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NA WYPADEK OBFITYCH OPADÓW ŚNIEGU PRZYGOTOWANO 1900 TON SOLI I 1600 TON PIASKU, KTÓRE W RAZIE POTRZEBY TRAFIĄ NA ULICE I CHODNIKI.
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Węgiel za 2 tysiące
Od wtorku można składać wnioski  
na zakup węgla po preferencyjnej cenie.

W magicznym świecie sztuki
Po wystawie Beksińskiego kolejna interesująca 
ekspozycja w Tichauer Art Gallery.

dzień Wcześniaka w Megrezie
W tyskim szpitalu Megrez obchodzono 
święto przedwcześnie urodzonych dzieci.
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21 listopada przypadaŁ 
dzień pracoWnika 
socjalnego. z tej 
okazji W planetariuM 
ŚląskiM odbyŁa 
się finaŁoWa gala 
Śląskich proMeteuszy 
– konkursu dla 
pracoWnikóW 
systeMu poMocy 
i integracji spoŁecznej 
zorganizoWanego przez 
regionalny oŚrodek 
polityki spoŁecznej 
WojeWództWa 
Śląskiego. W tyM roku 
WŚród nagrodzonych 
znalazŁa się MirosŁaWa 
poranek z tyskiego 
Miejskiego oŚrodka 
poMocy spoŁecznej.

Komisja konkursowa brała pod 
uwagę m.in. wyróżniającą posta-
wę w zakresie realizowanych za-
dań, inicjatywę w podejmowaniu 
nowych działań w jednostce, duży 
poziom empatii czy działania 
inicjujące procesy dokonywania 
zmian w środowisku pracy, mają-
ce wpływ na efekt końcowy.

– Niewątpliwie pani Mirosła-
wa wypełnia wszystkie te wytycz-
ne – mówiła w rozmowie z nami 
Iwona Rogalska dyrektor tyskie-
go MOPS. – W ubiegłym roku 
otrzymała również „Nagrodę św. 
Krzysztofa”, którą co roku przy-
znajemy najlepszemu pracowni-
kowi.

Nasza bohaterka z pracą socjal-
ną związana jest od 1998 roku, 
kiedy to uzupełniła zespół Ośrod-
ka Interwencji Kryzysowej, gdzie 
spędziła 5 lat. Później spełniała 
się jako terenowy pracownik so-
cjalny, aktualnie jest częścią ze-
społu mieszkań opieki wytchnie-
niowej. – Przez te wszystkie lata 
nauczyłam się tego, że pracow-
nik socjalny uczy się cały czas. 
To jest droga, która nigdy się nie 

kończy – mówi Mirosława Pora-
nek. – Przede wszystkim świat 
drastycznie szybko się zmienia, 
co powoduje problemy, które 
wcześniej po prostu nie istniały. 
Tyski MOPS jest bardzo inno-
wacyjny i zawsze jest na bieżąco 
z aktualną wiedzą. Jako pierwsi 
organizowaliśmy i integrowali-
śmy społeczności lokalne. W ten 
sposób przeciwdziałaliśmy margi-
nalizacji społecznej. Dzięki unij-
nym środkom zrealizowaliśmy 
dziesiątki projektów, pomaga-
jąc osobom uboższym, z niepeł-
nosprawnościami, osobom star-
szym czy z innymi problemami. 
W tyskim MOPS-ie nauczyłam 
się, że praca socjalna to zdecydo-
wanie coś dużo większego niż tyl-
ko wypłata świadczeń. Żeby być 
dobrym pracownikiem socjalnym 
trzeba mieć miks kompetencji 
z zakresu socjologii, psychologii 
i administracji, ale też rozwinię-
te niezwykle ważne w tym zawo-
dzie kompetencje „miękkie” jak 
choćby wrażliwość, empatia, ale 
też asertywność i umiejętność ra-
dzenia sobie w niekomfortowym 
środowisku. W dwóch słowach: 
trzeba być i twardym i miękkim 
– śmieje się pani Mirosława.

Jak już wspomnieliśmy aktu-
alnie pani Mirosława realizuje 
się jako część zespołu mieszkań 
opieki wytchnieniowej, pełniąc 
funkcję koordynatora mieszkań 
chronionych. To forma pomocy 
dla seniorów i ich rodzin i może 
trwać maksymalnie 61 dni. Każ-
demu, kto opiekuje się osobą 
w wieku 60+ i potrzebuje czasu 
dla siebie w związku z pracą, na-
uką, leczeniem czy po prostu po-
trzebą odpoczynku, MOPS w Ty-
chach oferuje całodobową usługę 
opieki w komfortowych mieszka-
niach pobytu czasowego.

– Seniorzy oczywiście mają 
zapewnioną opiekę ale przede 
wszystkim towarzystwo. To osoby 

często bardzo samotne, których 
dotknęła deprywacja potrzeb. 
Staramy się wśród nich ponow-
nie rozbudzić chęć do życia, po-
kazać możliwości i opcje, a tych 
w naszym mieście wcale nie jest 
mało. Współpracujemy z liczny-
mi klubami seniora, z Uniwersy-
tetem Trzeciego Wieku, czy też 
z Tyską Radą Seniora. Dość czę-
sto mieszkania wytchnieniowe 
są początkiem nowego życia se-
niorów. Ci odnajdują towarzy-
szy w swoim wieku, a spędza-
nie czasu w grupie rówieśniczej 
jest przecież niezwykle istotne. 

Od lat najnowsze badania po-
kazują, że towarzystwo drugiego 
człowieka jest nie do przecenie-
nia i zbawiennie działa na naszą 
psychikę i nasze zdrowie.

W czasie wolnym pani Miro-
sława uwielbia ruch, zwłaszcza 
zumbę, która pozawala jej odre-
agować i odstresować się. – Ko-
rzystam z licznych darmowych 
zajęć, jakie w naszym mieście 
się odbywają. Jest tego napraw-
dę sporo. Nie rozumiem ludzi, 
którzy siedzą w domu i marudzą, 
że nic się nie dzieje. 
kaMil peszat ●

Być tWArdyM I MIĘkkIM 
pracoWnica tyskiego Mops uhONOROWANA.

Mirosława Poranek z wyróżnieniem „Śląski Prometeusz 2022”. 
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◆ NaDkOmiSaRZ maRciN 
kRZemińSki Z km POlicji 
W Tychach – zastępca naczel-
nika Wydziału do Walki z Prze-
stępczością Przeciwko Mieniu 
– w czasie wolnym od służby za-
uważył mężczyznę, który wybiegł 
ze sklepu przy ul. Starokościelnej 
i chował coś do kieszeni swojej 
bluzy. Policjant ruszył za nim 
i kiedy zatrzymał go na następ-
nej ulicy, okazało się, że 33-latek 
dokonał kradzieży w sklepach 
na łączna kwotę ponad 100 zło-
tych. Kiedy na miejscu zjawił się 
patrol mundurowych, policjanci 
ukarali mężczyznę dwoma man-
datami karnymi po 500 złotych, 
a skradzione artykuły zwrócili 
pracownikom sklepu.
◆ 18.11 PRZy SkRZyżOWa-
Niu al. NiePODległOści 
i ul. WySZyńSkiegO Wylą-
DOWał śmigłOWiec lPR, 
który został wezwany do trans-
portu 30-letniego mężczyzny. Jak 
podał portal 112tychy.pl, mężczy-
zna po wyjściu z pobliskiej stacji 
dializ przewrócił się i doznał ura-
zu głowy. Jako pierwsi na miejscu 
byli ratownicy z naziemnego po-
gotowia, którzy udzieli mężczyź-
nie pomocy, a następnie przeka-
zali go załodze śmigłowca, która 
przewiozła go do szpitala w Ka-
towicach Ochojcu.
◆ TegO SamegO DNia Dy-
żuRNy kmP Tychy OTRZy-
mał ZgłOSZeNie O auTOBu-
Sie zaparkowanym na wysepce 

ronda przy Parku Wodnym przy 
ul. Sikorskiego. Ze zgłoszenia 
wynikało, że pojazd utrudnia 
ruch. Na miejsce wysłany został 
jeden z patroli tyskiej drogówki. 
Po ustaleniu kierowcy okazało się, 
że odmawia on przyjęcia manda-
tu. Sprawa trafi do sądu.
◆ Na ul. WySZyńSkiegO DO-
SZłO 16.11 DO kOliZji z udzia-
łem opla i suzuki. Uczestnikom 
zdarzenia nic się nie stało, ale 
właściciel opla odmówił spisania 
oświadczenia i wezwał na miejsce 
policję. Z ustaleń policji i relacji 
uczestników zdarzenia wynika, 
że kierowca opla zatrzymał się 
przed oznakowanym przejściem 
dla pieszych, a kierująca suzuki 
kobieta nie zachowała należytej 
odległości i uderzyła w tył opla. 
Została ukarana mandatem.
◆ 15.11 Na SkRZyżOWaNiu 
ul. SikORSkiegO Z jaNkOWi-
cką doszło zderzenia autobusu 
komunikacji miejskiej z osobo-
wym oplem. Jak wstępnie ustaliła 
policja, kierowca autobusu włą-
czając się do ruchu z ul. Janko-
wickiej w ul. Sikorskiego uderzył 
w bok jadącego ul. Sikorskiego 
opla. Na szczęście w autobusie nie 
było pasażerów, a kierowcom po-
jazdów nic się nie stało.
◆ SkODa i auDi ZDeRZyły 
Się 14.11 na ul. Armii Krajowej 
w rejonie skrzyżowania z ul. Jara-
cza – kierowca audi uderzył w tył 
skody. I tym razem również nikt 
nie ucierpiał. ls ●

