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zamrożenie i… oszczędzanie
Wiadomo, że za energię zapłacimy więcej,  
nie do końca jednak wiadomo ile.

Wieczory z dreszczykiem
W halloweenowej oprawie hokeiści 
i koszykarze wygrali swoje mecze.

Urodzinowy Mazuś
4 listopada w Muzeum Miejskim otwarta zostanie 
wystawa malarstwa i grafiki Stanisława Mazusia.6 159
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po 26 latach kierowania podstrefą tyską ksse uroczyście pożegnano jej twórczynię – prezes ewę stachurę-pordzik.
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przestrzeń 
pod dobrą 
kuratelą
Dobiega końca inwestycja Tyskie-
go Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego przy al. Bielskiej 103. 
Nowy budynek przyciąga uwagę 
niebanalnym projektem wielo-
krotnie nagradzanego na całym 
świecie projektanta. TTBS po raz 
kolejny, po ostatnich realizacjach 
przy ul. Barona i ul. de Gaulle’a, 
odda do użytku swoich lokato-
rów mieszkania pod klucz w bu-
dynkach zdobiących przestrzeń 
miejską.
 str.5
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laury dla Francuzki
Miniony tydzień stał w Tychach pod znakiem osiemnastej edycji Ślą-
skiej Jesieni Gitarowej – międzynarodowego festiwalu, który wrócił 
po pandemicznej przerwie i po raz kolejny okazał się wielkim wyda-
rzeniem artystycznym. str. 9
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nuda zabija naukę
tyski rzeMieślnik ZbuDOWAł ZE SWOIMI ucZNIAMI ROWER ZE… SKLEjKI. 
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zaMiast zydelka – raMa 
roWeroWa, zaMiast 
hebla – prograM 
do projektoWania 
saMolotóW 
ponaddźWiękoWych 
a zaMiast nUdnych 
praktyk do odbębnienia 
– projekt, który 
rozpaliŁ Wyobraźnię 
UcznióW. karol jakUbek, 
czŁonek zarządU 
cechU rzeMiosŁ 
i przedsiębiorczości 
W tychach oraz 
WŁaściciel zakŁadU 
Meblarskiego, prężnie 
dziaŁającego od 1995 r., 
zaprojektoWaŁ roWer 
ze sklejki, który 
przygotoWaŁo czterech 
UcznióW zespoŁU szkóŁ 
nr 5 W tychach: Maciej 
jarek, adrian sUcholas, 
krystian dąbroWski 
i adrian zagozdon.

– Mamy odpowiednie oprogra-
mowanie, projektantów i maszy-
ny, dlatego mogliśmy sobie na ta-
kie coś pozwolić – mówi Karol 
Jakubek. – Bardzo lubię jeździć 
na rowerze. Uważam, że Tychy 
to dobre miejsce dla rowerzy-
stów, dlatego zaproponowałem 
moim uczniom, abyśmy na ich 
egzamin zrobili rower. Od paru-
nastu lat przygotowujemy ucz-
niów do egzaminu czeladniczego 
w Izbie Rzemieślniczej i zawsze 
przynoszą zydelek czy inny ta-
boret. Nuda. Takie projekty nie 
porywają uczniów, powiedzmy 
to sobie szczerze. Zapropono-
wałem im, aby zrobili rower 
ze sklejki. Byli zachwyceni i za-
angażowali się całkowicie w pra-
cę. Ich realizacją zaczęli się in-
teresować nawet starsi koledzy. 
Myślę, że to jest najważniejsze 
w nauce czegokolwiek. Rozbu-

dzić tę ciekawość rzeczy – dodaje 
Karol Jakubek.

Warsztat meblowy pana Ka-
rola dysponuje specjalistycz-
nym oprogramowaniem Top 
Solid, które posłużyło do zapro-
jektowania m.in. francuskiego 
Concorde’a, odpowiednimi ma-
szynami oraz przede wszystkim 
zespołem fachowców. Projekt ro-
weru stworzył technolog. – Je-
żeli coś powstało u nas na ry-
sunku, to znaczy, że jesteśmy 
w stanie to zrobić. Wykonali-
śmy bardzo skomplikowane obli-
czenia wytrzymałościowe. Rama 
jest ze sklejki i o ile mi wiado-
mo, jest to jedyny rower jaki po-
wstał z tego materiału. Inspiracją 
dla projektanta były plastry mio-
du i rama wyglądem je przypo-
mina. Trudne też okazało się łą-

czenie elementów metalowych 
ze sklejką. Uczniowie uczestni-
czyli przede wszystkim w obra-
bianiu tego materiału i w pra-
cach wykończeniowych. Jestem 
bardzo zadowolony z ich pracy. 
Egzamin zdali celująco – doda-
je pan Karol.

Od pomysłu do pierwszej jaz-
dy próbnej upłynęło pół roku. 
Większość tego czasu pochło-
nął projekt. Kilkukrotnie pojawi-
ły się problemy, których nikt się 
nie spodziewał. Trudności spra-
wiało odpowiednie dostosowa-
nie ramy do mechanizmu prze-
rzutki, przystosowanie ramy pod 
odpowiednie zamontowanie ha-
mulców czy osadzenie w sklejce 
mechanizmu korbowego. – Nie 
znamy się na rowerach, znamy 
się na meblach i czasami utykali-

śmy w martwym punkcie. Poma-
gali nam wówczas zaprzyjaźnieni 
serwisanci rowerowi. Stworze-
nie takiego roweru od podstaw 
to dużo pracy, ale opłacało się. 
Dla nas jest to sprawdzenie się 
w czymś nowym. Z tego co mó-
wili uczniowie, dla nich to była 
przygoda. Oni po prostu chcieli 
w tym uczestniczyć, podpatry-
wali proces projektowania, przy-
glądali się pracy starszych kole-
gów, a gdy przychodziła ich kolej 
na wykonanie pracy, zabierali się 
za nią w pełnym zapale. Wieść 
o tym, co u nas robią, roznio-
sła się po kolegach, którzy teraz 
zgłaszają się do nas na praktyki 
„bo my takie fajne rzeczy robi-
my”. No, robimy! – dodaje Ka-
rol Jakubek.
kaMil peszat ●
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W zakładzie meblowym pana Karola uczniowie wykonali rower na egzamin czeladniczy. 

Marchewka 
ważniejsza 
niż życie?
Kilka tygodni temu wszyscy, którzy zajmują lokale w budynku przy al. 
Piłsudskiego 12, otrzymali informację o planowanej na któryś z paź-
dziernikowych poniedziałków tzw. próbnej ewakuacji. Choć termin nie 
był – z naszego, redakcyjnego punktu widzenia – ustalony zbyt szczęśli-
wie, bo przecież w poniedziałek kończymy przygotowywanie kolejnego 
numeru „Twoich Tychów” i mamy tego dnia ogrom roboty, to jednak 
gdy rozległy się syreny i pojawiły się komunikaty o zagrożeniu – wszy-
scy karnie udaliśmy się do wyjść ewakuacyjnych i opuściliśmy budynek. 
W środku nie został nikt, ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie i raptem 
po może dziesięciu minutach mogliśmy wrócić do pracy.

Zaznaczmy, że przy Piłsudskiego 12 ma swoja siedzibę kilkanaście 
co najmniej podmiotów, w tym Regionalne Centrum Gospodarki Wod-
no-Ściekowej, spółka „Śródmieście”, punkt obsługi klienta ZTM i sze-
reg innych. I wszyscy, nie wyłączając prezesów i dyrektorów, wybiegli 
na pobliski parking, często nie dbając nawet o ubranie kurtek, a czas 
letni raczej nie jest.

Po co taka próba ewakuacji, skoro wcześniej i tak wszyscy wiedzą, 
że to tylko test i żadnego zagrożenia nie ma? – można zapytać. Ano 
po to, żeby w razie realnego zagrożenia, np. pożarowego, mieć wypra-
cowany pewien automatyzm czynności. Żeby wiedzieć gdzie są najbliż-
sze wyjścia ewakuacyjne, żeby sprawdzić przybliżony czas opuszczenia 
budynku i inne tym podobne kwestie. Upraszczając – żeby w razie cze-
go zwiększyć swoje szanse na ocalenie życia lub uniknięcie poważniej-
szego uszczerbku na zdrowiu.

Wydaje się, że w aktualnej sytuacji, gdy za naszą granicą toczy się 
wojna, która nie wiadomo jak się skończy, gdy wcale nie ubywa waria-
tów i desperatów, mogących nieźle namieszać – takie działanie wydaje 
się zrozumiałe i celowe. Otóż, nie dla wszystkich…

Bodaj z górą tydzień temu jeden z tyskich portali informacyjnych za-
mieścił na YouTube filmik, zatytułowany „Nieudana próba ewakuacji 
Tyskich Hal Targowych”. Istotnie, zarządca obiektu zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami zarządził w połowie października próbną ewakuację 
w sąsiadujących z budynkiem przy Piłsudskiego 12 halach targowych. 
Cel był identyczny jak w przypadku naszego budynku, dokładnie tak 
samo – poprzez wywieszenie w kilku punktach informacji o planowanej 
próbie – powiadomieni zostali najemcy punktów handlowych i usługo-
wych mieszczących się w hali. Co więcej, na test wybrano poniedział-
kowy poranek, gdy w THT nie ma tłumów klientów i można próbę zor-
ganizować w dogodniejszych dla kupców warunkach.

Co jednak widzimy na filmie? Oto na terenie hal targowych rozlega 
się sygnał alarmowy, a z głośników dobiega komunikat: „Uwaga, uwaga, 
w obiekcie wykryto pożar. Proszę zachować spokój i bezwzględnie opuś-
cić budynek, kierując się do oznaczonych wyjść ewakuacyjnych”. Sygnał 
jest powtarzany na okrągło, komunikat także. Widzimy klientów THT, 
którzy wychodzą poza teren obiektu, widzimy też… handlowców, któ-
rzy zupełnie nic sobie z tego nie robią i dalej układają towar, przebiera-
ją marchewki, polerują jabłuszka itp. Z informacji, jakie udało nam się 
uzyskać od administracji hal targowych, wynika, że w sposób właściwy 
na alarm zareagowali jedynie klienci i pracownicy firm zewnętrznych 
obsługujący obiekt. Znacząca większość kupców została wewnątrz hali 
i robiła swoje, zupełnie nie przejmując się ani syrenami ani komunika-
tami o pożarze. Nie zakładam, że gros pracujących w THT handlow-
ców to członkowie Polskiego Związku Głuchych i to właśnie ta uciążliwa 
niepełnosprawność sprawiła, że nie reagowali. Bardziej prawdopodobne 
jest to, że zaprezentowani na filmiku kupcy to osoby z upośledzeniem 
zdrowego rozsądku i poważnymi zaburzeniami wyobraźni i że ich brak 
reakcji spowodowany był tak bardzo polskim tumiwisizmem i wszech-
ogarniającą nas bylejakością.

Pod filmem, skopiowanym na popularny portal społecznościowy, znaj-
duje się kilkadziesiąt komentarzy, w większości niezbyt przychylnych dla 
jego bohaterów. Zdarzyły się też jednak i takie, które próbowały wytłu-
maczyć zachowanie niechcących wziąć udziału w próbie handlowców 
obawą… o towar pozostawiony w sklepiku. Nota bene, w informacji 
o planowanej próbie ewakuacji, administrator sugerował wcześniejsze 
zabezpieczenie towaru.

Wyobraźmy sobie teraz całkiem prawdopodobną sytuację, że na te-
renie obiektu faktycznie wybucha pożar. Pół biedy, jeśli ten czy inny 
sklepikarz tylko pogubi się i nie znajdzie w porę wyjścia ewakuacyjne-
go. Wtedy ogień może go tylko trochę osmali i okopci. Gorzej, jeśli ten 
czy inny po raz kolejny uzna, że jednak towar jest wartością nadrzęd-
ną i to jego bezpieczeństwo stoi ponad wszystkim. Wtedy, nie daj Boże, 
mogą być ofiary. Ofiary dumne z tego, że do końca stały przy swoich 
marchewkach…

Wieczorek

2 | 2 listopada 2022 www.tychy.pltWoje tychy nasze tychy



Na czwartkowej (27.10) sesji Rady 
Miasta wręczone zostały stypen-
dia najwybitniejszym tyskim stu-
dentom. W tym roku przyznano 
je pięciorgu młodym tyszanom, 
którzy wyróżnienia odebrali 
z rąk prezydenta Andrzeja Dziu-
by i przewodniczącej RM Barbary 
Koniecznej.

„Quod discis tibi discis” – cze-
gokolwiek się uczysz, dla siebie 
się uczysz – ta łacińska senten-
cja od wielu już lat przyświe-
ca nagrodzie tyskiego samorzą-
du, o którą starają się młodzi 
mieszkańcy miasta, którzy nie 
tylko osiągają znakomite wyni-
ki na swoich uczelniach, ale też 
angażują się w rozwój i promocję 
naszego miasta. W minionym ty-
godniu nagrodę odebrali:

Martyna Bonk – studentka kie-•	
runku Lekarsko–Dentystycznego 
na Wydziale Nauk Medycznych 
Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego. Współautorka publikacji 
naukowych, wolontariuszka dzia-
łań na rzecz profilaktyki i pro-
mocji zdrowia – pomoc w pra-
cy punktów szczepień przeciwko 
COVID–19.

Paweł Szczęsny – student kie-•	
runku Geografia na Wydziale 

Nauk Przyrodniczych Uniwersy-
tetu Śląskiego. Wolontariusz bie-
gów parkun Polska, współtwórca 
ogólnodostępnego kursu matu-
ralnego poradnikigeograficzne.
pl i współtwórca kanału eduka-
cyjnego Poradnik Geograficzny. 
Autor publikacji naukowych.

Tomasz Budziosz – student kie-•	
runku Zarządzanie Wyższej Szko-
ły Bankowej w Poznaniu. Prze-
wodniczący Młodzieżowej Rady 
Miasta Tychy w latach 2019-2021. 
Obecnie opiekun MRM. Zaanga-
żowany w wiele projektów i ini-
cjatyw adresowanych do miesz-
kańców Tychów, m.in. „Tyskie 

Mikołajki na kołach”, „Wigilia dla 
potrzebujących”, „WOŚP-owa Gra 
Miejska”.

Oktavia Bujnowicz – student-•	
ka kierunku Gitara klasyczna 
Akademii Muzycznej im. Ka-
rola Szymanowskiego w Ka-
towicach. Udział w licznych 
koncertach m.in. zdobywczyni 
I miejsca w Międzynarodowym 
Konkursie Gitarowym w Kutnej 
Horze. Ma na koncie publika-
cje w ogólnopolskim magazy-
nie gitarowym. Oktavia znala-
zła się w gronie 25 gitarzystów, 
których jury zakwalifikowało 
do przesłuchań II etapu Kon-

kursu Gitarowego im. Jana Ed-
munda Jurkowskiego w ramach 
XVIII Śląskiej Jesieni Gitarowej 
w Tychach.

Katarzyna Janik – student-•	
ka kierunku Lekarsko–Denty-
stycznego na Wydziale Nauk Me-
dycznych Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Autorka publika-
cji naukowych w tyskim czaso-
piśmie COGITO. Brała udział 
w akademickich Mistrzostwach 
Polski w jeździectwie.

Podobnie jak w roku ubiegłym, 
stypendium dla wybitnych stu-
dentów miasta Tychy wynosi 
1.789,42 zł. WW ●

Od minionego tygodnia trwają 
prace na ul. Bocheńskiego, gdzie 
są przebudowywane dwa skrzy-
żowania. Pierwsze z ul. Batore-
go i drugie z ul. Bohaterów War-
szawy.

Na czas trwania inwestycji zo-
stała wprowadzona tymczaso-
wa organizacja ruchu. W godzi-
nach szczytu komunikacyjnego 
ruch będzie kierowany wahadło-
wo przez uprawnionych pracow-
ników. Roboty będą prowadzone 
etapami, przy zawężeniu jezdni 

do jednego pasa. Szczegółowe in-
formacje o inwestycji i zmianach 
w organizacji ruchu na remonto-
wanych odcinkach znaleźć można 
na stronie internetowej Miejskie-
go Zarządu Ulic i Mostów wTy-
chach.

Po przebudowie oba skrzy-
żowania będą miały wyniesione 
tarcze, co wpłynie na bezpieczeń-
stwo w tym rejonie.

Prace potrwają do końca listo-
pada, a ich wartość to blisko 400 
tys. zł. Mn ●

Temat zaopatrzenia mieszkańców 
w niezbędny nadchodzącą zimą 
opał i włączenie w program dys-
trybucji węgla samorządów jest 
od wielu tygodni tematem wio-
dącym nie tylko w mediach, ale 
i w polskich domach. Na przykład 
w Tychach – jak wynika z dekla-
racji mieszkańców – około 3 ty-
sięcy gospodarstw domowych 
ogrzewa domy węglem i dla nich 
sprawa dostępu do opału jest nie-
zwykle istotna.

Przed kilkoma dniami do kwe-
stii tej odniósł się prezydent Ty-
chów Andrzej Dziuba: – Temat 
sprzedaży węgla przed samorządy 
budzi ostatnio bardzo dużo emo-
cji. Zgadzam się ze stanowiskiem 
wielu prezydentów, burmistrzów 
i wójtów, którzy mają duże oba-

wy dotyczące tego pomysłu i całą 
listę pytań o sposób jego realiza-
cji. Ja też je mam. Wciąż czeka-
my na ustawę, rozporządzenia. 
Nie będę odnosił się też do tego, 
że znów samorządy muszą rato-
wać sytuację w kryzysie – na ten 
temat też padło wiele gorzkich 
słów... Zawsze jednak prioryte-
tem jest dobro mieszkańców dla-
tego podjąłem decyzję, że mia-
sto Tychy zaangażuje się w zakup 
po preferencyjnych cenach wę-
gla dla gospodarstw domowych 
w naszym mieście. Przygotowu-
jemy się do tego, ale wszystkie 
szczegóły na ten temat podamy 
po wejściu w życie ustawy. Będę 
Was o tym informował – napisał 
prezydent w serwisie społecznoś-
ciowym. WW ●

27 października podczas 
sesji tyskiej rady Miasta 
odbyŁo się Uroczyste 
pożegnanie szefoWej 
podstrefy tyskiej 
katoWickiej specjalnej 
strefy ekonoMicznej 
eWy stachUry-pordzik, 
która kieroWaŁa 
tą firMą przez 26 lat, 
a kilka tygodni teMU 
przeszŁa na eMerytUrę.

