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7 listopada wybitny tyski artysta skończył 82 lata. kilka dni wcześniej w muzeum miejskim otwarto wystawę jego obrazów.
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tychy wygrały w Warszawie
Trwa spór prawny dotyczący Domu Pomocy 
Społecznej „Dobre miejsce” w Kobiórze.

derby na remis
Po emocjonującym widowisku GKS Tychy 
zremisował derbowy mecz z Ruchem

Wspólnie przeciwko przemocy
Jak przebiega kampania „19 dni przeciw 
krzywdzeniu dzieci i młodzieży” w Tychach.
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tyszanka zdobyŁa zŁoty, 
srebrny i brązoWy 
Medal na fryzjerskich 
MistrzostWach ŚWiata.

Małgorzata Czarnecka-Syrakow-
ska dosłownie wycięła konku-
rencję i została mistrzynią świa-
ta we fryzjerstwie. Mistrzostwa 
CMC World Champion Hair-
stylist odbywały się we Wło-
szech w Paestum, skąd tyszanka 
przywiozła w sumie trzy medale 
– wspomniane złoto w kategorii 
Salon Look Comercial Women, 
srebro w Tecnica Bridal oraz dru-
żynowy brąz za pokaz na scenie 
głównej podczas zawodów.

Jak sama mówi jednym tchem, 
fryzjerstwo to jej pasja, sposób 
na życie i droga niekończącego się 
rozwoju. – Od zawsze chciałam 
zostać fryzjerem – stylistą – ko-
lorystą. Wielobarwność tego za-
wodu daje mi możliwość realizo-
wania się przy pracy z klientami 
w salonie jak i poza nim przy róż-
nych sesjach zdjęciowych, pracach 
na planach zdjęciowych, czy pod-
czas prowadzonych szkoleń dla 
fryzjerów albo realizacji progra-
mu nauczania uczniów w szko-
le fryzjerskiej. Uwielbiam swoją 
pracę, a najbardziej zadowole-
nie na twarzach klientów. Dalej 
do mnie nie dociera ten ogrom 
sukcesu, tytuł jest dla mnie ta-
kim pięknym docenieniem mo-
jej 16-letniej bardzo aktywnej 
pracy zawodowej – mówi Mał-
gorzata Czarnecka-Syrakowska. 
Polska kadra w sumie przywio-
zła z mistrzostwa 14 medali i 13 
wyróżnień.

W tygodniu pani Małgorza-
ta ma ręce pełne roboty. Pracuje 
w salonie fryzjerskim w Tychach, 
uczy praktycznej nauki zawodu 
w szkole Branżowej Szkole I i II 
Stopnia Wizażu i Kosmetyki Da 
Vinci a także zawodowo pro-
wadzi szkolenia dla fryzjerów. 
Co robi w wolnym czasie? – Jeż-
dżę na szkolenia i inwestuję w cią-
gły rozwój.

Wyjazd na zawody, a zwłasz-
cza na mistrzostwa świata, wiąże 
się ze wzmożonymi treningami 
i przygotowaniami. Nie inaczej 
jest w zawodach fryzjerskich. 
– Aby w ogóle wyjechać na tej 
rangi imprezę, trzeba być człon-
kiem Narodowej Kadry oraz ze-
brać odpowiednią liczbę punk-
tów na zawodach rangi krajowej. 
Mnie się to udało i otrzyma-
łam powołanie do polskiej ka-
dry fryzjerów reprezentujących 
Polskę na Mistrzostwach Świa-
ta w Paestum. Już samo powo-
łanie było dla mnie ogromnym 
wyróżnieniem. Już wtedy czułam 
się jak zwycięzca, mając możli-
wość zmierzyć się z najlepszymi 
fryzjerami na światowym pozio-
mie. Na zawody pojechałam z na-
stawieniem wykonania w jak naj-
lepszy sposób swojej pracy, żeby 

samej czuć dumę, że udało mi się 
pokazać wszystko tak jak chcia-
łam, wyrobić się w czasie i tyle. 
Na resztę, w tym ocenę jury nie 
mamy już wpływu. Przed wy-
jazdem ciężko pracowałam. Go-
dząc pracę zawodową z treninga-
mi i przygotowaniami. Gdyby nie 
moja cudowna pani trener Beata 
Bromboszcz, na którą zawsze mo-
głam liczyć i która włożyła dużo 
serca i zaangażowania w przy-
gotowanie mnie do mistrzostw 
i mobilizowała do regularnych 
treningów, finał byłby nieznany. 
Dziękuje jej za wszystkie miesią-
ce ciężkiej pracy, te zarwane noce 
i za każde słowo, które motywo-
wało mnie do działania.

– Konkurencja w której zdoby-
łam złoto to Salon Look Comer-
cial Women. Jest to konkuren-
cja strzyżenia fryzury damskiej 
dziennej, beż żadnej ekstrawa-
gancji i awangardy, ale mająca 
„to coś” – kontynuuje mistrzy-
ni. – W mojej pracy postawi-
łam na ciekawą kolorystykę to-
nacji blond z żółtymi wstawkami 
przy twarzy i w tyle fryzury, które 
odsłoniły się po strzyżeniu i ak-
centowały lekkość stylizacji. Cała 
forma była kombinacją zmodyfi-
kowanego boba z pełną grzywą 
w stylu curtain bang. Na wyko-
nanie strzyżenia i stylizacji fryzu-
ry miałam 40 minut i jest to czas, 
w którym trzeba się nieźle uwi-
jać – dzieli się mistrzyni świata. 
– Drugą konkurencją, z której 
przywiozłam srebro była Bridal 
Tecnica, gdzie w 45 minut wy-
konywałam upięcie fryzury tech-
nicznej ślubnej. Nie są to już takie 
salonowe czesania, raczej bardziej 
fantazyjne formy ale wszystko 
w delikatności ślubnego klima-
tu, gdzie liczy się forma, precy-

zja i technika wykonania pracy 
– wyjaśnia.

Po powrocie do Polski pani 
Małgorzata została przywitana 
jak na mistrzynię przystało. Jej 
wychowankowie (około setki) 
ze szkoły „Da Vinci” rozwinęli 
przed swoją faworytką czerwony 
dywan oraz każdy osobiście wrę-
czył czerwoną różę wraz z gratu-
lacjami, skandując „Małgorza-
ta mistrzem świata”. – Nie będę 
ukrywać, popłakałam się jak dzie-
cko. Uwielbiam uczyć i swoim 
doświadczeniem pomagać mło-
dym i pełnym zapału ludziom 
zdobywać ich własne sukcesy. 
Dziękuję wszystkim za wsparcie, 
a w szczególności bardzo dzię-
kuję panu dyrektorowi Romano-
wi Drozdowi, mojemu salonowi 
w którym pracuję, pani Ani Ku-
lec-Karampotis i Babis Karam-
potis oraz mojej rodzinie za całe 
wsparcie i ułatwienie możliwości 
wyjazdu, zarządowi CMC za wia-
rę we mnie i powołanie do repre-
zentacji Polski CMC oraz wszyst-
kim przyjaciołom z kadry za nasz 
wspólny sukces.

Pomimo krótkiego czasu 
od zdobycia tytułu (zawody oby-
ły się 23-24 października) pani 
Małgorzata już otrzymuje cieka-
we propozycje współpracy. – Zde-
cydowanie mam zamiar ciągle 
rozwijać się jako fryzjer–stylista 
i szkoleniowiec. Przede wszyst-
kim uwielbiam pracę z młodzieżą, 
ale nauka aktywnych już zawo-
dowo fryzjerów również przyno-
si mi sporo satysfakcji. Poza tym 
zdobyty tytuł rozbudził mój ape-
tyt i w przyszłości mam zamiar 
dalej startować jako zawodnik 
w mistrzostwach. Tak jak ostat-
nio, dam z siebie wszytko.
kaMil peszat ●

małgorzata mistrzem świata

Małgorzata Czarnecka-Syrakowska (z lewej) ze zdobytymi na mistrzostwach świata trofeami.
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Komenda Miejska Policji w Ty-
chach wzbogaciła się o nowy ra-
diowóz volkswagen crafter, tak 
zwany ambulans pogotowia ru-
chu drogowego. Jego zakup był 
możliwy dzięki środkom Unii 
Europejskiej, w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko.

Ambulans jest wyposażony 
w specjalistyczny sprzęt do ob-
sługi zdarzeń drogowych, posiada 

agregat prądotwórczy, kolczatkę 
oraz przenośne oświetlenie miej-
sca zdarzenia. Posiada także tzw. 
znak zmiennej treści na dachu po-
jazdu, na którym można wyświet-
lać znaki drogowe. W przestrzeni 
pasażerskiej znajduje się w pełni 
wyposażone „biuro”, umożliwia-
jące wykonywanie formalności 
podczas zabezpieczania miejsca 
wypadku drogowego. ls ●

Straż Miejska Miasta Tychy orga-
nizuje kolejny kurs samoobrony 
dla kobiet. Zajęcia rozpoczyna-
ją się 19 listopada i będą odby-
wać się w każdą sobotę aż do 17 
grudnia.

Kurs rozpoczyna się 19 listo-
pada o godz. 11. w sali gimna-
stycznej klubu Gwardia przy ul. 
Wejchertów 20. Zajęcia będą pro-

wadzone przez pięć kolejnych so-
bót i będą trwać około dwóch 
godzin (11-13). Na zajęciach obo-
wiązuje strój sportowy.

Zgłoszenia i informacje do-
stępne są pod numerem telefo-
nu: 728 835 031, 728 835 004, 
e-mail: honorata.bonczak@um-
tychy.pl. 
uM ●

straż Miejska zaprasza na kurs.

Kobiety, brońcie się!

radiowóz z funduszy unii Europejskiej.

AmbulAns 
w Komendzie

Nowy policyjny pojazd kosztował ponad pół miliona złotych.
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NOWa mała aRchitektuRa W PaRku PółNOcNymflash

Wyspa w Parku Północnym zyskała nowy charakter, nawiązujący do wyremontowanego mostku 
oraz placu zabaw. Tyski Zakład usług Komunalnych zastąpił starą nawierzchnię z kostki betonowej 
drewnianym trapem. Na końcu ścieżki powstała długa ławka, z której rozpościera się widok na 
staw, a dookoła wyspy ułożono luźno płyty betonowe w trawniku. kp ●
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rosnące ceny 
MateriaŁóW 
budoWlanych, brak 
WykWalifikoWanej 
kadry robotniczej, 
Wysoka inflacja 
i Wzrost 
oprocentoWania 
kredytóW 
hipotecznych spraWiŁo, 
że Widać zMiany 
na rynku budoWnictWa 
MieszkanioWego. 
W tychach np. spadŁa 
liczba WydaWanych 
pozWoleń na budoWę.

Jeszcze w 2020 roku liczba wyda-
nych decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę w pierwszym półroczu roku 

wynosiła 404 (w II półroczu: 
426). W roku ubiegłym wydano 
400 decyzji w I półroczu oraz 350 
w drugim. W tym roku, do końca 
czerwca takich pozwoleń wydano 
zaledwie 199.

– W oparciu o dane związa-
ne z ruchem budowlanym doty-
czącym wydawanych pozwoleń 
na budowę w latach 2020-2022 
widać wyraźne spadek pozwo-
leń na budowę nawet o połowę 
– mówi Igor Śmietański, zastęp-
ca prezydenta Tychów ds. gospo-
darki przestrzennej. – Dotyczy 
to zwłaszcza segmentu budowni-
ctwa mieszkaniowego – zarówno 
jednorodzinnego, jak i wieloro-
dzinnego. To niepokojące zjawi-
sko, które – jeśli w następnych 

latach się utrzyma – będzie ozna-
czało spadek oddawanych lokali 
mieszkalnych na terenie miasta.

Nieco lepiej wygląda sytuacja 
jeśli chodzi o zgłoszenia. W pierw-
szym półroczu 2020 roku było 
ich 284, w drugim: 248. W roku 
2021 do końca czerwca przyjęto 
213 zgłoszeń, a w drugiej części 
roku 191. W 2022 roku wniosków 
o zgłoszenie wpłynęło 227.

Spadek liczby wydanych po-
zwoleń na budowę to trend ogól-
nopolski. Z danych Głównego 
Urzędu Nadzoru Budowlane-
go (GUNB), wynika, że w I po-
łowie 2022 roku w porównaniu 
do I półrocza 2021 nastąpił ogól-
ny spadek liczby wydanych po-
zwoleń na budowę. ls ●

Podczas 23. Kwesty Listopa-
dowej wolontariusze uzbierali 
100.077,41 zł. na rzecz utrzyma-
nia Domu Hospicyjnego w Ty-
chach, w którym opiekę otrzymu-
ją osoby nieuleczalnie chore.

