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tyskie obchody narodowego święta niepodległości odbyły się 11 listopada na rynku, pod urzędem miasta i w czułowie.

reklama

stronA 3

drenowanie miejskiego budżetu
Na wprowadzonych przez rząd zmianach 
podatkowych Tychy straciły prawie 100 mln. zł.

zmartwychwstały
O patrzeniu w niebo, uzależnieniu i pracowitości 
rozmawiamy ze Stanisławem Mazusiem.

o relacji kobiety i mężczyzny
21 listopada startuje 48. edycja festiwalu  
Tyskie Spotkania Teatralne.
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3 listopada w Urzędzie 
Miasta tychy odbyŁa 
się Xii sesja V kadencji 
MŁodzieżowej rady 
Miasta tychy. podczas 
sesji ślUbowanie 
zŁożyli nowi radni. 
zMianie UlegŁ również 
skŁad prezydiUM. 
na przewodniczącą 
wybrana zostaŁa 
weronika 
kieliba. FUnkcje 
wiceprzewodniczących 
będą peŁnić paUlina 
penkala, jakUb siejka 
oraz szyMon plichta, 
zaś sekretarza jUlia 
ŁUczUn.

Weronika studiuje socjologię 
na Uniwersytecie Śląskim. Jej 
głównym obszarem zaintereso-
wania jest wykorzystanie wiedzy 
socjologicznej w marketingu oraz 
komunikacji społecznej. W wol-
nym czasie w letnie dni jeździ 
na wrotkach, zaś zimą zapina 
narty. Z młodzieżową radą zwią-
zana jest od 3 lat, kiedy to zosta-
ła radną. Dzięki umiejętnościom 
społecznym już nawiązała liczne 
relacje m.in. z przewodniczącą 
MRM w Rybniku czy w Miko-
łowie. Swoją przyszłość wiązała 
z marketingiem, ale przez ostatnie 
lata bardziej się skłania ku pracy 
na rzecz społeczeństwa. Jak sama 
mówi: – Socjologia i marketing 
są bardzo ważnymi elementami 
pracy społecznika. Żeby zreali-
zować pomysł, trzeba umieć go 
dobrze przedstawić i zachęcić in-
nych do pomocy. A ja mam dużo 
pomysłów i bardzo lubię się nimi 
dzielić i nad nimi pracować wspól-
nie z ludźmi pełnymi energii.

Gratulacje nowo wybranym 
radnym złożyła przewodniczą-
ca Rady Miasta Tychy Barbara 
Konieczna. – Życzę nowym rad-
nym, jak i nowemu prezydium, 
wytrwałości i zapału do działa-

nia. Poprzeczka z po-
przedniej kadencji 
została zawieszona 
naprawdę wysoko – 
zauważyła przewod-
nicząca. Podczas sesji 
obecny był również 
miejski radny Sławo-
mir Sobociński oraz 
opiekun Rady To-
masz Budziosz, któ-
ry wręczył nowym 
radnym nominacje. 
– Serdecznie chciał-
bym pogratulować 
wszystkim radnym. 
Mam nadzieję, że ten 
czas będzie dla was 
owocny i spełnicie 
wszystkie swoje małe 
i duże cele. Pamiętaj-
cie, że wspólnie pra-
cujemy, by godnie re-
prezentować MRM.

– Dziękuję wam 
za zaufanie i powie-
rzenie mi tak odpo-
wiedzialnej funk-
cji – mówiła świeżo 
upieczona przewod-
nicząca MRM. – Je-
stem pewna, że razem 
zdziałamy napraw-
dę wiele i sprawi-
my, aby głos mło-
dzieży był w naszym 
mieście jeszcze bar-
dziej słyszany. Przed 
nami sporo pracy, 
ale jestem przekona-
na, że świetnie sobie 
poradzimy. W tym 
miejscu chciałabym 
również podzięko-
wać Mikołajowi Figlarskiemu 
za ostatni rok. Wiele się podczas 
tej współpracy nauczyłam, a te-
raz będę miała okazję wykorzy-
stać tę wiedzę w praktyce.

Ustępujący przewodniczący 
podziękował za cenne doświad-
czenie, podkreślił, że w minionej 
kadencji MRM podjęła ponad 70 

aktywności i życzył równie ak-
tywnego roku. Podczas sesji zo-
stały również uzupełnione składy 
zespołów doradczych. Na następ-
nej sesji MRM ustali plan pracy 
na najbliższy rok. Obecnie rada 
liczy 21 radnych (Mateusz Bro-
dowski, Nikola Chamera, Mikołaj 
Figlarski, Sylwia Juźwik, Weroni-

ka Kieliba, Anna Kozioł, Hanna 
Kozioł, Sandra Laskowska, Ju-
lia Łuczun, Jakub Łuszcz, Miłosz 
Malcher, Wiktoria Marek, Pauli-
na Penkala, Inka Plewa, Szymon 
Plichta, Oliwia Rychcik, Kamila 
Rzyska, Jakub Siejka, Grzegorz 
Studniarz, Milena Wagner, Jakub 
Żelazko). kaMil peszat ●

PrzewodniczącA młodych
weronika kieliba NOWą SZEfOWą MłODZIEżOWEj RADy MIASTA. 

Weronika Kieliba.

reklamakondolencje

kronika policyjna

◆ 10.11 PRZeD gODZiNą 11 
POiNfORmOWaNO KOmeN-
Dę miejSKą PSP, że podczas aka-
demii w auli Szkoły Podstawowej 
nr 37 doszło do zasłabnięcia ponad 
30 uczniów. Na miejscu zjawili się 
funkcjonariusze Komendy Miej-
skiej Policji, Straży Miejskiej, zastę-
py tyskiej straży pożarnej, pogoto-
wie ratunkowe oraz OSP Lędziny 
oraz pogotowie gazowe. Dodatko-
wo przyjechały zastępy strażaków 
z Mikołowa i Katowic. Z budyn-
ku ewakuowanych zostało około 
600 osób. Na czas działań ruch 
na ul. Konecznego w rejonie szko-
ły odbywał się wahadłowo, a na ul. 
Stoczniowców 70 został całkowicie 
zablokowany. Dla zabezpieczenia 
uczniów i nauczycieli przed chło-
dem, do szkoły skierowano auto-
busy PKM Tychy, a na placu szko-
ły rozstawione zostały namioty 
pneumatyczne, w których udzie-
lana była pomoc poszkodowanym. 
Łącznie pomoc została udzielona 
36 uczniom, z czego 6 zostało 
przetransportowanych do szpitali 
w Tychach, Katowicach i Bielsku-
Białej. Strażacy wraz z pracowni-
kami pogotowia gazowego wyko-
nali pomiary stężenia gazu i innych 
substancji – mierniki nie wykaza-
ły ich obecności. Około godziny 
14 działania w miejscu zdarzenia 
zostały zakończone, a przyczyny 
i dokładne okoliczności wyjaśniają 
funkcjonariusz KMP.
◆ Na ul. gROta–ROWecKie-
gO, na oznakowanym przejściu 
dla pieszych z wyznaczoną ścieżką 
rowerową (na wysokości skrzyżo-
wania z ul. Korczaka) doszło 12.11 
do potrącenia rowerzystki przez 
kierującego mazdą. Rowerzyst-

ka trafiła pod opiekę ratowników 
medycznych, a następnie została 
przewieziona do szpitala. Po około 
dwóch godzinach działania służb 
na miejscu zostały zakończone
◆ tyScy POlicjaNci ZatRZy-
mali POSZuKiWaNegO przez 
Sąd Rejonowy w Tychach do od-
bycia kary 49–latka, który doko-
nał transakcji zbliżeniowych przy 
użyciu skradzionej karty płatniczej. 
Policjanci zgromadzili materiał do-
wodowy, który pozwolił na przed-
stawienie mężczyźnie łącznie 12 
zarzutów kradzieży z włamaniem. 
Dotyczyły one transakcji zbliżenio-
wych przy użyciu uprzednio skra-
dzionej karty płatniczej na łączną 
kwotę ponad 400 złotych. Teraz 
o jego dalszym losie zadecyduje 
sąd. Za popełnione czyny kodeks 
karny przewiduje nawet 10–letni 
pobyt w więzieniu.
◆ 12.11 DyżuRNy KmP ty-
chy OtRZymał ZgłOSZeNie, 
że na ul. Paprocańskiej kierowca 
dostawczego forda uderzył w ogro-
dzenie posesji oraz zaparkowane 
w pobliżu samochody, a jego za-
chowanie wskazywało, że jest pija-
ny i będzie próbował uciec z miej-
sca zdarzenia. Pierwsi na miejscu 
byli tyscy strażnicy miejscy, któ-
rzy dokonali ujęcia kierowcy for-
da. Po przybyciu na miejsce patro-
lu strażnicy przekazali mężczyznę 
policjantom. Badanie alkomatem 
wykazało u niego 3 promile w wy-
dychanym powietrzu. Mężczyzna 
stanie teraz przed sądem oraz po-
kryje koszty wyrządzonych szkód 
z własnej kieszeni. Pojazd spraw-
cy zdarzenia został zabezpieczony 
i odholowany na policyjny par-
king. ls ●

11
2t

yc
hy

.p
l

Kierowca dostawczego forda miał 3 promile alkoholu. 
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za naMi 104. rocznica 
odzyskania przez 
polskę niepodlegŁości. 
z okazji narodowego 
święta niepodlegŁości 
w wielU Miejscach 
odbywaŁy się obchody 
oraz wydarzenia 
towarzyszące. 
kUlMinacja nastąpiŁa 
pod poMnikieM 
niepodlegŁości przy 
Urzędzie Miasta, gdzie 
liczne delegacje 
zŁożyŁy kwiaty.

W miniony piątek już o 9 rano 
rozpoczęło się pierwsze wyda-
rzenie towarzyszące czyli 3. Rajd 
Rowerowy Granicami Miasta zor-
ganizowany przez Stowarzyszenie 
Sportowe NOL-TYCHY. Równo 
godzinę później na Rynku przy 
dźwiękach hymnu państwowego 
wciągnięto flagę na nowo posta-
wiony maszt, ufundowany przez 
miasto na wniosek mieszkańców 
(trzy kolejne powstały przy urzę-
dzie miasta, jeden z nich w ramach 
projektu „Pod biało-czerwoną”). 
Natomiast o 10.30 rozpoczęła się 
msza święta za Ojczyznę, w któ-
rej udział wzięła miejska delega-
cja w składzie: Hanna Skoczylas 
(zastępca prezydenta do spraw 
zrównoważonego rozwoju), Bar-
bara Konieczna (przewodniczą-
ca RM) Igor Śmietański (zastępca 
prezydenta do spraw gospodarki 

przestrzennej) oraz radne Anita 
Skapczyk i Urszula Paździorek
-Pawlik. Tego dnia w kościele 
pw. św. Krzysztofa zgromadzi-
ło się jednak dużo więcej osób 
związanych z życiem miasta, aby 
wspólnie modlić się za ojczyznę. 
– Za to dobro, któremu na imię 
Ojczyzna składamy panu Bogu 
dzięki oraz wspominamy tych, 
którzy za naszą wolność i nie-
podległość zapłacili najwyższą 
cenę – mówił ks. proboszcz Ro-
bert Błotko. Msze świętą uświet-
nił występ chóru Cantate Deo.

Pod Pomnikiem niepodległości
Po mszy harcerze związani 
z Hufcem Ziemi Tyskiej rozda-
wali przygotowane przez Miej-
skie Centrum Kultury (organi-
zatora obchodów) polskie flagi 
oraz ponieśli stumetrową biało-
czerwoną podczas przemarszu, 
który prowadziła Orkiestra Dęta 
KWK Piast. Flagę narodową pod-
trzymywali m.in. wicemarszałek 
Senatu RP Gabriela Morawska-
Stanecka, posłowie Borys Budka 
i Michał Gramatyka oraz delega-
cja władz miasta wraz z radnymi 
różnych klubów. Gdy korowód 
dotarł pod UM, uroczystości roz-
poczęły się wciągnięciem polskiej 
flagi na maszt w towarzystwie flag 
Unii Europejskiej i Tychów.

– Dziś, w 104. rocznicę odzy-
skania niepodległości, jak co roku 
stajemy w tym miejscu, by dać 

dowód naszej pamięci i uzna-
nia, a także złożyć podziękowa-
nia i hołd tym, którzy swym mę-
stwem, bohaterstwem i odwagą 
nie pozwolili wymazać Polski 
z serc Polaków – czytał list pre-
zydenta miasta Andrzeja Dziu-
by jego zastępca Igor Śmietański. 
– To właśnie dzięki nim żyjemy 
dziś w niepodległym państwie. 
W poczuciu bezpieczeństwa, 
wolności i dumy. 11 listopada 
to dzień, w którym wspomina-
my bohaterów walk o niepodle-
głość. Pamiętamy o represjach, 
szykanach i poniżeniach, których 
doświadczali. O krwawych kon-
fliktach i życiu w ciągłym stra-
chu. Zwłaszcza teraz, gdy za naszą 
wschodnią granicą, w Ukrainie, 
toczy się wojna, a tysiące osób 
cierpi, tracąc swoich bliskich, 
swoje domy i dorobek całego ży-
cia. Doceniamy poświęcenie na-
szych rodaków, którzy za to, by-
śmy mogli żyć w wolnym kraju, 
oddali swoje zdrowie i życie. Za-
trzymajmy się na chwilę i wspo-
mnijmy męstwo naszych przod-
ków, którzy przez 123 lata nie 
zapomnieli o swoich korzeniach 
i nigdy nie stracili wiary w od-
zyskanie wolności. Pielęgnujmy 
pamięć o bohaterach; to nasz 
obowiązek, ale także wielka od-
powiedzialność Musimy pamię-
tać, że niepodległość nie zosta-
ła nam dana na zawsze, a wolna 
i niepodległa Ojczyzna jest naszą 

największą wartością – zakończył 
Igor Śmietański.

Po czym dodał od siebie: 
– Dziś, po blisko 9 miesiącach 
wojny za naszą wschodnią gra-
nicą, chciałbym w tym miejscu 
podziękować wszystkim zaanga-
żowanym w pomoc dla Ukrainy: 
wszystkim służbom (policji, stra-
ży miejskiej, straż pożarnej), in-
stytucjom miejskim i rządowym, 
organizacjom społecznym i chary-
tatywnym, pracownikom Urzędu 

Miasta a przede wszystkim wam 
drodzy tyszanie. Za trud, za pracę, 
za serce, za proste gesty okazywa-
ne na co dzień, dzięki którym na-
szym nowym sąsiadom, uciekają-
cym przed koszmarem wojny, żyje 
się w Tychach po prostu łatwiej.

Po złożeniu kwiatów przez 
liczne delegacje uczczono minu-
tą ciszy poległych za niepodle-
głość przy melodii „Śpij kolego”, 
po czym zaproszono wszystkich 
obecnych na wojskową grochów-

kę i prezentację edukacyjno-hi-
storyczną przygotowaną przez 
Stowarzyszenie Piechota z Wodzi-
sławia Śląskiego. Kwiaty tego dnia 
złożono również pod Pomnikiem 
Poległych Powstańców Śląskich 
w Czułowie, zaś oficjalne obcho-
dy zakończył koncert „Echa ro-
mantyzmu” przygotowany przez 
Tyski Chór Mieszany Presto Can-
tabile, który odbył się w kościele 
pw. św. Marii Magdaleny.
kaMil peszat ●

Jesień to dobry czas na przyję-
cie szczepionki przeciw grypie, 
a tym samym na ograniczenie 
ryzyka zachorowania i wystąpie-
nia groźnych powikłań.