Na szczęście w kolizji opla z autobusem 
komunikacji miejskiej nikt nie ucierpiał.
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od Wtorku 22 listopada 
W urzędzie Miasta tychy 
przyjMoWane są Wnioski 
o zakup Węgla 
po preferencyjnej cenie. 
MaksyMalna iloŚć 
paliWa staŁego MożliWa 
do zakupu Wynosi 
1500 kg, tj. 1,5 tony. 
Mieszkańcy będą Mogli 
nabyWać Węgiel W cenie 
2 tys. zŁ za tonę.

Cena zawiera jednorazową usłu-
gę transportu surowca ze składu 
do gospodarstwa domowego. Jak 
czytamy w komunikacie UM, re-
alizacja wniosków będzie uzależ-
niona od dostawcy.

Do dokonania zakupu prefe-
rencyjnego jest uprawniona tylko 
osoba fizyczna w gospodarstwie 
domowym która:
–   spełnia warunki uprawniające 

do dodatku węglowego, czyli 

osoba której wypłacono doda-
tek węglowy lub której pozy-
tywnie rozpatrzono wniosek 
o dodatek węglowy,

albo
–   spełnia warunki do otrzymana 

dodatku węglowego i nie ubie-
gała się o dodatek węglowy, 
a dokonała zgłoszenia główne-
go źródła ogrzewania, tj. źródła 
węglowego w CEEB.
W przypadku niespełnienia 

któregoś z tych warunków, wnio-
sek zostanie rozpatrzony nega-
tywnie.

Wniosek o preferencyjny za-
kup paliwa stałego można zło-
żyć bezpośrednio do Urzędu 
Miasta Tychy, za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej 
lub za pośrednictwem poczty. 
W Urzędzie Miasta na parte-
rze budynku w Biurze Obsłu-
gi Klienta wyznaczone są trzy 
stanowiska do obsługi miesz-

kańców: w punkcie informa-
cji oraz stanowiska numer 3 i 6. 
Wnioski przyjmowane są w go-
dzinach pracy urzędu: od po-
niedziałku do środy: godz. 7.30 
– 15.30, w czwartki od godz. 7.30 
– 17.30 oraz w piątki od godz. 
7.30 -13.30.

W przypadku złożenia wnio-
sku za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, wniosek 
o zakup opatruje się kwalifiko-
wanym podpisem elektronicz-
nym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. Wniosek 
należy przesłać za pośredni-
ctwem: Portalu ePUAP – http://
epuap.gov.pl – jako pismo ogól-
ne do podmiotu publicznego. 
Natomiast w przypadku prze-
słania pocztą, wniosek należy 
kierować na adres: Urząd Mia-
sta Tychy, al. Niepodległości 49, 
43-100 Tychy. 
uM ●

W czasie akcji 
ziMa operatorzy 
inteligentnego 
systeMu steroWania 
rucheM peŁnić będą 
caŁodoboWe dyżury 
i koordynoWać pracę 
firM WykonaWczych 
W zakresie iloŚci 
jednostek sprzętoWych 
biorących udziaŁ 
W akcji, daWki 
MateriaŁóW oraz zakres 
prac.

Przygotowania do Akcji Zima 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 
rozpoczął już 25.10. Jak co roku, 
ściśle współpracował będzie 
z Miejskim Ośrodkiem Dyspo-
zycyjnym przy Straży Miejskiej, 
który koordynuje pracę wszyst-
kich służb miejskich.

– Od 1 listopada działa cało-
dobowy ośrodek dyspozytorski 
MZUiM, rozpoczęto też realiza-
cję umów na zimowe utrzyma-
nie dróg, chodników i obiektów 
drogowych – informuje Ag-
nieszka Kijas, rzecznik MZUiM. 
– Ośrodek dyspozytorski MZU-
IM po raz pierwszy będzie mieś-
cił się w Centrum Sterowania Ru-
chem. Przeszkoleni pracownicy 
działu ITS poprowadzą odśnie-
żanie miasta, wspomagając się 

na bieżąco obrazem pochodzą-
cym z kamer zamontowanych 
w różnych częściach miasta.

W sezonie zimowym 2022/2023 
utrzymanie dróg i obiektów dro-
gowych realizują firmy: MASTER 
Odpady i Energia – utrzyma-
nie dróg krajowych, BIO-EKOS 
– drogi powiatowe i gminne 
w mieście położone na wschód 
od ul. Bielskiej oraz utrzymanie 
chodników, ścieżek rowerowych, 
parkingów, placów, schodów, kła-
dek i przejść podziemnych oraz 
EKO–OGRÓD – utrzymanie 
dróg powiatowych i gminnych 
w mieście na drogach położo-
nych na zachód od ul. Bielskiej 
oraz utrzymanie dróg gminnych 
w dzielnicach obrzeżnych.

Do akcji włączonych zostanie 
14 pługo-piaskarek, 17 ciągni-
ków z pługami i rozrzutnikami, 
pracować będzie 10 dwuosobo-
wych brygad do ręcznego odśnie-
żania. Przygotowano m.in. 1900 
ton soli drogowej i 1600 ton pia-
sku, a materiał w miarę zużycia 
będzie uzupełniany. Sól pojawi 
się na drogach krajowych i głów-
nych ciągach komunikacyjnych 
pierwszej kolejności odśnieżania, 
chlorek wapnia – na drogach kra-
jowych i głównych ciągach ko-
munikacyjnych pierwszej kolej-
ności odśnieżania w przypadku 

wystąpienia temperatur poniżej 
–8 st. C; sól i mieszanka piasko-
wo-solna – na ulicach wyloto-
wych z centrum miasta do dziel-
nic podmiejskich, pierwszej 
kolejności odśnieżania, a piasek 
– na drogach gminnych w dziel-
nicach podmiejskich, ciągach pie-
szych, chodnikach, placach, par-
kingach. Jeżeli w czasie trwania 
Akcji Zima nie będą występowa-
ły warunki zimowe, firmy wyko-
nawcze będą zajmowały się sprzą-
taniem miasta.

Drogi będą utrzymywane 
w trzech standardach. Pod szcze-
gólnym nadzorem będą drogi 
krajowe: DK-1, DK-86 i DK-44 
wraz z węzłami, które będą utrzy-
mywane w II podwyższonym 
standardzie a więc sprzęt wyjeż-
dżał będzie na te drogi w pierw-
szej kolejności, natomiast drogi 
powiatowe utrzymywana będą 
w II standardzie, a drogi gminne 
o mniejszym znaczeniu komuni-
kacyjnym według III standardu 
zimowego utrzymania.

Dodajmy, że również właści-
ciele, zarządcy i administratorzy 
budynków są zobowiązani do od-
śnieżania chodników przed po-
sesją oraz o usuwanie z dachów, 
rynien, balkonów zalegającego 
śniegu, lodu i sopli, które stano-
wią zagrożenie. ls ●

Do 30 listopada jednostki sa-
morządu terytorialnego, mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa 
oraz podmioty świadczące pod-
stawowe usługi użyteczności 
publicznej mają czas na złoże-
nie oświadczenia uprawniają-
cego do obniżenia ceny ener-
gii elektrycznej. Oświadczenie, 
skierowane do swojego sprze-
dawcy energii można składać 
w formie papierowej lub elek-
tronicznej. Gospodarstwa do-
mowe, które nie korzystają 
z podwyższonych limitów, ta-
kiego oświadczenia składać nie 
muszą.