Wolontariusze kwestowali 
na siedmiu cmentarzach w Ty-
chach i Bieruniu. Byli to wolon-
tariusze hospicyjni, uczniowie ty-
skich szkół ponadpodstawowych 
oraz osoby prywatne.

– W tym roku również spotka-
liśmy się z życzliwością i hojnością 
osób obecnych na cmentarzach. 
Bardzo dziękujemy za wsparcie. 

Wielkie serca okazali nam dar-
czyńcy, dzięki którym mieliśmy 
dużo dobrego poczęstunku, rów-
nież pomieszczenia na bazy kwe-
sty były udostępnione bezpłatnie 
w tyskiej szkole i w domu para-
fialnym. Serdecznie dziękujemy! 
– wyrażają swoją wdzięczność or-
ganizatorzy kwesty ze Społeczne-
go Stowarzyszenia Hospicjum im. 
św. Kaliksta I.

– Czekam na kwestę cały rok, 
bo mam poczucie, że jestem 
częścią wielkiej rodziny hospi-
cyjnej, która każdego dnia działa 
na rzecz chorego – powiedziała 

wolontariuszka Sylwia. – To dla 
mnie okazja do zrobienia czegoś 
dobrego bezinteresownie – do-
daje inna ze zbierających, Klau-
dia

– W tym pięknym świątecz-
nym dniu zadumy i refleksji nad 
sensem życia i śmierci doświad-
czyliśmy wielkiej hojności ludz-
kich serc. To dobro daję nam 
siłę do dalszej, codziennej pracy 
na rzecz chorego, który zasługu-
je na jak najlepsze warunki opie-
ki aż do końca – dodają organi-
zatorzy kwesty na rzecz tyskiego 
hospicjum. Mn ●

WojeWódzki sąd 
adMinistracyjny 
W WarszaWie zMiażdżyŁ 
arguMenty nadzoru 
praWnego WojeWody 
W spraWie doMu poMocy 
spoŁecznej W kobiórze.

Znacznie dłuższa niż zakładano 
droga prawna dotycząca uru-
chomienia przez Gminę Tychy 
Domu Pomocy Społecznej w Ko-
biórze pokazuje, jak administra-
cja państwowa może bez podstaw 
prawnych, ale za to skutecznie 
zablokować działania, a w tym 
przypadku – inwestycję prowa-
dzoną przez samorząd.

Niedawno w Wojewódz-
kim Sądzie Administracyjnym 
w Warszawie zapadło orzecze-
nie dotyczące odmowy wydania 
przez wojewodę śląskiego zgody 
na działalność kobiórskiego DPS. 
Jak stwierdził na ostatniej sesji 
Rady Miasta prezydent Andrzej 
Dziuba, wyrok sądu jest miażdżą-
cy dla argumentów prawników 
wojewody.

Przypomnijmy fakty
Kilka lat temu miasto kupiło 
od Archidiecezji Katowickiej 
ponadtrzyhektarową dział-
kę z budynkiem w Kobiórze, 
z przeznaczeniem na dom opie-
ki społecznej. W końcu ubiegłe-
go roku zakończył się remont 
i obiekt był gotowy na przyjęcie 
pensjonariuszy. I choć wcześniej 
działania Tychów nie był kwe-
stionowane i miasto uzyskało 
stosowne pozwolenia, a Powiato-
wy Inspektor Nadzoru Budowla-
nego w Pszczynie dopuścił budy-
nek do użytkowania, wojewoda 

śląski nie wyraził zgody na dzia-
łalność DPS, odmawiając wpisu 
do rejestru i zaskarżając do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Gliwicach dwie uchwały 
– o powołaniu DPS oraz jego sta-
tucie. Wojewoda miał wątpliwo-
ści, co do tego, czy gmina może 
realizować swoje zadania na te-
renie innej gminy.

– Czekaliśmy zatem na decy-
zję WSA w Gliwicach dotyczącą 
uchwał Rady Miasta, ale w spra-
wie odmowy wydania zezwolenia 
na prowadzenie DPS odwołali-
śmy się do ministerstwa rodzi-
ny i polityki społecznej – mówił 
na ostatniej sesji Rady Miasta 
prezydent Andrzej Dziuba. – 
Jednak z jakichś powodów mi-
nisterstwo podtrzymało decyzję 
wojewody o niewpisaniu DPS 
do rejestru mimo, że spełniali-
śmy wszystkie warunki. Odwoła-
liśmy się od tej decyzji do WSA, 
ale w Warszawie i uzasadnienie 
warszawskiego sądu okazało się 
wręcz miażdżące dla prawników 
wojewody. Stwierdzono w nim, iż 
brak jest przeciwwskazań praw-
nych, aby samorządy nie mogły 
realizować swoich zadań włas-
nych na terenie innej gminy. Nie 
może być tak, że prawnicy wo-
jewody – pełnomocnika rządu 
w terenie – robią tak kardynalne 
błędy. Tę sprawę wygraliśmy, więc 
spodziewam się, że w najbliż-
szym czasie wojewoda wpisze 
nas do rejestru. Problem jednak 
w tym, że w WSA w Gliwicach 
przegraliśmy te dwie sprawy, 
o których mówiłem wcześniej. 
Od tych dwóch wyroków WSA 
w Gliwicach odwołaliśmy się 
do Naczelnego Sądu Admini-

stracyjnego, bo nadal uważa-
my, że mamy prawo inwestować 
w naszej działce w Kobiórze, tym 
bardziej, że teraz mamy stanowi-
sku sądu warszawskiego.

Sytuacji, w których gminy re-
alizują swoje zadania na tere-
nie innej gminy jest w Polsce 
jest wiele. Prezydent przytoczył 
przykład Śląskiego Centrum Re-
habilitacyjno–Uzdrowiskowego 
w Rabce, które jest własnością 
województwa śląskiego, jednak 
swoje zadania realizuje nie tyle 
na terenie innej gminy, co inne-
go… województwa.

Miasto czeka zatem na decy-
zje NSA dotyczącą dwóch uchwał 
uznanych przez WSA w Gliwi-
cach za nieważne. Jest też wyrok 
sądu WSA o wpisaniu do reje-
stru. Jeśli w tej sprawie nie bę-
dzie odwołania do NSA, ośrodek 
będzie mógł rozpocząć działal-
ność – na podstawie zezwolenia 
wydanego przez wojewodę. Je-
śli jednak pojawi się zaskarże-
nie, to znów wszystko przesunie 
się w czasie. Ale i na to miasto 
jest przygotowane, bo są uchwały 
samorządowców z Tychów i Ko-
bióra o powołaniu związku mię-
dzygminnego dla prowadzenia 
i utrzymania DPS.

– Jeśli DPS ostatecznie zosta-
nie wpisany do rejestru, przepro-
simy Kobiór za zamieszanie i roz-
poczniemy działalność – dodał 
prezydent A. Dziuba. – Paradok-
salnie, choć wojewoda nie dopuś-
cił DPS do użytkowania, to nie 
protestował, kiedy przyjęto tam 
uchodźców z Ukrainy, czyli ich 
akceptuje. Ale już naszych star-
szych mieszkańców – nie.
leszek sobieraj ●

Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, w Tychach spadnie liczba oddawanych mieszkań. 
Na szczęście nie dotyczy to lokatorów bloku TTBS przy al. Bielskiej…
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sPowolnienie 
w budowniCtwie
liczba Wydanych pozWoleń NA buDOWę SPADłA O POłOWę.

znamy wyniki tegorocznej Kwesty Listopadowej.

sto tysięcy dlA hospicjum

Ho
sp

icj
um

 im
. Ś

w.
 Ka

lik
sta

 I

tyChy wygrały 
w warszawie
czy upór WojeWody NADAL bęDZIE uTRuDNIAł ROZPOcZęcIE DZIAłALNOŚcI DPS „DObRE 
mIEJScE”?
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Przemysław Sawicki od 1 listopa-
da 2022 roku jest nowym dyrek-
torem w Zespole Szkół nr 4 im. 
Janusza Groszkowskiego. Nomi-
nację dyrektorską otrzymał kil-
ka dni temu z rąk zastępcy pre-
zydenta Tychów ds. społecznych 
Macieja Gramatyki.

Placówka z al. Bielskiej 100 
jest doskonale znana nowemu 
dyrektorowi, pracuje w niej 
bowiem od pond trzydzie-
stu lat jako nauczyciel historii 
oraz podstaw przedsiębiorczo-
ści. Od 4 listopada 2013 r. był 
jej wicedyrektorem, a od lipca 

br. po śmierci dyrektora Zyg-
munta Marczuka był pełniącym 
obowiązki dyrektora. 1 listopa-
da 2022 r. zostało mu powie-
rzone, po wygranym konkur-
sie, stanowisko dyrektora ZS 
nr 4 na okres pięciu lat.

57-letni Przemysław Sawi-
cki oprócz nauki historii i pod-
staw przedsiębiorczości, prowa-
dził także zajęcia rewalidacyjne 
dla uczniów z orzeczeniami Po-
radni Psychologiczno–Pedago-
gicznej. 
rn ●

W najbliższą niedzielę, 13 li-
stopada w parafii bł. Karoliny 
Kózkówny przy ul. Tischnera 
50 obchodzony będzie odpust 
parafialny, połączony z uro-
czystościami związanymi z 35. 
rocznicą beatyfikacji patronki 

kościoła. Uroczystą sumę odpu-
stową odprawi i wygłosi kazanie 
abp Adrian Galbas, od grudnia 
ub. roku koadiutor diecezji ka-
towickiej.

W przededniu uroczystości 
odpustowej, a także w związ-

ku z rocznicą odzyskania przez 
Polskę niepodległości, w koście-
le odbędzie się koncert pieśni re-
ligijnych i patriotycznych. 12 li-
stopada o godz. 18 zaśpiewa chór 
Filharmonii Śląskiej w Katowi-
cach. WW ●

Nowa Metrolinia – M 15 – połą-
czy Tychy z Lędzinami, Mysło-
wicami i Sosnowcem. To pierw-
sze bezpośrednie połączenie tych 
miast. Autobusy linii M 15 wy-
jadą na trasę w czwartek, 10 li-
stopada.

Przypomnijmy, iż Metroli-
nie uruchamiane są regularnie 
od maja ubiegłego roku. Ich za-
daniem jest zwiększenie dostęp-
ności oferty komunikacyjnej 
i usprawnienie podróży w mia-
stach i gminach, przez które prze-
biegają, do czasu budowy kolei 
metropolitalnej. Autobusy Metro-
linii M 15 na swojej trasie częś-
ciowo jeździć będą drogą ekspre-
sową S1, co przyspieszy ich kursy. 
W Tychach i Lędzinach autobu-
sy obsłużą strefy ekonomiczne, 
w Sosnowcu – rejon ośrodków 
akademickich. W Tychach i Sos-
nowcu umożliwią dojazd do wo-

jewódzkich szpitali specjalistycz-
nych.

Autobusy tej Metrolinii będą 
kursować codziennie, w dni ro-
bocze w szczycie co 30 min, poza 
szczytem co 45 min oraz wieczo-
rem co godzinę. W dni wolne 
– co 60 min.

Kilka danych o nowej trasie:
–   Metrolinia M 15 jest pierwszym 

bezpośrednim połączeniem Ty-
chów z Zagłębiem;

–   Czas przejazdu na całej trasie 
będzie wynosił ok. 65 min;

tRaSa W kieRuNku SOS-
NOWca: Tychy Towarowa – Hi-
permarkety – Paprocańska – Pił-
sudskiego – Dmowskiego – Gen. 
Grota-Roweckiego – Niepodle-
głości – Urząd Miasta – Tęcza 
– Lędziny Centrum Logistyczne 
– Hołdunów Pętla – Kosztowy Ry-
nek – Kosztowy Dzióbka – Niw-
ka Fabryka – Sosnowiec Rondo 

Ludwik – Sosnowiec Dworzec 
PKP – Pogoń Orla – Pogoń Koś-
ciół – Pogoń Akademiki – Sosno-
wiec Szpital Wojewódzki.
tRaSa W kieRuNku tychóW: 
Sosnowiec Szpital Wojewódzki 
– Pogoń Akademiki – Pogoń Klub 
Kiepury – Pogoń Orla – Sosno-
wiec Dworzec PKP – Sosnowiec 
Rondo Ludwik – Niwka Fabryka 
– Kosztowy Dzióbka – Kosztowy 
Rynek – Hołdunów Pętla – Lędzi-
ny Centrum Przesiadkowe – Ty-
chy Szpital Wojewódzki – Tęcza 
– Urząd Miasta – Niepodległo-
ści – Gen. Grota-Roweckiego 
– Dmowskiego – Piłsudskiego 
– Paprocańska – Hipermarkety 
– Tychy Towarowa.

