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z potrzeby serca
Tyscy darczyńcy pomagają potrzebującym  
w ramach akcji Szlachetna Paczka.

zwycięska seria trwa
Hokeiści GKS Tychy obudzili się  
i wygrali sześć meczów z rzędu .

Mieszkania z bonifikatą
Dlaczego ulga przy wykupie mieszkania  
w Tychach jest niższa niż bywało wcześniej?4 175
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kronika policyjna

◆ 23.11 PO gODZiNie 20.30, 
Na OZNakOWaNym PRZej-
ściu Dla PieSZych na ul. Stocz-
niowców 70 (przy skrzyżowaniu 
z al. Bielską), doszło do potrące-
nia pieszego. Mężczyzna z obra-
żeniami ciała został przewieziony 
do szpitala. Z ustaleń pracujących 
na miejscu policjantów wynika, 
iż winnym zdarzenia był pieszy, 
który wszedł na przejście wprost 
pod nadjeżdżający samochód, 
przy nadawanym dla niego czer-
wonym świetle na sygnalizatorze. 
Kierowca w chwili zdarzenia był 
trzeźwy.
◆ Na SkRZyżOWaNiu ul. 
cZaRNa – OśWięcimSka 
– jaWOROWa doszło 27.11 
do zderzenia vw i mazdy. Oso-
by podróżujące pojazdami trafiły 
pod opiekę ratowników medycz-
nych, na szczęście nie doznały 
poważnych obrażeń i nie było 
konieczności ich hospitalizacji. 
Z relacji uczestników zdarze-
nia oraz policjantów wynika, 
iż kierująca vw wykonując ma-
newr skrętu w lewo z ul. Czarnej 
w ul. Oświęcimską nie ustąpiła 
pierwszeństwa przejazdu kie-
rowcy mazdy, który jechał od ul. 
Jaworowej w ul. Czarną.

◆ W RejONie faBRyki PaPie-
Ru W cZułOWie doszło do zde-
rzenia opla i seata. Jak wstęp-
nie stwierdziła policja, kierująca 
oplem kobieta, chcąc wykonać 
manewr zawracania, nie ustąpiła 
pierwszeństwa przejazdu kierowcy 
seata i doprowadziła do zderzenia. 
Tego samego dnia na ul. Beskidz-
kiej (w kierunku Katowic) kieru-
jąca osobowym renaultem kobieta 
utraciła na łuku drogi panowanie 
nad pojazdem i uderzyła w barie-
ry energochłonne. Kierującej i jej 
dziecku nic się nie stało.
◆ POlicjaNci ZWalcZają-
cy PRZeStęPcZOść gOSPO-
DaRcZą zatrzymali 37-latka, 
który posiadał wyroby tytonio-
we oraz alkoholowe bez polskich 
znaków akcyzy. Stróże prawa zna-
leźli nielegalny towar w samocho-
dzie i nieruchomościach należą-
cych do zatrzymanego. Łącznie 
śledczy przejęli ponad 16 tysięcy 
„lewych” papierosów, 4 kilogramy 
tytoniu i 8 litrów alkoholu. Straty 
Skarbu Państwa z tytułu niezapła-
conej akcyzy wstępnie oszacowa-
no na blisko 20 tysięcy złotych. 
Za to przestępstwo kodeks karny 
skarbowy przewiduje karę do 3 lat 
więzienia oraz kary finansowe. 

◆ W NieDZielę, 28.11, OkO-
łO gODZiNy 20, dyżurny KMP 
Tychy otrzymał zgłoszenie, że z 
okna jednego z mieszkań w bu-
dynku wielorodzinnym przy ul. 
Czechowa 8 miała wypaść osoba. 
Po dotarciu na miejsce zgłosze-
nie zostało potwierdzone. Przed 
blokiem leżała kobieta (56 lat) 
i z obrażeniami ciała została 
przetransportowana do szpita-
la. Policjanci prowadzą postępo-
wanie mające na celu wyjaśnie-
nie przyczyn i okoliczności tego 
zdarzenia.
◆ Na ul. OśWięcimSkiej 
(DK 44) doszło 29.11 do zderze-
nia osobowego opla i ciągnika 
siodłowego man z naczepą. Ze 
wstępnych ustaleń pracujących 
na miejscu policjantów wynika, 
że sprawcą zdarzenia jest kierow-
ca osobowego opla, który z nie-
wyjaśnionych przyczyn zjechał na 
przeciwległy pas i uderzył w bok 
ciągnika siodłowego, uszkadza-
jąc jego zbiornik paliwa, z które-
go wyciekła zawartość. Kierowca 
opla nie doznał poważniejszych 
obrażeń i nie potrzebował po-
mocy medycznej. Na czas działań 
ruch został zablokowany, a policja 
wyznaczyła objazdy. ls ●

Policja skonfiskowała nielegalne papierosy, tytoń i alkohol bez polskich znaków akcyzy.
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Tyscy policjanci pod nadzo-
rem Prokuratury Rejonowej 
nadal prowadzą czynności 
w sprawie ustalenia okolicz-
ności i przyczyn śmierci 26-
latki. Do zabójstwa tego doszło 
w nocy z 22 na 23 listopada, 
w jednym z mieszkań bloku 
przy ul. Sienkiewicza. Sprawca 
– 40-letni mężczyzna – przy-
znał się do winy, a sąd areszto-
wał go na trzy miesiące

W wtorek, 23.11 dyżurny 
KMP Tychy otrzymał informację, 
że w jednym z mieszkań w bu-
dynku wielorodzinnym przy ul. 
Sienkiewicza znajdują się zwło-
ki młodej kobiety. O zbrodni po-
informował policję sam sprawca, 
dzwoniąc na numer alarmowy. 
Do mieszkania dyżurny Komen-
dy Miejskiej Policji w Tychach 
skierował grupę dochodzenio-
wo–śledczą, technika krymina-
listyki, na miejsce przybył także 
prokurator. Informacje się po-
twierdziły – znaleziono zwłoki 
kobiety owinięte folią. Prokura-
tor zlecił sekcję zwłok. Szybko 
też zatrzymano podejrzanego, 
którym okazał się 40-letni męż-
czyzna. Sam zadzwonił na poli-
cję, czekając na funkcjonariuszy 
na cmentarzu w Knurowie.

Jak stwierdziła prokura-
tor rejonowa Maria Paszek, 
24.11 sprawca został przesłu-
chany i przyznał się do zarzu-
canego mu czynu. Usłyszał za-
rzut zabójstwa (art. 148 par. 1 
kk), za co grozi mu dożywo-
cie. Prokuratura zwróciła się 
do sądu z wnioskiem o tymcza-
sowe aresztowanie podejrzanego 
i sąd przychylił się do wniosku, 
aresztując podejrzanego na trzy 
miesiące.

Po dwóch dniach prokura-
tura otrzymała wyniki sekcji 
zwłok, na podstawie których 
można było stwierdzić, że przy-
czyną śmierci było uduszenie. 
Z przesłuchania 40-latka wy-
nika natomiast, że wcześniej 
między nim a jego partnerką 
narastał konflikt i dochodziło 
do kłótni. Mężczyzna wyjaśnił, 

że po dokonaniu zabójstwa po-
jechał do Knurowa, gdzie udał 
się na cmentarz, na którym po-

chowana jest osoba z jego rodzi-
ny. Czynności w tej sprawie na-
dal trwają. ls ●

40-latek przyznał się do zabójstwa swojej 26-letniej partnerki.

Zwłoki owinął w folię…

kondolencje

Ofiarę znaleziono w jednym z mieszkań bloku przy ul. Sienkiewicza.
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Leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

większość szkóŁ 
w polsce nadal pracuje 
stacjonarnie, jednak 
od poŁowy października 
ognisk zakażeń pojawia 
się coraz więcej 
i uczniowie kierowani 
są na kwarantannę 
i nauczanie online. 
jak wynika z danych 
Ministerstwa edukacji 
i nauki jeszcze kilka 
dni teMu procent 
szkóŁ pracujących 
stacjonarnie wahaŁ 
się poMiędzy 85-90 
proc, natoMiast 
na dzień 26.11 – już 
niewiele ponad 70 proc. 
w tyM dniu wśród 
szkóŁ podstawowych 
73,6 proc. (10.587) 
pracowaŁo 
stacjonarnie (127 szkóŁ 
– zdalnie, 3.674 – w trybie 
MieszanyM).

Pierwsze przypadki wprowa-
dzenia nauczania hybrydowego 
w tyskich placówkach zanoto-
wano z początkiem październi-
ka br., ale liczba klas objętych 
nauką zdalną, z uwagi na zmie-
niającą się sytuację epidemicz-
ną, z dnia na dzień wrasta. We-
dług danych Miejskiego Centrum 
Oświaty na 25 listopada, w 77 kla-
sach (łącznie szkoły podstawowe 
i ponadpodstawowe) prowadzone 
jest zdalne nauczanie, a w jednej 
ze szkół podstawowych (SP 37) 
na czas od 22.11 do 3.12 zosta-
ły całkowicie zawieszone zajęcia 
stacjonarne. Z kolei w przed-
szkolach, według stanu na dzień 
25 listopada, 5 grup realizuje za-
jęcia zdalne. Ponadto występują 
przypadki objęcia kwarantan-

ną pojedynczych uczniów szkół 
i dzieci przedszkolnych w przy-
padku wystąpienia zachorowania 
na COVID-19 w rodzinie dzie-
cka. Miejskie Centrum Oświaty 
nie ma natomiast pełnych danych 
na temat liczby nauczycieli obję-
tych kwarantanną, nie posiada też 
i nie jest uprawnione do zbiera-
nia danych dotyczących liczby za-
szczepionych uczniów. Natomiast 
z ogólnych danych dotyczących 
szczepień wynika, iż w Tychach 
w przedziale 12-19 lat zaszczepio-
nych jest 4.593 osób.

Sytuacja w szkołach zmienia 
się z dnia na dzień. Jedne klasy 
wracają do nauki stacjonarnej, 
inni przechodzą na tryb zdalny. 
Można powiedzieć, iż w zasadzie 
wszystkie szkoły i przedszkola 
pracują w trybie hybrydowym. 
Nauka jednak przebiega spraw-
nie, ale to wymaga od nauczycieli 
dostosowania pracy w ciągu dnia 
zarówno do nauczania zdalnego, 
jak i stacjonarnego, w zależności 
od sytuacji danej klasy.

– Od końca października nie 
było tygodnia, żeby stacjonarnie 
uczyły się wszystkie klasy – mówi 
Grażyna Jurek, dyrektor Zespo-
łu Szkół nr 1. – Co tydzień jakaś 
klasa przechodzi na nauczanie 
zdalne, średnio są to dwie klasy 
w tygodniu, a obecnie ta liczba 
wzrosła do pięciu na 27 w naszym 
Zespole. Oczywiście za kilka dni 
to się zmieni, bo klasy te wrócą 
do nauki stacjonarnej, ale z kolei 
nie wiadomo, czy w innych nie 
rozpocznie się nauka online. Do-
dam, iż obecnie na kwarantannie 
przebywa dwóch nauczycieli.

W I LO im. L. Kruczkowskie-
go obecnie na zdalnym naucza-
niu przebywają dwie klasy, ucz-
niowie szesnastu pozostałych 
chodzą do szkoły.

– Jakoś się trzymamy i to trwa 
już mniej więcej od miesiąca – wy-

jaśnia dyrektor Joanna Wojtynek. 
– Co tydzień jedna klasa idzie 
na zdalne, ale druga wraca, nie mie-
liśmy sytuacji, żeby np. pół szkoły, 
albo więcej uczniów byłoby na na-
uczaniu online. Wśród nauczycieli 
też nie ma nasilenia zachorowań, 
powiedziałabym, że to jest stan, 
jaki zwykle odnotowujemy o tej 
porze roku, np. związany z zacho-
rowaniami na grypę.

– Pierwszy przypadek, kie-
dy uczniowie przeszli na zdal-
ne nauczanie mieliśmy w poło-
wie października i była to tylko 
jedna klasa – mówi Jacek Baran, 
dyrektor Sportowej Szkoły Pod-
stawowej nr 19. – Trochę dziwi-
łem się, słysząc jaka jest sytuacja 
w innych szkołach. Jednak w mi-
nionym tygodniu doszło do tego, 
że aż 13 klas, a więc niemal po-
łowa szkoły, przebywała na na-
uczaniu zdalnym. W klasach I–III 

tylko jedna klasa ma nauczanie 
online, pozostałe chodzą do szko-
ły. Na szczęście ósme klasy, które 
w tym roku kończą naukę i przy-
stąpią do egzaminu, są w kom-
plecie w szkole. Pocieszające jest 
to, że już od poniedziałku, czyli 
od 29.11 z wyjątkiem jednej kla-
sy, wszystkie wracają na naucza-
nie stacjonarne.

Kiedy dyrektorzy szkół dowia-
dują się o przypadku zakażenia lub 
kontakcie z osobą zarażoną po po-

łudniu lub wieczorem, następne-
go dnia dana klasa nie zjawia się 
w szkole. Natomiast, jeśli stanie się 
to w ciągu dnia, klasę trzeba izolo-
wać w tzw. bańce – uczniowie nie 
mogą wyjść z klasy i wówczas szko-
ły informują rodziców, by odebrali 
dzieci. Nie każdy rodzic może jed-
nak to zrobić od razu, więc te dzie-
ci czekają w klasach i szkoła musi 
zorganizować opiekę. Nie ma na-
tomiast większych problemów, je-
śli chodzi o przejście na nauczanie 

zdalne, bo wszystko organizowa-
ne jest tak, jak w ubiegłym roku 
szkolnym.

Jeśli chodzi o szkołę sporto-
wą, to część zajęć, głównie tre-
ningów, odbywa się w godzinach 
popołudniowych. Jeżeli sanepid 
nałoży kwarantannę na danego 
ucznia, a dziecko jest zaszczepio-
ne lub przeszło chorobę w ostat-
nim półroczu, może uczestni-
czyć w treningach, choć lekcje 
ma zdalnie. ●

Zbliża się 40. rocznica wprowadze-
nia stanu wojennego w Polsce. Dla 
upamiętnienia wydarzeń sprzed 
lat, Komisja Zakładowa NSZZ 
Solidarność, która działała w 1981 

roku w Zakładzie Elektroniki 
Górniczej, zaprasza mieszkańców 
miasta, a w szczególności byłych 
pracowników ZEG, na uroczystą 
mszę świętą w kościele pw. św. Ma-

rii Magdaleny. Msza odprawiona 
zostanie 4 grudnia (sobota) o godz. 
11. Uczczona zostanie również 40. 
rocznica poświęcenia sztandaru 
Solidarności ZEG-u. ls ●

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

Solidarność ZEG-u

raz ubyWa, raz przybyWa...
w ubiegŁyM tygodniu 77 KLAS W TySKIcH SZKOłAcH ucZyłO SIę ZDALNIE.
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W Tychach rusza akcja edukacyj-
na „Choinka z pozytywną ener-
gią”, w ramach której miasto pla-
nuje rozdać mieszkańcom 500 
bonów na żywe choinki.

Bony będą wydawane w za-
mian za dostarczenie do siedzi-
by Referatu Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi UM Tychy 
(ul. Budowlanych 67), co naj-
mniej 0,5 kg lub 15 sztuk baterii 
wykorzystywanych w sprzętach 
używanych w gospodarstwie do-
mowym.

Jedna nieruchomość/mieszka-
nie może otrzymać bon na jed-
ną choinkę. Bony będzie moż-
na wymienić na żywą choinkę 
w „KULKA Centrum Ogrodni-
cze”, przy ul. Dołowej w Tychach 
od 1 grudnia do 24 grudnia br. 
Choinki będą wydawane do wy-
czerpania.

Odbierając bon mieszkaniec 
otrzyma także informacje o pra-

widłowym sposobie postępowa-
nia ze zużytymi bateriami.

Akcja jest organizowana 
w ramach tygodnia 3R (Reduse, 
Reuse, Recycle) obchodzonego 
od 22 do 28 listopada. Tydzień 3R 
to ogólnopolska kampania, orga-
nizowana w ramach Europejskie-
go Tygodnia Redukcji Odpadów, 
mającego na celu podniesienie 
zapobiegania powstawaniu od-
padów w Europie. Zasada 3R 
to Reduce, czyli ograniczenie ge-
nerowania odpadów, Reuse – po-
nowne wykorzystanie oraz Recyc-
le, czyli zapewnienie recyklingu. 
To trzy kluczowe zasady, który-
mi wszyscy powinni się kiero-
wać, by jak najbardziej ograniczać 
wpływ odpadów na środowisko. 

Kampania 3R objęta jest hono-
rowym patronatem Komisji Euro-
pejskiej, Związku Miast Polskich 
oraz Związku Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej. ru ●

W I LO w Tychach odbył się fi-
nał debaty oksfordzkiej związa-
nej z obchodami Narodowego 
Święta Niepodległości. Ucznio-
wie debatowali na temat sukcesu 
II Rzeczpospolitej. Wśród gości 
zasiadały obie panie dyrektorki 
oraz nauczyciele i uczniowie klas 
drugich i pierwszych. Wstęp hi-
storyczny przedstawiła nauczy-
cielka historii Natalia Nowak.

