyszanek zdobyła 
Weronika Huchel. W niedzielę natomiast nie dały szans białym 
jastrzębiom, pokonując je 9:3 (2:1, 4:1, 3:1). bramki dla Atomó-
wek zdobyły: Aleksandra Górska 5, Weronika Huchel 2, Sylwia 
Łaskawska, Weronika Kędra. Atomówki są na 3. miejscu w tabeli 
z 19 pkt. Prowadzi Stoczniowiec 30 pkt przed Polonią – 27 pkt.

To
m

as
z G

on
sio

r

Tym razem hokeiści GKS Tychy zrewanżowali się mistrzom Polski. 
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zaaDoptuj mniE  

Laki

RM

w tyM MiejscU, 
we wspóŁpracy 
z wolontariUszaMi 
tyskiego schroniska 
dla zwierząt pre-
zentUjeMy czworo-
nogi, które czekają 
na swoich nowych 
wŁaŚcicieli. spójrz-
cie na nich ciepŁo 
i otwórzcie swoje 
serca i doMy.

Cześć! Jestem LAKI – od LU-
CKY, ale moje imię nie przynosi 
mi szczęścia. Trafiłem do schro-
niska 3 lata temu z kawałkiem 
łańcucha przy szyi. Nie mogłem 
już wytrzymać przypięty przy bu-
dzie i udało mi się zerwać i zwiać. 
Długo nikt się mną nie intereso-
wał, ale niecały rok temu w schro-
nisku pojawiła się rodzina, której się spodobałem. Mówili, że je-

stem podobny do ich poprzed-
niego psa. Zabrali mnie do siebie, 
ale nie rozumieli moich potrzeb 
i problemów. Jestem trochę nad-
pobudliwy... Okazało się, że mam 
problemy z tarczycą, ale opieku-
nowie nie chcieli mnie leczyć ani 
nawet stworzyć mi takich warun-
ków, abym mógł się wyciszyć. 
Po 3 miesiącach odwieźli mnie 
z powrotem do schroniska...

Bardzo chciałbym mieć swoje-
go człowieka, który mnie poko-
cha a przede wszystkim zrozumie, 
będzie chciał pomóc i praco-

wać ze mną. Potrzebuję odpo-
wiedzialnego i konsekwentnego 
opiekuna, jasnych reguł i zasad, 
bo mam problem z osobowością. 
Do tej pory mieszkałem w budzie 
i schronisku, więc musisz nauczyć 
mnie życia w domu.

Kocham spacery i zabawy wę-
chowe – tropienie, nosework. Naj-
lepiej jakbym mógł zamieszkać 
w domu z ogrodem, w którym nie 
ma dzieci i innych zwierząt.

Jeśli chciałbyś dać mi szansę, 
moje schroniskowe ciocie wytłu-
maczą Ci wszystko i pokierują jak 
możesz mi pomóc. rM ●

cO Wiemy O PSie:

imię: Laki 
Wiek: około 6 lat 
Płeć: samiec 
Rasa: pies w typie sznaucera 
Waga: około 35 kg 
Nr ewidencyjny: 7547 
Obecnie przebywa w Miej-
skim Schronisku dla Zwierząt 
w Tychach 
kontakt w sprawie adopcji: 
605 897 607 Więcej Na WWW.kultuRa.tychy.Pl

23 listopada, wtorek
godz. 17 – SZTuKA x MuZy – projekcja filmu 
dla dorosłych „Le Mans” (MbP – Mediateka, al. 
Piłsudskiego 16)

24 listopada, środa
godz. 17 – KuLTuRALNE ŚRODy: „balsam 
do ciała i peeling do ust” – rodzinne warszta-
ty kosmetologiczne (Klub MCK urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)
godz. 17 – „LAMPION OZDObNy” – rodzinne 
warsztaty rękodzielnicze w Cielmicach (Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. jedności 51)
godz. 18 – TuRy KuLTuRy: spotkanie ze sce-
narzystką serialową i filmową Iloną Łepkowską 
(MbP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

25 listopada, czwartek
godz. 17 – MISIOWE WARSZTATy rodzinne 
z okazji Dnia Pluszowego Misia (Klub MCK Wil-
kowyje, ul. Szkolna 94)
godz. 18 – CZWARTKI Z PALETą: „Kim była 
dziewczyna z perłą?” –  cykliczna gawęda Ag-
nieszki Kijas poświęcona malarstwu johanne-
sa Vermeera (MbP – Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)
godz. 20 – STAND uP: Paweł Chałupka – pre-
miera programu „To nie są ćwiczenia” (Klub Mu-
zyczny underground, pl. Korfantego 1)

26 listopada, piątek
godz. 17 i 18 – LACuS CZyLI jEZIORO – au-
torskie oprowadzanie po wystawie (Muzeum 
Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 18 – „GOŁA bAbA” – spektakl w reżyse-
rii Piotra j. Adamczyka (Klub MCK urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)
godz. 18 – PO(E)TyCZKI, czyli Potyczki Poe-
tyckie – koncert w wykonaniu zespołu Voccata 
(SDK „Tęcza”, al. Niepodległości 188) 