– To osoba absolutnie niezwykła 
– mówił prezydent Tychów An-
drzej Dziuba. – Całe swoje życie 
zawodowe, od 1978 roku poświę-
ciła Tychom. Najpierw pracowa-
ła w Urzędzie Miasta, a od 1996 
roku, kiedy pojawiła się szansa 
na powstanie u nas strefy ekono-
micznej i podjęto decyzję, która 
miała tak ogromny wpływ na roz-
wój miasta i na los nas wszystkich, 
podjęła się jej stworzenia. To dzię-
ki jej zaangażowaniu i pracy mamy 
w Tychach dziesiątki nowych firm 
z całego świata i tysiące nowych 
miejsc pracy. W imieniu całe-
go tyskiego samorządu dziękuję 
Ewie za to dzieło, które jest po-
wodem do dumy dla nas wszyst-
kich, wszyscy nam zazdroszczą, 
a co więcej – to nie my zabiega-
my o inwestorów, tylko przebiera-
my w firmach, które chcą do nas 
wejść – dziękował prezydent, któ-
ry wraz z przewodniczącą Rady 
Miasta wręczył Ewie Stachurze-

Pordzik kwiaty i pracę tyskiego 
artysty Michała Litkiwa.

Podziękowania złożył także na-
stępca pani prezes na stanowisku 
szefa Podstrefy – Rafał Żelazny 
oraz Sławomir Sobociński – prze-
wodniczący Komisji Gospodar-
ki Przestrzennej i Infrastruktury 
Rady Miasta, której Ewa Stachura
-Pordzik przez wiele lat była eks-
pertem i ważnym głosem dorad-
czym.

Głos zabrała także była pre-
zes Podstrefy Tyskiej KSSE: – Pa-
miętamy nasze miasto z początku 
lat 90. Jest transformacja ustrojo-
wa, zaczynają padać firmy, likwi-
dowany jest kombinat ogrodni-
czy, fabryka domów, bezrobocie 
przekracza 20% i wtedy napraw-
dę miasto było w kryzysie – przy-
pominała Ewa Stachura-Pordzik. 
– Byłam wtedy naczelnikiem Wy-
działu Działalności Gospodarczej 
UM i przychodziło do mnie wie-
le osób, które straciły pracę i pyta-
ły mnie co mają robić. Wtedy uli-
ca Dąbrowskiego zamieniona była 
na targowisko i wtedy jedyna rada 
była: weź łóżko polowe i idź han-
dlować, a jeśli masz samochód – 
idź na taksówkę. W takich realiach 
powstał pierwszy pomysł powsta-
nia specjalnej strefy ekonomicznej. 
26 lat temu stałam przed ówczesną 
Radą Miasta i składałam deklara-
cję, że zrobię wszystko co w mojej 
mocy, żeby te tereny, które zostały 
włączone do strefy były dla mia-

sta zachowane, żeby byli inwesto-
rzy, miejsca pracy i żebyśmy wszy-
scy mogli odetchnąć. Byłam wtedy 
do tego absolutnie nieprzygotowa-
na i gdyby nie wsparcie wielu osób, 
pomoc pana prezydenta i współ-
praca z urzędem, nie udałoby się 
to dzieło – mówiła.

Ewa Stachura-Pordzik kierowa-
ła Podstrefą Tyską KSSE od 1996 
roku. Wcześniej przez 18 lat pra-
cowała w Urzędzie Miasta Tychy. 
Brała czynny udział w tworzeniu 
Agencji Promocji Rozwoju Go-
spodarczego Miasta Tychy oraz 
opracowała koncepcję Inkubato-
ra Przedsiębiorczości. Angażowa-
ła się w projekty edukacyjne do-
tyczące kształcenia zawodowego 
w naszym mieście m.in. „Absol-
went, czyli zdrowe sposoby ra-
dzenia sobie w życiu”, „Szkoła 
i co dalej? Moja kariera zawodo-
wa”, „Twoja ścieżka zawodowa, 
„Mama w Strefie Szans”, „Ab-
solwent w Strefie Szans”, „Poznaj 
swój potencjał zawodowy”, „Gim-
nazjalista w Strefie Szans”, „Wi-
zyty studyjne u pracodawców”, 
„Wyprawa po przyszłość”, „Drzwi 
otwarte”. Zainicjowała w 2005 r. 
działalność galerii Stref Art oraz 
powołanie Stowarzyszenia Mło-
dych Twórców Stref Art.

Obecnie obszar Podstrefy Ty-
skiej KSSE liczy ponad 450 hek-
tarów, zaangażowane inwestycje 
to ponad 5 mld zł, stworzono po-
nad 14 tys. miejsc pracy. WW ●

przebudowa dwóch skrzyżowań.

reMont 
na bocheńskiego

ze szczegółami czekamy na ustawę.

prezydent o węglu
stypendia dla najlepszych studentów.

piątka na szóstkę

Beneficjenci stypendium „Quod discis tibi discis” wraz z przewodnicząca Rady 
Miasta Barbarą Konieczną i prezydentem Andrzejem Dziubą.
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reklama

dała pracę 14 tysiącom osób
podziękoWania DLA ODchODZącEj NA EMERyTuRę SZEfOWEj PODSTREfy TySKIEj KSSE.

Prezydent Andrzej Dziuba serdecznie podziękował Ewie Stachurze-
Pordzik za dzieło jej życia – Podstrefę Tyską KSSE.
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W minionym tygodniu z trzy-
dniową wizytą gościła w naszym 
mieście oficjalna delegacja z nie-
mieckiego Oberhausen, które 
od lutego 2020 roku jest miastem 
partnerskim Tychów.

Wśród gości znaleźli się m.in. 
burmistrz Daniel Schranz, wi-
ceburmistrzowie Werner Nakot 
i Manfred Flore oraz Dyrektor 
ds. Rodziny, Integracji Szkolnej 
i Sportu Jürgen Schmidt, dyrek-
torka teatru w Oberhausen Kat-
hrin Mädler i odpowiedzial-
na u niemieckiego partnera 
za współpracę międzynarodową 
Desbina Kalinikidou.

Podczas wizyty w tyskim UM 
burmistrz Daniel Schranz mówił 
o rozwoju i stałej współpracy po-
między oboma miastami, na którą 
bardzo liczy. Z kolei prezydent An-
drzej Dziuba zwracał uwagę na wza-
jemne korzyści płynące z wymiany 
doświadczeń oraz rozwiązań infra-
strukturalnych wykorzystywanych 
w Tychach i Oberhausen. Przykła-
dem tych rozwiązań może być tyska 
oczyszczalnia ścieków, którą zwie-
dziła niemiecka delegacja. Goście 

byli także pod dużym wrażeniem 
Stadionu Miejskiego, Tyskiej Ga-
lerii Sportu, kościoła Ducha Świę-
tego i otoczenia jeziora Paprocany. 
25 października Daniel Schranz 
i towarzyszący mu przedstawicie-
le Oberhausen uczestniczyli w jed-
nym z koncertów Śląskiej Jesieni 
Gitarowej.

Oberhausen to miasto na pra-
wach powiatu, liczące 213 tys. 
mieszkańców. Położone jest w za-
chodniej części Niemiec, w kraju 
związkowym Nadrenia Północ-

na-Wesfalia, w Zagłębiu Ruhry. 
Umowa partnerska miedzy Ober-
hausen a Tychami została podpi-
sana 17 lutego 2020 roku. Współ-
praca miast dotyczy realizacji 
wspólnych inicjatyw w zakresie 
kultury, oświaty, sportu oraz go-
spodarki. W tym roku tyska mło-
dzież brała udział w projekcie 
MULTI w Oberhausen. Również 
w sierpniu tego roku przedstawi-
ciele miasta oraz młodzieżowy ze-
spół GKS Tychy U-19 odwiedzili 
nasze miasto partnerskie. WW ● Miejski Zarząd Ulic i Mostów wy-

znacza w naszym mieście miej-
sca do parkowania hulajnóg. O 
wyznaczenie specjalnych stref 
parkowania interpelował pod 
koniec czerwca radny Michał 
Kasperczyk. 

„Specjalne oznakowane miejsca 
postojowe dla pojazdów elektrycz-
nych znacząco poprawią obecny 
stan rzeczy, uporządkują prze-
strzeń miasta i zobligują wypoży-
czających do odpowiedzialnego 
użytkowania hulajnóg. To może 
być początek tworzenia tzw. stref 
mobilności czyli miejsca, gdzie w 
zasięgu wzroku osoba ma przynaj-
mniej dwa różne środki transpor-

tu, nie wliczając w to samochodu 
osobowego” – pisał w interpela-
cji radny. Przypomnijmy, że hu-
lajnogi elektryczne należy zapar-
kować na chodniku w miejscu do 
tego przeznaczonym. W razie bra-
ku tego miejsca – jak najbliżej ze-
wnętrznej krawędzi chodnika naj-
bardziej oddalonej od jezdni oraz 
równolegle do tej krawędzi. 

W pierwszej kolejności koper-
ty dla hulajnóg już pojawiły się 
w najważniejszych miejscach w 
mieście: ul. Sikorskiego (parking 
przy Piramidzie) Sikorskiego/Nad 
Jeziorem (pętla autobusowa), Si-
korskiego/Armii Krajowej (w re-
jonie sklepu LIDL), Dmowskie-

go (naprzeciwko skrzyżowania 
z ul. Młodzieżową), Dmowskie-
go/Piłsudskiego, Dąbrowskie-
go/Wyszyńskiego (rejon Stadio-
nu Zimowego). W najbliższych 
dniach pojawią się jeszcze na uli-
cach: Żwakowska/Stoczniowców 
(park Suble), Bocheńskiego/Bato-
rego (rejon placu Baczyńskiego), 
Jana Pawła II/Dmowskiego (rejon 
ronda), Wyszyńskiego/Niepodle-
głości (w rejonie „Tęczy” i pawi-
lonu Kaskada).

Zadanie realizowane jest ze 
środków Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów w Tychach przeznaczo-
nych na utrzymanie oznakowania 
poziomego. kp  ●

◆ 26.10 PO gODZiNie 19 PO-
licjaNci OtRZymali iNfOR-
mację O POtRąceNiu kO-
Biety przez pociąg w rejonie 
„dzikiego przejścia”, niedaleko 
ul. Barona. Niestety, w wyniku 
odniesionych obrażeń 22-latka 
poniosła śmierć na miejscu. Ma-
szynista był trzeźwy. Dokładne 
okoliczności i przyczyny tego 
tragicznego zdarzenia zostaną 
wyjaśnione w postępowaniu pro-
wadzonym pod nadzorem Proku-
ratury Rejonowej w Tychach.
◆ 28-letNi tySZaNiN uSły-
SZał ZaRZut ZNiSZcZeNia 
mieNia poprzez podpalenie 
dwóch pojemników na odpady. 
W połowie września w nocy do-
szło do podpalenia pojemników 
we wiacie śmietnikowej na ul. Ej-
smonda. Sprawca został zatrzy-
many. Oszacowane straty prze-
kroczyły tysiąc złotych. Teraz 
o dalszym losie mężczyzny za-
decyduje sąd, grozi mu do 5 lat 
pozbawienia wolności.
◆ 28.10 Na SkRZyżOWaNiu 
ul. aNDeRSa – BuRSchegO 
– hlONDa DOSZłO DO ZDe-
RZeNia toyoty i forda. Osoby po-
dróżujące pojazdami nie dozna-
ły poważnych obrażeń. Z ustaleń 
pracujących na miejscu policjan-
tów wynika, iż kierowca toyoty 
wykonując manewr skrętu w lewo 
z ul. Burschego w Hlonda wymu-
sił pierwszeństwo na kierowcy 
forda, który jechał ul. Bursche-
go w kierunku ul. Mikołowskiej. 
Utrudnienia w ruchu trwały oko-
ło dwóch godzin.
◆ tegO SamegO DNia OSO-
BOWy citROeN uDeRZył 
W BaRieRy energochłonne 

na trasie S1. Przed przyjazdem 
służb ratunkowych z pierwszą 
pomocą poszkodowanej kobie-
cie kierującej citroenem po-
spieszył zastępca Komendanta 
Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej nadbryg. Krzysztof 
Hejduk wraz z podróżującymi 
z nim samochodem operacyj-
nym funkcjonariuszami. Kie-
rująca nie doznała poważnych 
obrażeń i nie wymagała pomocy 
medycznej.
◆ RóWNież 28.10 ul. Dą-
BROWSkiegO – DaRWiNa 
DOSZłO ZDeRZeNia SuZuki 
i OPla. W wyniku zdarzenia kie-
rowca opla doznał urazu ręki i zo-
stał przetransportowany do szpi-
tala. Jak wstępnie ustaliła policja, 
kierująca suzuki kobieta wykonu-
jąc manewr skrętu w lewo z ul. 
Dąbrowskiego w ul. Darwina, nie 
ustąpiła pierwszeństwa jadącemu 
w kierunku ul. Grota-Roweckiego 
kierowcy opla.
◆ 27.10 WyBuchł POżaR 
w jednym z domów przy ul. Koś-
ciuszki. Przed przybyciem stra-
żaków z budynku ewakuowały 
się cztery osoby. Jak się okaza-
ło, do pożaru doszło w jednym 
z pomieszczeń na piętrze budyn-
ku. Poszkodowana została jedna 
osoba, która podtruła się dymem 
i została przewieziona do szpitala. 
Na czas działań ruch na ul. Koś-
ciuszki został wstrzymany. Trwa 
ustalanie przyczyn i okoliczności 
powstania pożaru.
◆ Na ul. BROWaROWej, 
27.10 DOSZłO DO POtRą-
ceNia ROWeRZyStki przez 
kierującą toyotą. Poszkodowana 
rowerzystka trafiła pod opiekę 

wezwanych na miejsce ratow-
ników medycznych, a następnie 
została przewieziona do szpitala. 
Ze wstępnych ustaleń policjan-
tów wynika, że kobieta kierująca 
toyotą nie ustąpiła pierwszeństwa 
rowerzystce.
◆ 26.10 Na SkRZyżOWa-
Niu ul. OśWięcimSka – ma-
RZaNNy DOSZłO DO ZDe-
RZeNia trzech pojazdów: opla, 
fiata i peugeota. Na szczęście 
w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. 
Jak ustaliła policja, kierująca peu-
geotem najechała na tył samocho-
dów oczekujących na możliwość 
skrętu w lewo z ul. Oświęcimskiej 
w ul. Marzanny.
◆ DWa SamOchODy – vW 
i citROeN – ZDeRZyły Się 
25.10 na skrzyżowaniu ul. Mi-
kołowskiej z ul. Dojazdową. Po-
licja ustaliła wstępnie, że kierują-
ca citroenem wykonując manewr 
skrętu w lewo z ul. Mikołowskiej 
w ul. Dojazdową nie ustąpiła 
pierwszeństwa jadącej w kierun-
ku Mikołowa kierującej vw.
◆ Na ul. filaRetóW 24.10 
W ZaPaRkOWaNe POjaZ-
Dy uDeRZył kieRujący vW. 
Uszkodzone zostały vw, renault, 
toyota i alfa romeo. Według po-
licji, kierujący vw nie zachował 
ostrożności. ls ●

kondolencje

delegacja z partnerskiego oberhausen z wizytą w Tychach.

goście pod wrażenieM

Przedstawiciele władz Oberhausen i Tychów 
podczas wizyty gości w Urzędzie Miasta.
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22-latka poniosła śmierć na „dzikim przejściu” 
przez tory w okolicy osiedla „Balbina”.
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próba uporządkowania bałaganu z jednośladami.

parkingi dla hulajnóg

Pierwsze miejsca do parkowania hulajnóg już pojawiły się w mieście.
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dobiega końca 
inWestycja tyskiego 
toWarzystWa 
bUdoWnictWa 
spoŁecznego przy 
al. bielskiej 103. noWy 
bUdynek przyciąga 
UWagę niebanalnyM 
projekteM Wielokrotnie 
nagradzanego 
na caŁyM śWiecie 
projektanta. ttbs po raz 
kolejny, po ostatnich 
realizacjach 
przy Ul. barona 
i Ul. de gaUlle’a, odda 
do UżytkU sWoich 
lokatoróW Mieszkania 
pod klUcz W bUdynkach 
zdobiących 
przestrzeń Miejską.

Przypomnijmy, że przy al. Biel-
skiej 103 powstały trzy budynki 
mieszkalno-usługowe z garażem 
podziemnym. Do użytku prze-
znaczono 91 lokali mieszkalnych 
o łącznej powierzchni 4.197 m kw. 
Wartość umowy opiewa na kwotę 
26,882 mln zł.

ostatnia prosta jest w kolorze 
zieleni
– Wchodzimy w etap odbiorów 
i przyszli mieszkańcy już nie-
bawem otrzymają umowy naj-
mu – mówi prezes TTBS Daria 
Szczepańska. – Pamiętam, że gdy 
rozpoczynaliśmy inwestycję, wy-
znaczyliśmy sobie termin zasied-
lenia budynków na 6 grudnia br. 
Pracujemy w pocie czoła, aby 
tego terminu dotrzymać. Jeśli się 
wydłuży, to naprawdę niewiele. 
Dopracowaliśmy również szcze-
góły z firmą ogrodniczą, która 
jest odpowiedzialna za otoczenie 
wokół budynków. Zależny nam 
na tym, aby stworzyć spójną ca-
łość, w której zieleń będzie inte-
gralną częścią przestrzeni, a nie 
tylko jej dodatkiem. Wciąż moż-
na zauważyć, że jest traktowana 
po macoszemu i nie wszystkie 
biura projektowe traktują ją na-
leżycie. W Tyskim Towarzystwie 
Budownictwa Społecznego nie 
akceptujemy pod tym względem 
żadnych półśrodków i tym razem 
czynnie uczestniczyliśmy w zago-
spodarowaniu terenów zielonych. 
Wiem, jak ważny wpływ na nasze 

samopoczucie ma otoczenie roślin 
i czuję się odpowiedzialna, aby za-
pewnić przyszłym mieszkańcom 
TTBS optymalne warunki do zbu-
dowania swoich domostw. Bloki 
bez nich są przecież tylko pustymi 
bryłami. My nie jesteśmy dewelo-
perem, którego praca kończy się 
z dniem oddania kluczy miesz-
kańcom. Jako samorząd jesteśmy 
odpowiedzialni za zapewnienie 
lokatorom odpowiedniej funkcjo-
nalności obiektów, ale również ich 
estetyki, wpisującej się w charak-
ter miasta. Jak już mówiłam pół-
środki nas nie interesują.

projekt od mistrza
Pierwsze koncepcje zagospo-
darowania terenu skłaniały się 
estetycznie ku katowickiej Super-
jednostce. Wielka bryła nie ko-
respondowała jednak z charak-
terem naszego miasta, terenem 
przy al. Bielskiej, a już na pew-
no nie z czasami, w których ży-
jemy. – Koncepcja ta była wręcz 
przytłaczająca. Odrzuciliśmy 
ją od razu jako niespełniającą 
wymogów socjologii przestrze-
ni. Później wyłoniony projektant 
Maciej Franta zaproponował kon-
cepcję trzech wież połączonych 
przestrzenią usługową – dodaje 
prezes Szczepańska.