– W ostatnim czasie znacznie 
zwiększyły się wskaźniki zacho-
rowalności na grupę i hospitali-
zacji z powodu grypy – mówi lek. 
med. Grzegorz Gołdynia, dyrek-
tor Powiatowej Stacji Sanitarno
-Epidemiologicznej w Tychach. 
– W ostatnich latach, przez CO-
VID-19, nieco zapomnieliśmy 
o grypie i mam tu na myśli nie 
tylko to, że pandemia koronawi-
rusa była wszędzie tematem nu-
mer jeden. W tym czasie stoso-
waliśmy różne środki jak częste 
mycie rąk i ich dezynfekcję, ma-
seczki, a to znacznie ograniczy-
ło ekspozycję grypy i zachoro-
walność na tę chorobę. W tym 
roku obostrzeń już nie ma, więc 
wirusy, które były przez nie ha-
mowane, uzyskały większą moż-
liwość ekspansji. I efekt jest taki, 
że mamy dzisiaj więcej osób ho-
spitalizowanych z ciężkimi prze-
biegami grypy. Dlatego zachęcam 
do zaszczepienia się i nawet jeśli 
wiąże się to z pewną odpłatnością, 
warto je wykonać bo jest to wyda-
tek na nasze zdrowie i życie.

Jak czytamy w komunikacie Sa-
nepidu „powikłania pogrypowe 
mogą wystąpić u każdego, nie-
zależnie od wieku. Do najczęst-
szych zalicza się: zapalenie płuc 
i oskrzeli, zaostrzenie astmy, za-

palenie mózgu i opon mózgo-
wych, zapalenie mięśnia serco-
wego, zaostrzenie istniejących 
chorób przewlekłych. U najmłod-
szych może spowodować także 
zapalenie ucha środkowego oraz 
zaburzenia ze strony układu ner-
wowego”.

Szczepionki są obecnie dostęp-
ne w ramach refundacji, a z bez-
płatnych szczepień mogą skorzy-
stać osoby w wieku 75+ i kobiety 
w ciąży. Natomiast 50-procen-
tową refundacją objęte są oso-
by w wieku 65+, dzieci po ukoń-
czeniu 6, miesiąca życia, a przed 
ukończeniem 18 lat oraz osoby 
w wieku 18-65 lat z dodatkowy-
mi chorobami. Szczepić się moż-
na w każdej poradni.

Jednak w Tychach, dzięki rea-
lizacji finansowanego przez mia-
sto „Programu profilaktycznych 
szczepień przeciwko grypie dla 
osób w wieku 65-74 lata w mie-
ście Tychy”, z bezpłatnych szcze-
pień może skorzystać dodatko-
wa grupa – czyli właśnie osoby 
w wieku 65-74 lat, którzy są prze-
wlekle chorzy i/lub o niskich do-
chodach. Zapisy na szczepienia 
rozpoczęły się 27.10 w Centrum 
Medycznym im. Janusza Mierz-
wy (szczepionka czterowalentna 
najnowszej generacji VAXIGRIP 
TETRA). Więcej informacji i za-
pisy: ul. Gen. De Gaulle’a 49, tel. 
32/4416640, Tychy–Wygorzele, 
ul. Wspólna 3, tel. 32/2169523.
ls ●

Po rAz sto czwArty
obchody z okazji narodowego święta niepodlegŁości PRZyGOTOWAłO MIEjSKIE CENTRuM KuLTuRy. 

rośnie liczba zachorowań i hospitalizacji.

ZasZcZep się prZeciwko grypie

Szczepić powinni się wszyscy, ale grypa najgroźniejsza jest dla seniorów.
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W czasie przemarszu pod Pomnik Niepodległości przy Urzędzie Miasta (od lewej): zastępca 
prezydenta Tychów Igor Śmietański, senator Gabriela Morawska-Stanecka, poseł Borys Budka, 

przewodnicząca RM Barbara Konieczna i zastępca prezydenta Tychów Hanna Skoczylas.

Wieńce i kwiaty złożono 11 listopada także pod Pomnikiem Poległych Powstańców w Czułowie.

Z koncertem muzyki polskiej w kościele pw. św. Marii Magdaleny wystąpił chór Presto Cantabile.
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reklama

Jeszcze nie umilkły echa fanta-
stycznej wystawy Zdzisława Bek-
sińskiego, a już mieszcząca się przy 
ul. Browarowej 7 Tichauer Art 
Gallery zaprasza na kolejne spot-
kanie ze sztuką wielkiego forma-
tu. W najbliższy piątek, 18 listo-
pada o godz. 19 odbędzie się tam 
wernisaż wystawy zatytułowanej 
„Przestrzeń pełna wyobraźni”, na 
którą składają się dzieła Rafała Ol-
bińskiego, Tomasza Sętowskiego i 
Jarosława Kukowskiego.

Wystawa prezentuje prace 
trzech autorów, których – pomimo 
szeroko pojętego indywidualizmu 
dokonań artystycznych – łączy je-
den wspólny mianownik: niezwy-
kłość wizji malarskiej oraz potę-
ga wyobraźni twórczej. Wystawa 
oprócz tego, że umożliwia przeży-
cie pozytywnych doznań estetycz-

nych, pozwala również oderwać 
się na chwilę od tzw. obiektyw-
nej rzeczywistości i podryfować 
własną wyobraźnią ku przestrze-
niom jeszcze nieznanym lub zapo-
mnianym i na nowo odkrywanym. 
Przestrzeniom, w które zabierają 
nas twórcy prezentowanych prac 
– Rafał Olbiński, Tomasz Sętow-
ski i Jarosław Kukowski; artyści, 
dla których ich własna wyobraźnia 
wyrażona w sztuce jawi się jako 
wolna, nieskrępowana i nigdy do 
końca zgłębiona kraina. To artyści, 
którzy w pokładach własnej imagi-
nacji, podróży w głąb siebie, nie-
ustannie odnajdują inspirację do 
tworzonych dzieł, eksplorując nie-
istniejące realnie lub niemożliwe 
do zaistnienia „światy” realizmu 
magicznego, fantastyki, swoiście 
pojętej poetyki… Mn ●

spotkanie w „Tęczy”

Unikatowa 
celina
Spółdzielczy Dom Kultury „Tę-
cza” i Koło Przewodników Tury-
stycznych w Tychach zaprasza na 
spotkanie z Anną Syską, miejskim 
konserwatorem zabytków. Spot-
kanie w „Tęczy” odbędzie się 16 
listopada o godzinie 17.30, a jego 
tematem będzie osiedle C, czyli 
Celina.

Anna Syska - historyczka, 
popularyzatorka architektury, 
współautorka i redaktorka kilku 
książek. opowie nie tylko o uni-
katowym osiedlu C, jak postępo-
wała jego zabudowa, o ciekawost-
kach z nim związanych, ale także 
o roli i zadaniach konserwatora 
zabytków w Tychach. 
ls ●

Zapadł wyrok w sprawie znisz-
czenia mienia, którego dokonał 
48-letni mężczyzna, wjeżdżając 
samochodem w drzwi wejściowe 
budynku Urzędu Miasta.

Przypomnijmy, iż do tego 
nietypowego zdarzenia doszło 
1 maja br. Kierowca osobowe-
go volvo staranował drzwi wej-
ściowe do budynku Urzędu Mia-

sta – przednimi kołami wjechał 
na chodnik przylegający do szkla-
nych drzwi. Mężczyźnie nic się 
nie stało, odmówił wówczas skła-
dania zeznań.

Sąd Rejonowy w Tychach uznał 
oskarżonego winnym zniszcze-
nia mienia i wyrządzenia stra-
ty o wartości 7241,74 zł na rzecz 
Gminy Tychy i skazał go na 10 

miesięcy ograniczenia wolności 
polegającej na wykonaniu kon-
trolowanej pracy na cele spo-
łeczne (30 godzin miesięcznie). 
Ponadto orzekł obowiązek na-
prawienia szkody poprzez zapła-
tę wspomnianej wcześniej kwo-
ty. Oskarżony ma także zapłacić 
koszty sądowe i uiścić opłatę 
w łącznej wysokości 845 zł. ls

niedawno pisaliśMy 
na naszych ŁaMach 
o prowadzonej 
przez Miasto tychy 
rozbUdowie ośrodka 
rehabilitacyjno-
edUkacyjno-
wychowawczego (orew) 
przy al. niepodlegŁości 
90. przypoMnijMy, 
że prowadzony przez 
tyskie koŁo polskiego 
stowarzyszenia 
na rzecz osób 
z niepeŁnosprawnością 
intelektUalną ośrodek 
zajMUje się szeroko 
pojętą poMocą 
osoboM, zMagającyM 
się z różnego rodzajU 
niepeŁnosprawnościaMi 
UMysŁowyMi. prowadzi 
edUkację, zajęcia 
rehabilitacyjne i szereg 
innych, a przy okazji 
daje przynajMniej 
chwilę wytchnienia 
rodzinoM chorych, 
które na co dzień 
opiekUją się swoiMi 
bliskiMi.

Okazuje się, że rodzice ze sto-
warzyszenia mają jeszcze jeden 
problem, o którym piszą tak: 

Jesteśmy stowarzyszeniem ro-
dziców tworzącym nasze Koło 
PSONI w Tychach. Prowadzimy 
Ośrodek Rehabilitacyjny-Eduka-
cyjno-Wychowawczy, w którym 
to realizują obowiązek szkol-
ny nasze dzieci z mniejszą lub 
większą ale widoczną niepełno-
sprawnością. Dzieci, które wy-
magają codziennej terapii i reha-
bilitacji, kontaktu z ukochanymi 
Paniami oraz koleżankami i ko-
legami w grupach. Aby dojechać 
do OREW potrzebujemy busa, 
bo dzieci w olbrzymiej większości 
są przewożone w wózkach specja-
listycznych. I tutaj cały problem 
bo bus mamy – prawie 20 letni 
– który już od jakiegoś czasu się 
psuje i buntuje. Podobno bunt 
jest rozwojowy jak to powtarzają 
nasi terapeuci, ale w tym wypad-
ku uniemożliwia rozwój naszym 
podopiecznym. Naprawy po-
chłaniają masę funduszy, o które 
coraz ciężej. Przyjdzie nam chy-
ba zostać z dziećmi w domach, 
bo nie stać naszego Koła na zakup 
nowego mikrobusu. W obecnych 
czasach trudno jest kupić jakikol-
wiek samochód, bo sami Państwo 
wiecie, brak części, producenci 
ograniczyli produkcje, najpierw 
covid, a teraz wojna za wschod-
nią granicą. A kupno samocho-
du przystosowanego dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową 
graniczy z cudem. Zwróciliśmy 
się do urzędów w naszym mie-
ście – Urząd Miasta Tychy obiecał 
mega wsparcie, dostaliśmy rów-
nież fundusze z PFRON oraz 

od lat wspiera nas Stowarzysze-
nie Inicjatywa Tyska, które rów-
nież obiecało pomoc…

Jak to jednak zwykle bywa, 
gdy rodzice niepełnosprawnych 
tyszan uzbierali potrzebną kwotę, 
byli już w ogródku i już witali się 
z gąską, nadszedł nieoczekiwany 
cios. Przez sytuację gospodarczą, 
galopującą inflację, cena wyma-
rzonego pojazdu… wzrosła w cią-
gu dwóch miesięcy o 60 tys. zł 
i tyle właśnie brakuje do realiza-
cji zakupu. – Robimy co możemy, 
organizujemy kiermasze, oszczę-
dzamy i ciułamy grosz do grosza 
żeby kupić tak potrzebny naszym 
dzieciom środek transportu, ale 
bez pomocy nie damy rady – sły-
szymy w ośrodku.

Dlatego ma portalu zrzutka.
pl zorganizowano akcję pomocy 
w zakupie busa dla podopiecz-
nych OREW. Rodzice i pracow-
nicy mocno liczą na dobre serce 
i hojność tyszan, którzy już nie 
raz dawali dowód na to, że chcą 
i potrafią pomagać.

Aby po raz kolejny okazać 
wsparcie, wystarczy wejść na stro-
nę www.zrzutka.pl i w zakładce 
„Katalog zrzutek” wpisać w wy-
szukiwarce np. zakup mikrobusu. 
Wtedy „nasza” tyska zrzutka się 
pokaże i będzie można zadeklaro-
wać wpłatę, która zasili utworzo-
ne dla tego celu konto. Zachęca-
my do tego z całego serca, bo to, 
co dla niepełnosprawnych inte-
lektualnie małych i dużych ty-
szan robi Ośrodek, trudno jest 
do przecenienia. ww ●

kolejne wydarzenie w Tichauer Art Gallery.

trZech w prZestrZeni

ponad 7 tys. złotych i 10 miesięcy pracy na cele społeczne.

Za staranowanie drZwi UM

Koszt naprawy drzwi Urzędu Miasta wyniósł ponad 7 tysięcy złotych.
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zrzutkA nA busA
Możesz poMóc OREW-OWI.

Jaki hUB?
Chodzi mi o zagospodarowanie 
środkowej części istniejącego już 
budynku Zespołu Szkół Muni-
cypalnych na tzw. HUB Zielonej 
Gospodarki. W związku z in-
formacjami w mediach, chciał-
bym zapytać, czy zamiarem mia-
sta jest dostosowanie istniejącego, 
niezagospodarowanego budynku, 
czy raczej jego rozbudowa lub bu-
dowa nowych budynków, wkra-
czając na obecne tereny zielone. 
O ile wiem, skwer znajdujący się 
między Zespołem Szkół Municy-
palnych, a al. Piłsudskiego, został 
zatwierdzony jako lądowisko 
dla śmigłowca LPR. Zakładam 
więc, że na terenie tego skweru 
nie mogą powstać żadne nowe 
budynki, a wysokość Zespołu 
Szkół Municypalnych nie może 
wzrosnąć. Oczywiście nie jestem 
specjalistą i mogę się mylić, stąd 
moje pytanie o zamiary miasta.

ODPOWiaDa jaN cOfała, na-
czelnik Wydziału Innowacji i In-
westycji Urzędu Miasta: – Nasze 
zamierzenia dotyczące istniejące-
go budynku Szkół Municypalnych 
zamykają się wyłącznie w ramach 
istniejącego budynku. Wszel-
kie roboty budowlane będą pro-
wadzone jedynie w jego obrysie. 
Projekt będzie obejmował standar-
dowe zagospodarowanie terenu, 
bezpośrednio wokół budynku, nie 
zmieniając jego charakteru. ls ●

roZBUdowa 
wodnego 
parkU tychy?
Orientują się Państwo co się bu-
duje w rejonie Aquaparku tyskie-
go, tuż obok saun po zachodniej 
stronie wodnego parku? – pyta 
nas Czytelnik.

ODPOWiaDa michał PaW-
laK, rzecznik Regionalnego 
Centrum Gospodarki Wod-
no-Ściekowej SA w Tychach: 
– We wrześniu rozpoczęliśmy 
rozbudowę strefy zewnętrznej 
naszego saunarium. Ogromne 
zainteresowanie saunowaniem 
w Tychach (i na Śląsku) oraz 
imprezami, które organizujemy 
w Saunach Książęcych sprawi-
ło, że podjęliśmy decyzję o bu-
dowie nowej, zewnętrznej sauny. 

Tuż obok basenu zewnętrznego 
i Tyskiej Bani powstaje obiekt, 
w którym jednocześnie z uro-
ków saunowania korzystać bę-
dzie nawet 120 osób. Sauna Da-
isy (bo taką nazwę, związaną 
z lokalną historią, będzie no-
sić nowa sauna) będzie w pełni 
multimedialna, przystosowana 
do organizacji show saunowych. 
Liczymy na to, że pierwsi goście 
będą z niej mogli skorzystać już 
wiosną 2023 roku. ww ●

czytelnicy pytają
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choć wpŁywy z podatkU 
pit generalnie 
rosną, na skUtek 
wprowadzonych 
przez rząd zMian 
podatkowych, do kasy 
Miasta wpŁywa rocznie 
z tego tytUŁU coraz… 
Mniej pieniędzy.

Od dłuższego czasu samorzą-
dowcy sygnalizują, że zmiany 
legislacyjne, w tym podatkowe, 
w znaczący sposób ograniczają 
dochody własne miast i gmin. 
Przykładem są wpływy z po-
datku PIT (podatek dochodowy 
od osób fizycznych). Na przykła-
dzie Tychów widać jak drastycz-
nie spadły w ciągu minionych 
trzech lat wpływy z PIT-u.

