
bezpŁatny 
tyski 
tygodnik
Miejski

do 60. roku życia
Tabletki jodku potasu będą wydawane jedynie  
przy realnym zagrożeniu, po decyzji wojewody.

Żegnaj trenerze
Zmarł twórca największych sukcesów 
tyskiej kobiecej piłki ręcznej.

Medale za modele
W SDK „Tęcza” odbyły się w minionym tygodniu 
mistrzostwa Śląska w modelarstwie.4 148
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Koncert adama del monte w sali nospr w Katowicach zainaugurował  18. edycję śląsKiej jesieni gitarowej, Która potrwa do niedzieli.

Jesień pod znakiem gitary
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Stan Surowy
Od 9 miesięcy trwa budowa Środowiskowego Domu Samopomocy 
przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym oraz 
modernizacja istniejącej placówki. Wartość inwestycji to 10,3 mln 
złotych. str. 3

Skarbony 
na cmentarzach
Społeczne Stowarzyszenie Ho-
spicjum im. św. Kaliksta I w Ty-
chach po raz 23. organizuje Kwe-
stę Listopadową, która odbędzie 
się 1 listopada br. w godzinach 
od 08 do 18.

Wolontariusze hospicyjni, 
szkolni, jak i osoby prywatne 
będą kwestować na terenie ty-
skich cmentarzy komunalnych 
w dzielnicy Wartogłowiec i przy 
ul. Barwnej oraz na cmentarzach 
w parafiach pw. Ducha Świętego, 
św. Marii Magdaleny, Matki Bo-
żej Pośredniczki Wszelkich Łask 
w Urbanowicach, Narodzenia 
św. Jana Chrzciciela w Cielmi-
cach oraz przy bieruńskim Sank-
tuarium św. Walentego.  str. 4
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kasia skiba 
i ja to duet Muzyczny 
doskonale znany 
tyskiej publiczności. 
w tyM roku usŁyszeć ich 
MogliśMy chociaŻby 
na przeglądzie 
MuzycznyM dla tych 
zagrają – nowa Fala 
tyskich brzMień (który 
to przegląd nota bene 
wygrali) czy podczas 
Festiwalu rock na plaŻy. 
14 października zaś 
ukazaŁ się ich 
najnowszy MinialbuM 
„witaMiny” dostępny 
na wszystkich 
Muzycznych serwisach 
streaMingowych.

Oboje mieszkają w Tychach, w ich 
teledyskach grają tyscy aktorzy, 
zaś okładki projektują im tyscy 
graficy. Ze świecą szukać bardziej 
tyskiej muzyki na rynku.

Boogie, a właściwie Wojciech 
Bajer i Katarzyna Skiba to duet 
tyleż wybuchowy co eklektycz-
ny. Próby zaszufladkowania ich 
muzyki gatunkowo, to jak jedze-
nie zupy widelcem. Niby się da, 
ale po co? To trzeba usłyszeć, 
bowiem kompozycji Boogiego 
nie można pomylić z niczym in-
nym. To samo się tyczy woka-
lu Kasi i jej ekspresji scenicznej. 
Nie inaczej jest też z ich najnow-
szym minialbumem „Witaminy”, 
na który składają się trzy utwo-
ry: „Witamina K”, „Besta” oraz 
„NWDT+”. Każdy z nich jest 
zupełnie inny, jednak wszystkie 
mają jeden wspólny rzucający 
się w ucho czynnik – artystycz-
ny podpis tyskiego duetu w każ-
dym dźwięku.

– Boogie jest strasznie płod-
nym artystą – mówi Kasia. 
– Komponuje cały czas i cały 
czas chodzi nakręcony nowymi 
pomysłami. Ten minialbum miał 

wyglądać zupełnie inaczej. Mie-
liśmy już utwory, do których... 
nie zdążyłam napisać tekstów, 
bo Boogie skomponował już zu-
pełnie inne. – Bo na Kasię trzeba 
czekać – kontruje Boogie. – Ale 
jak już przyjdzie z gotowym ma-
teriałem, to jest to coś, co mnie 
nakręca jeszcze bardziej do pra-
cy – dodaje.

Mini album promuje teledysk 
do utworu „Besta” zrealizowany 
przez Piotra Smoleńskiego i Mi-
chała Szewczykowskiego wspól-
nie z aktorami na co dzień zwią-
zanymi z Grupą Artystyczną 
Teatr T.C.R. – Uwielbiam pra-
ce Piotra. Za każdym razem za-
skakuje mnie swoimi pomy-
słami na interpretację naszych 
utworów. Muzyka to jedno, tekst 
to drugie. Piotrek, jako odbior-
ca naszej muzyki, przepuszcza 
ją poprzez swoją wrażliwość ar-
tystyczną i wzbogaca obrazem. 
Jak dla mnie to, co robi, jest to-

talnie odjechane – chwali Woj-
ciech „Boogie” Bajer. – Już jeste-
śmy po zdjęciach do kolejnego 
klipu „Witaminy K”. Nie może-
my się doczekać, kiedy będzie-
my mogli podzielić się efektami. 
Mamy nadzieję, że uda się dograć 
również teledysk do „NWDT+”, 
tak by cały minialbum przed-
stawić również w postaci wideo. 
To bardzo ciekawe doświadcze-
nie spojrzeć na swoją twórczość 
za pomocą obrazu zrealizowane-
go przez innych artystów – do-
daje Kasia.

Warto również wspomnieć, 
że za miks utworów odpowiada 
DJ Eprom, a właściwie Michał Baj 
znany również jako raper Sztigar 
Bonko, którego produkcjami swe-
go czasu żyła cała hip-hopowa 
Polska. – Eprom działa na miksie 
analogowym, a my „Witaminami” 
nawiązujemy do brzmienia z lat 

80., dlatego bardzo mi zależało, 
aby to właśnie on był naszym rea-
lizatorem dźwięku. Otrzymaliśmy 
brzmienie dokładnie takie, jakie 
sobie w głowie wyimaginowałem 
– dzieli się „Boogie”.

Niestety, wyjątkowy tyski duet 
powoli przechodzi w stan zimo-
wej hibernacji i po premierze 
teledysku do „Witaminy K” nie 
planuje działalności koncertowej. 
To martwi, bowiem doświadcza-
nie ich muzyki na scenie jest wy-
darzeniem bez precedensu. Za-
pytaliśmy Kasi, która skupia całą 
uwagę niczym soczewka światło, 
„skąd pomysł na taką kreację sce-
niczną”. Odpowiedziała „Nie ro-
zumiem pytania. Jaką kreację? ”. 
Ten wyjątkowo barwny i muzycz-
nie szalony tandem obiecał wró-
cić do grania na żywo już z pierw-
szymi dniami wiosny.
kaMil peszat ●

tyskie Witaminy
duet kasia skiba i ja WyPuŚcIł mINIALbum. 

Kasia Skiba i Ja

Okładkę do nowego mini albumu Kasi Skiby i Ja 
zaprojektowała Izabela Wądołowska. 
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Od 24 października trolejbuso-
wa linia B kursuje na nowej, wy-
dłużonej trasie do przystanku 
Sikorskiego Wiadukt. Ta zmiana 
to odpowiedź miasta na wnioski 
mieszkańców.

Linia B to jedno z najważniej-
szych połączeń komunikacyj-
nych na terenie Tychów. Kursuje 
na trasie między Dworcem PKP 
i Paprocanami, po drodze obsłu-
gując aż osiem szkół i rejon Szpi-
tala Wojewódzkiego. Jej trasa nie 
zmieniała się od 1986 roku, czyli 
od początku funkcjonowania tro-
lejbusowej sieci trakcyjnej w Pa-
procanach.

Wprowadzona zmiana, polega-
jąca na wydłużeniu trasy w dziel-
nicy Paprocany o pięć dodat-
kowych przystanków, to duże 
ułatwienie dla mieszkańców 
osiedli Z i Z1. Do tej pory musieli 
oni przesiadać się na pętli Papro-
cany do innych linii albo ostatnie 
kilkaset metrów do domu poko-
nywać pieszo. Teraz dojadą bez-
pośrednio, ponieważ trolejbusy 
linii B kończą trasę na przystan-

ku Sikorskiego Wiadukt, czyli 
przy skrzyżowaniu z drogą kra-
jową nr 1.

Tyskie Linie Trolejbusowe 
świętowały niedawno czterdzie-
stolecie istnienia komunikacji 
trolejbusowej w naszym mieście. 
To właśnie podczas obchodów ju-
bileuszu wydłużenie linii B zosta-
ło zapowiedziane przez zastępcę 
prezydenta miasta Macieja Gra-
matykę.

– Jesteśmy bardzo szczęśli-
wi, że udało się wprowadzić tę 
ważną dla pasażerów zmianę 
– mówi Marcin Rogala, prezes 
TLT. – Przedłużenie linii B było 
przez wiele osób bardzo wyczeki-
wane. Otrzymywaliśmy sporo za-
pytań w tej sprawie. Wprowadzo-
na zmiana jest potwierdzeniem 
tego, że miasto słucha mieszkań-
ców i odpowiada na ich potrze-
by – dodaje.

W związku z wydłużeniem li-
nii B, dotychczasowa pętla trolej-
busowa na Paprocanach przestała 
funkcjonować.
oprac kp ●

tlt reagują na oczekiwania mieszkańców. 

trolejbuSy 
linii b jeżdżą 
pod wiadukt

Trajtek B pod „Piramidą” przestanie być niecodziennym widokiem.

TL
T

2 | 25 października 2022 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



podczas gali 
saMorządowego ForuM 
kapitaŁu i Finansów 
w katowicach 
nagrodzono 
saMorządy, które 
najlepiej radzą 
sobie z inwestycjaMi 
i pozyskiwanieM 
środków unijnych. 
Miasto tychy w obu 
rankingach wśród 
Miast na prawach 
powiatu zajęŁo 
4. Miejsce na 49 
analizowanych Miast.

Autorami rankingu Pisma Samo-
rządu Terytorialnego „Wspólno-
ta” są prof. Paweł Swianiewicz, 
ekonomista, kierownik Zakładu 
Studiów Społeczno-Ekonomicz-
nych w Instytucie Gospodar-
ki Przestrzennej Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu 
oraz dr Julita Łukomska, adiunkt 
w Katedrze Rozwoju i Polityki 
Lokalnej na Wydziale Geografii 
i Studiów Regionalnych Uniwer-
sytetu Warszawskiego.

Na pierwszym miejscu ran-
kingu znalazło się Świnoujście. 
Za nimi uplasowało się: Krosno, 
Gliwice, Tychy, Sopot, Bielsko-
Biała, Gdynia, Konin, Chełm i Su-
wałki. W naszym mieście środki 
inwestycyjne w latach 2019-2021 
wyniosły: 2142,33 zł w przelicze-
niu na jednego mieszkańca.

Tychy zajęły także 4. miej-
sce w rankingu „Wykorzystanie 

środków Unii Europejskiej w la-
tach 2014-2021”. Pierwsze miej-
sce w tym rankingu zajęło też 
Świnoujście.

– Wzięliśmy pod uwagę ca-
łość wydatków majątkowych 
poniesionych w ciągu ostatnich 
trzech lat: 2019-2021. W ten spo-
sób chcieliśmy uniknąć dużych, 
chwilowych wahań wskaźnika 
będącego podstawą rankingu. 
Wydatki inwestycyjne, zwłasz-
cza z mniejszych jednostkach, 
cechują się znaczną cyklicznoś-
cią. Poza wydatkami zapisanymi 
w budżecie staramy się uwzględ-
niać także wydatki ponoszone 
ze środków własnych przez spół-
ki komunalne. Jednak spojrzenie 
na wydatki inwestycyjne samo-
rządów w 2021 roku prowadzi 
do wniosku, że sytuacja finan-
sowa JST nie jest tak dobra, jak 
mogłoby to wynikać z wypowie-
dzi niektórych urzędników rzą-
dowych. Był to już trzeci kolej-
ny rok spadku tych wydatków. 
Nie był on wielki, ale mając 
na uwadze równoczesny, przy-
spieszający wzrost cen robót 
budowlanych i materiałów, jego 
skutki w wymiarze rzeczowym 
mogą być spore. Spadek dotyczył 
tym razem wszystkich kategorii 
JST. Największy był w samorzą-
dach wojewódzkich (15 proc.) 
i w miastach na prawach powia-
tu (prawie 13 proc.), a minimal-
ny w gminach (niespełna 2 proc.) 
– stwierdzili twórcy rankingu.
Mn ●

od 9 Miesięcy 
trwa budowa 
środowiskowego 
doMu saMopoMocy 
przy ośrodku 
rehabilitacyjno-
edukacyjno-
wychowawczyM 
oraz Modernizacja 
istniejącej placówki. 
wartość inwestycji 
to 10,3 Mln zŁotych.

Przypomnijmy, iż inwestycja roz-
poczęła się z pewnym opóźnie-
niem, bo projekt zakładał wycin-
kę aż 33 drzew, jednak w trosce 
o drzewostan został on zmieniony 
i wzbogacony o projekt ochrony 
zieleni. Dzięki zmianom projek-
towym liczbę drzew przeznaczo-
nych do wycinki zmniejszono 
do 17, z czego sześć to drzewa 
chore. W ramach inwestycji po-
sadzonych zostanie także 86 krze-
wów i 12 drzew.

Obecnie prace przebiega-
ją zgodnie z harmonogramem. 
Parterowy budynek został już 
zadaszony i jest już w stanie su-
rowym, choć nie zamontowano 
jeszcze okien. Na wykonanie ro-
bót i oddanie obiektu wykonaw-
ca – Przedsiębiorstwo Budowla-
ne Mazur Sp. z o.o. oraz Firma 
Budowlana Sławomir Mazur – 
ma 15 miesięcy, a to oznacza, 
że inwestycja powinna być od-
dana w drugim kwartale przy-
szłego roku.

