
bezpŁatny 
tyski 
tygodnik
Miejski

najpierw dziecko, potem drzewo
Młodzi tyscy rodzice posadzili na terenie miasta  
prawie 100 drzew dedykowanych ich dzieciom.

W rezerwach nadzieja
Pierwszoligowi piłkarze kończą stracony 
sezon, rezerwy wciąż z szansą na awans. 

tychy miasto – tychy dom
Przy okazji Europejskiej Nocy Muzeów otwarto 
wystawę fotografii Zygmunta Kubskiego.3 148
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laury dla misTrzów
w minionym tygodniu uhonorowano wybitnych tyskich sportowców podczas gali w teatrze małym.

batalia 
trwa 
Miasto Tychy wygrało dwie sądo-
we sprawy z mieszkańcami, a do-
tyczyły one sprzedaży mieszkań 
z bonifikatą. Mieszkańcy jednak 
nie rezygnują i zapowiadają zło-
żenie pozwu zbiorowego.

Przypomnijmy, iż kilka lat temu 
mieszkanie komunalne w Tychach 
można było kupić z 70-procento-
wą bonifikatą. Mieszkańcy skła-
dali wnioski jeszcze we wrześ-
niu 2018 roku, jednak miasto już 
wstrzymało sprzedaż i od 30 sierp-
nia 2018 roku nie przeznaczyło 
do sprzedaży żadnego komunal-
nego lokalu na takich właśnie pre-
ferencyjnych warunkach. str. 5
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beniaMin groMny Ma 24 
lata i od zaWsze kochaŁ 
Muzykę. tWorzy ją, pisze 
teksty, nagryWa sWoje 
utWory, ale przede 
WszystkiM produkuje 
ją jako realizator 
dźWięku We WŁasnyM 
studio beb studio. 
kiedyś, jako nastolatek, 
MiaŁ ogroMny 
probleM z dostępeM 
do profesjonalnego 
studia. dziś drzWi 
takiego Miejsca 
otWorzyŁ dla MŁodych 
artystóW.

Porusza się głównie w obrębie 
gatunków muzycznych jak rap 
czy trap i innych wywodzących 
się z kultury hip-hop. Przez wiele 
lat nagrywał swoje utwory w po-
koju w bloku, gdzie funkcjonowa-
ło prowizoryczne studio. – Wielu 
młodych chłopaków z miasta i nie 
tylko wpadało tam do nas nagry-

wać. Po paru latach, gdy wykla-
rował się już skład naszej ekipy, 
pomyślałem o bardziej profesjo-
nalnych rozwiązaniach. W poko-
ju w mieszkaniu za bardzo prze-
szkadzaliśmy domownikom, 
wszak cały czas grała muzyka, 
którą żyjemy, Zacząłem wszyst-
ko planować – wspomina.

W tak zwanym międzyczasie 
Beniamin zbiera doświadczenia 
i podpatruje rozwiązania w stu-
diach nagraniowych w okolicy, 
odwiedza również jedno z bar-
dziej znanych miejsc w środowi-
sku młodych raperów: Nobocoto 
Studio. – Zobaczyłem, jak wyglą-
da od wewnątrz świat profesjonal-
nej realizacji dźwięku i produk-
cji muzycznej. Postanowiłem te 
rozwiązania przenieść do swojego 
studia w Tychach, by pomóc zdol-
nym chłopakom z naszego miasta 
i okolic – mówi Beniamin.

Tak powstała wytwórnia BEB 
Studio, oferująca młodym ra-
perom kompleksową obsługę 

od promocji po reklamę czy mar-
keting i koncerty. Przynajmniej 
w założeniu. Jak mówi Beniamin, 
miejsce to „skupia utalentowa-
nych artystów, którzy poświęca-
ją życie muzyce i jest najbardziej 
zaawansowane technicznie w na-
szym mieście”. Artyści w razie po-
trzeby mogą z niego korzystać 
24 godziny na dobę, siedem dni 
w tygodniu w ramach projektu 
BEB Starter. – Jest to akcja mają-
ca na celu wspieranie młodzieży 
i kultury w Tychach. Przez wie-
le lat obserwowałem, jak wielu 
młodych ambitnych ludzi z na-
szego miasta chciało spróbować 
swoich sił w rapie, ale nie mie-
li gdzie realizować swojego po-
tencjału. Tu pojawiam się właś-
nie ja i BEB Starter. W ramach 
projektu pomagam młodym ar-
tystom we wszystkim od zera. 
Każdy może przyjść do nasze-
go studia, w którym pomożemy 
mu napisać tekst oraz pokażemy, 
jak to wszystko wygląda od środ-

ka. Jeśli trzeba, to nastawimy go 
mentalnie do tej drogi, bo jest 
to bardzo ważne w tej dziedzi-
nie. Jeśli będzie się odpowiednio 
rozwijał, to prowadzimy go da-
lej poprzez cały marketing, social 

media, nagrywanie albumu czy 
nagranie teledysków. Ciężko pra-
cujemy, żeby wyjść na rynek ogól-
nopolski i pokazać rap z Tychów 
z jak najlepszej strony. Uważam, 
że nasze miasto może być dum-

ne ze swoich reprezentantów, a ci 
zasługują na odpowiednią opie-
kę medialną, wizerunkową i arty-
styczną. Dzięki BEB Studio mogą 
to otrzymać bez opuszczania gra-
nic miasta. kaMil peszat ●

Tyski raP-sTarTer
stWorzyŁ studio I POMAGA PRZEbIć SIę MłODyM ARTySTOM.

Beniamin Gromny w BEB Studio.
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stare polskie 
porzekadŁo MóWi, 
że praWdziWy 
Mężczyzna poWinien 
spŁodzić syna, 
zbudoWać doM 
i posadzić drzeWo. 
tyski zakŁad usŁug 
koMunalnych 
poMógŁ tyszanoM 
WyWiązać się z jednej 
z tych poWinności. 
W MinionyM tygodniu 
tyszanie, któryM 
urodziŁo się dziecko 
W 2019 r. posadzili 
praWie 90 drzeW W 9 
lokalizacjach.

Zabawa rozpoczęła się w ubiegły 
wtorek, kiedy to w Parku Suble 
zainaugurowano akcję. – Z jed-
nej strony jesteśmy mile zasko-
czeni liczbą chętnych, ale nie 
ma co ukrywać, że po cichu liczy-
liśmy na zainteresowane – mó-
wiła Hanna Skoczylas, zastępca 
prezydenta Tychów. – To okaza-
ło się na tyle duże, że zwiększyli-
śmy ilość drzewek do posadzenia. 
Cieszymy się tym, że mieszkańcy 
miasta chcą się podzielić z nami 
taką radosną chwilą, jaką jest uro-
dzenie dziecka. Nas cieszy każde 
nowe urodzenie z uwagi na to, 
że to jest nowy mieszkaniec mia-
sta – dopowiada.

wzorem największych miast
Akcja zrodziła się z pomysłu 
Tyskiego Zakładu Usług Ko-
munalnych, który poszedł wzo-

rem największych europejskich 
miast. – Takie trendy umacniają 
więź między człowiekiem a śro-
dowiskiem – mówi Agnieszka 
Lyszczok, dyrektor TZUK. – Na-
szym zadaniem jest zaangażować 
mieszkańców emocjonalnie, stąd 
pomysł na nadawanie drzewom 
imion noworodków. Wielu miesz-
kańców przyznawało, że po raz 
pierwszy są w rejonie, w którym 
sadziliśmy drzewa, pomimo tego 
że mieszkają w okolicy. Takimi 
działaniami również zachęcamy 
do odwiedzania parków w naszym 
mieście. Już wkrótce, bo 25 maja, 
rusza czwarty już sezon bezpłat-
nych zajęć na świeżym powietrzu 
dla kobiet, organizowanych przez 
projekt Fit Tyskie w Parku Suble 
i w Parku Południowym, do któ-
rego gorąco zachęcamy. Wraca-
jąc do drzew, sadziliśmy wiśnie, 
głogi i brzozy, które, są drzewa-
mi symbolicznymi. To są drzewa 
nasze, rodzime, tyskie. Zachęci-
liśmy rodziny do tego, aby wzię-
ły udział w tym przedsięwzięciu. 
Pielęgnacja i podlewanie pozo-
staje po stronie TZUK. Będziemy 
tak dbać, aby te nasze dzieci rosły 
nam w zdrowiu – opowiadała.

mieszkańcy zadowoleni
Pomysł z sadzeniem drzew 
ma nie tylko charakter symbo-
liczny, ale również stanowi ini-
cjatywę obywatelską. Spotkał się 
z bardzo pozytywnym odbiorem 
mieszkańców, którzy zaangażo-
wali się w sadzenie drzew wraz 
ze swoimi dziećmi. – Uważam, 

że to jest świetna sprawa – mówi 
tyszanin Radosław Kaźmierczak. 
– W zeszłym roku urodziła mi się 
córka Sofia i mój tata powiedział 
mi o tej akcji. Uznałem, że trze-
ba zadośćuczynić tradycji i posa-
dzić to drzewo. Zdecydowałem 
się na Park Suble, bo często tutaj 
chodzimy z Sofią na spacery. Ak-
cja ma bardzo pozytywny wymiar 
i mam nadzieję, że będzie konty-
nuowana – dodał.

Wśród mieszkańców mia-
sta, którzy przez trzy dni sadzi-
li drzewa razem z TZUK, zna-
lazła się też mieszkanka, której 
temat jest bardzo bliski. – Stu-
diowałam architekturę krajo-
brazu – mówi mama blisko 
rocznego Aleksandra. – Muszę 
przyznać, że z podobnym po-
mysłem spotkałam się po raz 
pierwszy i jestem nim zachwy-
cona. Po pierwsze ma ogromną 
wartość pedagogiczną, bowiem 
mieszkańcy, którzy posadzili 
drzewo, zaangażują się w proces 
emocjonalnie. Na pewno będą 
o tym opowiadać znajomym, 
a sporo z nich pójdzie tymi śla-
dami, dzięki czemu świadomość 
o środowisku powoli będzie ro-
sła. Jest to trochę myślenie ży-
czeniowe, ale niepozbawione 
zupełnie sensu. Poza tym budo-
wanie krajobrazu na bazie ro-
ślin to zawsze jest dobry pomysł. 
Publikacje naukowe prześciga-
ją się w donoszeniu o zbawien-
nym wpływie kontaktu z natu-
rą na nasze zdrowie psychiczne 
i również fizyczne. Bardzo się 

cieszę, że u nas w mieście ktoś 
wpadł na ten pomysł.

