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pamiętajmy o tych okropnościach
W tym tygodniu obchodzimy 40. rocznicę  
wprowadzenia stanu wojennego.

tyszanie w cieniu mistrza
Hokeiści GKS pokonali Zagłębie,  
ale mistrz z Jastrzębia nie dał im szans.

kapuściński, stachura i beckett
M.in. o planach na najbliższe miesiące rozmawiamy 
z dyrektorem Teatru Małego, Pawłem Drzewieckim.4 149
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od najbliższego piątku do niedzieli plac baczyńskiego, po Rocznej pRzeRWie, RozŚWietli siĘ koloRaMi bożego naRodzenia.
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kronika policyjna

◆ 9 gRuDNia, OkOłO gO-
DZiNy 8, na oznakowanym 
przejściu dla pieszych na al. Nie-
podległości, przy skrzyżowaniu 
z ul. Edisona, kierująca fiatem 
potrąciła 17-latkę. Ze wstępnych 
ustaleń pracujących na miejscu 
policjantów wynika, że do wy-
padku doszło w chwili, kiedy 
przed przejściem dla pieszych 
na jednym pasie zatrzymał się 
pojazd, a kierująca fiatem 77-lat-
ka nie zatrzymała się i potrąciła 
pieszą. Dziewczyna trafiła pod 
opiekę ratowników medycznych, 
a następnie została przewiezio-
na do szpitala. Policjanci KMP 
Tychy prowadzą dalsze postępo-
wanie w tej sprawie.
◆ ZałOga śmigłOWca LPR 
ORaZ kaRtka POgOtOWia 
ZOStały WeZWaNe 8.12 
na teren zakładu produkcyjnego 

przy ul. Cielmickiej, by udzielić 
pomocy mężczyźnie, u którego 
doszło do zatrzymania krążenia. 
Dzięki ratownikom udało się 
przywrócić funkcje życiowe 55-
latkowi i został on przewieziony 
do szpitala P-AKS. Niestety, po-
mimo wysiłku lekarzy w szpitalu 
mężczyzna zmarł.
◆  DyżuRNy km POLicji 
OtRZymał 7.12 ZgłOSZe-
Nie, że na torach kolejowych 
w rejonie stacji PKP Tychy Lo-
dowisko leży mężczyzna. We-
zwany na miejsce lekarz stwier-
dził zgon. Pojawiła się też grupa 
dochodzeniowo-śledcza, tech-
nik kryminalistyki oraz proku-
rator. Denat to 70-letni mieszka-
niec Tychów. W związku z tym, 
że miał ranę głowy, policja nie 
wyklucza udziału osób trze-
cich.

◆ Na aL. PiłSuDSkiegO, 
W RejONie ZjaZDu Z tRa-
Sy Dk 1 w kierunku terenów 
przemysłowych, doszło do zde-
rzenia trzech samochodów oso-
bowych – dwóch skód i fiata. Jak 
ustaliła policja, kierowca fia-
ta uderzył w tył skody octavia, 
a ta – w poprzedzającą ją skodę 
fabia. Na szczęście osobom po-
dróżującym pojazdami nic się 
nie stało.
◆  tegO SamegO DNia 
Na aL. BieLSkiej zderzyły 
się suzuki i audi. Policja usta-
liła, iż kierowca suzuki wyjeż-
dżając na al. Bielską z parkingu 
przy hurtowni papierniczej nie 
ustąpił pierwszeństwa jadącej 
w kierunku Auchan kierują-
cej audi. Osobom podróżują-
cym pojazdami także nic się 
nie stało.

◆  W SOBOtę, 11.12 Dy-
żuRNy km POLicji został 
poinformowany o dachowa-
niu samochodu na trasie DK 
86 (ul. Beskidzka/ul. Bielska) 
na pograniczu Tychów i Ka-
towic. Ze zgłoszenia wynika-
ło, że osobowy ford wypadł 
z drogi. Pojazdem podróżowa-
ły cztery osoby – dwoje doro-
słych i dwoje dzieci – i wszyscy 
trafili pod opiekę ratowników 
medycznych. Zdaniem policji 
do zdarzenia doszło w wyni-
ku niedostosowania prędkości 
do panujących warunków.
◆ Na teReNie OgRóDkóW 
DZiałkOWych XXXV-Lecia 
przy ul. Zrębowej doszło 11.12 
do pożaru działkowej wędzarni. 
Strażacy szybko opanowali sytu-
ację, obiekt został sprawdzony 
kamerą termowizyjną. ls ●

Bartoszowi Ćmielowi
pragniemy przekazać

szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Ojca
Ludmiła Łogiewa-Fierla, Dyrektor Szkoły,

Rada Pedagogiczna,

Pracownicy oraz Uczniowie

Technikum Kolejowego w Tychach

4 5

kondolencje

W Komendzie Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Tychach 
zaprezentowano nowy samochód 
rozpoznawczo-ratowniczy marki 
Fiat Fullback. Zakup samochodu 
był możliwy m.in. dzięki wspar-
ciu finansowemu z budżetu mia-
sta Tychy w wysokości 145 tys. 
złotych.

– Dzięki waszej pomocy i za-
angażowaniu mogliśmy zakupić 
sprzęt, który pomaga nam w co-
dziennej pracy, wpływa na bez-
pieczeństwo strażaków, ale także 
na poziom bezpieczeństwa miesz-
kańców Tychów i powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego – stwierdził st. 
bryg. mgr inż. Piotr Szojda, ko-
mendant Państwowej Straży Po-
żarnej w Tychach. – W ubiegłym 
roku otrzymaliśmy wsparcie fi-
nansowe z miasta Tychy w wy-
sokości 100.000 zł, co pozwoliło 
nam m.in. na: zakup urządzenia 
do mycia, dezynfekcji i dekonta-
minacji sprzętu, remont wyjaz-
dowych bram garażowych wraz 
z wymianą instalacji elektrycz-
nej, zakup środków neutralizu-
jących substancje ropopochodne, 

zakup środków ochrony indywi-
dualnej np. maski do aparatów 
powietrznych dzięki którym stra-
żacy mogą wchodzić do niebez-
piecznych stref.

Podczas prezentacji obecni 
byli przedstawiciele władz mia-
sta – zastępca prezydenta Tychów 
Igor Śmietański oraz przewodni-
cząca Rady Miasta Barbara Ko-
nieczna.

– Bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców oraz strażaków nio-

sących pomoc jest równie waż-
ne, dlatego co roku przekazujemy 
środki z budżetu gminy na do-
posażenie i rozwój tyskiej Stra-
ży Pożarnej. Zależy nam na tym 
byśmy wszyscy mogli czuć się 
w mieście bezpiecznie – powie-
dział Igor Śmietański.

W 2021 r Tychy przekazały 
Komendzie Miejskiej PSP 205 
tys. złotych. Oprócz zakupu sa-
mochodu marki Fiat Fullback, 
środki przeznaczono na bieżące 

utrzymanie Powiatowego Cen-
trum Zarządzania Kryzysowe-
go. Z kolei w 2020 r przekazano 
1,5 mln zł na zakup 42-metro-
wej autodrabiny, ponad 33 tys. zł 
na zakup i montaż bramy, szla-
banu oraz wymianę systemu mo-
nitoringu w Teleinformatycznym 
Centrum Bezpieczeństwa.

W sumie w ciągu ostatnich pię-
ciu lat tyska Straż Pożarna otrzy-
mała z budżetu miasta prawie 2 
miliony złotych. ls ●

w ostatnich pięciu latach tyska Straż Pożarna otrzymała z budżetu miasta prawie 2 miliony złotych.

Nowy wóz dla strażaków

Nowy samochód rozpoznawczo-ratowniczy tyskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej. 
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po rocznej przerwie 
spotkaMy się znów 
na roziskrzonyM 
placu baczyńskiego, 
który wypeŁni zapach 
aroMatycznych 
przysMaków, bogactwo 
świątecznych 
ozdób i upoMinków, 
a także różnorodność 
atrakcji dla caŁych 
rodzin. od 17 do 19 
grudnia w bajeczną, 
przedświąteczną 
atMosferę wprowadzi 
Miasto tyski jarMark 
bożonarodzeniowy.

Organizatorzy imprezy, którymi 
jak zwykle są Miasto Tychy wraz 
z Miejskim Centrum Kultury 
w Tychach, zapraszają na wspól-
ne przeżywanie czasu poprzedza-
jącego Boże Narodzenie. Czekają 
nas popołudnia z tańcem żywio-
łów – nie zabraknie ice-show 
w mistrzowskim wykonaniu, cze-
go jego efektem będą imponujące 
rzeźby lodowe, ale zobaczymy też 
jak Święty Mikołaj igra z ogniem 
podczas fire-show. Przechadza-
jący się po placu Baczyńskiego 
spotkają aniołów i inne posta-
cie, które sprawią, że poczujemy 
ducha Świąt Bożego Narodzenia, 
będzie też można zobaczyć świą-
teczne przedstawienia, a także 

dołączyć do radosnego kolędo-
wania w trzech różnych stylach 
muzycznych – rockowo-folko-
wym, jazzowym i góralskim. 
O muzykę, która wprawi nas 
w dobry nastrój zadba DJ Radla, 
z którym nie sposób się nudzić.

– Prawdziwą gratką będą 
z pewnością podróżnicze spot-
kania, podczas których poczuje-
my się jak w dalekich, mroźnych 
krainach! – zapewniają w Miej-
skim Centrum Kultury. – Klau-
dia Jadwiszczyk i Krzysztof Le-
wicki, czyli Tandemowe TripLove 
opowiedzą o niezwykłej rowero-
wej wyprawie z psim przyjacielem 
na kraniec Laponii, gdzie czeka-
ła zima, renifery i zorza polarna, 
a to wszystko w ciągu 9 miesię-
cy ekstremalnie trudnej pionier-
skiej wyprawy.

Mroźną podróż odbył także 
kolejny lokalny podróżnik Ma-
rek Suslik. „White Wolf ” wyruszył 
na motocyklu z Tychów do naj-
zimniejszego miasta na świe-
cie, Jakucka, pokonując ponad 
11 tysięcy kilometrów, nierzadko 
w niewyobrażalnym zimnie sięga-
jącym minus 50 stopni Celsjusza 
(ciekawą rozmowę z podróżni-
kiem zamieścimy już w następ-
nym, świąteczno-noworocznym 
numerze „Twoich Tychów”).

Kto jednak woli nieco mniej 
ekstremalne doświadczenia, bę-

dzie mógł odwiedzić zagrodę naj-
prawdziwszych reniferów, sko-
rzystać z fotobudki i podziwiać 
piękne iluminacje placu Baczyń-
skiego. Najmłodszych z pew-
nością zainteresuje Rodzinna 
Fabryka Kreatywności z cieka-
wymi warsztatami prowadzony-
mi w osłoniętym od chłodu na-
miocie czy karuzela.

To wszystko czeka na odwie-
dzających plac Baczyńskiego, 
który tradycyjnie wypełnią drew-
niane domki z bogatym asorty-
mentem, gdzie i łasuch i miłoś-
nik pięknego rękodzieła znajdzie 
coś dla siebie. To tu można bę-
dzie się zagrzać pysznościami 
serwowanymi przez lokalnych 
restauratorów, nabyć naturalne 
wyroby (pachnące pierniki, mio-
dy, swojskie wędliny i sery) oraz 
znaleźć upominki dla najbliż-
szych czy gustowne ozdoby, 
które upiększą świąteczny dom. 
Nie zabraknie stoisk lokalnych 
organizacji pozarządowych, któ-
re także przygotowały drobiaz-
gi wykonane przez swoich pod-
opiecznych.

XIII Tyski Jarmark Bożona-
rodzeniowy potrwa trzy dni, 
a będzie można go odwiedzać 
od godziny 12 do 21. Szczegó-
łowy program Jarmarku znaleźć 
można na stronie 7 tego wydania 
„TT”. rn ●

wEEkEnD na jarmarkU
trzynasta edycja TySKIEGO JARMARKu BOżONARODZENIOWEGO ROZPOcZyNA SIę 
W NAJBLIżSZy PIąTEK.

Tradycyjnie na placu Baczyńskiego stanie kilkadziesiąt wartych odwiedzenia domków jarmarcznych.
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WOLNE   MIEJSCA   HANDLOWE
Targowisko Miejskie
na Starych Tychach
al. Bielska przy Browarze Tyskim

• Duży parking
• Dogodna lokalizacja

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

W tym roku już 4553 osoby 
skorzystały z oferty bezpłat-
nych zajęć i zniżek oferowanych 
w ramach programu „Aktywni 
60plus”.