Przypomnijmy, że debata oks-
fordzka to szczególny, sformali-
zowany typ dyskusji dwóch dru-
żyn – propozycji i opozycji – nad 
postawioną tezą, która powinna 
mieć postać zdania oznajmujące-
go. W debacie oksfordzkiej druży-
ny są czteroosobowe. Propozycja 
broni tezy debaty, opozycja stara 
się ją obalić. Co istotne, tezę poda-
je się drużynom kilka dni lub tygo-
dni przed debatą. Po co? By każda 
z ekip mogła merytorycznie przy-
gotować się do dyskusji. Tutaj li-
czą się konkrety: definicje, fakty 
i statystyki, nie przywoływane na-
prędce indywidualne spostrzeże-
nia i opinie debatantów.

Wydarzenia regionalne
– W tym roku Narodowe Święto 
Niepodległości połączyliśmy z ob-
chodami 100. rocznicy plebiscytu 
na Górnym Śląsku i III powstania 
śląskiego – przypomina Joanna 
Wojtynek dyrektor I LO. – Czte-
roosobowe drużyny klas drugich 
wzięły udział w Szkolnym Tur-
nieju Debat. Tezy tegorocznej 
edycji dotyczyły najnowszej hi-
storii naszego regionu: „Autono-
mia województwa śląskiego w II 
RP przyniosła niewielkie korzy-
ści jego mieszkańcom”; „Wyniki 
plebiscytu 1921 r. można uznać 
za zwycięstwo strony polskiej”; 
„Udział ochotników spoza Śląska 
w III powstaniu znacząco wpły-
nął na jego wynik”. Chociaż tezy 

nie należały do łatwych, a każda 
z drużyn musiała przygotować 
argumenty zarówno strony pro-
pozycji jak i opozycji (losowanie 
odbyło się tuż przed debatą), po-
ziom tegorocznego turnieju był 
bardzo wysoki. Do finału zakwa-
lifikowały się drużyny klas: 2d1 
oraz 2d2 – dodaje.

Teza debaty finałowej brzmia-
ła: „II Rzeczpospolita była pań-
stwem sukcesu”, zaś w debacie 
udział wzięli: drużyna propozycji 
– Aleksandra Rudolf, Magdalena 
Chemicz, Michał Strauchman oraz 
Mikołaj Brzuchacz (kl. 2d2); dru-
żyna opozycji – Martyna Bujna-
rowska, Kinga Krzemińska, Julia 
Kania, Julia Łuczun. (kl. 2d1).

Teza finałowa dotyczyła 
co prawda II RP, jednak w fazie 
grupowej wszystkie drużyny mu-
siały się zmierzyć z tezami doty-
czącymi: powstań śląskich, ple-
biscytu i autonomii województwa 
śląskiego w II RP (w stulecie ple-
biscytu i III powstania śląskiego). 
Była więc to również bardzo do-
bra lekcja znajomości historii na-
szego regionu.

Lepsze argumenty propozycji
Grono jurorów tworzyły nauczy-
cielki historii: Lucyna Staniczek, 
Olga Ryguła i Natalia Nowak. Fi-
nał debat wygrała drużyna propo-
zycji, dzięki lepiej przedstawio-
nym argumentom. Uczniowie 
mówili m.in. o skutecznych refor-
mach rządu Grabskiego, inwesty-
cjach gospodarczych II RP oraz 
o sprawnej organizacji początków 
państwa w okresie 1918-1921. 
Drużyna propozycji wykazała 
się równocześnie sprawniejszą 
kontrargumentacją. Klasa 2d2, 
której drużyna zwyciężyła, reali-
zuje rozszerzenie z matematyki, 
języka angielskiego i geografii.
kaMil peszat ●

w środę, 24 listopada 
skrzyżowanie ulic 
grota-roweckiego 
i edukacji zostaŁo 
otwarte dla ruchu. 
jest to jedno 
z 39 skrzyżowań 
Modernizowanych 
w raMach 
inteligentnego 
systeMu zarządzania 
i sterowania rucheM 
(w skrócie its). 
skrzyżowanie jest już 
przejezdne, ale trwają 
jeszcze prace przy 
budowie dojść pieszych.

– To nie był drobny remont, 
a gruntowna przebudowa. 
W pierwszej kolejności stara 
nawierzchnia została rozebrana 

wraz z konstrukcją, a także prze-
budowaliśmy kolidujące z projek-
tem sieci – wyjaśnia Arkadiusz 
Bąk, zastępca dyrektora Miej-
skiego Zarządu Ulic i Mostów 
w Tychach. – Po przebudowie 
skrzyżowanie zyskało nową geo-
metrię, zmodyfikowane zosta-
ły łuki, a trzy wloty poszerzono 
o dodatkowe pasy ruchu.

Uruchomiono też nowo wy-
budowaną sygnalizację świetlną, 
która ma zostać włączona do sy-
stemu sterowania ruchem. Na ra-
zie działa jednak w trybie stało-
czasowym.

– Stopniowo będziemy uru-
chamiać jej kolejne funkcjonal-
ności, dlatego sposób jej działa-
nia będzie się na bieżąco zmieniał 
– mówi Jacek Tuchowski, kierow-
nik Referatu Transportu i Za-

rządzania Ruchem Drogowym 
z Wydziału Komunikacji Urzę-
du Miasta Tychy.

Docelowo sygnalizacją na tym 
i 38 pozostałych skrzyżowaniach 
w mieście będzie sterował Inteli-
gentny System Zarządzania i Ste-
rowania Ruchem. Kiedy to nastą-
pi?

– System nie ma swojej funk-
cjonalności, gdyż nie jest jeszcze 
włączony – wyjaśnia Artur Kru-
czek, dyrektor Miejskiego Za-
rządu Ulic i Mostów w Tychach. 
– Pamiętajmy, że inwestycja jest 
w toku. Póki co przygotowujemy 
miasto na, kolokwialnie mówiąc, 
wpięcie poszczególnych sygnali-
zacji do Inteligentnego Systemu 
Zarządzania i Sterowania Ru-
chem. Rozpoczynamy pierwsze 

testy, dlatego praca sygnalizacji 
będzie się zmieniać, ale korzyści, 
jakie niesie ze sobą ten system, 
zobaczymy dopiero po urucho-
mieniu i kalibracji całego ITS-u, 
co ma mieć miejsce w II połowie 
2022 roku.

Prace nad systemem ITS w Ty-
chach rozpoczęły się w 2019 r. 
i potrwają do połowy 2022 r. Cał-
kowity koszt wraz z przebudową 
skrzyżowań to prawie 120 mln zł, 
z czego blisko 85 proc. stanowi 
dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, z puli na tzw. niskoemisyjny 
transport miejski dla wydatków 
kwalifikowanych. Środki te zosta-
ły ujęte w Regionalnym Progra-
mie Operacyjnym Województwa 
Śląskiego. ls ●

na finiszu znalazŁy 
się przygotowania 
do tegorocznej 21. 
edycji szlachetnej 
paczki. 13 listopada 
otwarto bazę 
rodzin, a 11 grudnia 
w gościnnyM 
zespole szkóŁ nr 
1 po raz kolejny 
otwarty zostanie 
Magazyn akcji. tego 
dnia przyjeżdżać będą 
tutaj darczyńcy i stąd, 
po zaewidencjonowaniu 
darów, wolontariusze 
wyruszą do osób, 
do których skierowana 
jest poMoc.

Kilka dni temu Szlachetna Paczka 
opublikowała tegoroczny „Raport 
o biedzie” w Polsce. Jak stwierdził 
prof. Ryszard Szarfenberg, jeden 
z ekspertów komentujących ra-
port, zasięg ubóstwa skrajnego 
wzrósł wyraźnie w 2020 r. dla 
prawie wszystkich grup. Przy-
było kilkadziesiąt tysięcy dzieci, 
seniorów oraz osób z niepełno-
sprawnością, które doświadczają 
tej bardzo trudnej sytuacji.

Dobrze więc, że są ludzie, którzy 
chcą pomagać i ci, którzy tę pomoc 
organizują. W bazie obecnej edy-
cji Szlachetnej Paczki w Tychach 
znalazło się 128 rodzin.

– Wśród zgłoszonych są ro-
dziny z dziećmi, osoby samotne, 
osoby chore lub z niepełnospraw-
nością – mówi Bogusława Szcze-
paniak, liderka Szlachetnej Pacz-
ki w Tychach. – 23 wolontariuszy 
od początku października odwie-
dzało rodziny i poznawało ich hi-
storie. Ze względu na pandemię 
i obecną sytuację ekonomiczną 
w kraju, wiele osób zgłasza na-

prawdę podstawowe potrzeby. 
Rodziny proszą o pomoc w za-
kupie artykułów żywnościowych, 
środków chemicznych oraz obu-
wia i odzieży na zimę. Opisywane 
po odwiedzinach historie to nie-
stety bardzo często historie osób 
starszych, które zmagają się z sa-
motnością i odizolowaniem, czę-
sto ze względu na stan zdrowia 
lub brak kontaktu z najbliższymi. 
Wśród odwiedzanych są także ro-
dziny wielodzietne, samotne mat-
ki i ojcowie, często utrzymujący 
się jedynie z zasiłków.

Do czwartku, 25.11 Szlachet-
na Paczka opublikowała 66 histo-
rii osób, które znalazły już dar-
czyńców.

– Oddźwięk na ideę Szlachet-
nej Paczki jest w Tychach bardzo 
duży i wystarczy, że pojawi się ja-
kaś historia, niemal natychmiast 
są chętni, którzy oferują pomoc 
– dodaje B. Szczepaniak. – Dar-
czyńcą może zostać każdy. Czę-
sto jest to grupa znajomych, 
którzy wspólnie pragną pomóc 
potrzebującym. W Tychach 

jest wiele przedsiębiorstw, któ-
re co roku przeznaczają pewną 
sumę pieniędzy, wyznaczają oso-
bę odpowiedzialną i wraz z pra-
cownikami tworzą paczkę. Kiedy 
decyzja o zostaniu darczyńcą zo-
staje podjęta, bardzo istotną rze-
czą jest, aby pamiętać o tym, iż 
w każdym opisie rodziny są trzy 
podstawowe potrzeby do speł-
nienia. Warto dodać, że także 
nas, jako Szlachetną Paczkę, or-
ganizacyjnie wspomaga wiele ty-
skich firm, m.in. spółki Master, 
PEC czy Tyska Stołówka. A pra-
cy wolontariuszom nie brakuje. 
Każdy z nich, wraz z wolontariu-
szem towarzyszącym, dwukrot-
nie odwiedza rodzinę. Podczas 
pierwszego spotkania starają się 
poznać historię rodziny – jak 
jest, jak było kiedyś, jak wyobra-
żają sobie swoją przyszłość. Pod-
czas drugiego spotkania skupiają 
się już na rozmowie o potrze-
bach rodziny. Na koniec wolon-
tariusz główny opisuje historię 
rodziny, która po zatwierdzeniu 
przez specjalistę od opisów tra-

fia do bazy rodzin Szlachetnej 
Paczki.

Po zakończeniu odwiedzin 
w domach rodzin i osób, do któ-
rych ma trafić Szlachetna Pacz-
ka, cała ekipa projektu spotka się 
10 grudnia w Zespole Szkół nr 1, 
gdzie przygotuje magazyn, świą-
tecznie go ozdobi itd.

– Następnego dnia o godz. 8 
otworzymy magazyn dla dar-
czyńców, którzy dostarczą pacz-
ki – małe i bardzo duże – już za-
mknięte i najlepiej, jeśli będą 
opakowane w ozdobny papier. 
Paczki mają kod rodziny i są ewi-
dencjonowane. Następnie nasz 
logistyk ustala kiedy i gdzie kon-
kretna paczka zostanie dostarczo-
na i do pracy ponownie przystę-
pują wolontariusze. Z uwagi 
na obostrzenia nie możemy za-
prosić nikogo z zewnątrz do po-
mocy przy rozwożeniu paczek, 
więc robimy to własnymi siłami. 
A w tym roku będzie co nosić, 
bo są także pralki, lodówki i meb-
le – wyjaśnia liderka Szlachetnej 
Paczki. leszek sobieraj ●

z potrzeby serCa
128 tyskich rodzin W bAZIE SZLAcHETNE PAcZKI. OTWARcIE mAGAZyNu – 11 GRuDNIA.

do rozdania drzewka do pięciuset mieszkań.

Choinka Za batEriE

w „kruczku” odbył się finał debat oksfordzkich.

ProPoZyCja Górą

pierWsze testy its
skrzyżowanie uL. GROTA ROWEcKIEGO I EDuKAcjI już 
PRZEjEZDNE.

Zwycięska drużyna debatantów z klasy 2d2 „Kruczka”.

Ważne skrzyżowanie Edukacji z Grota-Roweckiego jest już przejezdne.

Ka
m

il P
es

za
t

komunikat

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

przy al. Niepodległości nr 49, VII piętro, 
został wywieszony wykaz nieruchomości dotyczący:

–   sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy, garażu nr 10 położonego przy 

ulicy Tołstoja wraz z udziałem wynoszącym 0,0532 części w działce nr 1475/69 

o pow. 0,0366 ha.

Co roku wolontariusze Szlachetnej Paczki organizują akcję i dostarczają dary dla potrzebujących rodzin i osób.
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każdy wŁaściciel lokalu 
Mieszkaniowego, 
także Miasto, 
Ma prawo w każdyM 
MoMencie wstrzyMać 
jego sprzedaż lub 
ustalić nowe warunki 
sprzedaży. nie istnieje 
bowieM norMa prawna, 
która nakazuje 
wŁaścicielowi wyzbycia 
się swojego prawa 
– tŁuMaczy zastępca 
prezydenta tychów, 
igor śMietański.

Jeszcze kilka lat temu mieszka-
nie komunalne w Tychach moż-
na było kupić z 70-procentową 
bonifikatą. We wrześniu 2018 
roku jedna z mieszkanek złoży-
ła wniosek o zakup mieszkania 
po tej preferencyjnej cenie, jednak 
miasto już wcześniej wstrzymało 
sprzedaż mieszkań i od 30 sierp-
nia 2018 roku nie przeznaczyło 
do sprzedaży żadnego komunal-
nego lokalu na takich właśnie 
preferencyjnych warunkach.

ustawa i uchwała
Takie działanie nie było przypad-
kowe. Chodziło bowiem o za-
mknięcie do końca 2018 roku 
spraw związanych z wykupem 
mieszkań, które były już na za-
awansowanym poziomie. A stało 
się tak dlatego, że zgodnie z usta-

wą z lipca 2018 r o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo włas-
ności tych gruntów, po 1 stycz-
nia 2019 niemożliwe było od-
danie w użytkowanie wieczyste 
udziału w nieruchomości grun-
towej wraz ze sprzedażą lokalu 
mieszkalnego. Było oczywiste, 
że po wejściu w życie tej ustawy, 
czyli po 1 stycznia 2019 r, prze-
kreśli ona wszelkie sporządzone 
do tej pory operaty szacunkowe. 
Wnioski składane po 30 sierpnia 
2018 roku nie mogłyby zostać 
zrealizowane przed 1 stycznia 
2019 roku, ponieważ procedura 
przygotowania do zbycia lokalu 

z bonifikatą jest procesem dłu-
gotrwałym. Stąd miasto czasowo 
wstrzymało procedury zbywania 
lokali, by najpierw ujawnić właś-
ciwy stan prawny nieruchomości 
w księgach wieczystych.

Mieszkanka ponownie złoży-
ła wniosek o wykup mieszkania 
7 lipca 2020 roku, jednak kilka 
miesięcy wcześniej – w kwietniu 
2020 roku – Rada Miasta uchwali-
ła nowe warunki zbywania miesz-
kań z bonifikatą od 10 do 40 pro-
cent. Dla kilkunastu osób, które 
złożyły wnioski w podobnych, 
co wspomniana mieszkanka ter-
minach, oznacza to znaczną utra-
tę ulgi przy ewentualnym naby-
ciu mieszkania.

Co na to nadzór prawny 
wojewody?
– Główną przesłanką do przed-
stawienia radnym propozycji 
uchylenia uchwały przewidującej 
aż 70 proc. bonifikaty i wprowa-
dzenia nowych, zróżnicowanych 
stawek bonifikat było to, że licz-
ba lokali, które stanowią zasób 
komunalny zmniejsza się, a wy-
dłuża kolejka osób oczekujących 
na przydział lokalu – wyjaśnia 
Igor Śmietański, zastępca prezy-
denta ds. gospodarki przestrzen-
nej. – Mówimy o dwóch stanach 
prawnych: tego sprzed podjęcia 
uchwały przez Radę Miasta w 2020 
roku i po nim. Mieszkańcy, którzy 
złożyli wnioski przed podjęciem 
uchwały czują się pokrzywdze-
ni, bo nie skorzystali z wyższego 
upustu, jednak nie było innego 
wyjścia zgodnego z przepisami 
z tego powodu, że zmieniło się 
prawo dotyczące przekształcenia 
użytkowania wieczystego we włas-
ność. Próbowaliśmy pomóc oso-
bom, których wnioski – jak 
wspomnianej mieszkanki – poja-
wiły się przed podjęciem uchwały 
i wprowadzić do nowej zapis, iż 
„do wniosków, które zostały zło-
żone przed wejściem uchwały, sto-
sujemy dotychczasowe warunki”. 
Jednak nadzór prawny wojewody 
stwierdził, że nie można wprowa-
dzić takiego zapisu, gdyż zbywa-
nie lokali mieszkalnych nie jest 

obowiązkiem gminy, tylko czyn-
nością cywilno-prawną. Mówiąc 
inaczej – sprzedaż mieszkań przez 
gminę ma taki sam charakter cy-
wilny, jak jego zakup np. na rynku 
wtórnym. Dodam, iż samo złoże-
nie wniosku o wykup lokalu nie 
oznacza automatycznej zgody 
na jego zbycie. Udzielanie takiej 
zgody każdorazowo jest poprze-
dzone indywidualnie prowadzo-
nym postępowaniem, a następnie 
sporządzeniem szczegółowego 
wykazu nieruchomości przezna-
czonych do zbycia. I dopiero ten 
moment należy uznać za przezna-
czenie konkretnego lokalu do zby-
cia i uzyskania przez najemcę zgo-
dy na jego wykup.

sprawa w sądzie
Jak się okazuje, jedna z osób, któ-
ra złożyła wniosek w tym samym 
czasie co wspomniana mieszkan-
ka, skierowała sprawę do sądu 
uważając, że gmina miała obo-
wiązek zbyć mieszkanie na sta-
rych warunkach.