Do TZUK wpłynęło ponad 
400 zgłoszeń. Nasadzeń doko-
nano również w Parku Górni-

czym, Parku Niedźwiadków, 
przy ul Burschego, Rodzinnym 
Parku bł. Karoliny, Parku Jawo-
rek, przy ciągu pieszo-jezdnym 
między os. O i N, Parku Miejskim 

Solidarności oraz nad jeziorem 
Paprocany. Dowiedzieliśmy się, 
że pomysł będzie kontynuowany 
w przyszłych latach.
kaMil peszat ●

W najbliższy czwartek w godzi-
nach od 10 do 13 na Stadionie 
Miejskim w Tychach przy ul. Edu-
kacji odbędą się Tyskie Targi Pra-
cy i Przedsiębiorczości, na których 
lokalni przedsiębiorcy będą mogli 
zaprezentować swoje oferty pracy, 
w tym oferty pracy dla obywateli 
Ukrainy zamieszkujących Tychy 
i powiat bieruńsko-lędziński.

Wszyscy zainteresowani 
udziałem, powinni wypełnić 

formularz zgłoszeniowy (do-
stępny na stronie Urzędu Mia-
sta Tychy i PUP) i odesłać go 
drogą elektroniczną do 17 maja 
na adres e-mail: kancelaria@
pup.tychy.pl. 

W przypadku, jeśli stanowiska 
pracy dedykowane są wyłącznie 
mężczyznom, urzędnicy proszą 
o zaznaczenie tego faktu w for-
mularzu zgłoszeniowym. W ra-
zie pytań można skontaktować 

się telefonicznie: (32) 781 58 61. 
Udział w Targach Pracy jest cał-
kowicie bezpłatny.

Organizatorem Targów Pra-
cy i Przedsiębiorczości są: Urząd 
Miasta, Okręgowa Izba Prze-
mysłowo-Handlowa, Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
Podstrefa Tyska, Cech Rzemiosł 
i Przedsiębiorczości oraz Powia-
towy Urząd Pracy.
oprac. kp ●

oferta dla pracodawców i poszukujących zatrudnienia.

Praca czeka na stadionie

najPierw dzieCko, PoTem drzewo
tyszanie posadzili blisko 90 drzeW W DZIEWIęcIu MIEjScAch. 

Akcja sadzenia drzew spotkała się z niebywałym zainteresowaniem.
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Raport o stanie Gminy Miasta Tychy
Informuję, że na sesji Rady Miasta Tychy w dniu 26  maja 2022 r. przeprowadzanej w formie 
zdalnej, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Tychy podsumowującym 
działalność Prezydenta Miasta w roku 2021. W szczególności przedmiotem Raportu będzie re-
alizacja programów oraz przyjętej strategii rozwoju miasta, wykonanie uchwał Rady Miasta, 
w tym Budżetu Obywatelskiego.

W debacie nad raportem o stanie miasta mogą wziąć udział jego mieszkańcy. Każdy miesz-
kaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącej Rady Miasta Tychy pisemne zgło-
szenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu po-
przedzającym dzień zwołania sesji, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie 
Miasta. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewod-
niczącą Rady Miasta zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 
maksymalnie 15 osób, chyba że Rada Miasta Tychy postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Raport o stanie Gminy Miasta Tychy za 2021 r. zamieszczony został na stronach Biuletynu 
Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miasta: RAPORT O STANIE GMINY.

Istnieje możliwość zapoznania się z Raportem w formie papierowej po uprzednim zgłosze-
niu tego faktu w Wydziale Obsługi Rady Miasta tel. 32/7763304.

W związku z powyższym zgłoszenia do debaty można składać w Urzędzie Miasta Tychy w 
Wydziale Obsługi Rady Miasta, III piętro, pokój 302 do dnia 25 maja 2022 r. w godzinach pra-
cy Urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca 
zamierzającego wziąć udział w debacie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Wzór karty 
zgłoszenia oraz wzór karty poparcia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakład-
ce Urząd Miasta: RAPORT O STANIE GMINY.
Podstawa prawna: art. 28aa, ust.6, 7, 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559).

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
/-/ Barbara Konieczna

12 Maja W jednostce psp 
W tychach odbyŁy się 
uroczystości z okazji 
dnia strażaka.

Po dwuletniej przerwie, spowo-
dowanej pandemią, tyscy straża-
cy znów mogli odbyć tradycyjną 
zbiórkę i świętować Dzień Stra-
żaka. Wśród zaproszonych gości 
byli m.in. wiceprezydent miasta 
Tychy Maciej Gramatyka, radny 
Sejmiku Śląskiego Piotr Czarny-
noga, komendanci Państwowej 
Straży Pożarnej z całego Śląska, 
z Oświęcimia oraz emerytowani 
strażacy. Ceremonia rozpoczęła 
się od uroczystego podniesienia 
flagi państwowej i odśpiewania 
Mazurka Dąbrowskiego.

– „Dobroć jest czymś bardzo 
prostym. Być zawsze do dyspo-
zycji drugich. Nigdy nie szukać 
samego siebie”. Te słowa idealnie 
wpisują się w to, co robią straża-
cy. W naszą służbę, poświęce-
nie i każdorazowo podejmowa-
ny trud związany z ratowaniem 
życia, zdrowia i mienia. Także 
z empatią na ludzkie cierpienie, 
jaką każdy strażak emanuje – 
mówił Komendant Miejski PSP 
w Tychach st. bryg. Piotr Szojda. 
– Ostatni rok był dla nas wszyst-
kich niezwykle trudnym rokiem. 
Nasi strażacy wspomagali służ-
by Państwowego Ratownictwa 
Medycznego i służby sanitarno
-emidemiologiczne, będąc nie-
jednokrotnie na pierwszej linii. 
Pomagaliśmy w dystrybucji ma-
seczek i najpotrzebniejszych rze-

czy do szkół, przedszkoli i żłob-
ków. Dowoziliśmy tlen medyczny 
do szpitali. Część naszych stra-
żaków, którzy są ratownikami 
medycznymi, pomagali również 
w szpitalach covidowych w Ka-
towicach. W związku z zaistnia-
łą sytuacją na wschodzie, to tak-
że pomoc osobom dotkniętym 
wojną w Ukrainie. Zakres na-
szych zadań poszerzył się zatem 
znacznie o te wszystkie dodatko-
we obowiązki – kontynuował.

Po krótkiej lekcji historii 
i przedstawieniu genezy powsta-
nia ustawy o Państwowej Stra-
ży Pożarnej z 1991 roku wyróż-
niających się tyskich strażaków 
uhonorowano awansami i odzna-
czeniami. W formie podziękowań 
za pomoc i dofinansowanie PSP 
pamiątkowe odznaczenia otrzy-
mał również prezydent Tychów 
Andrzej Dziuba, jego zastępca 
Maciej Gramatyka czy marsza-
łek województwa śląskiego Ja-
kub Chełstowski.

Do zebranych funkcjonariuszy 
przemówił też zastępca prezyden-
ta Tychów Maciej Gramatyka: – 
Chciałbym szczerze podziękować 
za waszą pracę i służbę. Określe-
nie „gaszenie pożarów” w ostat-
nich latach nabrało zupełnie in-
nego znaczenia dzięki wam. 
Tymi pożarami nie były tylko te 
związane z ogniem. Pierwszym 
z nich była pandemia. Często 
zastępowaliście karetki pogoto-
wia, ze względu na to, że pogo-
towie nie było w stanie dojechać, 
bo medycy zajęci byli pacjentami 

covidowymi. To był ten pierwszy 
pożar, gdzie mogliśmy na was li-
czyć, co było niesamowite. Robi-
liście to wszystko z narażeniem 
własnego zdrowia i życia. Wyda-
wałoby się, że już nas nie spotka 
nic takiego, z czym mielibyśmy 
sobie nie poradzić. Ale wte-
dy wybuchła wojna w Ukrainie. 
Pomagaliście w różnego rodza-
ju sprawach, często tych najbar-
dziej prozaicznych, jak dostarcza-
nie łóżek piętrowych. Gratuluję 
wszystkim tym, którzy zostali na-
grodzeni za pracę, służbę na rzecz 
mieszkańców. To wyjątkowa pra-
ca. Poświęcenie, ofiarność, z na-
rażeniem swojego zdrowia i ży-
cia. Jesteście w tych sytuacjach, 
które ja sobie mogę tylko wyob-
razić, a wy w nich uczestniczy-
cie. W tych ludzkich dramatach 
– kontynuował.

– To, jakie zadania wykonu-
ją strażacy, świadczy o tym, jak 
ważnym jesteście ogniwem, jeśli 
chodzi o system obrony cywilnej 
i ochrony ludności kraju – stwier-
dził obecny na uroczystościach 
bryg. Arkadiusz Krzemiński, za-
stępca śląskiego komendanta PSP. 
– W obecnej sytuacji podczas kry-
zysu humanitarnego, związanego 
z działaniami wojennymi w Ukra-
inie, daliście kolejny dowód na to, 
że zawsze można na was liczyć. 
Swoim profesjonalizmem i odda-
niem potraficie pokonać wszelkie 
trudności.