Wśród proponowanych ty-
skim seniorom zajęć w 2021 r. 
znalazły się: zumba, tai chi, nor-
dic walking, zajęcia gimnastycz-
ne „zdrowy kręgosłup”. To właś-
nie te ostatnie zajęcia cieszą się 
największym zainteresowaniem 
uczestników tyskiego programu 
„Aktywni 60plus”.

Dodatkowo, od 1 czerwca 
2021 roku wszyscy beneficjen-
ci programu „Aktywni60plus” 
mogą skorzystać z promocji 
„druga godzina gratis” w Wod-
nym Parku Tychy. Wykupie-
nie przez uczestnika progra-
mu pierwszej godziny wstępu 
za 15 zł, umożliwia skorzystanie 
z dwóch godzin pobytu, w części 
rekreacyjnej i sportowej od po-
niedziałku do piątku w godzi-
nach od 9 do 15.  „Druga godzi-
na gratis” oraz bezpłatne zajęcia 
dla seniorów finansowane są 
z budżetu miasta Tychy.

Program „Aktywni60plus” jest 
realizowany w Tychach od 2012 
roku. Przystąpiło do niego 
12.782 tyskich seniorów, a tyl-
ko w tym roku dołączyło 761 
osób. ru ●

O tym, że powołany przez Radę 
Miasta w odkupionym od Archi-
diecezji Katowickiej „pałacyku” 
w Kobiórze jest prawie gotowy 
do przyjęcia podopiecznych, pi-
saliśmy już w marcu br., w wy-
wiadzie z dyrektorką Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Iwo-
ną Rogalską. Tymczasem kończy 
się grudzień, a obiekt – mimo po-
myślnego przejścia wszelkich od-
biorów – stoi pusty. Dlaczego?

Okazuje się, że aby placówka 
tego typu mogła funkcjonować, 
musi posiadać stosowne zezwole-
nie, wydawane przez Śląski Urząd 
Wojewódzki. Z wnioskiem o takie 

zezwolenie gmina Tychy wystąpi-
ła na początku października br. 
Okazało się jednak, że urzędnicy 
ŚUW mają z placówką jakiś prob-
lem i zwlekają z jego wydaniem. 
Zdaniem służb wojewody, prawo 
nie pozwala na realizowanie za-
dań miasta – także tych z zakre-
su pomocy społecznej – na tere-
nie innej gminy.

W odpowiedzi na pismo dy-
rektora Wydziału Rodziny i Poli-
tyki Społecznej ŚUW, tyski Urząd 
Miasta odpowiedział w końcu li-
stopada, podtrzymując swoje sta-
nowisko, a także przypominając, 
że nadzór prawny wojewody, ba-

dający wszystkie uchwały tyskiej 
Rady Miasta, nie miał wcześniej 
żadnych zastrzeżeń do uchwa-
ły dotyczącej zakupu obiektu 
od Archidiecezji oraz kolejnych 
uchwał, lokalizujących tam Ty-
ski Dom Pomocy „Dobre miej-
sce” i nadających mu statut.

Póki co trwa impas i obie stro-
ny pozostają przy swoich stano-
wiskach. Na kompromis w tej 
kwestii czeka 66 podopiecznych, 
którzy już mogliby korzystać 
z oferty DPS.

Do sprawy tyskiego DPS w Ko-
biórze z pewnością jeszcze na na-
szych łamach powrócimy. ww ●

dlaczego tyski dom pomocy społecznej w Kobiórze jeszcze nie działa?

wojewoda Nie pomaga

programem „aktywni 60plus” objętych jest prawie 13 tys. osób.

aktywNi seNiorzy

Zajęcia nordic walking cieszą się ogromnym powodzeniem wśród tyskich seniorów.

UM
 Ty

ch
y

promocja

reklama

3|14 grudnia 2021www.tychy.pl twoje tychynasze tychy



Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 
VIII kadencji

zawiadamia
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 

2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)
zwołuję na dzień

16 grudnia 2021 r. na godz. 1300

sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji
(zdalny tryb obradowania).

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy VIII kadencji
/-/Barbara Konieczna

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

 Tychy, 14 grudnia 2021 r.

Prezydent Miasta Tychy
TYCHY, woj. śląskie
Ogłoszenie

o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli 

Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, 
ks. Stanisława Radziejowskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową 

nr 139 w Tychach – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 21 grudnia 
2021 r. do 21 stycznia 2022 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu 
Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu. [1]
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się [1] 13 stycznia 2022 r. o godzinie 16.30, za pomocą środków porozumiewania się na od-
ległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Link 
do zdalnej dyskusji dostępny będzie wraz z Obwieszczeniem na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » Obwieszczenia 
» Zagospodarowanie przestrzenne » 2021 » Grudzień).
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie 
oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 4 lutego 2022 r. [2]
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, 
z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie [3]:
− pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

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

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

− poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. 
Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Prawo lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta). [3]
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą 
również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: 
Zamierzenia władzy » Obwieszczenia » Zagospodarowanie przestrzenne » 2021 » Grudzień).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej). [3]

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarski Przestrzennej

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

przestrzennym – zwanej dalej u.p.z.p.- (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.); art. 39 
i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

[2] art. 8c, art. 17 pkt 11, 12, art. 18 u.p.z.p.
[3] art. 11a u.p.z.p.

 Tychy, 14 grudnia 2021 r.

Prezydent Miasta Tychy
TYCHY, woj. śląskie
Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedli D i G w rejonie ulic: 

Henryka Dąbrowskiego, Grota Roweckiego, Alei Niepodległości, Beskidzkiej i linii 
kolejowej w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 grudnia 
2021 r. do 19 stycznia 2022 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu 
Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu. [1],[2],[3]
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się [1]:
− w dniu 23 grudnia 2021 r. o godzinie 15.00, za pomocą środków porozumiewania się na 

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

− w dniu 13 stycznia 2022 r. o godzinie 17.00, w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 102, piętro I. 
Podczas dyskusji publicznej obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa sanitarnego, w tym 
obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego. Chęć udziału w 
dyskusji należy zgłosić, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną 
na adres: urbanistyka@umtychy.pl, na piśmie na adres urzędu – z podaniem imienia, 
nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu lub telefonicznie 32 776 3701.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie 
oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 2 lutego 2022 r.  [4], [5]
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, 
z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w formie: [6], [7]
− pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

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

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

− poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które 
zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Tychy (zakładka: Prawo lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta). [8]
W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady 
Miasta Tychy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu. [9]
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą 
również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: 
Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne » 2021 Grudzień).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej). [10],[11]

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarski Przestrzennej

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

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

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

[3]  Uchwała Rady Miasta Tychy Nr IX/181/19 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Osiedli D i G w rejonie ulic: Henryka Dąbrowskiego, Grota 
Roweckiego, Alei Niepodległości, Beskidzkiej i linii kolejowej w Tychach

[4] art. 18 ust. 1 – u.p.z.p. [5] art. 17 pkt. 11 – u.p.z.p. [6] art. 18 ust 2 – u.p.z.p. [7] art. 18 ust 
3 – u.p.z.p. [8] art. 17 pkt. 12 – u.p.z.p. [9] art. 20 – u.p.z.p.

[10] art. 8a ust 1 – u.p.z.p. [11] art. 17a – u.p.z.p.

w tych dniach w wielu 
Miastach śląska 
obchodzone są rocznice 
tragicznych wydarzeń 
związanych z rokieM 
1981 – 40. rocznica 
wprowadzenia stanu 
wojennego oraz 40. 
rocznica wydarzeń 
w kopalni „wujek”, 
gdzie Milicja i wojsko 
spacyfikowaŁy strajk 
górników. obchody tych 
rocznic odbywają się 
także w tychach.

Tyskie obchody rozpoczęły się 
w poniedziałek (13 grudnia) 
w Szkole Podstawowej nr 14 z Od-
działem Dwujęzycznym im. Armii 
Krajowej, gdzie rankiem odsłonię-
to tablicę pamiątkową poświęconą 
pamięci Joachima Gnidy – jedne-
go z dziewięciu górników z ko-
palni „Wujek” poległych w wyni-
ku pacyfikacji strajku w kopalni 
16 grudnia 1981 roku. Joachim 
Gnida związany był z Tychami – 
tu spędził dzieciństwo i uczęszczał 
do szkoły podstawowej.

Joachim Gnida urodził się 
5 stycznia 1953 roku w Miko-
łowie. Po zakończeniu eduka-
cji w Szkole Podstawowej im. 
Karola Świerczewskiego w Ty-
chach (obecnie Szkoła Podsta-
wowa nr 14 im. Armii Krajowej 
w Tychach) – zaczął uczęszczać 

do Zespołu Szkół Zawodowych 
dla Pracujących Piotrowickiej Fa-
bryki Maszyn w Katowicach–Pio-
trowicach, który ukończył w 1971 
roku z tytułem zawodowym to-
karza, następnie podjął pracę 
w zakładzie. W celu polepszenia 
swojej sytuacji finansowej rozpo-
czął 14 września 1972 roku pra-
cę w KWK „Wujek”, początkowo 
na stanowisku ładowacza, póź-
niej młodszego cieśli aż wreszcie 
jako górnik.

16 grudnia 1981 roku w czasie 
pacyfikacji strajku przez siły mi-
licyjno–wojskowe Joachim Gni-
da otrzymał postrzał w głowę. 
Ciężko ranny został przewiezio-
ny do Centralnego Szpitala Gór-
niczego w Katowicach–Ochojcu, 
gdzie nie odzyskawszy przytom-
ności zmarł dwa tygodnie później 
– 2 stycznia 1982 roku, o godz. 
11.50. 29 sierpnia 1990 roku zo-
stał pośmiertnie odznaczony Zło-
tym Krzyżem Zasługi z Mieczami 
przez prezydenta RP na Uchodź-
stwie Ryszarda Kaczorowskiego, 
zaś 7 grudnia 1992 roku – Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski przez Prezydenta 
RP Lecha Wałęsę. Otrzymał tak-
że Honorową Odznakę Miasta Ka-
towice. W 2015 roku pośmiertnie 
odznaczony Krzyżem Wolności 
i Solidarności.

– Z uwagi na pandemię w uro-
czystościach wzięli udział wyłącz-

nie zaproszeni goście, w tym ro-
dzeństwo Joachima Gnidy i jeden 
z uczestników pamiętnego straj-
ku na „Wujku”. Inicjatywa ta jest 
efektem współpracy Miasta Tychy 
oraz Śląskiego Centrum Wolno-
ści i Solidarności w Katowicach 
– mówi Małogrzata Król, dyrek-
tor Miejskiego Centrum Kultury 
w Tychach.

Kolejnym punktem miejskich 
obchodów obu tragicznych rocz-
nic będą uroczystości przy Lam-
pie Górniczej na osiedlu A, które 
zaplanowano w najbliższy czwar-
tek, 16 grudnia o godz. 18. Lam-
pa w sposób symboliczny pod-
kreśla górniczy charakter osiedla. 
– Dodatkowego znaczenia nada-

ją jej umieszczone tablice upa-
miętniające 9 górników z kopal-
ni „Wujek” poległych w wyniku 
pacyfikacji strajku dokonanej 
16 grudnia 1981 roku przez mi-
licjantów plutonu specjalnego 
ZOMO. Pielęgnowanie pamięci 
o poległych, którzy oddali życie 
na Polskę jest naszym obowiąz-
kiem, dlatego z inicjatywy tyskich 
radnych w 2017 roku powstała 
tablica, a latem tego roku poja-
wiły się na niej nazwiska pole-
głych wówczas górników – mówi 
zastępca prezydenta Tychów Ma-
ciej Gramatyka.

W grudniu 1981 roku siły mi-
licyjne i wojskowe spacyfikowały 
12 strajkujących zakładów pracy. 
Wśród zakładów, których pra-
cownicy przystąpili wówczas 
do strajku, były także Fabryka 
Samochodów Małolitrażowych 
w Tychach i Zakłady Mechani-
zacji Budownictwa ZREMB. Pod 
powierzchnią ziemi strajkowa-
li górnicy kopalń „Ziemowit” 
w Lędzinach i „Piast” w Bieru-
niu Nowym. Górnicy z „Ziemo-
wita” wyjechali na powierzchnię 
24 grudnia, górnicy z „Piasta” 
strajkowali najdłużej, bo aż do 28 
grudnia. Wielu pracowników ko-
palni „Ziemowit” w Lędzinach 
mieszkało właśnie w Tychach 
na osiedlu A.

Wydarzeniem towarzyszącym 
miejskim obchodom jest wystawa 
„Wolność”, której wernisaż odbył 
się w sobotę, 11 grudnia w „Gale-
rii na Wolności”. O wystawie pisz-
my w innym miejscu tego nume-
ru „Twoich Tychów”. rn ●

komunikaty

pamiętajmy o tych 
okropnoŚciach
tyskie obchody 40. rocznicy WPROWADZENIA STANu WOJENNEGO I PAcyfIKAcJI KOPALNI „WuJEK”.