Efektem jest obiekt, który wy-
gląda na apartamentowiec z dro-
gimi mieszkaniami w luksusowej 
dzielnicy. Długi przeszklony par-
ter, elewacje z drewnianymi ele-
mentami i wielkie okna z duży-
mi balkonami. Już teraz o blokach 
przy al. Bielskiej 103 mówi 
się, że są to najładniejsze bloki 
w Tychach. Warto przypomnieć, 
że Maciej Franta pochodzi z ro-
dziny z tradycjami z zakresu ar-
chitektury. Jego dziadek zaprojek-
tował tzw. Kukurydze na osiedlu 
Tysiąclecia w Katowicach uzna-
wane za wzór architektoniczny, 
zaś sam Maciej Franta jest laure-
atem wielu prestiżowych nagród 
a w 2021 r. został uznany za naj-
lepszego architekta według The 
Architecture Community.

Bielska 103 to nie tylko pięk-
ny projekt elewacji. Wykonaw-
ca zadbał, aby mieszkania były 
przyjazne do zamieszkania. 
Wszystkie, od 24-metrowych ka-
walerek po 74-metrowe mieszka-

nia, są bardzo jasne. To zasługa 
ogromnych i długich do pod-
łogi okien. Ułożenie korytarzy 
i pokoi pozwala na sporą dowol-
ność w urządzaniu przestrzeni. 
– Wielokrotnie odwiedzałam 
plac budowy i mogę zaświadczyć, 
że wszystkie mieszkania, od tych 
na ostatnim piętrze po te par-
terowe, są bardzo jasne i moc-
no doświetlone. Podłużne okna 
spokojnie można nawet zastawić 
sofą, bo światła w pomieszczeniu 
dostarczą pozostałe okna. Wnę-
ki w przedpokojach są przygoto-
wane pod zabudowę szaf, dzię-
ki czemu nie trzeba ich stawiać 
w innych pokojach. Mieszka-
nia są wyposażone w połączone 
z salonem przestrzenne kuchnie, 
będące sercem każdego domu. 
To właśnie w tym pomieszcze-
niu spędzamy bardzo dużo czasu, 
zwłaszcza u nas na Śląsku – za-
uważa Daria Szczepańska.

dla honoru domu
W tak zwanym międzyczasie szu-
kano odpowiedniej ozdoby czy 
też „podpisu” obiektu przy al. 
Bielskiej 103. Swoistej wisienki 
na torcie. Padło kilka propozy-
cji, w tym neon. Z neonu zre-
zygnowano, wszak przez całą 
długość fasady będzie biegł pa-
nel neonowy, na którym najem-
cy przestrzeni usługowych wy-
świetlą swoje szyldy. Rozważano 
mural i idąc tym tropem zdecy-
dowano się na odręczny w odpo-
wiednio dużej skali napis „Biel-
ska 103” najlepszego architekta 
roku 2021 roku i autora projektu. 
– Udało mi się przekonać pana 
Macieja do tego pomysłu i fasa-
dę będzie zdobił podświetlony 
jego odręczny napis. Podszedł 
do tego bardzo odpowiedzialnie 
i przysłał kilka propozycji. Jak 
sam powiedział „to dla hono-
ru domu”. Bardzo profesjonalne 
podejście. Warto również pod-
kreślić, że to nie była łatwa re-
alizacja. Rozpoczęliśmy ją zaraz 
po wybuchu pandemii, zaś w jej 
trakcie wybuchł kryzys związany 
z wojną na Ukrainie, który do-
tknął łańcuchy dostaw w każdej 
branży. Wspomnieć należy też 
o szalejącej w państwie inflacji 
oraz kolejnych podwyżkach stóp 
procentowych. To wszystko nie 
stwarza odpowiedniego środowi-
ska dla inwestycji. Generalny wy-
konawca DOMBUD SA wykazał 
się niebywałą sprawnością i gdy 
słyszeliśmy o paraliżu inwestycyj-
nym i wzroście kosztów budów 
w całym kraju, nam udało się 
zrealizować wszystkie założenia. 
Jestem bardzo zadowolona z fak-
tu, że wspólnie z DOMBUDEM 
zrealizujemy kolejną inwestycję 
dotyczącą adaptacji i budowy 
nowego budynku przy ul. Oświę-
cimskiej 256, gdzie mieściła się 
kiedyś szkoła podstawowa.

Wzorem poprzednich realizacji
Przypomnijmy, że podczas re-
alizacji poprzednich inwestycji 
TTBS mieszkańcy mogli liczyć 
na kilka niespodzianek. Loka-
torzy z ul. Barona 16 zasadzi-
li wspólnie drzewa, zaś znany 
na naszej ziemi artysta malarz, 
plastyk i grafik Wojciech Łuka 
zgodził się wykonać mural, któ-
ry ozdobił klatkę schodową reali-
zacji przy ul. de Gaulle’a 10. I tym 
razem nie będzie inaczej, w duchu 

maksymy, że odpowiedzialny de-
weloper to również kurator prze-
strzeni. – Chciałabym jednak, aby 
te plany pozostały niespodzianką. 
Lubimy zaskakiwać naszych loka-
torów i bierzemy odpowiedzial-
ność za ich zadowolenie.

Aktualnie T TBS notu-
je ogromną ilość wniosków 

o mieszkanie. Rekordowa licz-
ba padła w 2010 roku. Przyjęto 
ich wówczas 200. W kolejnych 
latach liczba ta oscylowała mię-
dzy 40 a 60. Duży skok odnoto-
wano rok temu, gdy 100 tyszan 
wnioskowało o przydział miesz-
kania. W tym roku naliczono już 
156 złożonych wniosków. Trud-

no jednak rozsądzić, co bardziej 
przyczyniło się do takiego sta-
nu. Kuriozalna sytuacja na ryn-
ku kredytów hipotecznych czy 
widok luksusowego apartamen-
towca przy al. Bielskiej 103 z ce-
nami mieszkań bezkonkurencyj-
nymi na rynku nieruchomości. 
kaMil peszat ●

przestrzeń pod dobrą kurateLą
tyskie toWarzystWo bUdoWnictWa spoŁecznego KOńcZy ETAP ODbIORóW NOWEGO buDyNKu PRZy AL. bIELSKIEj.

Przy ul. Darwina w ramach Bu-
dżetu obywatelskiego 2022 po-
wstał mini ogród deszczowy. 
Potrzebę realizacji projektu za-
uważył i zgłosił urbanista Michał 
Lorbiecki.

Na chodniku przy wspomnia-
nej ulicy podczas ulewnych desz-
czy gromadziła się woda. – Miasto 
wyremontowało ten chodnik, ale 
problem pozostał – mówi pomy-
słodawca projektu Michał Lorbie-
cki. – Wciąż powstawała ogromna 
kałuża, która często była barierą 
nie do pokonania dla osób star-
szych czy też niepełnosprawnych. 
Ogród deszczowy jest w tym wy-
padku optymalnym rozwiąza-
niem. Wspomaga gospodarowa-
nie wodą opadową na terenach 
zurbanizowanych oraz stanowi 
ozdobę miasta. Podczas inten-
sywnych opadów deszczu nad-
miar wody wpada do rabaty, która 

ukształtowana jest w formie nie-
cki. Zasadzone rośliny uwielbia-
ją nadmiar wody oraz poprawia-
ją estetykę okolicy. Mam nadzieję, 
że takie ogrody wkrótce pojawią 
się w kolejnych miejscach w Ty-
chach. To nie jest droga inwesty-
cja, to jest bardzo proste rozwią-
zanie. Takie praktyki stosuje się 
w największych stolicach Euro-
py i myślę, że jest to dobry trend, 
aby woda deszczowa pozostawała 
w glebie, a nie spływała do kana-
lizacji. Ponadto takie ogrody dzia-
łają korzystnie dla lokalnej bioróż-
norodności. Rośliny przyciągają 
owady, które zapylają okoliczne 
kwiaty – dodaje autor projektu.

W tyskim ogrodzie deszczo-
wym zasadzono rośliny takie 
jak: kosaciec syberyjski, kosa-
ciec żółty, trzęślica modra, mię-
ta nadwodna, krwawnica pospo-
lita, sesleria jesienna, bodziszek 

czerwony, rudbekia błyskotliwa, 
bodziszek błotny, liatra kłosowa, 
liliowce. W sumie blisko 100 ga-
tunków, które zakwitną na wios-
nę. W zagłębieniu nagromadzona 
woda opadowa wykorzystywa-
na będzie przez rośliny, przeni-
kać będzie kolejno przez utwo-
rzone warstwy i powoli wsiąknie 
w grunt. Wierzchnia warstwa fil-
tracyjna wysypana jest żwirem.

Ogrody deszczowe to jedna 
z możliwości reagowania na po-
stępujące zmiany klimatyczne. 
Najważniejszym ich celem jest 
zatrzymanie wody opadowej 
w miejscu, gdzie pada, co prowa-
dzi do ograniczenia lokalnej su-
szy i podtopień przy gwałtownych 
deszczach. Rozwiązanie to po-
lepsza również miejską estetykę, 
wzbogaca mikroklimat a także 
zmniejsza efekt miejskiej wyspy 
ciepła. kp

W ramach budżetu obywatelskiego 2022.

deszczowy ogród

Woda, zamiast gromadzić się w kałużach, będzie nawadniać bogatą roślinność na skwerze.
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Blok TTBS projektował wielokrotnie nagradzany architekt, dzięki 
czemu bryła jest ciekawa, a mieszkania funkcjonalne.

W budynku oddanych zostanie 91 mieszkań.
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rok 2022 UpŁyWa 
W tychach pod znakieM 
popraWy stanU dróg. 
Miejski zarząd Ulic 
i MostóW nadzoroWaŁ 
reMonty i rozbUdoWę 
kilkU odcinkóW Ulic, 
zrealizoWano też kilka 
noWych inWestycji. 
do najWażniejszych 
należaŁa przebUdoWa 
WiadUktU na Ul. grota-
roWeckiego oraz 
– W raMach 
inteligentnego 
systeMU zarządzania 
i steroWania rUcheM 
– zakończenie 
Modernizacji 
kilkUdziesięciU 
skrzyżoWań.

zrobione i kończone
A gdzie jeszcze prowadzone 
były prace? Rozbudowano ul. 
Jaroszowicką na odcinku od ul. 
Wspólnej do rozwidlenia w re-
jonie posesji nr 192, ciąg pieszo
-rowerowy na ul. Dąbrowskiego, 
przebudowano skrzyżowanie ul. 
Jaśkowickiej i ul. Borowej, rozbu-
dowano ul. Nad Jeziorem oraz ul. 
Einsteina na odcinku od ul. El-
fów do ul. Grota-Roweckiego, 
a także zakończono budowę ul. 
Grabowej. Wyremontowano na-
wierzchnię ul. Sikorskiego, gdzie 
na odcinku od al. Bielskiej do ul. 
Beskidzkiej wykonana została 
nakładka. Wybudowano łącznik 
ul. Goździków z ul. Oświęcim-
ską, gdzie oprócz nowej drogi 
powstał także chodnik, rondo 
i ścieżka rowerowa. Ta inwesty-
cja jest na etapie odbiorów, a po-
nadto już trwają prace projekto-
we związane z dalszą rozbudową 
ul. Goździków. W toku są robo-
ty na ul. Grabowej, przebudowa 
układu ulic Palmowej i Piaskowej, 
remontowana jest ul. Mikołowska 
i Oświęcimska (DK44).

Oprócz prac, jakie toczą się 
na drogach, równolegle prowa-
dzone są te, które ucieszą rowerzy-
stów. Trwa budowa ścieżek rowe-
rowych oraz chodników w ciągu 
ul. Jana Pawła (od ul. Dmowskie-
go do al. Bielskiej). Nowe ścieżki 
powstają także wzdłuż ul. Żwa-
kowskiej na odcinku od ul. Ko-
pernika do ul. Harcerskiej oraz 
prowadzony jest remont na trzech 
odcinkach ciągów pieszo-rowero-
wych na al. Bielskiej.

Jednym z ważniejszych ele-
mentów poprawy bezpieczeństwa 
ruchu w mieście są realizacje na-
stawione na ochronę pieszych. 

Powstają wyniesione przejścia dla 
pieszych w ciągu ulic Orzeszko-
wej, Nałkowskiej oraz na ul. Dę-
bowej, gotowy jest azyl dla pie-
szych na ul. Budowlanych oraz 
wyniesione skrzyżowania na ul. 
Bocheńskiego.

ambitne plany
Na etapie projektowania jest m.in. 
rozbudowa ul. Czarnej (odci-
nek od ul. Oświęcimskiej do ul. 
Zwierzynieckiej), ul. Szkolnej 
(na odcinku od ul. Wilczej 
do Obywatelskiej), budowa ronda 
na skrzyżowaniu ulic Towarowa 
– Cielmicka, przebudowa ul. Orlej 
i budowa ul. Spacerowej. Rozbu-
dowana zostanie ul. Przemysłowa 
– od ul. Metalowej do ul. Serdecz-
nej, ponadto MZUiM zaplanował 
budowę ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż ul. Burschego – od Potoku 
Tyskiego do ul. Dołowej. Wiosną 
przyszłego roku mają się zakoń-
czyć prace projektowe związane 
z budową ul. Wilkowyjskiej oraz 
ul. Gilów – na odcinku od boi-
ska sportowego w kierunku ul. 
Łabędziej.

Tyszan i przyjeżdżający tu kie-
rowców czeka jedna z najwięk-
szych inwestycji ostatnich lat 
– przebudowa dwóch wiaduk-
tów na ul. Mikołowskiej (droga 
krajowa nr 44). Realizować ją bę-
dzie firma Nowak – Mosty Sp. 
z o.o. Dąbrowa Górnicza w for-
mule „zaprojektuj i buduj”. Ozna-
cza to, że najpierw musi powstać 
projekt, w oparciu o który kolej-
no będą realizowane prace. Ca-
łość zadania (projektowanie i wy-
konanie) ma potrwać ok. trzech 
lat (1180 dni od daty podpisania 
umowy).

przybywa miejsc parkingowych
Jeśli chodzi o parkingi, to wybu-
dowano m.in. miejsca parkin-
gowe (9) przy ul. Hierowskiego 
37-43. W ramach rozbudowy ul. 
Nad Jeziorem powstały 24 miej-
sca parkingowe, w tym dwa dla 
osób niepełnosprawnych, a tak-
że droga manewrowa i chodniki. 
Także tutaj, od strony pętli auto-
busowej – pojawiło się 29 miejsc 
parkingowych, w tym dwa miej-
sca dla osób niepełnosprawnych. 
Zaprojektowany już został par-
king i miejsca postojowe przy ul. 
Nałkowskiej. Wyremontowany 
został parking przy ul. Reymonta 
9-28 (32 miejsca). Nowe miejsca 
parkingowe budowane są także 
podczas realizacji większych za-
dań inwestycyjnych oraz remon-
towych. leszek sobieraj ●

W UbiegŁyM rokU 
regionalne centrUM 
gospodarki 
Wodno-ściekoWej 
WyprodUkoWaŁo tyle 
energii, że MogŁoby 
ośWietlić póŁ tychóW 
i zapeWnić caŁoroczne 
fUnkcjonoWanie 
trolejbUsóW. nie Może 
tego zrobić, bo nadal 
nie Ma odpoWiednich 
przepisóW praWnych.

Ceny energii na przyszły rok 
zostały zamrożone, ale to nie 
znaczy, że nie będziemy mocno 
oszczędzać. Już teraz sklepy skra-
cają godziny pracy, a jako jedna 
z pierwszych zrobiła to sieć Netto, 
inne wygaszają reklamy i witry-
ny. Także święta zapowiadają się 
„ciemniejsze”, bo niektóre miasta 
rezygnują z trakcyjnego oświet-
lenia świątecznego, planując 
włączyć je jedynie symbolicznie 
na rynku lub niektórych ulicach. 
Także w gospodarstwach domo-
wych nastał czas oszczędzania. 
Hasło z czasów realnego socjali-
zmu: „Obywatelu, zgaś zbędną ża-
rówkę” znów staje się aktualne.

Limity i stawki
Niedawno sejm przyjął ustawę za-
mrażającą ceny prądu w 2023 dla 
gospodarstw domowych na po-
ziomie 2022 roku. Wyznaczono 
trzy progi – do 2000 kWh (dla 
wszystkich gospodarstw domo-
wych), 2600 kWh (dla gospo-
darstw domowych z osobami 
niepełnosprawnymi), 3000 kWh 
rocznie (dla rodzin z Kartą Du-
żej Rodziny i rolników). Osoby, 
które nie przekroczą podanych 
progów, mogą liczyć na zamro-
żenie cen i stawkę z 2022 roku. 
Jeśli jednak ktoś przekroczy limit, 
wówczas ustalona została maksy-
malna cena 693 zł/MWh. Prob-
lem więc w tym, by zmieścić się 
w limicie.

i tak będzie drożej
Jak podaje portal rachuneo.pl, 
według danych Głównego Urzę-
du Statystycznego Polacy zuży-
wają zdecydowanie więcej prądu 
rocznie niż określają to limity. 
Rodzina 2+2 żyjąca w mieście 
zużywa średnio rocznie 2 400 
kWh, a osoby, które ogrzewają 
swoje domy prądem – od 4000 
do 6000 kWh. Jednak dla gospo-
darstw domowych, które ogrze-
wają domy energią elektryczną, 
ma być wprowadzony jednora-
zowy dodatek elektryczny. Wy-
sokość dodatku będzie wynosiła 
1000 zł, natomiast w przypadku 
rocznego zużycia energii elek-
trycznej ponad 5 MWh, zostanie 
on podwyższony do 1500 zł.