Możliwość zastosowania ceny 
785 zł/MWh wprowadzona zo-
stała dzięki ustawie z 27 paź-
dziernika 2022 r. o środkach 
nadzwyczajnych, mających 
na celu ograniczenie wysoko-
ści cen energii elektrycznej oraz 
wsparciu niektórych odbiorców 
w 2023 roku. Gwarantowana 
cena maksymalna energii elek-
trycznej będzie stosowana przez 
sprzedawców energii do rozli-
czeń z odbiorcami uprawniony-
mi, wśród których znajdują się 
podmioty użyteczności publicz-
nej, jednostki samorządu teryto-
rialnego oraz mikro, małe i śred-
nie przedsiębiorstwa.

Limity dla gospodarstw
Ustawa określa również maksy-
malną cenę energii elektrycznej 
693 zł/MWh, dla odbiorców w go-
spodarstwach domowych dla zu-
życia powyżej limitów:
2 mWh (wszystkie gospodarstwa 
domowe),
2,6 mWh (osoby niepełnospraw-
ne),
3 mWh (osoby z Kartą Dużej Ro-
dziny oraz rolnicy).

Gospodarstwa domowe, aby 
skorzystać z ceny energii elek-
trycznej 693 zł/MWh nie muszą 
składać żadnego oświadczenia. 
Sprzedawca energii elektrycznej 
dokona samodzielnie stosowne-
go rozliczenia odbiorcy.

Odbiorcy w gospodarstwach 
domowych do momentu przekro-
czenia przez zużycie wskazanych 
limitów, korzystają z energii elek-
trycznej po cenach „zamrożonych” 
na poziomie cen w 2022 r., co gwa-
rantuje ustawa z 7 października 
2022 r. o szczególnych rozwiąza-
niach służących ochronie odbior-
ców energii elektrycznej w 2023 
roku w związku z sytuacją na ryn-
ku energii elektrycznej. W tym 
celu również nie muszą składać 
oświadczenia w celu skorzystania 
z w rozliczeniach ze sprzedawcą 
energii z limitu 2 MWh.

Jedynie gospodarstwa domowe, 
które chcą korzystać w 2023 r. z za-
mrożonych cen energii elektrycz-
nej w podwyższonych limitach 2,6 
MWh lub 3 MWh muszą złożyć 
do swojego sprzedawcy oświad-
czenia do 30 czerwca 2023 r. In-
formacje i wzory oświadczeń 
odbiorcy w gospodarstwach do-
mowych znajdą u swoich sprze-
dawców energii.

dodatki na zakup opału
Do 30 listopada 2022 r. podmio-
ty wrażliwe mogą składać rów-
nież wnioski o dodatki na zakup 
opału.

Wniosek o wypłatę dodatku 
dla niektórych podmiotów nie-
będących gospodarstwami do-
mowymi z tytułu wykorzystania 
niektórych źródeł ciepła jest prze-
znaczony dla podmiotów wraż-
liwych, w tym: szpitali, szkół 
i przedszkoli, ośrodków pomo-
cy społecznych, ośrodków kultu-
ry, palcówek opiekuńczych, itp. 
Na podstawie wniosku podmio-
ty te mogą ubiegać się o dodatek 
na zakup opału, w tym: węgla, 
brykietu i peletu węglowego oraz 
peletu drzewnego, drewna kawał-
kowego i innych rodzajów bioma-
sy, gazu skroplonego LNG lub ole-
ju opałowego. uM ●

dla przedsiębiorców i instytucji publicznych.

„EnErgEtycznE” oświadczEnia

WĘGIEL ZA 2 tysIąCE
od Wtorku PRZyjMOWANIE WNIOSKóW.

PłuGI, PIAskArkI 
I łoPAty GotoWE
operatorzy its WłącZENI DO AKcjI ZIMA.

W Tychach realizowany jest pro-
gram wsparcia psychologicznego 
dla mieszkańców województwa 
śląskiego z rozpoznaniem zabu-
rzeń psychicznych afektywnych 
i nerwicowych.

Udział w programie jest bez-
płatny, a skorzystać mogą z nie-
go osoby aktywne zawodowe 
lub gotowe do podjęcia aktyw-
ności, w wieku od 18. roku ży-
cia do 60 lat (kobiety) lub 65 lat 
(mężczyźni).

Celem projektu jest zwiększe-
nie dostępu 300 osób dorosłych, 
aktywnych zawodowo lub dekla-
rujących gotowość do podjęcia 
pracy, z województwa śląskiego, 
głównie z Tychów, powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego i sosnowie-
ckiego, z rozpoznaniem zaburzeń 
psychicznych afektywnych i ner-
wicowych do rehabilitacji oraz 
edukacji zdrowotnej wydłużają-
cej lub przywracającej aktywność 
zawodową oraz sprawność psy-

chiczną i społeczną. Projekt za-
kłada przeprowadzenie komplek-
sowej rehabilitacji dla pacjentów 
w formie warsztatów terapeutycz-
nych oraz działań edukacyjnych 
dla pacjentów.

Zadzwoń, zapytaj lub od razu 
zgłoś się do programu +48 795 
800 959 od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10.00-18.00. Wszel-
kie szczegóły na stronie organiza-
tora – fizjoterapiamdt.pl. 
uM ●

W poniedziałek 21 listopada roz-
poczęło się najstarsze, cykliczne 
wydarzenie artystyczne w re-
gionie – Tyskie Spotkania Te-
atralne! W programie festiwa-
lu znajdujemy cztery spektakle 
mistrzowskie, siedem prezenta-
cji konkursowych, fora teatralne, 
wystawy i spotkania z artystami. 
Tematem przewodnim tegorocz-
nej edycji jest relacja „Kobieta-
Mężczyzna”.

Festiwal zainaugurował spek-
takl „Panny z Wilka” w reżyserii 
Agnieszki Glińskiej, który tyska 
publiczność obejrzała… na Sce-
nie Kameralnej Narodowego Sta-
rego Teatru w Krakowie. Kolejne-
go dnia (we wtorek 22 listopada) 
już na scenie Teatru Małego bę-
dzie można zobaczyć spektakl 
„Kto się boi Virginii Woolf? ” 
w reżyserii Jacka Poniedziałka 
z Teatru Polonia. 

Od środy, 23 listopada do 25 
listopada rozpoczną się prezen-
tacje konkursowe, które oceni 
jury w składzie: prof. Krystyna 
Duniec, Adam Sajnuk, Agniesz-
ka Kulińska oraz Igor Gorzkow-
ski. Wstęp na spektakle konkur-
sowe jest bezpłatny – obowiązują 
wejściówki, o które jednak jest 
już w tej chwili bardzo trudno. 
Zwycięzców poznamy 26 listo-

pada, przed spektaklem „Kara-
mazow” w reżyserii Jacka Or-
łowskiego z Teatru im. Jaracza 
z Łodzi. Na zakończenie (27 li-
stopada) „Miłość od ostatnie-
go wejrzenia” w reżyserii Iwony 
Kempy ze stołecznego Teatru 
Dramatycznego.

Spektakle mistrzowskie pre-
zentowane będą z tłumaczeniem 
na polski język migowy.

Festiwalowi towarzyszy wysta-
wa rysunków Andrzeja Mlecz-
ki dostępna w Miejskiej Galerii 
Sztuki „Obok” oraz wystawa „Po-
piół i diamenty” Joanny Zema-
nek, zrealizowana do spektaklu 
“Miłość od ostatniego wejrzenia”, 
którą oglądać można we foyer Te-
atru Małego.

Partnerem festiwalu, organizo-
wanego przez Teatr Mały, są: FCA 
Poland oraz PEC Tychy.
Mn ●

W poniedziałek w krakowie, od wtorku już w Tychach.

Spotkania z tEatrEm

bezpłatny program dla tyszan.

pSycholog pomożE

Fragment spektaklu „Karamazow”.
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reklama

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 
VIII kadencji

zawiadamia
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

24 listopada 2022 r. na godz. 13.00 
do sali nr 102 Urzędu Miasta Tychy  

przy Alei Niepodległości 49
sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji.