W tym miejscu na osiedlu A odbędą się rocznicowe 
uroczystości w najbliższy czwartek.

Tablicę poświęconą pamięci Joachima Gnidy odsłonięto w SP nr 14.
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Kolejny raz w okresie przedświą-
tecznym wolontariuszki Ogól-
nopolskiej Organizacji Kwiat 
Kobiecości przygotowały upo-
minki dla pacjentek poddawa-
nych leczeniu ginekologicznemu 
w Oddziale Ginekologiczno-Po-
łożniczym z Pododdziałem Gi-
nekologicznym tyskiego szpitala 
Megrez.

Akcja organizowana jest w Me-
grezie od kilku lat. Wyjątkiem był 
ubiegły rok, kiedy szpital funk-

cjonował głównie jako placów-
ka jednoimienna. W tym roku 
– także ze względu na pande-
mię i wynikające z niej obostrze-
nia epidemiologiczne – prezenty 
od Kwiatu Kobiecości 6 i 24 grud-
nia wręczają położne.

Ogólnopolska Organiza-
cja Kwiat Kobiecości jest ini-
cjatywą Idy Karpińskiej i ko-
biet, które tak jak ona walczyły 
i wygrały walkę z rakiem szyj-
ki macicy. Stworzyły organiza-

cję, która towarzyszy kobietom 
w tych trudnych chwilach, któ-
ra wspiera i pomaga – dodaje 
otuchy. Od 2012 roku Kwiat Ko-
biecości poszerzył swoją dzia-
łalność o zagadnienia związane 
z rakiem jajnika – nazywanym 
„cichym zabójcą”.

Dzisiaj Organizacja ma swo-
je kwiatowe emisariuszki w całej 
Polsce, prowadzi wiele akcji edu-
kacyjnych oraz kampanii społecz-
nych. Mn ●

w ciągu ostatnich 20 
lat liczba saMochodów 
zarejestrowanych 
w tychach wzrosŁa 
aż dwukrotnie. w 2001 
roku byŁo ich okoŁo 50 
tysięcy, a na koniec 2020 
blisko 109 tysięcy. od 20 
lat, wspólnie wydziaŁeM 
ruchu drogowego, 
tworzona jest Mapa 
zdarzeń drogowych. 
na tej podstawie, 
inżynierowie ruchu 
z Miejskiego zarządu 
ulic i Mostów w tychach 
co roku przygotowują 
szczegóŁowy raport 
bezpieczeństwa.

raport o stanie bezpieczeństwa
Dokument ten służy nie tylko 
do analizy bieżącej sytuacji, ale jest 
to bardzo bogaty materiał, który 
pozwala zestawić dane i porów-
nać jak na przestrzeni lat zmieniał 
się poziom bezpieczeństwa ruchu 
w naszym mieście. Gromadzenie 
i analizowanie tych danych umoż-
liwia wskazanie miejsc i obszarów, 
które wymagają zmian i konkret-
nego działania.

– Dzięki takiej analizie widzi-
my, jakie miejsca są najbardziej 
niebezpieczne – mówi Artur Kru-
czek, dyrektor Miejskiego Zarządu 
Ulic i Mostów w Tychach. – Bada-
my czynniki, które mają bezpo-
średni wpływ na bezpieczeństwo 
pieszych i kierowców, a co naj-
ważniejsze, w oparciu o te dane 
podejmujemy decyzje dotyczące 
poprawy bezpieczeństwa na dro-
gach w mieście. Kluczowe jest to, 
że w tym okresie, w ciągu minio-
nych 10 lat, pomimo wzrostu ru-

chu obserwujemy znaczny spadek 
liczby wypadków drogowych, czyli 
zdarzeń, jakie są najcięższe w skut-
kach. Spadek ten wynosi 77,6 pro-
cent. To bardzo dobra wiadomość, 
ponieważ oznacza, że na tyskich 
drogach jest znacznie bezpiecz-
niej, a nasza praca przynosi wy-
mierne efekty.

po pierwsze – piesi
W ostatnich latach działa-
nia MZUiM koncentrowały się 
przede wszystkim na ochronie 
pieszych. Według danych z po-
przednich 5 lat, udział wypadków 
drogowych z pieszymi na przej-
ściach dla pieszych w stosunku 
do wszystkich wypadków z pie-
szymi, waha się od 50 do 87 pro-
cent. Właśnie głównie z myślą 
o najmniej chronionych uczest-

nikach ruchu, wybudowano azyle 
drogowe, które stanowią swoisty 
bufor, dający możliwość przejścia 
przez ulicę „na dwa razy”. Ponadto 
uspakajają ruch w rejonie przejść 
i uniemożliwiają wyprzedzanie 
bezpośrednio przed przejściem 
oraz inne niebezpieczne sytua-
cje na drodze. Znaczną poprawę 
widoczności w miejscach przejść 
osiągnięto, instalując oświetlenie 
wertykalne.

Zwężania zdają egzamin
Tychy są miastem w głównej mie-
rze z ulicami o przekroju dwu-
jezdniowym, co z jednej strony 
znacznie poprawia przepustowość 
i płynność ruchu, ale z drugiej – 
nie sprzyja bezpieczeństwu. Za-
daniem służb miejskich jest zna-
lezienie tzw. „złotego środka” 

i pogodzenie obu tych elementów. 
Najważniejszym aspektem wpro-
wadzonych zmian jest znaczna 
poprawa poziomu bezpieczeń-
stwa pieszych na przejściach oraz 
uspokojenie ruchu. Należało wy-
brać takie rozwiązania, które nie 
zmniejszają poziomu swobody 
ruchu. Chodzi o kontrowersyj-
ne początkowo zawężanie pasów 
jezdni. Choć niektórym to roz-
wiązanie wydawało się mocno 
dyskusyjne, dane jakie uzyskano 
po co najmniej roku od zastoso-
wania nowej organizacji ruchu 
są bardzo pozytywne, nawet bio-
rąc pod uwagę zmniejszenie natę-
żenia ruchu w miesiącach, kiedy 
obowiązywały obostrzenia i lo-
ckdown. W tych miejscach nie 
występują dzisiaj żadne proble-
my związane z przepustowością 

drogi, poza tym przybyło wiele 
nowych miejsc parkingowych.

Dwa przykłady
Wprowadzana organizacja ruchu 
na skrzyżowaniu ulic Katowickiej, 
Bielskiej i Kościuszki zakłada-
ła przede wszystkim obniżenie 
prędkości w rejonie skrzyżowa-
nia, gdzie pomimo ustawienia 
uprzednio znaków ograniczają-
cych prędkość do 40 km/h nie 
były one respektowane. Po zmia-
nach ruch drogowy w tym miej-
scu uległ znacznemu uspokojeniu, 
a na skrzyżowaniu obserwujemy 
spadek liczby zdarzeń drogowych 
na poziomie ponad 50 procent! 
W latach przed wprowadzeniem 
zmian były to – nie licząc koli-
zji – statystycznie średnio 2 wy-
padki rocznie, w tym 1 wypadek 

śmiertelny. Od momentu wdro-
żenia nowej organizacji ruchu, 
tzn. od 5 lat, zanotowano jeden 
wypadek (poszkodowany został 
ranny).

I drugi przykład. Wprowadzo-
na organizacja ruchu wraz z ko-
rektą geometrii na ul. Sikorskiego 
przy pętli trolejbusowej zakłada-
ła wyeliminowanie manewrów 
wyprzedzania i redukcję pręd-
kości bezpośrednio przed przej-
ściem dla pieszych poprzez za-
wężenie obu jezdni do jednego 
pasa ruchu. Pomimo wynika-
jących bezpośrednio przepisów 
obowiązującej prędkości w te-
renie zabudowanym oraz zaka-
zie wyprzedzania bezpośrednio 
przed przejściem dla pieszych, 
kierowcy nie respektowali ogra-
niczeń. W latach poprzedzających 
zmianę organizacji ruchu docho-
dziło do średnio jednego zdarze-
nia rocznie, w tym w roku 2019 
i 2020 – do wypadków śmiertel-
nych z pieszymi. Od momentu 
wprowadzenia nowej organiza-
cji ruchu, czyli od roku nie odno-
towano żadnego zdarzenia w tym 
miejscu.

Oczywiście takich rozwią-
zań, stosowanych w wielu mia-
stach, jest znacznie więcej, cho-
ciażby na ul. Darwina czy na ul. 
Stoczniowców. Ograniczenie nad-
miernie szybkiej jazdy, tak by nie 
zmniejszyć przepustowości drogi, 
to optymalne rozwiązanie w dą-
żeniu do poprawy bezpieczeń-
stwa. Choć niektórym przycho-
dzi to z trudem, muszą się do nich 
dostosować, bo w miastach za-
wsze powinna obowiązywać za-
sada: wolniej znaczy bezpieczniej. 
leszek sobieraj ●

święta z Kwiatem Kobiecości

UpomiNki dla pacjeNtek

Pacjentki oddziału ginekologicznego otrzymały świąteczne prezenty od stowarzyszenia Kwiat Kobiecości.

M
eg

rez

wolniEj ZnacZy bEZpiEcZniEj
poMiMo wzrostu liczby pojazdów I NASILENIA RucHu, W TycHAcH ZNAcZNIE SPADłA LIcZBA WyPADKóW – O  77,6 PROcENT!

Na ul. Sikorskiego dochodziło do wypadków – także śmiertelnych - z udziałem pieszych. Od 
momentu zmiany organizacji ruchu, podobnych zdarzeń nie odnotowano.

ar
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Funkcjonariusze usunęli koczo-
wisko, które 22 października 
w formie protestu rozbił męż-
czyzna. Na namiocie zrobionym 
z plandeki widniało zdjęcie z bliź-
niaczego protestu przed Sądem 
Najwyższym w Warszawie.

Jak ustaliła policja protestują-
cy mężczyzna nie jest bezdom-

ny. Rozmawiał on z prezes Sądu 
Rejonowego w Tychach, której 
wyjaśnił, że jego akcja prote-
stacyjna jest pokłosiem orze-
czenia skazującego, wydanego 
w sprawie karnej toczącej się 
przeciwko niemu. Sprawa, któ-
rą przegrał, dotyczyła rzekomo 
bezprawnego zwolnienia z pra-

cy protestującego. Namiot oraz 
sznurki na pranie funkcjona-
riusze zabezpieczyli w związku 
z zawiadomieniem z Sądu Re-
jonowego w Tychach dotyczą-
cego wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi pub-
licznemu.
kp ●

policja zlikwidowała koczowisko pod budynkiem tyskiego sądu. 

dziwNy protest

ar
c.
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• 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

duże bezrobocie to duży 
probleM, ale wcale nie 
MniejszyM jest niskie 
bezrobocie. od kilku 
Miesięcy Mówi się wręcz 
o kryzysie na rynku 
pracy – systeMatycznie 
przybywa ofert pracy, 
nie Ma natoMiast 
chętnych do pracy. 
taka sytuacja Może 
przynieść fatalne 
skutki dla gospodarki 
i nas wszystkich.

Na ogół niska stopa bezrobocia 
cieszy, co kwitujemy twierdze-
niem, że „jak nie mają pracow-
ników, to widocznie słabo płacą”. 
Być może rzeczywiście są firmy, 
które mogłyby zaoferować lepsze 
warunki i znaleźć fachowców, 
jednak co w sytuacji, kiedy pod-
noszenie płac i dodawanie kolej-
nych zachęt nie odnosi skutku, 
bo po prostu nie ma rąk do pra-
cy? Nie ma fachowców, ludzi o po-
trzebnych kwalifikacjach? Taka 
sytuacja w dłuższej perspekty-
wie może przełożyć się na wzrost 
kosztów wytworzenia towarów 
i usług oraz spadek obrotów czy 
produkcji. Wiele firm już teraz nie 
przystępuje do większych przetar-
gów, bo wiedzą, że nie zrealizują 
zamówienia. Niskie bezrobocie 
to także pojawienie się wygóro-
wanych postulatów płacowych. 
Znaczny wzrost płacy minimalnej 
i zmniejszenie różnic w zarobkach 
między pracownikami mniej wy-
kwalifikowanymi, a pracownika-

mi z doświadczeniem i wysokimi 
kwalifikacjami, także przyczyniła 
się do wzrostu kosztów zatrudnie-
nia i ogranicza zatrudnianie no-
wych osób. Może też zachęcać 
pracodawców do zatrudniania 
na zlecenie lub na czas określony, 
nie mówiąc o nielegalnym.

w tychach niżej niż w kraju
Stopa bezrobocia w Tychach w li-
stopadzie br. wyniosła 2,5 proc., 
wobec 3 proc. z tego same-
go okresu roku poprzedniego 
(w skali kraju stopa bezrobocia 
wynosi 5,5 proc.). Jeśli chodzi 
o dane dotyczące liczby bezro-
botnych w tyskim PUP, to od li-
stopada 2020 do marca 2021 na-
stąpił wzrost osób bezrobotnych 
– z 1.858 do 2.101 osób, ale potem 
jednak pojawił się szybki, comie-
sięczny spadek aż do 1.445 w li-
stopadzie br.