– Czekamy na to sądowe roz-
strzygnięcie, bo to będzie dla nas 
wykładnia dalszego postępowa-
nia – powiedział Igor Śmietański. 
– Nie wykluczam, że jeżeli okaże 
się, że rzeczywiście grupa tych kil-
kunastu osób miała prawo skorzy-
stać z wykupu mieszkań na dotych-
czasowych warunkach, będziemy 
musieli zweryfikować nasze sta-

nowisko. Jednak na dzisiaj wiąże 
nas zarówno uchwała Rady Miasta 
z 2020 roku oraz ustawa o gospo-
darce nieruchomościami.

Gminy sprzedają lub nie
Jak dodał wiceprezydent, w tym 
samym czasie wiele miast w ogó-
le zrezygnowało ze sprzedaży 
mieszkań komunalnych z boni-
fikatami.

– Jeśli na mieszkanie czekano 
rok czy dwa to można było je zby-
wać, ale jeśli teraz na większy lo-
kal czeka się po trzy, cztery lata, 
to z punktu widzenia obowiąz-
ków gminy ważniejsze jest, aby 
zapewnić mieszkania tym najbar-
dziej potrzebującym, niż przychy-
lać się do wniosków osób, które 
chcą wykupić lokal na własność, 
by np. zostało w rodzinie. Cho-
dzi o to, by ograniczyć wypływ 
lokali z zasobów gminy. Mimo, 
że obecnie bonifikata wynosi 
maksymalnie 40 proc. i warun-
ki są ostrzejsze, wnioski nadal 
spływają. Ale oczywiście nie jest 
to już taka skala, jak poprzednio. 
Warto także podkreślić, iż miasto, 
jako właściciel lokalu mieszkalne-
go ma prawo w każdym momen-
cie wstrzymać jego sprzedaż lub 
ustalić nowe warunki sprzedaży. 
Nie istnieje norma prawna, która 
nakazuje właścicielowi wyzbycie 
się swojego prawa. 
leszek sobieraj ●

Utworzona przez Górnośląsko
-Zagłębiowską Metropolię gru-
pa zakupowa przyjęła ofertę 
dostawy 198,7 gigawatogodzin 
(GWh) gazu za około 84 mln zł. 
Zakup został podzielony na dwa 
warianty – roczny i dwuletni.

W przeciwieństwie do prze-
targu na energię elektryczną, za-
proponowane w przetargu ceny 
(zgłosił się tylko jeden oferent) 
mieszczą się w kwocie, która zo-
stała zaplanowana na realizację 
zamówienia, jednak i tak są one 
niemal trzykrotnie wyższe w po-
równaniu do cen, które zostały 
zawarte w ramach poprzednie-
go, wspólnego zakupu!

Na początku października, 
kiedy otwarto przetargowe ofer-
ty dotyczące zakupu energii elek-
trycznej dla grupy samorządów, 
utworzonej przez GZM, wszyscy 
byli w szoku. Najniższa z zapro-
ponowanych przez spółki ener-
getyczne kwot była w poszczegól-
nych taryfach o ponad 60 proc. 
wyższa niż w poprzednim prze-
targu. Tej skali podwyżki nie spo-

dziewał się nikt, ale ostatecznie 
trzeba było zagryźć zęby i przy-
jąć najtańszą ofertę, bo nie było 
gwarancji, że powtórzenie prze-
targu może przynieść korzystniej-
sze ceny. Mogło być wręcz prze-
ciwnie…

I choć teraz, w przetargu na za-
kup gazu, kwota oferenta – PGNiG 
Obrót detaliczny Sp. z o.o. – mieści 
się w budżecie zamówienia, przy-
jętym na poziomie ok. 89 mln zł, 
to i tak skok cenowy jest znacz-
ny w porównaniu z cenami za lata 
2020-2021. W przypadku umo-
wy dwuletniej oznacza to wzrost 
o 196,4 proc, a rocznej 259,5 proc! 
W przeliczeniu na złotówki oka-
zuje się, że w obecnej grupie za-
kupowej na lata 2020-2021 stawka 
wynosi 8,959 gr/kWh. W przypad-
ku gmin, które zdecydowały się 
na roczny zakup, cena wzrośnie 
do 32,206 gr/kWh. Gminy z umo-
wą dwuletnią będą płacić 26,558 
gr/kWh.

W skład obecnej grupy zaku-
powej gazu wchodzą łącznie 32 
gminy. Zamierzają zakupić łącz-

nie 198,7 GWh. 15 samorządów, 
w tym Tychy oraz Będzin, Bytom, 
Chełm Śląski, Gierałtowice, Imie-
lin, Lędziny, Łaziska Górne, Mi-
kołów, Mysłowice, Piekary Ślą-
skie, Pilchowice, Siemianowice 
Śląskie, Sosnowiec, Zbrosławi-
ce zdecydowało się na dwuletnie 
dostawy (2022–2023). Zakupią 
one łącznie ok. 97,2 GWh. Z ko-
lei 17 samorządów zdecydowa-
ło się na roczne umowy i w 2022 
roku zakupią one ok. 101,5 GWh 
gazu.

Na podjęcie przez gminy ta-
kich decyzji ma wpływ sytua-
cja na rynku paliw, powodują-
ca wzrosty cen w krótkim czasie. 
Jak stwierdziła podczas ogłosze-
nia przetargu Karolina Mucha-
Kuś, dyrektor Departamentu 
Projektów i Inwestycji Metro-
polii GZM, przyczyną jest dy-
namiczna sytuacja na rynku pa-
liwa gazowego.

– Ma na nią wpływ sytuacja 
geopolityczna, związana z budo-
wą rurociągu Nord Stream II oraz 
działaniami Gazpromu. Ich celem 
jest zakończenie budowy, utrzy-
manie własności i statusu opera-
tora. W grę wchodzi także zagwa-
rantowanie udziału w operacjach 
handlowych – wyjaśniała.

Dodajmy, iż pochodzące z za-
kupów grupowych GZM energia 
elektryczna oraz gaz przeznaczo-
na są dla jednostek samorządo-
wych, jak m.in. szkoły, przed-
szkola, muzea, szpitale, placówki 
kultury, obiekty sportowe, urzędy, 
zakłady komunalne, oświetlenie 
ulic, itd. leszek sobieraj ●

cena energii elektrycznej dla samorządów wzrosła o 60 proc., a gaz będzie droższy prawie 
trzykrotnie!

tyChy Z dwulEtnią umową

Podwyżki cen energii i gazu odczują instytucje gminne, czyli budżet miasta.

Igor Śmietański – zastępca prezydenta Tychów.
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Mieszkania z bonifikatą
wyjaśniaMy DLAcZEGO AKTuALNIE NIE mOżNA NAbyć OD mIASTA mIESZKANIA Z TAKą bONIfIKATą jAK KIEDyŚ. 
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26 listopada 2021 roku w Hotelu 
Tychy Prime odbyło się już VIII 
Międzynarodowe Spotkanie Bi-
znesu przy Kulturze Francuskiej. 
Wydarzenie w swym zamiarze 
ma promować Tychy jako nowo-
czesne miasto przyjazne do pracy, 
życia, a także integracji między-
narodowej. Spotkanie zostało ob-
jęte honorowym patronatem pre-
zydenta Tychów Andrzeja Dziuby 
oraz prezesa KSSE SA dr. Janusza 
Michałka.

Zastępca prezydenta Tychów 
Maciej Gramatyka, który otwie-
rał spotkanie, podkreślał rolę 
tego typu wydarzeń w życiu 
miasta, co jest szczególnie waż-
ne w dobie izolacji społecznej 
spowodowanej epidemią CO-
VID-19. W imieniu współorga-
nizatora spotkania, Grupy Veo-
lia, głos zabrał członek zarządu 
Grupy Veolia w Polsce, tyszanin 
Krzysztof Zamasz. – Już od 3 lat 
chcieliśmy się włączyć w współor-
ganizację tego wydarzenia; final-
nie się udało i muszę przyznać, 
że jestem bardzo zadowolony wi-
dząc tyle znajomych, ale także no-
wych twarzy. Tego typu okazje są 
idealne do nawiązywania nowych 
znajomości i omawiania nadcho-
dzących projektów, co ma duże 
znaczenie z perspektywy rozwo-
ju regionu – podsumował swoje 
wystąpienie.

Oprawę artystyczną podczas 
spotkania zapewnili artyści zrze-
szeni w Fundacji Helisa, kiero-

wanej przez Katarzynę Korus. 
To dzięki nim goście mieli oka-
zję obejrzeć wirtualne podsu-
mowanie wystawy „7 zmysłów” 
mapowane przez Daniela Fedor-
czyka, pokaz tańca nowoczesnego 
przygotował Sebastian Cynk, zaś 
tło muzyczne zapewniła Dj Miss 
God. Punktem finalnym spotka-
nia było otwarcie nowej restaura-
cji z kuchnią śląską – Śląski Loft, 
należącej do Browaru Książęcego 
w Cieszynie.

– Bardzo cieszę się, że mogli-
śmy się tu dziś spotkać po rocz-
nej przerwie (w roku ubiegłym 
wydarzenie było organizowane 
online – przyp. red.) – powie-
dział gospodarz wydarzenia Pa-

tryk Szczygieł. – Głęboko wie-
rzę, że przed nami lepsze czasy, 
na co dowodem jest choćby dzi-
siejsze otwarcie cieszyńskiej re-
stauracji, jest to w pewnym sensie 
symbol optymizmu w trudnych 
momentach w jakich przyszło 
nam żyć i pracować. Jestem prze-
konany, że przetrwamy krytyczne 
momenty i może nawet bardziej 
niż wcześniej docenimy wspólnie 
spędzane momenty jak ten właś-
nie dziś – dodał.

Organizatorami wydarzenia 
byli: Fundacja Europa House, 
Browar Zamkowy Cieszyn, Fun-
dacja Helisa, KSSE SA, Veolia 
oraz Miejskie Centrum Kultury.
oprac. kaMil peszat ●

Viii Międzynarodowe spotkanie biznesu przy Kulturze francuskiej.

intEGraCja w trudnyCh 
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Patryk Szczygieł (z prawej) w towarzystwie Krzysztofa Zamasza. 
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DlacZegO jęZyk śląSki?flash

Rada Osiedla Paprocany zorganizowała w sobotę, 27.11 spotkanie z Alojzym Lysko, publicystą, 
pisarzem, autorem książek o tematyce historycznej i śląskiej, znawcą kultury i historii Górnego 
Śląska. Nazywany jest kronikarzem zapomnianej historii oraz strażnikiem wspólnotowej pamięci 
Górnoślązaków.  
Wiele uwagi A. Lysko poświęcił „ślủnskij godce”, starając się odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego 
język śląski?”, a na zakończenie tego interesującego spotkania  podpisywał swoje książki. ls ●

St
an

isł
aw

 Kr
as

no
ws

ki

25 listopada w teatrze 
MaŁyM odbyŁa 
się uroczystość 
podsuMowująca 
dwa, organizowane 
przez MŁodzieżowy 
doM kultury nr 1, 
Mck, wku i urząd 
Miasta ogólnopolskie 
konkursy patriotyczne 
– plastyczny i wokalny.

Uroczyste podsumowanie kon-
kursów uświetniły występy wy-
branych grup wokalnych i solistów 
biorących udział w konkursie. 
Nagrody i wyróżnienia wręczy-
li: Maciej Gramatyka zastępca 
prezydenta Tychów ds. społecz-
nych, Aleksandra Pisarzowska-
Jamrozik z Miejskiego Centrum 
Oświaty, Małgorzata Kobryń-Król 
z Wojewódzkiego Sztabu Wojsko-
wego w Katowicach, Małgorzata 
Król – dyrektor Miejskiego Cen-
trum Kultury oraz Justyna Płach-
no – wicedyrektor Zespołu Szkół 
Muzycznych w Tychach.

„nad nami orzeł biały”
Eliminacje VI Wojewódzkiego 
Konkursu Pieśni Patriotycznej 
i Historycznej „Nad nami orzeł 
biały” odbyły się 9 i 10 listopada 
2021 roku na estradzie sali wido-
wiskowej Młodzieżowego Domu 
Kultury nr 1 im. Artystów Rodu 
Kossaków w Tychach. Podczas 
przesłuchań zaprezentowało się 
37 zespołów i 34 solistów z Biel-

ska-Białej, Bierunia, Czechowic
-Dziedzic, Gliwic, Katowic, Ko-
bióra, Lędzin, Łazisk Górnych, 
Mikołowa, Mysłowic, Orzesza, 
Piasku i Tychów – łącznie 446 
młodych wokalistów i instru-
mentalistów.

Jury obradowało w składzie: 
Justyna Płachno – pedagog mu-
zyki, absolwentka Akademii 
Muzycznej w Katowicach, wi-
cedyrektor Zespołu Szkół Mu-
zycznych w Tychach, Katarzyna 
Jankowska – inspektor Miejskie-
go Centrum Oświaty, Małgorza-
ta Król – dyrektorka Miejskiego 
Centrum Kultury, Maciej Grama-
tyka – zastępca prezydenta Ty-
chów ds. społecznych, ppor Kry-
stian Baca z tyskiej WKU, Maciej 
Gruchlik – dyrektor Młodzieżo-
wego Domu Kultury nr 1 im. Ar-
tystów Rodu Kossaków.

W kategorii przedszkoli na-
grodzono: soliści – I miejsce Łu-
cja Deska (PN Kubusia Puchat-
ka), II miejsce Lena Nalepa, III 
miejsce Marcelina Kaplarna, wy-
różnienie Jagoda Pala; zespoły – 
I miejsce Kubusie (PN Kubusia 
Puchatka), II miejsce Akademia 
Przedszkolaka oraz Jedyneczki, 
III miejsce Gumisie (SportArt), 
wyróżnienia: Orzełki (P26) i Bie-
dronki (P3)

Wśród uczniów klas I-IV szkół 
podstawowych najlepsi okaza-
li się: zespoły – I miejsce Bąble, 
II miejsce – Tika Tuka Tam, III 
miejsce – Wiolinki i Szara piecho-

ta, wyróżnienie: Miniatura – Bry-
gada 36-ta; soliści – I miejsce Szy-
mon Lazarek, II miejsce Bolesław 
Suliński, III miejsce Jeremiasz Si-
kora, wyróżnienie Karolina Za-
jączkowska

W gronie uczniów klas V-VII 
podstawówek nagrody otrzyma-
li: zespoły – I miejsce Collage, II 
miejsce Belcanto, III miejsce Vo-
lare, wyróżnienia: Zośka, Otwar-
te okno i duet Restitutia; soliści – 
I miejsce Julia Stępnik, II miejsce 
Zuzanna Podolak oraz Magdale-
na Chyra, III miejsce Wiktoria Pi-
woń oraz Hanna Bobrowska, wy-
różnienia: Zuzanna Pala, Kinga 
Rokicka, Adrianna Puk

W kategorii szkół ponadpod-
stawowych I miejsce zajęła Zu-
zanna Piotrowicz, a drugie – Ju-
lia Rączka.

„jesteśmy dumni z polski”
Na XVI Ogólnopolski Kon-
kurs Plastyczny „Jesteśmy dum-
ni z Polski” pod Honorowym 
Patronatem Śląskiego Kurato-
ra Oświaty, nadesłano 365 prac 
z 73 placówek z całej Polski. Jury 
w składzie: Aneta Mlaś – artystka 
grafik, ilustratorka, poetka, Bo-
gusław Trybus – artysta plastyk, 
Marek Knapczyk – historyk, dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 3, 
Maciej Gruchlik – dyrektor Mło-
dzieżowego Domu Kultury nr 1 
przyznało: 21 nagród, 26 wyróż-
nień oraz 61 kwalifikacji do wy-
stawy. ww ●

widowiskieM poetycko-
MuzycznyM zespóŁ 
szkóŁ nr 1 w tychach 
zakończyŁ 17 listopada 
obchody 103 
rocznicy odzyskania 
niepodlegŁości. 
a byŁy one bogate 
w wydarzenia.