Środowiskowy Dom Samopo-
mocy mieścił się będzie w nowym 

parterowym skrzydle budynku 
o powierzchni ponad 1600 m 
kw. Znajdą się tutaj m.in.: gabi-
nety lekarskie, sale do rehabili-
tacji, strefa relaksacyjna, gabinet 
hydroterapii, krioterapii, kuchnia 
treningowa, pracownie warszta-
towe oraz pomieszczenia gospo-
darcze. Będzie również tzw. część 
wytchnieniowa dla osób, które 
w wyjątkowej sytuacji np. pod-
czas pobytu w szpitalu, nie mają 
z kim zostawić swoich dorosłych 
niepełnosprawnych podopiecz-
nych.

– W każdy czwartek mamy 
spotkania z przedstawicielami fir-
my budowlanej, którzy na bieżą-
co informują nas o tym, co dzieje 
się na budowie i wspólnie ustala-

my jakie działania należy podjąć, 
by z jednej strony nasz ośrodek 
funkcjonował bez problemów, 
a z drugiej – by prace przebiega-
ły bez zakłóceń – mówi Renata 
Zając, dyrektor OREW. – Warto 
dodać, iż równocześnie z budową 
domu samopomocy, postępowała 
przebudowa obiektu OREW, któ-
ry został zmodernizowany – po-
jawiły się nowe pomieszczenia, 
wymienione zostały instalacje, 
a teraz firma przystąpi do wy-
miany stolarki okiennej. Istnie-
jący od ponad 30 lat budynek tego 
po prostu wymagał i cieszymy się, 
że te prace modernizacyjne zo-
stały wykonane i że otrzymamy 
nowoczesne placówki, o jakich 
my i rodzice marzyliśmy od wie-

lu lat. Najtrudniejszy czas budo-
wy już za nami – przypadł aku-
rat w czasie wakacji. W tym czasie 
realizowaliśmy zajęcia także dla 
dzieci rodziców pracujących, 
na co zresztą przystali rodzice 
niepracujący. Wspólnymi siłami 
radzimy sobie bez problemów.

Po zakończeniu prac powsta-
ną tutaj dwie placówki – OREW, 
który działał będzie na dotych-
czasowych zasadach oraz Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy, 
którym zarządzać będzie stowa-
rzyszenie, a decydować o przyję-
ciach Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Z oczywistych wzglę-
dów obie placówki będą ściśle 
ze sobą współpracowały.
leszek sobieraj ●
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dobrze 
inWestuJą
tychy na 4. Miejscu W POLScE.

stan suroWy
trwa budowa ŚRODOWISKOWEGO DOmu SAmOPOmOcy PRZy OŚRODKu OREW.

Prace na budowie nowego obiektu idą zgodnie z harmonogramem.
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kronika policyjna

Pani doktor

Bożenie Głód
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Mamy
składają  

pracownicy Przychodni Nr 4 w Tychach

kondolencje

Naszemu drogiemu Koledze

Panu Janowi Jakubowi Jończykowi

wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Ojca
Pana Jana Jończyka
składają dyrekcja, nauczyciele,

i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego

im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Prezydent Miasta Tychy
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu miasta tychy przy 

al. niepodległości 49, na VII piętrze oraz na stronie internetowej bip.umtychy.pl 
zostało zamieszczone sprostowanie treści ogłoszenia 

o I  przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w Tychach 
na terenie ośrodka wypoczynkowego Paprocany w rejonie ulicy Nad Jeziorem (część działki 
nr 51/11), ogłoszonym na 23 listopada 2022 roku o 10:00 w siedzibie urzędu miasta Tychy, 
sala 102 (i piętro)     

komunikat

tabletki z jodkieM 
potasu traFiŁy juŻ 
do saMorządów. 
to substancja 
stosowana 
zapobiegawczo 
przy ewentualnyM 
ryzyku skaŻenia 
proMieniotwórczego, 
a jego zadanieM jest 
ochrona tarczycy.

– Otrzymaliśmy jodek potasu – 
5.400 opakowań to jest nieco po-
nad 160 tys. tabletek – mówi Janusz 
Sojka, naczelnik Wydziału Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego UM. – Mówię o tabletkach, 
bo właśnie one będą rozdawane 
według zalecanych dawek. Tablet-
ki zostały zgromadzone w maga-
zynie i w razie konieczności będą 
rozdawane poprzez sieć szkół, któ-
re są w zarządzie Miejskiego Cen-
trum Oświaty. Stanie się tak jednak 
wyłącznie w sytuacji zagrożenia, 
na polecenie wojewody.

Nie wszyscy jednak powinni 
zażywać tabletki z jodkiem po-
tasu.

– W obecnych wytycznych 
przyjęto, że granicą będzie 60. rok 
życia, choć według zaleceń spe-
cjalnych agencji opisujących lek 
jest nawet zalecenie przyjmowa-
nia jodku potasu do 40. roku życia 
– wyjaśnia dr Urszula Paździorek
-Pawlik, przewodnicząca komisji 
Porządku Publicznego, Zdrowia, 
Spraw Społecznych i Samorzą-
dowych Rady Miejskiej w Ty-
chach. – W ustaleniu granicy 60. 
roku chodzi tylko o to, że tarczy-
ca z wiekiem staje się mniej aktyw-
na, ale przede wszystkim chodzi 
o zdecydowanie mniejsze ryzyko 
rozwoju w niej raka. Po pierwsze 
nie u każdego ten rak musi wystą-
pić, a po drugie – rozwija się on 
bardzo długo i uważa się, iż u star-
szego człowieka może nawet nie 
zdążyć się rozwinąć. Natomiast 
podanie jodku potasu po 60-tce 
wyrządzi wiele szkody, gdyż prze-
de wszystkim spowoduje zabloko-
wanie tarczycy i jej głęboką niedo-

czynność, może wywołać zespół 
związany z uszkodzeniem nerek, 
a dodatkowo jodek potasu może 
wejść w niepożądane reakcje z le-
kami, których starsi ludzie biorą 
czasem bardzo wiele.

Jak dodaje dr Urszula Paź-
dziorek-Pawlik, jodek potasu 
najbardziej jest potrzebny oso-
bom z bardzo czynną tarczycą, 
czyli dzieciom i ludziom mło-
dym. Dla nich radioaktywny jod 
jest najgroźniejszy. Należy go 
przyjąć do dwóch, a najpóźniej 
do ośmiu godzin po zdarzeniu. 
Nie ma potrzeby zaopatrywania 

się w płyn Lugola, z czym mieli-
śmy do czynienia po awarii elek-
trowni w Czarnobylu.

– To są nieporównywalne sy-
tuacje. W 1986 r. płyn Lugola był 
podawany dawno po zdarzeniu, 
a zawartość w nim jodku potasu 
jest zupełnie nieadekwatna do po-
trzeby, jaka byłaby teraz. Tam za-
wartość jodku potasu mierzy się 
w mikrogramach, a w tabletkach, 
o których mówimy – w miligra-
mach. To jest duża różnica. Dlate-
go płyn Lugola jest zupełnie bez-
użyteczny – wyjaśnia.
leszek sobieraj ●

Jak co roku, w okresie dnia 
Wszystkich Świętych wprowa-
dzona zostanie czasowa organi-
zacja ruchu. Obowiązywać będzie 
nie tylko 1 listopada, ale od go-
dzin porannych 28.10 i potrwa 
do końca 2.11.

W tym czasie wprowadzonych 
zostanie kilka ważnych zmian 
w komunikacji w obrębie tyskich 
cmentarzy. Wzdłuż ul. Oświęcim-
skiej zostaną zabezpieczone kra-
wędzie jezdni, aby wyeliminować 
postój pojazdów i poprawić wi-
doczność pieszych. Na ul. Cmen-
tarnej obowiązywał będzie zakaz 
parkowania wzdłuż jezdni, nato-
miast na skrzyżowaniu ulic Brat-
ków – Oświęcimska zostaną ogra-
niczone relacje lewoskrętne.

Z kolei na ul. Cmentarnej zo-
staną wyznaczone przystanki 
tymczasowe dla pojazdów komu-
nikacji zbiorowej. Wzdłuż ul. Ja-
skrów obowiązywał będzie zakaz 
parkowania. Na ul. Nowokościel-
nej zostanie wprowadzony ruch 
jednokierunkowy, od strony ul. 
Norwida w kierunku ul. Koś-
ciuszki.

Jak informuje Wydział Komu-
nalny Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa UM w dniach 25.10-02.11 
zostanie zmieniony harmono-
gram oświetlenia ulicznego. Za-
stosowany zostanie schemat włą-
czenia lamp godzinę wcześniej 
oraz wyłączenie godzinę później 
w celu poprawy widoczności pie-
szych.

Od piątku 28.10 do środy 2.11 
należy się spodziewać wzmożo-
nych patroli policji, która zwraca 
się z prośbą o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności i stosowanie 
się do znaków drogowych i za-
sad ruchu, wprowadzonych przy 
dojazdach do cmentarzy.

Jeśli to możliwe, udając się 
na cmentarz 1 i 2 listopada, warto 
zdecydować się na dojazd środ-
kami komunikacji zbiorowej. 
W Zarządzie Transportu Metro-
politalnego dowiedzieliśmy się, iż 
1 listopada komunikacja ponow-
nie będzie bezpłatna. Będą także 
dodatkowe pojazdy, a szczegóło-
wy rozkład będzie można znaleźć 
na stronach internetowych ZTM 
i na przystankach. ls ●

23. kwesta Listopadowa

Skarbony 
na cmentarzach
Społeczne Stowarzyszenie Hospi-
cjum im. św. Kaliksta I w Tychach 
po raz 23. organizuje Kwestę Li-
stopadową, która odbędzie się 1 
listopada br. w godzinach od 08 
do 18.

Wolontariusze hospicyjni, 
szkolni, jak i osoby prywatne 
będą kwestować na terenie ty-
skich cmentarzy komunalnych 
w dzielnicy Wartogłowiec i przy 
ul. Barwnej oraz na cmentarzach 
w parafiach pw. Ducha Świętego, 
św. Marii Magdaleny, Matki Bo-
żej Pośredniczki Wszelkich Łask 
w Urbanowicach, Narodzenia 
św. Jana Chrzciciela w Cielmi-
cach oraz przy bieruńskim Sank-
tuarium św. Walentego.

Osoby kwestujące będą wypo-
sażone w identyfikatory oraz za-
plombowane puszki i skarbony 
hospicyjne.

Bazy kwesty będą mieściły 
się w Domu Hospicyjnym przy 
ul. Żorskiej, w Zespole Szkolno
-Przedszkolnym nr 3 w Tychach
-Wartogłowcu oraz w Domu 
Parafialnym parafii św. Marii 
Magdaleny. 

Zebrane środki zostaną prze-
znaczone na rzecz utrzymania 
Domu Hospicyjnego przy ul. Żor-
skiej 17 w Tychach, który powstał 
jako votum wdzięczności za pon-
tyfikat św. Jana Pawła II. Mn ●

◆ 19.10 Na SkRZyżOWaNiu 
ulic cygaNeRii i cZyStej 
doszło do zderzenia skody i fia-
ta. W wyniku kolizji oba pojazdy 
zjechały częściowo z drogi, a fiat 
uderzył dodatkowo w słupki przy 
oznakowanym przejściu dla pie-
szych. Na szczęście w wyniku 
tego zdarzenia nikt nie ucier-
piał.
◆ DO DWóch ZDaRZeń 
DOSZłO 18.10 na skrzyżo-
wania z ul. Edukacji. Rano, 
w rejonie skrzyżowania z ul. 
Edisona, zderzyły się skoda i vw. 
Ze wstępnych ustaleń pracują-
cych na miejscu funkcjonariuszy 

policji wynika, że kierowca vw 
włączając się do ruchu z ul. Edi-
sona w ul. Edukacji nie ustąpił 
pierwszeństwa kierowcy skody 
i doprowadził do zderzenia po-
jazdów. Natomiast po godz. 14 
na skrzyżowaniu ul. Edukacji 
z ul. Wyszyńskiego audi zderzy-
ło się z mitsubishi. Jak wstępnie 
ustaliła policja, kierujący audi, 
włączając się do ruchu z osied-
lowego parkingu w ul. Eduka-
cji, nie ustąpił pierwszeństwa 
kierowcy mitsubishi i dopro-
wadził do zderzenia pojazdów. 
Na szczęście w obu przypadkach 
nikt nie ucierpiał.

***
Jak informowaliśmy, 17 września 
około godziny 10 na ul. Grota-
Roweckiego doszło do zderzenia 
samochodu osobowego i motocy-
kla. W wyniku zdarzenia motocy-
klista doznał poważnych obrażeń, 
wskutek których zmarł w szpita-
lu. Z relacji medialnych wynikało, 
że mężczyzna mógł znajdować się 
pod wpływem alkoholu, jednak 
przekazana nam przez rodzinę 
„Opinia toksykologiczno-sądowa” 
tego nie potwierdza. W pobra-
nych 20.09 próbkach krwi i mo-
czu nie stwierdzono obecności 
alkoholu etylowego. ls ●

do 60. roku żyCia…
jodek potasu – TyLKO W SyTuAcjI ZAGROżENIA, NA WyRAźNE POLEcENIE WOjEWODy.

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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję na dzień 

27 października 2022 r. na godz. 13.00 
do sali nr 102 Urzędu Miasta Tychy  

przy Alei Niepodległości 49
 sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji.