Do tej pory miasta i gminy bez 
problemów mogły dysponować 
kwotą z PIT-u, która wpływała 
do ich budżetu i co najważniejsze 
– systematycznie rosła, powięk-
szając pulę, jaką można było prze-
znaczyć na inwestycje czy wydat-
ki bieżące.

rząd dzieli
To się jednak zmieniło – wpływy 
z PIT-u dla gmin i miast zamiast 
rosnąć, znacząco spadają. Dla-
czego? Jak wyjaśnił na ostatniej 
sesji Rady Miasta prezydent An-
drzej Dziuba, od wprowadzenia 
nowych przepisów podatkowych 
samorządy ujmują w planie usta-
loną przez ministra finansów sza-
cowaną kwotę należnych docho-
dów. Kwota ta jest prognozowana 
w roku poprzedzającym rok bu-
dżetowy, a później w trakcie roku, 
co miesiąc, do budżetu miasta 
przekazywana jest 1/12 tej kwo-
ty. Kwota ta jest stała i nie ma zna-
czenia, że wpływy z PIT-u cały 
czas rosną, chociażby z uwagi 
na znaczny wzrost płac. Pogłębia 
się zatem różnica między kwotą, 
jaką miasto mogłoby mieć z po-
datku PIT, a tym co faktycznie 
otrzymuje. Wprawdzie później 
rząd rozlicza wpływy z PIT-u i je-
śli samorządy otrzymają za mało 
to dopłaca, a jeśli za dużo – to sa-
morządy muszą dokonać zwrotu, 
ale to dzieje się dopiero po dwóch 
latach, więc na bieżąco środków 
tych nie ma.

co oznacza wykres?
Obok zamieszczamy wykres, 
na którym kolorem niebieskim 
zaznaczono realne wpływy z po-
datku PIT (w mln złotych), brą-
zowym – hipotetyczne wpływy 
z PIT-u, gdyby rząd nie wprowa-
dził zmian podatkowych. Jak wi-
dać, wpływy rosły systematycz-
nie (średnio rocznie o 7,6 proc.) 
aż do wprowadzenia zmian 
w 2020 roku, kiedy dla Tychów 
nagle zaczęły spadać (choć rów-
nocześnie dla Skarbu Państwa 
dochody z PIT-u cały czas rosły). 
W 2023 byłyby one na poziomie 
315,6 mln zł, ale Tychy otrzyma-
ją z tego 196,6 mln – czyli wrócą 
do poziomu z 2017 roku! Tym-
czasem ceny usług, produktów 
oraz koszty utrzymania miasta 
z 2017 i 2022 roku to po prostu 
przepaść.

Wyliczono, iż od czasu wpro-
wadzenia zmian podatkowych, 
wpływy z PIT-u zamiast wzra-
stać dla Tychów średnio rocznie 
o 7,6 proc, zaczęły spadać – śred-
nio o 3,8 proc w skali roku.

– Są to dane bardzo ostrożne 
– powiedziała Urszula Dryka, 
skarbnik miasta Tychy. – Okre-
śliliśmy średni roczny wzrost 
dochodów z PIT-u na poziomie 
7,6 proc., ale powinien być wyż-
szy, bo np. po pierwszym półro-
czu 2022 budżet państwa zano-
tował już ponad 13 proc. wzrostu 
na podatku PIT. Poza tym płace 
wzrosły o więcej niż te 7,6 proc, 
a więc i nasze dochody z tytu-
łu PIT-u powinny być znacznie 
większe. Jednak my mamy od-
górnie przyznaną kwotę wpływu 
z PIT-u, przydzieloną nam w paź-
dzierniku ubiegłego roku, która 
nie ma nic wspólnego z tym, ile 
tak naprawdę pieniędzy wpływa 
z tego podatku.

rząd wziął, a co dał?
Od roku 2020, czyli od chwi-
li kiedy wprowadzono zmiany 
w przepisach podatkowych (m.in. 
zmieniono skalę opodatkowania, 
zastosowano ulgi, a potem zaczę-
ły obowiązywać zmiany podat-
kowe w ramach Polskiego Ładu, 
itp.) straty Tychów z PIT-u wy-
niosły łącznie 212,3 mln zł (2020 
– minus 22,8 mln zł, 2021 – mi-
nus 22,2 mln zł, 2022 – minus 
48,3, prognoza na 2023 – mi-
nus 119 mln zł). To olbrzymi 
ubytek dochodów zważywszy, 
że np. Stadion Miejski wybudo-
wano za 129 mln zł.

A co w zamian? Za 2021 roku 
Tychy otrzymały jednorazową 
subwencję na uzupełnienie do-
chodów – 29 mln zł. Ponadto 
miasto dostało 68,6 mln zł (na bu-
dowę wiaduktów na ul. Mikołow-
skiej – 47,5 mln zł i na remont Te-
atru Małego – 21,1 mln zł). Trzeba 
jednak pamiętać, że są to środ-
ki jednorazowe – na konkret-
ne inwestycje i Rada Miasta nie 

może nimi swobodnie dyspono-
wać, tak jak innymi dochodami. 
Te wpływy już się nie powtórzą, 
bo na przykład kolejne wnioski 
Tychów (m.in. przebudowa ukła-
du drogowego w Strefie) zostały 
odrzucone.

Miasto ma obecnie nieco wię-
cej udziału w CIT, czyli podatku 
dochodowym od osób prawnych, 
także dlatego, że część osób, któ-
ra była rozliczana w PIT przeszła 
do CIT, bo im się to bardziej opła-
ca. W tym przypadku wpływy 
do budżetu miasta wyniosły oko-
ło 20 mln zł. A zatem – dodając te 
wszystkie „rządowe datki” otrzy-
mujemy kwotę 117,6 mln zł. Je-
śli od ogólnej straty 212,3 mln zł 
odejmiemy 117,6 mln zł otrzy-
mamy (licząc ostrożnie) kwotę 
prawie 95 mln – o tyle uszczu-
plono dochody Tychów w latach 
2020-2023 jedynie z tytułu podat-
ku PIT. A biorąc pod uwagę po-
ziom inflacji – strata jest pewnie 
większa.

W ostatnim kwartale tego 
roku Tychy znów mają otrzymać 
29 mln uzupełnienia dochodów 
z wyprzedzeniem – a konto 2023 
roku, ale w kilku ratach. Jednak te 
wpływy są po prostu nie do wy-
korzystania, bo nie jest możli-
we, by w ciągu kilku tygodni, czy 
nawet dwóch miesięcy przepro-
wadzić proces inwestycyjny. Te 
pieniądze rząd nieprzypadkowo 
po raz kolejny przekazuje samo-
rządom w końcu roku. To dlatego, 
by w ogólnym bilansie rocznym 
samorządów pokazać, że popra-
wił się ich bilans.

Jaki budżet 2023?
– Trudno prowadzić gospodarkę 
finansową w dłuższej perspek-
tywie – dodaje Urszula Dryka. 
– Po prostu zapanował chaos i nie 
wiadomo kiedy i ile się dostanie. 
Czy w przyszłym roku będą obo-
wiązywać takie same zasady, czy 
coś się zmieni? Znacznie ograni-
czona została zatem możliwość 
planowania w samorządach. 

Przygotowujemy projekty pod 
środki, które być może dostanie-
my, ale nie wiadomo czy, kiedy 
i na jakich zasadach będą dzie-
lone. Pracujemy obecnie nad bu-
dżetem na przyszły rok. Problem 
w tym, że spadły dochody mia-
sta, na dodatek nie ma środków 
unijnych. W przyszłym roku zre-
alizowane zostaną ostatnie pro-
jekty z poprzedniej perspektywy 
finansowej. To sprawia, że mu-
simy zaciągać kredyty, bo w sy-
tuacji, kiedy brakuje dochodów 
własnych i środków unijnych, 
po prostu nie ma innego wyj-
ścia. Przez rok, dwa damy sobie 
radę, ale w sytuacji, kiedy za-
czyna to być regułą, w pewnym 
momencie samorządy znajdą się 
pod ścianą.

– Proszę się nie zdziwić, jak 
pewnych inwestycji nie zo-
baczycie państwo w budżecie 
na przyszły rok – mówił pre-
zydent Andrzej Dziuba, zwra-
cając się na ostatniej sesji RM 
do radnych, po informacji do-
tyczącej uszczuplenia dochodów 
miasta z tytułu podatku PIT. 
– Po raz pierwszy od 23 lat, czyli 
od chwili, kiedy pracuję w urzę-
dzie zdarzyło się, że w tym roku 
nie mamy żadnej nadwyżki ope-
racyjnej, a wręcz mamy ją ujem-
ną. I jest to m.in. efekt tego, 
co zrobiono z PIT-em. Ta sy-
tuacja powoduje, że nie mamy 
własnych środków, by je inwe-
stować. Pieniądze rządowe idą 
na dwie inwestycje, poza tym 
zaciągnęliśmy kredyt i wydaje 
się, że z inwestycjami na 2023 
rok nie powinno być aż tak źle. 
Natomiast wszystkie samorzą-
dy mają problemy z wydatkami 
bieżącymi. Nie można brać kre-
dytu na wydatki bieżące i choć 
wiele samorządów już to robi, 
jest to po prostu droga doni-
kąd. Podsumowując: jeśli cho-
dzi o finanse, to tak złej sytuacji 
nie było w samorządach od po-
nad dwóch dekad.
leszek sobieraj ●

drenowAnie 
mieJskiego budżetu
tak zŁej sytUacji Finansowej saMorządów NIE byłO OD PONAD DWóCh DEKAD!

Wpływy z PIT – podatku dochodowego od osób fizycznych. Na niebiesko zaznaczono realne wpływy, zaś na 
czerwono – środki, które znalazłyby się w budżecie miasta, gdyby nie wprowadzone przez rząd zmiany.

Parafia pw. bł. Karoliny przy ul. 
Tischnera 50 organizuje w najbliż-
szą niedzielę, 20 listopada koncert 
z okazji 10. rocznicy błogosławień-
stwa tamtejszych organów przez 
obecnego arcybiskupa wrocław-
skiego Józefa Kupnego. Koncert 
rozpocznie się o godz. 18.

W tyskiej świątyni brzmieć 
tego dnia będą jednak nie tyl-
ko największe na Śląsku organy, 
na których zagrają prof. Julian 

Gembalski – wirtuoz, kompozy-
tor i pedagog oraz Michał Botor. 
Towarzyszyć im będzie również 
zespół Sonos Kwartet, w skła-
dzie którego wystąpią: Małgorzata 
Hlawsa (flet), Marta Huget-Ski-
ba (skrzypce), Anna Grzybała (al-
tówka) i Joanna Urbańska-Mik-
szta (wiolonczela). W programie 
koncertu usłyszymy dzieła Bacha, 
Haendla oraz improwizacje orga-
nowe. ww 

Tychy Stoczniowców 70, Tychy 
Elfów oraz Tychy Cmentarz War-
togłowiec – to lokalizacje trzech 
nowych, zielonych przystanków 
w Tychach.

Do nasadzeń, które pokry-
ją konstrukcję i stworzą zieloną 
ścianę przy przystankach, zasto-
sowano kompozycję pnączy, ta-
kich jak: bluszcz, kokornak, po-
wojniki, winorośle amurskie. 

Zimozielone bluszcze, które 
początkowo rosną nieco wolniej, 
zestawiono z pnączami o szyb-
szym wzroście takimi jak powoj-
niki oraz winorośle amurskie. 
Dodatkowo bluszcze o ciem-
nych, drobnych liściach połączo-
no z kokornakiem, który posiada 

duże jasnozielone liście. Powojnik 
ozdabiać będzie zielony przysta-
nek kwiatami oraz stanowić bę-
dzie pokarm dla owadów. Jesie-
nią „zielona ściana” przebarwi się 
na szkarłatny kolor dzięki wino-
rośli amurskiej. U podstawy kon-
strukcji, w usuniętym fragmencie 
chodnika, zastosowano byliny ta-
kie jak liliowce ogrodowe, rud-
bekie błyskotliwe oraz ostróżki 
ogrodowe.

W Tychach są już trzy wcześ-
niej stworzone zielone przystan-
ki: przy al. Niepodległości (obok 
sklepu Azet), przy al. Piłsudskie-
go (Tychy Skałka) oraz przy al. 
Niepodległości (Tychy Tęcza).
UM ●

W Tychach realizowany jest pro-
gram wsparcia psychologicznego 
dla mieszkańców województwa 
śląskiego z rozpoznaniem zabu-
rzeń psychicznych afektywnych 
i nerwicowych. Udział w nim 
jest bezpłatny, a skorzystać mogą 
z niego osoby aktywne zawodo-
wo lub gotowe do podjęcia ak-
tywności, w wieku od 18. do 60. 
roku życia (kobiety) lub 65. roku 
(mężczyźni).

Celem projektu jest zwiększe-
nie dostępu 300 osób (w tym 150 
kobiet) powyżej 18. roku życia 
z województwa śląskiego, głównie 
z Tychów, powiatu bieruńsko-lę-
dzińskiego i sosnowieckiego, z roz-

poznaniem zaburzeń psychicznych 
afektywnych i nerwicowych do re-
habilitacji oraz edukacji zdrowot-
nej wydłużającej lub przywraca-
jącej aktywność zawodową oraz 
sprawność psychiczną i społecz-
ną. Projekt zakłada przeprowadze-
nie kompleksowej rehabilitacji dla 
pacjentów w formie warsztatów te-
rapeutycznych oraz działań eduka-
cyjnych dla pacjentów.

Zadzwoń, zapytaj lub od razu 
zgłoś się do programu +48 795 
800 959 od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 10-18.

Wszelkie szczegóły na stronie 
organizatora: fizjoterapiamdt.pl. 
Mn ●

W najbliższą sobotę, 19 listopada 
w godzinach 10-14 Spółdzielczy 
Dom Kultury „Tęcza” wypełni 
się atmosferą pełną ruchu, pro-
filaktyki, prozdrowotnych zajęć 
i warsztatów. Podczas tegorocznej 
edycji Festiwalu Zdrowia i Uro-
dy uczestnicy będą mogli sko-
rzystać z bogatego programu, 
na który składają się m.in. zajęcia 
relaksacyjne, gimnastyka, porady 

i pielęgnacja skóry, masaże, taniec 
intuicyjny i warsztaty tworzenia 
naturalnych świec sojowych. Za-
planowane są spotkania z Tyskim 
Klubem Amazonek oraz badania 
słuchu. Dla uczestników przygo-
towana zostanie degustacja zdro-
wej żywności.

Na warsztaty i zajęcia obowią-
zują zapisy drogą telefoniczną: 
32 227 58 12. ww ●

w sobotę w „Tęczy”.

Festiwal Zdrowia

skorzystaj, póki są miejsca.

BeZpłatne wsparcie

zielone przystanki w Tychach.

koleJne trZy

w kościele pw. bł. Karoliny.

koncert na organy plUs
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35-lecie BeatyfiKacji Bł. KaROliNy.Flash

W minioną niedzielę odbyły się  uroczystości odpustowe w kościele bł. Karoliny. Sumę odpustową 
odprawił i kazanie wygłosi ks. arcybiskup Adrian Galbas, który wcześniej poświęcił tablicę 
znajdującą się na murach kościoła. 35 lata temu, 10 czerwca 1987 roku, w Tarnowie papież jan 
Paweł II beatyfikował patronkę tyskiej parafii Karolinę Kózkównę, 16-letnią męczennicę, która 
została zabita podczas I wojny światowej. kp ●
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o planowanych 
drogach do bierUnia 
i kobióra, ale też 
o nowyM systeMie 
rowerowyM 
rozMawiaMy z oFicereM 
rowerowyM MichaŁeM 
kasperczykieM.