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy VIII kadencji

/-/ Barbara Konieczna

Szczegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy. 

komunikat

W poprzednim numerze „Twoich 
Tychów” pisaliśmy o akcji refun-
dowanych szczepień przeciwko 
grypie. Niestety, chochlik dru-
karski napsocił i zmienił jedną cy-
frę w numerze telefonu Centrum 
Medycznego im. Janusza Mierzwy, 
które szczepienia te proponuje, na 
co zwrócili nam uwagę liczni Czy-

telnicy, chcący skorzystać z możli-
wości zabezpieczenia się przed tą 
groźną chorobą. Przepraszając za 
tę pomyłkę, podajemy prawidło-
we numery telefonu, pod którymi 
udzielane są informacje i przyjmo-
wane zapisy: 32 411 66 40 (ul. De 
Gaulle’a 49) lub 32 216 95 23 
(ul. Wspólna 3). red ●

W tym roku Weekend Cudów, 
czyli finał Szlachetnej Paczki, od-
będzie się 10-11 grudnia. Podob-
nie jak w latach ubiegłych, maga-
zyn obsługujący Tychy i okolice 
będzie zlokalizowany w Zespole 
Szkół nr 1.

Uczniowie i nauczyciele ZS nr 
1 przyłączyli się do akcji chary-
tatywnej już w 2010 r. – Dokład-
nie pamiętam naszą pierwszą ro-
dzinę, której pomogliśmy – mówi 
Agnieszka Penkala, nauczyciel-
ka z ZS nr 1. – Ujęło nas ma-
rzenie małej dziewczynki, która 
po prosu chciała misia. Od tam-
tego czasu wypracowaliśmy so-
bie system i co roku nasze dzia-
łania wyglądają podobnie. Grupa 
uczniów wybiera rodzinę, następ-
nie staramy się jak najlepiej zro-
zumieć jej potrzeby, aby nasza 
pomoc była jak najlepsza. Następ-
nie zbieramy fundusze. Np. ucz-
niowie często zamiast robić so-
bie klasowe Mikołajki, urządzają 
zbiórkę na Szlachetną Paczkę. 
Gdy już mamy pozyskane środ-
ki, to również zadaniem uczniów 
jest zakupić odpowiednie artyku-
ły, więc muszą rozeznać się w bo-
gatej ofercie, a czasem nawet ne-
gocjować cenę. Ostatnim etapem 
jest pakowanie prezentów i do-
starczanie ich. Jest to nasza ulu-
biona część przedsięwzięcia – do-
daje Agnieszka Penkala.

Szlachetna Paczka jest z jed-
nym z najbardziej rozpoznawal-
nych programów społecznych 
w Polce. Działa od 2001 roku. 
Inicjatywa oparta jest na pracy 
z darczyńcami i wolontariusza-
mi. To oni pomagają rodzinom 
w potrzebie. Wolontariusze pra-
cują z nimi, zaś darczyńcy przy-
gotowują dedykowaną pomoc. – 
Tworzymy rozwiązania, dzięki 
którym konkretny człowiek może 
pomagać drugiemu konkretne-

mu człowiekowi, zmagającemu 
się z trudnościami – mówi Aga-
ta Kalabis, koordynator regional-
ny Szlachetnej Paczki Śląskie.

Tyscy wolontariusze od po-
czątku października odwiedzali 
rodziny i poznawali ich historie, 
aby móc przygotować ich profile 
do Bazy Rodzin. Jej otwarcie na-
stąpiło 2 listopada o 8 rano. Od tej 
chwili przez kolejne tygodnie każ-
dy może wybrać rodzinę, której 
chce pomóc. Aby to zrobić, na-
leży wejść na stronę szlachetna-
paczka.pl, wybrać najpierw woj. 
śląskie, a następnie „Tychy i oko-
lice”. Aktualnie w Tychach wciąż 
są rodziny, które jeszcze nie zna-
lazły swoich darczyńców.

– Bardzo nas to cieszy, 
że coraz więcej osób przyłącza 
się do Szlachetnej Paczki. Czasa-
mi po godzinie od otwarcia Bazy 
Rodzin, nie ma już nikogo, kto 
jeszcze czeka na pomoc – dodaje 
Agnieszka Penkala. – Warto jed-
nak odwiedzać stronę regularnie, 
bowiem do Weekendu Cudów 
lista rodzin jest aktualizowa-
na. W tym roku 10 i 11 grudnia 
znów spotkamy się w szkole, aby 
być częścią tego wyjątkowego 
wydarzenia. Kiedy ostatnia pacz-
ka opuści szkolne mury, wszyst-
kich ogarnia euforia i prawdziwy 
błogostan. Wszyscy czujemy się 
częścią czegoś większego. Czegoś 
zdecydowanie większego od nas 
samych i jednoznacznie dobrego. 
Jestem naprawdę dumna z na-
szych uczniów i wszystkich ty-
szan, którzy co roku przyłączają 
się do akcji.

Podczas Weekendu Cudów 
w ZS nr 1 odbędzie się również 
koncert dla wszystkich wolonta-
riuszy i darczyńców, dla których 
wystąpią uczennice Weronika 
Korbel, Karolina Wosz i Amelia 
Kuta. kp ●

W dniu seniora W tyskiej 
Mediatece dzienny doM 
poMocy spoŁecznej 
„Wrzos” zorganizoWaŁ 
konferencję pn. 
„bezpieczny senior 
W tychach”, W której 
udziaŁ Wzięli tyscy 
seniorzy oraz 
liczni prelegenci 
zWiązani na co dzień 
z pracą socjalną 
i bezpieczeństWeM.

Konferencję otworzył zastęp-
ca prezydenta Tychów do spraw 
społecznych Maciej Gramatyka. 
–To nasz obowiązek, aby tyszanie 
w każdym wieku czuli, że mają 
zaspokojone swoje potrzeby. Po-
lityka senioralna miasta zmierza 
do tego, aby te potrzeby zaspoka-
jać. Jedna trzecia mieszkańców 
Tychów to osoby w wieku senio-
ralnym, choć widząc państwa za-
angażowanie na zajęciach, często 
się zastanawiam czy można już 
was nazywać seniorami. Faktycz-
nie, wielu z was ma 60 lat i wię-
cej, jednak energią i zapałem wcale 
nie ustępujecie młodszym poko-
leniom. Bezpieczeństwo jest ele-
mentarną potrzebą każdego czło-
wieka. Dziś oszustwa internetowe 
czy telefoniczne stały się bardzo 
popularne i zdajemy sobie spra-
wę z tego, że nie wszyscy seniorzy 
poruszają się w internecie na tyle 
swobodnie, by czuć się bezpiecz-
nie. Mam nadzieję, że dzięki takim 
konferencjom przynajmniej uła-
twimy państwu funkcjonowanie 
w tej przestrzeni – mówił zastępca 
prezydenta Maciej Gramatyka.

Podczas pierwszej prezentacji 
dyrektor DDPS „Wrzos” Paweł 
Grosman przybliżył pracę ośrod-
ka, który od 40 lat świadczy usłu-
gi dla seniorów, przede wszyst-
kim realizując zadania w zakresie 
przeciwdziałania samotności, in-
stytucjonalizacji ludzi w pode-
szłym wieku, zaspokajania po-
trzeb rekreacyjno-kulturalnych, 
realizowania programu terapii za-
jęciowej jak również wyżywienia 
mieszkańców objętych wsparciem 
jednostek pomocy społecznej. – 
W pierwszym półroczu tego roku 
wydaliśmy ponad 24 tys. posił-
ków – podkreślił dyrektor Gros-
man. – W drugim jeszcze więcej. 
Zagrożenia, z którymi zmaga się 
senior, możemy podzielić na ze-
wnętrzne i wewnętrzne. Te pierw-
sze to przede wszystkim różne 
interakcje społeczne i problemy 
w przestrzeni miejskiej i te dużo 

łatwiej rozpoznać i przeciwdzia-
łać im. Wewnętrzne zagrożenia 
już nie są tak łatwe do zdiagnozo-
wania. Mowa tutaj o wykluczeniu 
społecznym lub nawet zjawisku 
samotności w tłumie, ale też o de-
mencji, która jest równie niebez-
pieczna. Mogą pojawić się proble-
my z regularnym przyjmowaniem 
leków lub przygotowaniem posił-
ków, a to wpływa na poczucie bez-
pieczeństwa i tacy seniorzy zna-
cząco słabną i częściej poddawani 
są hospitalizacji. We „Wrzosie” za-
pewniamy pomoc w tym zakresie 
w ramach Dziennego Domu oraz 
Klubu Seniora. Zajęcia realizowa-
ne przez zespół dostosowujemy 
do potrzeb seniora. Stąd nie ogra-
niczamy się do sztywnego pla-
nu, lecz wspólnie z uczestnikami 
dobieramy odpowiednie tematy. 
Jednak to wiedza na temat zagro-
żeń jest kluczem do przeciwdzia-
łania im. Stale w tym zakresie się 
edukujemy, dzięki czemu jeste-
śmy w stanie lepiej zadbać o na-
szych seniorów – mówił dyrek-
tor Grosman.