Trzeba jednak pamiętać, iż na-
wet jeśli ktoś zmieści się w limi-
cie, nie uniknie dwóch podwyżek 
dla wszystkich – opłaty moco-
wej i VAT-u, który w 2023 roku 
może wrócić do dawnego pozio-
mu 23 proc. A więc, choć są limi-
ty i stawki zamrożono, i tak bę-
dzie drożej.

Wniosek o wyższy limit
Aby ubiegać się o wyższe limity, 
należy złożyć wniosek w sprze-
dającej prąd spółce energetycz-
nej, ale nie trzeba tego robić, jeśli 
chce się skorzystać z pierwszego 
ze wspomnianych progów limi-
towych. W pozostałych przy-

padkach trzeba złożyć wniosek 
i oświadczenie razem z dokumen-
tami potwierdzającymi uprawnie-
nie do ubiegania się o wyższy li-
mit: w przypadku gospodarstw 
z osobami z niepełnosprawnoś-
cią — orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, w przypadku du-
żych rodzin — skan Karty Dużej 
Rodziny z widocznym numerem 
karty, w przypadku rolników — 
decyzja o wymierzeniu podatku 
rolnego za 2022 rok. Wnioski 
z oświadczeniem można składać 
osobiście, pocztą, elektronicznie, 
z wykorzystaniem podpisu elek-
tronicznego lub profilu zaufanego 
do 30.06 2023 r.

W grupie taniej
Nas najbardziej interesują staw-
ki dla gospodarstw domowych, 
ale wzrost cen energii dotyczący 
samorządów oraz małych i śred-
nich przedsiębiorstw – pośrednio 
– dotknie nas wszystkich. Mak-
symalne stawki sejm uchwalił 
dla tych podmiotów na 785 zł 
za MWh. Jak się jednak okazuje 
Tychów proponowane stawki nie 
będą dotyczyły, bowiem miasto 
znalazło się w grupie zakupowej 
energii elektrycznej, zorganizo-
wanej przez Górnośląsko-Zagłę-
biowską Metropolię. 

– W roku 2021 grupa zaku-
powa przeprowadziła przetarg 
na zakup energii elektrycznej 
w latach 2022-2023 i w wyniku 
rozstrzygnięcia wybrała ofertę 
najkorzystniejszą – firmy Tau-
ron z ceną stałą w wysokości 
506,98 zł/MWh netto, obowią-
zującą w okresie zamówienia tj.  
w latach 2022-2023 – powiedzia-
ła nam Ewa Grudniok, rzecznik 
UM Tychy. – To największa gru-
pa zakupowa energii elektrycz-
nej, w jej skład wchodzi 115 pod-
miotów zamawiających. Według 
rządowej propozycji, cena mak-
symalna będzie obowiązywać 
jedynie do 90 proc. zeszłorocz-
nego zużycia, ale wdrożenie za-
powiadanych oszczędności jest 
w naszym przypadku realne 
do osiągnięcia. Gmina od wie-
lu lat realizuje zadania związane 
z poprawą efektywności energe-
tycznej, a chodzi m.in. o termo-
modernizację budynków uży-

teczności publicznej, wymianę 
oświetlenia ulicznego na oświet-
lenie LED. W latach 2020-2022 
wymieniono w Tychach kilka ty-
sięcy opraw, dzięki czemu mia-
sto zaoszczędzi rocznie nawet 
do 30 proc. wydatków na oświet-
lenie ulic.

ratunek dla firm
Anna Kulczyk-Szymańska, która 
prowadzi kilka sklepów znanej 
sieci zwraca uwagę, że dla przed-
siębiorców problemem jest obec-
nie nie tylko cena energii.

– Zamrożenie cen energii to ra-
tunek dla wielu firm i być może 
dzięki temu ich właściciele nie 
będą musieli zamykać działal-
ności. W średniej wielkości skle-
pie spożywczych o powierzch-
ni 250 m kw. zużycie miesięczne 
to około 8 MWh, czyli koszt mię-
dzy 5-7 tys. zł po starych staw-
kach. Gdyby nie zamrożenie cen, 
kwota urosłaby do 17 tys. zł i dla 
niejednego przedsiębiorcy była-
by już nie do udźwignięcia. Jed-
nak trzeba pamiętać, że do ceny 
energii dochodzi dystrybucja, 
a tutaj ceny także poszły w górę. 
To zamrożenie, mające charak-
ter czasowy, w wielu przypadkach 
jedynie odwlecze decyzje przed-
siębiorców o zamknięciu firmy. 
Tym, co najbardziej nas dotyka 
i zwiększa koszty działalności 
jest rosnąca inflacja. Codziennie 
otrzymujemy informacje o plano-
wanych podwyżkach lub kupuje-
my produkty w wyższych cenach. 
Coraz częściej dzwonią do mnie 
różne osoby z pytaniem czy nie 
chciałbym przejąć ich sklepu, 
bo oni już nie dają rady. Jednak 
w takich warunkach, w końcu 
ja też nie dam rady…

na przetrwanie
– Mamy kilka rodzajów dzia-
łalności, co daje większe możli-
wości niż przedsiębiorcom jed-
nej branży i na razie jakoś udaje 
nam się łatać dziury – mówi ty-
ski restaurator Rafał Przewoź-
nik. – W branży gastronomicz-
nej każdy się szykował lub szykuje 
na podwyżki, ale nikt nie chce być 
pierwszy. Ostatnie lata to po pro-
stu powolne wykrwawianie się, 
bo już teraz dopłacamy do bizne-
su. Czasami lepiej jest zamknąć 
interes i szukać sobie pracy, ale 
z drugiej strony – zatrudniamy 
około 100 pracowników i czuje-
my na siebie odpowiedzialność 
wobec nich.

– Do tej pory panowało to-
talne zamieszanie, nie było 
wiadomo czego się trzymać 
i w informacji o zamrożeniu 
stawek za energię dobre jest to, 
że teraz przynajmniej wiemy 
na czym stoimy – dodaje inny 
tyski restaurator Roman Szyja. 
– Wiedząc, ile będziemy pła-
cić za energię, możemy kalku-
lować ceny w menu. Tego same-
go byśmy oczekiwali jeśli chodzi 
o gaz – restauratorzy mają prze-
cież piece gazowe, ogrzewanie 
na gaz i zużywamy tego bardzo 
dużo. Jeśli chodzi o moją firmę, 
robimy wszystko, by drastycznie 
nie podnosić cen, np. o 30 proc. 
Po prostu działamy „na prze-
trwanie”, czekając, co się wy-
darzy. Prąd czy gaz to jednak 
jedynie część składowa proble-
mu, bo inflacja sprawia, że kosz-
ty działalności stale rosną. Nie 
można wszystkiego przerzucać 
na barki klientów, bo w końcu 
kto do nas przyjdzie?
leszek sobieraj ●

zdążyć przed 
zimą
drogoWcy WykorzystUją sprzyjającą aUrę 
I W WIELu MIEjScAch W NASZyM MIEŚcIE TRWAją jESZcZE 
PRAcE.

zamrożenie i… oszczędzanie
MiMo, że ceny energii Mają być zaMrożone, RAchuNKI TAK cZy INAcZEj bęDą WyżSZE.

W mijającym roku m.in. zbudowano nowy 
wiadukt w ciągu ul. Grota-Roweckiego.
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kieDy PRąD Z RcgW?

– Regionalne centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej zarządza ty-
ską oczyszczalnią ścieków oraz Wodnym Parkiem Tychy – mówi Zbi-
gniew Gieleciak, prezes RcGW. – Dzięki produkcji energii z biogazu 
oba obiekty są samowystarczalne energetycznie. co więcej, spółka 
nadwyżkę energii sprzedaje do sieci dystrybucyjnej, a mogłaby 
ją po prostu oddawać na potrzeby miejskie. W ubiegłym roku wy-
produkowaliśmy tyle energii, że moglibyśmy oświetlić pół Tychów 
i zapewnić całoroczne funkcjonowanie trolejbusów. barierą jest to, 
że wciąż nie ma odpowiednich przepisów prawnych, które by nam 
to umożliwiły. Od lat apelujemy o takie rozwiązania legislacyjne – 
dodaje Zbigniew Gieleciak.
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MiMo WzrostU 
kosztóW pobytU 
W izbie WytrzeźWień 
W sosnoWcU, kWota 
dotacji, którą 
W ostatnich latach 
tychy przekazyWaŁy 
na koszty zWiązane 
z pobyteM osób 
nietrzeźWych, nie 
Ulegnie zMianie.

Od stycznia przyszłego roku 
zostanie podniesiona opłata 
za pobyt w Izbie Wytrzeźwień 
w Sosnowcu. To oczywiście efekt 
inflacji, podwyżek cen energii 
oraz rosnących kosztów utrzyma-
nia placówki. Do tej pory stawka 
za pobyt w placówce wynosiła 
280 złotych, od stycznia będzie 
to kwota 330 zł.

Oczywiście podwyżka dotknie 
przede wszystkim osoby, które tra-
fią do izby, ale nie tylko. Pośred-
nio więcej mogą również zapła-
cić samorządy kilku miast i gmin, 
bo to zależy od stopnia ściągal-
ności opłat od „pacjentów”. Jeśli 
jednak chodzi o Tychy, to mimo 
wzrostu ceny o 50 zł, kwota do-
tacji, którą w ostatnich latach 
miasto przekazywało na koszty 
związane z pobytem osób nie-
trzeźwych w sosnowieckiej pla-
cówce, w 2023 roku nie ulegnie 
zmianie.

Przypomnijmy, iż tyską 
izbę wytrzeźwień zlikwidowa-
no w 2015 roku, a przemawia-
ły za tym przede wszystkim 
względy ekonomiczne. Wyli-
czono wówczas, iż miasto może 
zaoszczędzić na tym ok. 600 
tys. zł rocznie. Jak się okazało, 

zaoszczędzono więcej. W 2015 
roku do tyskiej izby trafiło 2201 
osób, rok wcześniej – ponad 
2700. Natomiast średni rocz-
ny koszt utrzymania placówki 
wynosił blisko półtora miliona 
złotych, a w 2014 roku dopłata 
z budżetu gminy do jej utrzyma-
nia wyniosła 1,1 mln zł. Znacz-
nie niższą kwotę – niespełna 400 
tys. zł. – udawało się co roku 
uzyskać z tytułu opłat za pobyt 
w izbie. Można jedynie gdybać, 
jak duży byłby koszt utrzymania 
obecnie, przy wzroście cen ener-
gii, płac, kosztów obsługi admi-
nistracyjnej, usług medycznych, 
przy ściągalności pozostającej 
na podobnym poziomie.

Wraz z likwidacją tyskiej pla-
cówki, podpisano porozumienie 
z Sosnowcem w sprawie korzysta-
nia z usług tamtejszej izby przez 
osoby z terenu Tychów. Roczna 
kwota dotacji z budżetu miasta, 
przeznaczona na opłaty związane 
z pobytem nietrzeźwych osób z te-

renu Tychów w Sosnowcu, wyno-
siła w ostatnich latach 280 tys. zł. 
Środki te są dzielone i przekazy-
wane co kwartał „z góry”, a rozli-
czenia również następują kwartal-
nie – jeśli uda się ściągnąć opłaty 
za „pacjenta”, gmina nie pokrywa 
kosztów jego pobytu.

Liczba osób, które trafiają izby 
wytrzeźwień maleje. Siedem lat 
temu było to 2201, w 2021 r – 1102 
(w tym 120 kobiet). W pierwszym 
półroczu tego roku do Sosnow-
ca trafiły 402 nietrzeźwe osoby 
(w tym 40 kobiet). Szacuje się, 
że w 2023 roku będzie to liczba 
zbliżona, czyli około 1000 osób, 
a więc – przy założeniu podob-
nej ściągalności – kwota dotacji 
w wysokości 280 tys. zł powinna 
wystarczyć, nawet przy wzroście 
kosztów pobytu. Jak się bowiem 
okazuje, w ostatnich latach pula 
dotacji nie była wykorzystywana 
i środki te pozostawały w budże-
cie miasta.
leszek sobieraj ●

W pasażU kUltUry 
androMeda odbyŁa 
się W Miniony piątek 
projekcja filMU „o tyM 
się nie MóWi”, którą 
przygotoWali tyski 
radny Maciej jędrzejko 
oraz poseŁ na sejM rp 
MichaŁ graMatyka. 
filM traktUje 
o WyrokU trybUnaŁU 
konstytUcyjnego, który 
zapadŁ 22 października 
2020 r., dotyczącyM 
zaostrzenia praWa 
aborcyjnego.

„W efekcie tej decyzji kobie-
ty w Polsce zostały pozbawione 
możliwości wyboru, decydowania 
o sobie. Celem projektu jest uświa-
domienie ogromnego problemu 
i dramatu, jaki spowodował wy-
dany wyrok. W filmie prezento-
wane są prawdziwe historie kobiet 
i ich rodzin, a także głosy lekarzy, 
położnych i psychiatrów”. – piszą 
o swojej realizacji autorzy filmu.

Po filmie uczestnicy wysłuchali 
krótkiego wykładu prof. Ryszarda 
Poręby, wieloletniego kierownika 
Katedry i Oddziału Klinicznego 
Ginekologii i Położnictwa w Ty-
chach, który wyjaśnił istotne róż-
nice między terminowaniem cią-
ży a aborcją. W opinii profesora, 
w wielu przypadkach wadliwego 
płodu terminowanie ciąży jest le-
czeniem, które zapobiega śmierci 
matki lub drastycznemu pogor-

szeniu się jej stanu psychicznego, 
który również może doprowadzić 
do śmierci samobójczej. – Ko-
bieta, która dowiaduje się o tym, 
że dziecko w jej łonie ma po-
ważne wady, przeżywa prawdzi-
wy dramat. Taka sytuacja często 
prowadzi do załamania psychicz-
nego, pogorszeniu lub nawet ze-
rwania stosunków z najbliższymi. 
Znam dziesiątki takich historii. 
Terminacja ciąży to czasem jedy-
ne rozwiązanie, aby taką kobietę, 
a często matkę zdrowych dzieci 
i kochającą żonę, uratować – mó-
wił profesor Poręba.

Podczas rozmowy między Ry-
szardem Porębą, Michałem Gra-
matyką, Dominikiem Przeszla-
kowskim (lekarz, jeden z twórców 
filmu), Anitą Czarnecką (prezes 

Fundacji Damy Radę oraz koor-
dynator projektu „O tym się nie 
mówi”) a prowadzącym Maciejem 
Jędrzejko dyskutowano o tym, 
jak zmienić panującą rzeczywi-
stość społeczno-prawną. – War-
to zauważyć, mogę to powiedzieć 
z graniczącym z pewnością prze-
konaniem, że do 2025 r. każdą 
ustawę zmieniającą ten stan, pan 
prezydent Duda zawetuje. Do-
datkowo do 2028 r. skład Try-
bunału Konstytucyjnego będzie 
wyglądał mniej więcej tak jak 
dzisiaj, a trzeba mieć na uwadze, 
że wszystkie aktualnie panują-
ce przepisy aborcyjne w Polsce 
są wykreowane orzecznictwem 
TK. Jedynym wyjściem jest re-
ferendum – zwrócił uwagę poseł 
Gramatyka. kp ●

terminacja 
to nie aborcja
W tychach dyskUtoWano trUdny probleM cIąż Z WADAMI PłODu I ZDROWIA MATEK. 

Po emisji filmu „O tym się nie mówi” uczestnicy 
wydarzenia wysłuchali wykładu oraz debaty. 

od stycznia cena pobytu w Izbie Wytrzeźwień wzrasta o 50 złotych.

droższe trzeźwienie

Od stycznia za pobyt w tym sosnowieckim 
„hotelu” trzeba będzie zapłacić 330 zł.
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W najbliższy piątek, 
4 listopada W salach 
MUzeUM Miejskiego 
otWarta zostanie 
WystaWa MalarstWa 
i grafiki „stanisŁaW 
MazUś. Mniej 
znany”, na której 
zobaczyć będzie 
Można dotychczas 
nieeksponoWane dzieŁa 
artysty z lat 2018-2022 
oraz reprezentUjące 
caŁoksztaŁt jego 
tWórczości prace 
zgroMadzone przez 
tyskie MUzeUM.

Artysta, urodzony w 1940 roku 
w Lublinie, ale od ponad półwie-
cza związany z Tychami, będzie 
gościem wernisażu, który zapla-
nowano na godz. 18.

Wystawa w Muzeum Miejskim 
udostępniona będzie zwiedzają-
cym na trzy dni przed 82. uro-
dzinami Stanisława Mazusia, ab-
solwenta Wydziału Malarstwa 
i Grafiki Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie, który zaraz 
po studiach pojawił się w Ty-
chach i tu osiadł. Zajmował się 
grafiką warsztatową, użytkową 

oraz malarstwem, które stano-
wiło i do dziś stanowi najważ-
niejszy nurt jego twórczości. Był 
aktywnym członkiem Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków 
i Związku Polskich Artystów Ma-
larzy i Grafików. Zaangażowany 
w działalność społeczną na rzecz 
środowiska twórczego oraz sze-
roko pojętej promocji sztuki. 
Inicjował i współtworzył licz-
ne wydarzenia artystyczne oraz 
plenery, m.in. „Impresje Miko-
łowskie” i „Beskidzkie Integra-
cje Sztuki”. Jest laureatem wielu 
nagród i wyróżnień. Odznaczo-
ny Srebrnym Medalem „Zasłużo-
ny Kulturze Gloria Artis” (2014) 
oraz Złotą Odznaką Honorową 
za Zasługi dla Województwa Ślą-
skiego (2019).