Od dłuższego czasu można za-
uważyć, że wraz z rozwojem in-
frastruktury rowerowej w naszym 
mieście rośnie ruch rowerowy, 
a rower z funkcji rekreacyjnej 
coraz bardziej przejmuje rów-
nież funkcję transportową. I choć 
zimą ruch rowerowy jest znacznie 
mniejszy, to obecnie sezon na jed-
noślady w Tychach trwa cały rok. 
Coraz więcej ludzi wybiera rower 
jako środek transportu do pracy, 
co widać po natężeniu ruchu 
na drogach np. do strefy przemy-
słowej. W naszym mieście dzia-
łają dwie organizacje rowerowe 
i KTK „Gronie” Stowarzyszenie 
NOL-TYCHY organizujące wy-
darzenia rowerowe w naszym 
mieście, zaś o rozwój infrastruk-
tury rowerowej dba Miejski Za-
rząd Ulic i Mostów w Tychach 
we współpracy z tyskim oficerem 
rowerowym Michałem Kasper-
czykiem, z którym mieliśmy oka-
zję porozmawiać o aktualnej sytu-
acji rowerzystów w Tychach.

„twoje tychy”: – w końcu 
października odbyło się iii Forum 
oficerów rowerowych, w którym 
wziął pan udział. co czeka 
rowerzystów w naszym regionie 
w najbliższym czasie?
Michał Kasperczyk: – Forum 
oficerów rowerowych pozwala 
wymienić wspólne doświadcze-
nia w tworzeniu infrastruktury 
rowerowej w województwie Ślą-
skim. Ostatnie spotkanie odbyło 
się w Ustroniu i uczestniczyło 
w nim prawie 90 osób, które 
mają jeden cel – chęć rozwoju 
infrastruktury rowerowej. Tychy 
są dobrym przykładem w Me-
tropolii, gdzie staramy się łączyć 
pojedyncze ścieżki rowerowe 
w całość, tworząc miejską spójną 
sieć dróg. Wybór Ustronia jako 
gospodarza tej edycji Forum nie 
był przypadkowy, gdyż miasto 
to jest liderem ważnego i dużego 
projektu rozwoju infrastruktury 
rowerowej w regionie pod nazwą 
„Rowerem przez Beskidy”. 
Partnerami projektu są miasto 
Wisła oraz Gmina Brenna. 
Projekt jest już realizowany 
w każdej z gmin i najpóźniej 
na wiosnę będzie można w pełni 
cieszyć się zmodernizowaną 
Wiślaną Trasą Rowerową oraz 
regionalną trasą rowerową 604 
wzdłuż Brennicy w Brennej. 

To również popularne trasy, 
z których rekreacyjnie korzystają 
w czasie wolnym także tyszanie. 
Omawiany był również rozwój 
Żelaznego Szlaku Rowerowego, 
a także rozwój roweru metropo-
litalnego w sercu Metropolii.

ile obecnie dróg rowerowych mają 
do dyspozycji tyszanie?
– Po tegorocznych inwesty-
cjach ilość dróg rowerowych 
w Tychach wzrosła nam 
do 70,51 km. Kilka inwe-
stycji jeszcze trwa i zgodnie 
z planem MZUiM do końca 
roku przybędzie jeszcze 2,5 km 
dróg rowerowych. Inwestycje są 
prowadzone m.in. na al. Bielskiej 
i na al. Jana Pawła II. Wiele dróg 
jest również modernizowanych 
jak na al. Piłsudskiego. Trwają 
prace również na ul. Żwa-
kowskiej oraz na Goździków. 
To wszystko ma przyczynić się 
do zwiększenia funkcjonalności 
roweru w mieście oraz poprawy 
bezpieczeństwa pieszych i ro-
werzystów poprzez wydzielanie 
dróg rowerowych.

w tychach poza ścieżkami rozwija 
się również infrastrukturę 
rowerową...
– Tak, nieustannie staramy się 
rozwijać i poprawiać warunki 
rowerzystów, przybywa stojaków 
rowerowych, parkingów, wkrótce 
otwarty zostanie duży parking 
rowerowy w obiekcie P+R przy 
Szpitalu Wojewódzkim. Powstają 
nowe stacje napraw rowerów, 
obecnie Tychy mają ich już 21 – 
ostatnia powstała kilka dni temu 
na Wilkowyjach. W ramach 
rozbudowy ITS rowerzyści 
zyskali szybsze i sprawniejsze 
poruszanie się po mieście dzięki 
wykrywaniu rowerzysty przez 
światła oraz specjalne podpórki 
usprawniające i przyśpieszające 
ruszanie.

mieszkańcy dopytują również 
o drogi rowerowe do kobióra 

i bierunia. czy coś ruszyło 
w temacie?
– Obecnie w sprawie drogi 
rowerowej do Kobióra trwa 
aktualizacja uzgodnień, równo-
cześnie zadanie zostało złożone 
do projektu planu na 2023 
rok i czeka na zatwierdzenie. 
Natomiast odnośnie drogi 
do Bierunia: został wykonany 
projekt, który czeka na decyzję 
ZRID (zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej – przyp. 
red). Zadanie również jest 
w planie na 2023 rok. Jednak 
są to bardzo kosztowne 
inwestycje, a obecna sytuacja 
na rynku jest na tyle niepewna, 

że nie można obiecać, iż te trasy 
powstaną w najbliższym czasie. 
Natomiast plan ich wykonania 
jest jak najbardziej aktualny. 
Tymczasem warto wykorzystać 
leśne dukty do podróży rowero-
wych na tych odcinkach.

z początkiem listopada zakończył 
się sezon roweru miejskiego, 
w przyszłym roku ma ruszyć 
rower metropolitalny. Jak 
to będzie wyglądać?
– Do tej pory w Tychach 
od samego początku, jako jedne 
z pierwszych miast na Śląsku, 
korzystamy z systemu roweru 
miejskiego. Wciąż mamy 

poziom pilotażu czyli zaledwie 
7 stacji zapewniających rowery 
i czekamy na system roweru 
metropolitalnego. Zgodnie 
z zapewnieniami metropolii 
system Metropolitalnego 
Roweru Miejskiego powinien 
ruszyć w połowie 2023 roku. 
Zakłada on m.in. 50 stacji 
roweru miejskiego w Tychach. 
Obecnie trwają uzgodnienia 
lokalizacji. Docelowo system 
przewiduje dla Tychów 
blisko 100 stacji w tym 
rowery elektryczne i możliwość 
pozostawiania rowerów poza 
stacjami dokującymi.
kaMil peszat ●

miAsto PrzyJAzne rowerzystom
jUż ponad 70 kiloMetrów DRóG ROWEROWyCh W TyChACh

Miejskie Centrum Oświaty po raz 
kolejny zorganizowało Tyską Galę 
Najzdolniejszych, podczas której 
wręczono dyplomy, wyróżnie-
nia i nagrody uczniom tyskich 
szkół, wyróżniającym się zna-
czącymi osiągnięciami naukowy-
mi, artystycznymi i sportowymi. 
W poniedziałkowe przedpołudnie 
(7.listopada) blisko 150 najzdol-
niejszych uczniów pojawiło się 
na scenie Teatru Małego.

Na gali obecni byli przedstawi-
ciele tyskiego samorządu: prze-
wodnicząca RM Barbara Koniecz-
na, zastępca prezydenta miasta 
Maciej Gramatyka oraz przewod-
niczący Komisji Kultury, Sportu 
i Turystyki RM Grzegorz Koło-
dziejczyk. – Dla mnie to wyjąt-
kowe doświadczenie oklaskiwać 
i podziwiać wasz talent – mówił 
podczas gali Maciej Gramaty-
ka. – Mieć talent i umiejętności 
to jedno, ale pracować nad tym, 
by je rozwijać, to coś niezwykle 
ważnego i istotnego. Pokazuje-
cie, że macie cel, potraficie roz-
wijać siebie i przekraczać różnego 
rodzaju granice. Tego wam życzę 
w przyszłości w waszym zawodo-
wym życiu. Myślcie niestandar-
dowo, niech nic was nie ograni-
cza. Pracujcie dla siebie, byście 
czuli się spełnieni – dodał.

Podczas gali wręczono stypen-
dia „Tyskie Orły” (500 zł przez 10 
miesięcy). Otrzymało je w tym 
roku 40 uczniów, którzy dołą-
czyli do grona 428 stypendystów 
w historii. Przyznane wyróżnie-
nia dotyczyły osiągnięć arty-
stycznych i naukowych (32 ucz-
niów) oraz osiągnięć sportowych 
(8 osób). Stypendium „Lider Za-
wodu” przyznawane za znaczące 

osiągnięcia w zakresie kształce-
nia w zawodzie otrzymało w tym 
roku dwoje uczniów.

Ponadto za osiągnięcia na-
ukowe, artystyczne i sportowe 
wyróżnionych zostało łącznie 55 
młodych tyszan. W tym: 15 ucz-
niów, którzy są laureatami kon-
kursów przedmiotowych, laure-
atami i finalistami olimpiad dla 
szkół ponadpodstawowych oraz 
uczniów, którzy osiągnęli bar-
dzo wysokie wyniki w prestiżo-
wych konkursach co najmniej 
na poziomie wojewódzkim; 21 
uczniów za sukcesy sportowe 
– medalistów w konkurencjach 
i dyscyplinach olimpijskich mi-
strzostw Polski oraz uczniów po-
wołanych do reprezentacji Polski; 
10 uczniów, którzy osiągnęli suk-
cesy w innych kategoriach, czym 
przyczyniają się do budowania 
dobrego wizerunku i promowa-
nia miasta Tychy; 9 uczniów oraz 
przedstawiciele grup Corrida i Pi-

nezka za sukcesy w kategorii ar-
tystycznej.

Wyróżnienia i nagrody wrę-
czali Maciej Gramatyka oraz 
przedstawiciel sponsorów Rafał 
Żelazny – wiceprezes i członek 
zarządu Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.

Gratulacje skierowano rów-
nież do 62 uczniów szkół, którzy 
zostali wyróżnieni prestiżowymi 
stypendiami takimi jak Stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów czy 
stypendium „Śląskie. Inwestuje-
my w talenty”. Listy gratulacyjne 
wręczyła Barbara Konieczna.

Tyską Galę Najzdolniejszych 
Uczniów uświetniły występy 
utalentowanej młodzieży: akro-
batyczne (Nikola Dynak), instru-
mentalne (Szymon Olech – per-
kusja), taneczne (Maja Cybulska, 
Lena Ogiela, Alicja Jęczmyk), wo-
kalne (Kruczkowska Grupa Ar-
tystyczna) i taneczno-muzyczne 
(Zespół Pinezka). kp ●

najzdolniejsi uczniowie na gali.

stypendia, nagrody, honory

SeZON ROWeROWy W licZBach

W ostatnim dniu października zostały zdemontowane stacje rowerów miejskich, a wkrótce ruszy 
demontaż samoobsługowych stacji napraw rowerów. Sezon rowerowy w Tychach trwał od 1 kwiet-
nia. Do dyspozycji mieszkańców było 60 rowerów w tym 5 rowerów standardowych wyposażonych 
w foteliki do przewożenia dzieci, 2 tandemy, 5 rowerów dziecięcych i 1 rower trójkołowy.
W ciągu siedmiu miesięcy w systemie Tyskiego Roweru Miejskiego zarejestrowało się niemal 1.514 
użytkowników, a rowery wypożyczono 9.708 razy. W stosunku do ubiegłego sezonu to wzrost o bli-
sko 1000 wypożyczeń. W sumie przez pięć lat w systemie zarejestrowało się 13.884 osób, z czego 
1.514 w mijającym sezonie.
Z tyskich rowerów korzystali nie tylko użytkownicy zarejestrowani w tyskim systemie.
Miesięczny rekord wypożyczeń: 2245 wynajmów w maju.
Najaktywniejszy użytkownik skorzystał z rowerów 131 razy.
Najpopularniejszy rower (numer 64558) był wypożyczany 241 razy.
Najpopularniejsze stacje wypożyczeń: PaPROcaNy (1619), PiłSuDSKiegO hale taRgOWe 
(766) i Plac BacZyńSKiegO (743)
Najpopularniejsze trasy – przejazdy zaczynające i kończące się na tej samej stacji: Paprocany, Piłsud-
skiego hale Targowe, Plac baczyńskiego, łącznie ponad 3000 przejazdów.

Michał Kasperczyk od lat działa na rzecz społeczności 
lokalnej, zwłaszcza rowerzystów.

Zastępca prezydenta Tychów Maciej Gramatyka wręcza 
dyplom jednej z wybitnych tyskich uczennic.
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W międzynarodowym centrum 
Wyszywanka (w budynku byłego 
Młodzieżowego Domu Kultury 
na pl. św. Anny) odbył się chary-
tatywny koncert wokalnego tria 
„Gonta” na rzecz Sił Zbrojnych 
Ukrainy, w ramach międzynarodo-
wej współpracy instytucji eduka-
cyjnych między Ukrainą a Polską. 
W wydarzeniu udział wziął m.in. 
prorektor do spraw międzynaro-
dowych i rozwoju strategicznego 
Państwowego Pedagogicznego 
Uniwersytetu w Humaniu Wolo-
dymyr Wykolaiko.

– Członkowie męskiego tria 
wokalnego „Gonta” (Wasyl Se-
menczuk, Walentyn Kupczyk 
i Piotr Wołoszyn) są zasłużony-
mi pracownikami kultury Ukra-
iny, wykładowcami wyższej 
uczelni Wydziału Artystyczne-
go Humańskiego Państwowego 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. 
Pawła Tyczyny, posiadają stop-

nie i tytuły naukowe docentów, 
laureatów międzynarodowych 
i ogólnoukraińskich konkursów 
piosenkarskich – przedstawiła 
muzyków Oksana Mytiai z Fun-
dacji Międzynarodowe Centrum 
Pomocy Psychologicznej prowa-
dzącej centrum Wyszywanka. 
–W repertuarze kolektywu znaj-
dują się ukraińskie utwory ludo-
we i autorskie w oryginalnych 
aranżacjach muzycznych. Więk-
szość wykonywanego repertuaru 
to pieśni a cappella, co jest zna-
kiem rozpoznawczym tria wo-
kalnego.

Przy okazji koncertu, Ukrain-
ki mieszkające w Tychach, przed-
stawiły swoje dzieła na charyta-
tywnym jarmarku. Wśród nich 
mogliśmy zobaczyć liczne obrazy 
malarskie, rękodzieła oraz ukra-
ińskie przysmaki. Cały dochód 
został przeznaczony na rzecz Sił 
Zbrojnych Ukrainy. kp ●

o latach dziecięcej 
radości, nieUchwytnych 
zjawiskach Malarskich, 
pierwszej wódce, 
UzależnieniU 
i szUkaniU radości 
w sobie rozMawiaMy 
ze stanisŁaweM 
MazUsieM.