– Jak na razie, mimo kolejnych 
fal epidemii i obostrzeń, nie wi-
dać negatywnych skutków tej sy-
tuacji na rynku pracy – mówi 
Dorota Otok, dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Tychach. 
– Co miesiąc ubywa nam bezro-
botnych, co się odbija na stopie 
bezrobocia. Jeszcze w lutym mie-
liśmy 3,3 proc., teraz – 2,5 proc. 
Pracodawcy nie zgłaszają żad-
nych zwolnień grupowych, na-
tomiast zgłaszają problemy z ob-
sadzaniem wakatów. W związku 
z tym wpływa dużo ofert pracy 
i ta tendencja utrzymuje się rów-
nież w skali całego wojewódz-
twa. Sytuację ratują pracownicy 

z Ukrainy – co miesiąc notu-
jemy ok. 400 oświadczeń o po-
wierzeniu pracy cudzoziemcom, 
a w miesiącach wakacyjnych – 
nawet ponad 500.

Z firmy do firmy
Jak się okazuje, problemem jest 
obecnie także duża rotacja pra-
cowników. Wiele osób zmienia 
firmy, a te mają problem ze zna-
lezieniem na ich miejsce innych 
pracowników.

– Dotyczy to przede wszyst-
kim budownictwa i produkcji, ale 
otrzymujemy też oferty pracy dla 
sprzedawców, elektryków, mecha-
ników samochodowych, operato-
rów maszyn. Pracownicy szuka-
ją po prostu lepszych warunków 
pracy i wysokość zarobków jest 
obecnie podstawową przyczyną 
dużej rotacji zatrudnienia – do-
daje Dorota Otok.

Warto wspomnieć, iż ostatnio 
Powiatowy Urząd Pracy w Ty-
chach został uhonorowany tytu-
łem Europejski Lider Aktywizacji 
osób Młodych 2021, przyznany 
przez Fundację Promocji Inicja-
tyw Społecznych Polprom za re-
alizację we współpracy z part-
nerem zagranicznym dobrych 
praktyk. Chodziło o realizację 
projektu „Sięgnij po Nowe”, któ-
rego celem było zaadaptowanie 
rozwiązań stosowanych w Finlan-
dii. Tyski PUP zastosował je nie 
tylko w odniesieniu do osób 50+ 
i długotrwale bezrobotnych, ale 
także dla osób poniżej 30. roku 
życia. leszek sobieraj ●

We wtorek 30 listopada zakoń-
czyła się kolejna już edycja Uni-
wersytetu Małego Przedsiębiorcy. 
Projekt autorstwa przedsiębiorcy 
i dydaktyka dr. Patryka Szczygła, 
realizowany przez Fundację Eu-
ropa House, pomógł dzieciom 
zrozumieć, jak działa państwo, 
jak wygląda obrót pieniądza 
oraz że ten pieniądz może słu-
żyć czemuś dobremu. Celem za-
dania było również zaszczepienie 
dzieciom umiejętności zdrowego 
podejścia do gromadzenia środ-
ków, sztuki kompromisu i siły 
uśmiechu.

Jak w przypadku poprzednich 
edycji, wyzwaniem, na które 
wszyscy uczestnicy czekali była 
sprzedaż lemoniady i zbiórka 
pieniędzy na Miejskie Schro-
nisko dla Zwierząt w Tychach. 

Dzieci wykazały się ogrom-
nym zaangażowaniem, co po-
zwoliło na kupienie sporej ilo-
ści karmy dla potrzebujących 
zwierząt. Swoją cegiełkę doło-
żyli także rodzice małych przed-
siębiorców, pracownicy Funda-

cji a także inni chętni, oddając 
na akcje również koce i środki 
czystości.

Projekt dofinansowany ze środ-
ków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich NOWEFIO na lata 
2021-2030. kaMil peszat ●

Przy Centrum Ogrodniczym 
Kulka przy ul Dołowej odbyła się 
w ubiegłym tygodniu charytatyw-
na zbiórka świąteczna zorganizo-
wana przez członków Klubu Rad-
nych Prezydenta Andrzeja Dziuby. 
Na przygotowanym kiermaszu 
można było zakupić świąteczne 
pierniki, stroiki i inne bożonaro-
dzeniowe ozdoby. Cały przychód 
przeznaczony został na Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczy w Tychach.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni 
władzom miasta, które z budżetu 
2021-2022 przeznaczyły pieniądze 
na rozbudowę naszego ośrodka 
(łączny koszt zadania finansowa-
nego w całości ze środków włas-

nych miasta wynosi 7 mln zł – 
przyp. red) – mówi Ewa Pawlak, 
dyrektor ośrodka. – Jednak cały 
czas prowadzimy liczne zbiór-
ki charytatywne, gdyż w naszej 
działalności potrzeby finansowe 
są nieskończone. Większy budżet 
to lepszy sprzęt i lepsza pomoc 
dla potrzebujących. Na kierma-
szu sprzedawaliśmy własnoręcz-
nie wykonane produkty. Razem 
z dziećmi, rodzicami i pracow-
nikami OREW przygotowałyśmy 
naprawdę bogatą ofertę – dodaje.

Za organizację kiermaszu od-
powiadają tyscy radni: Barbara 
Konieczna, Lidia Gajdas, Urszula 
Paździorek-Pawlik, Patrycja Ko-
sowska-Pawłowicz, Aleksandra 

Pabian, Karolina Chemicz-Pa-
łys oraz Krzysztof Król. – Jeste-
śmy bardzo wdzięczni właści-
cielom Centrum Ogrodniczego 
Kulka za udostępnienie prze-
strzeni – mówi radna Lidia Gaj-
das. – W okresie przedświątecz-
nym tyszanie przyjeżdżają tutaj 
po drzewka i ozdoby, dzięki cze-
mu mieli okazję wciąć udział 
w naszej akcji, do której przyłą-
czyła się Poczta Polska wystawia-
jąc stoisko ze swoimi towarami.

Kiermasz odwiedziły przed-
szkola oraz rodzice z dziećmi, 
na których czekał Mikołaj z po-
darunkami oraz przebierańcy: 
gołąb pocztowy i listonosz. 
kaMil peszat ●

bEZrobociE spaDa...
…a pracodawcy MAJą cORAZ WIęKSZE PROBLEMy Z POZySKANIEM PRAcOWNIKóW.

radni z pomocą niepełnosprawnym.

kiermasz dla orew

dzieciaki uczą się przedsiębiorczości.

karma za lemoNiadę

Powiatowy Urząd Pracy odnotowuje miesięcznie 400-500 oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemców.
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Na remont OREW udało się zebrać 3542 zł.
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Dziecięca lemoniada cieszyła się dużym wzięciem.
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W najbliższy piątek, 17 grudnia 
w Miejskiej Galerii Sztuki „Obok” 
otwarta zostanie ciekawa wysta-
wa, zorganizowana przez galerię 
we współpracy ze Szkołą Filmo-
wą im. Krzysztofa Kieślowskiego 
Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach.

Swoje kolejne cybergrafie za-
prezentuje na niej tyski artysta, 
od wielu lat wykładowca katowi-
ckiej „filmówki” Ryszard Czer-
now. „Martwe z natury” – bo taki 

tytuł nosi wystawa – jest pierwszą 
tak obszerną ekspozycją, prezen-
tującą projekt artystyczny, który 
Czernow realizuje od kilkunastu 
lat. Towarzyszy jej projekcja kom-
pozycji sono-wizualnej pt. „Mar-
twe z natury – duch materii”, zre-
alizowanej w szkole.

Na pewno warto w ciągu 
najbliższego miesiąca odwiedzić 
Miejską Galerię Sztuki „Obok” 
i obejrzeć ekspozycję, o której 
jej kurator dr Krzysztof Jurecki 

pisał: „Nie ulega dla mnie wąt-
pliwości, że cykl „Martwe z na-
tury” w polskim obrazowaniu 
cyfrowym końca drugiego dzie-
sięciolecia XXI wieku jest bardzo 
ważny. Niewątpliwie jest to jedno 
z najważniejszych dotychczaso-
wych osiągnięć na polu fotogra-
fii cyfrowej”.

Piątkowy wernisaż rozpocznie 
się o godz. 18, a wystawę będzie 
można oglądać do 21 stycznia 
2022 roku. ww ●

reklama

wystawa cybergrafii Ryszarda czernowa w Galerii „Obok”.

martwe z NatUry

Ryszard Czernow.
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W Galerii na Wolności odbył się 
wernisaż wystawy zatytułowanej 
„Wolność”, na której swoje pra-
ce wystawili Bartosz Hadryś, Ja-
cek Boczar oraz Andrzej Ciołek. 
Pierwsza wspólna wystawa dała 
artystom możliwość skonfronto-
wania trzech wizji tej wartości.

– Pełne poczucie wolności mo-
żemy zdefiniować na wiele sposo-
bów – mówi Jacek Boczar – Każdy 

z nas dba o nią i pielęgnuje najle-
piej jak potrafi. My wypowiada-
my się przez obraz ze świadomoś-
cią, że wolność można realizować 
na tysiące sposobów – dodaje. 

Na wystawie zaprezentowa-
no malarstwo (Hadryś, Ciołek) 
oraz kolaż (Boczar). Artyści ze 
swoich zbiorów wybrali prace, 
którymi przekazują swoją wizję 
wolności. Bartosz Hadryś upa-

trywał ją w nieograniczonej for-
mie, Andrzej Ciołek manifesto-
wał swoje poglądy motywami 
psychologicznymi oraz filozo-
ficznymi, zaś Jacek Boczar wy-
korzystał technikę kolażu z fo-
tografii prasowej. 

Wystawę można oglądać do 
11 stycznia. Współpartnerem wy-
darzenia jest Miejskie Centrum 
Kultury. kp ●

galeria na wolności zaprasza.

wolNość Na tysiąc 
sposobów

Trzech artystów zaprezentowało swoje interpretacje jednej z najważniejszych dla nich wartości.

ar
c.
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teatr MaŁy tychy 
szybko odnalazŁ się 
w nowej, epideMicznej 
sytuacji i w wirtualnej 
rzeczywistości. 
zrealizowano kilka 
bardzo udanych 
projektów, na tyskiej 
scenie nie zabrakŁo 
wybitnych aktorów 
i znakoMitych 
przedstawień, 
przygotowano bogatą 
ofertę dla dzieci 
i MŁodzieży i wróciŁa 
sztandarowa iMpreza 
tyskiego teatru, czyli 
tyskie spotkania 
teatralne – najstarsze 
cykliczne wydarzenie 
artystyczne w regionie. 
o tyM, co byŁo 
i o planach na najbliższe 
Miesiące rozMawiaMy 
z dyrektoreM teatru 
MaŁego, pawŁeM 
drzewieckiM.