Po uroczystościach oficjal-
nych przyszedł czas na strażacki 
„dzień otwarty”. Od godziny 14 
do 18 każdy mieszkaniec miasta, 
który wybrał się pod tyską remi-
zę, mógł poznać, na czym po-
lega praca pożarników. Można 
było porozmawiać ze strażakami, 
wsiąść do pojazdów gaśniczych, 
a także przymierzyć strój straża-
ka. W harmonogramie uroczy-
stości znalazły się także pokaz ra-
townictwa technicznego, gaszenia 
oleju i pierwszej pomocy. Niespo-
dzianką przygotowaną przez stra-
żaków dla najmłodszych miesz-
kańców miasta była możliwość 
lania wodą z węża strażackiego. 
Zgromadzeni na Dniu Strażaka 
mogli także liczyć na poczęstu-
nek. W tym celu przygotowano 
kuchnię polową, w której wyda-
wano grochówkę.
arkadiusz dęboWski ●

W najbliższą niedzielę, 22 maja 
w parafii bł. Karoliny odbędzie 
się dziesiąta już edycja festynu ro-
dzinnego, organizowanego w ra-
mach Metropolitalnego Święta 
Rodziny. Jak zapewnia proboszcz 
parafii z ul. Tischnera, atrakcji nie 
zabraknie.

Impreza rozpocznie się o godz. 
15. W przyparafialnych ogródkach 
rozstawią się dmuchańce, strefa 
gastronomiczna, będzie można 

zwiedzić mini-zoo lub pomalować 
dziecku buzię. Na scenie bawił go-
ści będzie DJ Janusz. Od godz. 
15.30 przed domem parafialnym 
i na dużym boisku prezentowane 
będą wozy strażackie, pojazdy po-
licyjne i symulatory WORD, zaś 
najmłodsi będą mogli wziąć udział 
w konkurencjach sportowych i za-
bawach. Z kolei w domu para-
fialnym zorganizowany zostanie 
kiermasz książki, będzie można 

odwiedzić grotę solną i kawiarnię. 
O godz. 16 na boisku wielofunk-
cyjnym będzie można pokibico-
wać piłkarzom, zaś od godz. 17 fe-
styn przeniesie się pod parafialna 
scenę. Najpierw wystąpi na niej 
tyszanka rodem z ukraińskiego 
Doniecka – Raisa Misztela, zaś 
o godz. 18 rozpocznie się koncert 
obchodzącego 40-lecie istnienia 
popularnego i lubianego zespołu 
Universe. WW ●

Prezydent Miasta Tychy i Mło-
dzieżowa Rada Miasta zaprasza-
ją uczniów klas 4-8 szkół pod-
stawowych do wzięcia udziału 
w konkursie „Moje Tychy”. Na-
groda główna to dzień spędzony 
w Urzędzie Miasta na stanowisku 
Prezydenta Miasta Tychy.

By wziąć udział w konkursie, 
należy przygotować film na te-
mat „Moje Tychy”. Film może być 
wykonany dowolną techniką i nie 
może przekraczać 5 minut. Pra-
ce można zgłaszać do 26 maja 
na adres rzecznik@umtychy.pl, 
a zwycięzcę wybierze jury kon-
kursowe w którego skład wejdzie 
prezydent Tychów oraz przedsta-
wiciele Młodzieżowej Rady Mia-
sta, radni, urzędnicy UM i repre-
zentant lokalnych mediów.

– Bycie prezydentem miasta 
to ogromne wyzwanie – mówi 
Andrzej Dziuba, prezydent Ty-
chów. – Wymaga dobrej organi-
zacji i zaangażowania, codzien-
nych spotkań i konieczności 
podejmowania decyzji w wie-
lu różnych tematach. To także 
niezwykle ciekawa i fascynująca 
praca. Zachęcam wszystkie dzie-
ci, które chciałyby zobaczyć, jak 
wygląda dzień z życia prezydenta 
oraz spróbować swoich sił w sa-
morządzie, do udziału w konkur-
sie – dodaje.

– Zainspirowani działania-
mi innych młodzieżowych rad 
zwróciliśmy się do prezyden-
ta Andrzeja Dziuby z inicjaty-
wą przeprowadzenia konkur-
su,, Moje Tychy” z okazji Dnia 

Dziecka. Autorzy prac, które zo-
staną wyróżnione dostaną na-
grody rzeczowe. W tej kaden-
cji postanowiliśmy skierować 
nasze działania również do na-
szych młodszych kolegów i ko-
leżanek. Cieszymy się z tego, 
że pan prezydent entuzjastycz-
nie podszedł do naszego po-
mysłu. Temat konkursu „Moje 
Tychy” daje szerokie pole do in-
terpretacji. Z niecierpliwością 
czekamy na prace tyskich dzie-
ciaków – mówi Mikołaj Figlar-
ski, przewodniczący Młodzieżo-
wej Rady Miasta.

Szczegółowe informacje o za-
sadach konkursowych znajdują 
się w regulaminie dostępnym na 
stronie urzędu. 
kaMil peszat ●

festyn rodzinny w bł. Karolinie już po raz 10.

niedziela z Universe

konkurs z okazji Dnia Dziecka. 

Uczeń na Prezydenta!jak nie Pandemia, 
To wojna…
obchody dnia strażaka W TySKIEj jEDNOSTcE PSP.

Dużym zainteresowaniem tyszan cieszyły się 
pokazy ratownictwa pożarowego.
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Mimo dużego napływu obywateli 
Ukrainy bezrobocie w Tychach 
utrzymuje się na rekordowo ni-
skim poziomie – poniżej 2 pro-
cent. Stopa bezrobocia wynosi 
1,9 proc. (woj. śląskie – 4,2 proc., 
Polska – 5,4 proc.), co daje Ty-
chom drugie miejsce pod wzglę-
dem miast o najniższej stopie 
bezrobocia (za Katowicami) 
i pierwsze jeśli chodzi o ranking 
powiatów. W Tychach bez pracy 
jest 1.224 osób, w tym 685 ko-
biet.

Spośród tych obywateli Ukra-
iny, który mieszkają w Tychach, 
w Powiatowym Urzędzie pracy 
zarejestrowało się 56 osób, mia-
sto otrzymało od pracodawców 
powiadomienia o podjęciu pra-
cy. Od początku wojny oświad-
czeń o powierzeniu pracy Ukra-
ińcom wpłynęło 746.

Ilu jest w Tychach obywateli 
Ukrainy? Na to pytanie trudno 
odpowiedzieć, bo dane pocho-
dzą z kilku źródeł. Widomo, iż 
z Ukrainy przybyło do Tychów 
808 dzieci, bo tyle jest w tyskich 
przedszkolach i szkołach, z cze-
go w przedszkolach jest 171, 
w szkołach podstawowych 537, 
z których 212 uczęszcza do 9 od-

działów przygotowawczych (od-
działy w których uczą się tylko 
Ukraińcy, a głównym przedmio-
tem jest język polski). W szko-
łach ponadpodstawowych jest 
100 uczniów z czego 73 w trzech 
oddziałach przygotowawczych. 
Nie jest wykluczone, że liczba 
dzieci w wieku szkolnym jest 
wyższa, bowiem niektóre biorą 
udział w zajęciach online, reali-
zowanych w niektórych szkołach 
w Ukrainie.

Z kolei w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej złożo-
nych zostało 1.825 wniosków 
o świadczenie 300 złotych dla 
łącznie 3.170 osób i to jest licz-
ba, która jest najbliższa infor-
macji dotyczącej liczby obywa-
teli Ukrainy w Tychach. W tym 
czasie wydano prawie 4.000 nu-
merów PESEL. Początkowo ko-
lejki po PESELE były bardzo 
duże, urząd wydawał je dodat-
kowo także w soboty w utwo-
rzonym specjalnym punkcie, 
natomiast teraz wydawanych 
jest maksymalnie kilka dzien-
nie. W związku z tym zlikwido-
wano m.in. punkt fotograficz-
ny w budynku UM, utworzony 
po to, by obywatele Ukrainy mo-

gli szybciej i wygodniej dopełnić 
formalności.

W ocenie władz miasta, licz-
ba obywateli Ukrainy waha się 
od 3.500 do 4.000 osób. Potwier-
dzają to dane wojewody, który 
przygotowuje zestawienia do-
tyczące logowanie się telefonów 
Ukraińców, którzy od polskiego 
rządu otrzymali specjalne karty 
telefoniczne. Z danych tych wy-
nika, iż w Tychach przez dłuższy 
okres czasu loguje się około 4 ty-
siące takich telefonów.

Dodajmy, iż z tych około 3.500 
osób, 300 mieszka w zasobach 
Gminy Tychy, m.in. w Domu 
Pomocy Społecznej w Kobió-
rze, w hotelu na Krytej Pływalni, 
Dziennym Domu Pomocy Spo-
łecznej „Wrzos”. Resztę Ukraiń-
ców goszczą mieszkańcy lub sami 
wynajmują mieszkania. Na razie 
nie wiadomo ile to osób, bo choć 
każdy wynajmujący otrzyma 40 
złotych w zamian za nocleg i wy-
żywienie na osobę, jednak kwo-
ty te płacone będą „z dołu”, czyli 
mieszkańcy, którzy przyjęli Ukra-
ińców otrzymają pieniądze dopie-
ro na koniec okresu zamieszki-
wania (ustawa przedłuża czas 
o kolejne 60 dni). ls ●

Miasto tychy WygraŁo 
dWie sądoWe spraWy 
z MieszkańcaMi, 
a dotyczyŁy one 
sprzedaży Mieszkań 
z bonifikatą. Mieszkańcy 
jednak nie rezygnują 
i zapoWiadają zŁożenie 
pozWu zbioroWego.

Przypomnijmy, iż kilka lat temu 
mieszkanie komunalne w Tychach 
można było kupić z 70-procento-
wą bonifikatą. Mieszkańcy skła-
dali wnioski jeszcze we wrześ-
niu 2018 roku, jednak miasto 
już wstrzymało sprzedaż i od 30 
sierpnia 2018 roku nie przezna-
czyło do sprzedaży żadnego ko-
munalnego lokalu na takich właś-
nie preferencyjnych warunkach.

O sprawie już pisaliśmy i jak 
nam wyjaśnił wówczas Igor Śmie-
tański, zastępca prezydenta ds. go-
spodarki przestrzennej, zgodnie 
z ustawą z lipca 2018 r o prze-
kształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowa-
nych na cele mieszkaniowe w pra-
wo własności tych gruntów, po 1 
stycznia 2019 niemożliwe było 
oddanie w użytkowanie wie-
czyste udziału w nieruchomości 
gruntowej wraz ze sprzedażą loka-
lu mieszkalnego. Było oczywiste, 
że po wejściu w życie tej ustawy, 
czyli po 1 stycznia 2019 r, prze-
kreśli ona wszelkie sporządzone 
do tej pory operaty szacunkowe. 
Wnioski składane po 30 sierpnia 
2018 roku nie mogłyby zatem zo-
stać zrealizowane przed 1 stycznia 
2019 roku, ponieważ procedura 
przygotowania do zbycia lokalu 

z bonifikatą jest procesem długo-
trwałym.