O bezpośrednich zagroże-
niach opowiadała mł. asp. Pau-
lina Kęsek z Komendy Miejskiej 
Policji oraz st. insp. Aleksander 
Góra ze Straży Miejskiej. Seniorzy 
przede wszystkim przestrzegani 
byli przed licznymi oszustwami 
internetowymi i telefonicznymi. 
Najpopularniejsza metoda oszu-
stów to wciąż metoda „na wnucz-
ka”, która przybiera najróżniejsze 
oblicza. Schemat jest zawsze ten 
sam – oszust dzwoni do seniora, 
przedstawia się jako wnuczek lub 

osoba zaufana (policjant, bankier, 
pracownik socjalny itp.) i sta-
ra się wywołać w rozmówcy na-
pięcie i dyskomfort, aby zakłócić 
jego logiczny tok rozumowania, 
po czym wyłudza pieniądze. Cza-
sem „wnuczek” potrzebuje pienię-
dzy na spłatę długu lub inwesty-
cję, innym razem musi wykupić 
się z więzienia. Wszystkie te hi-
storie łączy jednak jeden element: 
działanie pod presją czasu. Funk-
cjonariusze przestrzegali również 
przed oszustwami internetowymi 
za pośrednictwem popularnych 
komunikatorów lub aukcji. Zasa-
da jest jedna – nie klikać w żad-
ne linki podsyłane przez nie-
znajomych. Każdy z nich może 
być potencjalnie niebezpieczny, 
a oszuści potrafią perfekcyjnie 
„podrobić” oficjalne strony ban-
kowe. Zebrani seniorzy mogli 
zobaczyć również pokaz samo-
obrony, w którym udział wzięły 
seniorki po szkoleniu zorganizo-
wanym przez straż miejską.

Ważnym elementem było wy-
stąpienie Miejskiego Rzecznika 
Konsumenta Katarzyny Szostak-
Zjawiony, która przedstawiła za-
grożenia ze strony nieuczciwych 
przedsiębiorców. Przede wszyst-
kim seniorzy narażeni są na nie-
uczciwe praktyki podczas licz-
nych pokazów, czy to garnków, 
czy też innych domowych akce-
soriów. – Prowadzący spotkanie 
są szkoleni w wywieraniu wpły-
wu na ludzi – podkreśliła Kata-
rzyna Szostak-Zjawiony. – Mają 
swoje skutecznie techniki, dzię-
ki którym wywodzą klientów 

w pole. Przede wszystkim sprze-
dają sprzęty po bardzo wysokich 
cenach, często tych cen niewar-
tych. Tworzą atmosferę nieby-
wałej okazji, zwracają się bezpo-
średnio do widzów, przekonując 
ich, że są niejako wybrańcami. 
Niejednokrotnie nie wpuszcza-
ją na takie pokazy wnuczków 
lub osoby zadające za dużo py-
tań, dość często zapraszają bez 
towarzystwa, tak aby klient nie 
miał możliwości skonsultowania 
się z kimś bliskim.

Jeżeli ktoś z naszych czytelni-
ków został oszukany przez nie-
uczciwego przedsiębiorcę, pole-
camy skontaktować się zespołem 
Miejskiego Rzecznika Konsumen-
ta (ul. Barona 30, 32 776 36 77), 
któremu w zeszłym roku uda-
ło się doprowadzić do rozwią-
zania sprawy o łącznej kwocie 
126 tys. zł.

Seniorzy, którzy są naraże-
ni na przemoc, czy to fizyczną, 
czy psychiczną, mogą skorzystać 
z usług Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej, którego psy-
cholog Paulina Lament wygłosi-
ła prelekcję o rodzajach przemo-
cy, sposobach przeciwdziałania 
jej oraz pracy OIK-u.

Za organizację konferencji 
odpowiadały: Dzienny Dom Po-
mocy Społecznej „Wrzos”, Miej-
ska Biblioteka Publiczna, Wydział 
Spraw Społecznych i Zdrowia UM 
Tychy, Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, Miejski Rzecznik 
Konsumentów, Komenda Miejska 
Policji i Straż Miejska. kp ●

W sprawie szczepień przeciw grypie.

Błędny numEr

regionalny magazyn szlachetnej paczki jak co roku będzie 
zlokalizowany w ZS nr 1.

zBliża Się wEEkEnd 
cudów

tyChy BEZPIECZnE dLA sEnIoróW
konferencja W Mediatece POKAZAłA ZAGROżENIA DLA OSóB W STARSZyM WIEKu.

Pakowanie i dostarczanie prezentów to ulubiony moment 
w pracy wolontariuszy Szlachetnej Paczki.

ar
c.

O tym, że senior także jest w stanie się obronić, przekonały się uczestniczki kursu samoobrony.
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22 listopada, wtorek
godz. 17 – DO BIBLIOTEKI PO ZDROWIE: 
„Neuroplastyka w terapii sensomotorycznej” 
– spotkanie z Grzegorzem Klachaczem (MBP 
– Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – XLVIII TySKIE SPOTKANIA TEA-
TRALNE: „Kto się boi Virginii Woolf?” – spektakl 
Teatru Polonia (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

23 listopada, środa
godz. 17 – „MIKOłAj I jEGO EKIPA” – rodzin-
ne warsztaty rękodzielnicze (Klub McK urbano-
wice, ul. Przejazdowa 8)
godz. 17 – XLVIII TySKIE SPOTKANIA TEA-
TRALNE: „Last minute” – spektakl konkursowy 
(Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 18 – TuRy KuLTuRy – spotkanie z Ra-
dosławem Pazurą (MBP – Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 21 – XLVIII TySKIE SPOTKANIA TEA-
TRALNE: „karma.” – spektakl konkursowy (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)

24 listopada, czwartek
godz. 15 – XLVIII TySKIE SPOTKANIA TEA-
TRALNE: „Stąd” – spektakl konkursowy (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)
godz. 17 – XLVIII TySKIE SPOTKANIA TEA-
TRALNE: „Ojcowie” – spektakl konkursowy (Te-
atr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 18 – „ARchITEKTuRA DLA EDuKAcjI, 
czyli rzecz o tyskich szkołach” – wykład Anny 
Syski w cyklu „czas na architekturę” (Muzeum 
Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 21 – XLVIII TySKIE SPOTKANIA TEA-
TRALNE: „Szczęście” – spektakl konkursowy (Te-
atr Mały, ul. hlonda 1)

25 listopada, piątek
godz. 18 – XLVIII TySKIE SPOTKANIA TEA-
TRALNE: „c.P.K.” – spektakl konkursowy (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)
godz. 20 – KOBRANOcKA – koncert (Art Mu-
sic club, ul. Oświęcimska 53)

godz. 21 – XLVIII TySKIE SPOTKANIA TEA-
TRALNE: „chudy żołnierz” – spektakl konkurso-
wy (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

26 listopada, sobota
godz. 11 – AuKSO$KIDS: „W górach” – war-
sztaty muzyczne dla dzieci (Mediateka. A;. Pił-
sudskiego 16)
godz. 11 – POZNAj STADION MIEjSKI i Tyską 
Galerię Sportu – oprowadzanie (Tyska Galeria 
Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 17 – XLVIII TySKIE SPOTKANIA TEA-
TRALNE: „Karamazow” – spektakl Teatru im. Ste-
fana jaracza w łodzi (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 19 – hAMuLEc/PuNchED ORANGE/
PLASTER cAST – koncert rockowy (Tawerna 
Pod Różą Wiatrów, ul. Targiela 4)
godz. 19 – POLSKA WERSjA – koncert due-
tu hinol – jano (Klub muzyczny underground, 
pl. Korfantego 1)
godz. 20 – ANDRZEjKI PRL – impreza tanecz-
na (Art Music club, ul. Oświęcimska 53)

27 listopada, niedziela
godz. 18 – XLVIII TySKIE SPOTKANIA TE-
ATRALNE: „Miłość od ostatniego wejrzenia” 
– spektakl Teatru Dramatycznego w Warszawie 
(Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 20 – jAM SESSION W AMc – koncert 
(Art Music club, ul. Oświęcimska 53)

25 listopada godz. 20: kobranocka 
– koncert, art Music club
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Telefonicznie, na Messengerze 
i podczas streamingu – w sobo-
tę 26 listopada w godzinach 10-
16 notariusze w całej Polsce już 
po raz 13. będą udzielać bezpłat-
nych informacji prawnych w ra-
mach ogólnopolskiej akcji eduka-
cyjnej Dzień Otwarty Notariatu.