Także 10 listopada uruchomio-
na zostanie nowa Metrolinia – M 
109, która połączy Sławków z Dą-
brową Górniczą. 
ls ●

W siedzibie Teatru BELFEgoR 
związani z tyskim życiem po-
lityczno-kulturalnym panowie 
sfotografowali się w dość niety-
powych pozach. Czy raczej port-
kach... zsuniętych po kostki. Jak 
sami twierdzą „zrobili to dla jaj”. 
I to dosłownie. Inicjatywa bo-

wiem wpisuje się w akcję #mo-
vember, która ma na celu zwięk-
szenie świadomości na temat 
zdrowia mężczyzn.

Listopad został uznany na ca-
łym świecie miesiącem solidar-
ności z mężczyznami zmagający-
mi się z nowotworami gruczołu 

krokowego oraz rakiem jąder. 
Publikacją zdjęcia dołączamy się 
do akcji i zachęcamy wszystkich 
mężczyzn do pogłębienia wiedzy 
na temat raka jąder i prostaty oraz 
regularnych badań profilaktycz-
nych (można je wykonać same-
mu w domu). kp ●

reklama

W zespole szkół nr 4.

nowy dyreKtor

Nowy dyrektor ZS nr 4 (z lewej) pracuje w tej szkole od 1991 roku.
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tyszanie włączają się do akcji #movember.

zrobili to… dlA jAj
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uroczystości w parafii bł. Karoliny.

odpust i Koncert

pierwsze połączenie autobusowe Tychów z Zagłębiem.

stArtuje metroliniA m 15

nAgrody dlA nAjzdolniejszych

7 listopada w Teatrze Małym odbyła się  uroczysta VII Tyska Gala Najzdolniejszych Uczniów, podczas 
której wręczono nagrody, wyróżnienia i stypendia dla uczniów osiągających wyjątkowe wyniki artystyczne, 
sportowe i naukowe. Relację z wydarzenia zamieścimy w następnym numerze „Twoich Tychów”.  kp ●
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Wigilia Dla POtRZeBującychflash

Krzysztof Król z Klubu Radnych Prezydenta Andrzeja Dziuby już po raz trzeci organizuje Wigilię Dla 
Potrzebujących. Na swoim fanpage’u na facebooku ogłosił zbiórkę finansową i rzeczową. Podczas 
tej drugiej zbiera wartościowe przedmioty (już dysponuje czapeczką z podpisem Igi Świątek 
czy koszulkami barcelony z podpisem Roberta Lewandowskiego), które zlicytuje, zaś środki 
przeznaczy na zakup wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych i niezamożnych. Do akcji włączył 
się także prezydent Tychów; będzie do wylicytowania kolacja z Andrzejem Dziubą. – W ubiegłym 
roku udało się wspomóc ponad 800 osób. mam nadzieję, że w tym wesprzemy jeszcze więcej. 
Zapraszam do kontaktu przez mój fanpage, numer telefonu (601484545) lub osobiście w moim 
biurze radnego (ul. mąkołowska 60). kp ●

ar
c.

◆ 4.11, OkOłO gODZiNy 17, 
Na OZNakOWaNym PRZej-
ściu Dla PieSZych z wyzna-
czoną ścieżką rowerową w ciągu 
ul. Kościuszki doszło do potrące-
nia rowerzystki przez kierującą 
fordem. Jeszcze przed przyjazdem 
służb ratunkowych na miejsce 
z pomocą poszkodowanej po-
spieszyli świadkowie zdarzenia. 
Rowerzystka z obrażeniami cia-
ła została przetransportowana 
do szpitala. Ze względu na zakwa-
lifikowanie tego zdarzenia jako 
wypadek, na miejsce wezwany zo-
stał dodatkowo technik krymi-
nalistyki. Utrudnienia w ruchu 
trwały ponad dwie godziny. Poli-
cjanci KMP Tychy prowadzą w tej 
sprawie dalsze postępowanie.
◆ Na SkRZyżOWaNiu ul. 
aNDeRSa – BuRSchegO 
– hlONDa DOSZłO 4.11 
DO ZDeRZeNia kierujących 

huyndaiem i toyotą. Na szczęście 
nikt nie ucierpiał. Ze wstępnych 
ustaleń pracujących na miejscu 
policjantów wynika, że kierowca 
toyoty najprawdopodobniej wy-
musił pierwszeństwo na jadącym 
hyundaiem.
◆ DO ZaDymieNia W kOt-
łOWNi jeDNegO Z DOmóW 
PRZy ul. DamROta DOSZłO 
2.11. Po dotarciu na miejsce 
i rozpoznaniu sytuacji okaza-
ło się, że nie doszło do pożaru, 
a jedynie do zadymienia podczas 
rozpalania w piecu. Strażacy od-
dymili pomieszczenia i zakończy-
li działania po około godzinie.
◆ 1.11 Na ul. SikORSkiegO 
W RejONie SkRZyżOWaNia 
Z ul. żółkieWSkiegO ZDe-
RZyły Się tRZy SamOchODy: 
fiat, renault i opel. Jedna osoba tra-
fiła pod opiekę ratowników me-
dycznych i została przetransporto-

wana do szpitala Z ustaleń policji 
wynika, że kierowca fiata nie za-
chował należytej ostrożności i ude-
rzył w tył renault, a ten następnie 
– w opla. Działania służb na miej-
scu trwały ponad godzinę.
◆ SPOkOjNie i BeZPiecZ-
Nie miNął Długi WeekeND 
ZWiąZaNy Z DNiem WSZySt-
kich śWiętych. W ciągu sześ-
ciu dni policjanci nie odnotowa-
li żadnego wypadku drogowego, 
do kolizji wyjeżdżali 13 razy. 
W tym czasie zatrzymali 5 nie-
trzeźwych kierujących, z cze-
go jeden popełnił przestępstwo 
prowadząc pojazd w stanie nie-
trzeźwości, a czterech pozo-
stałych popełniło wykroczenie 
prowadząc pojazd po spożyciu 
alkoholu. Łącznie mundurowi 
wykonali ponad 600 badań na za-
wartość alkoholu w organizmie 
kierujących. ls ●

Jedna osoba trafiła do szpitala po zderzeniu fiata, renault i opla na ul. Sikorskiego.
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Do 16 listopada trwa rejestracja 
na organizowaną przez Miejskie 
Centrum Oświaty w Tychach 
konferencję pn. „Uczenie się 
przez działanie – jak wprowadzać 
zmiany”. Wydarzenie odbędzie się 
29 listopada w sali koncertowej 
AUKSO w budynku Mediateki 
przy al. Piłsudskiego 16.

Konferencja odbędzie się 
w godzinach od 9.30 do 14. 

W ramach tegorocznej edycji 
konferencji będzie możliwość 
poszerzenia wiedzy w tematy-
kach poruszanych na wykładach 
podczas warsztatów, które odbę-
dą się tego samego dnia w godz. 
14.30-16.

Konferencję oraz warsztaty 
poprowadzą eksperci: Oktawia 
Gorzeńska, Ewa Radanowicz, 
prof. Monika Wiśniewska-Kin, 

Weronika Kisiel oraz Anna i Ro-
bert Sowińscy.

Rejestracji na konferencję 
(link do stosownych formula-
rzy znaleźć można na stronie 
www.umtychy.pl) oraz na war-
sztaty należy dokonać oddziel-
nie. Udział w wydarzeniu jest 
bezpłatny, a liczba miejsc ogra-
niczona.
uM ● 

konferencja w mediatece.

uczenie się przez dziAłAnie
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Prezydent Miasta Tychy
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony 

na najem lokali użytkowych przy ul. Żorskiej 93-93B oraz ulicy Żorskiej 91-91A

1. TERMIN i MIEJSCE PRZETARGU
PRZETARG odbędzie się 8.12.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 102 (I piętro).

2. CENY WYWOŁAWCZE STAWKI CZYNSZU NETTO za 1 m² ORAZ WYSOKOŚĆ WADIUM:

Nr lokalu/położenie pow. użytkowa 
(m²)

stawka wywoławcza czynszu  
netto/m² Wadium

lokal nr 1 ul. Żorska 93-93B składający się z 3 pomieszczeń 59,70 10 zł 500 zł
lokal nr 2 ul. Żorska 93-93B składający się z 2 pomieszczeń 24,39 10 zł 500 zł
lokal ul. Żorska 91-91A składający się z 4 pomieszczeń 57,19 10 zł 500 zł

Do wylicytowanej stawki czynszu miesięcznego zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie 
zawarcia umowy najmu. Aktualnie stawka ta wynosi 23%.
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Osoba która wygra przetarg jest zobowiązana do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony 3 
lata. Jeżeli uczestnik, który wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy najmu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

3. FORMA, TERMIN, MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM, WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA ORAZ WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:
Wpłata wadium przelewem lub w kasie (gotówka) najpóźniej do 2.12.2022 roku. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek 
bankowy Urzędu Miasta Tychy nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Przetarg polega na licytacji 
stawki czynszowej za 1m² powierzchni lokalu. Postąpienie wynosi 10% wywoławczej stawki czynszu (za 1 m²) w zaokrągleniu do pełnych złotych. 
Minimalne postąpienie wynosi: 1 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium oraz złożenie oświadczeń i dokumentów:
• zgłoszenie przystąpienia do przetargu na najem lokalu użytkowego zawierające oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargów.
• dowód wpłaty wadium
W przypadku złożenia dokumentów do przetargu na więcej niż jeden lokal użytkowy, wskazane warunki należy spełnić oddzielnie dla każdego 
lokalu. Dowód wpłaty wadium oraz wymagane oświadczenia i dokumenty należy złożyć do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 Tychy (Biuro Obsługi Klienta, parter budynku, stanowisko nr 3 lub na 7 piętrze, pokój 717) w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu użytkowego nr 1 przy ul. Żorskiej 93-93B”; „Przetarg na najem lokalu użytkowego nr 2 przy ul. Żorskiej 
93-93B”, „Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Żorskiej 91-91A”.
w terminie do 2.12.2022 roku do godziny 13.00.
Prezydent Miasta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub 
unieważnienie przetargu. Prezydent Miasta Tychy wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej może odwołać ogłoszony przetarg 
z ważnych powodów.
Prezydent Miasta Tychy wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy podmiot 
który wygra przetarg nie będzie mógł rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń 
i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej działalności.

4. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI:

z up. PREZYDENTA MIASTA TYCHY  
WYKONUJĄCEGO ZADANIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

mgr Igor Śmietański 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

reklama

jak już pisaliŚMy, 
W niezagosp odaro-
Wanej częŚci budynku 
przy al. piŁsudskiego 
(Między Mediateką 
a halą sportoWą Mosir) 
poWstanie hub zielo-
nej gospodarki, czyli 
Miejsce dla firM zaj-
Mujących się szeroko 
pojętą ekologią, zie-
lonyMi technologiaMi 
i zWalczanieM skutkóW 
globalnego ocieplenia 
i zMian kliMatycznych. 
26 października urząd 
Miasta podpisaŁ uMoWę 
na Wykonanie projektu 
tej inWestycji.

Miasto chce na budowę 
HUB-u pozyskać środki z pro-
gramu Fundusz Sprawiedli-
wej Transformacji. Gmina sta-
ra się o pozyskanie 100 mln zł 
na sfinansowanie tego przed-
sięwzięcia. W ramach niedaw-
no podpisanej umowy firma 
Paradox ma m.in. opracować 
projekt zagospodarowania tere-
nu oraz projekt architektonicz-
no-budowlany wraz z opiniami, 
uzgodnieniami, pozwoleniami 
i innymi niezbędnymi doku-
mentami, a także uzyskać po-
zwolenia na budowę.

zielony akcelerator biznesu
Tyski Hub Zielonej Gospodarki 
będzie przestrzenią open spa-
ce z możliwością korzystania 
ze wszystkich dostępnych urzą-
dzeń biurowych. Spełni zadania 
typowego inkubatora przedsię-
biorczości, który pomoże stawiać 
pierwsze kroki młodym przedsię-
biorcom, wspomoże start-upy or-
ganizacyjnie oraz prawnie na po-
czątku ich drogi gospodarczej. 
Jako akcelerator biznesowy wspie-
rać będzie młode firmy w zakre-
sie pozyskiwania finansowania 
na rozwój. Wartością dodaną 
takiego połączenia jest udostęp-
nienie podmiotom pewnej ścież-
ki rozwoju. Mogą się rozwijać, 
przechodząc po kolei wszystkie 
szczeble. Hub Zielonej Gospodar-
ki ma być okazją do nawiązania 
relacji biznesowych w obrębie 
działań klimatycznych. Będzie 
to forum edukacji i wymiany 
wiedzy i kontaktów – z naciskiem 
na edukację, wdrażanie praktycz-

nych działań redukujących ślad 
węglowy i możliwości pozyski-
wania funduszy dla projektów 
klimatycznych.