– Mieszkańcy, którzy złożyli 
wnioski przed podjęciem uchwa-
ły Rady Miasta czują się pokrzyw-
dzeni, bo nie skorzystali z wyższe-
go upustu, jednak nie było innego 
wyjścia zgodnego z przepisami 
z tego powodu, że zmieniło się 
prawo dotyczące przekształcenia 
użytkowania wieczystego we włas-
ność. Próbowaliśmy pomóc oso-
bom, których wnioski pojawi-
ły się przed podjęciem uchwały 
RM i zamierzaliśmy wprowadzić 
do niej zapis, iż „do wniosków, 
które zostały złożone przed wej-
ściem uchwały, stosujemy dotych-
czasowe warunki”. Jednak nad-
zór prawny wojewody stwierdził, 
że nie może być takiego zapisu, 
gdyż zbywanie lokali mieszkal-
nych nie jest obowiązkiem gminy, 
tylko czynnością cywilno-prawną. 

Samo złożenie wniosku o wykup 
lokalu nie oznacza automatycznej 
zgody na jego zbycie.

Po niedawnej decyzji sądu 
w dwóch sprawach, rzecznik Urzę-
du Miasta Ewa Grudniok stwier-
dziła, iż zdaniem sądu w sprawach 
wskazywanych przez najemców 
nie można przyjąć, że gmina 
przedstawiła oferty sprzedaży lo-
kalu, bowiem strony nie ustaliły 
wszystkich istotnych warunków 
takiej umowy, jak choćby cenę 
uwzględniającą bonifikatę i spo-
sób jej płatności.

Mieszkańcy, którzy złożyli 
wnioski o zakup mieszkania kie-
rują pod adresem Urzędu Mia-
sta pretensje, że nikt ich wówczas 
nie poinformował o tym, że zmie-
nią się zasady sprzedaży miesz-
kań z bonifikatą. Zapowiedzieli 
złożenie do sądu pozwu zbioro-
wego. ls ●

W tychach mieszka od 3.500 do 4.000 obywateli ukrainy.

Praca i mieszkaniesądowa baTalia Trwa 
Miasto tychy WygraŁo DWIE SPRAWy DOTycZącE SPRZEDAży MIESZKAń Z bONIfIKATą.
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W uRODZiNy PułkOWNikaflash
W 118. rocznice urodzin Aleksandra Sałackiego (12 maja) uczniowie Zespołu Szkół 
im. Orląt Lwowskich w Tychach odwiedzili cmentarz przy ul. Nowokościelnej, gdzie 
znajduje się grób bohatera wojennego. Zapalono znicze, a Kazimiera Głogowska-Gosz 
(na zdjęciu) wygłosiła ciekawą lekcję historii, w której udział wzięli również uczniowie II 
LO w Tychach.

– Znajdujemy się na niewielkim cmentarzu w Tychach, który stanowi ilustrację 
burzliwej historii Polski pierwszej połowy XX w. – zaczęła wiceprezes tyskiego koła 
Związku żołnierzy Wojska Polskiego, która przybliżyła dramatyczny rys historyczny 
naszego kraju. – W 1918 r. spoczywający tutaj Aleksander Sałacki przystąpił do obrony 
Lwowa wraz z młodzieżą i dziećmi zamieszkującymi wówczas atakowane miasto. Mając 
zaledwie 14 lat walczył ochotniczo o polski Lwów. Dwa lata później jako ochotnik wstąpił 
do armii i ponownie bronił Lwowa przed rosyjskimi oddziałami Armii budionnego. 
Przez wiele lat uczył polskie i ukraińskie dzieci, był świetnym pedagogiem. Ponownie 
do obrony ojczyzny stanął w 1939 r., będąc dowódcą kompanii w stopniu porucznika 
w Armii Kleeberga. W niewoli niemieckiej przeżył wojnę i wrócił do Polski w 1946 r. 
Na tym cmentarzu znajdują się groby najlepszych synów ludu śląskiego, który aż 
trzykrotnie zrywał się do walki i własną krwią opieczętował polskość tej ziemi – dodała.
Lekcja odbyła się pod tablicą upamiętniającą płk Aleksandra Sałackiego, po czym zebrani 
przeszli pod pomnik nagrobny, gdzie zapalono znicze. kp ●
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W Miniony Weekend 
obchodziliśMy 
europejską noc 
MuzeóW. MuzeuM 
Miejskie zorganizoWaŁo 
śWiąteczne atrakcje 
róWnież W tychach. z tej 
okazji tyszanie Mogli 
razeM z MariuszeM 
czerkaWskiM śWiętoWać 
„abrahaMoWy 
gyburstag” W tyskiej 
galerii sportu, 
razeM z dr patrykieM 
oczko odbyć pieszą 
WędróWkę śladaMi 
architektury dWóch 
pierWszych osiedli 
naszego Miasta oraz 
odWiedzić specjalnie 
przygotoWana 
na tę okazję WystaWę 
fotografii „czas 
nieutracony” W MuzeuM 
MiejskiM.

Tyska Europejska Noc Muzeów 
rozpoczęła się już 13 maja, kiedy 
to na spotkaniu w Tyskiej Galerii 
Sportu fani Mariaszu Czerkaw-
skiego świętowali jego pięćdzie-
siąte urodziny, które obchodził 
dokładnie miesiąc wcześniej. 
Nazajutrz dr. Patryk Oczko po-
prowadził spacer osiedlami A i B 
oraz po Starych Tychach, opowia-
dając o historii i architekturze. 
Prowadzący, zaskoczony napraw-
dę sporą frekwencją na spacerze, 
wielokrotnie podkreślał różnice 
w projektowaniu przestrzeni mię-
dzy dwoma pierwszymi tyskimi 

osiedlami. Osiedle A zaprojek-
towano jako osiedle robotnicze 
z układem równoległych ulic, 
zaś osiedle B jako małe mia-
steczka z centralnym rynkiem. 
Metą spaceru było oczywiście 
Muzeum Miejskie, gdzie odbył 
się wernisaż wystawy fotografii 
Zygmunta Kubskiego pod kurate-
lą Barbary Kubskiej oraz Eweliny 
Lasoty. Wydarzeniu towarzyszyły 
warsztaty dla najmłodszych pro-
wadzone przez Annę Kurę. Czar-
no białe fotografie z muzealnego 
zbioru dzieci przystroiły m.in. ro-
ślinami, wstążkami i farbami, na-
dając im zupełnie inny odbiór.

55 fotografii
– Ogromnie się cieszę, że jest 
państwa tak dużo – podzięko-
wała gościom za przybycie dy-
rektor muzeum Aleksandra Ma-
tuszczyk. – Moje życie w tym 
muzeum nieodłącznie jest zwią-
zane z Zygmuntem Kubskim. Od-
krycie tego skarbu, którym jest 
zbiór pozytywów i negatywów, 
otworzyło nam wiele możliwo-
ści w badaniu historii naszego 
miasta. Dzięki naszym wspól-
nym opracowaniom z członki-
nią Kolektywu Fundacja Kultura 
Obrazu te zdjęcia zaczęły mówić. 
Ponadto zbiór fotografii Zygmun-
ta Kubskiego był naszym pierw-
szym w pełni zdigitalizowanym 
zbiorem. Pokazaliśmy go szerszej 
publiczności w internecie, dzięki 
czemu zasięg opowieści o naszym 
mieście stał się nieograniczony. 
Dziś po raz pierwszy pokazujemy 

te fotografie w formie wystawy 
i ma to również wydźwięk silnie 
osobisty i emocjonalny – dodała 
dyrektor.

Interpretacji prac Zygmun-
ta Kubskiego podjęła się jego 
wnuczka – Barbara Kubska. 
Na wystawę „Czas nieutracony” 
składa się 55 fotografii. Barba-
ra Kubska zdecydowała się wy-
łuskać z ponad 4,5 tysięcznego 
zbioru fotografii te, które przed-
stawiają tyszan i życie w mieście. 
Samo miasto w tym sensie stało 
się tylko tłem, aby przedstawić 
to, co w każdym mieście jest naj-
ważniejsze – jego mieszkańców. 
Tytuły poszczególnych fotografii 
doskonale oddają charakter opo-
wieści: „Przechodnie, osiedle B, 
lata 60.”, „Na tarasie restauracji 
Tyskiej, osiedle B, ok. 1958”, „Gra 
w piłkę nożną w obejściu domu 
jednorodzinnego”, „Personel sto-
łówki w Hotelowcu przed uroczy-
stym przyjęciem dla gości z USA”, 
„Pracownica biura projektowego 
z rulonem planów, w tle budynki 
na osiedlu E, ok. 1960.”.

miasto mojego dziadka
– Miałam wolną rękę w doborze 
treści na wystawę, za co jestem 
ogromnie wdzięczna pani dy-
rektor i wszystkim pracownikom 
muzeum, którzy zaangażowali się 
w powstanie tej wystawy – mówi-
ła wnuczka fotografa. – Co cie-
kawe, nigdy nie rozmawiałam 
z dziadkiem o fotografii. Będąc 
na studiach raz zeskanowałam dla 
niego negatyw, ale nie zdawałam 

sobie sprawy jak ogromną pra-
cę dziadek wykonuje. Dopiero 
w Muzeum mogłam prześledzić 
klatka po klatce jego fotogra-
fie. Początkowo nie miałam ta-
kiego poczucia, że ten zbiór jest 
ciekawy. Zdawałam sobie spra-
wę z jego wartości historycznej, 
jednak od strony fotograficznej 
przy pierwszym podejściu nie 
wydał mi się interesujący. Być 
może przytłoczyła mnie jego ska-
la. Kiedy jednak zaczęłam pracę 
ze zbiorem, ukazał mi się obraz 
miasta, o którym dziadek opo-
wiadał długimi godzinami. Zo-
baczyłam żywe obrazy z jego opo-

wieści. Zygmunt Kubski nie jest 
fotografem kojarzonym ze scena-
mi rodzajowymi z życia, a jednak 
te sceny postanowiłam ze zbio-
ru wyciągnąć. Miasto dla mnie 
to jest przede wszystkim dom dla 
jego mieszkańców i dziadek po-

kazał to na swoich fotografiach. 
Tychy stały się nowym domem 
dla ludzi, którzy szukali spokoju 
po wojennej zawierusze. Tychy 
stały się takim domem dla moje-
go dziadka i tak chciałam je po-
kazać. kaMil peszat ●

TyChy miasTo – TyChy dom
śWięto MuzealnikóW i Ich PRZyjAcIół.