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. 

komunikat

WaRtO WieDZieć

Tyski radny dr n. med. maciej jędrzejko, opublikował na swojej 
stronie www.facebook.com/macieyco tekst dotyczący stosowa-
nia jodku potasu. czytamy w nim m.in.:
„Lek jodek potasu 65mg stosowany jednorazowo – jest dla 
większości ludzi bezpieczny i może być stosowany w odpowied-
niej dawce nawet przez noworodki i niemowlęta, dzieci starsze, 
osoby dorosłe, a także przez kobiety w okresie ciąży i karmienia 
piersią. Pojedyncza dawka zapewnia odpowiednią ochronę przez 
dobę. Długotrwałe narażenie na promieniowanie może powo-
dować konieczność podania kolejnych dawek, jednakże należy 
unikać wielokrotnego podawania dawek u noworodków i kobiet 
w ciąży oraz karmiących piersią (dla tych kobiet max 2 dawki). 
Dawkowanie jodku potasu 65 mg (zawierającego 50 mg jodu):
1) dorośli i dzieci powyżej 12. r.ż. – 2 tabletki (130 mg jodku pota-
su zawierają 100 mg jodu)
2) dzieci od 3 lat do 12 lat – 1 tabletka (65 mg jodku potasu 
zawiera 50 mg jodu)
3) dzieci od 1. miesiąca do 3 lat – 1/2 tabletki (32,5 mg jodku 
potasu zawiera 25 mg jodu)
4) noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc – 1/4 tabletki 
(16 mg jodku potasu zawiera 12,5 mg j jodu)
5) kobiety w ciąży i karmiące piersią – 2 tabletki (130 mg jodku 
potasu zawiera 100 mg jodu)
Na swojej stronie dr m. jędrzejko obszernie informuje także, 
kiedy nie należy przyjmować jodku potasu.

bezpłatne autobusy, dodatkowe linie, zmiany w organizacji ruchu.

komunikacja 
we wSzyStkich 
Świętych
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Prezydent Miasta Tychy
25 października 2022 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie alei: Marszałka Piłsudskiego i 
Bielskiej oraz ulic: Romana Dmowskiego i Władysława Sikorskiego w Tychach

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XLIII/812/22 z dnia 29 września 
2022  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w rejonie alei: Marszałka Piłsudskiego i Bielskiej oraz ulic: 
Romana Dmowskiego i Władysława Sikorskiego w Tychach.[1], [2]

Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 16 listopada 2022 r., z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki 
organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie: [1], 
[2], [3]
1)  papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

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

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

3) poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały 
znajdują się:
1) w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,
2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://
bip.umtychy.pl/ w zakładce: Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie 
przestrzenne → 2022 Październik

Informacja o ochronie danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej 
zakładce Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 
2022 Październik w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale 
Planowania Przestrzennego i Urbanistyki.[4],[5].

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 

/-/ mgr Igor Śmietański
Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p.
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)
[3] art. 8c ust. 1 – u.p.z.p.
[4] art. 8a ust. 1, art. 17a – u.p.z.p.
[5] art. 17a – u.p.z.p.

komunikat

w hucie paprockiej 
odbyŁ się w Minioną 
sobotę coroczny 
piknik cechu rzeMiosŁ 
i przedsiębiorczości 
w tychach, który 
zrzesza ponad 150 
zakŁadów, a Mistrzowie 
szkolą uczniów 
w kilkudziesięciu 
zawodach. byŁa 
to okazja, aby 
przypoMnieć historię 
cechu i zobaczyć FilM 
o rzeMiośle w tychach.

Piknik rozpoczął się kursem 
pierwszej pomocy, po którym 
wszyscy uczestnicy otrzymali 
imienne certyfikaty. – Życie pra-
cownika jest bezcenne, dlatego 
zdecydowaliśmy się na przepro-
wadzenie szkolenia dla naszych 
członków, którzy niejednokrot-
nie zatrudniają kilkudziesięcio-
osobowe zespoły – mówi Danuta 
Pietras Starszy Cechu Rzemiosł 
i Przedsiębiorczości w Tychach.

Historia rzemiosła w tychach
Pani Danuta przybliżyła historię 
cechu, przedstawiając najważ-
niejsze wydarzenia z jego życia. 
Od najdawniejszych czasów, tam 
gdzie powstawały skupiska lud-
ności, gospodarowanie zaczy-
nało się właśnie od rzemiosła. 
Warto przypomnieć, że onegdaj 
przywilej zrzeszania się w cechy 
przysługiwał jedynie wolnym 
osadnikom prowadzącym war-
sztaty rzemieślnicze w miastach. 

W księdze danin z 1629 r. zapi-
sano na terenie ówczesnych Ty-
chów dwóch kowali, kołodzieja 
i bednarza. W zapiskach z 1680 r. 
czytamy, że „kowal z Paprocan” 
Jurek Seweryn winien za otrzy-
many kawał ugoru zapłacić księ-
ciu 24 grosze. Ustawa z 1878 r. na-
dała cechom charakter zrzeszeń 
publiczno-prawnych oraz ure-
gulowała terytorialną przynależ-
ność warsztatów rzemieślniczych. 
W 1860 r. w Tychach odnotowa-
nych jest już 6 kowali, 7 krawców, 
1 siodlarz, 3 kołodziejów, 2 tkaczy, 
6 szewców, 1 stolarz, 4 masarzy, 
3 cieślów, 2 murarzy i 3 piekarzy. 
To rozwój rzemiosła i przemy-
słu zmienił wygląd Tychów, któ-
re stało się miastem na prawach 
powiatu. Te zmiany administra-
cyjne z 1954 r. wywołały potrzebę 
utworzenia samodzielnej organi-
zacji cechowej w Tychach. Cech 
Rzemiosł Różnych w Tychach 
utworzono na mocy uchwały 
Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Katowicach z 20 marca 1955 r., 
wydanej na wniosek Izby Rze-
mieślniczej w Katowicach. Wal-
ne zebranie odbyło się 27 grudnia 
1956 r. w Miejskim Domu Kultury 
w Tychach na osiedlu A. W 1957 r. 
cech otrzymał przydział na lo-
kal w „Domu Książki” również 
na osiedlu A. Osiem lat później 
(1965 r.) zarząd cechu podjął de-
cyzję o budowie własnego domu 
cechowego. Uroczyste otwarcie 
odbyło się 1 grudnia 1973 r. Funk-
cjonuje tam do dziś (ul. Damro-
ta 66), zaś w 1999 r. na walnym 

zgromadzeniu członków przyjęto 
nazwę Cechu Rzemiosł i Przedsię-
biorczości. Pierwszym Starszym 
Cechu był rymarz-tapicer z Miko-
łowa Stefan Sornek (1956–1977 r.). 
Kolejno ten urząd pełnili Alojzy 
Solarczyk (1977 do 1979 r.), Paweł 
Chwalczyk (1979 do 1981 r.), Jó-
zef Biolik (1981 do 1989 r.), Zenon 
Pacuła (1989 do 1997 r.), Ernest 
Adamus (1997 do 2000 r.) Aktu-
alnie od 2000 roku Starszym Ce-
chu jest Danuta Pietras. Podczas 
prezentacji wspomniano organi-
zowane dla rzemieślników spot-
kania m.in. z Leszkiem Balcero-
wiczem czy Kazimierzem Kutzem, 
zaś szerokie archiwum fotografii 
prezentowało zdjęcia z licznymi 
przyjaciółmi cechu np. z prezy-
dentem miasta Andrzejem Dziu-
bą, zastępcą prezydenta Tychów 
do spraw społecznych Maciejem 
Gramatyką czy zastępca prezy-

denta do spraw gospodarki prze-
strzennej Igorem Śmietańskim 
i przewodniczącą rady miasta Bar-
barą Konieczną (oboje byli obecni 
na tegorocznym pikniku).

5 minut dla rzemieślników
Zebrani goście mogli obejrzeć 
również film zrealizowany przez 
NOL-TYCHY, w którym przed-
stawiono związanych z tyskim 
cechem rzemieślników.

Jednym z nich był Zbigniew 
Kierat, który prowadzi Auto 
Centrum Kierat przy ul. Bego-
nii. Na przestrzeni 30 lat pan 
Zbigniewy wyszkolił ponad 150 
uczniów z całego regionu (w tym 
prawdziwych mistrzów rzemio-
sła), wielu z nich znalazło w Auto 
Centrum stabilne zatrudnienie, 
jako część 50-osobowego zespo-
łu. Za swoje zgodne z duchem 
prawdziwego rzemieślnika po-

dejście pan Zbigniew otrzymał 
kilkanaście nagród i wyróżnień 
w rzemiośle, w tym tytuł Rze-
mieślnika Roku w wojewódz-
twie śląskim.

Karol Jakubek właściciel Torus 
Meble często powtarza, że szafę 
może zrobić każdy. – Nie każdy 
jednak może dostarczyć produk-
tu na najwyższym poziomie jako-
ści. Do tego potrzeba porządnych 
podstaw i doświadczenia, które-
go nabiera się latami – zauważa 
pan Karol. Od 1995 roku w Torus 
Meble wyznaje się zasadę, że ry-
sunek techniczny jest formą roz-
mowy czy też językiem komuni-
kacji stolarskiej.

Sylwia Laskowska swój salon 
fryzjerstwa męskiego prowadzi 
od 2000 roku. Swojego rzemiosła 
uczyła się w cechu, a teraz sama 
uczy kolejne pokolenia rzemieśl-
ników, którym powtarza, że roz-
wój to droga, która nigdy się nie 
kończy. Dlatego bierze udział 
w ponad dwudziestu kursach 
i szkoleniach rocznie, dzięki cze-
mu jej salon oferuje niespotykany 
gdzie indziej poziom usług.

Stanisław Klimczok spędził po-
nad 50 lat w rzemiośle jako pie-
karz. Przeszedł wszystkie szczeb-
le na drodze rozwoju od ucznia 
po właściciela świetnie prosperu-
jącej piekarni. Już jako dwudzie-
stolatek kierował zakładem, gdzie 
uczyli się przyszli piekarze. Warto 
podkreślić, że 80% pracowników 
zatrudnionych w Piekarni Chro-
bok-Klimczok to uczniowie pana 
Stanisława.

baza rzemieślników
W tym roku z inicjatywy Urzę-
du Miasta powstała Tyska Baza 
Rzemieślników. To internetowa 
baza zakładów z tradycją. – Chce-
my tym projektem wesprzeć lo-
kalnych rzemieślników, którzy 
nie zawsze mają możliwości 
promowania swojej działalności 
czy produktów. Liczymy, że pro-
gram ten przyczyni się do pro-
mocji i ochrony cennych zawo-
dów rzemieślniczych i jeszcze 
większej rozpoznawalności firm 
prowadzonych przez rzemieślni-
ków, ich zakładów i warsztatów 
działających na terenie nasze-
go miasta – mówił w rozmowie 
z nami zastępca prezydenta Igor 
Śmietański.

Obecny na pikniku prof. Jan 
Klimek, prezes Katowickiej Izby 
Rzemieślniczej oraz Małej i Śred-
niej Przedsiębiorczości w Kato-
wicach, ostrzegał rzemieślników 
przed najbliższymi latami, któ-
re zapowiadają się jako ciężkie. 
Jednocześnie prosił, aby się jed-
noczyli i nie poddawali, aby nie 
zamykali swoich przedsiębiorstw. 
– Bycie członkiem cechu daje po-
czucie przynależności do większe-
go zespołu – mówił w rozmowie 
z nami Karol Jakubek, członek za-
rządu tyskiego cechu. – Podpa-
trujemy i dzielimy się wzajemnie 
dobrymi praktykami. Nie trak-
tujemy siebie jako konkurencji, 
ale jako kolegów po fachu. Teraz 
to się modnie nazywa networ-
king. Myśmy robili networking 
zanim to stało się modne. kp ●

netWorking zanim stał się modny
coroczne spotkanie cZłONKóW cEchu RZEmIOSł I PRZEDSIębIORcZOŚcI W TychAch.

Zarząd Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości 
w Tychach i Starszy Cechu Danuta Pietras.
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Znaczny wzrost cen paliw spowo-
dował, że część posiadaczy samo-
chodów przesiadła się do komu-
nikacji zbiorowej, która jednak 
też musi podnosić ceny biletów, 
a ponadto borykać się z proble-
mem braku kierowców. Okazuje 
się, że podobne kłopoty ma też 
kolejny uczestnik transportu 
– firmy taksówkowe.

– To prawda – mówi Anna 
Jonarska-Walecka z Hallo Taxi. 
– W ostatnim czasie odnoto-
wujemy bardzo duży ruch jeśli 
chodzi o klientów, a kierowców, 
głównie z racji wieku nam uby-
wa. Stąd mogą wystąpić przy-
padki dłuższego niż zazwyczaj 
oczekiwania na taksówkę, choć 
robimy wszystko, by temu zapo-
biec. Pomocą w tym względzie 
jest choćby nasza aplikacja Taxi 
Tychy, która pozwala na zamó-
wienie taksówki bez konieczno-
ści łączenia się z dyspozytorem, 
co zdecydowanie skraca czas do-
jazdu do klienta – dodaje.

Pytamy, czy może niekorzyst-
ny wpływ na pracę taksówka-
rzy ma wprowadzony kilka mie-
sięcy temu i obecnie kalibrujący 
się system ITS, który w internecie 
spotkał się z falą krytyki ze stro-
ny kierowców. – Nie mam sygna-
łów od kierowców, że ITS zwalnia 
ruch, są natomiast głosy, że sytu-
acja na tyskich drogach poprawi-
ła się, a ruch się upłynnił – mówi 
dyspozytorka Renata Banach. 
– Wyjątkiem są może dwa skrzy-
żowania: al. Niepodległości z Gro-

ta-Roweckiego oraz Wyszyńskie-
go z Edukacji, ale one zawsze były 
„trudne” i w tej kwestii nic się nie 
zmieniło. Czas dojazdu do klienta 
nie zmienił się na gorsze, więc na-
leży na te opinie o totalnie zakor-
kowanych Tychach patrzeć z dy-
stansem – dodaje.