– Chcemy wspomóc przed-
siębiorstwa, firmy i działalności, 
które chciałyby rozwijać się w tym 
obszarze. Do tej pory środki, któ-
re pozyskiwaliśmy, przeznaczali-
śmy głównie np. na komunikację 
miejską albo na infrastrukturę: 
kanalizację, przebudowę dróg, 
budowę parkingów czy oświet-
lenie. Teraz uznaliśmy, że czas 
zwrócić się z ofertą do przedsię-
biorców, którzy też płacą podatki 
u nas w mieście i także są ważną 
częścią naszego miasta. Mamy na-
dzieję, że to zachęci przedsiębior-
ców i mieszkańców do pozostania 
w mieście, a także do lokowania 
swoich firm właśnie w Tychach – 
mówi Hanna Skoczylas zastępca 
prezydenta Tychów ds. zrówno-
ważonego rozwoju.

zielona wyspa na śląsku
Tychy od zawsze są postrzegane 
jako zielone miasto i nasi samo-
rządowcy chcą, aby ten stan się 
utrzymał. – Chcemy w jednym 
miejscu zgromadzić wszystkie 
strefy aktywności, administracji 
publicznej, przedsiębiorstw pry-
watnych, start-up’ów, być może 
też uczelni, które w swojej dzia-
łalności zajmują się szeroko poję-
tą ekologią, zmianami klimatycz-
nymi, nowymi źródłami energii 
– mówi Jan Cofała, naczelnik 
Wydziału Innowacji i Inwesty-
cji w Urzędzie Miasta Tychy. – 
Docelowo planujemy, że będzie 
można zasięgnąć w nim szczegó-

łowych informacji np. na temat 
fotowoltaiki, termomodernizacji 
czy pomp ciepła. Każdego roku 
gmina oferuje mieszkańcom po-
moc, a wciąż nie wszyscy tysza-
nie wiedzą, jak po nią sięgnąć. 
HUB ma być również miejscem 
dla mieszkańców, gdzie każdy 
będzie mógł zasięgnąć infor-
macji o aktualnie trwających 
w mieście programach związa-
nych z zieloną ekonomią. Trze-
ba również zauważyć, że świat 
się zmienia w zawrotnym tem-
pie. Globalne trendy wskazują, 
że ekonomia i gospodarka przy-
szłości będzie miała kolor zielo-
ny. Ze zmianami klimatycznymi 
nie ma co dyskutować, im trze-
ba przeciwdziałać tak w ska-
li globalnej jak i lokalnej. Jako 
samorządowcy przyglądamy się 
rozwiązaniom, które stosuje się 
w największych miastach świata 
i z powodzeniem implementuje-
my je w Tychach. Zielone dachy, 
ogrody deszczowe, miejskie sady 
czy pasieki to są drobne ale nie-
zbędne cegiełki. Dzięki tyskiemu 
Hubowi Zielonej Gospodarki nie 
będziemy musieli podglądać roz-
wiązań z odległości, bo będziemy 
je mieli u nas, na miejscu. Mam 
nadzieję, że to nasze rozwiązania 
będą podglądane – dodaje na-
czelnik Cofała.

Zgodnie z planem w przyszłym 
roku zostanie podpisana umowa 
na przebudowę budynku. Jeże-
li nie będzie problemów z wyło-
nieniem wykonawcy w przetargu 
pierwsze prace powinny ruszyć 
pod koniec przyszłego roku.
kp ●

na rzeCz zielonej 
gosPodarki
podpisano uMoWę NA PROJEKT INWESTycJI.

Hub Zielonej Gospodarki ma powstać w środkowej części obiektu 
przy al. Piłsudskiego – pomiędzy Mediateką a halą sportową.
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Przy okazji obchodzonego nie-
dawno Dnia Edukacji Narodo-
wej tyska Szkoła Podstawowa nr 
14 z Oddziałami Integracyjnymi 
uhonorowała dwie osoby hono-
rowymi tytułami Przyjaciel SP 14. 
Wyróżnienia te, poparte stosow-
nymi ryngrafami, otrzymali: rad-
ny tyskiej RM Józef Twardzik i ks. 
proboszcz Janusz Lasok z parafii 
pw. św. Marii Magdaleny. „Ser-
decznie dziękujemy za bezcenne 

wsparcie naszych działań na rzecz 
rozwoju szkoły. Pana zaangażo-
wanie i życzliwość przyczyni-
ły się do wychowania uczniów 
Czternastki w duchu wartości 
patriotycznych i obywatelskich, 
wpływając na podniesienie jako-
ści nauczania w naszej szkole” – 
czytamy na podziękowaniach dla 
radnego. Podobne słowa podzię-
kowań otrzymał także ks. Janusz 
Lasok. WW ●

już po raz siódMy 
W tychach proWadzona 
jest kaMpania „19 dni 
przeciWko krzyWdzeniu 
dzieci i MŁodzieży”. 
tyscy saMorządoWcy 
przyŁączają się do akcji 
zainicjoWanej przez 
szWajcarską fundację 
„WoMen’s World suMMit 
foundation” (WWsf).

W tym roku przez 19 dni odbę-
dą się szkolenia w placówkach 
oświatowych, miejskich instytu-
cjach i Gemini Park Tychy. Od 1 
do 19 listopada tyska „Żyrafa” 
i napis TYCHY podświetlone 

są na pomarańczowo – wstążecz-
ki w tym kolorze są symbolem 
akcji.

na wszystkich kontynentach
Kampania rozgrywa się na wszyst-
kich kontynentach, w większości 
krajów świata. Na początku li-
stopada prowadzi się rozmowy 
o prawach dziecka, godności, 
szacunku, bezpieczeństwie, wol-
ności, o tych wartościach, które 
są niezbędne do prawidłowego 
rozwoju i dobrego życia. W Pol-
sce koordynatorem wydarzenia 
jest Fundacja po DRUGIE, któ-
rej motto brzmi. „Naszym ma-
rzeniem jest tworzenie świata, 

w którym nie ma przemocy wo-
bec dzieci i młodzieży”.

– Już w lipcu rozpoczęliśmy 
przygotowania do kampanii, 
w trakcie której podejmujemy 
wspólne działania na rzecz pro-
filaktyki dotyczącej krzywdze-
nia. Kampanię na całym świecie 
koordynuje genewska organiza-
cja zajmująca się prawami dzie-
ci i kobiet. W ubiegłym roku do-
konaliśmy czegoś niesamowitego. 
W kampanii wzięło udział 365 
partnerów. Podsumowaniem te-
gorocznych działań będzie,, Ogól-
nopolskie Forum Dobrych Prak-
tyk”, podczas którego specjaliści 
i praktycy będą wspólnie wymie-

niać się doświadczeniami – mó-
wią organizatorzy kampanii.

Przemoc w liczbach
Jak wynika z danych Ministerstwa 
Sprawiedliwości (I połowa 2021 
roku), pokrzywdzonych w pro-
cesach karnych, we wszystkich 
sądach w Polsce było 21.337 
dzieci, z czego 10.604 stanowiły 
dziewczynki, a 10.773 – chłopcy. 
W poprzednich latach statysty-
ki prezentowały się następująco: 
2020 r. – 42.624 pokrzywdzonych 
małoletnich (21.233 dziewczy-
nek, 21.391 chłopców), 2019 r. 
– 57.028 (28.655 dziewczynek, 
28.373 chłopców). Według ogól-

nopolskich statystyk policyjnych 
(statystyka.policja.pl) w minio-
nym roku wypełniono 64.250 
sztuk „Niebieskiej Karty A” – for-
mularza zgłoszenia z danymi oso-
by, co do której zachodzi podej-
rzenie, iż jest obiektem przemocy 
w rodzinie. W porównaniu z po-
przednimi latami mamy tu wy-
raźny spadek – w 2019 roku for-
mularzy tych wypełniono 74.313, 
a w 2020 roku 72.601. Z danych 
wynika, że w porównaniu do lat 
2019 i 2020, w 2021 r. nastąpił 
też spadek liczby zgłoszonych 
przypadków przemocy w rodzi-
nie. Odnotowano 141.409 sytu-
acji dotyczących poszczególnych 
rodzajów przemocy, co w od-
niesieniu do 2020 r. dało spadek 
o 22.656 przypadków, natomiast 
w stosunku do 2019 r. – spadek 
o 24.693 takie sytuacje. W 2021 r. 
zarejestrowano 50.002 przypadki 
przemocy fizycznej, 70.611 – psy-
chicznej, 1.048 – seksualnej, 1.548 
– ekonomicznej oraz 18.200 przy-
padków „innego rodzaju prze-
mocy”. We wszystkich tych ka-
tegoriach – jak podkreśla policja 
– odnotowano mniejsze lub więk-
sze spadki w porównaniu do po-
przedniego roku. Raport policji 
wyraźnie wskazuje, że zdecydo-
wanie najczęściej zgłaszaną formą 
przemocy wobec nieletnich w ro-
dzinie, zarówno w ubiegłym roku, 
jak i dwóch poprzednich latach, 

pozostaje przemoc psychiczna. 
Przypadki tego rodzaju znęcania 
stanowią niemalże 50 proc. ogól-
nej liczby przypadków przemo-
cy w rodzinie. Zgłoszone sytuacje 
przemocy fizycznej stanowią 35,4 
procent.

19 dni w tychach
Przez 19 dni listopada napis TY-
CHY przy al. Niepodległości oraz 
„Żyrafa” w Parku Miejskim będą 
podświetlone na pomarańczowo, 
a na kilkunastu przystankach po-
jawią się plakaty promujące kam-
panię. Na zlecenie urzędu miasta 
prof. Jadwiga Jośko-Ochojska po-
prowadzi dla pracowników pla-
cówek oświatowych i miejskich 
instytucji wykład „Brak empa-
tii rodzi przemoc”. Ośrodek In-
terwencji Kryzysowej Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tychach przeprowadzi warszta-
ty dla mieszkańców OIK „Empa-
tia wychodzi na plus”. Ponadto 
opracuje i rozdystrybuuje mate-
riały zawierające m.in. informa-
cje, gdzie można zgłaszać sytuacje 
przemocy. W miejskich instytu-
cjach pojawią się ulotki, traktują-
ce o problemie przemocy wobec 
dzieci. Tyscy nauczyciele, pra-
cownicy oświaty, urzędnicy i rad-
ni w ramach protestu przeciwko 
przemocy wobec dzieci przez 19 
dni noszą pomarańczowe wstążki 
przypięte do odzieży. kp ●

wsPólnie PrzeCiwko PrzemoCy
19 dni PRZEcIWKO KRZyWDZENIu DZIEcI I młODZIEży.

reklama

radny twardzik i ksiądz Lasok.

przyjAciele sp 14

Radny Twardzik i proboszcz Lasok otrzymali wyróżnienia 
z rąk dyrektorki SP 14 Małgorzaty Chełchowskiej.

SP
 14

Od 1 do 19 listopada „Żyrafa” i napis TYCHY 
podświetlone są na pomarańczowo.
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Już za miesiąc miasto Tychy po-
woli przygotowywać się będzie 
do Świąt Bożego Narodzenia, 
a jedno z ulubionych miejsc tyszan 
– plac Baczyńskiego – na XIV Ty-
ski Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Po kilku latach przerwy powraca 
też wspólne strojenie choinek od-
bywające się w formie konkursu 
skierowanego do dzieci z tyskich 
przedszkoli, szkół podstawowych 
i domów kultury.

Nic tak nie rozczula jak ozdoby 
choinkowe, pieczołowicie przy-
gotowywane przez najmłodszych! 
Dlatego po raz kolejny Miejskie 
Centrum kultury w Tychach za-
prasza do udziału w konkursie 
„Drzewko Bożonarodzeniowe” 
odbywającego się na inaugura-
cję tegorocznego XIV Tyskiego 
Jarmarku Bożonarodzeniowego 
w Tychach. 16 grudnia na placu 
Baczyńskiego stanie 12 choinek, 
o których przystrojenie zadba-
ją sześcioosobowe reprezenta-
cje dzieci ze zgłoszonych pla-
cówek. Pod okiem opiekunów 
najmłodsi wyczarują świątecz-
ną atmosferę zdobiąc drzewka 
– a to za każdym razem piękny 
lokalny akcent, który sprawia, 
że Jarmark może wystartować 
z pełną mocą!