Jak czytamy w zapowiedzi wy-
stawy: „Podróż w świat wyobra-
żeń Stanisława Mazusia rozpo-
czniemy od tu i teraz – w pełni 
ukształtowanej charakterystycznej 
stylistyki przepojonej niezwykłą 
wrażliwością na otaczający świat. 
Odzwierciedlają ją martwe natu-
ry, stanowiące częstokroć odnie-
sienia do kondycji współczesnego 
człowieka oraz pejzaże, w których 
przyroda zdecydowanie dominu-

je nad śladami ludzkiej bytności. 
Niejednokrotnie w przestrzeń 
kompozycji wkracza sam artysta, 
czyniąc to jednak w sposób nie-
zwykle subtelny, czym podkreśla 
swą wierność i oddanie naturze. 
Dalej wnikniemy w przestrzeń 
„muzealną” – dominują tu pejzaże 
– głównie tyskie i z Tychami zwią-
zane – powstałe m.in. na specjal-
ne zamówienia władz miasta oraz 
podczas plenerów. Na koniec do-
trzemy do rozdziału dawno przez 
artystę zamkniętego, lecz niezwy-
kle interesującego – w świat grafi-
ki warsztatowej. Powstałe w latach 
1966–1970 prace opisują rzeczywi-
stość zarówno w sposób dosłow-
ny jak i symboliczny, odwołując 
się do realiów społeczno-politycz-
nych, co szczególnie uwidacznia 
się w apokaliptycznych kompozy-
cjach z cyklu „Kara”.

Ekspozycję prac Stanisława 
Mazusia będzie można oglądać 
w Muzeum Miejskim do 25 lute-
go przyszłego roku. Towarzyszyć 
jej będzie oprowadzanie z kurato-
rem, dr. Patrykiem Oczko, zapla-
nowane na 18 listopada i 9 grud-
nia. „Twoje Tychy” są patronem 
medialnym tego przedsięwzię-
cia. WW ●

Sekcja Urbanowice 4 Polskiego 
Związku Gołębi Pocztowych za-
kończyła sezon lotów spotkaniem, 
podczas którego wręczono dy-
plomy i puchary dla najlepszych 
hodowców gołębi pocztowych. 
Najwyższe wyróżnienia wręczyli: 
wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Lidia Gajdas oraz zastępca prezy-
denta do spraw gospodarki prze-
strzennej Igor Śmietański.

– Nasza sekcja liczy 22 członków, 
którzy hodują blisko tysiąc trzysta 
gołębi pocztowych. W całych Ty-
chach hoduje się około 5600 go-
łąbków. Ostatnimi czasy na Śląsku 
zmagamy się z odpływem hodow-

ców gołębi. Młodzi nie kwapią się 
do tego, aby przejąć pałeczkę. Na-
sza sekcja w latach świetności miała 
52 członków – mówi Józef Prasoł, 
prezes sekcji Urbanowice 4.

Gołąb pocztowy już po trzech 
miesiącach od wyklucia nadaje się 
do treningu, zaś do długich lotów 
(powyżej 400 km) przygotowuje się 
gołębie powyżej trzech lat. Trening 
jest ważny dla dobrego funkcjono-
wania serca, górnych dróg odde-
chowych i muskulatury u gołębi. 
Hodowcy gołębi trenują ze swoi-
mi podopiecznymi minimum dwa 
razy dziennie, a lot powinien trwać 
od godziny do półtorej.

– Mamy dobrą informa-
cję dla hodowców gołębi – mó-
wił na spotkaniu wiceprezydent 
Śmietański. – Miasto zakończy-
ło budowanie wiaty dla gołębi 
i modernizację obiektu przezna-
czonego pod użytek dla hodow-
ców gołębi. Obiekt przystosowany 
jest pod wasze potrzeby. Jesteśmy 
na etapie finalizowania umowy 
z sekcją, w myśl której obiekt zo-
stanie oddany do waszej dyspo-
zycji za symboliczną złotówkę. 
Niestety do tej złotówki będzie-
cie musieli doliczyć podatek VAT 
– żartował wiceprezydent.
kp ●

zakończenie sezonu lotów gołębi pocztowych w Sekcji urbanowice 4.

złotówka plus Vat

Członkowie urbanowickiej sekcji hodowców gołębi z przedstawicielami władz samorządowych Tychów.

Jedna z prac Stanisława Mazusia, które znajdą się na wystawie w Muzeum Miejskim.
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WystaWa obrazóW i grafik TySKIEGO ARTySTy już OD PIąTKu.
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Miniony tydzień 
staŁ W tychach pod 
znakieM osieMnastej 
edycji śląskiej 
jesieni gitaroWej 
– MiędzynarodoWego 
festiWalU, który 
WróciŁ po pandeMicznej 
przerWie i po raz 
kolejny okazaŁ się 
WielkiM WydarzenieM 
artystycznyM.

Aż cztery lata musieli czekać mi-
łośnicy muzyki na kolejną Śląską 
Jesień Gitarową, ale warto było 
czekać. Festiwal, a także towa-
rzyszący mu Konkurs Gitarowy 
im. Jana Edmunda Jurkowskie-
go, przyniósł wiele emocji i po-
ruszających muzycznych wrażeń. 
Goście, którzy przyjechali na im-
prezę z całego globu, podkreślali 
wzorową jak zwykle organizację 
i niebotycznie wysoki poziom 
artystyczny, który winduje tyski 
festiwal do grona najbardziej pre-
stiżowych na świecie.

O poziom koncertów od kilku 
edycji dba prof. Marek Nosal z ka-
towickiej Akademii Muzycznej, 
który stara się pokazać wszystkie 
możliwości swojego instrumentu 
i zaprasza do Mediateki zarówno 
reprezentantów „ortodoksyjnej” 
gitary klasycznej, jak i artystów 
ze świata flamenco czy tych, któ-
rzy łączą ze sobą różne gatunki, 
co powoduje, że ŚJG jest różno-
rodna i każdy znajdzie tutaj coś 
dla siebie.

W tym roku największą furorę 
zrobił brazylijski wirtuoz gitary 
siedmiostrunowej Yamandu Co-
sta, który w sobotni wieczór po-

rwał publiczność do tego stop-
nia, że ta zgotowała mu owacje 
na stojąco i nie chciała wypuścić 
ze sceny. Gorące owacje spotka-
ły też Enrike Solinisa i jego ba-
skijski Euskal Barrokensemble, 
których koncert zamknął festi-
wal, ale także pozostali artyści 
zachwycali artystycznym kun-
sztem, by wymienić tylko ar-
gentyńską lutnistkę Evangeli-
nę Mascardi czy mieszkającego 
od 30 lat w USA hiszpańskiego 
gitarzystę flamenco Adama del 
Monte. Nie zawiedli też młodzi 
gitarzyści, którzy dopiero toru-
ją sobie drogę do światowej eli-
ty, znakomicie spisały się grają-
ce podczas festiwalu orkiestry, 
z tą festiwalową – Aukso Or-
kiestrą Kameralną Miasta Ty-
chy – na czele.

Do poziomu wieczornych 
koncertów w Katowicach i ty-
skiej Mediatece dostosowali się 
też uczestnicy konkursu im. Jana 
Edmunda Jurkowskiego. – To są 
w większości laureaci innych kon-
kursów w Europie i na świecie, 
więc spodziewamy się wybit-
nych wykonań – mówił przed 
drugim etapem przewodniczą-
cy jury Marcin Dylla i nie za-
wiódł się. Wysoki poziom gita-
rowej młodzieży podkreślali też 
inni jurorzy, którzy z grona 24 za-
kwalifikowanych do II etapu wy-
konawców z 11 krajów wybrali fi-
nałową szóstkę: Cristinę Galietto 
(Włochy), Bogdana Mihailescu 
(Rumunia), Cassie Martin (Fran-
cja), dwóch Hiszpanów – Alvaro 
Toscano Romana i Hugo Molto 
Medinę oraz jedynego w tym gro-
nie Polaka Andrzeja Grygiera.

Przedstawicielce naszego 
miasta, najmłodszej uczestnicz-
ce konkursu Oktavii Bujnowicz 
nie udało się wejść do fina-
łu, ale swój debiutancki występ 
na Śląskiej Jesieni Gitarowej może 
uznać za udany; wszak znalazła 
się w trójce najwyżej ocenionych 
reprezentantów Polski.

Publiczność, która w niedziel-
ne południe pojawiła się w Me-
diatece, by uczestniczyć w prze-
słuchaniach finałowych, miała 
okazję aż pięć razy wysłuchać 
„Concierto de Aranjuez” Joaqui-
na Rodrigo, który został wybra-
ny do zagrania z orkiestrą przez 
wszystkich poza Toscano Ro-
manem finalistów. W pierwszej 
części decydującej fazy konkur-
su brawurowo spisał się Andrzej 
Grygier, ale gdy po przerwie po-
jawiła się Cassie Martin, jurorzy 
(ale także publiczność) nie mieli 
wątpliwości, kto z koncertem po-
radził sobie najlepiej i przyzna-
li główną nagrodę właśnie Fran-
cuzce. Z drugą nagrodą wyjechał 
z Tychów Andrzej Grygier, któ-
ry powtórzył sukces sprzed czte-
rech lat, a trzecia nagroda poje-
chała do Hiszpanii wraz z Hugo 
Molto Mediną.

Triumfatorka otrzymała ufun-
dowane przez prezydenta Tychów 
5 tysięcy euro, wartą 15 tys. zł gi-
tarę wykonaną przez lutnika Fry-
deryka Firlę oraz zaproszenia 
na recitale w Polsce, na Węgrzech, 
w Czechach i Słowacji i wiele in-
nych nagród rzeczowych. Laure-
at II nagrody otrzymał 2500 euro 
i nagrody rzeczowe, w tym gitarę 
Martinez, a trzeci Hiszpan – 1000 
euro i szereg innych nagród w po-
staci akcesoriów gitarowych i wy-
dawnictw muzycznych.

– Program tego festiwalu mie-
liśmy gotowy już trzy lata temu, 
bo sposobiliśmy się do edycji 2020, 
ale pandemia koronawirusa po-
krzyżowała nam szyki i trzeba było 
imprezę odwołać – mówił podczas 
gali finałowej zastępca prezydenta 
Tychów, Maciej Gramatyka. – Te-
raz też czekaliśmy z napięciem, czy 
jesienią wirus nie uderzy ponow-
nie i wszystkiego nam nie skom-
plikuje – dodał.

Na szczęście nie wydarzyło się 
nic i 18. edycja Śląskiej Jesieni Gi-
tarowej w Tychach mogła przejść 
do historii. Historii najlepszych 
tego typu imprez na świecie!
Wojciech Wieczorek ●

Laury dLa francuzki
XVii MiędzynarodoWy festiWal ŚLąSKA jESIEń GITAROWA ZA NAMI.

Tyszanka Oktavia Bujnowicz odebrała od przewodniczącego jury 
Marcina Dylli nagrodę dla najmłodszej uczestniczki konkursu.

Gr
ze

go
rz 

Kr
zy

sz
to

fik
 

Laureaci konkursu im. Jana Edmunda Jurkowskiego (od lewej): Cassie Martin (I 
nagroda), Hugo Molto Medina (III nagroda) i Andrzej Grygier (II nagroda).

Ka
m

il P
es

za
t

9|2 listopada 2022www.tychy.pl tWoje tychykultura



czytelnicy pytają

DZień PatRONa, DZień NORWiDaflash

W ramach uroczystości Święta Edukacji Narodowej, w czwartek 13 października w II LO w Tychach 
obchodzony był dzień patrona – cypriana Kamila Norwida. Pierwszoklasiści zostali pasowani 
podczas uroczystej akademii. uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali przedstawienie 
poetyckie, które przybliżyło postać patrona szkoły oraz jego twórczość.

całość uświetnił wykład wybitnej znawczyni literatury prof. dr hab Ewy jaskółowej. Tematem 
wystąpienia był uniwersalizm i ponadczasowość szeroko pojętej twórczości c. K. Norwida. 
W nawiązaniu do wykładu i słów odnoszących się do klasycznych wartości i dorobku antyku 
dyrektor drugiego LO Rafał julian Kordeusz życzył wszystkim tego, co piękne i dobre. kp ●
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Dyżury radnych – listopad 2022 r.
Imię i Nazwisko Godzina dyżuru Miejsce dyżuru

Listopad 2022 r.
Poniedziałek-Piątek Radna Iwona Oleksiak

10.00÷16.00
kom. 604 23 00 77
tel. 32/328 28 28

prośba o kontakt telefoniczny 
przed spotkaniem

Agencja Finansowo-Ubezpieczeniowa 
ALL-FINANCE

Tychy, ul. Tołstoja 26

3 listopada 2022 r.
Czwartek

Radny Maciej Jędrzejko 12.00÷13.00 Urząd Miasta Tychy
Tychy, al. Niepodległości 49, s. 305Radna Karolina Chemicz-Pałys 16.00÷17.00

8 listopada 2022 r.
Wtorek Radny Dariusz Wencepel 18.00÷19.00

Siedziba Rady Osiedla Stare Tychy
Tychy, Plac Wolności 4  

– Szkoła Podstawowa nr 1

10 listopada 2022 r.
Czwartek

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Józef Twardzik 16.00÷17.00 Była Siedziba Rady Osiedla Czułów

Tychy, ul. Narcyzów 24

Radny Andrzej Kściuczyk
Radny Jarosław Hajduk 16.30÷17.30 Urząd Miasta Tychy

Tychy, al. Niepodległości 49, s. 305

14 listopada 2022 r.
Poniedziałek Radny Michał Kasperczyk 16.00÷17.00 Kawiarnia Słoik&Kawa

Tychy, ul. Dmowskiego 4

15 listopada 2022 r.
Wtorek

Przewodnicząca Rady Miasta
Barbara Konieczna 11.00÷12.00 Urząd Miasta Tychy

Tychy, al. Niepodległości 49, pok. 301

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Wojciech Czarnota 15.30÷16.30 Tychy, ul. Barona 30

Piętro III, p. 425

16 listopada 2022 r.
Środa Radna Anita Skapczyk 17.30÷19.30 Biuro Poselskie Michała Gramatyki

Tychy, ul. Biblioteczna 12

17 listopada 2022 r.
Czwartek

Radny Sławomir Wróbel 7.30÷8.30

Urząd Miasta Tychy
Tychy, al. Niepodległości 49, s. 305

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Lidia Gajdas 15.30÷17.00

Radna Aleksandra Pabian
Radna Patrycja Kosowska-Pawłowicz 16.00÷17.00

22 listopada 2022 r.
Wtorek Radny Grzegorz Gwóźdź 17.00÷18.00 Tychy, ul. Barona 30

Piętro III, p.425

25 listopada 2022 r.
Piątek Radny Ali Nurbagandow 16.00÷18.00 Gabinet Terapii Manualnej

Tychy, ul. Żwakowska 15, I piętro 

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Rady Miasta Tychy na Facebooku:
http://www.facebook.com/RadaMiastaTychy

gdzie dostępne są aktualne informacje dot. pracy Rady Miasta Tychy

komunikat

kocięta przy 
czarnieckiego
– od trzech miesięcy obok bloku 
przy ul. czarnieckiego, przy klatce 
1-3 koczuje kocia rodzina. Mają 
matkę, ale nie wiem czy jest ona 
w stanie wykarmić kocięta. od cza-
su do czasu przynoszę im karmę 
i wszystko zjadają. teraz zbliża się 
zima i pewnie gdzieś się podzieją, 
w jakiejś piwnicy. Może jednak ktoś 

by się nimi zaopiekował? dzwoni-
łam w tej sprawie do schroniska 
w tychach, ale tutaj takie koty nie 
są przyjmowane.

ODPOWiaDa aNNa SaWicka, 
iNSPektOR W tySkim Zakła-
DZie uSług kOmuNalNych: 
– Schronisko nie przyjmuje ko-
tów wolno żyjących, zwanych dzi-
kimi, bo takich kotów nie wolno 
odławiać i umieszczać w schroni-
sku, co wynika z przepisów usta-
wy. Koty wolno żyjące urodziły 

się na wolności i ich domem jest 
miejsce, w którym do tej pory się 
znajdowały. Tym bardziej, jeśli 
z nimi jest matka, która powin-
na je wykarmić. Do schroniska 
przyjmujemy koty po wypadkach, 
zaginione lub jeśli u dzikiego kota 
jest potrzebna pomoc weteryna-
ryjna. Pamiętajmy jednak, że koty 
wolno żyjące są naszymi sąsia-
dami i należy im się szacunek. 
W Tychach działają wolontariu-
sze, którzy dokarmiają koty dziko 
żyjące. ls ●

jUż 25 lat 
środoWiskoWy doM 
saMopoMocy „Mozaika” 
W tychach poMaga 
osoboM dotkniętyM 
zabUrzeniaMi 
psychicznyMi. 
z okazji jUbileUszU 
W pasażU kUltUry 
androMeda spotkali 
się pracoWnicy, byli 
dyrektorzy, podopieczni 
Wraz z rodzinaMi 
i przedstaWiciele 
WŁadz Miasta, 
aby porozMaWiać 
o rehabilitacji, 
podsUMoWać 
i poWspoMinać 
najWażniejsze 
Wydarzenia z życia 
ośrodka.

Na spotkaniu obecni byli m.in. 
pierwsi dyrektorzy jednostki Ma-
rianna Feith i Zygmunt Furgoł, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej Iwona Rogalska, 
naczelnik Wydziału Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia Iwona Biń-
kowska oraz przedstawiciele mia-
sta – Maciej Gramatyka, zastępca 
prezydenta ds. społecznych oraz 
przewodnicząca Rady Miasta 
Barbara Konieczna, którzy złożyli 
serdeczne życzenia oraz przekaza-
li aktualnej kierowniczce ośrodka 
Joannie Szybalskiej-Kucharczyk 
list gratulacyjny od prezydenta 
miasta Andrzeja Dziuby.

życzenia i gratulacje
„Z okazji okrągłego jubileu-
szu chciałbym złożyć gratulacje 
i podziękowania oraz życzenia 
dalszych sukcesów i satysfakcji 
z wykonywanej pracy” – napisał 
prezydent Dziuba w liście.