„twoje tychy”: „nowe formy 
istnienia” tak zatytułowano 
raport podsumowujące badania 
dotyczące życia teatralnego 
w polsce w 2000 roku. jak w tej 
„nowej formie istnienia” poradził 
sobie teatr Mały?
PaWeł DRZeWiecki: 
– Podstawowe pytanie, na które 
musieliśmy odpowiedzieć, 
brzmiało: jak dotrzeć i pozyskać 
widzów nie mając z nimi bez-
pośredniego kontaktu? To było 
wyzwanie, ale też zarazem szansa 
na to, by spróbować czegoś 
nowego, zdobyć nowe kompe-
tencje. Ekipa techniczna naszego 
teatru, która nagle, niemal z dnia 
na dzień, nie była potrzebna 
do obsługi sceny i scenografii, 
przeszła szybki kurs obsługi 
kamery i nagrywania. Z kolei 
osoby zajmujące się projektowa-
niem graficznym zajęły się mon-
tażem i grafiką komputerową. 
Dzięki temu wszystkie materiały, 
jakie w tym czasie powstały, 
wykonane zostały przez naszych 
pracowników. Najpierw zaczęły 
pojawiać się krótkie formy dla 
dzieci na postawie baśni braci 
Grimm, potem inne produkcje, 
a odkryciem dla mnie było 
to, że znakomicie zaczęliśmy 
się sprawdzać w realizacji 

słuchowisk. Okazały się one 
niezwykle ciekawą formą 
przekazu internetowego. Słowo 
mówione przed kamerą i emisja 
w internecie spłyca przekaz, 
natomiast słuchowisko – tak jak 
w przekazie radiowym – daje 
pole dla teatru wyobraźni. 
Zrobiliśmy więc wiele słucho-
wisk, zapraszając wybitnych 
aktorów, m.in. Piotra Fron-
czewskiego, który wziął udział 
w nagraniu „Dialogów na cztery 
nogi” Kofty i Friedmana.

czas epidemii zrównał warunki 
funkcjonowania dla wszystkich 
teatrów. placówki, które mają 
zespoły teatralne, zaczęły 
funkcjonować na takich samych 
zasadach, jak te, które takich 
zespołów nie mają, czyli teatr Mały.
– Areną grania stał się dla 
wszystkich internet i jak się 
okazało, nasz teatr w tej trudnej 
konkurencji spisał się bardzo 
dobrze. Zaczęto zauważać 
nasze produkcje, jak chociażby 
spektakl na podstawie „Iluzji” 
Iwana Wyrypajewa, czy „Śluby 
panieńskie” Aleksandra Fredry, 
na których realizację otrzymali-
śmy dofinansowanie w ramach 
konkursu teatralnego You Tube. 
Dobre kontakty i współpraca 
z ważnymi teatrami w Polsce 
sprawiły, że zaprosiliśmy 
do współpracy znanych i lubia-
nych aktorów, m.in. Katarzynę 

Herman, Bronisława Wrocław-
skiego, czy Martę Ścisłowicz.

sam powrót po latach przerwy 
tyskich spotkań teatralnych 
uznać należy za sukces, ale i całe 
przedsięwzięcie zakończyło się 
sukcesem. ciekawe konkursowe 
przedstawienia oraz wielkie 
nazwiska i świetne spektakle. 
na co widzowie będą mogli liczyć 
w przyszłym roku?
– Repertuar mamy już w zasa-
dzie gotowy, rzecz jasna z za-
strzeżeniem, że wszystko będzie 
się odbywało zgodnie z planem 
i nie nastąpi jakieś nasilenie 
pandemii. W ramach Sceny 
Konesera chcemy zaprezentować 
„Śmierć komiwojażera” Artura 
Millera z Mirosławem Baką 
w głównej roli i inscenizację „Ce-
sarza” Ryszarda Kapuścińskiego 
w reżyserii Mikołaja Grabow-
skiego z Teatru Ateneum, 
a w obsadzie będą m.in. Marian 
Opania, Janusz Łagodziński, 
Dorota Nowakowska. Realizo-
wać będziemy też produkcje 
własne. W przyszłym roku 
przypada 85. rocznica urodzin 
Edwarda Stachury, więc Festiwal 
LogosFest zaprojektowaliśmy 
wokół twórczości tego poety 
i pisarza. Koncert galowy tym 
razem wyreżyseruje Jerzy 
Satanowski – przyjaciel Stachury, 
autor muzyki do jego najbardziej 
rozpoznawalnych jego utworów. 

Satanowski zabiega, by jednym 
z wykonawców, alter ego 
Stachury był Andrzej Chyra. 
Druga premiera w ramach 
tego festiwalu to inscenizacja 
„Całej jaskrawości”, czyli 
debiutanckiej powieści Stachury. 
Zależy mi, żeby w głównej 
roli zagrał Michał Majnicz, 
a w roli „Gałązki Jabłoni” czyli 
ukochanej autora zagrała Kamila 
Baar. Mam nadzieję, że po trzech 
latach układania terminów uda 
nam się, aby przewodniczącym 
jury podczas Festiwalu MOTYF 
była Andrzej Seweryn, który 
zaprezentuje „Ostatnią taśmę 
Krappa” Samuela Becketta. 
Świetnie sprawdzają się 
spektakle, w których wystę-
puje kilka pokoleń tyszan, jak 
to było w „Opowieści wigilijnej”, 
w której na scenie pojawiła się 
młodzież, dorośli i seniorzy. 
W przyszłym roku planujemy 
pokazać „Dzieci z Bullerbyn”, 
do którego również organizu-
jemy nabór, zapraszając tyszan 
w różnym wieku. Będą też Tyskie 
Spotkania Teatralne wokół relacji 
„kobieta-mężczyzna”. To tylko 
najważniejsze wydarzenia...

sporym zainteresowaniem 
cieszyły się spektakle dla 
najmłodszych. są także w planach 
na przyszły rok?
– Tak. Wystawianie premie-
rowych spektakli czy znane 
realizacje sceniczne to jedynie 
środek wobec podstawowego 
celu, jakim jest pozyskiwanie 
widza i budowanie publiczności. 
I to od najmłodszych lat. Stąd też 
nasze zainteresowanie formułą 
teatru najnajowego, skierowa-
nego do dzieci najmłodszych, 
czyli w wieku od 0 do 3-4 lat 
z rodzicami. Teatr ten miał u nas 
własne premiery i w rezultacie 
przyniósł Festiwal Malutki. 
Kolejna grupa wiekowa to dzieci 
starsze i młodzież i tutaj znako-
micie ze swojej roli wywiązuje 
się Anna Białoń, prowadząca 
warsztaty. Działająca u nas Scena 
Młodego Widza przygotowała 
trzy premiery w ostatnich dwóch 
latach.
rozMawiaŁ:
leszek sobieraj ●

W przedświąteczny czas, w prze-
rwie między przygotowaniami, 
Muzeum Miejskie w Tychach za-
prasza na popołudnie spędzone 
na rozmowach i wspomnieniach 
oraz przygotowywaniu własno-
ręcznych ozdób rodem z daw-
nych lat. 18 grudnia w godz. 16-
18 w Starym Magistracie przy pl. 
Wolności 1 odbędą się warsztaty 
„O choinka! ”.

– Gdzieś w albumach lub 
komputerowych archiwach czają 
się niezwykłe fotograficzne pa-
miątki. Na nich widnieją ciche 
bohaterki, wystrojone w bomb-
ki pamiętające dziecięce lata 
i ozdoby własnej roboty. Cho-
inki małe i duże, „barokowe” 
i oszczędne, migoczące świateł-
kami, czasami pokryte watą imi-

tującą śnieg. Być może w tej gru-
dniowej aurze napotykacie stare 
zdjęcia dokumentujące świątecz-
ne wspomnienia, a z pudełek 
z ozdobami zerkają Jacek i Agat-
ka lub muchomorek? Zachęca-
my do przyniesienia ze sobą ar-
chiwalnych fotografii z choinką 
w tle i ulubionych ozdób, noś-
ników wspomnień – zapraszają 
organizatorzy.

To propozycja nie tylko dla 
najmłodszych. Warsztaty prze-
znaczone są również dla rodziców 
i opiekunów. Osoby niepełnolet-
nie zapraszamy w towarzystwie 
opiekuna. Liczba uczestników jest 
ograniczona i obowiązują zapi-
sy: 887 450 212 (także SMSem) 
lub mailowo a.kura@muzeum.ty-
chy.pl kp ●

Istniejący od 2011 roku unikato-
wy szlak miejskiej architektury, 
powstały ze środków unijnych 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007–2013, zy-
ska nie tylko świeży wygląd, ale 
przede wszystkim nową i przej-
rzystą odsłonę graficzną. – Tab-
lice zyskają nową szatę graficzną 
– mówi Agnieszka Woszczyń-
ska, kierownik Działu Edukacji 
i Promocji Muzeum Miejskiego 
w Tychach. –  Przede wszystkim 
odświeżyliśmy projekt infografik, 
które aktualnie umieszczamy na 
tablicach. Przez te lata nastąpiło 
zużycie materiału, dlatego posta-
nowiliśmy nie tylko odświeżyć, 
ale również przeprojektować tre-
ści informacyjne, które na nowo 
opracowaliśmy. Te uzupełniliśmy 
o nowe elementy graficzne, plany 
osiedli czy zdjęcia – dodaje. 

To 23 tablice informacyjne usy-
tuowane przy najciekawszych 
obiektach, w tym osiedlach. Na 
tablicach można znaleźć informa-
cje z szerokim opisem obiektu lub 
miejsca oraz zdjęcia archiwalne i 
plany architektoniczne z zasobów 
Muzeum Miejskiego w Tychach, a 
także współczesne autorstwa Ma-
rii Lipok–Bierwiaczonek i Artu-
ra Pławskiego. Zamieszczony jest 
również kod QR, który odsyła na 
poświęconą Szlakowi stronę in-
ternetową. 

Dzięki tablicom można poznać 
koncepcje urbanistyczne i dzie-
ła architektury całego okresu po-
wojennego, począwszy od 1950 
roku. Realizowane w kolejnych 
latach osiedla i obiekty układają 

się w atrakcyjny ciąg zwiedzania. 
Wszystko to na stosunkowo nie-
wielkim obszarze, z którym moż-
na zapoznać się podczas kilku-
godzinnego spaceru. To sprawia, 
że Tychy coraz częściej przyciąga-
ją uwagę miłośników architektu-
ry i urbanistyki, a także socjolo-
gów miasta.

Szlak można zwiedzać w do-
wolny sposób – chronologicznie 
lub tematycznie, a trasa prowa-
dzi przez niemal wszystkie ty-
skie osiedla – od A do Z, a także 
dzielnice istniejące przed budową 
tzw. Nowych Tychów. To dosko-
nała plenerowa propozycja tury-
styczna na każdą porę roku.kp ●

kapUŚciński, stachUra 
i bEckEtt
ROZMOWA Z PAWłEM DRZEWIEcKIM, DyREKTOREM TEATRu MAłEGO W TycHAcH.

Fragment spektaklu „Ceszarz” wg Ryszarda Kapuścińskiego z Marianem Opanią w roli tytułowej.
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Paweł Drzewiecki.
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rozpoczął się montaż nowych tablic Szlaku Miejskiego Tychy.

Nowa odsłoNa 
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zrób sobie ozdobę w muzeum.
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Odświeżono 23 tablice, będące 
częścią Szlaku Miejskiego.
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RODZAJE ODPADÓW TOKSYCZNE ZWIĄZKI KTÓRYMI ODDYCHAMY - CO POWODUJĄ CO ZROBIĆ Z TYMI ODPADAMI

• PLASTIKOWE POJEMNIKI

• BUTELKI PO  NAPOJACH 

• PRZEDMIOTY Z TWORZYW 
SZTUCZNYCH

• WYKŁADZINY

• PLASTIKOWE TORBY 
Z POLIETYLENU

• FOLIOWE TORBY

Spalając 1 kg odpadów z  PCV (polichlorku winylu): (plastikowe 
butelki, wiadra, folie, płytki PCV, przewody elektryczne, itp.) wydziela 
się ponad 280 litrów gazowego chlorowodoru, który przyczynia się 
do powstawania kwaśnych deszczy. Chlorowodór uszkadza błony 
śluzowe oraz układ oddechowy.
Zanieczyszczenia powietrza będące wynikiem palenia w  piecu 
plastikowych butelek mogą powodować m.in.: astmę oskrzelową, 
alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe oraz choroby 
nowotworowe. Negatywny wpływ na zdrowie może objawić się 
dopiero po latach, np. w  postaci chorób układu krążenia, chorób 
układu nerwowego. Wrzucone do pieca butelki podczas powolnego 
spalania uwalniają także lotne związki organiczne, które mają 
działanie chorobotwórcze oraz są odpowiedzialne m.in. za wysuszenie 
oczu, gardła, skóry, a także za bóle głowy.

RADA: 
• Korzystaj z  ekologicznych toreb wielokrotnego użytku 

(wykonanych z bawełny, lnu). 
• Plastikową butelkę wyrzuć do pojemnika/worka na 

tworzywa sztuczne i metale (koloru żółtego). 
• Tworzywa z  PCV oddaj do PSZOK, który przyjmuje 

m.in.: wykładziny PCV, płyty PCV, parapety PCV, 
gumolit, wycieraczki gumowe, wiadra plastikowe, węże 
ogrodowe, puste butelki PET po napojach, opakowania 
po chemii gospodarczej i  kosmetykach, nakrętki 
po napojach, opakowania po żywności, plastikowe 
karnisze, plastikowe torebki, worki, reklamówki.

• GĄBKI, USZCZELKI, 
PODESZWY

• PIANKA TAPICERSKA

• ELEMENTY DREWNIANE 
POKRYTE LAKIEREM

• DREWNO IMPREGNOWANE

Spalając 1 kg poliuretanów (pianka tapicerska, gąbki, uszczelki, 
podeszwy, itp.) wytwarza się ok. 50 litrów cyjanowodoru, który 
w  obecności wody tworzy kwas pruski – jedną z  najsilniejszych 
trucizn.
Ponadto meble konserwowane są substancjami, w których występują 
fenole – w wyniku ich spalania produkowane są dioksyny – substancje 
rakotwórcze, najbardziej szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano 
w środowisku – 10 tysięcy razy bardziej trujące od cyjanku potasu.
Pyły i gazy emitowane podczas spalania mebli mogą przyczyniać się 
do wielu chorób układu oddechowego – zapalenia błony śluzowej 
nosa, gardła i oskrzeli, zapalenia i nowotworów płuc oraz astmy.