W ramach konkursu, podczas 
zajęć w placówkach własnych, 
zgłoszonych do konkursu pod-
miotów dzieci przygotują ozdoby 
(łańcuchy, kokardy, bombki, za-
wieszki czy szpic), którymi następ-
nie, w dniu inauguracji Tyskiego 
Jarmarku Bożonarodzeniowego 
przystroją drzewka. Komisja oce-
niać będzie estetykę wykonania 
ozdób, ich oryginalność i praco-
chłonność, a podczas zdobienia 
choinek – spójność kompozy-
cyjną całości. Uwaga! Opiekun 
lub nauczyciel może wyznaczyć 
maksymalnie sześcioro chętnych 
do wzięcia udziału w konkursie 
dzieci, których zadaniem będzie 
własnoręczne stworzenie ozdób 
i przystrojenie nimi drzewek.

Organizatorzy podkreślają 
wartość udziału w konkursie – 
to nie tylko rozwój umiejętności 
plastycznych dzieci czy kultywo-
wanie tradycji strojenia choinek, 
ale także aktywizacja społeczno-
ści, która zbierać będzie się wokół 
udekorowanych drzewek. W mi-
nionych latach (lata 2018 i 2019) 
wśród ozdób można było znaleźć 
między innymi te nawiązujące 
do miasta – znalazły się tu ozdoby 
w barwach tyskich drużyn spor-
towych czy herbu Tychów.

W konkursie mogą wziąć 
udział dzieci z tyskich przed-
szkoli, szkół podstawowych 
i miejskich domów kultury zgło-
szone jako grupy przez opieku-
nów. Regulamin i kartę zgłosze-
nia można znaleźć na stronie 
www.kultura.tychy.pl. Organi-
zatorzy czekają na zgłoszenia 
do 16 listopada do godz. 12.00 

lub do wyczerpania miejsc. 
W konkursie weźmie udział 
dwanaście pierwszych zgło-
szeń dostarczonych osobiście 
do Miejskiego Centrum Kul-
tury w Tychach lub e-mailowo 
na adres daria.gawronska@mck.
tychy.pl

Warto zawalczyć o zwycię-
stwo – pula nagród finansowych 

w Konkursie wynosi 2000 zło-
tych – laureaci pierwszego miej-
sca otrzymają 1000 złotych, a da-
lej kolejno 600 i 400 złotych. Dla 
wszystkich grup przewidziane 
są ponadto pamiątkowe dyplomy. 
Ogłoszenie wyników odbędzie się 
pierwszego dnia Jarmarku, w pią-
tek 16 grudnia o 18.30.
Mb ●

jakie oświetlenie świąteczne 
w Tychach?

jAK co roKu 
w świętA…
Miasto ogłosiło przetarg na wy-
konanie oświetlenia świątecznego 
w mieście. Będzie ono podobne 
jak w ubiegłym roku.

Do 14 listopada będą przyjmo-
wane oferty w postępowaniu prze-
targowym dotyczącym oświetle-
nia świątecznego w Tychach. Jak 
w wielu innych miastach, z uwa-
gi na sytuację energetyczną, po-
stanowiono nie zwiększać kwoty, 
która była na ten cel przeznacza-
na w poprzednich latach. Po-
dobny będzie też jego zakres lub 
zostanie zmodyfikowany w za-
leżności od rozstrzygnięć prze-
targu. Przypomnijmy, iż na świą-
teczne ozdoby w 2021 wydano 
500 tys. zł. Wszystkie oświetle-
nia świąteczne mają być LED-
owe, a więc pobór energii będzie 
stosunkowo niewielki.

Przy okazji warto przypo-
mnieć, iż obecnie w mieście re-
alizowany jest system wymiany 
opraw na LED-owe i automatyza-
cji ulicznego oświetlenia, co po-
zwoli na zredukowanie wydatków 
na ten cel o prawie 30 proc. 
ls ●

MuzeuM Miejskie 
W tychach od czterech 
lat przygotoWyWaŁo 
się do WystaWy, której 
Wernisaż MiaŁ Miejsce 
W ubiegŁy piątek. MoWa 
tutaj o WystaWie 
MalarstWa i grafiki 
„stanisŁaW MazuŚ. Mniej 
znany” pod kuratelą 
dr. patryka oczko. 
WystaWa potrWa do 25 
lutego, zaŚ 18 listopada 
i 9 grudnia W godz.18-
19 zaplanoWane 
jest oproWadzanie 
kuratorskie.

Urodzony w Lublinie absolwent 
Wydziału Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, 
dwukrotny stypendysta Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki i od lat 
związany z Tychami, Stanisław 
Mazuś jest niezwykle płodnym 
artystą. Pomimo zaawansowane-
go wieku (7 listopada skończył 
82 lata) wciąż maluje codziennie, 
stąd też przylgnął do niego przy-
domek „Pracuś”. To umiłowanie 
swojego rzemiosła widać w każ-
dej z wystawionych prac.

Wystawa łączy teraźniejszość 
z przeszłością – prezentuje naj-
nowsze, nieeksponowane jesz-
cze obrazy artysty z lat 2018–
2022 oraz prace zgromadzone 
w zbiorach Muzeum Miejskiego 
w Tychach, które reprezentują ca-
łokształt jego twórczości.

Człowiek miasta
– Cztery lata przygotowywaliśmy 
się do tej wystawy – rozpoczę-
ła wydarzenie Aleksandra Ma-
tuszczyk, dyrektorka Muzeum 
Miejskiego w Tychach. – Dziś 
mamy zaszczyt przedstawić zbiór 

prac prawdziwego tuza sztuki. 
Pan Stanisław jest absolutnie fan-
tastycznym artystą, ale też osobą, 
w której życiorys wpisane są losy 
naszego miasta. Tak, jak wielu in-
nych, Stanisław Mazuś przybył 
do Tychów, aby rozpocząć nowe 
życie. Jednak jak nikt inny wpły-
nął na stworzenie tyskiego życia 
kulturalnego. To w jego pracow-
ni spotykały się najważniejsze 
osobistości zarządzające kulturą 
w naszym mieście. Bardzo mnie 
cieszy, że są tutaj dzisiaj z nami 
Jan Łyp, Hubert Chwalczyk czy 
Jan Kulbicki. Częścią tego śro-

dowiska był nasz bohater. Czuł 
młodość miasta i jego energię. 
Trudno wskazać wydarzenie czy 
instytucję kulturalną, do których 
powstania Stanisław Mazuś by się 
nie przyczynił – kontynuowała 
Aleksandra Matuszczyk.

„To w jego tyskiej pracowni 
malarskiej, funkcjonującej w la-
tach 1973–1993 przy ul. Dąbrow-
skiego, bywało wielu ludzi kultu-
ry i sztuki, tam rodziły się liczne 
inicjatywy kulturalne, m.in. fe-
stiwal „Śląska Jesień Gitarowa” 
wraz z towarzyszącą mu impre-
zą – ogólnopolską wystawą „Mu-

zyka w malarstwie”. Organizował 
i współorganizował ogólnopol-
skie plenery malarskie, m.in. 
„Impresje Mikołowskie” i „Be-
skidzkie Integracje Sztuki”. Jest 
laureatem wielu nagród i wy-
różnień. Odznaczony Srebrnym 
Medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” (2014) oraz Zło-
tą Odznaką Honorową za Za-
sługi dla Województwa Śląskie-
go (2019). Jego prace znajdują 
się w zbiorach instytucji pań-
stwowych, w muzeach i kolek-
cjach prywatnych w kraju oraz 
za granicą (m.in. w Galerii Uf-

fizi we Florencji) ” – wyliczyła 
Agnieszka Woszczyńska w listo-
padowym numerze „Ram Kul-
tury”.

„mniej znany”, ale wciąż bardzo 
lubiany
– Doskonale pamiętam ostatnią 
wystawę w Muzeum Miejskim 
sprzed 12 lat. To było cudowne 
spotkanie – przemówił Stani-
sław Mazuś. – Jestem ogrom-
nie wdzięczny, że dyrekcja wciąż 
interesuje się moimi pracami. 
Wszystkie moje obrazy powsta-
ły na zasadzie zachłyśnięcia się 
zjawiskiem, czy to jest worek ce-
buli, słoik czy też garść orzechów. 
Do stworzenia dzieła potrzebne 
jest niewiele więcej niż nic – po-
wiedział w rozmowie z nami.

Wystawę otwiera autoportret 
artysty podczas pracy nad pej-
zażem. Jak sam wspomniał, nie 
ma w malowaniu autoportretów 
żadnej megalomanii czy hołubie-
nia swojego ego, a jedynie chęć 
dążenia do doskonałości. Dosko-
nałość prezentują liczne martwe 
natury, stanowiące częstokroć 
odniesienia do kondycji współ-
czesnego człowieka oraz pejzaże, 
w których przyroda zdecydowa-
nie dominuje nad śladami ludz-
kiej bytności. Sporo prac przed-
stawia pejzaże – głównie tyskie 
i z Tychami związane – powsta-
łe m.in. na specjalne zamówie-
nia władz miasta oraz podczas 
plenerów. Osobna część prezen-
tuje świat grafiki warsztatowej. 
Powstałe w latach 1966–1970 
prace opisują rzeczywistość za-
równo w sposób dosłowny jak 
i symboliczny, odwołując się 
do realiów społeczno-politycz-
nych. Uwidacznia się to w apoka-
liptycznych kompozycjach z cy-

klu „Kara”. Wisienką na torcie 
jest jedna z większych i bodajże 
najstarszych prac artysty – gra-
fika zatytułowana i przedstawia-
jąca Tbilisi.

– Pomimo, że początkowo 
zakładaliśmy przedstawić tyl-
ko dzieła najnowsze, to jednak 
zwróciliśmy się ku wystawie re-
trospektywnej – mówi kura-
tor wystawy dr Patryk Oczko. – 
Przedstawiamy państwu grafiki, 
które odbiliśmy z matryc znaj-
dujących się w zbiorach arty-
sty. Cały czas jednak szukaliśmy 
prac i tematów mniej znanych. 
Przeprowadziliśmy bardzo długą 
rozmowę z artystą i zostanie ona 
przedstawiona w formie publika-
cji, którą przygotowujemy na fi-
nisaż wystawy. Będzie ona kore-
spondowała z przedstawionymi 
pracami, niejednokrotnie opo-
wiadając o ich powstaniu.

Wernisaż zgromadził prawdzi-
we tłumy, wśród których znaleź-
li się wierni fani oraz oczywiście 
fanki twórczości Stanisława Ma-
zusia, którego obdarowały kwia-
tami. – Wśród ponad 7 tysię-
cy obrazów nie namalowałem 
jednego, w który bym nie wsa-
dził serca, emocji, siebie. Każ-
dy z nich jest portretem moich 
stanów emocjonalnych. Poprzez 
płótno, pędzel i paletę wyrażam 
to, co się dzieje w moim wnętrzu. 
Bez tych wewnętrznych tarć nie 
ma dzieła, nie ma sztuki – za-
uważył malarz. I jak tu nie darzyć 
sympatią takiego człowieka?
kaMil peszat ●

konkurs „Drzewko bożonarodzeniowe”.

dzieci ustroją choinKi

W poprzednich latach zdarzały się ozdoby z tyskimi akcentami.

M
ag

da
len

a B
or

uc
ka

mistrz Palety mniej znany
WystaWa dzieŁ stanisŁaWa Mazusia W muZEum mIEJSKIm. 

Autor prezentowanych prac podczas wernisażu wystawy. Z prawej dyrektorka 
Muzeum Miejskiego w Tychach Aleksandra Matuszczyk.
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WRZUCAMY:
 ODPADY I RESZTKI ŻYWNOŚCI POCHODZENIA 
ROŚLINNEGO,

 OBIERKI I OGRYZKI PO OWOCACH 
I WARZYWACH, SKÓRKI OD BANANÓW,  
RESZTKI OWOCÓW CYTRUSOWYCH,

 PRZETERMINOWANE PRODUKTY SPOŻYWCZE, 
STARY CHLEB, PRZETERMINOWANE WYROBY 
CUKIERNICZE, CIASTA, DROŻDŻÓWKI, ITP.