– Taksówkarze nie mają 
na przykład problemu z czerwo-
nymi światłami w systemie „all 
red”, bo generalnie jeżdżą po mie-
ście z przepisową prędkością i za-
wsze sygnalizacja zdąży zmienić 
światło na zielone zanim doja-
dą. Weźmy pod uwagę, że tak-

sówkarze generalnie jeżdżą bez-
piecznie, bo przecież samochód 
jest ich narzędziem pracy, więc 
nie mogą sobie pozwolić na koli-
zje czy stłuczki, które na jakiś czas 
pozbawią ich możliwości zarob-
kowania – twierdzi Anna Jonar-
ska-Walecka. ww ●

problem dotyczy nie tylko komunikacji zbiorowej.

brakuje kierowców
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ciepło systemowe 
od wielu lat jest do-
stępne dla miesz-

kańców naszego miasta. 
Rzadko zastanawiamy 
się, jak dociera do naszych 
mieszkań. W tychach dys-
trybucją i dostarczaniem 
ciepła poprzez swoją sieć 
ciepłowniczą zajmuje się 
Przedsiębiorstwo energe-
tyki cieplnej
Sp. z o. o. Większość budynków 
mieszkalnych w mieście oraz 
spora grupa zakładów produk-
cyjnych i mniejszych firm od-
bierają ciepło z sieci ciepłow-
niczej. Odbiorcy korzystający 
z ciepła systemowego, związa-
ni umową na usługę dostarcza-
nia ciepła, są klientami PEc-u.

W samych Tychach przed-
siębiorstwo obsługuje 1096 
klientów, dodając obsługiwa-
ny rejon łazisk Górnych ta licz-
ba wzrasta do 1273. Rocznie 

ta liczba powiększa się o 30 – 
40 nowych odbiorców. Wśród 
klientów mamy duże Spół-
dzielnie mieszkaniowe, gru-
pę budynków obsługiwanych 
przez mZbm oraz wiele samo-
dzielnych Wspólnot miesz-
kaniowych, budynków jed-
norodzinnych i podmiotów 
gospodarczych. usprawnia-
jąc obsługę tak licznej grupy 
klientów, Zarząd przedsiębior-
stwa powołał do działania biu-
ro Obsługi Klienta (bOK). Klien-
ci oczekują sprawnej obsługi, 
popartej rzetelną informacją 
na temat świadczonych usług. 
Obecnie każdy klient może li-
czyć na wsparcie za strony pra-
cowników bOK oraz otrzymać 
informacje dotyczące rozliczeń 
i wysokości opłat pobieranych 
za dostarczane ciepło. Aktual-
ne taryfikatory i cenniki oraz 
zestawienia faktur nie stano-
wią żadnej tajemnicy dla ze-

społu pod kierownictwem 
Lucyny Kotas. Pięcioro pra-
cowników z wieloletnim sta-
żem pracy tworzy zespół biura 
Obsługi Klienta. jak podkreśla 
Pani Lucyna cały zespól cechu-
je obowiązkowość oraz profe-
sjonalizm, zespół zna swoje za-
dania i wykonuje je fachowo. 
Każdy problem z jakim zwraca-
ją się do nas klienci jest spraw-
nie rozwiązywany. Najmłodsza 
stażem Pani Karolina, wielu 
klientom dała się poznać jako 
fachowiec z wszechstronną 
wiedzą. Pan mirosław zawsze 
chętnie służy pomocą wszyst-
kim nowym klientom, któ-
rzy rozpoczynają współpracę 
z PEc-em – jak podkreśla istot-
na w naszej pracy jest otwar-
tość i umiejętność budowania 
relacji z klientami. Praca w biu-
rze Obsługi Klienta wymaga 
cierpliwości i komunikatyw-
ności. Panie bożena i joanna 
wypełniając swoje obowiązki 
zawsze znajdą czas aby wyjaś-
nić wszelkie wątpliwości nur-
tujące klientów. Tylko w prze-
ciągu jednego miesiąca biuro 
Obsługi Klienta przygotowu-
je i wysyła naszym klientom 
około 2400 faktur. Zespół sta-
le podnosi swoje kwalifikacje 
poprzez samokształcenie oraz 
szkolenia pozwalające zdoby-
wać nowe umiejętności. Istot-
na pozostaje również znajo-
mość aktualnych przepisów 
prawnych dotyczących sprze-
daży ciepła. bez tej fachowej 
wiedzy obsługa klientów by-
łaby niemożliwa.

Przedsiębiorstwo Energety-
ki cieplnej Sp. z o.o. w Tychach 
stara się wszystkim klientom 
ułatwiać swoją dostępność 
i obsługę. jednym z takich 
projektów było uruchomie-
nie Elektronicznego biura Ob-
sługi Klienta (ebOK). Ten krok 
umożliwił profesjonalną i kom-
pleksową obsługę naszych 

klientów za pośrednictwem 
elektronicznych środków prze-
kazu. Rozwiązanie to pozwa-
la zaoszczędzić czas poprzez 
szybki i bezpieczny kontakt 
z naszą spółką. Platforma do-
stępna jest poprzez stronę in-
ternetową www.pec.tychy.pl 
z panelu o nazwie „e-bOK” lub 
bezpośrednio pod adresem 
https://ebok.pec.tychy.pl. jak 
każda tego typu platforma, 
korzystanie z e-bOK wymaga 
od użytkowników uprzedniej 
rejestracji i założenia konta. 
można tego dokonać poprzez 
stronę internetową lub oso-
biście udając się do siedziby 

Spółki przy ul. Kubicy 6 w Ty-
chach. Po spełnieniu wyma-
ganych formalności można 
korzystać z platformy „e-bOK”. 
Od tego momentu każdy za-
rejestrowany użytkownik po-
siadający konto ma wgląd 
do swoich faktur za ciepło, sta-
nów liczników oraz płatności. 
Nowoczesne rozwiązania in-
formatyczne gwarantują peł-
ne bezpieczeństwo oraz dają 
pewność, że dostęp do swo-
ich danych mają wyłącznie 
zalogowani użytkownicy. Za-
chęcamy do rejestracji i ko-
rzystania z elektronicznego 
Biura Obsługi klienta.

reklama

Pan Mirosław zawsze chętnie służy pomocą.

jesteśmy dla naszych klientów

Pani Karolina, wielu klientom dała się poznać jako fachowiec.

W przypadku pytań prosimy o kontakt  
z Biurem Obsługi klienta Pec Sp. z o.o.  

w tychach 
tel. 32 325 64 56

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Tychach, ul. Kubicy 6, 
tel. 32 325 64 11
e-mail: biuro@pec.tychy.pl ebok.pec.tychy.pl
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w sali widowiskowej 
w sdk „tęcza” 
zorganizowano 32. 
edycję otwartych 
Mistrzostw śląska 
redukcyjnych Modeli 
plastikowych. 
wzięŁo w nich udziaŁ 
(w 30 kategoriach) 
50 Modelarzy, 
w tyM 17 zawodniczek 
i zawodników z tychów.

– W dwóch poprzednich latach 
w mistrzostwach startowało 
niewiele ponad 20 uczestników, 
teraz jest ich 50, co nas bardzo 
cieszy – powiedział Kazimierz 
Tasarek, jeden z organizatorów 
mistrzostw, szef modelarni SDK 
„Tęcza”. – Naszą modelarnię re-
prezentowała silna grupa 17 osób 
i kilku zdobyło czołowe lokaty. 
Modelarstwo na wysokim pozio-
mie nie jest tanią pasją i jak się 
okazuje, również w tej dziedzinie 
rosnące ceny dają o sobie znać. 
Zdecydowana większość jest mo-
deli małych, w skali 1:100, rza-
dziej spotyka się 1:17, czy więk-
szych. Jest jednak nadal bardzo 
wiele ciekawych modeli, które 
dowodzą z jaką dokładnością, 

dbałością o szczegóły i talentem 
zostały wykonane.

W myśl regulaminu zawod-
nik może wystartować w do-
wolnej ilości klas, w każdej nie 
może zgłosić więcej niż trzy mo-
dele. Do zawodów przyjmowane 
były modele plastikowe, wykona-
ne własnoręcznie z zestawów lub 
wykonane od podstaw.

Mistrzostwom towarzyszyła 
wystawa, na której zgromadzo-
no około 160 eksponatów – mo-
deli okrętów, samolotów, helikop-
terów, samochodów, motocykli, 
sprzętu wojskowego i cywilnego, 
figurki przedstawiające postacie 
z różnych epok oraz dioramy. 
Były też prawdziwe perełki – mo-
del Koloseum, wykonany przez 
Andrzeja Wilka, zrobiony z kar-
tonu model katedry Notre Dame, 
miniatura promu pasażerskiego 
Aida i brytyjskiego okrętu HMS 
Hood (zwodowany został w 1918 
roku, a zatopiony w 1941 – urato-
wało się tylko trzech marynarzy 
z załogi liczącej 1.415 osób).

Spośród zawodników z Ty-
chów pierwsze miejsca zajęli: 
Bartłomiej Kalfa (junior) – po-
jazdy wojskowe, Mateusz Głąb 
– cywilne ciężarówki, Kazimierz 
Tasarek – pojazd wojskowy i fi-
gurki, Ryszard Lichwa – samolo-
ty; na drugim miejscu uplasowa-
li się: Oliwia Sznerch – pojazdy 
wojskowe, Witold Kujda – heli-
koptery, Aleksandra Kojtek – dio-
ramy lądowe; na trzecim – Oliwia 
Sznerch – figurki fantasy.
leszek sobieraj ●

W dniach 2-8 października 
w I LO im. L. Kruczkowskiego 
gościło 36 uczniów i nauczycie-
li z pięciu krajów partnerskich – 
Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Turcji 
i Włoch. Wymiana ta odbyła się 
w ramach ekologicznego projektu 
Erasmus+ „iGO ECO – Respect 
and Care about the Earth” a spot-
kanie w Tychach było poświęcone 
tematyce zanieczyszczeń powie-
trza. Oprócz bardzo ciekawych 
wykładów, prowadzonych przez 
Davida Oldroyda oraz profeso-
ra Piotra Skubałę z Uniwersytetu 
Śląskiego, pracowano w między-
narodowych grupach podczas 
różnych warsztatów, goście mieli 
także możliwość zwiedzenia ty-
skiej oczyszczalni ścieków, gdzie 
zaprezentowano im instalacje re-
dukujące emisję CO2.

Oprócz zajęć poświęconych 
tematyce projektu, gospodarze 
z „Kruczka” zorganizowali dla 
gości i swoich uczniów Wieczór 
Międzynarodowy, podczas któ-
rego pięknie zaprezentowały się 
zespoły taneczne z MDK nr 1, 
a także zagraniczne szkoły part-
nerskie. Uczestnicząc we wspól-
nej wycieczce do Katowic, Kra-
kowa czy do Muzeum Auschwitz 
Birkenau oraz wspólnie spędza-
jąc czas, młodzież poznawała 
się, nawiązywała liczne przyjaź-
nie. – To był bardzo intensywny 
tydzień, obfitujący w wiele cie-
kawych wydarzeń, ale jesteśmy 
szczęśliwi, że mieliśmy szansę 
na te wszystkie przeżycia. Przy-
jaźnie i cudowne wspomnienia 
pozostaną na długo – wspomina 
koordynatorka projektu Agniesz-

ka Gemborys. Jedna z uczennic 
zaangażowanych w organizację 
dodaje: – Cały tydzień wymiany 
był jednym z najlepszych w moim 
życiu. Poznałam wielu niesamo-
witych ludzi z całego świata, 
którzy mają podobne poglądy 
na to, jak uczynić świat lepszym 
miejscem. Wiele się nauczyłam 
o tym, jak żyć w harmonii z pla-
netą. Miałam też niesamowitą 
szansę poćwiczyć mój angielski, 
co z pewnością przyniesie owo-
ce np. na maturze. Poza tym nie 
spodziewałam się, że stworzę tak 
silne więzi z uczniami z wymia-
ny. Idea spotkania ludzi z innych 
krajów, którzy dzielą chęć dbania 
o naszą planetę, była bardzo in-
spirująca i podnosząca na duchu 
– mówiła tyska licealistka. 
rn ●

medale za modele
koloseuM, notre daMe I INNE mINIATuROWE cuDEńKA NA OTWARTych mISTRZOSTWAch 
ŚLąSKA REDuKcyjNych mODELI PLASTIKOWych. 

w ramach projektu Erasmus+.

międzynarodowo w „kruczku”

Tekturowa katedra Notre Dame robi niezwykłe wrażenie.

Dioramy odwzorowywane są z ogromną precyzję.
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Wspólnej fotografii przy napisie przy al. Niepodległości nie mogło zabraknąć.
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OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Tychy

NR 317/2022
z dnia 17 października 2022r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 176) Prezydent Miasta Tychy podaje do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, złożonego przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach, wydał w dniu 14 października 2022r. 
decyzję NR 317/2022, znak sprawy: GWB.6740.5.1.2022.BC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn:

„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa – Cielmicka w Tychach”
ulica Towarowa – droga powiatowa klasy „G”
ulica Cielmicka – droga powiatowa klasy „Z”

Decyzją został zatwierdzony projekt podziału nieruchomości oraz projekt budowlany.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Niniejszą decyzją, na podstawie art.12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych, zatwierdza się podział nieruchomości.

L.p.

Gmina Tychy

Nr działki

ObrębStan dotychczasowy
(pierwotny nr działki)

Stan po podziale

Pod drogę Pozostała część nieruchomości

1. 610/105 1469/105 1470/105
Urbanowice

2. 614/123 1463/123 1464/123

3. 720/120 1471/120 1472/120

4. 1059/108 1467/108 1468/108
Urbanowice5. 1112/121 1461/121 1462/121

6. 1115/120 1473/120 1474/120

7. 1151/121 1465/121 1466/121

8. 1376/120 1475/120 1476/120

Nieruchomości, które staną się własnością Gminy Miasta Tychy (w nawiasie podano oznaczenie numeru działki przed podziałem).

Gmina Tychy/Obręb Urbanowice
1463/123 (614/123), 1467/108 (1059/108), 1461/121 (1112/121), 1465/121 (1151/121), 1375/120.

Działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem dokonania budowy i przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, 
budowy lub przebudowy zjazdów (art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. e, g, h, i oraz j ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych).