– Dziękuję państwu za pracę 
dla mieszkańców Tychów przez 
to ćwierćwiecze. Bardzo się cie-
szę, że są z nami osoby, które po-
wołały ośrodek do życia i te, któ-
re przez te wszystkie lata były 
i są z ośrodkiem związane – mó-
wił Maciej Gramatyka. – Jesteśmy 
wam wszystkim wdzięczni i my-
ślę, że mówię tu nie tylko w swoim 
imieniu, ale w imieniu wszystkich 
mieszkańców Tychów, a zwłasz-
cza tych, których najbliżsi zma-
gają się z problemami psychicz-
nymi. 25 lat to jest i dużo i mało, 
ale jest to taki czas, który jeste-
śmy w stanie objąć wspomnie-
niami. Dziś ośrodek funkcjonuje 
jako samodzielna jednostka, a nie 

w strukturach MOPS, co świad-
czy o jego rozwoju na przestrzeni 
lat. Jako przedstawiciel władz mia-
sta mogę zapewnić, że dokładamy 
wszelkich starań, aby wraz z kie-
rownictwem zapewnić ośrodko-
wi należyte funkcjonowanie, dzię-
ki czemu ośrodek jest aktualnie 
w trakcie rozbudowy – dodał za-
stępca prezydenta Tychów. – 25 lat 
to piękny jubileusz i bardzo się cie-
szę, że wspólnie z państwem mogę 
w nim brać udział – do życzeń do-
łączyła się również przewodniczą-
ca RM Barbara Konieczna.

Historia i misja ośrodka
Uroczyste otwarcie Środowisko-
wego Domu Samopomocy od-
było się 30 września 1997 roku. 
Do roku 2019 funkcjonował jako 
ośrodek wsparcia dziennego Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Tychach. W wyniku zmian 
przepisów prawa od 1 stycznia 
2020 roku ośrodek funkcjonuje 
jako samodzielna jednostka or-
ganizacyjna Gminy Miasta Tychy. 
Przez pierwsze 6 lat działalności 
funkcję kierownika ośrodka peł-
niła Marianna Feith, następnie 
przez okres prawie 16 lat funkcję 
tę pełnił Zygmunt Furgoł. Przez 
okres 25 lat „Mozaika” udzieliła 
pomocy prawie 200 podopiecz-
nym.

– Nasi uczestnicy, a mamy ich 
aktualnie dwadzieścioro, objęci 
są wielowymiarowym wsparciem 
wykwalifikowanego personelu tj. 
psychologa, pielęgniarki, pracow-
nika socjalnego oraz instrukto-
ra terapii zajęciowej – przybliży-
ła Joanna Szybalska-Kucharczyk, 
kierownik „Mozaiki”. – Poprzez 
indywidualny dobór różnorod-
nych form zajęć, grupowych czy 
indywidualnych, uczestnicy na-
bywają pewności siebie, rozwią-
zują problemy dnia codzienne-
go, rozwijają talenty, aktywizują 
się, a nawet podejmują zatrudnie-
nie. W taki właśnie sposób rea-
lizujemy misję naszego ośrodka. 
Zdajemy sobie sprawę, że naj-
trudniejszą rzeczą dla osoby z za-
burzeniami psychicznymi jest ak-
ceptacja choroby, przestrzeganie 
reżimu farmakologicznego oraz 
wsparcie najbliższego otocze-
nia. Dlatego ściśle współpracu-
jemy także z rodzinami uczest-
ników. Są to elementy niezbędne 
w procesie zdrowienia. Dziękuję 
rodzinom naszych uczestników 
za to, iż wspierają swoich bliskich 
w tym procesie. Fakt, iż jesteśmy 

ośrodkiem małym powoduje, 
że uczestnicy lepiej się odnajdu-
ją, wchodzą w pozytywne relacje 
między sobą, akceptują siebie na-
wzajem, czasem zawiązują przy-
jaźnie, sygnalizują niepokojące 
symptomy chorobowe, co pozwa-
la na szybszą i skuteczniejszą po-
moc. Naszym celem jest wzmac-
nianie umiejętności społecznych, 
pomoc w adaptacji w środowisku, 
w szczególności po hospitaliza-
cji oraz przeciwdziałanie izolacji 
społecznej. Ważną kwestią jest też 
posiadanie busa, gdyż mamy oso-
by, które ze względów zdrowot-
nych nie są w stanie samodziel-
nie dotrzeć na zajęcia. Możliwość 
transportu pozwala na zachowa-
nie ciągłości rehabilitacji naszych 
uczestników. Rozwój naszego 
ośrodka nie byłby możliwy bez 
wsparcia finansowego zarówno 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
jak i Urzędu Miasta Tychy. Dlate-
go w imieniu naszej społeczności 
chciałam serdecznie za to wspar-
cie podziękować, zarówno to me-
rytoryczne jak i finansowe – do-
dała.

Wyjazdy, wycieczki, konkursy
Podczas uroczystości wyświetlo-
no prezentację, w której przybli-
żono najważniejsze wydarzenia 
z życia ośrodka. Zaprezentowa-
no relacje z licznych wyjazdów 
i wycieczek, z wielu konkursów, 
na których uczestnicy zdobywa-
li liczne nagrody oraz z codzien-
nego życia ośrodka. Pod koniec 
spotkania kierowniczka „Mozai-
ki” wręczyła podziękowania, pre-
zenty i wyróżnienia za wieloletnie 
zaangażowanie i osobisty wkład 
w pracę na rzecz osób przewle-
kle psychicznie chorych Małgo-
rzacie Leja oraz Monice Copek
-Kłakus. Uczestnicy wydarzenia 
wysłuchali również wykładu 
dr Małgorzaty Dosiak, o tym jak 
dbać o swoje zdrowie psychiczne, 
relacji ze zmagania się z chorobą 
psychiczną pana Piotra – pod-
opiecznego „Mozaiki” oraz pio-
senki Anity Lipnickiej „Piosenka 
księżycowa” w wykonaniu pani 
Agnieszki, wyróżnionej na XX 
Festiwalu Piosenki i Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych.

Ośrodek działa pięć dni w ty-
godniu od godz. 8.30 do 14.30, 
opiekę nad 20 chorymi sprawu-
je pięciu pracowników, których 
wspólnym mottem jest „Rehabi-
litacja ma sens”.
kaMil peszat ●

reHabiLitacja ma sens
25 lat środoWiskoWego doMU saMopoMocy „MOZAIKA”. 

Życzenia i gratulacje na ręce kierowniczki ośrodka „Mozaika” złożyli przedstawiciele 
władz samorządowych – Barbara Konieczna i Maciej Gramatyka.
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Uzbrojeni 
żoŁnierze W peŁnyM 
UMUndUroWaniU 
pojaWili się 
na trybUnach 
lodoWiska podczas 
MeczU polskiej hokej 
ligi na stadionie 
ziMoWyM Między 
gks tychy a jkh gks 
jastrzębie. nie byŁa 
to interWencja lecz 
akcja #WspólnaMisja 
WojskoWego centrUM 
rekrUtacji W tychach 
oraz spóŁki tyski sport. 
kibice Mieli okazję 
doWiedzieć się, jak 
Wygląda sŁUżba oraz 
jak z bliska prezentUje 
się sprzęt WojskoWy.

– Chcemy zachęcić obywateli, 
żeby wstępowali do służby woj-
skowej. Szukamy przede wszyst-
kim ludzi młodych, wysporto-
wanych, ale oczywiście jeśli ktoś 
jest starszy i czuje się na siłach, 
to również zapraszamy w swoje 
szeregi. Zgłaszać mogą się za-
równo kobiety jak i mężczyźni 
– mówi ppłk Piotr Janosz, szef 
Wojskowego Centrum Rekruta-
cji w Tychach.

mecz w asyście wojaków
Akcja WCR cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Kibice 
mogli porozmawiać z żołnierza-
mi, zrobić sobie z nimi zdjęcia, 
a nawet wziąć w ręce broń i inny 
sprzęt używany do różnych dzia-
łań. Kilka osób zgłosiło się już na-
wet do dobrowolnej zasadniczej 
służby wojskowej oraz do Wojsk 
Obrony Terytorialnej.

– Jednostki, które nam towa-
rzyszyły podczas akcji, to 18 Bata-
lion Powietrzno-Desantowy, 133 
Batalion Lekkiej Piechoty z 13 
Śląskiej Brygady Obrony Tery-
torialnej. Na stoisku pokazywa-
liśmy m.in hełmy, kamizelki, ma-
ski przeciwgazowe czy karabinki. 
Przedstawiliśmy kibicom kilka 
rodzajów wojsk, do jakich mogą 

się zatrudnić. Przekazaliśmy in-
formacje na temat możliwości 
wstąpienia do dobrowolnej służ-
by wojskowej, zawodowej oraz 
terytorialnej służby wojskowej – 
podkreśla mjr Michał Napierała, 
zastępca szefa Wojskowego Cen-
trum Rekrutacji w Tychach.

Celem Ministerstwa Obro-
ny Narodowej jest 300-tysięcz-
na armia. To jeden z priorytetów 
resortu, ale nie tylko. MON chce 
ponadto odtworzenia systemu 
rezerw oraz budowania efektyw-
nego systemu szkolenia żołnie-
rzy zawodowych. Centralne WCR 
stanowi istotny element w budo-
wie nowoczesnej i silnej armii.

– To była dopiero nasza pierw-
sza akcja z tyskim WCR, ale 
na pewno nie ostatnia. Punkt cie-
szył się bardzo dużym zaintereso-
waniem kibiców. W najbliższym 
czasie planujemy rozszerzenie 
współpracy. Jako klub możemy 
pomóc w dotarciu do nowego 
grona odbiorców i przyczynić się 
do znalezienia żołnierzy. Dla GKS 
Tychy jest to również wartość do-
dana, bo w taki sposób uatrak-
cyjniamy kibicom dzień meczo-
wy – zaznacza Krzysztof Trzosek, 
rzecznik prasowy GKS Tychy.

Wcr w szerszej świadomości
Pomysł na nietypową promocję 
zrodził się w głowie starszego 
informatyka WCR Adama Ga-
wrońskiego, który od lat kibicu-
je tyskiemu GKS-owi. – Przede 
wszystkim dla Centrum atrak-
cyjna była rozpoznawalna mar-
ka klubu wśród osób w wieku 
popoborowym, które stanowią 
nasz tzw. główny „target” re-
krutacyjny. Ponadto postawi-
liśmy sobie za cel szerzej zaist-
nieć jako wojsko w świadomości 
mieszkańców Tychów i regionu 
– mówi mjr Michał Napierała. 
– Żyjemy w czasach niesamo-
wicie szybkich zmian. W tych 
zmianach uczestniczy również 
Wojsko Polskie. Obraz naszych 
sił zbrojnych sprzed 15 czy 10 lat 
jest już nieaktualny. Wraz z roz-

wojem technologicznym zmienia 
się sposób prowadzenia działań, 
zupełnie inny jest ich punkt cięż-
kości. Również sposób rekruta-
cji ewoluował. W chwili obecnej 
żeby „zaciągnąć się” do wojska 
wcale nie trzeba jeździć do WCR. 
Dziś dla zainteresowanych działa 
infolinia telefoniczna 24 godziny 
siedem dni w tygodniu (800 180 
110), gdzie rekruterzy odpowie-
dzą na wszystkie pytania i wąt-
pliwości. Dla niemających czasu 
na rozmowy działa portal www.
zostanzolnierzem.pl, na którym 
kandydat może samodzielnie 
w wolnej chwili zgłosić akces 
do wstąpienia do służby. Rekruter 
WCR oddzwoni we wskazanym 
przez kandydata czasie i przepro-
wadzi przez cały proces rekru-
tacji. Od połowy listopada br., 
WCR w Tychach jeszcze bardziej 
wychodzi naprzeciw kandydatom 
i umożliwi załatwienie wszystkich 
formalności związanych z rekru-

tacją na miejscu, łącznie z bada-
niami i wydaniem skierowania 
do służby. To wszystko podczas 
zaledwie jednej wizyty. Rekru-
tujemy również osoby zmaga-
jące się z niepełnosprawnościa-
mi, które posiadają umiejętności 
szczególnie rzadkie, ale przydatne 
dla armii. Naszym zadaniem jest 
utworzenie sprawnego kanału ko-
munikacyjnego z mieszkańcami 
regionu, abyśmy skutecznie mo-
gli komunikować o naszej ofercie, 
która jest bardzo szeroka i konku-
rencyjna na rynku pracy. A tyski 
i ogólne śląski rynek pracy jest 
rynkiem bardzo wymagającym 
dla pracodawcy.

dobrowolna zasadnicza służba 
wojskowa
Od sierpnia tego roku można 
już zgłaszać się do dobrowol-
nej zasadniczej służby wojsko-
wej, którą wprowadziła ustawa 
o obronie ojczyzny. Najpierw 
28-dniowe szkolenie podstawo-
we, potem przysięga i trwające 
do 11 miesięcy szkolenie spe-
cjalistyczne. Do dobrowolnej za-
sadniczej służby wojskowej może 
przystąpić osoba, która skończyła 
18 lat, ma polskie obywatelstwo, 
zdolność fizyczną i psychiczną 
do pełnienia zawodowej służ-
by wojskowej, nieposzlakowaną 
opinię i nie była karana za prze-
stępstwo umyślne. Pierwszym 
krokiem jest złożenie wniosku 
o powołanie do dowolnie wy-
branego szefa WCR.

– To jest tak naprawdę jedyny 
wysiłek, jaki musi ponieść kandy-
dat. Wystarczy pojawić się u nas 
na miejscu, a resztą zajmą się nasi 
rekruterzy. Zaznaczam, że nie re-
krutujemy tylko osoby chwalące 
się nienaganną kondycją fizyczną. 
Wojsko się zmieniło na przestrze-
ni lat i jesteśmy w stanie wykorzy-
stać wszystkie zalety kandydata, 
niekoniecznie tylko te związane 
z tężyzną fizyczną – przypomina 
mjr Napierała.

Następnie kandydat rozpocznie 
28-dniowe szkolenie podstawo-
we (dla absolwentów klas wojsko-
wych objętych programami MON 
będzie ono krótsze o 16 dni). Po-

zna wówczas zasady musztry, re-
gulaminy wojskowe oraz nauczy 
się podstaw posługiwania się bro-
nią. Okres szkolenia, w trakcie 
którego ochotnik będzie zdoby-
wał wiedzę i podstawowe umie-
jętności żołnierskie, zakończy 
się uroczystym złożeniem przy-
sięgi oraz wydaniem książeczki 
wojskowej. Żołnierze, którzy nie 
zdecydują się na kontynuowa-
nie szkolenia, mogą zasilić sze-
regi Aktywnej Rezerwy (tę formę 
służby również wprowadziła usta-
wa o obronie ojczyzny), Wojsk 
Obrony Terytorialnej lub zostać 
przeniesieni do Rezerwy Pasyw-
nej. Pozostali trafią na trwające 
do 11 miesięcy szkolenie specja-
listyczne, połączone z wykonywa-
niem obowiązków na stanowisku 
służbowym. Będzie ono prowa-
dzone m.in. w jednostkach woj-
skowych oraz centrach i ośrod-
kach szkolenia. Warto zaznaczyć, 
że dobrowolna zasadnicza służba 
wojskowa wcale nie musi trwać 
11 miesięcy. Jeśli kandydat pod-
czas szkolenia specjalistyczne-
go stwierdzi, że chce się związać 
z wojskiem na stałe (jako żoł-
nierz zawodowy), składa taki ak-
ces do dowódcy jednostki, który 
w miarę wolnych stanowisk może 
wcześniej powołać go do zawo-
dowej służby wojskowej (na sta-
nowisku, na którym się szkolił 
dotychczas lub innym zgodnie 
z predyspozycjami).

– Co ważne, osoby zatrud-
nione również mogą przystąpić 
do szkolenia. Okres odbywania 
dobrowolnej zasadniczej służby 
wojskowej wlicza się do okresu 
zatrudnienia (w rozumieniu prze-
pisów prawa pracy – przyp. red.) 
od którego uzależnione są mię-
dzy innymi okres wypowiedzenia 
czy wymiar urlopu wypoczynko-
wego. Wówczas pracownik odby-
wający szkolenie znajdzie się pod 
ochroną stosunku pracy. Potrwa 
on przez cały okres odbywania 
szkolenia wojskowego, a także 
przez kolejne 12 miesięcy od dnia 
jego zakończenia – przypomina 
zastępca szefa tyskiego WCR.

Zachętą dla ochotników jest 
też możliwość szkoleń na koszt 

armii. Już na etapie składania 
wniosku o powołanie do dobro-
wolnej służby, ochotnik będzie 
mógł wskazać, jakie nowe kwa-
lifikacje i uprawnienia chciałby 
zdobyć. Na liście opracowanej 
przez MON do wyboru jest ich 
jedenaście. Na koszt wojska moż-
na zostać kierowcą (prawo jazdy 
kategorii „C”, „C+E”, „D”), opera-
torem sprzętu do robót ziemnych 
i tego typu urządzeń, operatorem 
maszyn i urządzeń dźwigowo-
transportowych, nurkiem, skocz-
kiem spadochronowym, kucha-
rzem, spawaczem. Chętni będą 
też mogli zdobyć uprawnienia 
do obsługi sprzętu inżynieryjne-
go, koparki, spycharki, spychar-
ko-ładowarki, a także elektrowni 
polowych i mobilnych zespołów 
spalinowo-elektrycznych.

– Warto dodać, że Wojsko 
Polskie inwestuje w edukację 
swoich żołnierzy, co może być 
bardzo atrakcyjne dla absolwen-
tów liceów i techników. W ra-
mach służby mogą podjąć stu-
dia na akademiach wojskowych, 
studenci cywilni zaś mogą przy-
stąpić do kursów oficerskich oraz 
Legii Akademickiej. Wszyst-
kich zainteresowanych odsyłam 
do naszej strony internetowej 
(wcrtychy.wp.mil.pl) oraz do na-
szych mediów społecznościowych 
(np. na facebooku wystarczy wpi-
sać frazę „WCR Tychy”). Zapra-
szam oczywiście na ul. Cygane-
rii 51 (czwarte piętro budynku), 
gdzie jesteśmy do dyspozycji kan-
dydatów od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8-15.30, w każdy po-
niedziałek do godz. 18, a każdą 
pierwszą sobotę miesiąca od 8 
do 14. Czekamy na wszystkich, 
tych którzy już zdecydowali się, 
aby związać swoją przyszłość za-
wodową z wojskiem, tych, któ-
rzy chcą się sprawdzić lub prze-
żyć wojskową przygodę oraz 
wszystkich tych, których intere-
suje tematyką militarna, samo-
rozwój i wyzwania intelektualno
-sprawnościowe – zaprasza mjr 
Napierała.
kaMil peszat ●
WspóŁpraca 
krzysztof trzosek ●

żołnierze na LodoWisku
tyskie Wcr sięga po nietypoWe środki, Aby SZERZEj DOTRZEć DO ŚWIADOMOŚcI MIESZKAńcóW REGIONu.