„twoje tychy”: – maluje pan 
nieprzerwanie od kilkudziesięciu 
lat. Jest pan bardzo płodnym 
artystą, dorobił się pan przydomka 
„pracuś”. czy w wieku 82 lat wciąż 
pana codzienność wypełnia przede 
wszystkim malarstwo?
StaNiSłaW maZuś: – Co-
dzienność u mnie wygląda dość 
prozaicznie. W tym wieku mam 
spory problem z lekarzami, 
bo co chwilę coś ode mnie 
chcą. Spaceruję codziennie. 
Po pierwsze dla zdrowia, 
po drugie, żeby żona sobie 
ode mnie odpoczęła. Staram 
się też codziennie zaglądać 
do pracowni, ale nie zawsze 
się udaje. Nie mam wyzna-
czonych dni, kiedy maluję, jak 
na przykład Jerzy Duda-Gracz, 
który czas na malowanie 
miał wyliczony co do minuty. 
Ja w pracowni lubię też sobie 
po prostu posiedzieć. Mam 
z niej widok na zachód słońca 
i obserwuję zjawiska na niebie. 
Gdy tylko coś zaczyna się dziać, 
to łapię za pędzel lub też aparat 
fotograficzny i staram się złapać 
to nieuchwytne.

a co to jest to nieuchwytne?
– Kotłujące się chmury i prze-
istoczenia na niebie. To kosmos. 
Również wrażenia i emocje, 
które pojawiają się we mnie 
na widok tych zjawisk. Nie-
uchwytne to zjawiska malarskie. 
Te są wszędzie, wystarczy się 
ćwiczyć w patrzeniu i przede 
wszystkim w dostrzeganiu i wi-
dzeniu ich. Ja je widzę. Na niebie 
bardzo często. Od zawsze mnie 
interesowało. Na wystawie 
w Muzeum Miejskim jest obraz 
„Nad Atrium”, na którym staram 
się pokazać to nieuchwytne 
niebo.

kiedy i gdzie niebo jest 
najpiękniejsze?
– Wszędzie, ale już nie zawsze. 
Ze wspomnianym Dudą-
Graczem wstawaliśmy często o 5 
rano i wcześniej, aby obserwo-
wać wschód słońca. Wtedy 
są najpiękniejsze pejzaże. Poza 
tym zachody również uwielbiam. 
To są cudowne zjawiska malar-
skie. Chłonę je, przepuszczam 
przez swoje emocje, doświadcze-
nia i przeżycia.

treść pana nie interesuje?
– Nie. Kocham właśnie zjawiska. 
Nie chcę niczego opowiadać. 
Nie zastanawiam się nad treścią. 
Czekam, aż coś mnie „kopnie”. 
Na impuls, który rozpocznie 
cały proces twórczy. Wspomnę 
jeden plener w Białowieży. 
Zapatrzyłem się w ciemne 
niebo, na którego horyzoncie 
majaczyły świetlne przebłyski 
zachodzącego słońca. Cholernie 
wielki deszcz wisiał w powietrzu. 
Wiedziałem, że mam zaledwie 
chwilę, żeby to uchwycić. Nawet 
sztalugi nie rozkładałem, tylko 
złapałem za płytę (mistrz często 
maluje na tablicach malarskich 

HDF zwanych również płytami 
– przyp. red.) i w ciągu 5 minut 
miałem to zjawisko, tę gęstość, 
to coś, to nieuchwytne, co mnie 
„kopnęło”. Gdy tylko odłożyłem 
pędzel, zaczęło lać. Dlatego 
malowanie na płytach jest 
bardzo rozsądne, bo można 
ją odwrócić, skryć się pod nią 
jak pod parasolem i czmychnąć 
do domu.

wychował się pan 
na lubelszczyźnie. od dziecka 
miał zatem styczność z szerokimi 
przestrzeniami. czy już 
wtedy dostrzegał pan w nich 
tę zjawiskowość?
– Tak, już od chłopięcych lat 
fascynowałem się naturalnym 
krajobrazem. Jestem wy-
chowankiem natury, brałem 
czynny udział w żniwach. 
Poorana ziemia, zboże czy 
ścierniska – ja tym oddychałem. 
Później, obierając motywy moich 
obrazów, przypominałem sobie 
te szczęśliwe lata chłopięce.

Jest pan często skojarzony 
z plenerami malarskimi. 
rozumiem, że nie jest pan typem 
zaszywającego się w swojej dziupli 
samotnika. potrzebuje pan energii 
towarzystwa do życia?
– Faktycznie miałem epizod, 
że byłem bardzo towarzyski. 
Lgnąłem wręcz do towarzystwa. 
Zapraszano mnie często, 
a ja nie odmawiałem. Wiedzieli, 
że ze mną można się napić, 
pogadać, a wieczorem będę 
każdemu portrety malował. 
Portrety traktowałem jako 
ćwiczenia, jak strojenie swojego 
instrumentu, którym była 
relacja między okiem a ręką. 
Tak właśnie szlifowałem 
warsztat. Uważam, że nie 
ma sztuki bez odpowiedniego 
warsztatu. Im ten jest lepszy, 
tym jesteśmy w stanie więcej 
emocji przekazać. Wracając 
do towarzystwa, uwielbiałem 
je, byłem pracowity, lubiłem się 
dzielić swoją wiedzą i podpo-

wiadać rozwiązania. Kocham 
ludzi i kocham świat, w którym 
jest tyle zdarzeń. Zawsze byłem 
ich bardzo ciekaw.

a czego był pan ciekaw 
najbardziej?
– Od dziecka fascynowały mnie 
spotkania dorosłych. To był 
dla mnie fantastyczny świat, 
pełen dyskusji, których pewnie 
nie rozumiałem, ale też pełen 
emocji, które przecież czułem. 
Podczas tych spotkań śpiewano, 
wymieniano poglądy, ekscyto-
wano się, czasem dochodziło 
do żarliwych kłótni, ale co by się 
nie działo, było w tym mnóstwo 
życia. I czaru.

ten czar towarzyskich spotkań 
ludzi dorosłych często przyjmuje 
postać płynną... na wystawie 
„stanisław mazuś. mniej znany”, 
którą aktualnie prezentuje 
muzeum miejskie, jest praca 
zatytułowana „zmartwychwstały” 
z bieżącego roku. czy to jakieś 
rozliczenie z przeszłością?
– Faktycznie tak jest. Nie 
ukrywam, że zmagałem się 
z uzależnieniem od alkoholu. 
Tak jak wspomniałem, 
fascynował mnie świat spotkań 
towarzyskich. Jako 11-letni 
chłopiec napiłem się pierwszej 
wódki. Później, już jako dorosły, 
lubiłem się napić. Nigdy nie roz-
rabiałem i nie byłem agresywny, 
zdecydowanie wolałem śpiewać, 
a repertuar miałem bogaty. Stąd 
też byłem dobrym kompanem 
do picia. Byłem również prze-
pełniony radością. W latach 80. 
zacząłem być rozpoznawalny, 
można powiedzieć, że odno-
siłem sukcesy, zatem miałem 
mnóstwo okazji do świętowania. 
Ale już na przełomie wieków 
zacząłem cierpieć. Radość 
powoli gdzieś prysnęła, a zastą-
piło je uzależnienie. Wówczas 
uratowali mnie moi bliscy – syn 
Mikołaj i żona Bożenka. Wielu 
moich kolegów rówieśników nie 
miało takiego szczęścia i już ich 

z nami nie ma. Ale ja chciałem 
żyć. Podskórnie czułem, że mam 
jeszcze tyle możliwości, które 
jednak niweczył mi alkohol. 
„Zmartwychwstały” odnosi się 
do tego okresu, kiedy stawałem 
się wewnętrznie martwy, bez 
radości życia. Wtedy żona z sy-
nem zabrali mnie do Niedzicy, 
prawie półmartwego. Tam udało 
mi się pozbyć całej trucizny 
z siebie. Walczyłem z cierpie-
niem, które przez lata toczyło 
mi duszę. To była męczarnia 
okrutna. Czułem, że umie-
ram, ale wręcz przeciwnie 
– zmartwychwstałem. Bachus 
ze mnie wyparował. Z Niedzicy 
wróciłem już jako zdrowy 
człowiek, który znów odnalazł 
w sobie radość. Radość do życia, 
radość z malowania i przede 
wszystkim radość z kochania 
swoich bliskich. Od tamtego 
czasu alkohol stał się dla mnie 
bezwartościowy.

czerpiąc z tak bogatego 
doświadczenia, proszę powiedzieć 
jaka jest recepta na niemoc, 
czy to artystyczną, życiową czy 
jakiegokolwiek innego rodzaju?
– Upór... Tak, upór i pracowitość 
– to jest przepis. Niemoc trzeba 
przełamać, ale przede wszystkim 
trzeba ją sobie uświadomić. 
Artystycznie nie od razu uda się 
trafić w kolor czy też skompono-
wać to, co się czuje. Ale poprzez 
robotę, szlifowanie warsztatu, 
ciągłe próbowanie i niepod-
dawanie się, można przełamać 
każdy opór. Nieodzowna jej 
tutaj też metoda prób i błędów. 
Sam spędziłem długie godziny 
na szukaniu odpowiedniego 
połączenia farb. Przecież jest 
tysiące odcieni samej szarości. 
Trzeba mieć wiedzę i doświad-
czenie, aby uzyskać dokładnie 
ten odcień, który aktualnie gra 
w duszy. A żeby zdobyć wiedzę 
i doświadczenie trzeba uporu, 
pracowitości i przede wszystkim 
cierpliwości.
rozMawiaŁ: kaMil peszat ●

zmArtwychwstAły
wystawę prac artysty MOżNA DO LuTEGO OGLąDAć W MuZEuM MIEjSKIM.

Stanisław Mazuś w swojej pracowni.
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koncert ukraińskiego tria na pl. Św. Anny.

pieśni dla 
żołnierZy

Trio „Gonta” wystąpiło w tradycyjnych ukraińskich strojach. 
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Prezydent Miasta Tychy
15 listopada 2022 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla Z pomiędzy 
ul. Władysława Sikorskiego, ul. Beskidzką i rzeką Gostynką w Tychach

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXXVIII/728/22 z dnia 28 kwiet-
nia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla Z pomiędzy ul. Władysława Sikorskie-
go, ul. Beskidzką i rzeką Gostynką w Tychach. [1], [2]
Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 6 grudnia 2022 r., z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, 
adresu i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie: [1], [2], [3]
1) papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

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

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

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

umtychy.pl/w zakładce: Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie 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], [5].

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

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

komunikat

Jak się okazuje, mieszkańcy Tychów 
przekazali więcej niż w latach ubie-
głych środków z jednego procenta 
podatku na działające w mieście 
organizacje pozarządowe.

Co roku prowadzona jest kam-
pania „Zostaw 1% w Tychach”. Jej 
celem jest zachęcenie mieszkań-

ców do przekazania 1% swojego 
podatku dla wybranej jednej z ty-
skich Organizacji Pożytku Pub-
licznego. W 2022 roku na orga-
nizację pozarządowe wpłynęło 
z tego tytułu 2.060.480, czyli o 
ponad 320 tys. więcej niż w po-
przednim roku. ls ●

więcej pieniędzy dla organizacji pozarządowych.

hoJni tysZanie
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reklama

relacji kobieta 
– Mężczyzna 
poświęcone będą 
gŁównie tegoroczne, 
czterdzieste ósMe 
jUż w historii tyskie 
spotkania teatralne. 
pUbliczność przez 
tydzień będzie MiaŁa 
okazję zobaczyć 
siedeM spektakli 
konkUrsowych, cztery 
Mistrzowskie i wystawę 
rysUnków andrzeja 
Mleczki.

– Pochylając się nad zestawie-
niem Kobieta – Mężczyzna, za-
prezentujemy spektakle nie tylko 
opisujące wzajemne oddziaływa-
nie obu stron tej konstelacji, ale 
także szukając współczesnej de-
finicji zarówno kobiecości, jak 
i męskości. Poszukiwania te będą 
osią tegorocznych Tyskich Spot-
kań Teatralnych – mówi dyrek-
tor Teatru Małego Paweł Drze-
wiecki, zapraszając w dniach 
21-27 listopada do swojej pla-
cówki. Ale nie tylko tam, bo in-
augurujący TST spektakl mi-
strzowski „Panny z Wilka” wg 
prozy Jarosława Iwaszkiewicza 
widzowie zobaczą… na Scenie 
Kameralnej Narodowego Sta-
rego Teatru w Krakowie, gdzie 
zostaną dowiezieni przez orga-
nizatora festiwalu. To dlatego, 
że tyska scena nie spełniała wy-
mogów przedstawienia i reżyser-
ka Agnieszka Glińska zaprosiła 
uczestników Tyskich Spotkań 
Teatralnych do siebie. W spekta-
klu zobaczymy grono utalento-

wanej aktorskiej młodzieży, ale 
i doświadczone i znane postacie 
krakowskiej sceny, m.in. Dorotę 
Segdę i Annę Radwan.

Znani aktorzy pojawią się tak-
że w legendarnej sztuce „Kto 
się boi Virginii Woolf?”, z któ-
rą do Tychów przyjedzie zespół 
stołecznego Teatru Polonia. 
W spektaklu, wyreżyserowanym 
przez Jacka Poniedziałka, zoba-
czymy Ewę Kasprzyk i Krzyszto-
fa Dracza, obok których zagrają 
Justyna Ducka i Antoni Pawli-

cki. Z kolei częsty gość Tyskich 
Spotkań Teatralnych Bronisław 
Wrocławski wystąpi z jednej 
z głównych ról w spektaklu „Ka-
ramazow”, opartym na ostatniej 
powieści Dostojewskiego, którą 
na tyskiej scenie pokaże łódzki 
Teatr im. Stefana Jaracza.

Nurt mistrzowski 48. Ty-
skich Spotkań Teatralnych za-
mknie „Miłość od ostatniego 
wejrzenia” Vedrany Rudan, wy-
stawiona przez warszawski Teatr 
Dramatyczny, w której zobaczy-

my m.in. Małgorzatę Niemirską 
i Agatę Wątróbską.

Drugim nurtem Tyskich Spot-
kań Teatralnych są spektakle 
konkursowe, których na tyski 
festiwal zakwalifikowano sie-
dem – ciekawych, różnorod-
nych i z pewnością wartych 
obejrzenia. Wśród nich dwie 
propozycje tyskie: „karma.” Te-
atru OdRuchu w reżyserii Mi-
chała Czornego i Moniki Szyd-
łowieckiej oraz „C.P.K.” Grupy 
Artystycznej T.C.R. w reżyse-

rii Macieja Dziaczko. Wstęp 
na wszystkie spektakle konkur-
sowe jest wolny.

Niejako wstępem do tego-
rocznych Spotkań będzie wysta-
wa rysunków Andrzeja Mleczki, 
bodaj najbardziej popularnego 

i lubianego polskiego plastyka-
satyryka. Na wernisaż wystawy 
Miejska Galeria Sztuki „Obok” 
zaprasza już w najbliższy pią-
tek (18.11) o godz. 18 do Pasa-
żu Kultury Andromeda.
ww ●

o relAcJi kobiety i mężczyzny
najstarsza w regionie CyKLICZNA IMPREZA TEATRALNA ROZPOCZNIE SIę W PONIEDZIAłEK.

PROgRam XlViii tySKich SPOtKań teatRalNych

SPeKtaKle miStRZOWSKie
21.11  godz. 19.15 „Panny z Wilka” – Narodowy Stary Teatr im. 

h. Modrzejewskiej – spektakl wyjazdowy w Krakowie;
22.11  godz.18 „Kto się boi Virginii Woolf?” – Teatr Polonia 

w Warszawie;
26.11  godz.18 „Karamazow” – Teatr im. Stefana jaracza 

w łodzi;
27.11  godz. 18 „miłość od ostatniego wejrzenia” – Teatr 

Dramatyczny m. st. Warszawy
SPeKtaKle KONKuRSOWe
23. 11  godz. 17 – „last minute” – Teatr Naumiony; 

godz. 21 – „karma.” – Teatr OdRuchu;
24. 11  godz. 15 – „Stąd” – Teatr Ziemi Chełmskiej; 

godz.17 – „Ojcowie” – AST Kraków; 
godz. 21 – „Szczęście” – Teatr bez Sceny;

25.11  godz. 18 – „c.P.K.” – Grupa Artystyczna Teatr T.C.R.; 
godz. 21 – „chudy żołnierz” – Scena Supernova.

W spektaklu „Kto się boi Virginii Woolf?” grają m.in. Ewa Kasprzyk i Krzysztof Dracz.

Małgorzata Niemirska w „Miłości od ostatniego wejrzenia”.
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jak jUż inForMowaliśMy, 
19 listopada rozpoczy-
na się kolejna edycja 
bezpŁatnego kUrsU 
saMoobrony dla kobiet, 
którą organizUje straż 
Miejska.

Inicjatywa ta ma już 23 (!) lata, 
bowiem pomysł zorganizowania 
zajęć dla pań narodził się w 1999 
roku, kiedy rozpoczęła się re-
alizacja miejskiego programu 
„Bezpieczne Tychy – Dość Mil-
czenia”. Rozmawiamy z Rado-
sławem Wołkowiczem, jednym 
z instruktorów, którzy będą pro-
wadzić będą kurs.