L.p. Numer działki
(po podziale)

Numer działki 
pierwotnej lub 

niepodlegającej 
podziałowi

Obręb
Powierzchnia 

zajętości terenu 
w m2

Zakres prac

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 1470/105 610/105 0004 168 m2 Przebudowa jezdni, budowa drogi rowerowej 
i chodnika, przebudowa sieci oświetlenia drogowego

2. - 611/123 0004 3m2 Przebudowa chodnika, budowa drogi rowerowej

3. 1464/123 614/123 0004 21m2 Przebudowa istniejącego terenu utwardzonego

4. - 671/105 0004 224m2 Przebudowa jezdni, budowa drogi rowerowej 
i chodnika, przebudowa sieci oświetlenia drogowego

5. 1472/120 720/120 0004 58m2 Przebudowa chodnika, budowa drogi rowerowej

6. - 1032/121 0004 12m2 Przebudowa zjazdu

7. - 1033/121 0004 1m2 Przebudowa sieci energetycznej

8. - 1057/108 0004 15m2 Przebudowa zjazdu

9. 1468/108 1059/108 0004 10m2 Przebudowa wejścia do posesji oraz istniejącego 
terenu utwardzonego, ustawienie ogrodzenia

10. - 1061/120 0004 319m2 Przebudowa zjazdu i chodnika, przebudowa 
sieci oświetlenia drogowego

11. - 1062/120 0004 44m2 Przebudowa zjazdu, rozbiórka chodnika

12. - 1080/120 0004 105m2 Przebudowa zjazdu i chodnika, 
przebudowa sieci gazowej

13. - 1081/120 0004 93m2 Przebudowa zjazdu i chodnika, 
przebudowa sieci gazowej

14. - 1109/121 0004 37m2 Przebudowa zjazdu, budowa chodnika

15. 1462/121 1112/121 0004 39m2 Przebudowa sieci gazowej, ustawienie ogrodzenia

16. 1474/120 1115/120 0004 39m2 Przebudowa chodnika

17. 1466/121 1151/121 0004 47m2 Przebudowa istniejącego terenu 
utwardzonego, ustawienie ogrodzenia

18. - 1264/121 0004 5m2 Przebudowa sieci energetycznej

Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy, na których Inwestor będzie prowadził roboty budowlane towarzyszące 
realizacji inwestycji, dla których Inwestor posiada prawo do dysponowania.

Gmina Tychy/Obręb Urbanowice
1081/120, 1061/120, 1080/120, 611/123, 671/105, 1109/121.

Pouczenie
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Budownictwa 
Urzędu Miasta Tychy przy ul. Barona 30, w godzinach pracy Urzędu (informacja na stronie internetowej BIP UM Tychy), w terminie 14 dni od dnia 
ukazania się powyższego obwieszczenia.

Po tym terminie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia 
do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tychy.

z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Budownictwa

/-/mgr inż. Dariusz Ferenc

komunikat

15 i 16 października Tyski Chór 
Mieszany „Presto Cantabile” 
uczestniczył w XVII Między-
narodowym Festiwalu Chórów 
„Gaude Cantem” im. Kazimierza 
Fobera w Bielsku-Białej. W ka-
tegorii chórów mieszanych ty-
ski zespół pod dyrekcją Domi-
niki Kawiorskiej zdobył Złoty 
Dyplom w Przeglądzie Chórów 
Seniora i wyróżnienie za naj-
ciekawszą interpretację utworu 

o charakterze sakralnym „Modli-
twa do Bogarodzicy” Józefa Świ-
dra. Do Tychów „Presto Canta-
bile” przywiózł dyplom, Puchar 
Starosty Powiatu Bielskiego dla 
najlepszego chóru, a także na-
grodę pieniężną.

Tyski Chór Mieszany „Pre-
sto Cantabile” powstał w 2008 
roku jako stowarzyszenie oraz 
organizacja pożytku publiczne-
go działająca w sferze kultury 

i dziedzictwa narodowego. Przez 
wszystkie lata działalności wystę-
pował wielokrotnie z koncerta-
mi uświetniającymi uroczystości 
miejskie, państwowe i kościelne, 
uczestniczył w festiwalach, prze-
glądach i koncertach plenero-
wych, a także na imprezach bran-
żowych i prywatnych. W swoim 
repertuarze chór ma utwory mu-
zyki klasycznej oraz patriotyczne 
i rozrywkowe. tc ●

„presto cantabile” triumfuje w bielsku-białej.

honory dla chóru

Tyski Chór Mieszany „Presto Cantabile” z dyrygentką (w środku) z wyśpiewanymi w Bielsku-Białej trofeami.
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we wtorkowy poranek 
25 października 
w zespole szkóŁ 
Muzycznych wystartują 
przesŁuchania 
konkursu w raMach 
18. śląskiej jesieni 
gitarowej. na dobre 
Festiwal w tychach 
ruszy tego dnia 
wieczoreM, choć trzy 
koncerty w katowicach 
MaMy juŻ za sobą.

Tegoroczną, wyczekaną edycje 
festiwalu rozpoczął zamieszkały 
od 30 lat w Los Angeles hiszpań-
ski wirtuoz flamenco Adam del 
Monte, który w niedzielne po-
łudnie zagrał w sali NOSPR 
z tamtejszą orkiestrą. – Pierwsza 
próba była jednym wielkim chao-
sem, bo orkiestra przyzwyczajona 
do grania muzyki klasycznej nie 
mogła się odnaleźć we flamenco 
– opowiadał na poniedziałkowej 
konferencji prasowej w hotelu 
„Tychy” del Monte. – Potem jed-
nak zgraliśmy się i myślę, że pub-
liczność tej wspaniałej sali kon-
certowej była zadowolona równie 
jak ja – dodał artysta.

Z pewnością zadowoleni byli 
także ci, którzy do ostatniego 
miejsca wypełnili studio koncer-
towe Radia Katowice, by w nie-
dzielne popołudnie wziąć udział 
w koncercie Kupiński Guitar Duo 
z Orkiestrą Kameralną Archet-
ti. – To wspaniałe uczucie wró-
cić na festiwal, z którym wiąże 
się tak wiele wspaniałych wspo-
mnień – mówili Ewa Jabłczyńska 
i Dariusz Kupiński, którzy przed 
laty startowali w tyskim konkur-
sie, a teraz wracają już jako doj-
rzali artyści.

Wzruszony i zaciekawiony był 
także François-Xavier Dangre-
mont – francuski gość, który za-
grał w poniedziałkowy wieczór 
w katowickiej Akademii Mu-
zycznej. – We Francji dużo do-
brego mówi się o Waszym festi-
walu, jest w naszym środowisku 
bardzo znany i prestiżowy. Moż-
na powiedzieć, że w moim kraju 
zazdrościmy Tychom tej wspania-
łej imprezy – stwierdził na kon-
ferencji.

Z kolei przewodniczący kon-
kursowego jury Marcin Dylla 
chwalił poziom uczestników kon-
kursu, których słuchał podczas 
przeprowadzonego za pośredni-
ctwem internetu pierwszego eta-
pu. – Zawsze w Tychach podkre-
ślam dobry poziom konkursu 
i nawet dzisiaj myślałem jakim 
słowem zastąpić słowo „dobry”, 
by się nie powtarzać. I musiał-
bym powiedzieć „bardzo dobry”, 
bo tych 25 młodych instrumen-
talistów, których zakwalifikowa-

liśmy do II etapu, zdobyło już 
łącznie ponad sto nagród na in-
nych konkursach – mówił Mar-
cin Dylla.

Tegoroczny konkurs im. Jana 
Edmunda Jurkowskiego rozpo-
cznie we wtorek o godz. 9 tyszan-
ka Oktavia Bujnowicz, za którą 
– co oczywiste – mocno zaciska-
my kciuki. A potem już do nie-
dzieli włącznie delektować się bę-
dziemy zarówno przesłuchaniami 
konkursowymi jak i wieczorny-
mi koncertami w Teatrze Małym 
(wtorek) i Mediatece. Festiwal za-
kończy 30 października gala fina-
łowa w Mediatece, podczas któ-
rej najlepszym wręczone zostaną 
nagrody, a po ceremonii wystą-
pi Enrike Solinis &Euskal Barro-
kensemble.

Szczegółowy program 18. Ślą-
skiej Jesieni Gitarowej znaleźć 
można w kalendarium na stronie 
16 tego wydania „Twoich Tychów” 
oraz na stronie guitar.tychy.pl. 
wojciech wieczorek ●

gitaroWe ŚWięto ruszyło
trzyMaMy kciuki ZA OKTAvIę bujNOWIcZ!

W Mediatece oglądać można wystawę archiwalnych fotografii 
z poprzednich edycji Festiwalu, autorstwa Ireneusza Kaźmierczaka.
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Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach 

przy ul. Sienkiewicza 49 – z wyłączeniem działalności handlowej 
i gastronomicznej ze sprzedażą napojów alkoholowych 

oraz głośnej działalności produkcyjnej

powierzchnia 25,31m2
wyposażony w instalacje: elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – o godz. 9.40
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 14,72 zł/m2
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na 5 lat

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 15 listopada 2022 r. przelewem 

na konto nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A/w przypadku przegrania 
przetargu kwota ta podlega zwrotowi/

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 15 listopada 2022 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o	  zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w	  lokalu, od daty podpisania 
umowy najmu
oświadczeniem o	  braku zaległości czynszowych
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na	  zawarcie umowy najmu 
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu 
– wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.

Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra 
przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania 
dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej 
działalności.

Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony jest 
na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.

Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej 
tel. 32 776-30-57.

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego 

w Tychach przy ul. Barona 30

lokal nr 318 II p powierzchnia 16,72m2
wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – o godz. 9.10
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 20,00 zł/m2
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 15 listopada 2022 r. przelewem 

na konto nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A/w przypadku przegrania 
przetargu kwota ta podlega zwrotowi/

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 15 listopada 2022r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o	  zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w	  lokalu, od daty podpisania 
umowy najmu
oświadczeniem o	  braku zaległości czynszowych
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na	  zawarcie umowy najmu 
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu 
– wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.

Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra 
przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania 
dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej 
działalności.

Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony jest 
na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej 
tel. 32 776-30-57.

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego 

w Tychach przy Pl. Św. Anny 4

powierzchnia parter 14,83 m2
wyposażony w instalacje: co, wod-kan, elektryczna,
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – o godz. 9.20
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 14,68 zł/m2
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, iż Prezydent 
Miasta ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, gdy 
budynek będzie niezbędny w celu realizacji zadań miasta Tychy

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 15 listopada 2022 r. przelewem 

na konto nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A/w przypadku przegrania 
przetargu kwota ta podlega zwrotowi/

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 15 listopada 2022r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o	  zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w	  lokalu, od daty podpisania 
umowy najmu
oświadczeniem o	  braku zaległości czynszowych
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na	  zawarcie umowy najmu 
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu 
– wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.

Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra 
przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania 
dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej 
działalności.

Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony jest 
na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej 
tel. 32 776-30-57.

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego 

w Tychach przy ul. Barona 30

lokal nr 325 II p powierzchnia 22,99m2
wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – o godz. 9.00
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 27,00 zł/m2
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 15 listopada 2022 r. przelewem 

na konto nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A/w przypadku przegrania 
przetargu kwota ta podlega zwrotowi/

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 15 listopada 2022r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o	  zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w	  lokalu, od daty podpisania 
umowy najmu
oświadczeniem o	  braku zaległości czynszowych
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na	  zawarcie umowy najmu 
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu 
– wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.

Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra 
przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania 
dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej 
działalności.

Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony jest 
na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej 
tel. 32 776-30-57.

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg ograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach 

przy ul. Budowlanych 67

z przeznaczeniem na magazyn.
powierzchnia 64,89m2
wyposażony w instalacje: elektryczna, co, wod.-kan.
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – o godz. 9.30
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 11,70 zł/m2 netto
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 15 listopada 2022 r. przelewem 

na konto nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A/w przypadku przegrania 
przetargu kwota ta podlega zwrotowi/

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 15 listopada 2022 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o	  zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w	  lokalu, od daty podpisania 
umowy najmu
oświadczeniem o	  braku zaległości czynszowych
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na	  zawarcie umowy najmu 
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu 
– wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.

Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra 
przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania 
dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej 
działalności.

Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony jest 
na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej 
tel. 32 776-30-57.

komunikaty

Prezydent Miasta Tychy
25 października 2022 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego po południowej stronie ulicy Lokalnej 
w Tychach

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XLIII/810/22 z dnia 29 września 
2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego po południowej stronie ulicy Lokalnej w Tychach.  
[1], [2]

Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 16 listopada 2022 r., z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyj-
nej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie: [1], [2], [3]
1)  papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

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

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

3)  poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały 
znajdują się:
1) w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,
2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://
bip.umtychy.pl/w zakładce: Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie 
przestrzenne → 2022 Październik
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej 
zakładce Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 
2022 Październik w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale 
Planowania Przestrzennego i Urbanistyki. [4], [5].