Żołnierze podczas meczów GKS Tychy mają być częściej widywani.
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łaWka PRZy fONtaNNieflash

W minionym tygodniu w Parku Rodzinnym im. błogosławionej Karoliny Kózkówny pojawiła się 
nowa ławka. Ma 29 metrów długości i doskonale komponuje się z istniejącym tarasem parkowej 
fontanny oraz ławami zlokalizowanymi przy pobliskiej tężni solankowej.

Nowo wybudowane siedzisko jest ławą łukową, której podstawę stanowią gabiony kamienne. 
Nowa okładzina ławki wraz z bokami, a także kosze na śmieci zostały wykonane z modrzewia 
europejskiego. 

Tężnia solankowa zdobi krajobraz Tychów od 2019 roku. Od tamtej pory ukojenia w pobliskim 
parku mogą zaznać wszyscy mieszkańcy miasta – zarówno ci młodsi, jak i ci starsi. Miejsce to 
jest centrum wielu spotkań towarzyskich, a także rekreacyjnych. Od teraz także przy fontannie 
mieszkańcy będą mogli odpocząć w lepszych niż do tej pory warunkach.  ad ●
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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:

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

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825
Remonty, kafelkowanie Tel. 516 044 249
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

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
Elektryk. Tel. 504 877 825

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
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.E ul. Estetyczna, kawalerka z bal-
konem 21 m2, 2 piętro, niska zabudowa, 
idealna pod inwestycję lub na pierwsze 
lokum, cena 175.000 zł tel 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Tychy, os. C 36 m2, 2 pokoje, niski blok, 2 
piętro, w pełni wyremontowane i urzą-
dzone - do wprowadzenia, cena 290.000 
zł, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. Z, 2 pokoje 47,2 m2, 2 piętro 
w niskim bloku, cena 329 000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, os. B 48 m2, niski blok, 4 piętro, 
2 ustawne pokoje, kuchnia z oknem, 
mieszkanie do remontu, cena 264.000 zł 
do negocjacji, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl

Tychy, Centrum 49,7 m2, niski blok, 3 pię-
tro, 2 pokoje z balkonem, łazienka i kuch-
nia po remoncie, cena 299.000 zł do nego-
cjacji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl

Tychy os.D ul. Niepodległości  2 pokoje, 3 
piętro 50 m2, z balkonem, po remoncie 
do odświeżenia cena 299.000 zł tel 728 
713 101 www.ASTON.com.pl

Tychy, os. G 60,7 m2, niski blok, 2 piętro, 3 
ustawne przestronne pokoje, mieszkanie 
„do wejścia”, cena 439.000 zł do negocja-
cji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl

Tychy, os. K 62,7 m2, niski blok, 4 piętro, 
3 duże ustawne pokoje, oddzielna kuch-
nia z oknem, duże możliwości aranżacyj-
ne, 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 584.000 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

autoreklama

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

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 dział-
ka 797 m2, działka nie jest budowla-
na – tereny zielone, blisko lasu, cena 
100 zł/m2 www.ASTON.com.pl 728-
713-101

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, ul. Czarna do sprzedaży zabudowa-
na działka 1304 m2, cena 250.000 oraz 
pusta działka w kwadracie 735 m2 cena 
250.000 zł.  Możliwość zakupu w całości 
www.ASTON.com.pl 731-713-110

Tychy Zwierzyniec, bliźniak, pow. 147,39 
m2, działka 333 m2, stan developerski, 
nowoczesna bryła,  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
Tychy, Mąkołowiec nowoczesny dom 
parterowy, dużo prywatności, przepiek-
ny ogród 1.075.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-070
Lędziny, nowoczesny dom wolnostojący 
do wejścia, pow. 252 m2, działka 1033 
m2, cena 1.275.000 zł 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 BUS 9 osób (imprezy okolicz-
nościowe, pogrzeby, dyskoteki itp. 691 
577 335

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

kUpię / sprzedaM:

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

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

inne:

autoreklama

autoreklama

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. Kubicy 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-skarbo-
wy-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.

Ważne 
telefonymiejskie

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

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

Prezydent Miasta Tychy
2 listopada 2022 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla placu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tychach

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XLIII/811/22 z dnia 29 września 
2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla placu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tychach.[1], [2]

Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 24 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 znaj-
dują 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 prze-
strzenne → 2022 Listopad

Informacja o ochronie danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej za-
kładce Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 2022 Li-
stopad w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale Planowania 
Przestrzennego i Urbanistyki.[4].

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 przestrzen-
nym (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 śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania 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.
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reklama

Świetny mecz rozegrali piłkarze 
Ogrodnika Cielmice, pokonując 
dotychczasowego lidera klasy A – 
Piasta Gol 3:1.

JUWe Jaroszowice tak-
że ma za sobą udany weekend, 
bowiem podopieczni Grzego-
rza Chrząścika zdobyli komplet 
punktów w wyjazdowym meczu 
z wymagającym rywalem – Pa-
sjonatem Dankowice. W wygra-
nym 3:2 meczu bramki dla JUWe 
zdobyli: Cibor, Chrząścik i Żyt-
ka. Przegrał natomiast OKS Zet 
w Wiśle Wielkiej 0:2.
1. Rekord II 13 34 47-15
2. Międzyrzecze 13 31 55-18
3. Goczałkowice 13 28 40-30
4. czarni 13 25 34-30
5. Iskra  13 21 31-16
6. Rotuz 12 21 28-25
7. Pasjonat 13 19 37-32
8. bestwina 13 18 16-17

9. Wilkowice 13 16 29-25
10. jaroszowice 13 15 26-27
11. OkS Zet 13 14 18-28
12. łąka 13 14 18-34
13. bojszowy 13 13 19-36
14. Wisła 13 9 17-38
15. Studzienice 13 8 18-45
16. Stal 12 5 13-30
klaSa a: Ogrodnik Cielmice 
– Piast Gol 3:1, Krupiński – Sió-
demka Tychy 2:2. Ogrodnik jest 
na 7. miejscu – 22 pkt, a Siódem-
ka na 11. – 16 pkt. Prowadzi Stu-
dzionka 27 pkt.
klaSa B: Brzeźce – Czułowian-
ka 2:2, JUWe II – MKS II Lędzi-
ny 3:0. Czułowianka lideruje – 26 
pkt, JUWe II jest na 10. miejscu 
– 11 pkt.
iii liga kOBiet: Unia Opole 
– GKS Tychy 3:6. GKS jest na 10. 
miejscu z 6 pkt. Prowadzi rezerwa 
Czarnych – 27 pkt. ls ●

Zawodniczka UKS Ippon Ty-
chy Maja Warchoł wystartowa-
ła w Międzynarodowym Tur-
nieju Judo Nadziei Olimpijskich 
o Puchar Polskiego Związku Judo 
i przywiozła brązowy medal.

Tyszanka przegrała pierw-
szą walkę z Patrycją Albinowską 
z UKJ Meyo Warszawa, ale potem 
w repasażach dwukrotnie wygra-
ła przez ippon. Najpierw pokona-
ła przez rzut uchi-mata zawod-
niczkę Wiktorię Le Khac z UKS 
10 Bydgoszcz, a następnie przez 
trzymanie Maję Resiak judoczkę 
UKS Ząbki. Maja Warchoł zdo-
była brązowy medal w katego-
rii U14, a sukces jest tym więk-

szy, że po raz pierwszy startowała 
w tej kategorii. ls ●

W niższych ligach.

ogrodnik pogrążył lidera

W turniej Nadziei Olimpijskich.

brąz tyszanki

Maja Warchoł.
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Podziałem punktów zakończyło 
się spotkanie 6. kolejki I ligi fut-
salu GKS Futsal Tychy – Eurobus 
Przemyśl.

Mecz znakomicie rozpoczę-
li tyszanie, bo już w 2 minucie 
na listę strzelców wpisał się Krzy-
żowski. Jednak w 16 min. rywale 
wyrównali, a chwilę potem objęli 
prowadzenie 2:1. Tyszanom udało 
się wyrównać po przerwie, a gola 
w 26 min. zdobył Migdał. Druży-
na gości ponownie objęła prowa-
dzenie minutę później, a wyrów-
nująca bramka padła w końcówce 

meczu po uderzeniu Kołodziej-
czyka z autu – piłka odbiła się jed-
nak od zawodnika gości i wpad-
ła do siatki.
gkS futSal tychy – euRO-
BuS PRZemyśl 3:3 (1:2). Bram-
ki dla GKS: Krzyżowski (2’), Mig-
dał (26’), sam. (38’).
gkS futSal: Mura – Migdał, 
Słonina, Krzyżowski, Pytel, Szo-
stok, Pasierbek, Kołodziejczyk, 
Kosowski, Kokot, Stets, Haase.

GKS zajmuje 5. miejsce w tabe-
li – 10 pkt. Prowadzi FC Siemia-
nowice – 15 pkt. ls ●

3:3 w meczu z Eurobusem Przemyśl.

reMis Futsalistów

piŁkarze gks tychy nie 
jechali do rzeszoWa 
W roli faWorytóW, 
ale przyWieźli 
z podkarpacia koMplet 
pUnktóW, dUża W tyM 
zasŁUga strzelca obU 
goli Marcina koziny 
oraz konrada jaŁochy, 
który zapobiegŁ 
Utracie przynajMniej 
kilkU braMek.

Po pierwszych kilku minutach 
spotkania ze Stalą, podczas któ-
rych tyszanie nie potrafili wyjść 
poza środkową linię boiska, 
a Jałocha bodaj trzykrotnie mu-
siał interweniować po groźnych 
strzałach rzeszowian, mało kto 
przypuszczał, że mecz ten może 
się dla przyjezdnych skończyć 
dobrze. Gospodarze niepo-
dzielnie dominowali na boisku 
i nie zmieniła tego obrazu jedna 
kontra tyszan w 9 min., po któ-
rej obrońca Stali musiał wybijać 
piłkę z linii bramkowej.

Nadeszła jednak 14 min. i dość 
kuriozalna sytuacja: Jałocha wybił 
piłkę daleko na połowę gospodarzy, 
jeden ze stalowców podbił ją gło-
wą w kierunku bramkarza, a Ko-
zina wykazał się nieustępliwością 
i wykorzystał niezdecydowanie de-
fensywy Stali i uprzedził golkipera, 
umieszczając głową piłkę w siatce.

Stracony gol tylko rozjuszył 
podopiecznych trenera Danie-

la Myśliwca. Raz po raz sunęły 
ataki na tyską bramkę, a pozba-
wiona nieobecnego Nedića de-
fensywa GKS nie ustrzegała się 
błędów. Na szczęście w 23 min. 
Prokić, będąc sam na sam z Ja-
łochą, przeniósł piłkę nad po-
przeczką, a pięć minut później 
tyski bramkarz świetnie wy-
bronił strzał Olejarki. Po rzucie 
rożnym, będącym konsekwen-
cją tej interwencji, strzał gło-
wą jednego z rzeszowian wybił 
z linii bramkowej Patryk Miki-
ta. W 33 min. gospodarze mieli 
kolejna szansę na wyrównanie, 
ale tym razem Jałochę wspo-
mógł Wiktor Żytek, który gło-
wą zatrzymał piłkę zmierzającą 
w okienko bramki GKS. Dwie 
minuty znowu było groźnie, ale 
piłka minimalnie minęła słupek 
bramki Jałochy i jednobramko-
we prowadzenie GKS utrzyma-
ło się do przerwy.

Utrzymało się także przez 
pierwsze 20 minut drugiej poło-
wy, aż do sytuacji z 65 min., kiedy 
po dośrodkowaniu z rzutu rożne-
go Krzysztof Wołkowicz inter-
weniował w polu karnym przy 
pomocy ręki i po długiej anali-
zie VAR sędzia podyktował rzut 
karny dla Stali. Choć Jałocha wy-
czuł intencje strzelca i rzucił się 
we właściwym kierunku, to jed-
nak piłka po uderzeniu Poczobu-
ta zmieściła się tuż przy słupku 
w bramce GKS.

Gospodarze „poczuli krew” 
i w ostatnim kwadransie znów 
z animuszem rzucili się do ata-
ku, ale od czego są tyscy boha-
terowie? Najpierw, w 75 min. Ja-
łocha w ekwilibrystyczny sposób 
uratował swój zespół przed utratą 
gola, a w 86 min. po znakomitym 
podaniu Mateusza Czyżyckiego 
kontrę GKS zakończył celnym 
strzałem Kozina i mimo prze-
dłużenia spotkania o 10 minut 
i trzech żółtych kartek dla tyszan 
w doliczonym czasie gry, Trójko-
lorowi nie dali już sobie wydrzeć 
trzech punktów z rąk.

– To było trudne zwycię-
stwo z drużyną, która zasługuje 
na pochwały. Heroiczny bój mo-
ich zawodników, ich determina-
cja i konsekwencja przyniosły 
jednak cenne wyjazdowe punk-
ty – powiedział po meczu trener 
GKS Dominik Nowak.
Stal RZeSZóW – gkS tychy 
1:2 (0:1). Gole: Kozina (14’ i 86’) 
oraz Poczobut (69’ z karnego).
gkS tychy: Jałocha – Mańka, 
Buchta, Żytek, Wołkowicz – Ko-
zina (90’ Malec), Czyżycki, Bie-
gański, Domínguez, Mikita (81’ 
Jaroch) – Rumin (90’ Połap). 
Żółte kartki: Jałocha, Mańka 
i Połap.

W pozostałych meczach 16. ko-
lejki: Łęczna – Chrobry 0:2, Ruch 
– Katowice 1:0, Chojniczanka – 
Odra 1:2, ŁKS – Arka 3:1, Terma-
lica – Resovia 3:0, Podbeskidzie 

– Sandecja 2:0, Zagłębie – Wisła 
1:2. Mecz Puszczy ze Skrą roze-
grany został już po zamknięciu 
tego numeru do druku. WW ●

i liga
1. łKS 16 31 25:15
2. Puszcza 15 30 25:18
3. Ruch 16 30 22:15
4. Arka 16 27 28:21
5. chrobry 16 27 28:23
6. Podbeskidzie 16 25 22:21
7. Katowice 16 24 17:13
8. Termalica 16 23 25:20
9. Wisła 16 23 22:19
10. Stal 16 22 28:23
11. gkS tychy 16 21 29:27
12. Zagłębie 16 21 19:19
13. łęczna 16 15 23:24
14. Odra 16 15 21:31
15. Resovia 16 15 16:26
16. chojniczanka 16 14 19:26
17. Skra 15 14 9:22
18. Sandecja 16 10 10:25

I jak tu nie wierzyć w skojarzenia 
trzynastki z pechem? W ramach 
13. Kolejki meczów IV ligi drugi 
zespół GKS Tychy pojechał do Beł-
ku i pechowo przegrał 2:3.

Pierwsza połowa nie zwia-
stowała takiego rozstrzygnięcia, 
bo wydawało się, że Trójkolorowi 
mają wydarzenia na boisku pod 
kontrolą, a potwierdzili to golem 
Kopczyka, który w 19 min. ideal-
nie głową wykończył dośrodko-
wanie Pipii z rogu. Mimo kilku 
jeszcze okazji z obu stron, jedno-
bramkowe prowadzenie tyszan 
utrzymało się do przerwy.

Po zmianie stron podopiecz-
ni trenera Jarosława Zadyla-
ka pozwolili gospodarzom na-
rzucić swój styl gry, co w ciągu 
kwadransa odmieniło losy spot-

kania. Najpierw w 55 min. efek-
townym szczupakiem wyrównał 
były gracz m.in. Górnika Zabrze 
Dawid Jarka, a pięć minut później 
ten sam zawodnik zamienił rzut 
karny na prowadzenie Bełku.

Kilka minut później z jede-
nastu metrów strzelali tyszanie 
i za sprawą Pipii wyrównali na 2:2, 
ale ostatnie słowo należało do go-
spodarzy. W 83 min. Smyla wy-
korzystał zagapienie się obrońców 
GKS II i przechylił szalę zwycię-
stwa na korzyść miejscowych.

– Niestety, przez swoją niefra-
sobliwość pozwoliliśmy przeciw-
nikowi uwierzyć w siebie i w pięt-
naście minut losy spotkania były 
odwrócone. Co prawda udało się 
jeszcze wyrównać, ale Bełk po-
nownie wykorzystał nasze gapio-

stwo w obronie i wygrał mecz, 
który równie dobrze mógł się roz-
strzygnąć na naszą korzyść – pod-
sumował II trener GKS II Tychy 
Łukasz Kopczyk.
kS DecOR Bełk – gkS ii ty-
chy 3:2 (0:1). Gole: Kopczyk 
(19’) i Pipia (66’ z karnego) oraz 
Jarka (55’ i 60’ z karnego) i Smy-
la (83’)
gkS ii tychy: Odyjewski – Za-
rębski, Żelazowski (60’ Parysz), 
Oleksy (83’ Chwaja), Lewandow-
ski (60’ Wilk), Parkitny (46’ Kaw-
ka), Pipia, Orliński, Kopczyk, Ra-
biej, Kacprowski (60’ Lach). Żółta 
kartka: Pipia.

W pozostałych meczach 13. ko-
lejki: Landek – Lędziny 3:4, Łękawi-
ca – Czaniec 0:3, Kuźnia – Drogo-
myśl 1:2, Ornontowice – Jasienica 

3:0, ROW – Łaziska 1:3, Unia Tu-
rza – Podbeskidzie II 2:0, Czecho-
wice – Racibórz 1:0. WW ●

iV liga
1. łaziska 13 28 21:9
2. unia Turza 13 27 26:14
3. Ornontowice 13 25 28:23
4. czechowice 13 22 19:14
5. bełk 13 20 26:21
6. gkS ii tychy 13 20 24:20
7. czaniec 12 18 16:14
8. łękawica 13 17 21:25
9. Podbeskidzie II 12 17 24:17
10. ROW 13 16 23:25
11. Drogomyśl 13 16 16:20
12. Landek 13 15 26:21
13. Lędziny 13 14 20:28
14. jasienica 13 13 13:24
15. Kuźnia 13 11 16:28
16. Racibórz 13 10 15:31

Wyjazdowa porażka rezerw.

pechowa trzynastka

boHateróW dWócH
gks WygraŁ W rzeszoWie, ALE GRą WcIąż NIE ZAchWycA.

Dwa gole Marcina Koziny dały  
tyszanom komplet punktów.