– Notariusza można zapy-
tać o wszystkie sprawy, ja-
kie na co dzień można załatwić 
w kancelarii notarialnej. Najczęś-
ciej są to szeroko pojęte spra-
wy majątkowe, umowy kupna 
i sprzedaży, darowizny oraz za-
gadnienia związane z dziedzicze-
niem, takie jak sporządzenie aktu 
poświadczenia dziedziczenia, do-
konanie działu spadku czy też 
odrzucenie spadku. Wiele osób 
nie wie, że część tych czynności 
można dokonać w kancelarii no-
tarialnej bez konieczności udawa-
nia się do sądu – poinformowała 
Małgorzata Muszalska, ogólno-
polska koordynatorka Dnia Ot-
wartego Notariatu.

Tegoroczny temat akcji brzmi: 
Porozmawiaj z notariuszem, jak 
ochronić majątek rodziny i firmy 
w czasie kryzysu. – Z perspekty-
wy kancelarii notarialnej obser-
wujemy, jak sytuacje kryzyso-
we mobilizują do poszukiwania 
sposobów lepszego zabezpiecze-
nia majątku. W efekcie pandemii 
coraz więcej osób – i to w coraz 
młodszym wieku – podejmu-
je decyzję o spisaniu testamen-
tu, często w formie aktu notarial-
nego. Również wojna w Ukrainie 
i powoli odczuwalny kryzys go-
spodarczy powodują, że szuka-
my skutecznych sposobów, by jak 
najlepiej zadbać o majątek rodzi-

ny i firmy. I tu z pomocą może 
przyjść notariusz – przekonu-
je notariusz Szymon Kołodziej, 
rzecznik prasowy Krajowej Rady 
Notarialnej.

Temat tegorocznego Dnia 
Otwartego Notariatu jest oka-
zją, by przypomnieć, że kata-
log umów i czynności notarial-
nych jest bardzo szeroki i dalece 
wykracza poza czynności, któ-
re są powszechnie kojarzone 
z notariatem, jak umowy kup-
na i sprzedaży, testamenty czy 
pełnomocnictwa. Mieszczą się 
w nim także takie czynności jak 
małżeńskie umowy majątkowe 
ustanawiające rozdzielność ma-
jątkową, umowa o podział ma-
jątku wspólnego pozwalająca 
uniknąć długotrwałego i nie-
kiedy bardzo trudnego dla mał-
żonków lub byłych małżonków 
postępowania przed sądem czy 
czynności związane z ustano-
wieniem zarządu sukcesyjnego 
po śmierci przedsiębiorcy umoż-
liwiające kontynuację działalno-
ści gospodarczej. Spośród wie-
lu możliwości notariusz doradzi 

dokonanie takiej czynności no-
tarialnej, która będzie odpowied-
nia dla realizacji celów zakłada-
nych przez klientów kancelarii 
oraz poinformuje o jej możli-
wych konsekwencjach.

Idealna ku temu możliwość 
– niewymagająca wizyty w kan-
celarii notarialnej – to Dzień Ot-
warty Notariatu w sobotę 26 li-
stopada. W godzinach 10–16 
notariusze w całym kraju będą 
udzielać informacji prawnych. 
Dla mieszkańców naszego wo-
jewództwa uruchomiony zosta-
nie w tym celu numer telefonu 
32 441 82 45

W związku z rosnącą liczbą 
obywateli Ukrainy, którzy szcze-
gólnie w ostatnich miesiącach do-
konują czynności w kancelariach 
notarialnych w Polsce, zorgani-
zowano także możliwość porady 
po ukraińsku. Rozmowy za po-
średnictwem tłumaczy można 
odbywać za pośrednictwem nu-
meru telefonu 22 100 83 89.

Szczegółowe informacje: www.
porozmawiajznotariuszem.pl.
opr. WW ●

Co prawda pierwszy spektakl 
48. Tyskich Spotkań Teatralnych 
rozpoczął się w poniedziałek 
i to w Krakowie, to jednak już 
w miniony piątek w Miejskiej 
Galerii Sztuki „Obok” odbyła się 
wystawa towarzysząca festiwalowi 
– „Ciche dni” Andrzeja Mleczki. 
Wystawa potrwa do 4 stycznia.

Niestety, autor najbardziej 
znanych rysunków satyrycz-
nych w kraju, nie mógł pojawić 
się osobiście podczas wernisa-
żu, gdyż tego dnia odbierał na-
grodę na Politechnice Krakow-
skiej, której jest absolwentem. 
Pojawili się natomiast jego fani 
i to w niemałej liczbie. Samych 
prac na ścianach galerii również 
zawisła imponująca liczba – bli-
sko pięćdziesiąt sztuk. Kurator 
galerii Wojciech Łuka przybli-
żył założenia wystawy: – Trady-
cją jest, że podczas Tyskich Spot-
kań Teatralnych w naszej galerii 
odbywa się tematyczna wystawa 
towarzysząca. W tym roku zde-
cydowaliśmy się pokazać pań-
stwu prace jednego z najbardziej 
rozpoznawalnych rysowników 
w Polsce z dwóch powodów. 
Po pierwsze mało osób wie, 
że Andrzej Mleczko przez lata 
pracował w teatrze, jako kon-
sultant do spraw plastycznych. 
Poza tym tegorocznym przewod-
nim motywem TST jest relacja 
kobiety i mężczyzny, a mało kto 
tak celnie punktuje męskie, jak 
i żeńskie podejście do relacji, jak 
właśnie bohater wystawy – roz-
począł Wojciech Łuka.

I faktycznie, wszystkie wysta-
wione prace odnoszą się do te-
matu w sposób mniej lub bardziej 
bezpośredni. Warto przypo-
mnieć, że zaprezentowane prace 
są zaledwie kroplą w morzu ca-
łego dorobku artysty. W zależno-
ści od wywiadu Andrzej Mleczko 
wylicza od kilku do kilkunastu ty-
sięcy stworzonych prac. Nic dziw-
nego, wszak krakowianin w ubie-
głym roku świętował 40 lat pracy 
twórczej.

Podczas wernisażu Wojciech 
Łuka pokrótce przybliżył syl-
wetkę artysty oraz jego prace, 
a także doszukał się wątków ty-
skich w jego życiorysie. Miano-
wicie Andrzej Mleczko studiował 
na jednej uczelni ze Stanisławem 
Niemczykiem – niedawno zmar-
łym miejscowym architektem. 

Zapowiedział również, że do-
łoży wszelkich starań, aby arty-
sta pojawił się na finisażu wysta-
wy. Ponadto szef galerii zaprosił 
wszystkich na kanał YouTube 
MGS „Obok”, gdzie zamieszczo-
no wideo wywiad z rysowni-
kiem. Wywiad wyświetlany jest 
również w przestrzeni galerii. 
Niespodzianką dla wszystkich 
odwiedzających był limitowa-
ny i darmowy katalog z praca-
mi Andrzeja Mleczki, który roz-
szedł się tego dnia w ponad 200 
egzemplarzach. Tym większa jest 
to gratka dla fanów, gdyż wszyst-
kie publikacje artysty są wydawa-
ne tylko i wyłącznie przez jego 
pracownię lub za jego pozwole-
niem. Na miejscu wciąż dostęp-
ne są ostatnie sztuki.
kaMil peszat ●

porady dla wszystkich, także w języku ukraińskim.

dziEń otwarty notariatu
niestety andrzej Mleczko nie mógł pojawić się na tyskiej wystawie swoich prac. 

mlEczko BEz mlEczki

Blisko 50 prac Andrzeja Mleczki zdobi ściany Miejskiej Galerii Sztuki „Obok”. 
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„przestrzeń peŁna 
Wyobraźni – olbiński, 
sętoWski, kukoWski” 
to kolejna propozycja 
tichauer art 
galery W broWarze 
obyWatelskiM, 
po spektakularnyM 
sukcesie, jakiM byŁa 
WystaWa, a WŁaŚciWie 
festiWal tWórczoŚci 
zdzisŁaWa beskińskiego.

Prace najwybitniejszych przedsta-
wicieli realizmu magicznego, sur-

realizmu i nurtu fantastycznego 
w malarstwie ostatnich lat: Rafa-
ła Olbińskiego, Tomasza Sętow-
skiego i Jarosława Kukowskiego, 
zgromadzone w jednym miejscu 
to możliwość obcowania z ma-
gicznym światem sztuki – malar-
stwa i rzeźby.