Rozpoczęto w szkolnej galerii 
„Iuvenis Amicus Artis” wysta-
wą malarstwa Krystyny Jasiń-
skiej „Muzyka barw”, inspirowa-
ną pięknem polskiego pejzażu. 
Ponadto przy wejściu do szkoły 
od 4 listopada witała uczniów 
ekspozycja „Najpiękniejsze pieś-
ni patriotyczne”. Placówka bra-
ła, jak co roku, udział w akcji 
„Szkoła do hymnu! ”, w której 
każdy uczeń wykazał się zna-
jomością wszystkich zwrotek 
„Mazurka Dąbrowskiego”. De-
legacje uczniów złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze w miejscach pa-

mięci narodowej, a poczet sztan-
darowy wziął udział w miejskich 
uroczystościach przy Pomniku 
Niepodległości. Dzień wcześniej 
młodzież w widowiskowy spo-
sób przemaszerowała pod ten 
pomnik ze stumetrową biało-
czerwoną flagą.

Zwieńczeniem tych działań był 
koncert „Polskie drogi do wol-
ności – od Bogurodzicy do Soli-
darności”, podczas którego Tyski 
Chór Mieszany Presto Cantabi-
le pod dyr. Agnieszki Zimnej za-
śpiewał najbardziej znane i lu-
biane pieśni patriotyczne, m.in. 
„Bogurodzicę”, „Hymn do mi-
łości ojczyzny” Ignacego Kra-
sickiego, pieśni legionowe, pio-
senki z czasów powstań śląskich. 
Presto Cantabile zakończył swój 
występ pięknymi pieśniami „O, 
ziemio ojców” ze słowami gen. 
Mariusza Zaruckiego i „Miejcie 
nadzieję” do muzyki Zbigniewa 
Preisnera. Z kolei recytatorzy 

Amelia Kuta, Tymoteusz Ptak 
i Dariusz Szalonek w kostiu-
mach z okresu Księstwa War-
szawskiego przypomnieli piękne 
fragmenty „Krzyżaków”, „Pana 
Tadeusza”, „Dziadów”, a także 
wiersz Juliana Tuwima „Józef 
Piłsudski”.

Sam Naczelnik (kreowany 
przez nauczyciela matematy-
ki Sebastiana Cieploka) pojawił 
się w czasie koncertu, podobnie 
zresztą jak św. Jan Paweł II (w tej 
roli tradycyjnie prof. Henryk 
Goik). Teksty obu postaci adre-
sowane były do młodzieży i ape-
lowały o miłość do Ojczyzny. 
To ciekawe historyczne widowi-
sko, według scenariusza i w reży-
serii Teresy Wodzickiej, zakończył 
dostojny polonez, przygotowany 
przez uczniów pod kierunkiem 
Jolanty Podmokły. Organizato-
rami przedsięwzięcia byli Zespół 
Szkół nr 1 oraz Śląskie Towarzy-
stwo Kultury. ww ●

konCert zWieńCzył 
dzieło
obchody święta niepodlegŁości W ZESPOLE SZKół NR 1.

Recytatorzy wystąpili w strojach z czasów Księstwa Warszawskiego.
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Młodzi artyŚCi 
naGrodzeni
rozstrzygnięto DOROcZNE KONKuRSy PATRIOTycZNE.

Najwdzięczniejszymi artystami były jak zwykle przedszkolaki.

Niektórzy wykonawcy zachwycali nie tylko śpiewem, ale i kostiumem.
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reklama

Na uroczystej gali, zorganizo-
wanej przez Polską Izbę Ekolo-
gii wręczono prestiżowe nagro-
dy za całokształt działalności 
na rzecz środowiska naturalnego. 
Ekolaurem XX-lecia nagrodzone 
zostało również Regionalne Cen-
trum Gospodarki Wodno-Ście-
kowej SA w Tychach.

RCGW SA nagrodzono 
za „Wieloletnie działania i przed-
sięwzięcia w zakresie poszano-
wania energii, klimatu, wody, 
ochrony środowiska oraz wpływ 
na zrównoważony rozwój Mia-
sta Tychy”. – Ta nagroda to przy-
pieczętowanie 20 lat działalności 
naszej spółki na rzecz poprawy 
jakości środowiska naturalne-
go. Stale realizowane inwesty-
cje pozwoliły w ciągu tych 20 
lat na skanalizowanie 99,6% Ty-
chów, osiągnięcie samowystar-
czalności energetycznej oczysz-
czalni ścieków na poziomie 210% 
(jedynej takiej w Polsce), a także 
na synergię oczyszczalni z Wod-
nym Parkiem Tychy – podkreśla 
Zbigniew Gieleciak, Prezes Za-
rządu RCGW SA

Ekolaury przyznawane przez 
Polską Izbę Ekologii od 2002 

roku. RCGW SA kilkukrotnie 
znajdowało się już w gronie lau-
reatów tej nagrody. W 2006 roku 
spółkę nagrodzono za moderni-
zację biologicznej części oczysz-
czalni ścieków, rok później 
za budowę bioelektrociepłowni, 
a w 2010 roku za efektywne ogra-
niczenie emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery wraz ze zmniejsze-
niem emisji hałasu do otoczenia. 
W 2011 roku projekt bioelektro-
ciepłowni w tyskiej oczyszczalni 
ścieków, a także projekt moder-
nizacji obiektu zostały uhono-
rowane podwójnym Ekolaurem 
Dekady.

Ekolaury są przyznawane 
w dziewięciu kategoriach: Gospo-
darka wodno-ściekowa; Ochrona 
powierzchni ziemi, gospodarka 
odpadami; Ochrona powietrza, 
odnawialne źródła energii; Eko-
produkt, zielone technologie; 
Edukacja ekologiczna, ochro-
na przyrody; Energooszczęd-
ność, efektywność energetycz-
na; Czystsza Produkcja; Gmina, 
związek gminny przyjazny śro-
dowisku oraz Całokształt działal-
ności na rzecz ochrony środowi-
ska. Mp ●

Nie wszyscy wiedzą, że katowi-
cka siedziba Związku Górno-
śląskiego nosi od sierpnia br. 
imię tyszanki – dr Łucji Stani-
czek, popularnie zwanej „Lusi”. 
W uroczystości nadania imienia 
Domowi Śląskiemu wzięli udział 
parlamentarzyści, radni, repre-
zentanci środowiska akademi-
ckiego działacze ZG i rodzina 
Łucji Staniczek.

Łucja Staniczek, wybitna regio-
nalistka i znawczyni Śląska uro-
dziła się 31 sierpnia 1947 roku 

w Tychach. Przez kilkadziesiąt 
lat pracowała jako nauczycielka 
języka polskiego. Jej praca dok-
torska pt. „Herosi i chachary: 
portret Górnoślązaka w literatu-
rze i publicystyce dwudziestole-
cia międzywojennego” wpisała się 
jako bardzo ważna pozycja w po-
znawaniu historii i tradycji Gór-
nego Śląska.

Przez kilkadziesiąt lat związana 
była ze Związkiem Górnośląskim, 
w którym aktywnie działała. Była 
długoletnim prezesem Bractwa 

Oświatowego Związku Górnoślą-
skiego, a od 17 marca 2014 roku 
wiceprezesem Zarządu Główne-
go ZG. Realizowała i inicjowała 
ważne przedsięwzięcia związane 
z Górnym Śląskiem m.in. Olim-
piadę Wiedzy o Górnym Śląsku, 
Śląski Turniej Debat Oksfordz-
kich czy Forum Nauczycieli Re-
gionalistów. W roku 2013 uho-
norowana została Nagrodą im. 
Wojciecha Korfantego. Zmar-
ła 23 sierpnia 2019 roku w Ty-
chach. ww ●

Marek wleciaŁowski, 
byŁy piŁkarz ruchu 
chorzów, w barwach 
którego rozegraŁ 249 
spotkań i zdobyŁ puchar 
polski, Ma za sobą 
kilkunastoletnią 
karierę trenerską. 
zaczynaŁ z wysokiego 
puŁapu, bo od pracy 
z piŁkarzaMi górnika 
zabrze, a poteM M.in. 
wprowadziŁ ruch 
chorzów 
do ekstraklasy. byŁ 
także trenereM lub 
asystenteM trenerów 
w kilku klubach 
ekstraklasowych 
i asystenteM trenera 
reprezentacji polski, 
waldeMara fornalika. 
od kilku Miesięcy 
występuje w nowej 
roli – dyrektora 
bursy zaŁożonej przez 
akadeMię piŁki nożnej 
sMs. 

„Twoje Tychy”: – Zarządzanie 
bursą to dla pana pewnie nowe 
doświadczenie. Jak się pan czuje 
w tej roli?
maRek WleciałOWSki: 
– Całkiem nowe doświadczenie 
to może nie jest, bo znalazłem 
się także w sztabie trenerskim 
Akademii. Jestem trenerem– ko-
ordynatorem piłki 11-osobowej. 
Nadal więc będę starał się 
przekazać młodym piłkarzom 
swoją wiedzę i umiejętności. 
Zawsze lubiłem pracować 
z młodzieżą, choć do tej pory nie 
miałem ku temu okazji. Teraz 
jestem jednak w takiej sytuacji 
życiowej, że postanowiłem 
na czas jakiś pozostać na Śląsku. 
APN SMS to bardzo ciekawy 
projekt, klub o jednolitym 
systemie szkolenia, opartym 
na sprawdzonych wzorcach, 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
na dwóch poziomach edukacji, 
dobra baza sportowa, bursa dla 
uczniów spoza Tychów, a przede 
wszystkim zespół kompeten-
tnych trenerów i działaczy. 
Wierzę, że moje doświadczenie 
zawodowe i osobiste pomogą 
w rozwoju tego przedsięwzięcia.

Jak funkcjonuje bursa?
– Ruszyliśmy we wrześniu 
i konsekwentnie realizujemy 
wyznaczone cele. Obecnie 
w bursie mamy 10 chłopców, 
uczniów liceum. Są wśród nich 
piłkarze i dwóch hokeistów. 
To mieszkańcy śląskich miast, ale 
kilku przyjechało spoza naszego 
województwa. Warunki bytowe 

oraz wyżywienie są bardzo 
dobre, zawodnicy mają swoich 
opiekunów – trenerów Akademii. 
To, że szkoła i zajęcia sportowe 
są w jednym miejscu, w znacz-
nym stopniu ułatwia godzenie 
nauki z uprawianiem sportu 
na odpowiednim poziomie, za-
wodnicy nie tracą czasu i energii 
np. na dojazdy. Mieszkańcy bursy 
mają też możliwość uczestnicze-
nia w zajęciach indywidualnych. 
Przebywając z nimi na co dzień 
postawiliśmy sobie nie tylko 
cele sportowe, odpowiednie 
wyszkolenie, ale nauczenie ich 
dokonywania dobrych wyborów 
życiowych. Na tym etapie młodzi 
ludzie marzą o wkroczeniu 
w sport wyczynowy, jednak po-
winni wiedzieć, że ten świat nie 
jest idealny, ma wiele zakrętów 
i jest to dobry czas, aby nauczyć 
się z nich wychodzić. Ważne 
jest wydobycie z siebie tego, 
co najlepsze i wybranie ścieżki 
rozwoju odpowiedniej do swoich 
możliwości.

W tego typu placówkach ważny 
jest nadzór ze strony opiekunów, 
pewna dyscyplina.

– Nasi wychowankowie 
wiedzą, że bursa jest miejscem 
dla młodzieży o wysokiej 
kulturze osobistej, chcącej 
się rozwijać. Mamy z nimi 
stały kontakt i wszelkie sprawy 
rozwiązujemy na bieżąco. 
Na co dzień utrzymujemy też 
kontakt z rodzicami, co jest 
dla nas szczególnie ważne. 
Rodzice obdarzyli nas zaufa-
niem i chcielibyśmy, by bursa 
i Akademia były miejscem, 
w którym młodzi ludzie poza 
edukacją i podnoszeniem 
umiejętności sportowych będą 
się uczuli również odpowie-
dzialności i samodzielności.

A nie „ciągnie wilka do lasu”? Nie 
chciałby pan znów zasiąść na ławce 
ekstraklasowej drużyny?
– Miałem propozycje spoza Ślą-
ska, a jak powiedziałem nie chcę 
teraz wyjeżdżać. Angażuję się 
więc w tyski projekt Akademia 
Piłki Nożnej SMS, ale….. Zawód 
trenera jest jednak nieobliczalny, 
o czym nie raz mogłem się 
przekonać, więc w przyszłości 
niczego nie mogę wykluczyć.
leszek sobieraj ●

dom śląski imienia tyszanki.

uhonorowano luSię

tyskie rcgw sa nagrodzone za całokształt.

Ekolaur XX-lECia

Na SieDem latflash

W miniony czwartek, 25 listopada uchwalono Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 
dla miasta Tychy na 2021-2027+.

Dokument wskazuje kierunki doskonalenia działań profilaktycznych oraz interwencyjnych, tak 
by zmniejszać liczbę osób i rodzin w trudnych sytuacjach.

Strategia zakłada systematyczne poznawanie potrzeb mieszkańców, poszerzanie zakresu działań 
profilaktycznych i tym samym zmniejszanie liczby osób i rodzin w trudnych sytuacjach, rozwijanie 
sieci wsparcia dla rodzin i osó b w stanach kryzysowych, rozszerzanie systemu dialogu społecznego 
oraz partycypacji mieszkańców, projektowanie innowacyjnych rozwiązań i nowych usług 
społecznych zwiększających efektywność profilaktyki oraz rozwiązywania problemów społecznych 
mieszkańców naszego miasta. ru ●
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Marek Wleciałowski.
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MuzeuM Miejskie 
zaprasza od 26 
listopada do końca 
grudnia na wystawę 
podsuMowującą 
projekt „lacus” 
– autorską propozycję 
edukacyjną pauliny 
nieMczyk, skupioną 
wokóŁ jeziora 
paprocańskiego. 

Na wystawie zaprezentowane 
zostały prace dzieci i dorosłych 
biorących udział w warsztatach, 
jak i dokumentacja fotograficzna, 
będąca wizualnym zapisem spa-
cerów, wykładów i lekcji eduka-
cyjnych. 

„Lacus” to autorska propozy-
cja edukacyjna Pauliny Niem-
czyk, absolwentki Wydziału Ma-
larstwa Akademii Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie, któ-
ra w swojej twórczości artystycznej 
czerpie inspirację z natury, archi-
tektury i podróży. Ten interdyscy-

plinarny projekt badawczo–edu-
kacyjny skierowany był do dzieci 
i młodzieży z Tychów. Jego ce-
lem było poszerzenie świadomo-
ści ekologicznej i wiedzy na temat 
ekosystemu Jeziora Paprocańskie-
go, także w kontekście historii tego 
miejsca oraz perspektyw turysty-
ki i rekreacji. Poznanie specyfiki 
tego unikalnego obszaru umożli-
wiły działania kreatywne z pogra-
nicza nauki i sztuki, przybliżające 
zagadnienia z pogranicza biolo-
gii, geografii, fizyki i chemii, jak 
warsztaty, wycieczki, gry tereno-
we, prelekcje czy pokazy filmów. 
Działania edukacyjne i artystycz-
ne miały miejsce na terenie Jeziora 
Paprocańskiego i Muzeum Miej-
skiego w Tychach od czerwca do 
października bieżącego roku.

Zorganizowano łącznie 18 war-
sztatów dla dzieci i dorosłych, łą-
czących zagadnienia z pogranicza 
ochrony środowiska i sztuki; 6 ro-
dzinnych spacerów edukacyjnych 
wzdłuż Jeziora Paprocańskiego; 

wykład historyka sztuki, w któ-
rym oś narracji stanowił motyw 
jeziora w sztuce oraz lekcję orni-
tologiczną nie tylko dla najmłod-
szych, uwrażliwiającą na otacza-
jący świat.

Ponadto podczas akcji społecz-
nej „Dbam o Jezioro – akcja segre-
gacja” uczestnicy i uczestniczki ze-
brali ponad 30 worków odpadów, 
zaśmiecających teren wybrzeża Je-
ziora Paprocańskiego.

Wydarzeniem towarzyszącym 
otwartej w minionym tygodniu 
wystawie będą także warsztaty 
sensoryczne dla najmłodszych, 
połączone z kameralnym opro-
wadzaniem po ekspozycji, które 
zaplanowano na 4, 11 i 18 grud-
nia w godz. 11-13 w siedzibie Mu-
zeum przy pl. Wolności 1. Jako, 
że liczba uczestników jest ogra-
niczona, organizatorzy proszą 
o zgłaszanie się pod numerem 
tel. 606 711 588 lub e-mailem na 
adres: p.niemczyk@muzeum.ty-
chy.pl. Mn  ●

Miejskie Centrum Kultury w Ty-
chach i Tichauer Art Gallery za-
praszają do poznania Tychów… 
w miniaturze. To właśnie miasto 
urodzenia i życia Marty Nowa-
kowicz-Jankowiak jest tematem 
wystawy fotografii natychmiasto-
wej, którą można będzie oglądać 
począwszy od 3 grudnia od godz. 
18 w galerii na terenie Browaru 
Obywatelskiego w Tychach.

Tematem wystawy są Ty-
chy – miasto urodzenia i życia 
Marty Nowakowicz-Jankowiak, 
przestrzeń przez nią uwielbia-
na, eksplorowana i utrwalana na 
filmie światłoczułym. Prezen-
towane zdjęcia ukazują obiekty 
dobrze znane jak i te, co do któ-
rych lokalizacji trzeba się moc-
no zastanowić. Autorka oprócz 
klasycznego ujmowania rzeczy-
wistości eksperymentuje, prze-
twarza i nieustannie bawi się fo-
tografią. 