RADA: 
• Oddaj do PSZOK, który przyjmuje:

- odzież, tekstylia, m.in.: buty, stare ubrania, 
- odpady wielkogabarytowe, m.in.: krzesła, sofy, 

tapczany, łóżka, fotele, materace, pierzyny, foteliki 
samochodowe, gąbki, palety, dywany, wykładziny 
dywanowe,

- odpady remontowo-budowlane, m.in.: drzwi, futryny, 
ościeżnice, panele podłogowe i  ścienne, boazeria, 
ramy okienne, płyty OSB, płyty paździerzowe, płyty 
wiórowe.

• ZUŻYTE PIELUCHY 
JEDNORAZOWE

Zawierają wiele sztucznych składników, które nie powinny być 
spalane w domowym palenisku – ich spalanie nie tylko jest zakazane, 
przynosi wiele szkód dla środowiska i  kotła. Ponieważ pieluchy są 
mokre konieczne jest zwiększone zużycie ciepła, by je najpierw 
ogrzać, a  potem spalić. Ich spalanie odbywa się w  temperaturze 
200 – 500°C do atmosfery dostaje się wiele szkodliwych związków, 
w tym metale ciężkie: nikiel, kadm, chrom znane również ze swoich 
własności alergizujących.

RADA: 
• Zużyte pampersy wyrzuć do pojemnika na odpady 

pozostałe po segregacji (zmieszane). Do tego pojemnika 
wrzucamy – zużyte środki higieny osobistej (wata, 
waciki, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne).

• ZUŻYTE OPONY 

• ODPADY Z GUMY 

W trakcie spalania opon i  innych odpadów z  gumy wydziela się 
rakotwórczy alfa benzopiren. Przy spalaniu tworzyw sztucznych 
i  gumy wydzielają się również dioksyny – substancje rakotwórcze. 
Emitowany w  wyniku spalania opon w  piecu chlorowodór tworzy 
z parą wodną szkodliwy dla organizmu kwas solny.
Ponadto emisja tlenków azotu, dwutlenku siarki oraz 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przyczynia się 
do schorzeń układu oddechowego (choroby płuc, astma, kaszel, katar, 
alergie, ból gardła), układu krążenia (miażdżyca, niewydolność serca), 
czy też układu nerwowego (np. chorobę Parkinsona).

RADA: 
• Oddaj do PSZOK, który przyjmuje opony z samochodów 

osobowych, koła, dętki.

• OPAKOWANIA PO ŚRODKACH 
CHEMICZNYCH 
FARBACH I LAKIERACH

• OPAKOWANIA PO 
ROZPUSZCZALNIKACH 
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

• PAPIER BIELONY ZWIĄZKAMI 
CHLORU Z NADRUKIEM FARB 
KOLOROWYCH

• SZTUCZNA SKÓRA

Spalając opakowania z  farb, impregnatów lub lakierów wytwarzają 
się duże ilości substancji smolistych, które osadzają się na rusztach 
pieca, a także w przewodzie kominowym utrudniając spalanie. Może 
to grozić awarią pieca lub pożarem. Farby zawierają metale ciężkie 
np. kadm, rtęć, ołów – powodujące m.in. choroby układu nerwowego, 
płuc, niedorozwój, uszkodzenia organów wewnętrznych (wątroby).

RADA: 
• Oddaj do PSZOK: Opakowania po środkach chemicznych 

lub z  ich zawartością powinny być dostarczane 
w  oryginalnych opakowaniach lub w  tych, w  których 
są tymczasowo przechowywane: pianka poliuretanowa, 
akryl do tynkowania, kleje, farby, lakiery.

• Ponadto, do PSZOK dostarczyć możemy puste 
opakowania po odpadach niebezpiecznych: puszki po 
farbach, opakowania po klejach (Butapren, Kropelka 
itp.), opakowania po rozpuszczalnikach.

reklama
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B I O
K U C H E N N E

POPIÓŁ 
POJEMNIK/WOREK  
CZARNY
- przeznaczony 

na popiół 
i żużel 

WRZUCAMY: 
• popiół i żużel z kotłowni,  

pieca kuchennego i centralnego 
ogrzewania, kominka, grilla, 
papierosa,   

• sadzę, 
• popiół ze spalania węgla 

i drewna.

NIE WRZUCAMY: 
• NIE NALEŻY MIESZAĆ 

POPIOŁU Z INNYMI 
ODPADAMI!

NIE ZAPOMNIJ:
WAŻNE: 
• ZE WZGLĘDÓW 

BEZPIECZEŃSTWA DO 
POJEMNIKÓW NALEŻY 
WRZUCAĆ WYŁĄCZNIE 
ZIMNY POPIÓŁ!

• NIE WOLNO 
SPALAĆ ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 
W DOMOWYCH PIECACH

PYLĄCY PROBLEM  
- DLACZEGO SEGREGUJEMY POPIÓŁ?  

Największą uciążliwością technologiczną podczas mechanicznego 
sortowania odpadów jest popiół z  kominków, czy pieców grzewczych – 
sypki, lepki i pylący. W zakładzie Spółki Master często powodował on awarię 
przenośników zacierając szybko obracające się elementy.

Najczęstszym problemem w procesie odzysku surowców, jest zanieczyszczenie 
odpadów segregowanych popiołem. Apelujemy, aby popiół i  żużel – zimny 
– zbierać w  pojemnikach, workach specjalnie do tego przystosowanych – 
czarnych (odpowiednio opisanych). Dzięki temu unikniemy wielu przestojów linii 
sortowniczej spowodowanych czyszczeniem.

W  tym zakresie MASTER-Odpady i  Energia Sp. z  o.o. realizuje kampanię 
„Segregacja popiołu” w  ramach której, we współpracy z  gminami, 
podstawiane zostają na bieżąco pojemniki na popiół, które zgodnie 
z harmonogramem odbierane są od mieszkańców.

SZCZEGÓŁY:
www.ekomaster.tychy.pl  -  SEGREGACJA POPIOŁU

reklama
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www.tychy.pl

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

Sprzątanie PIWNIC domów, garaży, 
ogródków, magazynów z wywozem i 
utylizacją tel. 691 577 335
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

Elektryk. Tel. 504 877 825

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

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504 625 566
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 
Pranie narożników, materacy, foteli, kom-
pleksowe sprzątanie mieszkań, aparta-
mentów. PUCUŚ Glancuś 533-872-049
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223
Remonty dachów – papa. Tel. 505 015 176
Płytkowanie, malowanie, sufity podwie-
szane, hydraulika. Tel. 668 651 688

Restauracja KAMELEON organizuje ko-
munie, stypy, przyjęcia okolicznościowe 
Tel: 668 478 046
Malowanie, gładź, płytki TANIO 662 503 
474

finanse:

POŻYCZKI-SZYBKO Z KOMORNIKIEM 
32/260-00-33, 516-516-611, 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 

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

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737 938 416
Kupię garaż na os. H  - za gotówkę. Tel: 
501 503 735. 

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

SPRZEDAM
Tychy os. K, M - 4, 63.0 m2, 1 piętro, cena 
385000zł, 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 tylko - 90 zł. /m2. Tylko w 
BN VOTUM. Tel: 501 503 735.

reklama
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www.tychy.pl

oGŁosZEnia DrobnE
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

Komenda Miejska Policji, 
al. Bielska 46, tel. 47 85 512 00, 
47 85 512 55 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

Sprzedam mieszkanie Tychy – os. F.  M-4, 
3 pokoje z kuchnią - 45,60 m2 z balkonem 
+ piwnica. Po remoncie - wyposażone i 
umeblowane, ładne i nowoczesne, świeżo 
odmalowane. Do wprowadzenia się. Ni-
ska zabudowa, IV piętro. Cena – 288 000 
zł. Tylko w BN VOTUM. Tel: 501 503 735.

WYNAJMĘ
Do wynajęcia garaż os. Z tel: 604 
293 345
Wynajmę mieszkanie - 2 pokoje, 3p. 
Os. C tel: 604 142 328
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. Tel: 501 503 735.
Tychy ul. Ciasna – M-2, 36 m2, umeblo-
wane i wyposażone. Czynsz najmu 1350 
zł.  + media  + kaucja. BN VOTUM. Tel; 
501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

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

Tychy oś W, M-4,66,2 m2,3 piętro, cena 
470000 zł VIPART 501 396 663
Chorzów M-3,37,4m2,4 piętro, cena 
185000 zł VIPART 501 396 663
Tychy, os. H, LOKAL ,parter, 150m2. cena 
640000 zł VIPART 501 396 663
Lachowice, Dom,160m2, działka 592m2 
cena 349000 zł, VIPART 501 396 663
Tychy Mąkołowiec-nowy dom, pow 
136m2/550m2, cena 750000 zł VIPART 
501 396 663
Ogrodzienie, działka bud/leś., pow. 
3378m2, cena 55000 zł VIPART 509 733 
966

Tychy Paprocany, działka zieleń eko, pow. 
3170 m2, cena 221900 zł VIPART 509 733 966
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
69000 zł VIPART 509 733 966
Goczałkowice Zdrój, działka 1500 m2,cena 
100000zł VIPART 790 855 188
Tychy  Wygorzele, działka, pow. 1277m2, 
cena 217900zł  VIPART 790 855 188
Tychy  Glinka , działka, pow. 874m2, cena 
460zł/m2  VIPART 501 396 663
Tychy  ul. Krótka , działka, pow. 1717m2, 
cena 447zł/m2  VIPART 501 396 663

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. H, 32,2 m2, wysoki parter, niski 
blok, 2 pokoje, po generalnym remon-
cie. cena 245.000 zł, 731 713 110 www.
ASTON.com.pl
Tychy os.T, 2 niezależne pokoje z osobną 
kuchnią i balkonem 48,6m2, 8 piętro, do 
remontu. Cena 259 000zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy, os. N, 16 piętro, 49,9 m2, 2 poko-
je, po remoncie, 2 balkony, zapierający 
dech widok, cena 290.000 zł, 731 713 100 
www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B 54,4 m2, PARTER, niski ocie-
plony blok, bardzo jasne 2 ustawne po-
koje z możliwością przerobienia na 3, 
oddzielna kuchnia z oknem, duże możli-
wości aranżacyjne, cena 330.000 zł, 731 
713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. R, ul. Rejomnta, 3 piętro, 61 m2, 
3 pokoje, balkon, cena 365.000 zł, 731 713 
100 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. K, 62,2 m2, 4 piętro, niski blok, 
3 pokoje, w tym przestronny duży salon, 
oddzielna kuchnia, balkon, cena 365.000 
zł, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
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
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
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, 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. P, do wynajęcia mieszkanie w 
nowym bloku z windą, komfortowe 2 po-
koje, 47 m2 z komórką lok., czynsz 2200 zł 
(łącznie z CO, internetem i tel. UPC) + me-
dia www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy Żwaków, do wynajęcia 3 pokoje, 74 
m2 z ogródkiem, parter domu jednoro-
dzinnego, czynsz 1700 zł + media www.
ASTON.com.pl 519-595-674

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856
SPRZEDŻ Mieszkań i Apartamentów De-
veloperskich w Tychach– INDOMO tel. 508 
063 856 szczegóły na www.indomo.info.
pl oraz www.facebook.com/indomotychy
SPRZEDŻ Mieszkań i Apartamentów 
Developerskich w Katowicach, Mi-
kołowie i Tychach– INDOMO tel. 508 
063 856 szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
Nowe Działki budowlane – Bojszowy 
Nowe – pow. ok. 1000m2 – cena:150 zł/
m2 - INDOMO tel. 508 063 856 szczegóły 
na www.indomo.info.pl oraz www.fa-
cebook.com/indomotychy
NOWOCZESNY APARTAMENT W TY-
CHACH GOTOWY DO ZAMIESZKA-
NIA – pow. 106m2 + ogródek + 
dwa miejsca parkingowe pod bu-
dynkiem. Osiedle nowych domów 
jednorodzinnych. Tychy Paprocany 
-INDOMO tel. 508 063 856 szcze-
góły na www.indomo.info.pl oraz 
www.facebook.com/indomotychy 

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

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

transport:

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

kupię / sprzedaM:

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

Sprzedam monety „PRL”, medale, odzna-
czenia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335

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

Tanio sprzedam komodę, rogówkę, 2 fote-
le, biurko, 2 stoliki, meblościankę i telewi-
zor Panasonic starego typu za darmo od-
dam. Własny transport Tel: 728 829 023
Karp żywy lub patroszony pod zamó-
wienie Tel. 503 432 981

inne:

Pani 67 lat, szuka wysokiego i samot-
nego Pana w odpowiednim wieku 
z Tychów lub okolic tel: 739 143 869

autoreklama
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Z biura prezesa Klubu Piłkarskiego 
GKS Tychy dotarły do nas w mi-
nionym tygodniu bardzo dobre 
wieści. Przez większość kibiców 
uznawany za najlepszego gracza 
„Trójkolorowych” rundy jesiennej 
aktualnego sezonu Nemanja Nedić 
zostaje na Edukacji 7 na dłużej!