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 

/-/mgr Igor Śmietański

Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) – zwanej dalej u.p.z.p.
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)
[3] art. 8c ust. 1 – u.p.z.p.
[4] art. 8a ust. 1, art. 17a – u.p.z.p.
[5] art. 17a – u.p.z.p.
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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  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  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. Mikołowska 141
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75

auto:
Autoskup , Autozłom w każdym 
stanie! Zadzwoń 517 300 610 Bo 
warto!

usŁugi:

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. 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
Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176
Elektryk. Tel. 504 877 825

Meble na wymiar, przeróbki, pomiar GRA-
TIS tel. 691 577 335

Sprzątanie piwnic, ogródków, domów 
tel.691 577 335

Płytkowanie, hydraulika, gładzie, 
malowanie Tel. 668 651 688

praca:
Przyjmę krawcową, może być emerytka 
tel. 602 802 095

Finanse:

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

nieruchoMości:
KUPIĘ

MIESZKANIE
2 lub 3 pokojowe

w Tychach

tel.: 669 696 681
WYNAJMĘ

Pokój do wynajęcia Tychy oś. B. Tel. 503 
735 027

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
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

Nowo budowane osiedle „Stary Browar” 
w Sosnowcu Zagórze. Mieszkania od 32 
m2 do 93 m2, cena 6.700 zł/m2, nie pła-
cisz 2% PCC, 0% prowizji. Zapraszamy 
do biura sprzedaży www.ASTON.com.pl 
519-595-674

Tychy, os. K 62,7 m2, niski blok, 4 piętro, 3 
duże ustawne pokoje, oddzielna kuchnia 
z oknem, duże możliwości aranżacyjne, 
cena 369.000 zł do negocjacji, 731 713 
110 www.ASTON.com.pl

Tychy Mąkołowiec os. Łabędzie 3 pokoje, 
63,92m2  parter z ogródkiem i garażem, 
do wejścia  cena 499.000 zł tel 728 713 
101 www.ASTON.com.pl

Tychy, os. A 101 m2 (po podłodze ok. 115 
m2), 2 poziomowe mieszkanie, niski blok, 
2 piętro, 5 pokoi, 2 łazienki, duże możli-
wości aranżacyjne, cena 599.000 zł do 
negocjacji, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl

Tychy Czułów ul. Piaskowa działka 944 
m2, rewelacyjna lokalizacja przy lesie, 
wjazd od północy, kanalizacja przy dział-
ce woda i gaz w pobliżu, cena 450 000zł 
www.ASTON.com.pl 728-713-101

Bojszowy, działka przy drodze asfalto-
wej, 967 m2, działka budowlana, wśród 
terenów zielonych, 12 minut do Tychów, 
cena 199.600 zł 731 713 100 www.
ASTON.com.pl

Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2, działka nie jest budowlana – te-
reny zielone, blisko lasu, cena 100 zł/m2 
www.ASTON.com.pl 728-713-101

autoreklama

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

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030
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ogłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

Tychy Wilkowyje, Browarowa, działka 797 
m2 przy lesie pod zabudowę wielorodzin-
ną (PUM 415), cena 393 600 zł brutto (z 
VAT) www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Mikołowska/Studzienna, działka 
dla inwestora o pow. 2099 m2, brak MPZP, 
cena 699 000 brutto (z VAT) www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy, Mąkołowiec, do sprzedaży piękna 
działka o pow. 890 m2, wszystkie me-
dia przy działce, cena 534 000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy Zwierzyniec, bliźniak, pow. 147,39 
m2, działka 333 m2, stan developerski, 
nowoczesna bryła, fajny układ pomiesz-
czeń, cena 899.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Nowa inwestycja deweloperska w Ty-
chach – domy w centrum, ul. Hierow-
skiego. Zapraszamy do biura sprzedaży. 
Nie płacisz 2% PCC www.ASTON.com.pl 
731-713-070

Jedlina, ul. Wiślana, dom wolnostojący z 
2019 r. z pełnym wyposażeniem i umeb-
lowaniem, pow. 125 m2, działka 1294 
m2, cena 869 000 zł www.ASTON.com.
pl 519-595-674

Tychy, Zwierzyniec, szeregówka z gara-
żem ok. 122 m2, do wprowadzenia, cena 
870.000 zł, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl

Lędziny, nowoczesny dom wolnostojący 
do wejścia, pow. 252 m2, działka 1033 
m2, cena 1.275.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100

Tychy Mąkołowiec, dom w zabudowie 
bliźniaczej w wysokim standardzie, 124 
m2 4 pokoje, garaż w bryle budynku 
cena 999.000 zł www.ASTON.com.pl 
728-713-101
Tychy Glinka ul. Szuwarków, dom wolno-
stojący z 2021 r., pow. 175 m2, działka 
990 m2, NOWA CENA 1.500.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674

Tychy ul. Harcerska, budynek mieszkalno-
usługowy z garażem podziemnym, całko-
wita pow. 536 m2, parking zewnętrzny na 
11 samochodów, podjazd dla inwalidów, 
cena 1 850 000 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
Tychy, Giełda Kwiatowa, do wynajęcia lo-
kal na parterze, idealny na handel/usługi, 
o pow. 60 m2, cena 2700 zł netto/m2 + 
VAT razem z mediami (dodatkowo tylko 
prąd) www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, os B, lokal biurowy po remoncie, 
kuchnia i łazienka do własnej dyspozycji, 
parking przed lokalem, czynsz 1900 zł/mc 
netto www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, Mąkołowiec, ul. Dołowa/Skowron-
ków, do wynajęcia lokale na parterze w 
wolnostojącym budynku (stan dewelo-
perski), idealne na handel/usługi/biura, 
o pow. 66 m2, cena 49 zł netto/m2 + VAT 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, centrum, do wynajęcia lokal na 
parterze, idealny na biuro/usługi/han-
del, o pow. 60 m2, cena 2100 zł netto + 
VAT + media www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Tychy, centrum, do wynajęcia lokal na 
parterze pod gastronomię o pow.156 
m2, cena 7020 zł netto + VAT + media 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, ul. Wyszyńskiego, os. D, piętro 1/10, 
do wynajęcia mieszkanie o pow. 49 m2, 3 
pokoje w pełni wyposażone, duży balkon, 
czynsz 2500 zł /m media www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy, ul. Hubala, piętro 2/10, do wyna-
jęcia mieszkanie o pow. 50 m2, 2 pokoje 
w pełni wyposażone, duży balkon, czynsz 
2100 zł /m media www.ASTON.com.pl 
731-713-100

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!

transport:
Transport - przeprowadzki - komplekso-
wo tel. 691 577 335

Transport BUS 9 osób (imprezy oko-
licznościowe, pogrzeby, dyskoteki itp. 
691577335

kupię / sprzedaM

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

inne:

autoreklama

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;  
Poradnia nocna i świąteczna  
(w godzinach 18 -8),  
tel. 32/325 52 98, 887 377 818
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. 32/323 
22 63, e-mail: sekretariat@mops.
tychy.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.

reklama

Prezydent Miasta Tychy
25 października 2022 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedli H 
i Ł pomiędzy ulicami: Stoczniowców’70, Harcerską, Żwakowską, al. Bielską oraz 

Parkiem Jaworek w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 2 listopada 2022 r. do 1 grudnia 2022 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego 
i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach 
pracy Urzędu. [1], [2]

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się 10 listopada 2022 r. o godzinie 16:00 [1], za pomocą środków porozumiewania się 
na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. 
[3] Link do zdalnej dyskusji dostępny będzie wraz z Obwieszczeniem na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy → 
Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 2022 Październik)

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie 
oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 15 grudnia 2022 r. [4]
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: [5]
•	tradycyjnej – do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
•		elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/skrytka), 

opatrzone 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: Urząd Miasta → Zarządzenia Prezydenta Miasta). [6]
W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady 
Miasta Tychy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu miejscowego. [7]
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 → 2022 
Październik).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej). [8]

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 

/-/mgr Igor Śmietański
Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 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 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.);
[3] art. 8d – u.p.z.p;
[4] art. 18 ust. 1 oraz art. 17 pkt. 11 – u.p.z.p.;
[5] art. 18 ust 2 oraz art. 8c – u.p.z.p.;
[6] art. 17 pkt. 12 – u.p.z.p.;
[7] art. 20 ust. 1 – u.p.z.p.;
[8] art. 8a ust 1 oraz art. 17a – u.p.z.p.;
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W miniony piątek, 21 października odszedł Jerzy Ciałoń – na-
uczyciel, społecznik, trener i wychowawca wielu pokoleń tyskich 
piłkarek ręcznych i twórca największych sukcesów tej dyscypliny 
sportu w naszym mieście. W sierpniu br. skończył 72 lata.

Choć urodził się w Ełku, to jednak jeszcze w dzieciństwie na całe 
życie związał się z Wyrami – rodzinnymi stronami Jego ojca. Sport 
interesował Go od najmłodszych lat, w Fortunie Wyry uprawiał 
piłkę nożną i hokej na lodzie, potem z sukcesami w postaci tytu-
łów mistrza Śląska próbował sił w lekkiej atletyce, a konkretnie 
w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą.

Po ukończeniu studium nauczycielskiego o profilu wychowania 
fizycznego, jeszcze jako młody student Wyższej Szkoły Wychowania 
Fizycznego w Katowicach, pojawił się w Tychach, z którym – jak 
się okazało – związał całe swoje życie zawodowe. W Szkole Pod-
stawowej nr 12, gdzie pracował aż do emerytury, szkolił piłkarki 
ręczne, w GKS Tychy był trenerem lekkoatletów. Gdy nie dawało 
się już tego pogodzić, postawił na szczypiorniak.

Okres jego pracy w SP 12, a później kolejno w MKS Tychy, Fa-
samie i Maluchu to najlepszy czas w historii tyskiej kobiecej piłki 
ręcznej. To wtedy nasze szczypiornistki walczyły na szczeblu II ligi, 
to wtedy – w 1988 roku w Ostródzie – prowadzony przez Niego ze-
spół zdobył mistrzostwo Polski juniorek młodszych. Spod Jego tre-
nerskiej ręki wychodziły reprezentantki kraju; najpierw juniorskiej 
i młodzieżowej, a potem także seniorskiej kadry. Sam zresztą w prze-
bogatej karierze szkoleniowca ma okresy pracy trenerskiej z repre-
zentacjami Polski – dziewczęcą, juniorską i młodzieżową.

Po upadku KS Maluch w początkach lat 90. i wycofaniu drużyny 
z rozgrywek II ligi rozpoczął pracę jako trener Azotów Chorzów, 
a później AKS Chorzów i oba te zespoły wprowadził do najwyższej 
klasy rozgrywkowej. Dzięki Jego staraniom udało się też reaktywo-
wać piłkę ręczną w Tychach, tym razem w ramach sekcji MOSM, 
której do 2015 roku był trenerem koordynatorem.

Czasu nie szczędził też swoim rodzinnym Wyrom, gdzie jako rad-
ny zabiegał o ważne sprawy mieszkańców, ale i w Tychach w gabi-
netach prezydenckich było Jurka pełno. Miałem zaszczyt przez kil-
ka lat ściśle z Nim współpracować i podziwiać Jego zaangażowanie 
w dzieło budowy w Tychach pełnowymiarowej hali sportowej. Pa-
miętam jak walczył o powiększenie sali gimnastycznej SP 10 przy 
ul. Borowej, by ta została dopuszczona do rozgrywek II ligi, jak wy-
kłócał się o to z ówczesnymi władzami Tychów. Nie udało się wte-
dy, a marzenie Jurka o hali z prawdziwego zdarzenia ziściło się do-
piero wiele lat później.

Był Trenerem przez duże „T”, obdarzonym wyjątkowym talentem, 
intuicją i charyzmą. Jak napisano o Nim na stronie Śląskiego Związku 
Piłki Ręcznej: „Potrafił dostrzec potencjał zawodniczki, ukształtować 
jej sportowy charakter, znaleźć najlepszą dla niej pozycję na boisku”.

Będzie Go nam wszystkim bardzo brakowało. Żegnaj, Trenerze! 
Cześć Twojej Pamięci!  ww

***
Ostatnie pożegnanie trenera Jerzego Ciałonia odbędzie się we wto-
rek, 25 października o godz. 11 w parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Wyrach.

Zmarł jerzy ciałoń (1950-2022).

żegnaj, trenerze!
piŁkarze gks tychy 
przegrali kolejne 
ligowe spotkanie, 
tracąc wszystkie gole 
po staŁych FragMentach 
gry w wykonaniu 
rywali. kibice Modlą 
się, by przegrywanie 
Meczów nie staŁo się 
staŁyM FragMenteM gry 
ich zespoŁu.

Stało się to już niemal tradycją, 
że podopieczni trenera Domini-
ka Nowaka źle wchodzą w mecz 
i bardzo szybko tracą gola. Tak 
było w Głogowie, podobnie było 
i w niedzielę, bo piłkarze Puszczy 
Niepołomice już w 9 min. zmusi-
li operatora tablicy wyników do 
zamienienia zera po ich stronie 
na jedynkę. Po dośrodkowaniu 
ze stałego fragmentu gry Thia-
kane zgrał piłkę do Sołowieja, 
a ekstyszanin z bliska umieścił 
ją w siatce Konrada Jałochy. Po 
30 minutach gry było już 2:0 i 
ponownie goście, a konkretnie 

Mroziński główką, wykorzysta-
li dośrodkowanie z rzutu wol-
nego.

Żeby nie było, że tylko niepo-
łomiczanie są specjalistami od 
stałych fragmentów, w 38 min. 
także gospodarze zdobyli gola w 
podobnych warunkach. Po do-
środkowaniu Krzysztofa Woł-
kowicza z rzutu rożnego Wik-
tor Żytek główkował w słupek, 
a do odbitej piłki dopadł Patryk 
Mikita i mocnym uderzeniem 
umieścił ją w siatce. Na przerwę 
Trójkolorowi schodzili więc z wy-
nikiem 1:2, ale po grze, która nie 
napawała optymizmem.

Jednak zaraz po zmianie stron 
hektolitry nadziei wlał w serca ki-
biców GKS Jan Biegański, który 
zdecydował się na strzał, który 
dał gospodarzom remis. Piłka 
odbiła się po drodze od nogi So-
łowieja, co utrudniło interwencję 
bramkarzowi.

Nadal jednak miejscowi po-
zwalali gościom na zbyt dużo, 
co powodowało, że grający dość 

prostą, by nie powiedzieć prymi-
tywną piłkę zawodnicy z Niepo-
łomic bardzo często poważnie 
zagrażali bramce Jałochy, głów-
nie po… stałych fragmentach 
gry, których nie brakowało, bo 
tyszanie popełniali wiele niepo-
trzebnych fauli. W 48 min. przed 
bramką znalazł się Thiakane i tyl-
ko refleksowi bramkarza GKS za-
wdzięczać mogą gospodarze, że 
nie stracili gola. Chwilę później 
Čikoš posłał piłkę głową tuż obok 
słupka. W 60 min. po raz kolej-
ny Jałocha musiał ratować sytu-
ację po rzucie wolnym i strzale 
Mrozińskiego.

Tyszanie zasłużyli na brawa 
kibiców tylko raz, gdy Mikita 
w 54 min. przedryblował kilku 
obrońców Puszczy i zdobył gola. 
Problem w tym, że tyski napast-
nik otrzymał piłkę stojąc na po-
zycji spalonej i bramka nie zo-
stała uznana.