„twoje tychy”: ile pań wzięło 
udział w dotychczasowych 
kursach?
RaDOSłaW WOłKOWicZ: – 
Trudno powiedzieć ile dokład-
nie, ale na pewno kilka tysięcy. 
Były lata, że kurs miał dwie 
edycje – wiosenną i jesienną, 
a dodatkowo prowadzony 
był także latem – w plenerze. 
Na każdą edycję zgłaszało się 
od kilkudziesięciu uczestniczek, 
a te najliczniejsze miały 
po 120-130 chętnych. Część 
pań jest z nami już od kilku lat 

i zna podstawy samoobrony 
z poprzednich kursów. Ale są też 
uczestniczki, które przychodzą 
po raz pierwszy i prowadząc 
zajęcia musimy uwzględniać te 
różnice w umiejętnościach.

Jaki cel stawiacie sobie 
organizując kurs?
– Przede wszystkim chcemy 
zachęcić panie do ruchu, 
do wysiłku, który może być 
ukierunkowany na obronę 
samej siebie. Na tej podstawie 
uczymy podstaw obrony oraz 
tego jak uniknąć zagrożeń. Jeśli 
ktoś idzie sam po zmroku przez 
park, nieoświetloną alejką, to jest 
to sytuacja zagrożenia. Takich 
zasad jest wiele, m.in. przestrze-
gamy panie, by nie wchodziły 
do windy z mężczyznami, któ-
rych nie znają. A jeśli już dojdzie 
do takiej sytuacji, to najlepiej 
stanąć blisko wyjścia i tyłem 
do drzwi bo w przeciwnym razie 
bardzo trudno się obronić.

po ukończeniu kursu panie czują 
się pewniej?
– Myślę, że tak, choć zależy 
od sytuacji, bo przecież nawet 
trenujący zawodnicy nie zawsze 
potrafią się obronić i dać 

sobie radę z przeciwnikiem. 
W konfrontacji z agresywnym 
napastnikiem kobieta ma nie-
wielkie szanse, jednak jej atutem 
może być zaskoczenie. Dlatego 
warto wiedzieć jak zaskoczyć 
napastnika, gdzie uderzyć, 
jak się wyrwać atakującemu. 
Uczymy podstawowych technik, 
które panie mogą wykorzystać – 
kopnięcia, uderzenia, dźwignie, 
itd. Prowadzimy też kursy dla 
seniorów, bo ta grupa jest rów-
nież bardziej narażona niż inni. 
Niektórzy seniorzy mają laski, 
które także można odpowiednio 
wykorzystać.

Zajęcia rozpoczynają się 19 li-
stopada i będą odbywać się w każ-
dą sobotę do 17 grudnia. Prowa-
dzić je będą Honorata Bończak, 
Aleksander Góra, Radosław Woł-
kowicz i Kazimierz Zięcina. Kurs 
rozpoczynał się będzie o godz. 11 
w sali gimnastycznej klubu Gwar-
dia Tychy (ul. Wejchertów 20). 
Zajęcia trwają około dwóch go-
dzin (11-13). Obowiązuje 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. ls ●

Od 9 do 16 października sześć 
uczennic I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Leona Kruczkowskiego 
w Tychach pod opieką nauczycie-
lek Anny Zarmutek i Anny Kęsoń
-Firlej uczestniczyło w wymianie 
uczniowskiej w Vieste, mieście 
położonym na południu Włoch 
w regionie Puglia.

Wymiana odbyła się w ramach 
projektu Erasmus+ „Siła kobiet 
– podnoszenie świadomości”. 
W program zaangażowane były 
uczennice tyskiego liceum, a także 
uczniowie z Turcji, Włoch, Czech 
oraz Rumunii.

W ramach projektu uczestnicz-
ki brały udział w licznych warszta-
tach, wykładach oraz wyjazdach, 
związanych z tematem przewod-
nim czyli przeciwdziałaniu prze-
mocy, budowaniu siły oraz pozycji 
kobiet w społeczeństwie. Wszyst-
kie odbywające się zajęcia były 
bardzo ciekawe i rozwijające dla 
młodego pokolenia.

Pobyt wypełniony był różno-
rodnymi atrakcjami. Uczennice 
miały możliwość poznania histo-
rii miasta Vieste, poznać jego uro-
ki i charakterystyczną kuchnię.

Jedną z wielu atrakcji, podczas 
wymiany, był wyjazd do malow-
niczego Arbelobello, miastecz-
ka położonego niedaleko Bari, 
które słynie z malowniczych do-
mków trulli. Uczestnicy mieli 
również okazję zobaczyć wybrze-
że półwyspu Gargano udając się 
w niesamowity rejs wzdłuż jego 
brzegu. Podczas wyprawy mogli 
podziwiać m.in. niesamowite for-
macje skalne, jak i usłyszeć od lo-
kalnego przewodnika wiele histo-
rii i legend związanych z Puglią. 
Dzięki sprzyjającym warunkom 
uczestnicy wyprawy zaobserwo-
wali również gromadkę szczęśli-
wie skaczących delfinów.

Wymiana była bardzo poucza-
jącym i niesamowitym przeży-
ciem. Uczestniczki stwierdzi-
ły, że atmosfera była wspaniała, 
a jednym z najważniejszych prze-

żyć były nowe, międzynarodo-
we znajomości. – Moim ulubio-
nym wspomnieniem z wyjazdu 
były wspólnie spędzone wieczo-
ry, gdy całą grupą śpiewaliśmy 
różne piosenki. Było to niesa-
mowicie wyzwalające uczucie, 
bo nieważne gdzie byłam, ota-
czali mnie ludzie, którzy mnie 
rozumieli, zarażali uśmiechem – 
opowiada jedna z uczestniczek. 
– Podczas takich wyjazdów naj-
ważniejsi są ludzie, a naszej ekipy 
nikt nie zastąpi. Pomimo różnic 
kulturowych i niekiedy proble-
mów językowych, zachowywa-
liśmy się jak w rodzinie. Ułatwi-
ły nam to też zajęcia integrujące 
prowadzone przez włoską grupę, 
która skutecznie zachęcała nas 
do rozmów, tańców i śpiewów, 
przez co nie było mowy o nu-
dzie – dodaje

Wyjazd był także dla dziewcząt 
z „Kruczka” idealną szansą na wy-
korzystanie języka angielskiego 
w praktyce. Ciągłe rozmowy po-
zwoliły na poznanie nowych zwro-
tów, zbudowanie pewności siebie 
w rozmowie oraz płynnego mó-
wienia w obcym języku. Uczest-
niczki wyjazdu, które uczą się ję-
zyka włoskiego w swojej szkole 
miały możliwość podszkolenia 
i użycia tego języka w praktyce. – 
Było to niesamowite uczucie, móc 
porozumiewać się w dwóch języ-
kach a czasami nawet trzech, cho-
ciażby w najprostszych zwrotach.

Wymiana, według uczestni-
czek, na długo pozostanie w ich 
pamięci. Tygodniowy wyjazd po-
zwolił im poznać wielu wartoś-
ciowych ludzi, dzięki którym ten 
wyjazd zostanie tak niezapomnia-
ny. Mn ●

Uczniowie zespoŁU 
szkóŁ nr 1 w tychach 
Uczestniczą w wyMianie 
Międzynarodowej 
co rokU, począwszy 
od 2014 r. także i w tyM 
rokU tradycji staŁo 
się zadość i w końcU 
października aż 56 
Uczniów z klasy 1 
technikUM ochrony 
środowiska 
i 2c lo wzięŁo 
UdziaŁ w spotkaniU 
edUkacyjnyM 
z rówieśnikaMi 
ze szkoŁy königin-olga-
stiFt ze stUttgartU.

W centrum programu eduka-
cyjnego, opracowanego przez 
organizatora – Fundację Krzy-
żowa dla Porozumienia Euro-
pejskiego oraz przez nauczycie-
la języka niemieckiego, znalazły 
się warsztaty zapoznawcze, inte-
gracyjne, językowe, krajoznaw-
cze, kulturowe oraz gry i zabawy, 
prowadzone przez animatorów 

i wolontariuszy. Wszystkie zaję-
cia miały na celu lepsze poznanie 
się i zawarcie nowych przyjaź-
ni. Wymiana poglądów między 
uczniami była uaktywniana pod-
czas codziennej refleksji, pod-
sumowującej wspólne warsztaty 
i wycieczki. – Podobało nam się 
również, że mieliśmy okazję po-
spacerować po Krzyżowej i po-
znać jej historię, zwiedzić Zamek 
Książ w Wałbrzychu, Kościół Po-
koju w Świdnicy, Wrocław i zo-
baczyć obóz pracy w Rogoźni-
cy. Wspólnie spędzony czas był 
również okazją do zdobycia no-
wej wiedzy, sprawdzenia swoich 
umiejętności językowych oraz 
poszerzenia horyzontów – mówi 
jeden z uczestników.

Spotkanie wzmocniło interak-
cję grupy i wywołało wiele po-
zytywnych emocji. Jak co roku 
hitem okazały się wspólna dysko-
teka i ognisko, będące nie tylko 
źródłem niezapomnianych wra-
żeń, ale i elementem pogłębia-
jącym wzajemne relacje. Krót-
kie prezentacje podsumowujące 

wyjazd, przygotowane przez jego 
uczestników, ukazały fragmenty 
pobytu z niezwykle pozytywny-
mi emocjami w tle.

Warto nadmienić, iż wymia-
na polsko-niemiecka ze szko-
łą ze Stuttgartu cieszy się bardzo 
dobrą renomą i uznaniem ze stro-
ny dyrekcji tyskiego ZS nr 1 oraz 
szkoły partnerskiej, która z wielką 
radością przyjęła propozycję ko-
lejnego spotkania zaplanowanego 
na październik przyszłego roku. – 
Nie możemy się doczekać, gdyż 
takie spotkania są dla nas źródłem 
niezapomnianych i wyjątkowych 
przeżyć, których nie zapewnią 
szkolne mury – zapewnia tyska 
młodzież i dodaje: – Składamy 
wyrazy gorącego podziękowania 
Polsko-Niemieckiej Współpra-
cy Młodzieży za dofinansowanie 
spotkania i dyrekcjom obu szkół 
za chęć współpracy. Dziękujemy 
również opiekunom tegorocznej 
wycieczki: p. Borkowemu, E. Ba-
łazinskiej-Jankowskiej, M. Woj-
ciechowskiemu oraz P. Pazerze. 
Mn ●

obroń się sAmA
ten kUrs dla kobiet TySKA STRAż MIEjSKA ORGANIZujE już OD 23 LAT.

Uczennice „kruczka” z wizytą we Włoszech.

siła koBiet

Miasteczko Arbelobello słynie z charakterystycznych domków.
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c.

wyJątkowe PrzeżyciA
MŁodzież z zs nr 1 SPOTyKA SIę Z NIEMIECKIMI RóWIEŚNIKAMI.

W spotkaniu w Krzyżowej wzięło udział kilkudziesięcioro uczniów tyskiego „Morcinka”
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c. 
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Prezydent Miasta Tychy
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy 

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze 
został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianej do:

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ulicy 

Armii Krajowej, oznaczonej jako część działki nr 2548/69, o pow. 2 m2, pod małą architekturę, 

w celu umieszczenia tablicy informacyjno-pamiątkowej, na okres 3 lat.

komunikat
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ogłoszeniA drobne
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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:

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652. Elektryk. Tel. 504 877 825

Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, Ty-
chy ul.Cyganerii15. Tel: 603585329. 
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

Finanse:
POŻYCZKI-SZYBKO Z KOMORNIKIEM 
32/260-00-33, 516-516-611, Pośred-
nik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. 
z o.o.
Szybka pożyczka bez BIK, z zajęciami, na 
każdy dochód. Z dojazdem do klienta. Tel. 
726 479 366 

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? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania 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

Obiekt posiada:LOKALE BIUROWE   od 20 m²
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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. Balbina 3 pokoje, 66,41 m2, 
piętro 2 w niskiej zabudowie, do wejścia, 
możliwość zakupu garażu, cena 430.000 
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
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
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
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, przepięk-
ny ogród 1.075.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-07

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

transport:

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

Transport BUS 9 osób (imprezy okolicz-
nościowe, pogrzeby, dyskoteki itp. 691 
577 335

kUpię / sprzedaM

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

inne:

ważne telefony miejskie

Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 47 85 512 00, 
47 85 512 55 alarmowy 997;
Straż Pożarna,  
al. Niepodległości 230,  
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe, 
ul. Fitelberga 71,  
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe 
ul. Barbary 25, tel. 32/227 31 24, 
alarm. 992, www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi-
cy 6, tel. 32/325 64 11,  
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach,  
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00,  
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00,  
www.szpitalmegrez.pl;  
Poradnia nocna i świąteczna  
(w godzinach 18 -8),  
tel. 32/325 52 98, 887 377 818
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 
7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7.30-17,  
pt. 7.30-12; rej.pojazdów:  
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55;

Sanepid, ul. Budowlanych 131,  
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 7-19, 
sob. 7-14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30-18, 
wt.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skar-
bowy-w-tychach, czynny: pon. 
7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/323 
22 63, e-mail: sekretariat@mops.
tychy.pl, czynny: pon.-śr. 7.30-
15.30, czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-
13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.-
pt. 7.30-15.30.

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

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030
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reklama

gks tychy 
to bodaj najbardziej 
chiMeryczna drUżyna 
i ligi. potraFi 
pokonać wisŁę, 
terMalikę, rozgroMić 
skrę i pUszczę, 
by dostać srogie lanie 
od podbeskidzia, arki 
czy chrobrego. potraFi 
po świetnyM MeczU 
z MocnyM rUcheM 
tydzień później zagrać 
z chojniczanką tak, 
że zęby bolaŁy…

Chojniczanka przyjechała na Sta-
dion Miejski jako przedostatni 
zespół ligowej tabeli. Wydawa-
ło się więc, że po dobrym me-
czu GKS-u z Ruchem to właśnie 
tyszanie będą stroną nadającą 
spotkaniu ton i stosunkowo ła-
two poradzą sobie z autsajderem. 
Tymczasem okazało się, że głów-
nym bohaterem pożegnalnej po-
tyczki Trójkolorowych przed 
mundialowo-zimową przerwą 
był… chaos. Panował on zarów-
no w mocno przemeblowanych 
kontuzjami i kartkami tyskich 
szykach obronnych, jak i w środ-
ku pola, a także w ataku. Właści-
wie trudno coś dobrego napisać 
o którymkolwiek z tyskich graczy. 
Antonio Dominguez – wyjąwszy 
jeden strzał w poprzeczkę w koń-

cówce – już nie pierwszy raz prze-
szedł obok meczu, Marcin Kozi-
na był jakiś nieswój i w przerwie 
opuścił murawę, Rumin rzadko 
kiedy dostawał piłkę od kole-
gów i prawie zawsze był bloko-
wany, Jałocha przy straconym 
golu w ogóle nie interweniował, 
Mańka swoją żółtą kartką wsko-
czył na ex aequo pierwsze miej-
sce najbardziej żółto-czerwonych 
piłkarzy I ligi itp. itd…

Smutne to było pożegnanie 
Trójkolorowych z kibicami, a dużo 
nie brakowało, by po rajdzie i golu 
Stróżyńskiego w 77 min. stało się 
jeszcze smutniejsze. Od kompro-

mitacji uratował GKS Wiktor 
Żytek, który w doliczonym cza-
sie gry, gdy część zniechęconych 
sympatyków tyszan opuściła już 
stadion, zdecydował się po za-
graniu Gracjana Jarocha na strzał 
rozpaczy, którym uratował punkt 
dla swojego zespołu.

Na pomeczowej konferencji 
trener Dominik Nowak po raz 
kolejny wspomniał, że przed ze-
społem jeszcze dużo ciężkiej pra-
cy i obiecał, że zimę drużyna do-
brze przepracuje i przygotuje się 
do wiosennych meczów z wiarą, 
że GKS będzie jeszcze wyrazistym 
zespołem.

gKS tychy – chOjNicZaNKa 
chOjNice 1:1 (0:0). Gole: Żytek 
(90+’) oraz Stróżyński (77’).
gKS tychy: Jałocha – Połap (81’ 
Jaroch), Mańka, Żytek, Wołko-
wicz – Kozina (46’ Machowski), 
Biegański, Czyżycki (77’ Malec), 
Domínguez, Mikita – Rumin. 
Żółte kartki: Żytek, Mańka, Ma-
chowski, Malec.