Tytuł wystawy nawiązuje bez-
pośrednio do wykorzystywanej 
przez Martę techniki fotogra-
ficznej i tematyki prac. Fotogra-
fia natychmiastowa ma w sobie 
pierwotność i magię. Jej począt-
ki sięgają lat 40. XX wieku, kiedy 
zaprezentowano światu pierwszy 
aparat błyskawiczny oraz film za-
wierający w sobie całą ciemnię fo-
tograficzną. Zdjęcie było wywo-
ływane i utrwalane w minutę po 
zrobieniu. Współczesna fotogra-
fia natychmiastowa działa na ana-
logicznych zasadach, zdjęcie wy-
wołuje się i utrwala na naszych 
oczach. Fotografie są unikatowe 
ponieważ powstają tylko w jed-
nym egzemplarzu. Nie ma tu fil-
trów fotograficznych, nie da się 

skorygować zdjęć. Mają swój nie-
powtarzalny klimat oraz analogo-
wą prawdę.

Wystawę „naTYCHmiastowo” 
można będzie oglądać do końca 
grudnia. Jest elementem projek-
tu Marty Nowakowicz-Janko-

wiak realizowanego przez Miej-
skie Centrum Kulturyw Tychach 
w ramach VII edycji Tyskiego 
Banku Kultury.

Zwieńczeniem projektu będzie 
album fotograficzny wydany pod 
tym samym tytułem. ●

LaCus CzyLi jezioro
wystawa DOKumENTującA cyKL WARSZTATóW I SPAcERóW.

wystawa fotografii natychmiastowej marty Nowakowicz-jankowiak

natyChmiaStowo

„iNStakSiaRa”

marta „Instaksiara” Nowakowicz-jankowiak – urodziła się, miesz-
ka i pracuje w Tychach. jest absolwentką Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi oraz Prawa Pracy na uniwersytecie jagiellońskim. jest 
również specjalistką do spraw kadr i płac. Obecnie pracuje jako 
biegła sądowa do spraw wynagrodzeń. fotografia natychmia-
stowa jest jej wielką pasją, która skłoniła ją do podjęcia nauki 
w Szkole Kreatywnej fotografii w Krakowie. marta jest również 
ambasadorką marki Instax Polska.
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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

18 listopada 
w sali koncertowej 
tyskiej Mediateki 
odbyŁ się koncert 
podsuMowujący 
obchody 50-lecia 
państwowej szkoŁy 
Muzycznej i stopnia iM. 
f. rybickiego oraz 25. 
rocznicy powoŁania 
w raMach zespoŁu 
szkóŁ Muzycznych także 
ogólnoksztaŁcącej 
szkoŁy Muzycznej.

W uroczystości, poprowadzonej 
przez obecnego dyrektora Ze-
społu Szkół Muzycznych Toma-
sza Giedwiłło, wzięli udział m.in. 
poseł Michał Gramatyka (także 
absolwent placówki w klasie klar-
netu), przedstawicielka minister-
stwa kultury Jolanta Sznajder 
z Centrum Edukacji Artystycz-
nej w Warszawie, trójka zastęp-
ców prezydenta Tychów – Han-
na Skoczylas, Maciej Gramatyka 
i Igor Śmietański, przewodni-
cząca Rady Miasta Barbara Ko-
nieczna z radnymi, reprezentan-
ci Miejskiego Centrum Oświaty, 
dyrektorzy tyskich szkół i placó-
wek kultury, nauczyciele, rodzice 
i uczniowie ZSM.

Nie mógł tego pięknego jubile-
uszu świętować pierwszy dyrektor 
szkoły Alojzy Mądry, który zmarł 
kilka lat temu, ale w Mediatece 
pojawiły się jego następczynie: 
Janina Konieczny (dyrektorka 
w latach 1983-2005) i Ramo-
na Kuźnik-Glenszczyk (w la-
tach 2005-2016), a także Barbara 

Bock, która przez ćwierć wie-
ku (w latach 1984-2009) pełniła 
funkcję wicedyrektora ZSM. Zza 
oceanu, za pośrednictwem inter-
netowej transmisji koncert oglą-
dała Barbara Rybicka-Kalabińska, 
córka Feliksa Rybickiego – patro-
na szkoły.

Dyrekcja i pracownicy szkoły-
jubilatki usłyszeli w pierwszej czę-
ści uroczystości wiele gratulacji, 
podziękowań i życzeń na przynaj-
mniej kolejne pół wieku. Dzięko-
wał za pomoc i współpracę także 
dyrektor Tomasz Giedwiłło, któ-
ry mówił m.in.: – Sytuacja zwią-
zana z epidemią spowodowała 
przesunięcie obchodów o rok – 
właściwy jubileusz 50-lecia PSM 
to rok 2020 jako, że szkoła tzw. 
popołudniowa powstała w roku 
1970 a jej pierwszym dyrektorem 
został śp. Alojzy Mądry. Bieżący 
rok 2021 to natomiast rok jubile-
uszu 25-lecia powstania w 1996 
roku OSM – szkoły tzw. dziennej. 
Pierwotnych założeń, pomysłów, 
planów i przygotowań do święto-
wania jubileuszu było oczywiście 
znacznie więcej. Epidemia nieco 
nam te plany zmieniła. Nie mo-
gła odbyć się gala z udziałem ucz-
niów na scenie szkoły. Jesteśmy 
jednak spokojni o to, że obserwu-
jecie Państwo na bieżąco sukce-
sy artystyczne naszych uczniów 
między innymi poprzez organi-
zowane w pandemii koncerty on-
line. Na część ważnych wydarzeń 
jak np. nadanie sztandaru szkoły 
ufundowanego przez Radę Rodzi-
ców przyjdzie nam jednak pocze-
kać do zakończenia pandemii.

Dyrektor Giedwiłło uhonoro-
wał także znakomite grono ab-
solwentów ZSM, wśród których 
wymienił: skrzypaczki Olivię Buj-
nowicz, Masrtę Lelek i Agniesz-
kę Malerczyk; pianistów Mate-
usza Krzyżowskiego, Grzegorza 
Niemczuka, Małgorzatę Warca-
bę, Macieja Słapińskiego i Mateu-
sza Kawę; gitarzystów Mirosława 
Franczaka, Oktavię Bujnowicz, 
Mateusza Węża; kompozyto-
rów: Henryka Jana Botora, Pio-
tra Pudełko i Mirosława Francza-
ka; flecistkę Katarzyne Pudełko, 
wokalistów Sylwię Pietrzak, Pio-
tra Rachockiego, Łukasza Kostkę; 
organiztów Henryka Jana Botora 
i Michała Botora; trębacza Mate-
usza Zimnika, saksofonistów Ro-
berta Czmoka, Andrzeja Martin-
sona, Krystiana Tomalkę i Piotra 
Pudełko; akordeonistkę Karoli-
nę Wąż, klarnecistów Łukasza 
Morawskiego i Marcina Nowaka 
oraz chórmistrza Michała Brożka. 
Większość z nich to koncertujący 
dzisiaj, cenieni muzycy, z których 
niektórzy dzielą się swoją wiedzą 
jako pedagodzy tyskiej szkoły, jak 
choćby Mirosław Franczak czy 
Robert Czmok.

Wiele zachwytu i emocji wzbu-
dziła część artystyczna uroczysto-
ści, którą rozpoczął duet Łukasz 
Kostka (baryton) i Maciej Sła-
piński (fortepian). Kolejnym ar-
tystą był Henryk Jan Botor, któ-
ry sam siebie nazwał „jednym 
z najstarszych absolwentów szko-
ły”, po czym brawurowo wyko-
nał to z czego jest doskonale zna-
ny – improwizacje fortepianowe 
w trzech stylach: barokowym, ro-
mantycznym i współczesnym. 
Z kolei rodzinny duet Olivii i Ok-
tavii Bujnowicz (skrzypce i gitara), 
zaprezentował fragmenty twórczo-
ści Astora Piazzolli.

W drugiej części koncertu wy-
stąpiła Aukso Orkiestra Kame-
ralna Miasta Tychy pod dyrekcją 
Marka Mosia. Tyscy kameraliści 
najpierw zadedykowali szkolnej 
społeczności „Poloneza” Wojcie-
cha Kilara z filmu „Pan Tadeusz”, 
a później wraz z solistką Katarzy-
ną Pudełko zagrali Conertino 
na flet i orkiestrę op. 51 Feliksa 
Rybickiego. Warto dodać, że nie-
zwykłości temu wykonaniu doda-
je fakt, iż tej właśnie kompozycji 
patrona szkoły Katarzyna Pudeł-
ko poświęciła swoją pracę dok-
torską na katowickiej Akademii 
Muzycznej. 
wojciech wieczorek ●

Wybitny konCert WybitnyCh absoLWentóW
uroczyste obchody DWócH jubILEuSZy ZESPOłu SZKół muZycZNycH W TycHAcH.

Łukasz Kostka.

Henryk Jan Botor.

Siostry Oktavia i Olivia Bujnowicz.

Katarzyna Pudełko i orkiestra Aukso.

Dyrektor ZSM Tomasz Giedwiłło przyjął tego dnia wiele gratulacji i życzeń.
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liczba urządzeń 
elektrycznych 
w saMochodach 
stale rośnie. nowe 
technologie, takie 
jak systeMy start/
stop lub odzyskiwanie 
energii haMowania, 
wyMuszają stosowanie 
nowych technologii. 
konwencjonalne 
akuMulatory nie są 
przystosowane do 
pracy cyklicznej 
i gŁębokiego 
rozŁadowania, co Ma 
Miejsce przy częstych 
rozruchach silnika 
w saMochodach z 
systeMeM start/
stop.

Większość akumulato-
rów Bosch jest odporna 
na pracę cykliczną oraz 
głębokie rozładowanie, 
co czyni je idealnymi do 
samochodów z systemem 
Start/Stop. Warto zwró-
cić uwagę, że ze wzglę-
dów bezpieczeństwa aku-
mulatory zamontowane 
w przedziale pasażerskim 
powinny być zabezpieczo-
ne przed wybuchem.

Czy Twój akumulator 
jest w pełni sprawny? Więk-
szość kierowców nie interesuje 

się stanem swojego akumulatora 
do momentu, w którym urucho-
mienie samochodu nie jest moż-
liwe. Jeśli jednak regularnie kon-
trolujesz stan akumulatora w sieci 
Bosch, to wymieniony on zosta-
nie zawsze wtedy, gdy będzie to 
konieczne. Lepiej poświęcić chwi-
lę na test i wymianę akumulatora 
na nowy, najwyższej jakości pro-
dukt Bosch, niż czekać godzina-
mi na przyjazd pomocy drogowej 
w razie awarii. Pamiętajmy, że na 
krótkich trasach ilość zużywanej 
energii jest większa, niż dostar-
czana przez alternator. Najlepiej 

więc zimą nie używać zbędnych 
urządzeń elektrycznych na krót-
kich dystansach (ogrzewanie sie-
dzenia, radio).

Ciekawostką jest fakt, iż aku-
mulatory lepiej znoszą zimno, 
niż upały. Zimą, ze względu na 
lepkość zimnego oleju silnikowe-
go, występują wyższe wymagania 
rozruchowe wobec akumulatora, 
co może prowadzić do usterek.

W Bosch Service Gleba aku-
mulatory przez cały rok spraw-
dzane są za darmo. Zapraszamy! 
ag ●

dbaj o akuMuLator
interesujMy się niM NIE TyLKO WTEDy, GDy NIE mOżEmy uRucHOmIć SAmOcHODu.
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dostępna dla wszystkich
Pomimo tego, iż zabieg należy 
powtórzyć nawet kilkukrotnie, 
w perspektywie czasu może 
być to bardzo opłacalna inwe-
stycja. W dzisiejszych czasach 
tego rodzaju depilacja stała się 
dostępna niemal dla wszyst-
kich. – Nowoczesny i nieustan-
nie udoskonalany sprzęt, jakim 
dysponujemy choćby w naszym 
salonie sprawia, że owłosienie 
usuwane jest szybko i bezboleś-
nie – twierdzą eksperci z salonu 
Villa Urody w Tychach. – Laser 
aleksandrytowy, wykorzystany 
w urządzeniu Ecos Ice Platinum, 
powoduje emisję pulsacyjne-
go systemu światła laserowego 
na podczerwień, dzięki czemu 
możliwe staje się zarówno usu-
wanie zbędnego owłosienia, jak 
również leczenie żył na nogach 
– dodają.

razem z cebulką
Laserowe usuwanie włosów 
to profesjonalny zabieg, któ-
ry umożliwia bardzo skutecz-
ne pozbycie się niechcianego 

owłosienia. Laser stworzony 
bezpośrednio do realizacji ta-
kiego zabiegu nazywany jest la-
serem diodowym. Jego działa-
nie pozwala na usunięcie włosa 
wraz z cebulką, bez rozgrzewa-

nia sąsiadujących tkanek. Pod-
czas przeprowadzania procedu-
ry laser może być zastosowany 
do wszystkich partii ciała, jak 
na przykład twarz, pachy, nogi 
lub brzuch. – Z uwagi na fakt, 
iż włosy rosną w kilku fazach 
wzrostu, laser pozwala na usu-
nięcie wyłącznie tych, znajdu-
jących się w pierwszej fazie. 
Pojawia się zatem konieczność 
wykonania kilku zabiegów, aby 
na stałe pozbyć się owłosie-
nia. Usuwanie owłosienia lase-

rem wymaga niekiedy również 
przeprowadzenia zabiegów uzu-
pełniających, pozwalających 
na wyeliminowanie pojedyn-
czych włosków, będących po-
zostałościami, których nie uda-
ło się usunąć – mówią eksperci 
z Villi Urody.

kilka chwil i po wszystkim
Zabieg trwa zwykle od kilku 
minut do pół godziny. Pacjen-
ci poddawani są wstępnej kon-
sultacji, co pozwala stwierdzić, 

czy nie występują żadne prze-
ciwwskazania do jego przepro-
wadzenia. Specjalista wykonuje 
naświetlanie wiązką lasera par-
tię skóry przeznaczoną do de-
pilacji. W tym momencie może 
pojawić się uczucie mrowienia 
lub kłucia. Nieprzyjemne do-
znania niwelowane są za po-
mocą żelu znieczulającego lub 
chłodzącego. Laser do usuwa-
nia owłosienia może również 
wywołać obrzęk lub zaczerwie-
nienie skóry, które jednak zni-

kają najczęściej po upływie kil-
ku godzin. – Oczekując dobrych 
efektów, najlepiej jest skorzystać 
z gabinetu dysponującego lase-
rem diodowym. Wybierajmy 
również te, cieszące się dobrą 
opinią oraz dysponujące pro-
fesjonalnym sprzętem. Dzię-
ki temu zyskujemy gwarancję 
właściwie przeprowadzonej pro-
cedury, która zaowocuję świet-
nymi rezultatami – zapewniają 
specjaliści z gabinetu Villa Uro-
dy. as ●

LasereM po WłoskaCh
efekty depilacji laserowej mOGą uTRZymyWAć SIę NAWET PRZEZ KILKA LAT.

reklama

żeby cieszyć się efekteM gŁadkiej skóry, 
coraz częściej wykorzystuje się laserowe 
usuwanie owŁosienia, które przynosi 
bardzo dobre efekty, utrzyMujące się 
nawet przez wiele lat. jesień jest bardzo 
dobryM czaseM na taki zabieg, bo sŁońce 
nie operuje już tak intensywnie.
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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! NAJLEPIEJ 
ZAPŁACĘ! 603 578 739

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

usŁugi:

MEBLE NA WYMIAR.KUCHNIE,SZAFY.NIE-
TYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. PRZE-
RÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIASÓW 
NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA NO-
ŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS. 691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE

Elektryk. Tel. 504 877 825
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.
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, Pośred-
nik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. 
z o.o.

praca:

Zatrudnię pracownika, najlepiej rencista 
lub emeryt (mężczyzna do 55 lat) Tel: 
666 865 777
Zatrudnię do sprzątania. Tel. 501 429 
259.
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 

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737 938 416

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

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

SPRZEDAM
Tychy os. K, M - 4, 63.0 m2, 1 piętro, cena 
385000 zł, BN FUBI 509041910. 
Sprzedam mieszkanie Tychy – centrum. 
2 pokoje z aneksem kuchennym, 42 m2, 
IV piętro z balkonem + piwnica. Po re-
moncie, wyposażone, ładne i nowoczes-
ne. Niska zabudowa. Cena – 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.

reklama

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

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

Ważne 
telefonymiejskie

OKAZJA!!! Sprzedam dom 2 – rodzinny  
Tychy – Cielmice. Osobne wejścia, bardzo 
funkcjonalny. Działka 1655 m2. Cena 899 
000 zł. Tylko w BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ

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, umeblowa-
ne 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 
370000 zł VIPART 501 396 663
Tychy oś W, M-4,66,2m2,3 piętro, cena 
470000 zł VIPART 501 396 663
Chorzów M-3,37,4m2,4 piętro, cena 
185000zł VIPART 501 396 663
Tychy, os. H, LOKAL ,parter, 150m2. cena 
640000 zł 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. 
3170 m2, cena 221900 zł VIPART 509 733 
966
Bieruń Nowy , działka , pow. 2596m2,cena 
140000 zł VIPART 509 733 966
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
69000 zł VIPART 509 733 966
Goczałkowice Zdrój, działka 1500m2,cena 
100000 zł 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 
264.000 zł www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Tychy Żwaków, ul. Żorska, 1 piętro, 52,8 
m2, 2 pokoje, umeblowanie w cenie. 
Nowa cena 335.000 zł www.ASTON.com.
pl 728-713-101
Tychy Balbina, 4 piętro, 64 m2, 3 poko-
je, umeblowanie w cenie, stan do wpro-
wadzenia, cena 449.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2, działka nie jest budowlana – te-
reny zielone, blisko lasu, cena 79.000 zł 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Bojszowy Jedlina super miejsce, do sprze-
dania 3 działki pow. 920 m2, 1056 m2, 
1077 m2, cena 99 zł/m2, 731-713-100 
www.ASTON.com.pl
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 32/227 24 02 
lub 48 889 935 290

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

transport:

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

kupię / sprzedaM:

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

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

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

Tanio sprzedam komodę, rogówkę, 2 
fotele, biurko, 2 stoliki, meblościankę 
i telewizor Panasonic starego typu za 
darmo oddam. Własny transport Tel: 
728 829 023

Karp żywy lub patroszony pod zamó-
wienie Tel. 503 432 981

inne:autoreklama

 – ZERO ZWROTÓW
– 

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

 e-mail: d.pajor@twojetychy.pl
tel.: 601 624 255, 32 325 72 15
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W Siemianowicach Śląskich ro-
zegrano jeden z turniejów eli-
minacyjnych Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski U-13 w piłce 
nożnej halowej. Bardzo dobrze 
spisała się drużyna Akademii 
SMS Tychy, występująca pod szyl-
dem GKS Futsal Tychy, jako GKS 
SMS Futsal Tychy.