26-letni środkowy obrońca ro-
dem z Czarnogóry ma co prawda 
kontrakt ważny jeszcze do czerwca 
przyszłego roku, ale dobrze jest już 
pół roku wcześniej wiedzieć, że wa-

leczny i skuteczny stoper postano-
wił związać się z Tychami na dłu-
żej. Nowy kontrakt wiąże bowiem 
Nedića z GKS Tychy na następne 
dwa lata, do końca 2024 roku.

– Nemanja przez półtora roku 
występów w naszych barwach 
zaprezentował wysokie umiejęt-
ności, siłę fizyczną i boiskowy 
charakter. Ogromnym jego atu-
tem jest stabilna forma. Znaj-
duje się w bardzo dobrym wie-
ku, jak na środkowego obrońcę 

i głęboko wierzę, że wraz z na-
szym klubem będzie pokonywał 
kolejne etapy piłkarskiego roz-
woju – mówi Leszek Bartnicki, 
prezes KP GKS Tychy.

W rozegranych dotychczas 
w barwach GKS Tychy 47 me-
czach popularny „Nema” zdobył 
dwa gole, swoimi interwencjami 
zapobiegł jednak wielu golom 
straconym, dzięki czemu plasuje 
się w gronie najlepszych obroń-
ców I ligi. ww ●

uznawany za najlepszego gracza GKS minionej jesieni.

„Nema” zostaje w tychach

Nemanja Nedić (w czarnym stroju), mimo, że jest obrońcą, zdobył w barwach GKS dwa gole.
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W 14. kolejce I ligi koszykówki 
GKS Tychy przegrał na wyjeździe 
z WKK Wrocław 69:86.

Tyszanie mają za sobą znako-
mitą serię meczów bez poraż-
ki, ale że żadna hossa nie trwa 
wiecznie, przed tygodniem mu-
sieli przełknąć gorycz porażki 
w meczu z Łańcutem, a teraz dru-
żynie Tomasza Jagiełki również 
nie udało się sięgnąć po komplet 
punktów.

Tyszanie dobrze zaczęli spot-
kanie we Wrocławiu, w pierw-
szej kwarcie prowadzili 19:13 
i wygrali ją jednym punktem. 
Potem jednak skuteczniejsi byli 
gospodarze, którzy na począt-
ku drugiej odsłony objęli pro-
wadzenie. Po pierwszej połowie 
było 43:35 dla WKK, a potem 
rywale powiększali przewagę. 
Przed ostatnią odsłoną prowa-
dzili 16 punktami, a w ostatniej 

kwarcie mieli nawet 22 punkty 
przewagi.

W ekipie trójkolorowych najle-
piej punktował Andrzej Krajew-
ski, notując double-double: 19 
punktów i 12 zbiórek.
Wkk WROcłaW – gkS ty-
chy 86:69 (21:22, 22:13, 24:16, 
19:18).
gkS: Krajewski 19, Koperski 14 
(1 za 3), Mąkowski 13 (3), Tru-
bacz 9 (2), Diduszko 7 (1), Stan-
kowski 4, Tyszka 3 (1), Chodukie-
wicz 0, Nowak 0, Ziaja 0.

czoŁówka tabeli
1. Górnik 14 25 11-3
2. gkS tychy 14 25 11-3
3. Kotwica 13 24 11-2
4. Sokół 13 24 11-2
5. AZS Politechnika 13 22 9-4

Kolejny mecz: 18.12 Górnik Wał-
brzych – GKS Tychy (17). ls ●

w siatkarskich ligach.

porażka 
z oUtsiderem
Wydawało się, że TKS Tychy po-
winien sobie poradzić bez więk-
szych problemów z outsiderem II 
ligi – Volleyem Rybnik. Tymcza-
sem tyska drużyna przegrała 2:3 
(18:23, 18:23, 30:28, 25:15, 13:15)
i zamiast trzech punktów zdoby-
ła jeden.

Dwa pierwsze sety tyszanie 
przegrali do 18, kolejne dwa wy-
grali, a w tie-breaku ulegli Volley-
owi 13:15. Tyska drużyna zajmuje 
7. miejsce z 22 pkt.

Przegrała także drużyna ko-
biet TKS, ulegając UKS Suszec 
0:3 (19:25, 16:25, 22:25). W ta-
beli jest na 9. miejscu z dorob-
kiem 5 pkt.

Kolejne mecze. II liga męż-
czyzn: 18.12 TKS Tychy – AT 
Jastrzębski Węgiel (godz. 16), II 
liga śląska kobiet: 18.12 TKS Ty-

koszykarze przegrali we Wrocławiu.

spowolNieNie

po raz ostatni 
w tyM roku na torze fca 
spotkali się kierowcy, 
by wziąć udziaŁ 
w rywalizacji 
w raMach barbórki 
śląskiej. jak wiadoMo 
Medalowe trofea 
we wszystkich klasach 
saMochodowych 
Mistrzostw tychów 
zostaŁy już rozdane, 
więc zawody 
zaMykające sezon 
byŁy okazją do dobrej 
zabawy i znakoMitego 
widowiska.

Sprzyjały temu zimowe warunki 
– tor był dokładnie odśnieżony 
przed zawodami – a organizato-
rów cieszyła wysoka, jak zwykle, 
frekwencja załóg. Nie zabrakło 
też gości z Rajdowych Samocho-
dowych Mistrzostw Polski, m.in. 
Kacpra Wróblewskiego, tegorocz-
nego wicemistrza Polski w klasie 
Rally2 oraz Jarosława Szeji.

Rywalizacja w Barbórce Ślą-
skiej toczyła się na specjalnie 
wytyczonej trasie, na której za-
wodnicy startowali równolegle. 
Nie zabrakło też widowiskowego 
objazdu beczki. Na ostatni prze-
jazd organizatorzy wyłączyli sto-
pery – zawodnicy mogli zaś za-
brać na swój prawy fotel swoich 
gości, przyjaciół czy rodziny. Go-
ście z RSMP wozili zwycięzców 
charytatywnych licytacji na rzecz 
dzieci i osób chorujących na no-
wotwory.

Pierwsze przejazdy trasy mi-
nęły pod znakiem zaciętej walki 
– na zwycięzców czekały bowiem 
atrakcyjne nagrody. Najlepszy czas 
w klasie 4. i w całych zawodach 
zanotowali Artur Kobiela i Kamil 
Wala, którzy na Barbórkę wróci-
li do subaru imprezy. Za nimi fi-
niszowali Rafał Wlazłowski i Ra-
fał Indyk, również jadący subaru. 
Na najniższym stopniu podium 
stanęli Michał Biały i Adam Bia-
ły (audi 80). W klasie 3. najszybsi 
byli Przemysław i Edyta Mendr-
kowie – załoga hondy civic zano-
towała też drugi czas w całych za-
wodach. Na podium w klasie 3. 
stanęli także Dawid Tomala i Ka-
mila Szczyrbowska oraz Sebastian 
Butyński i Łukasz Biernot – wszy-
scy w hondach civic.

W klasie 2. tak jak w całym se-
zonie najlepszy był Romuald Stasik 
pilotowany przez Grzegorza Pęka-
lę (citroën C2). Na mecie pokona-
li Tomasza i Dominika Jasińskich 
(honda civic) oraz Pawła Lipow-
czana i Łukasza Zieję (honda ci-
vic). W klasie 1. w pierwszej trójce 
finiszowali Delfin Orłowski i Sła-
womir Raczek (nissan almera), 
Patryk Jurkiewicz i Ruben Niern-
see (opel corsa) oraz Jakub Włoch 
i Piotr Pisula (ford fiesta).

Łukasz Krzyżowski i Michał 
Długosz (bmw 318 ti) triumfo-
wali w klasie RWD. Wśród aut 
francuskich (klasa PPC) najlepiej 
wypadli Krzysztof Bednarski i An-
drzej Sala (peugeot 106), a z ry-
walizacji fiatów seicento i cinqu-
ecento (klasa CENTO) zwycięsko 

wyszli Wojciech Najgrodzki i Ja-
kub Najgrodzki (fiat cinquecen-
to). Wśród aut zabytkowych naj-
lepiej radzili sobie Paweł Sitek 
i Michał Cianciara (łada 2105). 
W klasie Open 4WD zwycięstwo 
zapewnili sobie Grzegorz Gnia-
dek i Arkadiusz Buczek (subaru 
impreza) a w Open 2WD pierwsi 
na mecie byli Bartłomiej i Krysty-
na Gilewscy (renault clio sport). 
Kajetan Świder i Marcin Borycki 
(honda civic) byli pierwszą spo-
śród załóg w klasie Gość.

Zwycięzcy w każdej z klas 
otrzymali od organizatorów 
– Automobilklubu Ziemi Ty-
skiej – voucher na darmowy start 
w jednej z przyszłorocznych rund 
SMT. Każda załoga, która stanę-
ła na podium w swojej klasie mo-
gła wylosować dodatkowy upo-
minek – jeden z pięciu zestawów 
nagród ufundowanych przez 
sponsorów: kalendarze rajdowe 
Polskiego Związku Motorowego, 
karnety na kręgle od MK Bowling 
Katowice, zestawy środków smar-
nych od AVIA Silesia Oil, vou-
chery na symulatory jazdy od Ra-
cemand – Centrum wirtualnego 
motorsportu oraz koszulki Raj-
du Śląska od Fundacji Automo-
bilistów.

Organizatorem Samochodo-
wych Mistrzostw Tychów i Bar-
bórki Śląskiej jest Automobilklub 
Ziemi Tyskiej. Partnerami cy-
klu są województwo śląskie oraz 
miasto Tychy. Sponsorami cyklu 
są FCA Poland, AVIA, Sortex i Ti-
me4. oprac. ls ●

Nie był to udany weekend dla ho-
keistów GKS Tychy. Po wygranej 
w czwartek z Zagłębiem, w nie-
dzielę doznali wysokiej porażki 
z obrońcami tytułu – JKH GKS 
Jastrzębie 2:6. To sprawiło, że ty-
szanie czują już na sobie oddech 
jastrzębian, bowiem w tabeli 
JKH GKS znalazł się na 4. miej-
scu z zaledwie trzema punktami 
straty do GKS Tychy. Mistrzowie 
jednak mają jeden mecz rozegra-
ny mniej.

GKS Tychy dość spokojnie 
pokonał Zagłębie Sosnowiec 3:0. 
Od początku tyszanie mocno 
zaatakowali, kilka razy szczęścia 
próbował Dupuy, strzelał Szcze-
chura, Biro, Kotlorz szanse miał 
Rzeszutko. Był to kwadrans, kie-
dy tyszanie nie pozwalali wy-
tchnąć bramkarzowi gości. Gol 
padł w 18 min. – Szczechura po-
dał zza bramki do Cichego, jed-
nak temu złamał się kij i krążek 
trafił do Mroczkowskiego, który 
zdecydował się na mocny strzał 
i GKS objął prowadzenie.

Drugą tercję tyszanie znów za-
częli bardzo dobrze i kiedy w 26 
min. po raz kolejny akcja prze-
niosła pod bramkę Fiłomien-
ki, Mroczkowski podał krążek 
do Jeziorskiego, który bez przy-
jęcia uderzył wprost do bramki. 
Jeszcze w tej samej tercji tysza-
nie podwyższyli – w ostatniej mi-
nucie Fieofanow z bliska uderzył 
krążek. Fiłomence udało się od-
bić parkanem, ale wprost pod kij 
Sierguszkina, który nie zmarno-
wał okazji.

W ostatniej odsłonie GKS 
zwolnił tempo, choć zawodni-
cy także starali się znaleźć dro-
gę do sosnowieckiej bramki. Go-
lem mogła się zakończyć akcja 
Szczechury i Michałowskiego 
z 46 min., potem strzały Fieofa-
nowa, Marca, czy Cichego. Jed-
nak goście nie popełnili błędu 
w defensywie, dobrze bronił też 
Fiłomenko. I choć Zagłębie pró-
bowało kontrami rozbić szyki ty-
szan, sztuka ta się im nie uda-
ła, a Lewartowski po raz czwarty 

w tym sezonie zachował czyste 
konto.
gkS tychy – ZagłęBie SOS-
NOWiec 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). 
Bramki: Mroczkowski, Jeziorski, 
Sierguszkin.