27 listopada, sobota
godz. 11 – AuKSO4KIDS – „Gama i pasażero-
wie: Gis – jerzy Artysz” – warsztaty muzyczne 
dla dzieci (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – „OKNO NA PARLAMENT” – far-
sa Raya Cooneya w reż Piotra Męderaka (Teatr 
Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 20 – MAŁACH – koncert warszawskie-
go rapera i producenta. Support: Cukier, Winiar 
(Klub Muzyczny underground, pl. Korfante-
go 1)

28 listopada, niedziela
godz. 17 – KONCERT MAGDALEńSKI – jerzy 
Kukla – organy (kościół św. Marii Magdaleny, ul. 
Damrota 62)
godz. 18 – SuPLEMENT DIETy – koncert blue-
srockowego zespołu z Chodzieży (Riedel Music 
Club, ul. Oświęcimska 53)

24 listopada, godz. 18 – tUry kUl-
tUry: spotkanie ze scenarzystką 
serialową i filMową iloną  
Łepkowską, Mediateka

AK
PA

/P
ięt

ka

krzyżówka z hasłEm suDoku

Syberyjskie
drapieniki

Omawia sprawy
Kocioła Wilk na

czele
watahy

Dowóz
towaru

do
sklepu

Ten, który
dokonuje aneksji

Zwizłe
podsumowanie

Rodzi
kolczaste owoce

Wpada si we
tłumnie

Dwustuzłotowy

Jedzenie, strawa

Było stolic RFN

Niem. imi mskie

U diabła
na

posyłki

Pikachu
z jap.
kres-
kówki

Chiska
ywica

na
ozdoby

Dzie Owietle-
nie przy
scenie

Tajna
droga

ucieczki
Mały

szkrab

Czart,
demon

Kenar,
Łaciak

lub Patek

Czczone
przez
pogan

Knajpa,
obera

Dławi
krzyki

porwanej

Andrea,
doa
Genui

Bankiet
u

konsula

Dawny
władca
z Cuzco

Spitrza
rzek

Ananas
lub

jabłko

Deficyt
kasowy

Marka
odziey
sport.

Zimnica

Słowo
koczce
pacierz

Drobina
materii

Trzeba j
zdezyn-
fekowa

1

4

16

7

11

10

2

8

9

17

12

3

6

5

14

13

18

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2

3

6

5

1

6

2

4

7

1

5

8

9

8

1

5

3

7

8

9

7

5

5

6

2

1

5

2

9

horoskop
strzelec 22.Xi-21.Xii
Gwiazdy zadbają o Twoje zdrowie. uważaj 
na siebie, gdyż ktoś z bliskiego otoczenia  
chce Ci zaszkodzić!

koziorożec 22.Xii-19.i
Otwórz się na nowe pomysły! Masz przed 
sobą czas idealny na rozwój swojej kariery. 
Na horyzoncie podwyżka.

wodnik 20.i-18.ii
Planety zadbają o Twoje życie uczuciowe. Możesz 
teraz poznać miłość swojego życia lub uzdrowić 
relacje z partnerem.

ryby 19.ii-20.iii
W pracy urwanie głowy! Koniecznie nadrób 
wszystkie zaległości i nie przegap szansy 
na awans.

baran 21.iii-20.iV
Księżyc zatroszczy się o Ciebie! Możesz realizować 
swoje szalone pomysły. Wszystko ułoży się 
po Twojej myśli.

byk 21.iV-21.V
będziesz emanować energią miłości. Nikt nie bę-
dzie w stanie Ci się oprzeć. jeżeli jesteś samotny, 
to możesz teraz spotkać kogoś wyjątkowego.

bliŹnięta 22.V-20.Vi
Nie daj sobie wmówić, że nie masz racji. Posłuchaj 
swojej intuicji, a wszystko ułoży się pomyślnie dla 
Ciebie.

rak 21.Vi-22.Vii
będziesz mógł trochę odpocząć od spraw, które 
od jakiegoś czasu Cię przytłaczają. Gwiazdy będą 
Ci sprzyjać, więc głowa do góry!

lew 23.Vii-22.Viii
Gwiazdy nie będą Cię teraz rozpieszczać. Musisz 
uporać się sam z tym bałaganem, który sobie 
zgotowałeś.

panna 23.Viii-22.iX
Wreszcie nadchodzi dobry czas na miłość! Możesz 
teraz spokojnie kochać. W pracy sielanka.

waga 23.iX-23.X
Dobry moment na załatwianie spraw 
urzędowych. jeżeli masz zamiar gdzieś wyjechać, 
to uważaj na siebie.

skorpion 24.X-21.Xi
Zapowiada się intensywny tydzień, pełen 
niespodzianek i wrażeń. Koniecznie ureguluj 
wszystkie rachunki i spłać długi.

WRÓŻKA ADRASTEJA tel. 692 893 871

Hasło z krzyżówki nr 730: 
JEZIORO ŁABĘDZIE. 

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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