Zawody były mocno obsadzo-
ne, a awans do dalszych gier mo-
gły zdobyć tylko dwa najlepsze 
zespoły. Drużyna trenera Zbignie-
wa Modrzika wygrała trzy mecze 
i tylko jeden przegrała. Oto wyni-
ki: GKS SMS Futsal Tychy – Piast 

Gliwice 2:1, GKS SMS Futsal Ty-
chy – FC Silesia BOX Siemiano-
wice 7:1, GKS SMS Futsal Tychy 
– Gwiazda Ruda Śląska 0:1, GKS 
SMS Futsal Tychy – Rekord II 
Bielsko-Biała 4:1.
Oto końcowa tabela:
1. gkS SmS tychy 4 9 13-4
2. Rekord II 4 9 10-9
3. Gwiazda 4 7 9-13
4. Piast 4 4 11-11
5. Silesia 4 0 4-19

Mistrzostwa Polski 13-latków 
rozegrane zostaną 17-19 grudnia 
w Wilkowicach. ls ●

trzynastolatkowie gks futsal wygrali turniej eliminacyjny.

awanS futSaliStów

Nie udał się piłkarzom GKS Fut-
sal Tychy wyjazd do Rudy Śląskiej 
– podopieczni trenera Bartłomie-
ja Nogi przegrali z Gwiazdą 1:4.

Dobiega końca pierwsza runda 
futsalowego sezonu. Do rozegra-
nia pozostała już tylko jedna ko-
lejka, a na parkiety drużyny wró-
cą dopiero w połowie stycznia. 
Ostatnią szansą GKS na zdobycie 
punktów przed przerwą będzie 
mecz z Heiro Rzeszów, bo w mi-
niony weekend na konto tyskiej 
drużyny nie wpłynął ani jeden. 
Inna sprawa, że drużyna GKS 
przystąpiła do meczu z Gwiazdą 
osłabiona brakiem kontuzjowa-
nych Pasierbka i Haase.

Mecz lepiej zaczęli gospodarze. 
Po raz pierwszy pokonali tyskie-
go bramkarza w 5 min. – po dłu-
gim podaniu pod bramkę, sto-
jący tam zawodnik efektownie 
uderzył spadającą piłkę i Gwiaz-
da objęła prowadzenie. Błąd nie-
uwagi 22 sekundy (!) później 
kosztował tyszan utratę drugie-
go gola. Gwiazda nadal nie zwal-
niała tempa i minutę później było 
już 3:0, po zagraniu z autu i cel-

nym uderzeniu jednego z rywa-
li. Tyszanom udało się do prze-
rwy zmniejszyć rozmiary porażki, 
a gola na 1,5 minuty przed ostat-
nią syreną tej części gry zdobył 
Jastrzębski.

Po przerwie piłkarze GKS mieli 
kilka okazji do zdobycia kontak-
towego gola, jednak albo pudło-
wali, albo pozwalali, by bram-
karz Gwiazdy błyszczał formą. 
Bo rzeczywiście w tym meczu 
bronił znakomicie, nie kapitulując 
do końca spotkania już ani razu. 
Czwartą bramkę drużyna z Rudy 
Śląskiej zdobyła tuż po przerwie, 
w podobny sposób jak pierwszą 
– podanie piłki przez niemal całe 
boisko i dobitka…

Po 10 meczach GKS Futsal jest 
na 6. miejscu z 12 punktami (4 
wygrane, 6 porażek).
gWiaZDa RuDa śląSka 
– gkS futSal tychy 4:1 (3:1). 
Bramka: Jastrzębski.
gkS futSal: Barteczka – Bana-
szczyk, Hiszpański, Jastrzębski, 
Kokot, Kołodziejczyk, Krzyżow-
ski, Pytel, Słonina, Sobecko, Wi-
duch, Wróblewski. ls ●

gks futsal tychy bez punktów w meczu z Gwiazdą.

wyjaZdowa Strata

Drużyna GKS SMS Futsal Tychy awansowała do 
dalszych gier mistrzostw Polski.
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Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

w Minioną niedzielę 
piŁkarze gks tychy 
rozegrali swój ostatni 
w tyM roku Mecz przed 
wŁasną publicznością. 
pożegnanie wypadŁo 
dość sMętnie, 
bo gospodarze ulegli 
niżej notowanej resoVii 
0:1.

Zanim jednak doszło do spot-
kania 19. kolejki, podopieczni 
trenera Artura Derbina poje-
chali w środę do Kielc, by roze-
grać tam zaległy mecz z Koroną. 
Szkoleniowiec GKS nieco prze-
meblował skład na to spotkanie 
i wreszcie zdecydował się na grę 
dwoma wysuniętymi zawodnika-
mi (Damian Nowak i Tomaš Ma-
lec), czego od dawna domagali się 
zniechęceni słabą skutecznością 
drużyny kibice. Na ławce usiadł 
też mający ostatnio słabsze wy-
stępy Łukasz Grzeszczyk.

Lepiej weszli w środowy mecz 
tyszanie, którzy od pierwszych 
minut wysoko atakowali rywali, 
nie dając im szans na rozwinię-
cie skrzydeł. Mimo to goście nie 
ustrzegli się błędu w 21 min. kie-
dy to – po błędzie Macieja Mań-
ki – trzech napastników Korony 
znalazło się oko w oko z Konra-
dem Jałochą i tylko oni wiedzą jak 
to się stało, że nie trafili do prawie 
pustej bramki.

W 29 min. wydawało się, że ty-
szanie będą mieli okazję do strza-
łu z jedenastu metrów, bo w polu 
karnym podcięty został Nowak, 
ale pozostało to bez reakcji arbi-
tra. Kolejna okazja do otwarcia 
wyniku nadarzyła się w 36 min. 
ale po dośrodkowaniu Mańki 
z rzutu rożnego Marcin Kozina 
trafił w boczną siatkę. Gościom 
jednak udało się objąć prowadze-
nie jeszcze przed przerwą. W 40 
min. Malec po dośrodkowaniu 
zgrał głową piłkę do Nowaka, któ-
ry także głową posłał ją w stronę 
bramki. Ten strzał Forenc obro-
nił, ale wobec dobitki Nowaka był 
już bezradny.

Drugą połowę rozpoczęli Trój-
kolorowi równie dobrze, jak skoń-
czyli pierwszą, przeprowadzając 
kilka groźnych akcji na przed-
polu bramki Korony. W 58 min. 
po rzucie wolnym kolejną szansę 
miał Nowak, ale przegrał pojedy-
nek z bramkarzem. W 76 Bartosz 

Biel i Nowak biegli we dwójkę 
na jednego obrońcę, ale podanie 
Biela było niedokładne. Zmiany 
wyniku nie przyniosły również 
strzał Nowaka w 83 min. i głów-
ka Kamila Szymury w 86 min. 
Nieskuteczni byli też kielczanie, 
stąd po końcowym gwizdku tre-
ner Derbin i jego zespół mogli 
cieszyć się z dość nieoczekiwa-
nej zdobyczy punktowej.

– To był dla nas ważny mecz, 
nie tylko w kontekście wcześ-
niejszej porażki z ŁKS-em, ale 
i w kontekście sytuacji w tabeli. 
Bardzo chcieliśmy po tym spot-
kaniu wrócić do czołowej szóst-
ki i to nam się udało. Jestem bar-
dzo dumny z moich zawodników, 
którzy zrealizowali założony plan 
i wybijali przeciwnika z rytmu. 
Zagraliśmy, zwłaszcza w II poło-
wie, bardzo mądrze i stworzyli-
śmy jeszcze kilka sytuacji, by ten 
mecz ostatecznie domknąć – po-
wiedział na konferencji pomeczo-
wej szkoleniowiec GKS.
kORONa kielce – gkS tychy 
0:1 (0:1). Gol: Nowak (40’).
gkS tychy: Jałocha – Połap, 
Nedić, Szymura, Mańka – Kar-
gulewicz (72’ Biel), J. Piątek, Ży-
tek, Kozina – Nowak (85’ Jaroch), 
Malec. Żółte kartki: J. Piątek, Ko-
zina i Połap.

W drugim zaległym środowym 
meczu Zagłębie pokonało Chro-
brego 3:2.

Mimo przenikliwego zim-
na i deszczu ponad 2 tysiące 
sympatyków piłki pojawiło się 
w niedzielne południe na Sta-
dionie Miejskim przy ul. Eduka-
cji, oczekując zapewne kolejne-
go zwycięstwa GKS. Zwłaszcza, 

że rywalem tyszan była znacznie 
niżej notowana Resovia Rzeszów. 
Przed meczem uhonorowano gra-
jącego od 2007 roku w Tychach 
Macieja Mańkę, dla którego był 
to 300. występ w trójkolorowych 
barwach.

Ani Mańka, ani kibice nie będą 
jednak miło wspominać potycz-
ki z Resovią. Sygnał, że nie będzie 
lekko dali goście już w 2 min. me-
czu, kiedy to jeden z rzeszowian 
przedarł się lewą stroną, ograł 
Dominika Połapa i posłał piłkę 
wzdłuż linii bramkowej. Cztery 
minuty później groźnie strzelił 
Mikulec (obronił Jałocha), a w 15 
min. po uderzeniu Mroza Jało-
cha na spółkę z Szymurą wybili 
piłkę na róg.

W 16 min. serca tyskich ki-
biców zadrżały po raz kolej-
ny, bo po jednej z akcji Resovii 
arbiter podyktował rzut karny 
za zagranie ręką Nemanji Ne-
dića. Na szczęście, po konsulta-
cji z VAR-em swą decyzję odwołał 
i Jałocha nie musiał bronić kar-
nego. Mieliśmy natomiast strzał 
z jedenastu metrów po drugiej 
stronie placu gry. W doliczonym 
czasie I połowy Soljić zagrał ręką 
w wyskoku i przed szansą otwar-
cia wyniku stanął Tomaš Malec. 
Słowak strzelił jednak zbyt lek-
ko i czytelnie dla bramkarza, któ-
ry obronił zarówno karnego, jak 
i dobitkę Mańki.

W drugiej połowie sytuacja ty-
szan jeszcze bardziej się skompli-
kowała. W 63 min. rzeszowianie 
egzekwowali rzut wolny z odle-
głości ok. 30 metrów od tyskiej 
bramki. Hebel, który na boisko 
wszedł minutę wcześniej, huk-

nął jak z armaty i Jałocha tylko 
w bezruchu obserwował jak pił-
ka wpada do siatki. Nie minęły 
dwie minuty, a Trójkolorowi po-
nieśli kolejna stratę, W ciągu 180 
sekund Jakub Piątek dwukrot-
nie ukarany został żółtą kartką 
i osłabił zespół, który już do koń-
ca nie podniósł się po tych cio-
sach.

– Paradoks polega na tym, 
że w pierwszej połowie, kie-
dy brakowało nam płynności 
w grze, stworzyliśmy sobie kilka 
okazji, w tym rzut karny, które-
go niestety nie wykorzystaliśmy. 
Natomiast po przerwie, kiedy 
zaczęła nam się gra zazębiać, 
w najmniej oczekiwanym mo-
mencie tracimy bramkę i Kubę 
Piątka – mówił na konferencji 
trener Artur Derbin. – Dzisiaj 
po prostu schrzaniliśmy spra-
wę i będziemy chcieli to napra-
wić w meczu z Miedzią Legni-
ca – dodał.
gkS tychy – ReSOvia 0:1 
(0:0). Gol: Hebel (63' z rzutu 
wolnego)
gkS tychy: Jałocha – Połap (75' 
Jaroch), Nedić, Szymura, Mańka 
– Machowski (75' Misztal), J. 
Piątek, Steblecki (69' Żytek), Biel 
(69' Kargulewicz) – Nowak (38' 
Grzeszczyk), Malec. Czerwona 
kartka (za dwie żółte): J. Piątek; 
żółte kartki: Mańka i Żytek.

W pozostałych spotkaniach 19. 
kolejki: Sandecja – Polkowice 1:1, 
Chrobry – Arka 1:0, Puszcza – 
Korona 5:2, Skra – ŁKS 0:0, Ka-
towice – Miedź 2:3, Odra – Pod-
beskidzie 1:1, Widzew – Zagłębie 
3:2. Mecz Stomil – Jastrzębie zo-
stał odwołany ze względu na za-
grożenie epidemiczne.
wojciech wieczorek ●

i liga
1. miedź 19 41 34:15
2. Widzew 19 38 35:21
3. Podbeskidzie 19 32 34:22
4. Korona 19 32 25:19
5. Sandecja 19 31 23:19
6. gkS tychy 19 30 21:19
7. łKS 18 29 22:18
8. Skra 19 27 13:18
9. Arka 19 26 25:19
10. Odra 19 26 26:27
11. chrobry 18 25 21:18
12. Resovia 18 23 19:20
13. Puszcza 19 19 21:28
14. Katowice 18 19 21:30
15. Zagłębie 19 18 22:30
16. Stomil 18 16 21:29
17. Polkowice 19 13 17:32
18. jastrzębie 18 13 15:31

sChrzaniLi spraWę
sMutne pożegnanie TySKIcH PIłKARZy Z KIbIcAmI.

W niedzielę piłka za każdym razem mijała bramkę Resovii.
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iNfORmatOR kiBica

hOkej. phl: 3.12 GKS Tychy 
– unia Oświęcim (godz. 18), 
5.12 Podhale Nowy Targ 
– GKS Tychy (17), 7.12 GKS 
Tychy – ciarko Sanok (18). 
plhk: 4.12 Atomówki GKS 
Tychy – białe jastrzębie 
(20.30), 5.12 Atomówki GKS 
Tychy – Podhale Nowy Targ 
(13.30).
Piłka NOżNa. i liga: 3.12 
miedź Legnica – GKS Tychy 
(20.30)
kOSZ ykóWk a.  i  liga: 
30.11 GKS Tychy – Śląsk II 
Wrocław (18), 4.12 Sokół 
łańcut – GKS Tychy (17.30)
futSal. i liga: 5.12 GKS 
futsal Tychy – Heiro Rzeszów 
(18).
SiatkóWka. ii liga męż-
czyzn: 4.12 TKS Tychy – Ex-
trans Sędziszów (18). ii liga 
śląska kobiet: 4.12 TKS Ty-
chy – Gwiazda Tarnowskie 
Góry (17).
mOSiR ZaPRaSZa. 5.12 
grand prix tychów w bie-
gach przełajowych. bieg nr 
5 edycji 2021. OW Paprocany, 
zapisy – godz. 9, start – godz. 
10. Dystanse 5 i 10 km. Po ro-
zegraniu tych zawodów, do 
zakończenia 14. edycji GP 
pozostanie już tylko jeden 
bieg, który rozegrany zosta-
nie 19 grudnia/ ls ●

bardzo pracowite 
weekendy spędzają 
tyscy pŁywacy 
– zawodnicy MosM 
tychy oraz Mkp wodnik 
tychy. MiMo różnych 
probleMów związanych 
z obostrzeniaMi, ich 
forMa dopisuje, o czyM 
świadczą Medale 
przywożone z iMprez 
Mistrzowskiej rangi.