Wielka Muzyczna Pomoc to cykl 
organizowanych przez tyskiego 
muzyka Marcina Gołkę imprez 
charytatywnych, odbywających 
się od 2016 roku. W najbliższą 
sobotę, 21 maja na placu pod 
Żyrafą w Parku Miejskim Soli-
darności odbędzie się kolejna jej 
odsłona.

Impreza trwać będzie w godz. 
13-19 i będzie się składać na nią 
szereg atrakcji dla wszystkich 
pokoleń tyszan. Na placu sta-
nie miasteczko dmuchańców, 
odbędą się warsztaty sportowe, 
pokazy taneczne i iluzjonistycz-
ne. Do dyspozycji uczestników 

będzie boisko do piłki nożnej 
i badmintona, a także foodtruck 
z kiełbaskami z grilla i inne sto-
iska gastronomiczne. Na dzie-
ci czekać będzie kącik malucha, 
gdzie rodzice będą mogli zosta-
wić dziecko i skorzystać w tym 
czasie z innych atrakcji. Od godz. 
18 będzie można posłuchać kon-
certu Marcina Gołki, który wraz 
z Sylwią Sojką zagra utwory ty-
skiego zespołu Paganda w wer-
sji akustycznej.

Wszystkie atrakcje udostępnio-
ne będą bezpłatnie, ale organiza-
tor zachęca do tego, żeby z jaki-
miś funduszami jednak przyjść. 

– Podczas imprezy zbierać bę-
dziemy pieniądze dla Natalii Gór-
skiej, ośmioletniej tyszanki, która 
zmaga się z porażeniem cztero-
kończynowym, będącym na-
stępstwem wcześniactwa – mówi 
Marcin Gołka. – Dziewczynka 
przeszła już wiele, a przed nią te-
rapia komórkami macierzystymi, 
operacje, rehabilitacja i wiele in-
nych kosztochłonnych zabiegów. 
Apeluję do tyszan, żeby podczas 
sobotniej wsparli leczenie Natalii 
czy to poprzez „wrzutkę” do skar-
bonki, czy poprzez nabycie jakiejś 
ciekawej rzeczy, w zabawie „Kto 
da więcej? ” – dodaje. WW ●

Wielka Muzyczna pomoc w sobotę na placu pod żyrafą.

koncert dla natalii

Wystawę fotografii Zygmunta Kubskiego będzie można 
w Muzeum Miejskim oglądać do 30 września.
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oGŁoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

z n a j d z i e c i e  n a s  W  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 
æ  Targowisko Miejskie

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

ul. Katowicka 9

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

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

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

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 
ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 
Warszawy 26

æ  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 
ul. Przejazdowa 8

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

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

ul. Sikorskiego 101

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

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

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

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

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

„Serio”, ul. Hierowskiego 12
æ  Kwiaciarnia, ul. Wejchertów 8
æ  Biblioteka, filia nr 1, pl. Św. Anny
æ  Sklep Kupiec, ul. Budowlanych 
æ  Sklep Kupiec, ul. Mikołowska 141
æ  Piekarnia Gruzińska, ul. Biblioteczna 26
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75

auto:

TOYOTA YARIS 2001r, stan dobry SPRZE-
DAM tel. 609 913 172
Autoskup, Autozłom w każdym sta-
nie! Zadzwoń 517 300 610 Bo war-
to!

usŁugi:

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

Czyszczenie dywanów, tapicerek.  
SOLIDNIE. Tel. 606 274 056

Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 

Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223
Firma remontowo - budowlana 30 lat na 
rynku, wykonuje malowanie domów, da-
chów, krycie papą, blachą i inne. Tel: 723 
442 989, 727 207 735
Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176

finanse:

POŻYCZKI-SZYBKO Z KOMORNIKIEM 
32/260-00-33, 516-516-611, Pośrednik 
CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

praca:

Ochrona, Tychy, 668-085-925
Ochrona z gr. niepełnosprawności, Tychy, 
604-630-556. 
Przyjmę osoby do sprzedawania na tar-
gowisku tel. 576 949 233

nieruchoMości:

WYNAJMĘ

Do wynajęcia umeblowany pokój, kuch-
nia 609 192 905

KUPIĘ
KUPIĘ prywatnie dom bez pośredników w 
Tychach i okolicach do 800 tyś. Tel. 697–
880–875, 535–472–128

ZAMIENIĘ
Pilnie zamienię mieszkanie 35m2 II piętro 
os. A na parter tel: 534 927 472

SPRZEDAM
TYCHY oś. F, 2 pokoje 35,5m2, balkon, 
piwnica. Do remontu tel. 503 442 153

BIURA NIERUCHOMOŚCI

autoreklama

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

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, dział-
kę lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 
731 713 100
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją 
nieruchomość. Może być zadłużona, z 
problemami prawnymi. Decyzja w go-
dzinę. Szybka transakcja. Natychmia-
stowa płatność. Zadzwoń: 607-383-000
Tychy os. R, nowe budownictwo, kawa-
lerka 30 m2 z tarasem, w pełni wypo-
sażona, parter, na sprzedaż 269 tys. lub 
wynajem 1600 zł/mc 519 595 671 www.
ASTON.com.pl
Lędziny mieszkanie 3 pokojowe, 63,1 m2, 
290 tys., 3p, 728 713 101  www.ASTON.
com.pl
Tychy os. B mieszkanie 3 pokojowe, 64,7 
m2, 370 tys., 3p, dwa balkony, 728 713 
101  www.ASTON.com.pl
Tychy os. A 66,9 m3 parter, komfortowe 
3 pokoje po generalnym remoncie cena 
349.000zł 728 713 101, www.ASTON.
com.pl
Tychy os B, poddasze 77 m2 po podłodze, 
4 pokoje, możliwość zaadaptowania ko-
lejnej powierzchni, nowa cena 270.000 zł, 
731 713 100 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. H, 4 pokoje 78 m2, nowy blok, 
duży taras, cena 599.000 zł, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Tychy ul. Niepodległości, do wynajęcia 2 
pokoje, 37m2 umeblowane i wyposażo-
ne, 4p/4. Czynsz 1500 zł + media www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, os. B, 2 pokoje do wynajęcia, 39,85 
m2, w pełni umeblowane, blisko węzła 
komunikacyjnego Hotelowiec i Placu Ba-
czyńskiego, czynsz 1590 zł/mc, 731-713-
100, www.ASTON.com.pl
Kobiór, boczna ul. Rodzinnej, 718 m2, 
działka budowlana w super lokalizacji cał-
kowicie uzbrojona, ogrodzona, zagospoda-
rowana, z małym domkiem, cena 299.000 
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
Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła – ostatnie działki, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Mikołów Mokre, ul. Skłodowskiej, działka 
1060 m2 z projektem domu i pozwole-
niem na budowę, cena 299.900 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674

Tychy, Żorska 1420 m2 i 1600 m2, dział-
ki budowlane, dostępne wszystkie me-
dia, cena 300 zł/m2 www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Tychy, Wygorzele 1667 m2, działka bu-
dowlana, wszystkie media, cena 383.410 
zł www.ASTON.com.pl 728-713-101
Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 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
Działki i domy w Beskidach - duży wybór 
www.ASTON.com.pl 531-823-300
Bieruń, przy głównej drodze, dom bliźniak 
do kapitalnego remontu, pow. 240 m2, 
8 pokoi, działka 787 m2, cena 350.000 
zł www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, Balbina, dom do remontu pow. 
185 m2, działka 885 m2, cena 700.000 
zł, www.ASTON.com.pl 731-713-100
Świerczyniec, dom szeregowy o pow. 169 
m2, działka 273 m2. Dogodny dojazd do 
Tychów, Katowic. Cena 749.000 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, w pobliży placu Baczyńskiego, 
dom wolnostojący z budynkiem gospo-
darczym, działka 651 m2, w planie za-
gospodarowania 12MWU z dopuszcze-
niem lokali użytkowych, cena 1.200.000 
zł www.ASTON.com.pl 731-713-100

transport:

zdroWie:

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!
Gabinet Masażu. Dyplomowany fizjotera-
peuta 512-375-741 Bony prezentowe !!!
Masaż dźwiękiem mis tybetańskich 
692 893 871

kupię / sprzedaM:

Sprzedam pokrowiec na mały miejski sa-
mochód tel: 504 462 172

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

inne:
Oddam za darmo czasopisma i książki o 
tematyce instalacji sanitarnych tel. 509 
370 379

autoreklama

reklamareklama

ważne telefony miejskie

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; 
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;
Sanepid, ul. Budowlanych 131, 
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
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.

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

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

LOKALE BIUROWE   od 20 m²
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Prezydent Miasta Tychy
17 maja 2022 r.

OGŁOSZENIE
o możliwości ponownego składania wniosków do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap VI

W nawiązaniu do Uchwały Nr 0150/XXV/561/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla obszaru położonego w południowej części dzielnicy Wilkowyje zmienionej Uchwałą Nr 
XXXIV/704/13 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2013 r., w związku z kontynuacją procedu-
ry planistycznej informuję o ponownej możliwości składania wniosków do planu. [1], [2]
Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do 7 czerwca 2022 r., z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu 
i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie: [1], [2]
1) papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

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

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

3) poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się:
1) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.

umtychy.pl/w zakładce Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie prze-
strzenne → Maj 2022,

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

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

Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) – zwanej dalej u.p.z.p.
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)
[3] art. 8a ust. 1 – u.p.z.p.
[4] art. 17a – u.p.z.p.
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RAZEM PO ZWYCIĘSTWO!