 ODPADY KUCHENNE (RESZTKI ŻYWNOŚCI,  
PIEROGI, PRZETERMINOWANE JOGURTY,  
FUSY PO KAWIE I HERBACIE),

 RESZTKI PRODUKTÓW MLECZARSKICH,  SERY,
 RESZTKI MIĘSA PRZETWORZONEGO: GOTOWANEGO, 
PIECZONEGO,

 RYBY I RESZTKI RYB,
 OLEJE, OLIWA, TŁUSZCZE ROŚLINNE (ZLANE DO 
ORYGINALNEGO OPAKOWANIA),

 JAJKA, SKORUPKI JAJ.

wrzucaj produktybez opakowań 

ODPADY
BIO-KUCHENNE

reklama
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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 sta-
nie! Zadzwoń 517 300 610 Bo war-
to!

usŁugi:

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

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

Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223
Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176
Elektryk. Tel. 504 877 825

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

Sprzątanie piwnic, ogródków, domów 
tel.691 577 335
Płytkowanie, hydraulika, gładzie, 
malowanie Tel. 668 651 688

finanse:

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

praca:

Przyjmę krawcową, może być emerytka 
tel. 602 802 095

nieruchoMoŚci:

KUPIĘ

MIESZKANIE
2 lub 3 pokojowe

w Tychach

tel.: 669 696 681

SPRZEDAM
Sprzedam garaż bez kanału 21m2 na 
oś. P. Tel: 600 313 382

WYNAJMĘ

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, miesz-
kanie do remontu, cena 249.000 zł do ne-
gocjacji, 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 289.000 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 kuchnia 
z oknem, duże możliwości aranżacyjne, 
cena 369.000 zł do negocjacji, 731 713 
110 www.ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec os. Łabędzie 3 pokoje, 
63,92m2 parter z ogródkiem i garażem, 
do wejścia  cena 499.000 zł tel 728 713 
101 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. A 101 m2 (po podłodze ok. 115 
m2), 2 poziomowe mieszkanie, niski blok, 
2 piętro, 5 pokoi, 2 łazienki, duże możli-
wości aranżacyjne, cena 584.000 zł do ne-
gocjacji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl

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

Tychy Czułów ul. Piaskowa działka 944 
m2, rewelacyjna lokalizacja przy lesie, 
wjazd od północy, kanalizacja przy dział-
ce woda i gaz w pobliżu, cena 450 000zł 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Bojszowy, działka przy drodze asfalto-
wej, 967 m2, działka budowlana, wśród 
terenów zielonych, 12 minut do Tychów, 
cena 199.600 zł 731 713 100 www.
ASTON.com.pl

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

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 z domem do remon-
tu, cena 250.000 zł 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
Tychy Mąkołowiec, dom w zabudowie 
bliźniaczej w wysokim standardzie, 124 
m2 4 pokoje, garaż w bryle budynku 
nowa cena
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

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

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:

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

autoreklama

Prezydent Miasta Tychy
woj. śląskie

OGŁOSZENIE
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy, Uchwały Nr XLIII/808/22  

z dnia 29 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, Cienistej, Alei 

Niepodległości,Grota-Roweckiego i linii kolejowej w Tychach.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1029 z późn. zm.), informuję o przyjęciu przez Radę 
Miasta Tychy Uchwały Nr XLIII/808/22 z dnia 29 września 2022 r., dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU OSIEDLA C W REJONIE ULIC: HARCERSKIEJ, CIENISTEJ, ALEI 
NIEPODLEGŁOŚCI, GROTA-ROWECKIEGO I LINII KOLEJOWEJ W TYCHACH.

Z treścią planu miejscowego oraz:
a) uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 

polegającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
ustaleń projektu planu miejscowego,

b) podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego planu miejscowego 
w odniesieniu do rozpatrywanych różnych rozwiązań alternatywnych, a także informację, 
w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
– ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
– opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Po-

wiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
– propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień planu miejscowego.
można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta 
Tychy, al. Niepodległości 49, w godzinach pracy urzędu. Treść ww. dokumentu opublikowana 
jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
/-/mgr Igor Śmietański

komunikat

Prezydent 
Miasta Tychy

unieważnia przetarg ograniczony na najem 
lokalu użytkowego położonego w Tychach 
przy ul. de Gaulle’a 12 z przeznaczeniem 
na pracownię artystyczną, który odbył się 
10 sierpnia 2022 roku.

komunikat
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iNfORmatOR kiBica

Piłka NOżNa. i liga: 11.11 GKS Tychy – chojniczanka (godz. 
18); iV liga: 12.11 HLKS II Tychy – unia Racibórz (11); liga okrę-
gowa: 11.11 Wilkowice – JuWe Jaroszowice (12), 12.11 Pasjonat 
– OKS Zet Tychy (13.30); klasa a: 12.11 Studzionka – Siódemka 
(13.30), 12.11 Ogrodnik cielmice – unia bieruń (13.30); klasa b: 
13.11 Gardawice II – czułowianka (13.30), 13.11 JuWe II – brzeź-
ce (13.30).
kOSZykóWka. i liga: 13.11 Dziki Warszawa – GKS Tychy (20).
futSal. i liga: 13.11 GKS Futsal Tychy – Gwiazda (18).
SiatkóWka. ii liga mężczyzn: 9.11 TKS Tychy – AKS Rzeszów 
(19). ls ●

Nie był to udany weekend dla 
naszych ligowców. Przegrali – 
po raz pierwszy w tym sezonie 
– koszykarze GKS Tychy, punkty 
zostawili w Lublinie piłkarze GKS 
Futsal Tychy, przegrały II-ligowe 
siatkarki, a siatkarze przełożyli 
mecz na 9.11. W piłkarskiej lidze 
okręgowej liderowi nie sprostała 
drużyna OKS Zet Tychy, ale cen-
ną wygraną zanotowała drużyna 
JUWe Jaroszowice.

lider… zakotwiczony
Mecz liderującego w tabeli GKS 
z czwartą drużyną – Kotwicą Ko-
łobrzeg był wydarzeniem ósmej 
kolejki I ligi koszykarzy. Tysza-
nie jednak tym razem musieli 
uznać wyższość rywala i doznali 
pierwszej w tym sezonie poraż-
ki. Od początku mecz im się nie 
układał – pierwszą kwartę wygra-
li rywale 32:20. Później tyszanie 
kilka razy zbliżyli się do przeciw-
nika, jednak nie na tyle, by po-
krzyżować im plany. Dla GKS 
najwięcej, bo 28 punktów (6 zbió-
rek) zdobył Patryk Kędel.
gkS tychy – SeNSatiON kO-
tWica kOłOBRZeg 73:82 
(20:32, 20:20, 19:19, 14:11)
gkS tychy: Kędel 28, Wieloch 
14, Koperski 10, Mąkowski 8, 
Kamiński 5, Krajewski 3, Ziaja 3, 
Nowak 2, Chodukiewicz.

Porażka futsalistów
Pierwszoligowi piłkarze GKS Fut-
sal Tychy minimalnie przegrali 
w Lublinie, ulegając miejscowe-
mu AZS 3:4. Bramki dla GKS 
zdobyli: Migdał, Pytel i Haase, 
a drużyna Bartłomieja Nogi za-
grała w składzie: Mura, Sobecko 
– Pytel, Krzyżowski, Kołodziej-
czyk, Migdał – Haase, Kosowski, 
Kokot, Pasierbek – Szostok, Stets, 
Moskwa.

awans Polonii
Piłkarki Polonii Tychy wygra-
ły rundę jesienną Śląskiej Ligi 

Trampkarek i tym samym uzy-
skały awans do Centralnej Ligi 
Juniorek U15. O zwycięstwie za-
decydował ostatni mecz, w któ-
rym tyszanki pokonały główne 
rywalki Skrę Częstochowa 2:1. 
To pierwszy w historii awans 
drużyny Polonii na centralny 
szczebel rozgrywek w tej katego-
rii wiekowej.

tylko siatkarki
W miniony weekend grały tylko 
siatkarki, bo siatkarze mecz 6. ko-
lejki rozegrają 9.11. Podopiecz-
nym Krzysztofa Pałki nie udał się 
jednak wyjazd do Suszca, gdzie 
drużyna przegrała z UKS 1:3 
(17:25, 15:25, 25:17, 20:25).

z trenerem Pustelnikiem
Tuż przed zakończeniem rundy 
jesiennej w drużynie OKS Zet 
Tychy nastąpiła zmiana trenera. 
Roberta Balcerowskiego na dwa 
ostatnie mecze zastąpił trener 
Zbigniew Pustelnik. Jak się do-
wiedzieliśmy, wiosną na ławce 
trenerskiej ma zasiąść Michał Sło-
nina, który pracował z zespołem 
w poprzednim sezonie.

W 14. kolejce OKS Zet nie 
sprostał liderowi – rezerwie Re-
kordu Bielsko-Biała, przegrywając 
na własnym boisku 0:2. Wygra-
ło natomiast JUWe Jaroszowice, 
odnosząc cenne zwycięstwo nad 
czołową drużyną Czarnymi Jawo-
rze 5:2. Po tej kolejce JUWe zaj-
muje 10. miejsce z 18 pkt, OKS 
Zet jest na 12. miejscu – 14 pkt. 
Prowadzi Rekord II – 37 pkt.
klaSa a: Rudołtowice – Ogrod-
nik Cielmice 2:3, Siódemka – Piast 
Gol 1:4. Ogrodnik jest na 4. miej-
scu – 25 pkt, Siódemka – na 12. 
– 16 pkt. Prowadzą Studzionka 
i Woszczyce – po 30 pkt.
klaSa B: Czułowianka – Czarni 
Piasek 6:2, Warszowice – JUWe 
II 3:3. Czułowianka jest liderem 
– 29 pkt, rezerwa JUWe na 10. 
miejscu – 12 pkt. ls ●

na boiskach i parkietach

o ligowe punKty

We wtorek, 8 listopada o godz. 
19 Tyska Galeria Sportu zapra-
sza na spotkanie ze Zbigniewem 
Modrzikiem, wieloletnim bram-
karzem futsalowej drużyny GKS 
Tychy. Wydarzenie zatytułowa-
ne jest „Ostatni Mohikanin fut-
salu”.

Modrzik grał na pozycji 
bramkarza w latach 1997–2022. 
W ostatnim czasie coraz częściej 

zastępowali go młodsi zawodni-
cy, ale dopiero teraz – w wieku 51 
lat! – postanowił definitywnie za-
kończyć karierę sportową. Spot-
kanie z udziałem także zaproszo-
nych gości i kibiców będzie okazją 
do wspomnień o sportowym ży-
ciu popularnego „Zbynka”. Pomo-
gą w tym rozmowy, ale też pre-
zentacja zdjęć i filmów. Wstęp 
na spotkanie jest wolny. kg ●

sobotni Mecz derboWy 
gks tychy z rucheM 
chorzóW z peWnoŚcią 
usatysfakcjonoWaŁ 
kibicóW, bo byŁo 
W niM praWie Wszystko: 
Walka, MnóstWo akcji 
ofensyWnych, praWie 40 
strzaŁóW, zMieniające 
się proWadzenie 
i eMocjonująca 
końcóWka.

Trójkolorowi po wyjściu na mu-
rawę sprawiali wrażenie nieco 
ospałych i w pierwszym kwa-
dransie niemal całkowicie od-
dali inicjatywę gościom. Rywale 
już w 3 min. mogli otworzyć wy-
nik, ale stojący tuż przed bram-
ką GKS Kwietniewski minął się 
z piłką i nie wykorzystał stupro-
centowej okazji. Podobnie jak 
Swędrowski w 14 min., po strzale 
którego Konrad Jałocha trochę 
przypadkowo uratował zespół 
przed stratą gola.

Po okresie naporu chorzo-
wian wreszcie obudzili się ty-
szanie i już w 17 min. cieszyli 
się z gola. Patryk Mikita wrzucił 
piłkę z lewej strony w pole karne, 
tam minął się z nią Daniel Ru-
min, ale po drugiej stronie boi-
ska czekał Marcin Kozina. Młody 
tyski pomocnik wrzucił futbo-
lówkę z powrotem pod bramkę 
Ruchu i tym razem Rumin był 
już na miejscu i głową pokonał 
Bieleckiego.