Sześcioro reprezentantów MKP 
Wodnik Tychy, zawodników tre-
nera Marka Mroza, startowa-
ło w Grand Prix Puchar Polski 
w Poznaniu. Wiktoria Radek, 
Dawid Wiekiera, Kacper Komo-
rowski, Kamil Jaworski, Aleksan-
der Ławniczak i Szymon Mróz 
poprawiali rekordy życiowe i zaj-
mowali czołowe lokaty w katego-
riach wiekowych i Open. Oto ich 
indywidualne osiągnięcia: 50 m st. 
klas.: Wiktoria Radek (kat. 16 lat) 
– 1. miejsce (32,24), Dawid Wie-
kiera (open) – 1. m (27.91 rekord 
życiowy), Kacper Komorowski 
(17-18 lat) – 1. m (29.55 rekord 
życiowy), Kamil Jaworski (17-18 
lat) – 2. m (29.97 rekord życiowy), 
Aleksander Ławniczak (15 lat) – 
1. m (30.82); 200 m st. zmiennym: 
Wiktoria Radek – 1. m (2.19.4), 
Dawid Wiekiera (open) – 2. m 
(2.02.11 rekord życiowy), Kacper 
Komorowski – 3. (2.11.5), Kamil 
Jaworski – 4. m (2.15.0 rekord ży-
ciowy); 100 m st. grzbiet.: Szymon 
Mróz (14 lat) – 2. m (1.01.0 rekord 
życiowy), 100 m st. klas. Wiktoria 
Radek – 1. m (1.09.8), Dawid Wie-
kiera (open) – 1. m (59.4 rekord 
życiowy), Aleksander Ławniczak 
– 1 m. (1.07.2), Kacper Komorow-
ski – 2. m (1.03.9), Kamil Jawor-
ski – 3. m (1.05.6); 50 m st. mot.: 
Szymon Mróz – 4. m (27.1 rekord 
życiowy), 100 m st. zm.: Wiktoria 
Radek – 1. m (1.04.8 rekord ży-
ciowy), Aleksander Ławniczak – 
2. m (1.02.5 rekord życiowy), Kac-
per Komorowski – 4. m (1.00.3); 
200 m st. klas.: Wiktoria Radek – 
1. m (2.34.2), Kacper Komorow-
ski – 3. m (2.22.7), Kamil Jaworski 
– 4. m (2.23.8); 50 m st. grzbiet: 
Szymon Mróz – 3. m (28.6).

Ponadto wśród najlepszych za-
wodników w poszczególnych rocz-
nikach tyszanie zajmowali lokaty 
w pierwszej trójce. Wiktoria Ra-
dek zwyciężyła wśród 16-latek 
w stylu klasycznym i zmiennym. 
Wyniki te dawały zawodnicz-
ce miejsce na podium w katego-
rii Open. Dawid Wiekiera został 
najlepszych żabkarzem w katego-
rii Open, Aleksander Ławniczak 
zwyciężył w stylu klasycznym 
w klasyfikacji 15-latków, Kacper 

Komorowski zajął 2., a Kamil Ja-
worski – 3. miejsce w kategorii 
17-18-latków, także w stylu kla-
sycznym. W stylu grzbietowym 
2. miejsce wśród 14-latków zajął 
Szymon Mróz.

Wszyscy są wychowanka-
mi MOSM Tychy, który obecnie 
może się pochwalić kolejną grupą 
utalentowanych pływaczek i pły-
waków. W Dąbrowie Górniczej 
odbyły się mistrzostwa Śląska 12-
latków. Ekipa MOSM Tychy wy-
startowała w mocno okrojonym 
składzie, spowodowanym kwaran-
tanną szkolną części zawodników. 
Jednak zawodniczki, które mogły 
wystartować, spisały się znakomi-
cie. Mistrzynią Śląska na dystansie 
100 m st. mot. została Michalina 
Ulman, ustanawiając nowy rekord 
klubu i wywalczyła jeszcze dwa 
srebrne medale na 100 m st. dow. 
i 50 m st. mot., znowu z rekordem! 
Minimalnie przegrała w rywaliza-
cji 100 m st. zm., zajmując 4. miej-
sce. Świetnie w rywalizacji sztafet 
4 x 100 st. zm. i 4 x 100 st. dow. 
spisały się dziewczęta zdobywa-
jąc dwukrotnie brązowe medale. 
Startowały w składzie: Michalina 
Ulman, Julia Musialska, Lena Po-
nińska i Zuzanna Żerdka.

W ekipie znalazł się również 
Oliwier Nogalski, który zanoto-
wał cztery rekordy życiowe.

Podczas Mistrzostw Śląska Ju-
niorów 16-letnich, wychowan-
ka Aleksandry Radek z MOSM 
Tychy, a obecnie zawodniczka 
SMS Oświęcim – Emilia Slabosz 
zdobyła na dystansie 1500 m st. 
dow. mistrzostwo Śląska i z cza-
sem 17.48.56 ustanowiła nowy re-
kord Śląska! Emilia wzięła również 
udział w mistrzostwach Małopol-
ski w Oświęcimiu, gdzie wywalczy-
ła dwa srebrne medale na 400 m 
st. zm. i 800 m st. dow. oraz brąz 
200 m st. zm. Została też najlepszą 
zawodniczką w stylu zmiennym 
w kategorii 14-16 lat. ls ●

Do promowania krwiodawstwa 
włączył się GKS Tychy. W mi-
nionym tygodniu na Stadionie 
Miejskim podpisano umowę 
z Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Ka-
towicach.

Zasady akcji są bardzo proste. 
Każdy, kto odda krew, otrzyma 
zaproszenie na mecz GKS Ty-
chy. Do zdobycia są wejściówki 
na spotkania piłkarzy, hokeistów 
i koszykarzy. Wystarczy tylko 
przyjść w poniedziałek, środę 
lub piątek do autobusu z pobo-
rem krwi i ją oddać.

– Jesteśmy służbą krwi, która do-
starcza ją do 125 szpitali. Robimy 
to przez cały rok i całą dobę. Prze-
de wszystkim bazujemy na współ-
pracy z lokalnymi społecznościa-
mi. Cieszymy się z tego, że klub 
wyszedł z propozycją kontynua-
cji współpracy i jesteśmy wdzięcz-
ni, że włącza się w akcję promocji 
krwiodawstwa. Jest to szczegól-
nie ważne w obecnych-trudnych 
czasach pandemicznych, że tyska 
społeczność włącza się w proces 
wsparcia naszego centrum – po-
wiedział Stanisław Dyląg, dyrek-
tor RCKiK w Katowicach.

Działalność RCKiK Katowice 
obejmuje przede wszystkim za-

opatrywanie w krew i jej składni-
ki szpitali i klinik z województwa 
śląskiego. Centrum codziennie 
do szpitalnych Banków Krwi od-
daje od 200 do 250 litrów krwi, 
a prowadząc działalność przez 
70 lat pobrało krew 5 milionów 
krwiodawców.

– Są rzeczy, których nie mo-
żemy kupić nawet za największe 
pieniądze. Są nimi sportowe emo-
cje i krew. Nawet gdybyśmy mie-
li nieograniczoną liczbę środków 
na koncie, to najważniejszego dla 
ludzi leku nie jesteśmy w stanie 
kupić. Zdajemy sobie sprawę jak 

wiele osób potrzebuje pomocy 
i wiemy, że COVID, to nie jedy-
na choroba z jaką ludzkość musi 
się mierzyć – stwierdził Leszek 
Bartnicki, prezes KP GKS Tychy 
S.A, a Krzysztof Woźniak, prezes 
Tyski Sport SA dodał:

– Rok temu nasi hokeiści od-
dali osocze jako ozdrowieńcy 
i przyczynili się do zwalczania 
koronawirusa i pomogli w ten 
sposób lokalnej społeczności. 
Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców do oddawania krwi 
i przy okazji do wspierania GKS 
Tychy. ls ●

MedaLe i rekordy
udane starty tyskich pŁywaków W PucHARZE POLSKI 
I NA mISTRZOSTWAcH ŚLąSKA. 
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Michalina Ulman.

tyski sport podpisał umowę z Regionalnym centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

oddaj krEw i wEź bilEt

Dzięki podpisanej  umowie każdy, kto odda krew, otrzyma 
zaproszenie na mecz GKS Tychy. Do zdobycia są wejściówki 

na spotkania piłkarzy, hokeistów i koszykarzy.
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Trener Aleksandra Radek wraz z zawodniczkami które wystąpiły w sztafecie

sześć zwycięstw 
z rzędu to seria, 
która Musi wzbudzać 
respekt. w MinionyM 
tygodniu podopieczni 
trenera krzysztofa 
Majkowskiego 
zaliczyli zwycięstwo 
z liderującyM w tabeli 
gks katowice oraz 
z energą toruń.

Mecze z GKS Katowice zawsze 
wzbudzają duże zainteresowanie 
i gwarantują emocje. I tak jest 
również w tym sezonie – w do-
tychczasowych trzech górniczych 
derbach dwukrotnie lepsi byli ty-
szanie…

Początek piątkowego, trzecie-
go spotkania między tymi ze-
społami należał do gospoda-
rzy. Choć nie wykorzystali gry 
w przewadze w 2 min, chwilę 
potem Murray wyciągał krążek 
z bramki, po uderzeniu z niebie-
skiej linii Michałowskiego. Impet 
tyszan trwał – najpierw Dupuy, 
a potem ponownie Michałowski 
próbowali zaskoczyć bramkarza 
gości. Udało się to jednak dopie-
ro w 8 min. Fieofanowowi, któ-
ry najpierw sprytnym zagraniem 
minął Wanackiego, a potem ude-
rzył do pustej bramki, bo zupeł-
nie zmylił Murraya. Tyszanie pa-
nowali na lodzie, a tymczasem 
kolejną bramkę zdobyli rywale 
z rzutu karnego. Od połowy lo-
dowiska Wronka szarżował sam 
na sam z Lewartowskim, dogo-
nił go Bizacki, ale jedynie zdo-
łał zahaczyć rywala kijem. Rzut 
karny wykorzystał poszkodowa-
ny w tym zagraniu i na tablicy 
pojawił się wynik 2:1. W drugiej 
odsłonie do głosu doszli goście 
i teraz to kilka razy Lewartowski 
był w opałach. Skapitulował raz – 

w 27 min., po uderzeniu Wron-
ki. W tej tercji gole już nie padły 
i do ostatniej odsłony oba zespo-
ły przystąpiły z wynikiem 2:2.

Zaczęło się od trafienia Pasiuta 
w słupek, a w 46 min. meczu oglą-
daliśmy 31 sekund, które wstrząs-
nęły Katowicami. Najpierw Du-
puy zagrał do Jeziorskiego, a ten 
nie dał szans bramkarzowi Kato-
wic. Chwilę potem na listę strzel-
ców wpisał się Szczechura, win-
dując wynik na 4:2. Na niespełna 
4 minuty przed końcem spotka-
nia, kiedy GKS grał w osłabieniu, 
gościom udało się strzelić kon-
taktową bramkę... Lewartowski 
obronił jeszcze groźne uderzenie 
Erikssona, a potem trener gości 
wycofał bramkarza. Tyszanie bro-
nili się jednak skutecznie i dzięki 
temu po meczu cieszyli się z kom-
pletu punktów.

W meczu z GKS Katowice 
w tyskiej drużynie zadebiutował 
25-letni obrońca z Rosji Dmitrij 

Korczemkin, który w poprzed-
nim sezonie bronił barw wystę-
pującego na zapleczu KHL Dy-
nama Krasnogarsk. W Rosji nie 
grał w najwyższej klasie rozgryw-
kowej, ale ma na koncie 200 spot-
kań w Wyższej Hokejowej Lidze. 
Najdłużej, bo trzy sezony spędził 
w Gornyaku Uczały.
gkS tychy – gkS katOWice 
4:3 (2:1, 0:1, 2:1). Bramki: Mi-
chałowski, Fieofanow, Jeziorski, 
Szczechura.

W niedzielę trójkolorowi ro-
zegrali kolejny mecz – z Energą 
w Toruniu i po raz kolejny za-
kończyli spotkanie z kompletem 
punktów. W 10 minucie, po strza-
le Galanta objęli prowadzenie, 
a po niespełna 16 min. było już 
2:0, bo gola zdobył Mroczkow-
ski. Druga odsłona rozpoczęła się 
od bramki gospodarzy, ale odpo-
wiedzią na to były dwa gole – Ci-
chego w 29 min. i ponownie Ga-
lanta – w 35 min. Rywalom udało 

się zmniejszyć rozmiary porażki 
pod koniec meczu.
eNeRga tORuń – gkS tychy 
2:4 (0:2, 1:2, 1:0). Bramki Galant 
– 2, Mroczkowski, Chichy.

Drużyny PHL nadrobiły za-
ległości i wszystkie mają po 22 
mecze. Dopiero teraz różnice 
punktowe stały się „realne”. Se-
ria wygranych meczów pozwoliła 
tyszanom znacznie nadrobić za-
ległości, jednak i tak do drugiego 
miejsca tracą obecnie 6 punktów. 
Zmniejszyła się natomiast prze-
waga GKS Katowice nad Unią 
do 2 punktów. Oto tabela:
1. GKS Katowice 22 49 84-49
2. unia Oświęcim 22 47 92-58
3. gkS tychy 22 41 71-57
4. jKH jastrzębie 22 37 77-65
5. cracovia 22 34 67-60
6. Energa 23 31 64-71
7. Sanok 22 27 65-75
8. Zagłębie 23 23 63-91
9. Podhale 22 11 44-101
leszek sobieraj ●

zWyCięska seria trWa
hokeiści gks ZANOTOWALI SZEŚć WyGRANycH Z RZęDu, W PIąTEK POKONALI 4:3 GKS KATOWIcE – LIDERA ROZGRyWEK.

Mecz z GKS Katowice przyniósł piąte z rzędu zwycięstwo GKS Tychy. 
W niedzielę  w Toruniu poprawili jeszcze ten wynik.
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Przez dwa dni w hali sportowej 
przy al. Piłsudskiego rozgrywany 
był turniej piłki halowej z okazji 
100-lecia Powstań Śląskich. W za-
wodach wzięło udział 8 drużyn.

W sobotę rywalizowano 
w dwóch grupach, a w niedzie-
lę zawody rozegrano z udziałem 

najlepszych ekip. W półfinałach 
zanotowano: APN SMS I – Czuło-
wianka I 1:0, Wisła Wielka – Mi-
kołów 1:1, k. 4:3. Mecz o 7. miej-
sce: Czułowianka II – Przecieszyn 
0:4, o 5. miejsce: APN SMS II – 
KS Chełmek 1:1, k. 3:4, o 3. miej-
sce: Czułowianka – Mikołów 2:1. 

W finale Wisła Wielka pokonała 
1:0 APN SMS Tychy.

Kolejność drużyn: 1. Wisła 
Wielka, 2. APN SMS I, 3. Czu-
łowianka I, 4. RPM Mikołów, 5. 
KS Chełmek, 6. APN SMS II, 7. 
LKS Przecieszyn, 8. Czułowian-
ka II. ls ●

turniej z okazji 100-lecia Powstań Śląskich.

aPn i CZułowianka na Podium
W miniony weekend ligowe me-
cze rozegrały oba zespoły TKS Ty-
chy, ale tym razem punkty zdoby-
ły występujące w II lidze śląskiej 
zawodniczki tyskiego klubu.

Męski zespół TKS pojechał 
na mecz z MOSiR Jasło i dobrze 
rozpoczął spotkanie wygrywa-
jąc pierwszego seta na przewagi 
27:25. W kolejnych setach górą 
jednak byli rywale, którzy zwłasz-
cza w drugim i trzecim secie za-

grali bardzo skutecznie. Porażka 
sprawiła, że podopieczni Marci-
na Nycza ponownie spadli na 7. 
lokatę w tabeli II ligi – w 11 me-
czach zdobyli 18 punktów. W II 
lidze prowadzi nadal niepokona-
ny MCKiS Jaworzno.
mOSiR jaSłO – tkS tychy 3:1 
(25:27, 25:16, 25:19, 25:23).

Wygrały natomiast podopiecz-
ne trenera Krzysztofa Pałki, któ-
re zmierzyły się w wyjazdowym 

meczu z Sari II Żory. Tyszanki 
stoczyły wyrównane spotkanie, 
a o wygranej zadecydowała bar-
dzo dobra postawa tyskiej ekipy 
w tie breaku. Po tym spotkaniu 
tyszanki awansowały na 8. miej-
sce w tabeli – w 6 spotkaniach 
zdobyły 5 punktów. Liderem jest 
SMS Żywiec – 21 pkt.
mukS SaRi ii żORy – tkS ty-
chy 2:3 (25:17, 15:25, 24:26, 
25:22, 10:15). ls ●

jeden set tks w meczu w jaśle.

ZySk i Strata Pod Siatką

Tychy zgłosiły aplikację do orga-
nizacji mistrzostw UEFA Women’s 
EURO 2025. Polska jest jednym 
z pięciu kandydatów do organi-
zacji tego prestiżowego turnieju 
z udziałem kobiet. Przypomnij-
my, iż w miasto już dwukrotnie 
gościło wielkiej piłkarskie im-
prezy – mecze EURO U-21 i mi-
strzostwa świata U-20.

Polski Związek Piłki Noż-
nej zgłosił do Unii Europejskich 
Związków Piłkarskich deklara-
cję ubiegania się o prawo orga-
nizacji kobiecych mistrzostw 
w 2025 roku. Ogółem wpłynęło 
pięć kandydatur: z Polski, Francji, 
Szwajcarii, Ukrainy oraz łączona 

kandydatura krajów skandynaw-
skich – Danii, Finlandii, Norwegii 
i Szwecji. Komitet Wykonawczy 
UEFA podejmie decyzję w grud-
niu 2022 roku. Jeśli wybór pad-
nie na Polskę, turniej zostanie 
rozegranych na ośmiu obiektach 
w naszym kraju.