GKS TYCHY
VS KORONA KIELCE

reklama

Trwają rozgrywki Tyskiej Ligi 
Szóstek Piłkarskich. Do tej pory 
rozegrano cztery kolejki spotkań, 
a na czele tabeli są aż cztery ze-
społy.

W 4. serii zanotowano: Amster-
dam Duet Team – From UA1:6, 
KS Pampeluna – Oszołomy 4:6, 
Hiacynt Tychy – Wybrzeże Klat-
ki Schodowej 30:1, Kopacze – Dal-
las Tychy 1:12, Olimpia Tychy 
– Drink Team 5:5, Czułowianka 
Tychy – Tyskie Dzbany 5:8. Uwagę 
przykuwa rekordowy wynik w me-
czu Hiacynta Tychy z Wybrzeżem 
Klatki Schodowej…

Po czterech weekendach 
na czele tabeli są aż cztery zespo-
ły z kompletem zwycięstw: Hia-
cynt Tychy, From_UA, FC Dallas 
oraz Tyskie Dzbany. Tabelę zamy-
kają Pampeluna i Wybrzeże – bez 
punktów.

Po każdej kolejce wybie-
rana jest „szóstka tygodnia”. 
Po czterech rozdaniach znaleźli 
się w niej: Yuri Stets (From UA), 
Janusz Małek (Czułowianka), 
Maciej Pyka (Hiacynt), Adam 
Borowski (Drink Team), Piotr 
Giemlik (Kopacze), Fabian Bier-
nat (FC Dallas). ls ●

Wydarzeniem minionej kolejki 
w lidze okręgowej było derbowe 
spotkanie w Cielmicach, w któ-
rym Ogrodnik przegrał z OKS 
Zet Tychy 1:4.

W ligowej tabeli oba zespo-
ły dzieli przepaść. Zetka zajmu-
je obecnie piąte miejsce w tabe-
li – takie samo, jak po rundzie 
jesiennej. Była szansa na zajęcie 
wiosną wyższej lokaty, jednak kil-
ka porażek ją przekreśliło. Z ko-
lei Ogrodnikowi nie wiedzie się 
w tym sezonie i zespół walczy 
o utrzymanie.

Derbowy faworyt nie zawiódł 
i od początku spotkania nada-
wał ton grze, spokojnie sięga-
jąc po komplet punktów. Mimo 
to trener Zetki, Michał Słonina 
nie był w pełni zadowolony z gry 
zespołu.

– Zdobyliśmy cztery gole 
i wprawdzie cały mecz rozgrywa-
ny był pod nasze dyktando, jed-

nak chwilami raziła nieskutecz-
ność. Martwi trochę fakt, że nasi 
napastnicy się zablokowali i po-
mimo dogodnych sytuacji oka-
zali się nieskuteczni – stwierdził 
po meczu.
OgRODNik CielmiCe – OkS 
Zet tyChy 1:4. Bramki: Chrząś-
cik dla Ogrodnika oraz Bernat, 
Banaszczyk, Gajewski i Słonina 
– dla OKS Zet.
OkS Zet tyChy: Kalski – Sid-
ło (55’ Lewicki), Kamiński, Ba-
naszczyk, Krupiński – Michalak 
(60’ Słonina), Gajewski, Fortuna 
Bernat – Kuliński (70’ Ptak), Za-
mojda (80’ Rośkiewicz).

Dobry mecz zagrała jedenast-
ka JUWe Jaroszowice, która zmie-
rzyła się z wiceliderem MKS Lę-
dziny. Kibice zobaczyli 7 bramek, 
o jedną lepsi okazali się goście, 
wygrywając 4:3.
W klaSie a Siódemka Tychy 
przegrała z Sokołem Wola 1:3 

i zajmuje 11. miejsce z 30 pkt. 
Prowadzi rezerwa Goczałkowic 
– 67 pkt.
klaSa B. W najciekawszym me-
czu 21. kolejki Czułowianka Ty-
chy pojechała na mecz z liderem 
– Fortuną Wyry i przegrała 0:1 
(0:1). W tabeli jest na 5. miejscu 
z 36 pkt. Fortuna dotąd nie stra-
ciła punktu – w 18 meczach zdo-
była 54 pkt.

Czułowianka: Klimczak – Pyka, 
Gołosz, Wróbel, Milewski – Bia-
łas, Garcia, S. Dobroś, Przyłub-
ski (Krupa) – Kostecki, A. Bąk. 
ls ●

Kolejne spotkanie organizowane 
przez Tyską Galerię Sportu to roz-
mowa z socjologiem Krzysztofem 
Łęckim, autorem książki „Stadio-
ny świata. Pomiędzy Gemeins-
chaft i Gesellschaft”.

„Niektórzy ludzie uważają, 
że piłka nożna jest sprawą życia 
i śmierci. Jestem rozczarowany 
takim podejściem. Mogę zapew-
nić, że to coś o wiele ważniejsze-
go“ – słynny cytat menedżera Bil-
ly Shankly’ego w przewrotny, ale 
i najbardziej dosadny sposób od-
daje fenomen współczesnego fut-
bolu. Socjolog dr hab. prof. UŚ 

Krzysztof Łęcki w swoim najnow-
szym studium „Stadiony świata. 
Pomiędzy Gemeinschaft i Gesells-
chaft” (wyd. Uniwersytet Śląski) 
stara się pokazać wielowymiaro-
wy obraz przemian społecznych 
i kulturowych, charakteryzują-
cych współczesny futbol. Autor 
jest entuzjastą i kibicem piłki noż-
nej. Nie dziwi więc, odczuwalny 
w publikacji, ton nostalgii za cza-
sami, w których kibice byli wier-
ni jednym barwom, a drużyny 
tworzyli w zdecydowanej więk-
szości chłopcy z lokalnych spo-
łeczności.

Spotkanie z profesorem będzie 
okazją, aby podyskutować też 
o takich pojęciach, jak lojalność 
klubowa, globalizacja, wspólno-
ta, reprezentacja narodowa czy 
sportowe emocje. Tym bardziej, 
że jak ulał pasują one do zjawisk, 
zachodzących również w tyskiej 
piłce nożnej.

Dr hab. prof. UŚ Krzysztof Łę-
cki specjalizuje się w socjologii 
kultury i komunikacji społecznej. 
Spotkanie z nim rozpocznie się 18 
maja o godz. 18 w Muzeum Miej-
skim (pl. Wolności 1).
kg ●

W poniedziałek, 16 maja hokeiści 
GKS Tychy rozpoczęli przygotowa-
nia do nowego sezonu. W pierw-
szym tygodniu w zajęciach nie 
wezmą udziału kadrowicze, któ-
rzy występowali w mistrzostwach 
Świata Dywizji IB w Tychach.

Informacje o kadrze GKS na se-
zon 2022/2023 tym razem dotyczą 
wychowanków. Jak się okazało, nie 
wszyscy przedłużyli umowy z GKS 
– nie zobaczymy 22-letniego Kac-

pra Gruźli. Pozostali natomiast 
w drużynie Mateusz Ubowski, Oli-
wier Kasperek i Jan Krzyżek, któ-
rzy przedłużyli kontrakty o rok.

Jak już informowaliśmy, przed 
hokeistami najtrudniejszy okres 
przygotowań. Pierwszy ich etap 
potrwa sześć tygodni. Następnie 
ekipę czekają trzy tygodnie ur-
lopu, a do zajęć wrócą 18 lipca 
i po kilku dniach rozpoczną się 
treningi na lodzie.

Oto aktualna kadra: bramka-
rze – Tomas Fucik, Kamil Lewar-
towski, obrońcy – Bartosz Ciura, 
Bartłomiej Pociecha, Olaf Biza-
cki, Oskar Jaśkiewicz, Oliwier Ka-
sperek, napastnicy: Ondrej Sedivy, 
Jean Dupuy, Christian Mroczkow-
ski, Filip Komorski, Jakub Bukow-
ski, Radosław Galant, Szymon Ma-
rzec, Bartłomiej Jeziorski, Mateusz 
Gościński, Kamil Wróbel, Mateusz 
Ubowski, Jan Krzyżek. ls ●

jeśli przed MeczeM 
W jastrzębiu piŁkarze 
gks tychy Mieli jeszcze 
iluzoryczne szanse 
na baraże, to W sobotę 
stracili także i je. 
nastrój tyskiM kibicoM 
futbolu popraWiają 
jedynie piŁkarze rezerWy, 
która nie opuszcza 
fotela lidera iV ligi.

Podopieczni trenerów Jarosława 
Zadylaka i Przemysława Pitrego 
po dwóch kwadransach prowadzi-
li ze zdegradowanym już do II ligi 
Jastrzębiem 2:0, po samobójczym 
golu Bondarenki i trafieniu Ma-
cieja Mańki. Jeszcze jednak przed 
przerwą grający już tylko o honor 
gospodarze wyrównali, a niedługo 
po zmianie stron zdobyli trzeciego 
gola, który dał im zwycięstwo, a ty-
szan pogrążył w pierwszoligowym 
średniactwie. I to już koniec relacji 
z tego spotkania, bo na więcej słów 
– wyjąwszy słowa nieparlamentar-
ne – pierwszy zespół Trójkoloro-
wych nie zasłużył.
JaStRZęBie – gkS tyChy 3:2 
(2:2). Gole: Bondarenko (20’ sa-
mob.) i Mańka (25’) oraz Ali (34’), 
Bondarenko (45’) i Łaski (54’).
gkS tyChy: Jałocha – Mańka 
(57’ Jaroch), Nedić, Szymura (43’ 
Paprzycki), Wołkowicz – Kargu-
lewicz (72’ Steblecki), Żytek, Czy-
życki, Wachowiak (46’ Kozina) 
– Rumin, Malec (72’ Grzeszczyk). 
Żółte kartki: Mańka, Nedić, Pa-
przycki i Czyżycki.