GK
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iNfORmatOR kiBica

hOkej. phl: 4.11 GKS Tychy – ciarko Sanok (godz.18).
Piłka NOżNa. i liga: 5.11 GKS Tychy – Ruch cho-
rzów (17.30), iV liga: 5.11 MKS Lędziny – GKS II Tychy 
(14), liga okręgowa: 5.11 juWe jaroszowice – czar-
ni jaworze (14), OKS Zet – Rekord  II ,  klasa a: 5.11 
Rudołtowice – Ogrodnik (12), 6.11 Siódemka – Piast Gol 
(16), klasa b: 5.11 Warszowice – juWe II, 6.11 czułowianka 
– czarni (14), iii liga kobiet: 6.11 GKS Tychy – Kostrzyn (14).
kOSZykóWka. i liga: 2.11 Śląsk II – GKS Tychy (20), 5.11 GKS 
Tychy – Kotwica (20).
futSal. i liga: 5.11 AZS Lublin - GKS futsal Tychy.
SiatkóWka: ii liga mężczyzn: 5.11 AT jastrzębski – TKS Ty-
chy, ii liga śląska kobiet: 4.11 uKS Suszec – TKS Tychy.
lekka atletyka. 6.11 bieg jelenia. OW Paprocany, trasa 
7-8 km. Start godz. 11. ls ●

Siatkarskie zespoły TKS Tychy 
wygrały oba mecze.

Trudny pięciosetowy bój sto-
czyli siatkarze z AKS LO Rze-
szów i dopiero w tie-breaku 
przechylili szalę zwycięstwa na 
swoją stronę. Za wygraną 3:2 
otrzymali 2 punkty i zajmują 
obecnie 12. miejsce w tabeli z 9 
pkt. Prowadzi MCKiS Jaworz-
no – 14 pkt.

tkS tychy - akS lO RZeSZóW 
3:2 (21:25, 25:17, 25:15, 20:25, 
15:13).

Pewnie natomiast wygrały pa-
nie w II lidze śląskiej, zwyciężając 
MOSiR Łaziska 3:0 i inkasując 3 
punkty. TKS jest na 7. miejscu z 
4 pkt. Prowadzi Płomień Sosno-
wiec 12 pkt.
tkS tychy - mOSiR łaZiSka 
3:0 (25:21, 25:16, 25:20). ls ●

Drużyna Gwardii Tychy zajęła 
drugie miejsce w Śląskiej Lidze 
Judo.

Zawody mają charakter otwar-
ty, dlatego do rywalizacji w Byto-
miu przystąpili zawodnicy z in-
nych regionów – w sumie blisko 
600 judoków z 41 klubów. Ekipa 
Gwardii Tychy zwyciężyła w kwa-
lifikacji medalowej w kategoriach 
U-10 i U-12, natomiast po za-
kończeniu turnieju i rywalizacji 
w kat. U-14 okazało się, że tyski 
klub zajął ostatecznie drugie miej-
sce za jednym z najmocniejszych 
klubów Polski – Lemur Warszawa 
różnicą tylko jednego medalu!

Łącznie Gwardia zdobyła 29 
medali, w tym 15 złotych. Na naj-

wyższym podium stanęli: Liliana 
Borowiec, Jan Kisiel, Igor Karau-
da, Maksymilian Patoła, Zuzan-
na Skorupska, Maja Nakielska, 
Wiktor Jędrysiak, Maksymi-
lian Ryło, Szymon Łabudziń-
ski, Aleksander Chrostek, Piotr 
Franczyk, Zuzanna Loska, Blanka 
Mąsior, Tymoteusz Rotko, Anna 
Stempnik. Srebrne medale wy-
walczyli: Matylda Szojda, Igor 
Komandera, Krzysztof Jackow-
ski, Benedykt Nurek, Krzysztof 
Kućmierz, Jakub Lasia, Weroni-
ka Pyrcek, a brązowy: Szymon Ję-
drysiak, Illia Volkov, Jakub Bere-
zowski, Antonina Sobik, Tomasz 
Łuczak, Maria Skorupska, Silja 
Otzen. ls ●

W stolicy Zjednoczonych Emira-
tów Arabskich Abu Dhabi, prezes 
i trener Gwardii Tychy Andrzej Bo-
rowiec w kat. 94 kg (masters), zdo-
był mistrzostwo świata w ju-jitsu.

To drugi taki sukces Andrze-
ja Borowca i trzeci medal mi-

strzostw świata po krążkach zło-
tym i brązowym. Warto dodać, iż 
jest to wyjątkowy wyczyn nasze-
go zawodnika, bowiem tyszanin 
był jedynym reprezentantem Pol-
ski na mistrzostwa świata w Abu 
Dhabi. ls ●

W sobotę, 5.11 o godz. 12 Tyska 
Galeria Sportu zaprasza na Sta-
dion Zimowy.

W programie zwiedzanie naj-
ciekawszych miejsc, zwykle nie-
dostępnych dla widzów. W trakcie 
spaceru z przewodnikiem będzie 
można m.in. zwiedzić zaplecze 
hali, trybunę honorową, szatnie i 
boksy hokeistów, obejrzeć z bliska 
trofea zdobyte przez GKS Tychy, 
dowiedzieć się jak działa rolba i 
system mrożenia lodu, a także po-

znać ciekawostki związane z prze-
pisami gry, organizacją meczów i 
historią hokeja w mieście. Na za-
kończenie - wizyta w pubie spor-
towym Igloo, w którym zgroma-
dzone zostały liczne pamiątki, 
związane z tyskim hokejem.

Zbiórka przed pubem sporto-
wym Igloo, od ul. gen. de Gaulle’a. 
Zapisy (liczba uczestników ogra-
niczona): tel. 515 717 430 (także 
SMSem), e-mail k.hajduk@tgs.ty-
chy.pl ls ●

pod siatką.

prawie koMplet punktów

29 medali Gwardii Tychy.

w lidze judo

sukces w Abu Dhabi.

andrzej borowiec 
MistrzeM świata!

tyska galeria sportu zaprasza.

ziMowy, jakiego nie znacie

Andrzej Borowiec.
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W hali przy 
Ul. piŁsUdskiego 
i na stadionie ziMoWyM 
rozegrano WyjątkoWe, 
halloWeenoWe Mecze, 
podczas których nie 
brakoWaŁo różnych 
atrakcji zWiązanych 
ze strachaMi.

Przy wejściach na kibiców czekały 
potwory, które pytały: „Bilet albo 
przebranie? ” I wszystkie przebra-
ne osoby wchodziły bezpłatnie. 
Hala lodowa przybrała nieco-
dzienny wygląd, podczas meczów 
potworki i straszki roznosiły łako-
cie, a hokeiści wystąpili w okazjo-
nalnych koszulkach. Sporo atrak-
cji czekało na najmłodszych, dla 
których animatorzy organizowali 
gry i zabawy. Słowem było strasz-
nie i… wesoło.

Ale dreszczyku emocji dostar-
czył już piątkowy, wyjazdowy 
mecz hokeistów GKS Tychy z Cra-
covią. Tyszanom udała się sztuka 
nie lada – doprowadzili do remi-
su przegrywając 0:3. Po bezbram-
kowej pierwszej tercji, trzy bram-
ki w drugiej zdobyli gospodarze 
– w 22, 25 i 30 min. Natomiast 
pierwszego gola dla GKS zdobył 
Bartłomiej Pociecha w 36 min 
meczu, a w ostatniej tercji – Ale-
xander Younan i wyrównującą – 
Christian Mroczkowski. O wyni-
ku decydować miała dogrywka, 
a że ta nie przyniosła rozstrzygnię-
cia, zawodnicy wykonywali rzuty 
karne. Niestety, 2:1 w karnych wy-
grała Cracovia i cały mecz 4:3.
cOmaRch cRacOvia – gkS 
tychy 4:3 (0:0, 3:1, 0:2, d. 0:0, k. 
2:1), Bramki: Pociecha, Younan, 
Mroczkowski.

Już w pierwszej minucie nie-
dzielnego spotkania GKS Tychy 

z Energą na ławkę kar zjechał za-
wodnik gości i tyszanie wykorzy-
stali tę przewagę. Najpierw pró-
bował Emil Bagin, a chwilę potem 
– już skutecznie – Ondrej Sedi-
vy. Wydawało się, że po tak moc-
nym początku posypią się gole, 
jednak nic z tego. Choć w pierw-
szej tercji oba zespoły także gra-
ły z przewagą zawodnika, wynik 
się nie zmienił. Na kolejną bram-
kę musieliśmy czekać do 46 min., 
bowiem druga tercja przyniosła 
bezbramkowy rezultat. Właś-
nie w 46 min. Korenczuk silnie 
uderzył w kierunku Fucika, krą-
żek odbił się od słupka i wpadł 
do siatki.

Czas uciekał i znów zanosiło 
się na dogrywkę, jednak ostat-
nie słowo w tym meczu należało 
do gospodarzy. W 58 min. naj-
skuteczniejszy w tyskiej ekipie 
Mroczkowski popisał się ładnym 
strzałem w okienko toruńskiej 
bramki. Zwycięstwo z Energą 

Toruń przypieczętowało awans 
Trójkolorowych do turnieju fi-
nałowego Pucharu Polski, który 
odbędzie się pod koniec grud-
nia. Zgodnie bowiem z regula-
minem, do finału PP awansują 
zespoły, które po dwóch run-
dach zajmują cztery najwyższe 
miejsca w tabeli PHL. Tak więc 
w grudniu o puchar zagrają: GKS 
Katowice, Unia, Cracovia i GKS 
Tychy. 
gkS tychy – kh eNeRga tO-
Ruń 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Bramki: 
Sedivy, Mroczkowski.

phl
1. GKS Katowice  16 39 50-26
2. unia 17 38 68-33
3. cracovia 14 27 53-37
4. gkS tychy 16 27 44-37
5. jastrzębie 16 25 30-34
6. Zagłębie 16 18 34-41
7. Sanok 15 17 36-47
8. Energa 15 15 44-58
9. Podhale 17 7 25-71

Także halloweenowym me-
czem z dreszczykiem okazało 
się spotkanie I ligi koszykówki, 
w którym GKS Tychy podejmo-
wał Miasto Szkła Krosno. Lepiej 
zaczęli goście. Prowadzili przez 
całą pierwszą kwartę, która za-
kończyła się remisem 23:23. Nie 
inaczej było w drugiej odsło-
nie, kiedy to Trójkolorowi mu-
sieli odrabiać 11-punktową stra-
tę (30-41). Udało się i na minutę 
przed końcem pierwszej połowy 
doprowadzili do stanu 43:43. Ze-
spół z Krosna trafił jeszcze do ko-
sza i przed trzecią kwartą prowa-
dził 45:43.

W kolejnej odsłonie tyszanie 
długo utrzymywali się na prowa-
dzeniu, jednak potem inicjaty-
wę przejęli przyjezdni i do ostat-
niej kwarty przystąpili mając 6 
punktów przewagi (59:65). Bar-
dzo emocjonująca była ostatnia 
część gry – drużyna Tomasza Ja-
giełki przegrywała 63:73, ale po-
tem nastała „godzina duchów”, 
która… przeraziła gości. Tysza-
nie punktowali aż miło, pod-
czas gdy rywalom strach za-
czął zaglądać w oczy. Na minutę 
przed końcem było 80:80, a po-
tem… Krajewski trafił z wolne-
go, a następnie Kamiński zaliczył 
dwukrotnie po jednym celnym 
osobistym i to zakończyło ten 
koszykarski horror.
gkS tychy – miaStO SZkła 
kROSNO 83:80 (23:23, 20:22, 
16:20, 24:15).
gkS: Koperski 24, Mąkowski 12, 
Kamiński 11, Kędel 11, Krajewski 
11, Wieloch 7, Ziaja 5, Nowak 2, 
Chodukiewicz.

W tabeli GKS Tychy nadal 
prowadzi – drużyna nie przegra-
ła żadnego z 6 dotychczasowych 
meczów. ls ●

Wieczory z dreszczykiem
WyjątkoWe, halloWeenoWe Mecze KOSZyKARSKIEj I hOKEjOWEj DRużyNy GKS Tychy. 
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Mecz GKS Tychy – Energa Toruń obserwowała wyjątkowa widownia.
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skorpion 24.X-21.Xi
jeżeli teraz nieco słabniesz, nie wpadaj w panikę, 
to jedynie chwilowe zwolnienie tempa. Pod koniec 
tygodnia wszystko wróci do normy.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Pierwsze dni jesieni mogą ci dać popalić. 
Podchodź z rozsądkiem do trudnych zadań, nie daj 
się wyprowadzić z równowagi.

koziorożec 22.Xii-19.i
będziesz teraz wyjątkowo elokwentny i przekonasz 
każdego, że warto brać pod uwagę Twoje sugestie, 
gdyż są one najlepsze. Zawalcz o siebie.

Wodnik 20.i-18.ii
czwartkowa Koniunkcja Księżyca i Saturna po-
może ci rozwikłać wiele zagadek z Twojego życia. 
Przekonasz się, jak wiele dzieje się poza Tobą.

ryby 19.ii-20.iii
Postaraj uzbroić się w cierpliwość i pohamować 
emocje. Mars może wprowadzić nieco zamieszania 
do Twojego życia.

baran 21.iii-20.iV
Teraz bez wysiłku, stresu i problemów będziesz 
mógł zrealizować swoje plany. Wenus otworzy 
przed Tobą szansę na nową miłość.

byk 21.iV-21.V
Koniunkcja Księżyca i Saturna pokieruje Twoje 
kroki we właściwym kierunku. będziesz teraz 
czarował i uwodził.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Swoją energię wykorzystuj głównie w sprawach 
służbowych. Dzięki jowiszowi będziesz miał duże 
pole do popisu.

rak 21.Vi-22.Vii
Nadchodzące dni mogą przynieść trochę 
niewygodnych sytuacji, z którymi będziesz musiał 
się zmierzyć. W sobotę miłe spotkanie.

leW 23.Vii-22.Viii
Początek wiosny okaże się dla ciebie bardziej 
romansowy niż wypełniony pracą. Zapragniesz 
nowych doświadczeń i przygód.

panna 23.Viii-22.iX
Tydzień przebiegnie w sympatycznej atmosferze. 
Przypływ gotówki pozwoli ci na rozrzutność.

Waga 23.iX-23.X
będziesz rozbiegany i chaotyczny. Wszędzie będzie 
cię pełno, ale nie będzie to uciążliwe dla innych. 
Pomyśl o bliskim ci Raku.
 Wróżka adrasteja tel. 692 893 871
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Hasło z krzyżówki nr 779: 
PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH

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.

Morisek wciąż w schronisku... 
A to taki fajny psiak! Fakt – po-
czątkowo jest nieufny, ale rado-
ści z życia niejeden mógłby się 
od niego uczyć. Pomimo, że jest 
starszym psiakiem, wypuszczony 
na wybieg bryka wesoło. Chcieli-
byśmy, żeby ktoś jeszcze dostrzegł 
w nim to piękno i jego cudowny 
charakter jaki my widzimy.

Moris jest w schronisku 
od czerwca ubiegłego roku. Zro-
bił postępy, cieszy się na nasz wi-
dok, pozwala się głaskać i widać 
że sprawia mu to przyjemność. 
Jednak jest w nim lęk... Potrzebu-
je cierpliwego, spokojnego opie-
kuna i domu w którym poczuje 

się bezpiecznie. Polecamy Morisa 
raczej do domu bez małych dzie-
ci. Czy ktoś go pokocha? Mamy 
nadzieję, że tak. Czy może resztę 
życia spędzi w schronisku? Wie-
rzymy, że nie. 

Dobry Człowieku, Moris czeka 
na Ciebie! rM ●

cO Wiemy O PSie:

imię: Moris
Płeć: samiec
Nr ewidencyjny: 7601
Waga: około 15 kg
Wiek: około 11 lat
Obecnie przebywa: w 
Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
telefon w sprawie adopcji: 
605 897 607 lub przez nasz 
messenger

moris

Więcej Na WWW.kultuRa.tychy.Pl

3 listopada, czwartek
godz. 17 – KREATyWNE TORby – polsko-ukra-
ińskie integracyjne warsztaty rodzinne (Klub 
McK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

4 listopada, piątek
godz. 18 – „STANISłAW MAZuŚ. MNIEj ZNA-
Ny” – wernisaż wystawy malarstwa (Muzeum 
Miejskie, pl. Wolności 1)

5 listopada, sobota
godz. 9 – „TAjEMNIcA SKARbu NA KuRZEj Nóż-
cE” – spektakl Teatru Trip w ramach Sceny Młodego 
Widza dla przedszkolaka (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 12 – STADION ZIMOWy jAKIEGO NIE 
ZNAcIE – zwiedzanie najciekawszych miejsc 
Stadionu Zimowego (zbiórka przed pubem 
Igloo, ul. de Gaulle’a 2)
godz. 12 – fOTOGRAf W PODRóży – war-
sztaty fotograficzne z jackiem boneckim (Mu-
zeum Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 16 – „bAjKA O SZcZęŚcIu” – spektakl 
TeatRyle z Poznania w ramach Sceny Młodego 
Widza (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

godz. 19 – LuTOSłAWSKI PIANO DuO – kon-
cert Emilii Sitarz i bartłomieja Wąsika w ramach 
cyklu Next Wave (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – hASIOK – koncert zespołu hasiok, 
suport: Siaki (Klub Muzyczny underground, pl. 
Korfantego 1)
godz. 20 – ALcOhOLIcA – koncert (Art Music 
club, ul. Oświęcimska 53)

6 listopada, niedziela
godz. 16 i 19 – „fANATyK: Mistrzostwa Świa-
ta w łowieniu Metodą Gruntową” – spektakl 
komediowy z udziałem m.in. Piotra cyrwusa 
(Teatr Mały, ul. hlonda 1)

7 listopada, poniedziałek
godz. 18 – AbEcADłO SZTuKI – gawęda Ag-
nieszki czyżewskiej o sztuce (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – SPOTKANIE Z PODRóżNIKIEM: 
„Norymberga – czerwone piwo w ciemnych 
piwnicach” – spotkanie z Andrzejem Pasław-
skim (Klub McK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

5 listopadagodz. 20: alcoholica 
– koncert, art MUsic clUb 

4 listopadagodz. 18: „stanisŁaW 
MazUś. Mniej znany” – Wernisaż 
WystaWy MalarstWa, MUzeUM 
Miejskie
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