– Mam nadzieję, że znajdzie-
my się w gronie miast-gospoda-
rzy tego prestiżowego wydarze-
nia, tym bardziej, że mamy już 
doświadczenie w organizacji im-
prez tej rangi. Trzymajcie kciuki 
za polski wniosek – mówi prezy-
dent Tychów Andrzej Dziuba.

Rozgrywki te są najważniej-
szym wydarzeniem sportowym 

w ramach rywalizacji kobie-
cych reprezentacji narodowych 
w piłce nożnej w Europie. Ranga 
tych rozgrywek wzrasta z edycji 
na edycję, zaś sama impreza cie-
szy się olbrzymią renomą i zain-
teresowaniem.

W turnieju w 2025 roku we-
zmą udział 24 drużyny. Wyda-
rzenie o europejskim zasięgu by-
łoby dla Polski, jak również dla 
miast–gospodarzy, wielką szan-
są na promocję naszego poten-
cjału turystycznego i kulturowe-
go na arenie międzynarodowej, 
a także kolejnym krokiem w roz-
woju dyscypliny sportu, jaką jest 
piłka nożna. ls ●

Zawodniczka UKS Ippon Tychy, 
Patrycja Stefaniuk z UKS Ippon 
Tychy zdobyła dwa brązowe me-
dale Pucharu Polski Juniorek i Ju-
niorów Młodszych.

Rozgrywane w Oleśnicy za-
wody PP, zorganizował Klub 
Sportowy Judo Tigers z Wroc-
ławia. Patrycja najpierw sta-
nęła na podium w swojej ka-
tegorii wiekowej, a następnego 
dnia sięgnęła po brązowy medal 
w starszej kategorii – wśród ju-
niorek. Dla podopiecznej Urszu-
li Bożek były to kolejne w tym 
roku brązowe medale zdobyte 
w zawodach rangi ogólnopol-
skiej – po pierwszy sięgnęła 
w Piasecznie, drugi na mistrzo-
stwach Polski w Łodzi, gdzie 
uplasowała się na trzecim miej-
scu. Patrycja jest również brązo-
wą medalistką Mistrzostw Pol-
ski Młodziczek z 2019 roku.

Ekipa UKS Ippon wzięła tak-
że udział w 13. Memoriale Jigo-
ro Kano, zorganizowany przez 
Akademię Judo Poznań. Jak za-

wsze, ten prestiżowy turniej był 
mocno obsadzony, startują w nim 
czołowe zawodniczki i zawodni-
cy w poszczególnych kategoriach. 
Pięć tyskich judoczek przywio-
zło 4 medale: srebro Marta Simon 

oraz brązowe: Sandra Mokry, 
Maja Warchoł i Kinga Cichoń. 
Najmłodsza z judoczek – Klau-
dia Czerwińska zdobyła kolejne 
doświadczenie i zajęła punktowa-
ne 7. miejsce. ls ●

podwójny sukces zawodniczki uKS Ippon Tychy.

PatryCja lubi brąZ

Miasto aplikuje o piłkarskie Me w piłce nożnej kobiet w 2025.

Euro Znów w tyChaCh?

Na Stadionie Miejskim Tychy rozegrane zostały mecze EURO U-21, Mistrzostw Świata U-20 Polska 
2019, a niedawno spotkanie eliminacyjne MŚ kobiet, w którym Polska pokonała Albanię 2:0.
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na krytej pŁywalni 
rozegrano ostatnią 
w tyM roku edycję 
grand prix polski 
w skokach do wody. 
bardzo dobrze spisali 
się podopieczni trener 
MirosŁawy gruszki, 
zawodnicy auerbacha 
tychy i paŁacu 
MŁodzieży katowice, 
którzy podzieli Między 
siebie Medalowe trofea.

W zawodach Grad Prix Polski 
ekipa UKS Auerbach zdobyła 
następujące trofea w różnych ka-
tegoriach wiekowych i grupach 
skoków (po nazwisku podajemy 
lokatę na trampolinie 1 m, na-
stępnie 3 m oraz miejsce w ca-
łym GP Polski). Nataniel Dynak: 
I miejsce – I miejsce – I miejsce, 
Nikola Dynak: IV m. – II m. I m., 
Adam Hordyniec: II m. – II m. 
– II m., Karolina Sitek: VI m – 
V m. – X m., Paulina Sitek: III m. 
– III m. – VI m.

Świetnie w Grand Prix spi-
sał się także Piotr Kolasa, który 
wprawdzie w Tychach nie star-
tował, ale w końcowej klasyfika-
cji zajął drugie miejsce.

Rozegrano także 8. edycję Me-
moriału Haliny Chrząszcz-Bartko-
wiak, podczas którego rozegrano 
konkurs skoków śrubowych i aue-
rbachów (zawodnik stoi przodem 
do tafli wody, wybija się w górę, 
wykonuje skok lub salto czy wie-
lokrotność salta w tył i wpada pio-
nowo do wody). Nataniel Dynak 
zdobył dwa pierwsze miejsca, Ni-
kola Dynak – V. m. i I. m, Adam 
Hordyniec – II m. i I m., Karolina 
Sitek – VII. m i IV m., Paulina Si-
tek – VIII m. i II m.

– Trudno nie być zadowolo-
nym z tych wyników zważyw-
szy, że mieliśmy roczną przerwę 
w startach i nie było konfronta-
cji z zawodnikami innych klubów 
– powiedziała Mirosława Grusz-
ka. – Jednak w tym całym nie-
szczęściu dopisało nam szczęś-
cie, bo mieliśmy więcej godzin 
na pływalni, które można było 
wykorzystać na intensywny tre-
ning. Dlatego chciałabym ser-
decznie podziękować MOSiR-
owi za umożliwienie prowadzenia 
zajęć, władzom Tychów za przy-
chylność i rzecz jasna rodzicom 
za znakomitą współpracę. Naj-
ważniejsze, że wróciliśmy do star-
tów, bo przecież same treningi 
to nie wszystko. Ten czas inten-
sywnych zajęć sprawił, że wszy-
scy nasi zawodnicy spisali się re-
welacyjnie i zajęli czołowe lokaty. 
Mam nadzieję, że tak będzie rów-
nież podczas kolejnych zawodów 

– mistrzostw Polski, które roze-
grane zostaną 19-20 grudnia.

Po raz kolejny formą błysnęło 
rodzeństwo – Nikola i Nataniel 
Dynak, a tytuł „Od złota do zło-
ta” odnosi się do świetnej serii 
Nataniela, który zarówno w GP, 
jak i w zawodach memoriałowych 
zdobył po 2 złote medale i 2 pu-
chary za pierwsze miejsca w ogól-
nej klasyfikacji tych konkursów. 
Nikola natomiast podczas zawo-
dów GP sięgnęła po srebro oraz 
czwarte miejsce, a podczas me-
moriału – złoto i 5. miejsce.

Oboje znakomicie spisali się 
w całej serii zawodów Grand 
Prix. Nataniel stanął na najwyż-
szym podium we wszystkich kon-
kurencjach poszczególnych edy-
cji, co dało mu tytuł najlepszego 
skoczka tegorocznego Grand Prix 
Polski – w Warszawie i Często-
chowie wygrał konkursy skoków 
z trampoliny 1- i 3-metrowej oraz 
z wieży, a w Tychach – w obu kon-
kursach z trampoliny. Warto do-
dać, iż tyszanin jest w kadrze na-
rodowej juniorów młodszych

W taki oto wyjątkowy sposób 
zakończył trwający 9 lat etap ka-
riery, bowiem w przyszłym roku 
będzie występował wśród junio-
rów i jego celem stanie się uzy-
skanie kwalifikacji do kadry w tej 
kategorii.

– Traktuję to jako kolejne wy-
zwanie, ale myślę, że całkiem real-
ne – powiedział Nataniel Dynak. 
– Muszę wypełnić reprezentacyj-
ną normę, która w roku ubiegłym 
wynosiła 300 punktów w 9 sko-
kach. W Częstochowie zdobyłem 
304,30 punktów, ale wykonywa-
łem zaledwie 8 skoków, a podczas 

zawodów w Tychach poprawiłem 
rekord życiowy, uzyskując 315,60 
punktów także w 8 skokach. Mam 
więc nadzieję, że uda mi się wy-
pełnić normę w 9 skokach, tym 
bardziej, że mam teraz czas, by się 
przygotować do startu w wyż-
szej kategorii. Są to już trudniej-
sze skoki, jak np. trzy i pół sal-
ta w przód, dwa i pół salta w tył, 
dwa i pół salta delfina. Skoki te 
już wykonuję, chodzi jednak o to, 
by je poprawiać, by były czyste, 
precyzyjne

Śladami brata kroczy Nikola, 
która otrzymała puchar dla naj-
lepszej zawodniczki w swojej 
grupie wiekowej we wszystkich 
trzech edycjach Grand Prix Pol-
ski. W Warszawie i Częstochowie 
zdobywała po złotym i srebrnym 
medalu.

– Oboje zrobili bardzo duże 
postępy i wiążemy z nimi spore 
nadzieje na przyszłość – dodała 
trenerka. – Nataniel wypracował 
sobie już miejsce wśród czoło-
wych polskich skoczków i zoba-
czymy jak poradzi sobie wśród ju-
niorów. Bardzo poważnie traktuje 
skoki do wody, solidnie przykła-
da się do zajęć, stosuje odpowied-
nią dietę, dba o kondycję ogólną. 
Nikola to po prostu talent czy-
stej wody, dziewczyna stworzo-
na do tego sportu, a przy tym bar-
dzo inteligentna, reaguje na każdą 
wskazówkę i perfekcyjnie ją wy-
konuje. Oboje bardzo dobrze go-
dzą sport z nauką, a przecież zajęć 
im nie brakuje, bo skoki do wody 
to nie tylko treningi na basenie, 
ale także zajęcia z akrobatyki, 
gimnastyki i ogólnorozwojowe. 
leszek sobieraj ●

od złota do złota
grand prix polski w tychach – PO ROKu PRZERWy. ZNAKOmITE SKOKI ZAWODNIKóW 
uKS AuERbAcH

Nataniel i Nikola Dynak z pucharami.
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ZaadoPtuj mniE  

saba

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.

W tyskim schronisku siedzi so-
bie taka starsza pani, która tęskno 
rozgląda się za swoim domkiem. 
Saba to dziecko uwięzione w ciele 
staruszki. Obserwując ją widzimy 
w jej zachowaniu radość na miarę 
szczeniaka. Ze stoickim spokojem 
znosi czesanie, kąpiele. Ładnie 
chodzi na smyczy, chociaż dłuż-
sze spacery to już nie jej bajka. 
Saba z uwagi na silne zwyrodnie-

nie kręgosłupa prawdopodobnie 
do końca życia będzie przyjmo-
wała leki. Musi mieć także ogra-
niczony ruch. Miewa lepsze i gor-
sze momenty. Dlatego ważne, aby 
trafiła do domu z ogrodem lub 
do mieszkania na parterze albo 
z windą, gdzie nie będzie musiała 
wspinać się po schodach. Sabcia 
nie ma już czasu na czekanie aż 

los się do niej uśmiechnie. Dla-
tego pilnie szukamy domu świa-
domego pracy, jaka go czeka w 
związku z opieką nad chorym 
psem. Jeśli jest wśród was ktoś, 
kto może użyczyć suni kawałek 
swojego serducha na te ostatnie 
momenty życia, to zapraszamy 
do Miejskiego Schroniska dla 
Zwierząt w Tychach. rM ●

cO Wiemy O PSie:

imię: Saba 
Wiek: ok 10 lat 
W tyPie RaSy: mieszaniec 
Płeć: suczka 
Waga: ok 40 kg 
NR: 7462 
SuNia jest wykastrowana, 
zaszczepiona i zaczipowana 
telefON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607 Więcej Na WWW.kultuRa.tychy.Pl

30 listopada, wtorek
godz. 18 – PORTRETy LITERAcKIE – spotkanie 
z pisarzem horrorów łukaszem Orbitowskim 
(mbP – mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – ScENA TEATRu TV: molier „miesz-
czanin szlachcicem” – pokaz spektaklu w reż. 
jerzego Gruzy (Pasaż Kultury Andromeda, 
pl. baczyńskiego)
godz. 18 – TySKA GALERIA SPORTu zaprasza: 
„jak to się robi w czeskiej lidze? ” – spotkanie 
z filipem Komorskim i bartoszem ciurą (Tyska 
Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)

1 grudnia, środa
godz. 17 – XmAS ScIENcE SHOW – warsztaty 
fizyczne w cyklu „Laboratorium pana Korka” 
(Klub mcK urbanowice, ul. Przejazdowa 8)
godz. 17 – bOmbKA DEcOuPAGE – świątecz-
ne warsztaty rękodzielnicze (Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 2, ul. jedności 51)

2 grudnia, czwartek
godz. 19 – cZWARTEK Z TEATREm: „bóg 
mordu” – spektakl Teatru Scena Poczekalnia 
z łodzi (Klub mcK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

3 grudnia, piątek
godz. 9.30 i 11 – „cuDOWNA PODRóż” 
– spektakl dla dzieci w wyk. Teatru Trip (Teatr 
mały, ul. Hlonda 1)
godz. 18 – „natychmiastowo” – wernisaż 
wystawy fotografii marty Nowakowicz-jan-
kowiak (Tichauer Art Gallery, ul. browaro-
wa 7)
godz. 19 – AuKSO cLASSIc – Symfonie Pa-
ryskie 85 & 87 Haydna oraz XX koncert for-
tepianowy mozarta z udziałem Aleksandry 
Świgut – fortepian (mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)
godz. 19 – LuXTORPEDA – koncert 
zespołu (Klub muzyczny underground, 
pl. Korfantego 1)

godz. 20 – mIKROmuSIc – koncert zespołu 
(Tichauer music, ul. browarowa 21)

4 grudnia, sobota
godz. 11 – POZNAj STADION mIEjSKI 
i Tyską Galerię Sportu – barbórkowe 
kameralne zwiedzanie (Tyska Galeria Sportu, 
ul. Edukacji 7)
godz. 11 – LAcuS cZyLI jEZIORO – warsztaty 
sensoryczne dla najmłodszych z kameralnym 
oprowadzaniem po wystawie (muzeum 
miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 16 – „mIKOłAjKI – ZAPOmINAjKI” 
– spektakl dla dzieci Teatru W Ruchu z Krakowa 
(Teatr mały, ul. Hlonda 1)
godz. 19 – cOcHISE – koncert zespołu (Klub 
muzyczny underground, pl. Korfantego 1)

6 grudnia, poniedziałek
godz. 17 – mAGIcZNE OZDOby 
mIKOłAjKOWE – warsztaty rodzinne (Klub 
mcK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)
godz. 18 – ANDROmEDA – KINO, jAKIE 
ZNAmy – projekcja filmu „Na rauszu” (Pasaż 
Kultury Andromeda, pl. baczyńskiego)

3 grudnia, godz. 19 – luxtorpeda 
– koncert, klub Muzyczny under-
ground
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horoSkoP
strzelec 22.xi-21.xii
Na horyzoncie perspektywa zarobienia niemałych 
pieniędzy. będziesz mógł teraz liczyć na innych!

koziorożec 22.xii-19.i
Ktoś z Twojego otoczenia złoży ci propozycję nie 
do odrzucenia! Nie bój się ryzyka, to jest Twój 
czas!

wodnik 20.i-18.ii
W domu trochę zamieszania i czasami nawet 
dość nerwowa atmosfera. Nie idź na skróty, nie 
kombinuj, a wszystko się poukłada.

ryby 19.ii-20.iii
Gwiazdy sprawią, że będzie to tydzień 
romantycznych uniesień. będziesz chodzić 
z głową w chmurach i uśmiechem na twarzy.

baran 21.iii-20.iV
jesienne chłody nie ostudzą eksplozji uczuć 
w Twoim życiu! W pracy odkryjesz nowe talenty 
i umiejętności.

byk 21.iV-21.V
Gwiazdy radzą zaangażować się bardziej 
w życie rodzinne. Na horyzoncie nowe okazje 
i możliwości.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Wreszcie zrozumiesz, czego oczekujesz od życia, 
od związku i od swojego partnera. Zapragniesz 
silnych wrażeń i emocji.

rak 21.Vi-22.Vii
Działaj odważnie, bo ludzie będą się teraz liczyć 
z Twoim zdaniem i niczego ci nie odmówią. 
Dobry czas na nową miłość!

lew 23.Vii-22.Viii
Do pieniędzy możesz mieć mniej szczęścia niż 
zazwyczaj. Na szczęście to tylko chwilowe.

panna 23.Viii-22.ix
Nie bój się szalonego tempa zdarzeń 
w nadchodzącym tygodniu! W nich odnajdziesz 
coś cennego – odwagę i własną siłę.

waga 23.ix-23.x
Koniecznie zaufaj przeczuciom! W miłości 
prawdziwa idylla – z najbliższą ci osobą będziecie 
jednym ciałem... i duszą.

skorpion 24.x-21.xi
Odwaga i rozsądek pomogą ci wybrnąć 
zwycięsko z każdych kłopotów. Przed Tobą 
idealny moment na fantastyczną podróż. 
 WRóżka aDRaSteja tel. 692 893 871

Hasło z krzyżówki nr 731: 
BIBLIOTEKA ZAPRASZA.

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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Tychy, al. Piłsudskiego 12
• Świetna lokalizacja 

• Budynek biurowy z recepcją, 
 

LOKALE BIUROWE 
DO WYNAJĘCIA

CENA od 

28 zł/m²

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

reklama
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