W pozostałych meczach przed-
ostatniej kolejki: Skra – Puszcza 
1:2, Zagłębie – Stomil 0:0, Sande-
cja – Chrobry 0:0, Podbeskidzie 

– Arka 1:1, Miedź – Widzew 1:0, 
ŁKS – Odra 0:4, Korona – Kato-
wice 1:2. Mecz Polkowice – Re-
sovia został rozegrany w ponie-
działek, już po zamknięciu tego 
numeru do druku.

W tabeli prowadzi Miedź, która 
już wcześniej zapewniła sobie eks-
traklasę. O bezpośredni awans wal-
czą jeszcze zespoły Widzewa i Arki. 
GKS Tychy zajmuje aktualnie 10. 
miejsce, bez szans na baraże.

Sądzić należy, że pierwszoli-
gowcy nie wybrali się na mecz 
swoich kolegów z drużyny rezer-
wowej przeciwko zespołowi Orła 
Łękawica. A szkoda, bo zobaczy-
liby jak grają piłkarze, którym za-
leży na awansie o szczebel wyżej 
i do ostatnich chwil walczą o ko-
lejne zwycięstwo.

Lepszego początku zespół pro-
wadzony przez trenera Sebastia-
na Idczaka nie mógł sobie wyma-
rzyć. Nie minęła minuta, a GKS 
II prowadził 1:0 po dobitce Kac-
pra Janiaka. Kolejne minuty mo-
gły przynieść następne gole dla 
tyszan, ale na przeszkodzie każ-
dorazowo stawał znakomicie tego 
dnia dysponowany bramkarz 
Orła. Niewykorzystane sytuacje 
Biegańskiego, Palucha i Kopczy-
ka zemściły się w 38 min., kiedy 
Piórecki precyzyjnym strzałem 
w okienko wyrównał.

W drugiej połowie niezadowo-
leni z rezultatu gospodarze przy-
spieszyli tempo i wyraźnie zdo-
minowali zespół Orła. Na gola 
dokumentującego tę przewagę 
czekać musieliśmy jednak aż do 71 
minuty, kiedy bramkarza gości po-
konał Natan Dzięgielewski. Ra-
dość z kolejnego prowadzenia nie 

trwała jednak długo, bo w 82 min. 
piłkarze z Łękawicy ponownie wy-
równali. Podopieczni trenera Id-
czaka pokazali jednak charakter 
i dwie minuty później Krzysztof 
Machowski głową dał tyskim re-
zerwom komplet punktów i utrzy-
manie fotela lidera.
gkS ii tyChy – ORZeł łęka-
WiCa 3:2 (1:1). Gole: Janiak (1’), 
Dzięgielewski (71’), Machowski 
(84’) oraz Piórecki (38’) i Biegun 
(82’).
gkS ii tyChy: Czarnogłowski 
– Rutkowski, Kopczyk, Bielusiak, 
Pipia, Ploch, Krężelok, Biegański 
(80’ Borzęcki), Machowski (84’ 
Rabiej), Paluch, Janiak (46’ Dzię-
gielewski). Żółte kartki: Bielusiak, 
Ploch, Dzięgielewski.

W pozostałych meczach 25. ko-
lejki: Kuźnia – Landek 0:0, Gorzy-
ce – Podbeskidzie II 2:0, Czecho-
wice – Bestwina 3:0, Książenice 
– Bełk 3:4, Unia Turza – Czaniec 
2:1, ROW – Jasienica 5:1, Góral 
– Piast II 0:3 (walkower). WW ●

iV liga
1. gkS ii tychy 25 54 74:25
2. bełk 24 52 49:25
3. unia Turza 25 48 56:36
4. Piast II 25 43 51:34
5. czaniec 24 41 45:32
6. czechowice 25 39 45:31
7. Kuźnia 25 38 36:32
8. ROW 25 34 57:55
9. łękawica 25 32 40:45
10. jasienica 24 32 30:40
11. Landek 25 32 40:39
12. Podbeskidzie II 25 31 33:35
13. Gorzyce 25 29 32:51
14. Książenice 25 25 46:65
15. bestwina 24 14 27:62
16. Góral 25 7 17:71

czterech liderów w Tyskiej Lidze Szóstek Piłkarskich.

30:1 dla Hiacynta

W niższych ligach.

derbowa wygrana zetki

iNfORmatOR kiBiCa

Piłka NOżNa. i liga: 22.05 
GKS Tychy – Korona Kielce 
(godz. 12.40); iV liga: 21.05 
bestwina – GKS II Tychy 
(17); liga okręgowa: 21.05 
Ogrodnik cielmice – Piast Gol 
bieruń (16), 21.05 OKS Zet Ty-
chy – Studzienice (17), 22.05 
GTS bojszowy – juWe jaro-
szowice (17); klasa a: 18.05 
Rudołtowice – Siódemka 
Tychy (18), 21.05 Siódemka 
Tychy – Krupiński Suszec (16); 
klasa b: 21.05 czułowianka 
Tychy – czarni Piasek (17); iii 
liga kobiet; 22.05 Polonia 
Tychy – Stilon Gorzów (15).
kOSZykóWka: 21.05 Mi-
strzostwa amatorów Mia-
sta tychy w koszykówce. 
hala Sportowa przy al. Pił-
sudskiego (kategorie wieko-
we: mężczyźni 2006 i młodsi; 
mężczyźni 2005 i starsi; ko-
biety). Początek gier – godz. 
9. Informacje w MOSiR tel. 
663-222-032, 885-559-589. 
ls ●

hokeiści gks przed sezonem. umowy z wychowankami.

rUszyły Przygotowania  

Muzeum zaprasza na spotkanie z prof. Krzysztofem łęckim.

o fenomenie fUtbolU

w rezerwaCh nadzieja
koMproMitacja PRZED fINAłEM STRAcONEGO SEZONu.
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tyska gala sportoWa 
jest WydarzenieM, 
które co roku 
przykuWa uWagę 
i kibicóW i sportoWcóW, 
bo jedni drudzy czekają 
na Werdykt koMu 
przypadną Wyróżnienia 
i nagrody prezydenta 
Miasta. podczas gali 
Wręczane są róWnież 
statuetki sportoWcoM, 
których Wybrali 
kibice W plebiscycie 
Mosir-u i redakcji 
„tWoich tychóW”.

I właśnie w miniony czwartek, 
12 maja w Teatrze Małym laury 
odbierali ci, którzy w ostatnim 
czasie na sportowych arenach 
osiągali wybitne wyniki, będą-
ce wspaniałą promocją tyskiego 
sportu. Wyróżnienia Prezydenta 
wręczali przewodnicząca Rady 
Miasta Barbara Konieczna oraz 
wiceprezydent Tychów Igor Śmie-
tański, a otrzymali je:

Julia Frąckowiak – wicemi-
strzyni młodzieżowych mistrzostw 
Polski w skoku w dal, Andrzej Ko-
walczyk – pływak i biegacz, trzy-
krotny wicemistrz świata 2022 
i trzykrotny medalista mistrzostw 
Polski w pływaniu lodowym, Woj-
ciech Mielnik – czołowy polski 
kajakarz, kadrowicz, dwukrotny 
mistrz Polski i brązowy medalista 
MP, brązowy medalista MP w ma-
ratonie, Sylwia Stanny – trenerka 
kajakarzy MOSM Tychy (wśród 
jej wychowanków są medaliści 
olimpijscy, w tym Grzegorz Ko-
towicz, Marek Witkowski, Karo-
lina Naja i kilka pokoleń tyskich 
kajakarzy), Sebastian Szut – za-
wodnik, trener i prezes KS Ronin 
Tychy, wychowawca wielu meda-
listów mistrzostw Polski w boksie 
tajskim i kickboxingu, Aleksan-
dra Radek – trenerka pływania, 
jej podopiecznymi byli czołowi 
tyscy pływacy, m.in. Robert Ka-
czyński, Monika Marczak, Dawid 
Dziedzic, Jakub  Hałas, Jakub Wal-
ter, Dawid Wiekiera.

Na podsumowaniu 13. edycji 
Plebiscytu na Najpopularniejszych 
Sportowców 2021 roku zabra-
kło Karoliny Naji – zwyciężczy-
ni w kategorii seniorów. Srebrna 
i brązowa medalistka olimpijska 
z Tokio przysłała jednak nagrane 
pozdrowienia dla tyskich kibiców. 
Czterokrotna medalistka olimpij-
ska przebywa obecnie na zgrupo-
waniu kadry, a w jej imieniu sta-
tuetkę odebrała jej dawna trenerka 
Sylwia Stanny.

Był natomiast zwycięzca wśród 
młodzieżowców, pływak Jakub 
Walter  – uczestnik mistrzostw 
Europy juniorów w pływaniu, 
dwukrotny medalista mistrzostw 
Polski seniorów: złoto i brąz 
w sztafecie 4×200 m st. dowol-
nym. Poza tym zdobył 11 medali 
mistrzostw Polski juniorów 17-
18-letnich.

– Ta nagroda kibiców wiele dla 
mnie znaczy, dziękuję za wszyst-
kie głosy, za to, że ktoś docenił 
mój trud. Dziękuję mojej rodzi-
nie i trenerce Aleksandrze Radek, 

która w szkole podstawowej na-
mówiła mnie do pływania. Do-
piero teraz widzę efekty mojej 
pracy i mogę powiedzieć, że było 
warto – powiedział.

Na zakończenie Maciej Grama-
tyka wręczył Nagrody Prezyden-
ta. Otrzymali je:

– Dawid Wiekiera, czoło-
wy polski pływak, w tym roku 
i poprzednim zdobył medale mi-
strzostw Polski na kilku dystan-
sach, ustanawiając fantastyczny 
rekord Polski seniorów na 200 m 
stylem klasycznym – 2.09,99. Jest 

pierwszym polskim żabkarzem, 
który na tym dystansie złamał ba-
rierę 2 minut i 10 sekund. W 2022 
roku wypełnił minima na tego-
roczne mistrzostwa świata w Bu-
dapeszcie i Uniwersjadę w Cheng-
du w Chinach.