W pozostałych spotkaniach 18. 
kolejki: Skra – Ruch 1:1, Katowice 
– ŁKS 1:5, Odra – Termalica 1:2, 
Arka – Podbeskidzie 2:2, Łęczna 
– Puszcza 2:2, Chrobry – Stal 3:3, 
Resovia – Zagłębie 2:2, Sandecja 
– Wisła 1:1. ww ●

i liga
1. łKS 18 37 32:17
2. Puszcza 18 34 30:21
3. Ruch 18 32 25:18
4. Chrobry 18 31 32:26
5. Termalica 18 29 29:22
6. Arka 18 28 31:25
7. Katowice 18 27 21:18
8. Podbeskidzie 18 27 26:25
9. Stal 18 26 32:26
10. Wisła 18 24 24:22
11. gKS tychy 18 23 32:20
12. Zagłębie 18 22 22:25
13. łęczna 18 19 27:27
14. Resovia 18 17 20:30
15. Chojniczanka 18 15 20:30
16. Odra 18 15 23:35
17. Skra 18 15 10:27
18. Sandecja 18 14 15:27

W bardzo dobrych nastrojach 
udadzą się piłkarze rezerw GKS 
Tychy na czteromiesięczną prze-
rwę od ligowej piłki. W ostatniej 
jesiennej kolejce urządzili sobie 
na bocznym boisku przy Stadio-
nie Miejskim istną strzelaninę, 
pokonując jednego z autsajde-
rów IV ligi aż 7:1!

Podopieczni trenera Jarosława 
Zadylaka otwarli wynik meczu 
z Unią Racibórz już w 6 min., 
kiedy po faulu na Orlińskim rzut 
karny wykorzystał Konrad Pipia. 
Sam Dorian Orliński też wpisał 
się na listę strzelców, trafiając 
z dystansu w 26 min.

Druga odsłona to już popis 
tylko jednej drużyny, a zwłasz-
cza Natana Dzięgielewskiego, 
który w ciągu pół godziny aż 
cztery razy pokonał bramkarza 
Unii, a gole napastnika Trójko-
lorowych przedzieliło tylko ho-

norowe trafienie gości z rzutu 
karnego. Kropkę nad „i” w po-
staci siódmego gola dla tyszan 
postawił w końcówce spotkania 
Jakub Wilk.

– Potencjał piłkarski w tym 
zespole jest duży i dzisiaj udało 
się go w pełni wydobyć. Szyb-
ko objęliśmy prowadzenie, któ-
re po przerwie podwyższyliśmy, 
pewnie kontrolując boiskowe 
wydarzenia. Kolejny raz po-
kazaliśmy, że nasze boisko jest 
sporym atutem, dzięki któremu 
potrafimy wygrać z każdym ry-
walem. Cieszy tak wysoki wynik, 
bo ten ostatni mecz na przeło-
mie roku zawsze zapada głębiej 
w pamięć – podsumował wy-
graną drugi trener Łukasz Kop-
czyk.

GKS II Tychy kończy run-
dę na niezłym 6. lub 7. miej-
scu (może ich jeszcze wy-

przedzić Czaniec, jeśli wygra 
zaległy mecz). Martwi jednak 
aż 11-punktowa strata do lide-
ra z Łazisk, która znacznie może 
skomplikować walkę o końcową 
premię.
gKS ii tychy – uNia Raci-
BóRZ 7:1 (2:0). Gole: Pipia (6’ 
z karnego), Orliński (26’), Dzię-
gielewski (50’, 52’, 75’, 79’ z karne-
go), Wilk (86’) oraz Oślizlok (72’ 
z karnego).
gKS ii tychy: Odyjewski – Za-
rębski, Dzięgielewski (82’ Parkit-
ny), Żelazowski (62’ Krzak), Olek-
sy (62’ Kacprowski), Ploch, Pipia, 
Orliński, Kopczyk (72’ Chwaja), 
Rabiej, Wilk. Żółta kartka: Kac-
prowski.

W pozostałych meczach 15. 
kolejki: Łękawica – Lędziny 1:0, 
Kuźnia – Landek 3:1, Ornonto-
wice – Czaniec 2:1, ROW – Dro-
gomyśl 2:1, Unia Turza – Jasieni-

ca 2:0, Czechowice – Łaziska 0:3, 
Bełk – Podbeskidzie II 2:1.

iV liga
1. łaziska 15 34 28:11
2. Ornontowice 15 31 32:25
3. unia Turza 15 30 30:18
4. bełk 15 23 30:26
5. Czechowice 15 23 19:17
6. gKS ii tychy 15 23 32:23
7. ROW 15 22 28:27
8. Czaniec 14 21 21:19
9. łękawica 15 20 23:28
10. Landek 15 18 30:25
11. Podbeskidzie II 14 18 25:19
12. Lędziny 15 17 22:30
13. Drogomyśl 15 16 18:24
14. Kuźnia 15 14 22:33
15. Racibórz 15 13 20:40
16. jasienica 15 13 14:29

Zaległy mecz rezerw Podbe-
skidzia z Czańcem zostanie ro-
zegrany 19 listopada. ww ●

W minionym tygodniu selekcjo-
ner piłkarskiej reprezentacji Pol-
ski Czesław Michniewicz, ogło-
sił kadrę piłkarzy, którzy pojadą 
na rozpoczynające się 20 listopa-
da mistrzostwa świata w Katarze. 
Wśród 26 zawodników znalazł 
się wychowanek Akademii Piłki 
Nożnej SMS i GKS Tychy, Jakub 
Kiwior.

Filar obrony
Jakub Kiwior ma za sobą 5 wy-
stępów w koszulce z orłem 
na piersi. 22-letni obrońca wło-
skiej Spezii zadebiutował pod-
czas czerwcowego meczu Ligi 
Narodów przeciwko Holandii. 
Od tamtej pory wszystkie mecze 
kadry rozpoczynał w pierwszym 
składzie, tworząc parę stoperów 
z Kamilem Glikiem lub Janem 
Bednarkiem. Panowie grali rów-
nież ze sobą w trójce obrońców. 
Kiwior ma za sobą mocne przy-
gotowanie do mistrzostw świa-
ta. Dwukrotnie grał z Holandią 
i Belgią, a także w decydującym 
o utrzymaniu w dywizji A Ligi 
Narodów starciu z Walijczykami. 
Tyszanin stał się ważną postacią 
w układance trenera Michnie-
wicza i byliśmy niemal pewni, 
że jego nazwisko znajdzie się 
na 26-osobowej liście zawod-
ników, którzy ostatecznie pole-
cą na mistrzostwa. W sezonie 
2022/2023 wystąpił we wszyst-
kich 10. meczach Serie A, każ-

de spotkanie rozpoczynając 
od pierwszej minuty.

związany z tychami
Kiwior od dziecka jest związany 
z Tychami. Tu się urodził i sta-
wiał pierwsze piłkarskie kroki. 
Najwięcej czasu spędził w APN 
SMS Tychy. W marcu 2016 roku 
przeniósł się z rezerw GKS Ty-
chy do pierwszej drużyny, w któ-
rej nigdy nie udało mu się zade-
biutować. Już w lipcu 2016 roku 
stał się zawodnikiem Anderlechtu 
Bruksela. Do drużyny „Fiołków” 
przeniósł się za 13 tysięcy euro. 
W Belgii Kiwior spędził 3.5 roku, 
by w styczniu 2019 przenieść się 
do Słowacji. W barwach tamtej-
szych drużyn Podbrezovy i Żyli-
ny dojrzał jako piłkarz. 31 sierp-
nia 2021 roku został zawodnikiem 
Spezii, której barwy reprezentuje 
do dziś. Po świetnych występach 
w reprezentacji spekuluje się o po-
tencjalnych przenosinach Kiwiora 
do Milanu za rekordowe 18 mln 
euro. Czas pokaże czy transfer uda 
się zrealizować, jednak wszystkich 
tyszan może napawać dumą fakt, 
że zawodnik tak silnie związa-
ny z naszym miastem znalazł się 
w kadrze na mistrzostwa świata.

Oprócz Kiwiora w kadrze 
Michniewicza znaleźli się jesz-
cze dwaj piłkarze urodzeni w Ty-
chach – Szymon Żurkowski i Ar-
kadiusz Milik.
arkadiUsz dębowski ●

efektowne zakończenie jesieni u rezerw.

strZelanina na BocZnyM

o krok od komPromitAcJi
po MarnyM widowiskU GKS TyChy TyLKO ZREMISOWAł Z WALCZąCą O uTRZyMANIE SIę ChOjNICZANKą.

Antonio Dominguez efektownie prezentuje się na 
zdjęciach. Na boisku jest już z tym gorzej.

Jakub Kiwior znalazł się w 26-osobowej kadrze na finał  
MŚ w Katarze.
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chłopak z tychów w kadrze na Katar.

kUBa kiwior 
JedZie na MUndial!

ar
c.

14 | 15 listopada 2022 www.tychy.plsporttwoje tychy



iNfORmatOR KiBica

hOKej. phl: 16.11 Zagłę-
bie Sosnowiec – GKS Tychy 
(godz. 18), 18.11 GKS Tychy 
– Podhale (18), 20.11 GKS 
Katowice – GKS Tychy (17).
KOSZyKóWKa. i liga: 16.11 
GKS Tychy – hydroTruck Ra-
dom (18), 19.11 Polonia by-
tom – GKS Tychy (18).
futSal. i liga: 19.11 AZE 
uEK Kraków – GKS futsal 
Tychy.
SiatKóWKa. ii liga męż-
czyzn: 19.11 MKS Andry-
chów – TKS Tychy; ii liga ślą-
ska kobiet: 19.11 TKS Tychy 
– Płomień Sosnowiec (16).
mOSiR ZaPRaSZa 19-20.11 
do udziału w turnieju ama-
torów w piłce nożnej 
halowej z okazji Święta 
Niepodległości. Zgłoszenia 
są przyjmowane do 16.11 
(w hali Sportowej, tel. 32 661 
16 89 lub e-mailem: kontakt@
mosir.tychy.pl). ls ●

podczas ostatniej 
w tyM rokU eliMinacji 
saMochodowych 
Mistrzostw tychów 
Frekwencja jak zwykle 
dopisaŁa – zarówno 
wśród zawodników, jak 
i wśród kibiców.

Organizatorzy mistrzostw, dzia-
łacze Automobilklubu Ziemi 
Tyskiej, zmodyfikowali formułę 
zawodów i podczas ostatniej run-
dy zawodnicy startowali do kolej-
nych prób parami.

Najlepszy czas zanotowali 
dawno nie widziani na torze Ar-
tur Kobiela i Kamil Wala (toyo-
ta yaris GR). Ubiegłoroczni mi-
strzowie Tychów w klasie 4. nie 
obronili jednak tytułu, bo ten we-
dług nieoficjalnych wyników tra-
fił w ręce Michała Białego. Kie-
rowca audi 80, pilotowany tym 
razem przez Grzegorza Bartyle-
za zajął piątą pozycję w klasie, ale 
to wystarczyło by sięgnąć po ty-
tuł. Jego najwięksi rywale Mate-
usz Masełko i Rafał Znamirow-
ski (subaru impreza) finiszowali 
na drugiej pozycji w klasie 4. Se-
bastian Butyński i Łukasz Bier-
not (honda civic) wygrali rywa-
lizację w klasie 3. pieczętując tym 
samym zwycięstwo w klasyfikacji 

końcowej. Drugie miejsce w za-
wodach – i w końcowej punktacji 
– zajął Tomasz Smolarczyk jadą-
cy z Krzysztofem Proksą (renault 
clio). Trzeci czas w klasie 3. zano-
towali Kacper Włoch i Piotr Wój-
cik (renault clio).

W klasie 2. Grzegorz i Agniesz-
ka Dobrzańscy (honda civic) za-
pewnili sobie tytuł mistrzowski 
serią sześciu zwycięstw pod rząd. 
Romuald Stasik, jadący tym ra-
zem z Marcinem Środowskim 
(citroën C2), był drugi i w mi-
strzostwach także musiał zado-
wolić się drugą pozycją. Łukasz 
Kaplita i Marta Cozzi (honda crx) 
uzupełnili podium niedzielnych 
zawodów.

Łukasz Semik i Krzysztof Wa-
das (seicento) w klasie 1. dokona-
li imponującego wyczynu – wy-
grali wszystkie rundy i sięgnęli 
po mistrzostwo. Drugie miejsce 
zajęli Maciej Mołek i Marcin Na-
worol (peugeot 106), wyprzedza-
jąc Delfina Orłowskiego i Rafała 
Rysia. Trzecie miejsce załogi nis-
sana almery wystarczyło im jed-
nak, by w klasyfikacji końcowej 
utrzymać się na drugiej pozycji, 
przed Mołkiem.

Grzegorz Mysza i Anna Mysza 
(cinquecento) przedłużyli swoją 
zwycięską serię zwycięstw do pię-

ciu i zapewnili sobie w ten sposób 
tytuł mistrzowski w klasie CEN-
TO (fiat cinquecento i seicen-
to). Drudzy na mecie byli Karol 
Szczygieł i Marcin Lipski (seicen-
to). Trzecie miejsce zajęli Miłosz 
Poręba i Dawid Szpyra (cinque-
cento), co dało im drugą pozycję 
w klasyfikacji rocznej.

Tomasz Piksa i Marek Hohoł 
(citroën C2) wygrali w klasie 
PPC (peugeot i citroën), zdoby-
wając mistrzostwo SMT. Kolej-
ne pozycję zajęli Leszek Komen-
da i Daniel Durbas (citroën C2) 
oraz Robert Ożóg i Mariusz Ko-
byliński (citroën C2). W klasyfi-
kacji końcowej Ożóg znalazł się 
przed Komendą. Klasa RWD była 
w tym roku także teatrem jedne-
go aktora – Paweł Rączka, jadą-
cy w tej rundzie z Marcinem Ka-
lecińskim (bmw 120 ti) wygrał 
wszystkie osiem rund i pewnie 
sięgnął po zwycięstwo w mistrzo-
stwach. Michał Parzych i Piotr 
Śliwa (bmw e36 318ti) finiszo-
wali na drugiej pozycji i na tym 
samym miejscu zakończyli se-
zon. W klasie Open 4WD pierw-
szy na mecie zameldował się Ra-
fał Wlazłowski (subaru impreza), 
kolejne pozycje zajęli Michał Ka-
reusz (subaru impreza) oraz De-
zyderiusz Chrzan z Adamem 

Musiołem (subaru impreza sti). 
Trzecie miejsce tego ostatniego 
wystarczyło jednak do zdobycia 
tytułu mistrzowskiego. Wlazłow-
ski zakończył sezon na drugiej 
pozycji, przed Kareuszem.

Załoga Bartłomiej Gilewski/
Krystyna Gilewska (renault clio 
sport) była najszybsza w klasyfi-
kacji Open 2WD. Kolejne pozycje 
zajęli Grzegorz Łącała i Piotr Gą-
stoł (bmw 318 is) oraz Sławomir 
Potapiuk (honda civic). W klasy-
fikacji końcowej najwięcej punk-
tów zebrał Łącała. W klasie Retro 
do mety dojechali jedynie Paweł 
Czernik i Natalia Czernik (bmw 
e30 318is) oraz Uwe Bending 
(toyota celica). Tytuł w tej klasie 
tym samym przypadł Michało-
wi Paciejowi, który we wcześniej-
szych rundach zgromadził więcej 
punktów. Michał Śladowski (ci-
troën saxo) był najszybszy w kla-
sie Gość, ale w klasyfikacji końco-
wej tytuł zdobył Piotr Marczewski 
(renault clio) – tym razem trze-
ci na mecie.