Gol ożywił miejscowych, któ-
rzy mieli potem jeszcze kilka oka-
zji do podwyższenia prowadze-
nia, ale ani Krzysztof Wołkowicz 
ani Kozina nie zdołali ich wyko-
rzystać. Z kolei Ruch, po otrząś-
nięciu się z szoku po stracie 
gola, wykorzystał swoje szanse 
i w ostatnich minutach I połowy 
odwrócił losy meczu. Najpierw 

w 40 min. Mateusz Czyżycki nie 
upilnował Swędrowskiego, który 
po dośrodkowaniu z lewej strony 
skierował piłkę głową do siatki 
Jałochy i wyrównał. Z kolei w 45 
min. prosta strata Jana Biegań-
skiego przy wyprowadzaniu pił-
ki skutkowała kolejną centrą pod 
bramkę i uderzeniem Pląskow-
skiego, który nie dał bramka-
rzowi GKS najmniejszych szans. 
Humoru na przerwę nie popra-
wił tyszanom w doliczonym cza-
sie gry Czyżycki, który posłał pił-
kę tuż nad poprzeczką.

Na szczęście wyrównanie 
przyszło tuż po zmianie stron. 
Tym razem to Trójkolorowi za-
skoczyli gości dobrym począt-
kiem, który już w 47 min. przy-
niósł gola. Antonio Dominguez 
prostopadle obsłużył Macieja 
Mańkę, który dośrodkował pił-
kę na dalszy słupek, gdzie najwy-
żej wyskoczył… najniższy w polu 
karnym Rumin i ponownie gło-
wą pokonał Bieleckiego.

Kilka minut później bramka-
rza Ruchu zmusił do maksymal-
nego wysiłku strzałem z dystansu 
Wołkowicz, chwilę potem Do-
minguez był bliski umieszczenia 
piłki tuż przy słupku, ale i tym 
razem golkiper przyjezdnych dał 
radę wybić ją na róg.

Choć w ostatnim kwadran-
sie – przy przewadze Ruchu 
– piłkarze obu zespołów oddali 
jeszcze kilka strzałów (w całym 
spotkaniu 20:17 lepsi w próbach 
byli goście), to jednak remiso-
wy rezultat nie uległ zmianie 
aż do końcowego gwizdka arbi-
tra. Na pomeczowej konferencji 
prasowej trener Ruchu Jarosław 
Skrobacz mówił o niedosycie 
i stracie dwóch punktów, na-
tomiast Dominik Nowak zwra-
cał uwagę na fakt, iż na boisku 
widzieliśmy bodaj trzech wy-

chowanków GKS, co zwiastuje 
rozwój drużyny i klubu, a tak-
że przypomniał o „szpitalu” 
w drużynie i sporej grupie pił-
karzy, która boryka się z kon-
tuzjami.

Derby zakończyły rundę je-
sienną w I lidze. GKS Tychy za-
mknął ją na 11. miejscu, a loka-
ta w dolnej połówce tabeli chyba 
nie jest tym, na co liczyli piłka-
rze i kibice. Być może uda się 
ją jeszcze trochę poprawić pierw-
szym meczem rundy rewanżo-
wej (w piątek u siebie z Choj-
niczanką), ale żeby otrzymać 
szansę na grę w barażach trze-
ba będzie dobrze przepracować 
zimę, rozejrzeć się za wzmocnie-
niami i w połowie lutego wrócić 
do gry o zakładany przed sezo-
nem cel.
gkS tychy – Ruch chO-
RZóW 2:2 (1:2). Gole: Rumin 
(16’ i 47’) oraz Swędrowski (40’) 
i Pląskowski (45’).
gkS tychy: Jałocha – Mań-
ka (69’ Połap), Buchta, Żytek, 
Wołkowicz – Kozina (78’ Ja-
roch), Biegański, Domínguez 
(89’ Ploch), Czyżycki, Mikita 

– Rumin (89’ Machowski). Żółte 
kartki: Buchta, Mańka i Rumin.

W pozostałych spotkaniach 
17. kolejki: Wisła – Łęczna 1:2, 
Sandecja – Zagłębie 4:1, Resovia 
– Podbeskidzie 2:2, Arka – Ter-
malica 1:2, Odra – ŁKS 1:2, Ka-
towice – Chojniczanka 3:0, Skra 
– Stal 0:1, Chrobry – Puszcza 
1:0.
Wojciech Wieczorek ●

i liga
1. łKS 17 34 27:16
2. Puszcza 17 33 28:19
3. Ruch 17 31 24:17
4. chrobry 17 30 29:23
5. Katowice 17 27 20:13
6. Arka 17 27 29:33
7. Termalica 17 26 27:21
8. Podbeskidzie 17 26 24:23
9. Stal 17 25 29:23
10. Wisła 17 23 23:21
11. gkS tychy 17 22 31:29
12. Zagłębie 17 21 20:23
13. łęczna 17 18 25:25
14. Resovia 17 16 18:28
15. Odra 17 15 22:33
16. chojniczanka 17 14 19:29
17. Skra 17 14 9:26
18. Sandecja 17 13 14:26

derby na remis
gks tychy KOńcZy PIERWSZą RuNDę SEZONu 2022/23 W DOLNEJ POłóWcE TAbELI.

Piłkarze drugiej drużyny GKS Ty-
chy przegrali w miniony weekend 
kolejne spotkanie. Tym razem 
podopieczni trenera Jarosława 
Zadylaka musieli uznać wyższość 
MKS Lędziny, a decydujący gol 
padł w końcówce ze strzału sa-
mobójczego.

Beniaminek z Lędzin bar-
dzo mocno wszedł w mecz 
i już w 6 min. objął prowadze-
nie po dośrodkowaniu z rzutu 
rożnego i celnej główce Wójcika. 
Na wyrównanie musieliśmy cze-
kać niemal godzinę, bo dopiero 
w 57 min. wprowadzony w prze-
rwie Wilk zamienił na gola ide-
alne dogranie Pipii.

Remis nie zadowalał żadnej 
z drużyn, więc zarówno lędzi-
nianie jak i Trójkolorowi w ostat-
nich dwóch kwadransach dążyli 
do zdobycia zwycięskiego gola. 
Na kilka minut przed końcem pe-
chowo po rzucie rożnym inter-
weniował Chwaja i po golu sa-

mobójczym komplet punktów 
zainkasowali gospodarze.
mkS lęDZiNy – gkS ii tychy 
2:1 (1:0). Gole: Wilk (57’) oraz 
Wójcik (6’) i Chwaja (86’ sa-
mob.).
gkS ii tychy: Odyjewski – Za-
rębski, Żelazowski, Oleksy, Le-
wandowski (46’ Chwaja), Parkit-
ny (77’ Kawka), Pipia, Orliński, 
Kopczyk, Rabiej (86’ Parysz), 
Kacprowski (46’ Wilk). Żółta 
kartka: Oleksy.

W pozostałych meczach 14. 
kolejki: Racibórz – Bełk 4:2, Pod-
beskidzie II – Czechowice 0:0, Ła-
ziska – Unia Turza 4:2, Jasienica 
– ROW 1:3, Drogomyśl – Ornon-
towice 1:2, Czaniec – Kuźnia 4:3, 
Landek – Łękawica 3:1.

Przed ostatnią kolejką run-
dy jesiennej rezerwa GKS Tychy 
zajmuje w tabeli 7. lokatę z do-
robkiem 20 punktów i stratą 11 
punktów do lidera – Polonii Ła-
ziska Górne. ●

spotkanie w Tyskiej Galerii Sportu.

ostAtni tAKi… zbyneK

W iV lidze.

zdecydowAł 
sAmobój

14 | 8 listopada 2022 www.tychy.plsporttWoje tychy



reklama

nauka pływania.

w szKole 
i Klubie
Sportowa Szkoła Podstawowa 
nr 19 i Miejski Ośrodek Sportu 
Młodzieżowego organizują nabór 
na bezpłatne zajęcia z pływania 
dla uczniów klas trzecich szkół 
podstawowych.

Zajęcia będą się odbywa-
ły na pływalni Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 19 (al. Niepod-
ległości 190), a prowadzić je będą 
nauczycielki i trenerki pływania 
Aleksandra Radek i Barbara Ba-
ranowska. Treningi zaplanowano 
w środy w godz. 14.40–15.25, piąt-
ki 16.10–17 i soboty 9.30–10.15.

Można się zgłaszać telefonicz-
nie: 501-453-707 lub 605-450-
752. ls ●

Z medalowymi trofeami wróciły 
z prestiżowych zawodów judoczki 
UKS Ippon Tychy. Patrycja Ste-
faniuk i Marta Simon stanęły 
na podium mistrzostw Polski.

Patrycja Stefaniuk startowała 
w Otwartych Akademickich Mi-
strzostwach Polski Juniorek i Ju-
niorów Młodszych w Gliwicach. 
Podopieczna Urszuli Bożek i Ja-
nusza Bożka wywalczyła tytuł 
wicemistrzowski. Z kolei trzy 
zawodniczki pojechały na Mi-
strzostwa Polski Młodzików 
i Młodziczek w Kielcach. W tych 
silnie obsadzonych zawodach 
wzięło udział 549 zawodników 
i zawodniczek z 147 klubów. 
Najlepiej zaprezentowała się 
Marta Simon, która wywalczyła 
brązowy medal. W jej kategorii 
wagowej (do 44 kg) startowało 
16 rywalek. Tyszanka walczy-
ła z dużą determinacją i bardzo 
efektownie – w pierwszej run-
dzie pokonała przez ippon za-
wodniczkę Legionu Zamość Ali-
cję Uchymiak, a później, także 
przez nokaut, Jagodę Biesiade-
cką a UKSJ Mysłowice. W wal-
ce o wejście do finału zmierzyła 
się z Niną Potok z MOSiR Tu-

chów. Był to bardzo wyrównany 
pojedynek, wystarczyła chwila 
nieuwagi i w ostatniej sekun-
dzie rywalce udało się pokonać 
zawodniczkę Ipponu. Ostatnią 
walkę o brązowy medal tyszan-
ka stoczyła z zawodniczką Ame-
lią Guzewicz z Meiyo Warszawa. 

Tym razem Marta nie dała się 
zaskoczyć, przejęła inicjatywę 
i jej dynamiczny rzut seoi-na-
ge, sędziowie ocenili na ippon. 
Pozostałe zawodniczki – Kin-
ga Cichoń i Nikola Jarosińska 
– odpadły w walkach repasażo-
wych. ls ●

podwójny sukces zawodniczek uKS Ippon.

nA mistrzowsKim podium

Medalistki mistrzowskich turniejów – Patrycja Stefaniuk i Marta Simon. Najmłodsi rywalizowali w tradycyjnym Biegu Jelonka.
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W aMerykańskiej 
MiejscoWoŚci st. 
george W stanie utah 
rozegrano MistrzostWa 
ŚWiata ironMan 70.3 
(1,9 kM pŁyWania, 
90 kM jazdy roWereM, 
21,1 kM biegu). W iMprezie 
WystartoWaŁo troje 
tyszan: alicja pyszka-
bazan, patrycja 
jasińska i Maciej 
pacanoWski.

Najlepiej zaprezentowała się Ali-
cja Pyszka-Bazan, która w kate-
gorii 25-29 lat zajęła 13. lokatę. 
Zanotowała czas 4:52.25, co dało 
jej 72. miejsce wśród kobiet.

– Zimno zweryfikowało 
wszystko – stwierdziła. – Pro-
gnozowano, że zawody będą 
w rozgrywane w temperaturze 
ok. 32-34 stopni i takie tempe-
ratury lubię. Nikt natomiast nie 
brał pod uwagę, że w tym rejo-
nie temperatura potrafi w ciągu 
dwóch dni spaść z 30 do… 3 stop-
ni. Warunki dla wszystkich były 
wprawdzie takie same, jednak 
każdy znosi je inaczej. Stąd też 
osiągnęłam wyniki poniżej ocze-
kiwań, tym bardziej, że wcześ-
niejsze wskazywały, że jestem 
w stanie ścigać się ze światową 

czołówką. Poza tym zdecydowa-
nie lepiej czuję się na płaskich 
trasach rowerowych, pozba-
wionych stresujących zjazdów, 
na których prędkość przekracza 
70 km na godzinę.

Startująca w tej samej katego-
rii wiekowej Patrycja Jasińska za-
notowała czas 5:27.28 i zajęła 89. 
miejsce w kategorii oraz 435. lo-
katę wśród pań.

– Niestety, startowałam z kon-
tuzją i biorąc to po uwagę, jestem 
zadowolona ze startu – powie-
działa tyska triathlonistka. – Zim-
no rzeczywiście mocno dało się 
we znaki. Wiedzieliśmy, że triat-
hlon będzie rozgrywany na gó-
rzystej trasie i jeśli ktoś nie jest 
przyzwyczajony do szybkich zjaz-
dów, to miał problem z psychi-
ką. Przełamać obawy i zjeżdżać 
w tak szybkim tempie nie jest ła-
two. Na pewno ten start był dla 
mnie cennym doświadczeniem, 
jednym z najtrudniejszych, w ja-
kich do tej pory brałam udział.