– Tychy Falcons – od lat czoło-
wa polska drużyna futbolu amery-
kańskiego, w 2021 roku wywalczy-
ła swój największy sukces – po raz 
pierwszy sięgnęła po wicemi-
strzostw Polski. To dało jej prze-
pustkę do rywalizacji w Central 
European Football League Cup.

Dawid Wiekiera otrzymał 
w nagrodę czek na 10 tys. zło-
tych, natomiast Tychy Falcons – 
czek na 75 tys. zł.

Przygotowaną przez Urząd 
Miasta, Miejskie Centrum Kul-
tury, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz Teatr Mały Ty-
ską Galę Sportu uświetnił wy-
stęp Grupy Tanecznej Atelie i re-
cital muzyki filmowej Katarzyny 
Malendy. Galę prowadził dzien-
nikarz i komentator sportowy 
Aleksander Roj.
leszek sobieraj ●

misTrzowie naGrodzeni
Wyróżnienia i nagrody prezydenta, STATuETKI DLA NAjPOPuLARNIEjSZych SPORTOWcóW W PLEbIScycIE „TWOIch TychóW” I MOSIR-u.

Pływak Jakub Walter z nagrodą w plebiscycie „Twoich Tychów” i MOSiR-u.  
W głębi Sylwia Stanny, która odebrała statuetkę w imieniu kajakarki Karoliny Naji.

zd
jęc

ia:
 Ka

m
il P

es
za

t

JeSteśCie NaSZymi BOhateRami

W imieniu prezydenta Andrzeja Dziuby oraz własnym laureatom pogratulował Maciej Gramatyka, 
zastępca prezydenta miasta:
– Nagrodziliśmy młodych ludzi, którzy w naszym mieście, w naszych klubach stawiali pierwsze spor-
towe kroki, a dziś osiągają tak znakomite sukcesy. Kilku sportowców, jak Wojtka Mielnika czy Dawida 
Wiekierę znam od szkoły podstawowej, bo byli stypendystami „Tyskich Orłów” Miasta Tychy. Wasze 
sukcesy to dla wszystkich powód do satysfakcji, bo to dzięki waszym zainteresowaniom, ciężkiej 
pracy, poświęceniu, możemy dziś być z was dumni. Dla wielu osób właśnie wy jesteście bohaterami. 
Nadal będziemy trzymać kciuki za wszystkich i kibicować wam z całego serca. Tychy są dobrym 
miejscem i wszyscy jesteśmy tego świadomi, a dziś jest to miejsce wyjątkowo dobre dla sportu.

Znakomity pływak Dawid Wiekiera otrzymał Nagrodę Prezydenta 
Tychów w dziedzinie sportu w wysokości 10 tys. złotych.

Wicemistrzowie Polski – futboliści Tychy Falcons z czekiem opiewającym na kwotę 75 tys. złotych.

Sportowcy, trenerzy i animatorzy sportu uhonorowani wyróżnieniami: Aleksandra Radek, 
Sebastian Szut, Sylwia Stanny, Wojciech Mielnik, Julia Frąckowiak i Andrzej Kowalczyk. Z prawej: 

przewodnicząca RM Barbara Konieczna i zastępca prezydenta Tychów Igor Śmietański.
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byk 21.iV-21.V
Nic nie wyjdzie ci teraz jak dobre wrażenie. 
Dzięki niemu, nie robiąc wiele, gwiazdy obiecują, 
że zasłużysz na cudowną nagrodę.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Gwiazdy sprawią, że szczęście nie opuści 
cię nawet na chwilę! bądź odważny, działaj 
z impetem i absolutnie nie zmieniaj swoich 
planów.

rak 21.Vi-22.Vii
Niestety, praca i obowiązki oddzielą cię 
od rozrywek oraz przyjemności. Kryzys uczuć 
może odsunąć od cię od bliskiej osoby.

leW 23.Vii-22.Viii
Księżyc sprawi, że dobra passa będzie z Tobą! 
Możesz pozwolić sobie na wiele więcej, zwłaszcza 
w pracy i w miłości.

panna 23.Viii-22.iX
Trudno będzie ci teraz odróżnić wrogów 
od przyjaciół. Miej się na baczności, gdy ktoś 
zażąda od ciebie zbyt wiele.

Waga 23.iX-23.X
będziesz teraz ulubieńcem gwiazd! Powiedzie 
się wszystko, czego się podejmiesz. uważaj tylko, 
żeby nie przewróciło ci się w głowie.

skorpion 24.X-21.Xi
Wieży krwi nie będą dla ciebie teraz tak ważne 
jak powinowactwo dusz. jednak, za sprawą 
Merkurego, najważniejsza okaże się kasa!

strzelec 22.Xi-21.Xii
będziesz w świetnym nastroju! Odzyskasz 
wreszcie spokój ducha, optymizm oraz 
równowagę życiową. Wszystko, czego się 
dotkniesz, zamieni się w złoto. 

koziorożec 22.Xii-19.i
Możesz teraz śmiało rzucić wyzwanie konkurencji! 
Nie obawiaj się przeszkód, już z większymi 
problemami dawałeś sobie radę.

Wodnik 20.i-18.ii
Gwiazdy sprawią, że będziesz teraz duszą 
towarzystwa. Popiszesz się intelektem 
i zabłyśniesz elokwencją. humor ci dopisze.

ryby 19.ii-20.iii
Zmienne wpływy gwiazd zafundują ci wzloty 
i upadki. bądź przygotowany na to, że nie 
wszystko pójdzie zgodnie z planem,

baran 21.iii-20.iV
Gwiazdy sugerują, żebyś nie dokonywał 
niemądrych wyborów oraz nie ulegał pokusom! 
żyj intensywnie i nie zapominaj o bliskich.
 Wróżka adrasteja tel. 692 893 871

zaadoPtUJ mnie  

RM

W tyM Miejscu, 
We WspóŁpracy 
z WolontariuszaMi 
tyskiego schroni-
ska dla zWierząt 
prezentujeMy 
czWoronogi, które 
czekają na sWoich 
noWych WŁaścicieli. 
spójrzcie na nich 
ciepŁo i otWórzcie 
sWoje serca i doMy.

Do adopcji poleca się nieśmiała 
koteczka – panna Wąsik. Nie-
spełna 8-miesięczna czarna kot-
ka z białymi znaczeniami czeka 
na swojego człowieka w tyskim 
schronisku. 

Koteczka jest bardzo spokoj-
nym, zrównoważonym kotem. 
Uwielbia wylegiwać się w wi-
klinowych koszykach i tekturo-
wych pudełkach. W pierwszym 
kontakcie jest bardzo nieśmia-
ła i potrzebuje czasu, żeby za-
ufać. 

Jest wysterylizowana, posiada 
komplet szczepień, jest zaczi-
powana. Test FIV i FeLV nega-

tywny. Czy komuś zadrży ser-
ce, podaruje jej dom i pozwoli 
żeby rozkwitła? 
rM ●

CO Wiemy O kOCie:

imię: Wąsik
Płeć: kotka
NR eWiDeNCyJNy: 2909
Wiek: około 8 miesięcy
OBeCNie PRZeByWa: 
w Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
kONtakt W SPRaWie 
aDOPCJi: 605 897 607
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HoroskoP

Hasło z krzyżówki nr 755: 
MATURZYŚCI JUŻ PISZĄ.

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.

wąsik

WięCeJ Na WWW.kultuRa.tyChy.Pl

17 Maja, wtorek
godz. 17 – STAROTySKI DZIEń SENIORA 
z udziałem m.in. kucharza Remigiusza Rączki 
(Dom Przyjęć Rapsodia, ul. Damrota 66)

18 Maja, środa
godz. 17 i 18.30 – KARTKA 3D – rodzinne 
warsztaty rękodzielnicze (Klub McK urbano-
wice, ul. Przejazdowa 8)
godz. 18 – TuRy KuLTuRy: spotkanie z Pa-
włem Delągiem (Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)
godz. 18 – „O fENOMENIE fuTbOLu” – spot-
kanie z socjologiem prof. Krzysztofem łęckim 
(Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)

19 Maja, czwartek
godz. 17 – SZTuKA X MuZy: projekcja filmu 
„King Richard: zwycięska rodzina” (MbP Me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – TO jEST SZTuKA!: „Michał Anioł. 
Geniusz chmurny i niełatwy” – gawęda o sztu-
ce (Pasaż Kultury Andromeda, pl. baczyńskie-
go)
godz. 18 – ZAKLAD STOI: „historie tyskich 
zakładów fotograficznych” – spotkanie z Kata-
rzyną Gębarowską (Muzeum Miejskie, pl. Wol-
ności 1)

20 Maja, piątek
godz. 18 – „DRuGIE PIęTRO PO PRAWEj” 
– premiera spektaklu Teatru Alternatywnego 
bELfEgoR (Teatr belfegor, al. Niepodległości 
32 – dawny WSZiNS)
godz. 19 – „cuDOWNA TERAPIA” – spektakl 
komediowy (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

21 Maja, sobota
godz. 15 – PIKNIK RODZINNy podsumo-
wujący kampanię społeczną „Z nich jeste-

śmy dumni” (Ośrodek Wypoczynkowy Pa-
procany)
godz. 19 – ANDRZEj SIKOROWSKI I MAjA 
SIKOROWSKA z zespołem – koncert z okazji 
50-lecia kariery Andrzeja Sikorowskiego (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)
godz. 19 – MATEuSZ KRZyżOWSKI – recital 
fortepianowy w ramach cyklu „chopin 2020” 
(Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 20 – bARTłOMIEj chyLA – koncert 
(Art Music club, ul. Oświęcimska 53)

22 Maja, niedziela
godz. 12 – MATINÉE: NIcO MuhLy – koncert 
w cyklu AuKSO On/Side (Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 15 – PIKNIK RODZINNy z okazji Metro-
politalnego Święta Rodziny, z udziałem m.in. 
zespołu universe (parafia pw. bł. Karoliny Kóz-
kówny, ul. Tischnera 50)

20 Maja, godz. 18 – „drugie piętro 
po praWej” – preMiera spektaklu 
teatru alternatyWnego belfe-
gor, teatr belfegor

m
at

. p
ra
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we
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