A 11 grudnia na torze FCA 
Poland zawodnicy spotkają się 
po raz ostatni w tym sezonie  – 
na tradycyjną już Barbórkę Ty-
ską, ale runda ta nie jest zalicza-
na do klasyfikacji SMT.
ls ●

Piłkarki Polonii Tychy wywal-
czyły pierwszy w historii awans 
drużyny na centralny szczebel 
rozgrywek. Podopieczne Ada-
ma Chomki i Dariusza Grzesika 
wygrały rundę jesienną Śląskiej 
Ligi Trampkarek i tym samym 
uzyskały prawo gry w Centralnej 
Lidze Juniorek U-15. O ich suk-
cesie zadecydował ostatni mecz, 
w którym tyszanki pokonały naj-
groźniejszego rywala – Skrę Czę-
stochowa 2:1.

O awans w Śląskiej Lidze 
Trampkarek rywalizowało 11 ze-
społów z województwa śląskiego. 
Na 10 rozegranych meczów pił-
karki Polonii wygrały 9, notując 
tylko jedną porażkę z młodszy-
mi koleżankami mistrzyń Polski 
– Czarnymi Sosnowiec. Tyski ze-
spół wykazał się wyjątkową sku-
tecznością – drużyna zdobyła 69 
bramek, tracąc 10. Dwa ostatnie 
mecze Polonia rozgrywała z głów-
nymi rywalkami do zwycięstwa 
w rozgrywkach i awansu do Cen-
tralnej Ligi Juniorów. Najpierw 
zmierzyły się z UKKS-em Kato-

wice, a następnie z częstochow-
ską Skrą. Aby być pewną pierw-
szego miejsca w tabeli, Polonia 
– po zwycięstwie 5:3 z Katowica-
mi – musiała wygrać z zespołem 
z Częstochowy. Już do przerwy 
nasze zawodniczki postarały się 
o sporą zaliczkę, bowiem prowa-
dziły 2:0, po golach Emilii Mu-
szyńskiej i Zofii Świtały. Jednak 
po z mianie stron rywalkom uda-
ło się zdobyć kontaktową bram-
kę. Widząc szansę na remis, Skra 
ruszyła do ataku, jednak tyszan-
ki nie popełniły błędu i wynik się 
nie zmienił.
POlONia tychy – SKRa cZę-
StOchOWa 2:1 (2:0). Bramki: 
Muszyńska (15’), Świtała (38’).
POlONia tychy: Kuś – Folek, 
Strączek, Szwed, Muszyńska, 
Szymańska, Folwarska, Zieliń-
ska, Grzechnik, Świtała, Raczek, 
rezerwowe: Mielczarek, Nowrot, 
Gawliczek, Karwala, Biedrawa.

– Nasz zespół zasłużył na awans, 
bo to nie los, ani przypadek, ale 
solidna praca przyniosła efekt 
i świetną passę zespołu podczas 

całych rozgrywek – powiedział 
Adam Chomka, trener Polonii. – 
Założenia, nad którymi pracowa-
liśmy na treningu, w dużej mierze 
były realizowane podczas meczów. 
Warto też podkreślić, iż większość 
dziewcząt zaczynała grać w piłkę 
właśnie w naszym klubie. Mniej 
więcej dwa i pół roku temu do-
łączyło do nas kilka piłkarek 
z KKP Mikołów, które uzupeł-
niły kadrę. W drużynie znajdu-
ją się też zawodniczki, które do-
łączyły do nas z Football Project 
Suszec, Iskry Pszczyna, UMKS 3 
Czechowice, ale też takie jak Ania 
Raczek, która zwróciła moją uwa-
gę kiedy podczas naszego trenin-
gu grała sobie po prostu w piłkę 
na Orliku.

Wiosną 2023 roku Polonia za-
gra w grupie C Centralnej Ligi 
Juniorek, gdzie rywalkami będą 
drużyny Śląska Wrocław, GKS 
Katowice, SMS Łódź i Czarnych 
Sosnowiec, a także trójka zwy-
ciężczyń lig z województw opol-
skiego, łódzkiego i dolnośląskie-
go. ls ●

hokejowe wzmocnienie.

nilsson 
w gks
W hokejowym zespole GKS poja-
wił się nowy obrońca – Szwed Au-
gust Nilsson, który podpisał kon-
trakt do końca obecnego sezonu.

Do tej pory występował głów-
nie w szwedzkiej lidze, m.in. 
w Karlskronie HK, Vaxja Lakers 
HC czy Vasteras IK. Zaliczył me-
cze w Champions Hockey League 
w sezonie 2017/18 (w barwach 
Vaxja). Obecny sezon rozpo-
czął w węgierskim Ferencvarosi. 
W dwunastu spotkaniach zdobył 
dwie bramki i zanotował dziesięć 
kluczowych podań. W GKS Ty-
chy Nilsson ma dobrego znajome-
go – w latach 2019-2021 wystę-
pował w Vasteras z Alexandrem 
Younanem. ls ●

PoznAliśmy nAJlePszych kierowców 2022 roku
ostatnia w tyM rokU eliMinacja SAMOChODOWyCh MISTRZOSTW TyChóW ZA NAMI.

piłkarki polonii tychy zagrają w Centralnej Ligi juniorek.

historycZny awans

Piłkarki Polonii Tychy U-15 udanie kończą tegoroczne rozgrywki, 
pieczętując je awansem do Centralnej Ligi Juniorek.
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Piłkarze definitywnie zakoń-
czyli rundę jesienną, ponownie 
pojawią się na boiskach dopiero 
wiosną. Drugiej porażki doznali 
koszykarze GKS i w tabeli spadli 
na trzecie miejsce. Dobry mecz 
rozegrali futsaliści, ale ich derbo-
wy rywal to obecnie jedna z naj-
słabszych drużyn stawki.

koszykówka: zwolnienie gks
DZiKi WaRSZaWa – gKS ty-
chy 90:83 (31:22, 26:20, 13:18, 
20:23).
gKS tychy: Kamiński 21, Wie-
loch 18, Stankowski 14, Koperski 
12, Kędel 8, Chodukiewicz 4, Mą-
kowski 4, Nowak 2, Jakacki, Ziaja.

Po 9 kolejkach GKS Tychy zaj-
muje 3. miejsce w tabeli z 16 pkt. 
Prowadzi niepokonany Hydro-
truck Radom – 18 pkt przed Dzi-
kami – 17 pkt.

Futsal: Pewna wygrana gks
Piłkarze GKS Futsal Tychy zano-
towali w niedzielę pewne zwy-
cięstwo, pokonując 10. drużynę 
I ligi Gwiazdę Ruda Śląska 7:3. 
Do przerwy tyszanie prowadzili 
3:0, a snajperskie popisy rozpo-
czął Pytel, zdobywając gola już 
w 3 min. W 7 min. podwyższył 
Migdał, a rezultat I połowy ustalił 
Krzyżowski, zdobywając bramkę 
w 19 min. meczu. Po przerwie 
tyszanie nadal atakowali, czego 
rezultatem były dwa kolejne tra-
fienia. Najpierw na listę strzelców 
wpisał się Kołodziejczyk, a na 5:0 
podwyższył Pasierbek w 25 min. 
Nie mając nic do stracenia rywa-
le zaczęli grać z lotnym bramka-
rzem i jak się okazało, potrafili 
wykorzystać błędy tyszan. W 33 
min. zdobyli pierwszą bramkę. 
Zrewanżował się im Kosowski 
precyzyjnym strzałem do pustej 
bramki, wyprowadzając zespół 
na 6:1. W 35 min. Gwiazda po-
nownie znalazła sposób na bro-

niącego tyskiej bramki Murę, 
a chwilę potem było 6:3. Rywale 
nadal nie rezygnowali, tymcza-
sem gospodarze grali uważnie 
i zakończyli mecz bardzo spryt-
nym zagraniem Kokota, który 
ustalił wynik meczu.
gKS futSal tychy – gWiaZ-
Da RuDa śląSKa 7:3 (3:0). 
Bramki dla GKS: Pytel (3’), Mig-
dał (7’), Krzyżowski (19’), Koło-
dziejczyk (22’), Pasierbek (25’), 
Kosowski (35’), Kokot (40’).

siatkówka: lider za mocny
tKS tychy – mcKiS jaWORZ-
NO 0:3 (11:25, 19:25, 21:25).

Po siedmiu kolejkach TKS zaj-
muje w tabeli 7. miejsce z 10 pkt 
(3 wygrane, 4 porażki). Prowadzi 
zespół z Jaworzna – 20 pkt.
ii liga śląSKa KOBiet: uKS 
SuSZec – tKS tychy 1:3 
(25:17, 25:15, 17:25, 25:20). TKS 
Tychy po 7 meczach także zaj-
muje 7. miejsce z 3 pkt. Prowadzi 
Spartakus Zabrze – 15 pkt.

niższe ligi: na mecie jesieni
Drużyny niższych lig zakończyły 
pierwszą część sezonu. W lidze 
okręgowej po komplet punktów 
sięgnął OKS Zet, natomiast jeden 
punkt wywalczyła drużyna JUWe 
Jaroszowice.

Liga okręgowa: Pasjonat – OKS 
Zet 2:4, Wilkowice – JUWe 2:2.

OKS Zet jest na 11. miejscu – 
17 pkt., JUWe – na 10. (19 pkt.). 
Prowadzi Rekord II – 38 pkt.
KlaSa a: Studzionka – Sió-
demka 3:2, Ogrodnik – Unia 
2:1. Ogrodnik zakończył rundę 
jesienną na 4. miejscu – 28 pkt, 
a Siódemka – na 12 (16 pkt.). Pro-
wadzi Studzionka 33 pkt.
KlaSa B: Gardawice II – Czuło-
wianka 1:3, JUWe II – Brzeźce 0:4. 
Czułowianka zdobyła mistrzostwo 
jesieni – 32 pkt, rezerwa JUWe jest 
na 10. miejscu – 12 pkt. ls ●

o ligowe Punkty
piŁkarze NA MECIE jESIENI.
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skorpion 24.X-21.Xi
Zaufaj swojemu instynktowi i rób to, co wydaje Ci 
się słuszne. Droga będzie wolna, więc działaj i nie 
oglądaj się za siebie.

strzelec 22.Xi-21.Xii
uda Ci się błyszczeć i królować, nawet jeśli los 
chwilowo zamknie Cię w czterech ścianach domu. 
Rodzina da Ci teraz duże poczucie bezpieczeństwa 
i wsparcie.

koziorożec 22.Xii-19.i
Przed Tobą tydzień pełen wrażeń, przełomowych 
doświadczeń i trudnych wyborów. Nie tylko 
świetnie ze wszystkim sobie poradzisz, ale 
i wpadniesz na wspaniałe pomysły.

wodnik 20.i-18.ii
W miłości to Ty będziesz teraz dyktować warunki. 
utrzesz nosa komuś, kto liczył na to, że powinie Ci 
się noga.

ryby 19.ii-20.iii
Twój lęk przed pewnymi osobami jest zupełnie 
bezpodstawny. Wprawdzie niektórzy deklarują 
się jako Twoi zaciekli wrogowie, ale oni 
są w mniejszości.

baran 21.iii-20.iV
Czeka Cię miły, ale i kłopotliwy harmider. Dzieci 
wejdą Ci na głowę, a bliski krewny znów się nie 
sprawdzi. uważaj na drodze.

byk 21.iV-21.V
Przez cały tydzień będziesz pełen humoru, 
otwarty na świat i ludzi, zjednasz sobie sympatię 
otoczenia, poznasz nowe osoby i zabłyśniesz 
w towarzystwie.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Przed Tobą bardzo dużo obowiązków i pilnych 
spraw. Aby uniknąć chaosu, skrupulatnie zaplanuj 
każdy dzień.

rak 21.Vi-22.Vii
Rzeczowa i spokojna rozmowa dużo zmieni w Two-
im związku. Na nowo odkryjesz siebie, a zdobyta 
wiedza i umiejętności okażą się imponujące.

lew 23.Vii-22.Viii
Poczujesz przypływ energii i optymizmu. Czeka Cię 
ogromna niespodzianka lub przynajmniej bardzo 
miłe wydarzenie.

panna 23.Viii-22.iX
Gwiazdy zapewnią Ci powodzenie w miłości 
i relacjach towarzyskich. Otworzą się nowe 
możliwości, a we wszystkim towarzyszyć Ci będą 
ogromna siła i zdecydowanie.

waga 23.iX-23.X
Początek tygodnia zapowiada się burzliwie. 
będziesz miał ochotę wszystko zmienić, jednak 
układ planet mocno Cię wyczerpie.
 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.

Czaruś to energiczny, średniej 
wielkości psiak. Na widok czło-
wieka wesoło podskakuje w koj-
cu, zapraszając na wspólny spa-
cer. Co taki sympatyczny pies robi 
jeszcze w schronisku? Trudno 
powiedzieć. Możemy się jedynie 
domyślać powodu jego porzuce-

nia. Do schroniska trafił brudny 
i zapchlony. Ze spokojem zniósł 
wszystkie zabiegi pielęgnacyj-
ne – mycie, czesanie... Teraz jest 

nie do poznania. Jest radosnym, 
młodym psem w pełni gotowym 
do adopcji. Tylko domku nie wi-
dać... rM ●

czAruś
16 listopada, środa
godz. 18 – PORTRETy LITERACKIE – spotka-
nie z Anną Dziewit-Meller (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

17 listopada, czwartek
godz. 18 – TO jEST SZTuKA!: „Nigdy nie ma-
lowałam snów. Malowałam swoją rzeczywi-
stość. frida Kahlo” – gawęda o sztuce (Pasaż 
Kultury Andromeda, pl. baczyńskiego)
godz. 18 – GOLDEN hITS Of jAMES bOND 
– koncert Grand Royal Orchestra i solistów 
(Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 18 – „DubAj. MIASTO INNyCh LuDZI” 
– spotkanie autorskie z Anna Dudzińską, w cy-
klu „Dom jest jak człowiek” (Muzeum Miejskie, 
pl. Wolności 1)
godz. 19 – CZWARTEK Z TEATREM: „I nam 
wolno śpiewać też… piosenki nieco zapo-
mniane” – spektakl Teatru Rozrywki Trój-
kąt z Zielonej Góry (Klub MCK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)

18 listopada, piątek
godz. 17.30 – ŚWIAT NA WyCIąGNIęCIE 
RęKI: „uśmiech Lwowa” – spotkanie z Katarzy-
ną Węglicką (MbP – Mediateka, al. Piłsudskie-
go 12)
godz. 18 – XLVIII TySKIE SPOTKANIA TEA-
TRALNE: wernisaż wystawy rysunków Andrze-
ja Mleczki (Miejska Galeria Sztuki ObOK, pasaż 
Kultury Andromeda, pl. baczyńskiego)
godz. 19 – AuKSO x bESTER QuARTET 
– koncert (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – PRZESTRZEŃ PEłNA WyObRAŹ-
NI – wernisaż wystawy malarstwa Tomasza 
Sętowskiego, Rafała Olbińskiego i jarosława 
Kukowskiego (Tichauer Art Gallery, ul. browa-
rowa 7)

godz. 20 – VADER/INSIDIuS – koncert (Klub 
muzyczny underground, pl. Korfantego 1)

19 listopada, sobota
godz. 18 – STADION MIEjSKI I TGS WIECZO-
ROWą PORą – zwiedzanie stadionu i Tyskiej 
Galerii Sportu (Tyska Galeria Sportu, ul. Edu-
kacji 7)
godz. 20 – ChEAP TObACCO – koncert (Art 
Music Club, ul. Oświęcimska 53)

21 listopada, poniedziałek
godz. 19.15 – XLVIII TySKIE SPOTKANIA TEA-
TRALNE: „Panny z Wilka” – spektakl wyjazdowy 
(Narodowy Stary Teatr w Krakowie)

18 listopada godz. 18: wernisaż 
wystawy rysUnków andrzeja 
Mleczki, Miejska galeria sztUki 
obok
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cO Wiemy O PSie:
imię: Czaruś
NR eWiDeNcyjNy: 7867
W tyPie RaSy: mieszaniec
WieK: około 4 lat
Płeć: samiec
Waga: około 9 kg
StatuS: do adopcji
OBecNie PRZeByWa: 
w Miejskie Schronisko dla 
Zwierząt w Tychach
telefON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

Hasło z krzyżówki nr 781: 
FLAGI NA MASZTY.

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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