Niestety, niedzielna konfronta-
cja tyszan z mistrzami Polski JKH 
GKS Jastrzębie przyniosła wysoką 
porażkę, bowiem tyszanie prze-
grali 2:6. Niewiele mieli atutów 
w porównaniu z bardziej dokład-
ną, a przede wszystkim skutecz-
ną grą rywali.
jkh gkS jaStRZęBie – gkS 
tychy 6:2 (1:1, 2:0, 3:1). Bram-
ki: Seed, Sierguszkin. ls

1. unia 25 56 104-62
2. Katowice 23 52 87-49
3. tychy 27 47 82-76
4. Jastrzębie 26 44 88-71
5. cracovia 26 43 78-70
6. Toruń 27 37 74-80
7. Sanok 26 34 80-84
8. Zagłębie 26 24 66-99
9. Podhale 26 11 51-119

W Bydgoszczy rozegrano pływa-
ckie mistrzostwa Polski juniorów 
17-18 lat, młodzieżowców i senio-
rów. Drużynę MKP Wodnik 29 
Tychy reprezentowało trzech za-
wodników: Dawid Wiekiera w ka-
tegorii młodzieżowców i senio-
rów, Kacper Komorowski i Kamil 
Jaworski wśród 17-18 latków.

Wspaniałe wyniki uzyskał 
Dawid Wiekiera, który w Byd-
goszczy zdobył łącznie 7 medali 
w dwóch kategoriach wiekowych. 
W tym roku Dawid debiutuje 
wśród młodzieżowców (zawod-
nicy od 19 lat), ale rywalizował 
także z seniorami i w tej kate-
gorii również zdobywał medale, 
w tym złoto na 200 m stylem kla-
sycznym. Na tym dystansie tysza-
nin jest obecnie najlepszym pol-
skim pływakiem, bowiem złoto 
wywalczył także podczas letnich 
mistrzostw Polski.

Oto medalowy dorobek MP 
Dawida Wiekiery: 200 m stylem 

klasycznym: 2.06,7 – rekord Ślą-
ska i dwa tytuły mistrza Polski 
seniorów i mistrza Polski mło-
dzieżowców; 100 m stylem kla-
sycznym: 58,5 – rekord Śląska 
i tytuły wicemistrza Polski se-
niorów oraz mistrzostwo Polski 
młodzieżowców; 50 m stylem kla-
sycznym: 27,1 – brązowy medal 
mistrzostw Polski młodzieżow-
ców; 200 m stylem zmiennym: 
1.58,9 – brązowy medal MP se-
niorów i srebrny medal MP mło-
dzieżowców.

W konkurencji 200 m stylem 
klasycznym w finale C zwycię-
żył Kacper Komorowski (finał 
17-18 latków), a trzecie miej-
sce w tym finale zajął Kamil Ja-
worski – 2.20,5 to jego rekord 
życiowy. Kacper Komorowski 
wystąpił także w finale C 100 m 
stylem klasycznym – 1.03,2. Ka-
mil Jaworski 100 m stylem kla-
sycznym 1.04,0 – rekord życio-
wy.

W Gliwicach rozegrano mi-
strzostwa Polski 16-latków. 
Znakomicie popłynęła Wikto-
ria Radek, która zdobyła rekor-
dową w swojej karierze liczbę 
medali, bo aż cztery! Oto dy-
stanse i trofea Wiktorii: 200 m 
stylem klasycznym – złoty me-
dal (2.30,95), 50 m stylem mo-
tylkowym – brązowy medal 
i rekord Śląska – 27,64, 100 m 
stylem motylkowym – brązo-
wy medal (1.02,0), 100 m sty-
lem klasycznym – brązowy me-
dal (1.09,7).

W mistrzostwach Polski 15-lat-
ków w Lublinie startował Alek-
sander Ławniczak. Oto jego wy-
niki: 50 m stylem klasycznym 
– finał A (10. miejsce) 30,0 re-
kord życiowy; 100 m stylem kla-
sycznym – finał A (7. miejsce) 
1.06,2; 200 m stylem klasycznym 
finał A (5. miejsce) 2.23,3 rekord 
życiowy.
ls ●

barbórka Śląska 
na torZE
podczas zawodów NIE ZABRAKłO GOŚcI Z RAJDOWycH SAMOcHODOWycH MISTRZOSTW 
POLSKI. 

dawid wiekiera i wiktoria radek na podium mistrzostw Polski.

gwiazdy wodNika

po wygranej z zagłębiem hokeiści GKS Tychy doznali wysokiej porażki z JKH GKS Jastrzębie.

tyszaNie w cieNiU mistrza
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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.

14 listopada obchodzony był 
Światowy Dzień Cukrzycy. 
Mamy w schronisku taką właś-

nie „słodką” jak Coca-Cola 
damę o imieniu... Cola. Sunia 
musi mieć codziennie mierzo-
ny poziom insuliny i podawa-
ne leki. Musi też być karmiona 
specjalistyczną karmą Hepatic, 
która wspomaga pracę wątroby 
i trzustki. I na tym kończą się 
jej „wady”, jeśli tak możemy na-
zwać jej chorobę. Cola wszystkie 
zabiegi znosi dzielnie i bezprob-
lemowo. Poza tym jest cudow-
nym przytulasem, który kocha 
cały świat. Kocha całym swoim 
psim serduszkiem i ludzi i inne 
zwierzęta. Może wśród wielbi-

cieli naszych psiaków jest ktoś 
kto również choruje na cukrzycę 
i chciałby mieć w Coli towarzy-
sza niedoli? 
rM ●

cO Wiemy O PSie:

imię: cola
Wiek: około 7 lat
Waga: około 6 kg
Płeć: suczka
NR eWiDeNcyjNy: 7563
cola czeka za zabieg 
sterylizacji.
Przebywa w Miejskim 
Schronisku dla Zwierząt 
w Tychach.
NR teLefONu W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

Więcej Na WWW.kuLtuRa.tychy.PL

14 grudnia, wtorek
godz. 17 – SZTuKA X MuZy – projekcja filmu 
dla dorosłych „Złodziejaszki” (MBP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – ScENA TEATRu TV – pokaz spekta-
klu „czwarta siostra” w reż. Agnieszki Glińskiej 
(Pasaż Kultury Andromeda, pl. Baczyńskiego)

15 grudnia, środa
godz. 17 – ŚWIąTEcZNE WIEŃcE – warsztaty 
rękodzielnicze (Klub McK urbanowice, ul. Prze-
jazdowa 8)
godz. 18 – TuRy KuLTuRy: spotkanie z akto-
rem Szymonem Bobrowskim (MBP – Mediate-
ka, al. Piłsudskiego 16)

16 grudnia, czwartek
godz. 17 – ARTySTycZNE dekorowanie pier-
ników – warsztaty rękodzieła dla dorosłych 
(Klub McK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)
godz. 18 – „NOWE SZATy KRóLA” – spektakl 
Teatru „BELfEgoR” (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)

17 grudnia, piątek
godz. 14 – XIII TySKI JARMARK Bożonarodze-
niowy – Ice Show – pokaz rzeźbienia w lodzie 
(pl. Baczyńskiego)
godz. 14-18 – XIII TySKI JARMARK Bożona-
rodzeniowy – Rodzinna fabryka Kreatywności 
– warsztaty świąteczne dla dzieci (pl. Baczyń-
skiego)
godz. 18 – MARTWE Z NATuRy – wernisaż wy-
stawy prac Ryszarda czernowa (Galeria „Obok”, 
Pasaż Kultury Andromeda, pl. Baczyńskiego)
godz. 20 – XIII TySKI JARMARK Bożonarodze-
niowy – ROcKOWO-fOLKOWE kolędowania 
z zespołem Eloi (pl. Baczyńskiego)

18 grudnia, sobota
godz. 11 – AuKSO4KIDS „Gama i pasażero-
wie: A – Elżbieta Sikora” – warsztaty muzyczne 
dla dzieci (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

godz. 11 – LAcuS czyli jezioro – warsztaty 
sensoryczne dla najmłodszych (Muzeum Miej-
skie, pl. Wolności 1)
godz. 14-18 – XIII TySKI JARMARK Bożona-
rodzeniowy – Rodzinna fabryka Kreatywności 
– warsztaty świąteczne dla dzieci (pl. Baczyń-
skiego)
godz. 15 – XIII TySKI JARMARK Bożonarodze-
niowy – „Zmarznięty Święty i dwa małe elfy” 
– spektakl dla dzieci (pl. Baczyńskiego)
godz. 16 – O cHOINKA! – świąteczne warszta-
ty manualne (Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 18 – XIII TySKI JARMARK Bożonaro-
dzeniowy – „Magia świąt” – animacje dla dzieci 
(pl. Baczyńskiego)
godz. 19.30 – XIII TySKI JARMARK Bożonaro-
dzeniowy – Zimowa podróż do Laponii z psem 
– spotkanie z podróżnikami (pl. Baczyńskiego)
godz. 20 – XIII TySKI JARMARK Bożonarodzenio-
wy – Jazzy christmas – koncert Jacka Dobrzań-
skiego i Mariusz Orzełowski (pl. Baczyńskiego)

19 grudnia, niedziela
godz. 12 – ANuKSO ON/SIDE – Matinee – 
John Adams (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 14-18 – XIII TySKI JARMARK Bożonaro-
dzeniowy – Rodzinna fabryka Kreatywności – 
warsztaty świąteczne dla dzieci (pl. Baczyńskiego)
godz. 15 – XIII TySKI JARMARK Bożonarodze-
niowy – „fabryka śniegu” – spektakl dla dzieci 
(pl. Baczyńskiego)
godz. 18 – XIII TySKI JARMARK Bożonarodze-
niowy – „Mikołaj w opałach” – spektakl i pokazy 
ognia (pl. Baczyńskiego)
godz. 19 – LEMON – koncert zimowy (Ti-
chauer Music, ul. Browarowa 21)
godz. 19.30 – XIII TySKI JARMARK Bożonarodze-
niowy – Zimowa podróż motocyklem na Sybe-
rię – spotkanie z podróżnikiem (pl. Baczyńskiego)
godz. 20 – XIII TySKI JARMARK Bożonarodze-
niowy – fOLKOWE KOLęDOWANIE z kapelą gó-
ralską Jetelinka (pl. Baczyńskiego)
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horoskop
strzelec 22.Xi-21.Xii
Poczujesz głód ryzykownych działań. W miłości 
zdaj się na intuicję. Romantyczne przygody 
pojawią się na horyzoncie!

koziorożec 22.Xii-19.i
W pracy ciekawe perspektywy! W związku 
ogień namiętności. Koniecznie zainwestuj 
w siebie.

wodnik 20.i-18.ii
Gwiazdy pozwolą ci być w energii pieniędzy. 
Koniecznie zagraj na loterii. Masz szansę 
powiększyć swój majątek!

ryby 19.ii-20.iii
Księżyc obniży Twój poziom energii. uważaj 
na siebie, bo będziesz teraz narażony na wszelkie 
urazy i kontuzje!

baran 21.iii-20.iV
Staniesz się ambitny i pewny siebie. 
W końcu realnie spojrzysz na swoje dokonania 
i możliwości. Przypływ gotówki na horyzoncie!

byk 21.iV-21.V
Przed Tobą czas intensywnej pracy. W firmie 
urwanie głowy, w domu istne szaleństwo. 
Koniecznie znajdź czas tylko dla siebie.

bliŹnięta 22.V-20.Vi
Nie będzie dla ciebie teraz rzeczy niemożliwych! 
Możesz śmiało realizować swoje marzenia i sięgać 
po więcej.

rak 21.Vi-22.Vii
Gwiazdy zapewnią ci świetną kondycję, a sama 
Wenus zadba o urodę. Będziesz teraz obiektem 
westchnień i pożądania!

lew 23.Vii-22.Viii
Możesz teraz zdobyć dosłownie wszystko, ale pod 
jednym warunkiem. Absolutnie, ani na chwilę nie 
wolno ci zwątpić w siebie!

panna 23.Viii-22.iX
Wyluzuj, a poznasz piękniejsze strony życia oraz 
miłości! Na pracy świat się nie kończy. Miłej zabawy!

waga 23.iX-23.X
Postaw teraz przede wszystkim na udane relacje. 
Najwięcej możesz zyskać dzięki przychylności 
otoczenia.

skorpion 24.X-21.Xi
Dzięki wpływom gwiazd będziesz teraz na fali. 
Pozwól, by pomyślne wiatry przywiały do ciebie 
szczęście!
 WRóżka aDRaSteja teL. 692 893 871

Hasło z krzyżówki nr 733: 
MIKOłAJKOWE PREZENTY

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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