Jest coś wyjątkowego w pro-
pozycjach Tichauer Art Galery, 
która po ekspozycji poświęco-
nej Beksińskiemu zaprasza nas 
na spotkanie z dziełami utrzy-
manymi w podobnym klimacie, 
pełnych fantastycznych postaci, 

zwierząt, przedmiotów, budowli, 
wyimaginowanych krajobrazów, 
marzeń sennych, choć w wielu 
przypadkach pozbawionych tak 
charakterystycznego dla Beksiń-
skiego pierwiastka grozy i kosz-
maru. Prace trzech artystów (sami 
określają się jako „trzej musz-
kieterowie”) to potrójna dawka 
nieokiełzanego wręcz bogactwa 
wyobraźni, różnych wizji arty-
stycznych i  imponującego war-
sztatu twórców.

– To, że wystawę tę organizu-
jemy bezpośrednio po ekspozycji 

związanej z twórczością Beksiń-
skiego, która tak naprawdę była 
naszą pierwszą o takim zasięgu, 
jest dziełem przypadku – powie-
działa Anna Będkowska, wicepre-
zes Tichauer. – Jednak wysoko 
zawiesiła nam poprzeczkę. Po-
dobnie jak w przypadku pilota sa-
molotu, który przy starcie włącza 
całą moc silnika, a potem musi 
utrzymać wysokie loty, my także 
chcieliśmy mocno ruszyć z miej-
sca, zerwać się do lotu, a teraz 
musimy pozostać na tym wyso-
kim pułapie. I myślę, że ta wysta-
wa taka właśnie będzie.

Rzeczywiście, przed Tichauer 
Art Galery mistrz Beksiński po-
stawił wysokie wymagania, a wy-
stawa okazała się dużym sukce-
sem – odwiedziło ją prawie 50 
tysięcy osób!

– Naszym celem jest pokazy-
wać dzieła wybitne, mało dostęp-
ne, nie eksponowane na co dzień 
– dodała A. Będkowska. – 
To nam się udało w przypadku 
Beksińskiego, kiedy sięgnęliśmy 
do magazynów Muzeum Hi-
storycznego w Sanoku, ale tak-
że przy organizowaniu obecnej 
wystawy. Mamy obrazy z kolek-

cji samych twórców, a część prac 
trafiła do nas od różnych kolek-
cjonerów, w tym m.in. z Pary-
ża. Sukces wystawy poświęco-
nej Beksińskiemu był impulsem, 
który pozwolił nam skuteczniej 
działać na rynku sztuki, spowo-
dował, że teraz artyści i kolekcjo-
nerzy chętniej dzielą się swoimi 
dziełami i łatwiej jest nam je po-
zyskiwać.

Wystawa „Przestrzeń pełna 
wyobraźni – Olbiński, Sętowski, 
Kukowski”  w Tichauer Art Ga-
lery będzie czynna do 28 lutego 
2023 r.  leszek sobieraj ●

Po zwycięstwach w konkursie 
im. F. Chopina przed trzema laty 
oraz ubiegłorocznych sukcesach 
w imprezach międzynarodowych 
(I nagroda w konkursie „Arthur 
Rubinstein in memoriam” i pół-
finał 18. Konkursu Chopinow-
skiego) tyski pianista Mateusz 
Krzyżowski może na swoje kon-
to zapisać kolejny triumf. W mi-
nionym tygodniu 23-letni absol-
went Zespołu Szkół Muzycznych 
im. F. Rybickiego w Tychach, 
a obecnie student warszawskiej 
Akademii Muzycznej im. F. Cho-

pina okazał się najlepszym pia-
nistą 12. Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. 
Ignacego Jana Paderewskiego 
w Bydgoszczy.

Mateuszowi Krzyżowskiemu 
prymat w konkursie przyznało 
międzynarodowe jury, w którym 
znaleźli się m.in. tak wybitni pia-
niści, zwycięzcy konkursów cho-
pinowskich, jak Rafał Blechacz 
czy Dang Thai Son. Drugie miej-
sce w konkursie zajął Hiszpan Pe-
dro Lopez Salas, a trzecie Danylo 
Saienko z Ukrainy.

W niedzielę w Sali koncertowej 
Filharmonii Pomorskiej odbył się 
koncert laureatów, w trakcie któ-
rego Mateusz Krzyżowski odebrał 
nagrodę główną w wysokości 30 
tys. euro.

Konkurs Paderewskiego 
ma ponad sześć dekad historii, 
a od 1998 roku odbywa się re-
gularnie co trzy lata. Pierwszym 
jego zwycięzcą (w 1961 roku) 
został 25-letni wówczas… Jerzy 
Maksymiuk, później znany na ca-
łym świecie dyrygent. 
WW ●

triumf Mateusza krzyżowskiego w Bydgoszczy.

tySzanin znowu najlEpSzy!

W MAGICZnyM ŚWIECIE sZtukI
„przestrzeń peŁna Wyobraźni - olbiński, sętoWski, kukoWski”  W TIchAuER ART GALERy.
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18 listopada przypadaŁ 
europejski dzień Wiedzy 
o antybiotykach. 
dlaczego Warto o nich 
MóWić?

Zacznijmy od bakterii – to małe, 
widoczne tylko pod mikro-
skopem organizmy żywe, któ-
re są wszechobecne i występują 
praktycznie w każdym środowi-
sku i organizmach żywych. Istnie-
ją tzw. „dobre” i „złe” bakterie. Te 
dobre występują w organizmach, 
także w człowieku, dostarczając 
niezbędnych do życia składników 
i chroniąc je przed bakteriami 
chorobotwórczymi (np. mikroflo-
ra jelitowa). „Złe” bakterie nato-
miast wywołują zakażenia u ludzi, 
zwierząt oraz roślin. Są przyczyną 
wielu poważnych chorób, takich 
jak: błonica, krztusiec, gruźlica, 
kiła, sepsa, angina czy zapalenie 
płuc. 

Skuteczną walkę z nimi za-
pewnić mogą antybiotyki. Wy-
twarzane są przez… bakterie 
i grzyby i pomagają im przetrwać 
w środowisku naturalnym. Dzię-
ki nim zabijają lub hamują wzrost 
innych, konkurujących z nimi 
drobnoustrojów. Gdy w 1945 r. 
na świecie rozpoczęła się świato-
wa produkcja penicyliny, zosta-

ła ona okrzyknięta „cudownym 
lekiem”.

Niestety, wraz ze wzrostem zu-
życia antybiotyków w lecznictwie, 
zaczęto obserwować nasilający się 
brak skuteczności terapii – bak-
terie stały się oporne na stosowa-
ne antybiotyki. Co więcej, istnieją 
tzw. wielooporne szczepy bak-
terii, na które nie działa więk-
szość istniejących antybiotyków. 
To m.in.: gronkowiec złocisty, pa-
łeczka okrężnicy, pałeczka zapa-
lenia płuc czy pneumokoki. Po-
jawianie się bakterii opornych 
na antybiotyki wymusza poszu-
kiwanie nowych leków do walki 
z zakażeniami i chorobami za-

kaźnymi. Niestety, jest to bardzo 
czasochłonne zadanie, a bakterie 
są bardzo często o krok przed na-
ukowcami…

Dlatego w Europejskim Dniu 
Wiedzy o Antybiotykach warto 
przypomnieć o rozważnym stoso-
waniu antybiotyków – nadużywa-
nie ich (np. podczas przeziębienia 
czy grypy) prowadzi do zwiększe-
nia liczby tzw. szczepów opor-
nych i zmniejszenia skuteczności 
leczenia innych chorób. Powinni-
śmy także zawsze przyjmować lek 
zgodnie z zaleceniami lekarza. To, 
jak długo antybiotyki będą sku-
teczne, zależy od każdego z nas.
 sM ● 

niektóre z nich Ważą 
zaledWie nieco ponad 
kilograM, przychodzą 
na ŚWiat o Wiele 
za WczeŚnie i od saMego 
początku Muszą 
toczyć trudną Walkę 
o sWoje zdroWie i życie. 
to WczeŚniaki, które 
W Miniony czWartek 
obchodziŁy sWoje 
MiędzynarodoWe 
ŚWięto, dzień 
WczeŚniaka – także 
W szpitalu Megrez 
W tychach. choć 
Maleńkie i bezbronne, 
od razu trafiają tu pod 
opiekę najlepszych 
specjalistóW 
z noWoczesnego 
oddziaŁu 
neonatologicznego.