Tymczasem w 83 min. kolejny 
stały fragment gry został zamie-
niony przez rywali w dającego 

zwycięstwo gola. Dośrodkowa-
nie z rzutu rożnego podbił głową 
Mroziński i uczynił to tak szczęś-
liwie, że piłka wpadła do siatki 
obok zdezorientowanego Jało-
chy. Tyski bramkarz w końców-
ce próbował zatuszować to zdo-
byciem gola i udał się przy okazji 
rzutu wolnego pod bramkę gości, 
ale nic z tego manewru nie wy-
szło i po raz kolejny Trójkoloro-
wi schodzili z murawy ze spusz-
czonymi głowami.

- Nie było to dla nas dobre po-
południe – stwierdził na pome-
czowej konferencji trener Do-
minik Nowak. – Straciliśmy trzy 
bramki po stałych fragmentach 
gry, choć wszyscy wiedzą, że w 
nich tkwi siła przeciwnika. My 
też wiedzieliśmy o tym, że Pusz-
cza wykorzystuje takie sytuacje, 
ale to żadne pocieszenie…
gkS tychy – PuSZcZa Nie-
POłOmice 2:3 (1:2). Gole: Mi-
kita (38’) i Biegański (46’) oraz 
Sołowiej (9’) i Mroziński (29’ i 
83’).
gkS tychy: Jałocha – Połap (46’ 
Kozina), Mańka, Nedić, Buchta, 
Wołkowicz – Domínguez (76’ Ja-
roch), Biegański, Żytek, Czyży-
cki (46’ Rumin) – Mikita. Żół-
te kartki: Wołkowicz, Biegański 
i Jaroch.

W pozostałych meczach 15. 
kolejki: Zagłębie – Łęczna 2:2, 
Wisła – Podbeskidzie 3:3, San-
decja – Termalica 1:1, Resovia 
– ŁKS 0:3, Arka – Chojniczan-
ka 2:1, Odra – Ruch 1:1. Mecze 
Katowic ze Stalą Rzeszów i Skry 
z Chrobrym rozpoczęły się w po-
niedziałek, już po zamknięciu 
tego numeru do druku. ww ●

i liga
1. Puszcza 15 30 25:18
2. łKS 15 28 22:14
3. Arka 15 27 27:18
4. Ruch 15 27 21:15
5. Katowice 14 23 17:12
6. Podbeskidzie 15 22 20:21
7. Stal 14 21 27:21
8. chrobry 14 21 24:22
9. Zagłębie 15 21 18:17
10. Termalica 15 20 22:20
11. Wisła 15 20 20:18
12. gkS tychy 15 18 27:26
13. łęczna 15 15 23:22
14. Resovia 15 15 16:23
15. chojniczanka 15 14 18:24
16. Skra 14 14 8:20
17. Odra 15 12 19:30
18. Sandecja 15 10 10:23

stałe fragmenty gry
po klęsce w gŁogowie TySZANIE ZNOWu KOńcZą bEZ PuNKTóW.

W miniony weekend mieliśmy 
w IV lidze dwa hity – spotkania 
pomiędzy zespołami z czołowej 
piątki w tabeli. Oba zakończy-
ły się remisami. Druga w tabeli 
Polonia Łaziska grała z trzecim 
Gwarkiem Ornontowice (2:2), 
nas natomiast interesowała po-
tyczka czwartego GKS II Tychy 
z piątym MRKS Czechowice-
Dziedzice.

Mecz zaczął się pomyśli gospo-
darzy, którzy już w 9 min. obję-
li prowadzenie po strzale głową 
Oleksego. Rezultat 1:0 dla tyszan 
utrzymał się do przerwy, choć 
to goście z Czechowic-Dziedzic 
mieli w pierwszej połowie wię-
cej szans na jego zmianę. W kilku 
sytuacjach dobrze między słup-
kami interweniował Dana, cza-
sem z pomocą przychodzili mu 
obrońcy, raz natomiast… sędzia, 
który z powodu spalonego nie 
uznał gola dla gości.

Po zmianie stron kibice zostali 
aż pięciokrotnie usatysfakcjono-
wani przez strzelców. Jako pierw-
szy w II połowie do protokołu 

sędziowskiego wpisał się Lewan-
dowski, który podwyższył na 2:0 
dla tyszan. Później jednak dwu-
krotnie cieszyli się goście, którzy 
mieli swój kwadrans i za spra-
wą Natusza (64’) i Kozioła (77’) 
doprowadzili niespodziewanie 
do wyrównania.

Nie cieszyli się nim jednak dłu-
go, bo już minutę po drugim golu 
dla MRKS tyszanie ukąsili po raz 
trzeci – ponownie na listę strzel-
ców wpisał się Oleksy, który po-
konał bramkarza z Czechowic 
płaskim strzałem zza pola kar-
nego. Nie był to jednak koniec 
emocji, bo w końcówce gościom 
znowu udało się doścignąć Trój-
kolorowych po skutecznym rzu-
cie karnym w 86 min.
gkS ii tychy – mRkS cZe-
chOWice-DZieDZice 3:3 (1:0). 
Gole: Oleksy (9’, 78’), Lewandow-
ski (52’) oraz Matusz (64’), Kozioł 
(77’) i Dzida (86’ z karnego).
gkS ii tychy: Dana – Rabiej, 
Zarębski, Kopczyk, Parkitny, Kac-
prowski, Oleksy, Pipia, Orliński, 
Żelazowski (88’ Chwaja), Lewan-

dowski. Żółte kartki: Dana, Par-
kitny i Oleksy.

W pozostałych meczach 12. 
kolejki: Lędziny – Bełk 2:6, Ra-
cibórz – Unia Turza 4:3, Podbe-
skidzie II – ROW 2:4, Łaziska 
– Ornontowice 2:2, Jasienica – 
Kuźnia 1:2, Drogomyśl – Łęka-
wica 3:4, Czaniec – Landek 0:0. 
ww ●

iV liga
1. łaziska 12 25 18:8
2. unia Turza 12 24 24:14
3. Ornontowice 12 22 25:23
4. gkS ii tychy 12 20 22:17
5. czechowice 22 19 18:14
6. łękawica 22 17 21:22
7. bełk 12 17 23:19
8. Podbeskidzie II 11 17 24:15
9. ROW 12 16 22:22
10. Landek 12 15 23:17
11. czaniec 11 15 13:14
12. Drogomyśl 12 13 14:19
13. jasienica 12 13 13:21
14. Lędziny 12 11 16:25
15. Kuźnia 12 11 15:26
16. Racibórz 12 10 15:30

podział punktów w Iv lidze.

dobry mecz na remiS
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Trójkolorowe zakupy!
Zapraszamy na

reklama

iNfORmatOR kiBica

hOkej. phl: 28.10 comarch cracovia – GKS Tychy (godz. 18), 
30.10 GKS Tychy – Energa Toruń (17).
Piłka NOżNa. i liga: 29.10 Stal Rzeszów – GKS Tychy (20), 
iV liga: 29.10 Decor bełk – GKS II Tychy (14), liga okręgowa: 
29.10 Pasjonat Dankowice – juWe jaroszowice (15), 30.10 Wisła 
Wielka – OKS Zet Tychy (14), klasa a: 29.10 Krupiński Suszec – Sió-
demka Tychy (15), 29.10 Ogrodnik cielmice – Piast Gol (15), klasa 
b: 29.10 brzeźce – czułowianka Tychy (15), 29.10 juWe II – mKS II 
Lędziny (15), iii liga kobiet: 30.10 unia Opole – Polonia Tychy (12).
kOSZykóWka. i liga: 29.10 GKS Tychy – miasto Szkła (18).
futSal. i liga: 30.10 GKS Futsal Tychy – Eurobus Przemyśl (18).
SiatkóWka. ii liga mężczyzn: 29.10 TKS Tychy – AKS Rze-
szów (16). ii liga śląska kobiet: 20.10 TKS Tychy – mOSiR ła-
ziska Górne (16). ls ●

Troje tyszan – Alicja Pyszka-Ba-
zan, Patrycja Jasińska i Maciej 
Pacanowski wystartują w mi-
strzostwach świata IRONMAN 
70.3, które 28-29.10 odbędą w St. 
George (Utah). Zawody rozegra-
ne zostaną na następujących dy-
stansach: 1,9 km pływania, 90 km 
jazdy rowerem, 21,1 km biegu.

– Od tygodnia jestem w USA 
i trenuję codziennie – powiedziała 
Alicja Pyszka-Bazan. – Akurat dzi-
siaj miałam bardzo mocny trening, 
składający się z sześciu kilkukilo-
metrowych podjazdów i zjazdów. 
Przygotowania trwały już rzecz 
jasna od kilku miesięcy. Obecnie 
trenuję pod okiem nowego szko-
leniowca Marcina Stanglewicza, 
który współpracował z triathlono-
wą reprezentacją Norwegii i który 
rozpisał mi treningi właśnie „pod 
trasę” w St. George.

Dla Alicji Pyszki-Bazan impre-
za w USA oznacza zakończenie 
startów w gronie amatorek, bo-
wiem zamierza rozpocząć karie-
rę zawodową.

Trasy – rowerowa i biegowa 
– w St. George są trudne tech-
nicznie, selektywne, choć pro-
wadzące przez wyjątkowo pięk-
ne tereny, z charakterystycznymi 
czerwonymi górami. Uczestnicy 
pływać będą w zbiorniku wod-
nym w parku Sand Hollow.

Mistrzostwa w Utah to gigan-
tyczna impreza. Na starcie stanie 
ponad 6400 uczestników w róż-
nych grupach wiekowych: kobiet 
będzie 2158, mężczyzn – 4281. 
Panie rywalizować będą w piątek 
28.10, następnego dnia panowie. 
W różnych grupach wiekowych 
w Utah wystartuje 136 reprezen-
tantów Polski: 103 mężczyzn oraz 
33 kobiety.

Tyszanie wystartują w nastę-
pujących kategoriach wiekowych: 
Alicja Pyszka-Bazan 25-29 lat, Pa-
trycja Jasińska 25-29 lat, Maciej 
Pacanowski 40-44 lat.

Transmisja live z wyści-
gu ma być dostępna na oficjal-
nym kanale IRONMAN now na: 
YouTube i Facebooku. ls ●

Nie był to udany weekend dla 
siatkarskich drużyn TKS Tychy 
–wyjazdowe mecze przegrały za-
równo panie, jak i panowie.

W II lidze mężczyzn TKS Tychy 
gościł na parkiecie Hutnika Kra-
ków i tylko w drugim secie naszej 
drużynie udało się nawiązać rów-
norzędną walkę. Trzy pozostałe 
wyraźnie należały do gospoda-
rzy. Ta porażka sprawiła, że TKS 
spadł na 5. miejsce w tabeli – 7 pkt 
(2 wygrane, 2 porażki).

hutNik kRakóW – tkS ty-
chy 3:1 (25:18, 23:25, 25:17, 
25:20).

W II lidze śląskiej zawodnicz-
ki TKS Tychy grały w Jastrzębiu 
z tamtejszym JKS SMS i prze-
grały w trzech setach. To trzecia 
porażka drużyny w tym sezonie 
w trzech meczach.
jkS SmS jaStRZęBie – tkS ty-
chy 3:0 (25:22, 25:17, 25:18).

Tyszanki zajmują przedostatnie 
– 9. miejsce w tabeli. ls ●

tks Tychy przegrywa pod siatką.

bez punktu

iroMan 70.3: Troje tyszan wystartuje w triathlonowych 
mistrzostwach świata w uSA

miStrzowSkie wyzwanie 
w St. george

koszykówka

piąta 
wygrana
Koszykarze GKS Tychy nie zwal-
niają tempa – w sobotę wygrali 
kolejny, piąty mecz z rzędu, poko-
nując Deckę Pelplin (76:60).

Lepiej mecz zaczęli gospo-
darze, którzy objęli prowadze-
nie i nie oddali go już do końca 
pierwszej kwarty. Jednak w drugiej 
tyszanie pokazali kto w tym me-
czu będzie rozdawał karty. Szyb-
ko doprowadzili do wyrównania 
i przez kilka minut rywale zmie-
niali się na prowadzeniu. Na 3 mi-
nuty przed końcem pierwszej po-
łowy GKS odskoczył i do przerwy 
prowadził 35:28. Później gospoda-
rze zmniejszyli dystans na 41:44, 
ale tyszanie ponownie skutecznie 
zaatakowali – 65:46 i konsekwen-
tnie grali do końca.

GKS Tychy pozostał liderem 
z 10 pkt, ale ma tyle samo punk-
tów mają Dziki i Hydrotruck.
Decka PelPliN – gkS tychy 
60:76 (20:17, 8:18, 16:19, 16:22)
gkS tychy: Kędel 16, Kamiń-
ski 13, Mąkowski 12, Koperski 11, 
Wieloch 9, Krajewski 6, Ziaja 6, 
Chodukiewicz 3, Jakacki 0, No-
wak 0. ls ●

Dopiero w piątej kolejce piłkarze 
GKS Futsal Tychy grali na wyjeź-
dzie, ale wrócili na tarczy, prze-
grywając 1:2 z KS Sośnica.

Spotkały się dwa godne siebie 
zespoły i stworzyły ciekawe, emo-
cjonujące widowisko, szkoda jedy-
nie, że nasz zespół wrócił bez punk-
tu. Przy tak wyrównanej klasie obu 
drużyn było wiadomo, iż o wyniku 
może przesadzić jeden błąd, jed-
no celne uderzenie. I tak się sta-
ło – do przerwy rywale prowadzili 

1:0, po golu Marcina Kiełpińskiego, 
ale po zamianie stron tyszanie już 
po 2 min 22 sek. wyrównali, a gola 
zdobył Piotr Pytel. I kiedy wydawa-
ło się, że GKS pójdzie za ciosem, 
w 26 min. gospodarze wyrównali, 
po golu Michała Tkacza.
kS SOśNica – gkS futSal 2:1 
(1:0). Bramka: Tkacz (23’).
gkS futSal: Mura – Migdał, 
Słonina, Krzyżowski, Pytel – Szo-
stok, Pasierbek, Kołodziejczyk, Ko-
sowski, Kokot, Stets, Haase. ls ●

Futsaliści gks ulegli Sośnicy 1:2.

o jedno trafienie lepSi

sŁodko-gorzki byŁ 
Miniony weekend dla 
kibiców gks tychy. 
wygrana w oświęciMiu 
to nieMaŁy powód 
do satysFakcji, ale 
hokeiści zanotowali teŻ 
poraŻkę w tychach z jkh 
gks jastrzębie.