Z kolei Maciej Pacanowski 
z czasem 4:57.14 był 214. w kat. 
40-44 oraz 1424. wśród męż-
czyzn.

– Termin mistrzostw świata 
spowodował, że tegoroczny se-
zon bardzo się wydłużył – do-
dał Maciej Pacanowski. – Trzeba 

było znacznie dłużej utrzymy-
wać najwyższą formę, począwszy 
od zawodów, w których zdoby-
wało się kwalifikacje na MŚ – 
po same mistrzostwa. Zawody 
w St. George były świetnie przy-
gotowane, w każdej konkurencji 
przebiegały szybko i sprawnie. 
Na ogół startuję w triathlonach 
organizowanych na płaskich tra-
sach, tutaj podczas biegu i jaz-
dy rowerem mieliśmy góry, więc 
trudno porównywać czasy. Oczy-
wiście mogło być lepiej, jeśli cho-
dzi o czasy i lokaty, ale i tak je-
stem zadowolony. Oprócz innych 
rzeczy, w tych zawodach liczy-
ło się doświadczenie zdobywa-
ne na takich trasach. Nie wy-
starczy pojechać na miejsce kilka 
dni wcześniej i potrenować. Nie 
narzekałem na zimno, bo star-
towaliśmy dzień później niż 
dziewczyny i było o kilka stop-
ni więcej. Jednak i tak po wyj-
ściu z wody nie było przyjemnie, 
choć nie można powiedzieć, aby 
zimno – jak to było w przypad-
ku rywalizacji kobiet – wpłynęło 
na wyniki. Jedyne co, to po pły-
waniu musiałem założyć grub-
sze ubrania na rower, a to spra-
wiło, że w strefie zmian straciłem 
3-4 minuty.
ls ●

W Paprocanach rozegrano piątą 
edycję Biegu Jelenia – Otwarte 
Mistrzostwa Tychów w Przełajach 
– organizowany przez SPLA przy 
współpracy z MOSiR.

Oto najlepsi w poszczegól-
nych kategoriach: 16-34 lat 
– Ewa Stypińska (Bytom) 44.20 

i Mateusz Michalec (Chełm Śl.) 
40.15; 35-49 lat – Ewelina Ma-
jewska (Tychy) 45.31 i Domi-
nik Walendowski (Tychy) 41.01; 
50 i więcej – Anna Sokołowska 
(Meszna) 59.15 i Tomasz Lache-
ta (Dąbrowa Górnicza) 44.08. 
ls ●

najlepsi w V biegu Jelenia.

mistrzowie przełAjów

triathlon  
na trzy głosy
uczestnicy MistrzostW ŚWiata PODSumOWuJą START W ST. GEORGE.  

W rozgryWkach 
polskiej hokej ligi 
MaMy przerWę, która 
potrWa do 16 listopada, 
a czas ten Wykorzysta 
reprezentacja, która 
Wyjeżdża na turniej 
baltic challenge cup 
W koWnie.

W niedzielę 6.11 rozpoczęło się 
zgrupowanie, po którym biało-
czerwoni udadzą się na Litwę, 
gdzie zmierzą się z gospodarza-
mi zawodów, Łotwą „B” oraz 
Estonią. W kadrze znalazło się 
kilku zawodników GKS Tychy: 
Kamil Lewartowski, Olaf Biza-
cki, Oskar Jaśkiewicz, Mateusz 
Gościński, Bartłomiej Jeziorski 
i Filip Starzyński.

Tymczasem w rozgrywkach li-
gowych drużyny rozpoczęły trze-
cią rundę sezonu zasadniczego. 
Tyszanie zainaugurowali ją zwy-
cięskim meczem z STS Sanok.

Zaczęło się od wykluczenia 
Karola Sobeckiego już w pierw-

szej minucie, ale na szczęś-
cie obyło się bez konsekwencji. 
Za to w 4 min. Christian Mrocz-
kowski otworzył wynik meczu 
ładnym strzałem z okolic bulika. 
Gospodarze ruszyli do ataku, bli-
ski powodzenia był Filip Komor-
ski, a chwilę później przed szansą 
stanął Filip Starzyński, który jed-
nak trafił w bramkarza. Rywale 
także kilka razy groźnie zaatako-
wali, ale gole nie padły i jak się 
okazało, musieliśmy na nie cze-
kać do 46 minuty. W pierwszej 
tercji tyszanie dwukrotnie gra-
li w przewadze, jednak nie wy-
korzystali okazji. W drugiej ter-
cji oba zespoły także próbowały 
zmienić rezultat, a największe 
kłopoty sprawiał gospodarzom 
Fin Ville Heikkinen, który kil-
ka razy chciał zaskoczyć Toma-
sa Fucika. Ostrzeliwanie bramek 
trwało do początkowych minu-
ty trzeciej odsłony, kiedy to w 46 
min. rywale zdobyli wyrównu-
jącą bramkę. Odpowiedź tyszan 
była natychmiastowa – minu-

tę później w zamieszaniu pod 
bramką STS Sanok Bartłomiej 
Jeziorski sięgnął krążka i cel-
nie strzelił. W 54 min. było już 
3:1 – Komorski dobrze przymie-
rzył i pokonał bramkarza gości. 
Nerwowe w wykonaniu sano-
czan były ostatnie minuty, dwu-
krotnie na ławkę kar lądowali 
gracze przyjezdnych i za dru-
gim razem, na 48 sekund przed 
końcową syreną, Alexandre Boi-
vin po raz czwarty w tym meczu 
pokonał sanockiego bramkarza. 
Była to pierwsza bramka tego za-
wodnika w barwach GKS.
gkS tychy – ciaRkO StS Sa-
NOk 4:1 (1:0, 0:0, 3:1). Bramki: 
Mroczkowski, Jeziorski, Komor-
ski, Boivin.

GKS Atomówki Tychy w so-
botę zmierzyły się z Unią Oświę-
cim, wygrywając 3:0 (1:0, 0:0, 
2:1). Bramki zdobyły: Garbocz, 
Bula i Churas. Tyszanki zajmu-
ją 3. miejsce w tabeli – 12 pkt, 
za Polonią – 18 pkt i Stoczniow-
cem – 16 pkt. ls ●

nokaut w ostatniej terCji
do reprezentacji polski NA bALTIc cHALLENGE cuP W KOWNIE POWOłANycH ZOSTAłO 
6 ZAWODNIKóW GKS TycHy.
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skorpion 24.X-21.Xi
choć jesteś w gorącej wodzie kąpany, tym razem 
planety zalecają rozwagę i ostrożność. Trzymaj 
się z dała od niepewnych interesów i ludzi, którzy 
za bardzo chcą ci pomóc.

strzelec 22.Xi-21.Xii
możesz teraz mierzyć wysoko. Twoje działania 
zaprowadzą cię do punktu, w którym zawsze 
chciałeś się znaleźć.

koziorożec 22.Xii-19.i
Nowe możliwości, przypływ gotówki, dobra 
passa to wpływ Księżyca, który teraz ma nad Tobą 
szczególną pieczę. Korzystaj!

Wodnik 20.i-18.ii
Odpuść trochę, a tydzień upłynie w miłej 
atmosferze. Gwiazdy, nawet jeśli nie przyniosą 
wielkich uniesień, to odwrócą Twoją uwagę 
od męczącej czasem codzienności.

ryby 19.ii-20.iii
W domu dużo zamieszania. Wprawdzie radosnego, 
ale na dłuższą metę ruch i harmider okażą się 
trochę męczące.

baran 21.iii-20.iV
Jesteś gotowy do zmian, o których wcześniej 
nie chciałeś słyszeć. miłość pojawi się nagle, 
a Twoje zdziwienie będzie mieszać się 
z zachwytem.

byk 21.iV-21.V
Przekonasz się, jak silna jest Twoja rodzina i jak 
bardzo możesz na niej polegać, mimo, że nie ominą 
cię drobne rozczarowania.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Jeżeli kurczowo trzymasz się błędnej decyzji 
tylko dlatego, że nie wyobrażasz sobie 
przyznania się do pomyłki, to możesz wpaść 
w pułapkę. Przemyśl to.

rak 21.Vi-22.Vii
możliwe spore zmiany – nastaw się do nich 
pozytywnie, a nie będziesz miał problemów 
z wprowadzeniem ich w życie. Niezależność 
myślenia bardzo ci w tym pomoże

leW 23.Vii-22.Viii
Twój partner nie będzie teraz zbyt rozmowny 
i otwarty – wielu rzeczy trzeba się domyślać. A jeśli 
ci się nie uda, uczuciowa burza gwarantowana.

panna 23.Viii-22.iX
W trudniejszych chwilach pomóż sobie 
ćwiczeniami relaksacyjnym. Pamiętaj, by dbać 
o siebie, nie tylko o innych.

Waga 23.iX-23.X
Zerwiesz z tym, co nie daje ci szczęścia. A jeśli 
pojawi się jakaś okazja na nowy początek, nie 
wahaj się.
 Wróżka adrasteja tel. 692 893 871
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zAAdoptuj mnie  

RM

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

Maniuś to jeden z naszych schro-
niskowych seniorów. Niedowidzi 
i niedosłyszy, przez co schroni-
skowa rzeczywistość jest dla niego 
jeszcze trudniejsza. Niestety, nikt 
do tej pory nie zainteresował się 
nim, nikt o niego nawet nie zapy-
tał. Jednak pomimo to wierzymy, 

że gdzieś jest człowiek, który po-
kocha naszego seniorka i da mu 
szansę, aby mógł zaznać jeszcze 
ciepła domu i bliskości człowieka. 
Maniuś potrzebuje tak niewiele... 
Ciepłego posłanka w spokojnym 
miejscu, miseczki z jedzeniem 
i krótkich spacerków. 

Szukamy dla niego spokojnego 
domu, w którym opiekun okaże 
mu cierpliwość i delikatność. 

Nie obawiajcie się adoptować 
seniorów. To bardzo wdzięczni 
towarzysze życia. Może Ty, Do-
bry Człowieku dasz szansę nasze-
mu Maniusiowi? rM ●

maniuś
8 listopada, wtorek
godz. 18 – PORTRETy LITERAcKIE: mikołaj 
Sokół – spotkanie z dziennikarzem i komenta-
torem sportowym, ekspertem Formuły 1 (mbP 
– mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – „OSTATNI mOHIKANIN FuTSALu” – 
spotkanie ze Zbigniewem modrzikiem, bram-
karską legendą GKS Futsal Tychy (Tyska Galeria 
Sportu, ul. Edukacji 7)

9 listopada, środa
godz. 17 – LAbORATORIum PANA KOR-
KA: „Jadalny układ planetarny, czyli lecimy 
w kosmos” – warsztaty fizyczne dla dzieci 
i młodzieży (Klub mcK urbanowice, ul. Prze-
jazdowa 8)
godz. 18 – JOLANTA FRASZyńSKA – spotka-
nie z aktorką z cyklu „Tury Kultury” (mbP – me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)

10 listopada, czwartek
godz. 17 – STRING ART – polsko-ukraińskie 
rodzinne warsztaty plastyczne (Klub mcK Wil-
kowyje, ul. Szkolna 94)

11 listopada, piątek
godz. 11 – TySZANKI I TySZANIE Z ORZEł-
KIEm NA PIERSI – świąteczne zwiedzanie Ty-
skiej Galerii Sportu (Tyska Galeria Sportu, 
ul. Edukacji 7)

12 listopada, sobota
godz. 19 – TRANSGRESJA – koncert repre-
zentanta rocka psychodelicznego (Klub mu-
zyczny underground, pl. Korfantego 1)
godz. 20 – SPIS– koncert (Art music club, 
ul. Oświęcimska 53)

14 listopada, poniedziałek
godz. 18 – ANDROmEDA – KINO, JAKIE ZNA-
cIE – projekcja filmu „Licorice Pizza” (Pasaż Kul-
tury Andromeda, pl. baczyńskiego)

12 listopada godz. 20: spis – kon-
cert, art Music club 

9 listopada godz. 18: jolanta 
fraszńyska – spotkanie 
z aktorką, Mbp – Mediateka
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cO Wiemy O PSie:

imię: maniuś
Płeć: samiec
NR eWiDeNcyjNy: 7645
Waga: około 10 kg
Wiek: około 13 lat
OBecNie PRZeByWa: w 
miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
telefON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

Hasło z krzyżówki nr 780: 
LECĄ LIŚCIE Z DRZEW.

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.

Więcej Na WWW.kultuRa.tychy.Pl
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