Dla obu zespołów mecz w Oświę-
cimiu był bardzo ważny. Unia 
chciała utrzymać przewagę nad 
GKS Katowice, a GKS Tychy ko-
niecznie podtrzymać dobrą pas-
sę i gonić dwie czołowe drużyny. 
W tej konfrontacji lepiej zapre-
zentowali się tyszanie, którzy 
zanotowali szóste z rzędu zwy-
cięstwo.

Podopieczni Andrieja Sido-
rienki zaatakowali już od pierw-
szych minut, a szansę na zdo-
bycie gola pewnie wykorzystał 
w 9 min. Bartłomiej Jeziorski, 
dobijając krążek po uderzeniu 
Jakuba Bukowskiego. Tyszanie 
bardzo uważnie grali w defensy-
wie i do końca tercji nie pozwo-

lili rywalom na celne uderzenie. 
Ale w drugiej odsłonie rywale 
wyrównali za sprawą Krystiana 
Dziubińskiego. Próbowali to po-
wtórzyć, nie ustrzegli się błędów 
i jeden z nich wykorzystał w 29 
min. Mroczkowski. Goście nie 
zamierzali na tym poprzestać 
i cztery minuty później na listę 
strzelców ponownie wpisał się 
Jeziorski. Jeszcze przed przerwą 
Unia, grając w przewadze złapa-
ła kontakt po uderzeniu Teddy 
Da Costy. Pogoń za tyszanami 
popsuł im Roman Szturc, zdo-
bywając bramkę na 20 sekund 
przed końcem tercji. W trze-
ciej odsłonie gospodarze ru-
szyli do ataku, jednak tyszanie 
dobrze spisywali się w destruk-
cji, a Fucik bronił bez błędu. 
W końcówce rywale tyszanie 
przetrwali nawałnicę gospoda-
rzy, a na sekundę przed końco-
wą syreną Mroczkowski przy-
pieczętował wygraną.
uNia OśWięcim – gkS tychy 
2:5 (0:1, 2:3, 0:1). Bramki: Jezior-
ski 2, Mroczkowski 2, Szturc.

15. kolejka PHL przyniosła jed-
nak porażkę drużynie GKS Ty-
chy, która przegrała z JKH GKS 
Jastrzębie 2:4. Pierwsze trafienie 
zanotowali rywale, ale pierwsza 
tercja zakończyła się 1:1, po golu 
Jeziorskiego. Dzięki bramce Du-
puya na początku drugiej ter-
cji GKS objął prowadzenie, jed-
nak to było wszystko, jeśli chodzi 
o snajperskie popisy tyszan. Na-
tomiast zespół z Jastrzębia zdobył 
jeszcze trzy gole…
gkS tychy – jkh gkS ja-
StRZęBie 2:4 (1:1, 1:1, 0:2). 
Bramki: Jeziorski, Dupuy.

***
W PLHK zanotowaliśmy wysokie 
zwycięstwo drużyny GKS Ato-
mówki, które pokonały Cracovię 
9:0 (4:0, 3:0, 2:0). Bramki zdobyły: 
Górska 2, Churas 2, Pezda 2, Dzie-
dzioch, Garbocz, Huchel. W tabeli 
Atomówki są na trzecim miejscu 
z 6 pkt. Prowadzą – tradycyjnie 
można powiedzieć dwie druży-
ny: Stoczniowiec i Polonia. które 
mają po 12 pkt. ls ●

Mateusz Zamojda został bohate-
rem meczu z OKS Zet Tychy z re-
zerwą LKS Goczałkowice. Tysza-
nie pokonali rywali 4:1, a Zamojda 
ustrzelił hat-tricka. W derbach 
klasy A Ogrodnik Cielmice pew-
nie pokonał tyską Siódemkę.

Drużyna Roberta Balcerow-
skiego zmierzyła się z jedną 
z czołowych ekip ligi okręgo-
wej – rezerwą III-ligowego LKS 
Goczałkowice. Jak zwykle w ta-
kich meczach kadra rywali sta-
nowi niewiadomą, bo zasilana 
bywa zawodnikami pierwszego 
zespołu. Tym razem jednak tysza-
nie zdominowali przebieg wyda-
rzeń na boisku, rozgrywając bar-
dzo dobre spotkanie.
OkS Zet tychy – lkS ii gO-
cZałkOWice 4:1. Bramki: Za-
mojda 3 i Kokoszka.
OkS Zet: Suchan – Lewicki, Ha-
chuła, Masternak, Olszowski (65’ 
Krupiński) – Kokoszka (80’ Au-
gustyniak), Fortuna, Pustelnik, 
Gajewski (70’Kuliński), Bernat, 
Zamojda.
juWe jaROSZOWice – Re-
kORD ii BielSkO 0:3.

1. międzyrzecze 12 31 52-13
2. Rekord II 12 31 42-13
3. Goczałkowice II 12 25 35-27
4. czarni 12 22 32-29
5. Rotuz  11 21 26-20
6. Pasjonat 12 19 35-29
7. Iskra 12 18 23-14
8. Wilkowice 12 16 28-23
9. bestwina 12 15 14-16
10. OkS Zet 12 14 18-26
11. LKS łąka 12 14 16-26
12. bojszowy 12 13 18-31
13. jaroszowice 12 12 23-25
14. Studzienice 12 8 17-43
15. Wisła Wielka 12 6 15-38

klaSa a: Siódemka Tychy 
– Ogrodnik Cielmice 1:3. Po 12 
kolejkach Ogrodnik jest na 7. 
miejscu – 19 pkt, a Siódemka 
– na 11. – 15 pkt.
klaSa B: Czułowianka Tychy 
– Wisła Mała (goście nie doje-
chali na mecz), Nadwiślan Góra 
– JUWe II Jaroszowice 1:1. Czu-
łowianka pewnie otrzyma walko-
wer za mecz i pozostanie liderem, 
ale póki co, jest na drugim miej-
scu z 22 pkt. Prowadzą Brzeźce 
– 24 pkt. ls ●

W niedzielę rozegrano jesienną 
edycję tegorocznej Perły Paprocan, 
a w sumie był to już 36. bieg.

Paprocańska Perła od lat cie-
szy się niesłabnącym powodze-
niem.Na starcie stanęło prawie 
tysiąc biegaczy, a imprezę zorga-
nizowało Tyskie Stowarzyszenie 
Sportowe. Oto najlepsi (wyniki 
nieoficjalne) na poszczególnych 
dystansach: Bieg: 7 km – Mariusz 
Szmajduch 27.53 i Karolina Wrona
-Kolasa 33.04; 14 km – Wojciech 
Korzusznik 56.25 i Anna Porzu-

czek 1:11.53; 21 km – Przemysław 
Gibiec 1:24.32 i Aleksandra Ferdek 
1:43.20; 28 km – Mirosław Bortel 
2:23.11 i Justyna Barczyk-Strama 
2:49.52; 35 km – Mariusz Urbasik 
3:05.34; 42 km – Dominik Walen-
dowski 3:07.18 i Aleksandra Pamu-
la 3:44.49. Nordic walking: 7 km 
– Paweł Sitkowski 48.33 i Renata 
Siedlaczek 54.03; 14 km – Juliusz 
Sagan 1:47.02 i Ewa Eliasz 1:54.38; 
21 km – Marek Makowski 2:45.51 
i Marzena Juźwin 3:04.45. ls ●

w niższych ligach

hat-trick zamojdy
wokół jeziora – w biegu i z kijkami.

perły do kolekcji

przerWana passa tyszan
po wygranej w oświęciMiu hOKEIŚcI GKS Tychy muSIELI uZNAć WyżSZOŚć RyWALI 
Z jASTRZębIA NA STADIONIE ZImOWym.
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skorpion 24.X-21.Xi
Odwaga i rozsądek pomogą ci wybrnąć zwycięsko 
z każdych kłopotów. Przed Tobą idealny moment 
na fantastyczną podróż i towarzyskie spotkania.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Na horyzoncie perspektywa zarobienia 
niemałych pieniędzy. będziesz mógł teraz liczyć 
na innych!

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

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

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

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

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

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

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

lew 23.Vii-22.Viii
Do pieniędzy możesz mieć mniej szczęścia niż 
zazwyczaj. jednak, gdy dobrze się zakręcisz, 
możesz całkiem nieźle zarobić!

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

waga 23.iX-23.X
Koniecznie zaufaj przeczuciom! W miłości 
prawdziwa idylla – z najbliższą ci osobą będziecie 
jednym ciałem.... i duszą.
 wróŻka adrasteja tel. 692 893 871

krzyżówka z haSłem Sudoku
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horoSkop

Hasło z krzyżówki nr 778: 
GITAROWA STOLICA.

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.

zaadoptuj mnie  

RM

w tyM Miejscu, 
we wspóŁpracy z wo-
lontariuszaMi tyskie-
go schroniska dla 
zwierząt prezentuje-
My czworonogi, któ-
re czekają na swoich 
nowych wŁaścicieli. 
spójrzcie na nich cie-
pŁo i otwórzcie swoje 
serca i doMy.

Jeśli nie jesteś osobą aktywną, nie 
biegasz w maratonach i uwielbiasz 
spędzać czas na kanapie, to Baron 
jest psem dla Ciebie! Nasz senio-
rek nie wymaga długich space-
rów. Cieszy go ciepłe posłanko 
w spokojnym miejscu i miska 
z jedzeniem. Będzie świetnym to-
warzyszem na jesienno-zimowy 
czas. Nie pogardzi też wylegiwa-
niem się na kocyku na słońcu jak 
przyjdzie lato.

Nie ukrywamy, że liczymy 
na cud... Ale przecież cuda się 
zdarzają... rM ●

cO Wiemy O PSie:

imię: baron
Nr ewidencyjny: 7749
Wiek: ok.12 lat
Płeć: samiec
Waga: ok.14 kg
Status: gotowy do adopcji
Obecnie przebywa: 
w miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
telefon w sprawie adopcji: 
605 897 607

baron

Więcej Na WWW.kultuRa.tychy.Pl

25 października, wtorek
godz. 10 – XvIII ŚLąSKA jESIEń GITAROWA: 
przesłuchania konkursowe II etapu (Zespół Szkół 
muzycznych, al. Niepodległości 53)
godz. 17 – SZTuKA X muZy: projekcja filmu „Sza-
re ogrody” (mbP – mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 18.30 – XvIII ŚLąSKA jESIEń GITAROWA: 
Ireneusz Krosny i Gitarrissimo – koncert w ramach 
festiwalu gitarowego (Teatr mały, ul. hlonda 1)

26 października, środa
godz. 10 – XvIII ŚLąSKA jESIEń GITAROWA: 
przesłuchania konkursowe II etapu (Zespół Szkół 
muzycznych, al. Niepodległości 53)
godz. 18.30 – XvIII ŚLąSKA jESIEń GITAROWA: 
koncert – jeremy jouve, mak Grgić, marek Nosal, 
Orkiestra AuKSO (mediateka, al. Piłsudskiego 16)

27 października, czwartek
godz. 10 – XvIII ŚLąSKA jESIEń GITAROWA: 
przesłuchania konkursowe II etapu (Zespół Szkół 
muzycznych, al. Niepodległości 53)
godz. 18 – GłóWNy SZLAK bESKIDZKI i inne eks-
tremalne wyczyny – spotkanie z Andrzejem Kowal-
czykiem (Tyska Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 18.30 – XvIII ŚLąSKA jESIEń GITAROWA: 
koncert – jakub Kościuszko, Radomska Orkiestra 
Kameralna, Koki Fujimoto (mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)

28 października, piątek
godz. 18.30 – XvIII ŚLąSKA jESIEń GITAROWA: 
koncert – Duo Deloro, Evangelina mascardi (me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 20 – GRubSON – koncert (Klub muzycz-
ny underground, pl. Korfantego 1)

29 października, sobota
godz. 9, 10, 11, 12, 14, 14.45, 15,30 – XvIII 
ŚLąSKA jESIEń GITAROWA: wykłady o tematyce 
gitarowej (hotel Tychy, al. jana Pawła II 10)

godz. 11 – POZNAjmy SIę NA SPORTOWO 
– zwiedzanie Tyskiej Galerii Sportu w jęz. ukra-
ińskim (Tyska Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 18 – KAbARET juRKI w programie „Wol-
ność” (Teatr mały, ul. hlonda 1)
godz. 18.30 – XvIII ŚLąSKA jESIEń GITAROWA: 
koncert – yamandu costa, Erlendis Quartet (me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – LEj mI Pół – koncert (Klub muzycz-
ny underground, pl. Korfantego 1)
godz. 19 – jAm SESSION W Amc – prowadze-
nie sceny: marek Gruszka (Art music club, ul. 
Oświęcimska 53)

30 października, niedziela
godz. 12 – XvIII ŚLąSKA jESIEń GITAROWA: prze-
słuchania finałowe konkursu gitarowego – finaliści 
i Orkiestra AuKSO (mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – DOmINIKA GWIT w programie stand
-up „Dystans albo wszyscy umrzemy” (Teatr mały, 
ul. hlonda 1)
godz. 18.30 – XvIII ŚLąSKA jESIEń GITAROWA: 
gala finałowa – laureaci konkursu oraz Enrike So-
linis & Euskal barrokensemble (mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 19 – LuXTORPEDA – koncert (Klub mu-
zyczny underground, pl. Korfantego 1)

28 października: godz. 20:   
grubson – koncert, underground
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