Z okazji obchodzonego 17 listo-
pada Międzynarodowego Dnia 
Wcześniaka, kadra Oddziału 
Neonatologicznego Szpitala Me-
grez przygotowała specjalne spot-
kanie dla rodziców dzieci urodzo-
nych przedwcześnie w szpitalu 
w latach 2019-2022. Frekwen-
cja nie zawiodła – na wydarze-
niu pojawiło się mnóstwo weso-
łych i roześmianych maluszków 
wraz z rodzicami. Opiekunowie 

mogli wysłuchać interesujących, 
krótkich wykładów dr. n. med. 
Jarosława Groszko, Ordynatora 
Oddziału Neonatologicznego, 
neurologopedy Karoliny Dyby 
oraz mamy małego wcześniaka, 
autorki książki „Matka znienacka, 
czyli historie o wcześniactwie” 
Alicji Pilch.

Dla milusińskich przygotowa-
no specjalny kącik zabaw, w któ-
rym rodzice wspólnie ze stęsk-
nionymi ciociami-pielęgniarkami 
oraz położnymi mogli pobawić 

się ze swoimi pociechami. Nie 
zabrakło pysznych przekąsek 
oraz wyjątkowego tortu, a każ-
dy uczestnik spotkania otrzymał 
upominek, m.in.: symbolizującą 
wcześniactwo ośmiorniczkę, mo-
kre chusteczki czy zdrowe sma-
kołyki.

– Światowy Dzień Wcześniaka 
był doskonałą okazją, aby spotkać 
się z rodzicami naszych najmłod-
szych pacjentów i porozmawiać 
z nimi, wymienić wspólne do-
świadczenia. Wcześniaki to dzie-

ci wymagające szczególnej opieki 
i troski. Na naszym Oddziale za-
pewniamy profesjonalną i kom-
pleksową pomoc tym maluszkom 
i ze wzruszeniem obserwujemy, 
jak rozwijają się i rosną pod opie-
ką kochających rodziców – mówi 
dr n. med. Jarosław Groszko, Or-

dynator Oddziału Neonatologicz-
nego Szpitala Megrez.

Oddział Neonatologiczny zo-
stał uruchomiony po general-
nym remoncie w 2021 r. Tyska 
Neonatologia posiada II sto-
pień referencyjności – co ozna-
cza, że oprócz dzieci z ciąż do-
noszonych, mogą być w nim 
leczone wcześniaki ważące za-
ledwie 1000 gramów. Na oddzia-
le funkcjonuje m.in.: sala inten-
sywnej terapii noworodków, 
w której znajduje się 7 w peł-
ni wyposażonych stanowisk. 
Oddział wyposażony jest także 
w szereg najnowocześniejszego 
sprzętu, takiego jak: inkubato-
ry, respiratory, pompy infuzyjne, 
monitory pracy mózgu, monito-
ry bólu, a także specjalne izolatki 
dla noworodków z ciężkimi za-
każeniami oraz tych, u których 
matek stwierdzono zarażenie 
COVID-19. Co ważne, wszyst-
kim dzieciom – także tym zdro-
wym i donoszonym – szpital wy-
konuje komplet badań, w tym 
dodatkowe, pozwalające zdiag-
nozować ukryte problemy.

Modernizacji w 2021 r. podda-
no także Oddział Ginekologicz-
no-Położniczy wraz z Porodów-
ką, które należą do czołówki tego 
typu oddziałów w województwie 
śląskim. Trzon Oddziału Neona-
tologicznego stanowi kadra leka-
rzy-specjalistów oraz pielęgniarek 
i położnych – z sukcesami dbają, 
aby każdy maluszek otrzymał jak 
najlepszą możliwą opiekę.

– Wyróżniającą wartością od-
działu, oprócz najnowocześniej-
szego sprzętu, jest wykwalifi-
kowana kadra medyczna, która 
24 godziny na dobę dba o naj-
młodszych pacjentów. To gro-
no najlepszych specjalistów: le-
karzy-neonatologów, pediatrów 
oraz pielęgniarek neonatologicz-
nych i położnych. To oni stano-
wią serce tego oddziału. Dni takie 
jak Światowy Dzień Wcześniaka 
pokazują, że nasza kadra to tak-
że zaangażowany i zgrany zespół, 
który z ogromnym sercem każde-
go dnia opiekuje się naszymi naj-
młodszymi pacjentami – mówi 
Mariola Szulc, Prezes Szpitala 
Megrez w Tychach.  sM ●

dZIEń WCZEŚnIAkA  
W sZPItALu MEGrEZ ZA nAMI

O życie i zdrowie wcześniaków dba wykwalifikowana kadra Oddziału Neonatologicznego.

Dumni rodzice z dziećmi oraz kadra Oddziału Neonatologicznego Szpitala Megrez.

AntyBIotykI – Co WArto 
o nICh WIEdZIEć?

Symbolami wcześniactwa są kolor fioletowy oraz ośmiorniczka.
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oGłosZEnIA droBnE
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

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

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

æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12

æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16

æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49

æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31

æ  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102

æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27

æ  Centrum Integracji Społecznej, 

ul. Edukacji 11

æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39

æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3

æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51

æ  Tyskie Hale Targowe 

æ  Targowisko Miejskie

æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10

æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 

Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1

æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1

æ WBU Balbina, ul. Barona 30

æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6

æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b

æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134

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

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy,  

ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,  

ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

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

æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 

Warszawy 26

æ  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 

ul. Przejazdowa 8

æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49

æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10

æ PKM, ul. Towarowa 1

æ  „Atrium”, Rynek 2

æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12

æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101

æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35

æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66

æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, Piaskowa

æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47

æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33

æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa

æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77

æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43

æ  Sklep rybny, ul. Mikołowska

æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21

æ  Sklep Groszek ul. Wspólna 63

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego

æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

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

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

auto:

Autoskup, Autozłom w każdym sta-
nie! Zadzwoń 517 300 610 Bo war-
to!

usŁugi:

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, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 329. 
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223
Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176

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

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

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.602802095

nieruchoMoŚci:

KUPIĘ:

MIESZKANIE
2 lub 3 pokojowe

w Tychach

tel.: 669 696 681
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 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

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

reklama
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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
Tychy ul. Harcerska, budynek mieszkalno-
usługowy z garażem podziemnym, całko-
wita pow. 536 m2, parking zewnętrzny na 
11 samochodów, podjazd dla inwalidów, 
cena 1 850 000 zł, www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy, Mąkołowiec nowoczesny dom 
parterowy, dużo prywatności, przepiek-
ny ogród 1.075.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-070

Tychy Mąkołowiec, dom w zabudowie 
bliźniaczej w wysokim standardzie, 124 
m2 4 pokoje, garaż w bryle budynku 
nowa cena 950.000 zł www.ASTON.com.
pl 728-713-101
Lędziny, nowoczesny dom wolnostojący 
do wejścia, pow. 252 m2, działka 1033 
m2, cena 1.275.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Tychy Glinka ul. Szuwarków, dom wolno-
stojący z 2021 r., pow. 175 m2, działka 
990 m2, NOWA CENA 1.500.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Cztery Pory Roku, do sprzedaży 2 
lokale każdy 80 m2, można połączyć na 
parterze, idealny na biuro/usługi/han-
del, cena każdego 515.515 zł netto + VAT 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy ul. Oświęcimska/Czarna do wyna-
jęcia działka 500 m2, czynsz 1500 zł/mc. 
Istnieje możliwość postawienia biura i 
wtedy czynsz 2500 zł/mc www.ASTON.
com.pl 731-713-100
 Tychy, Giełda Kwiatowa, do wynajęcia lo 
kal na parterze, idealny na handel/usługi, 
o pow. 60 m2, cena 2700 zł netto/m2 + 
VAT razem z mediami (dodatkowo tylko 
prąd) www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Mąkołowiec, ul. Dołowa/Skowron-
ków, do wynajęcia lokale na parterze w 
wolnostojącym budynku (stan dewelo-
perski), idealne na handel/usługi/biura, 
o pow. 66 m2, cena 49 zł netto/m2 + VAT 
www.ASTON.com.pl 519-595-674

Tychy, os B, lokal biurowy po remoncie, 
kuchnia i łazienka do własnej dyspozycji, 
parking przed lokalem, czynsz 1900 zł/mc 
netto www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, centrum, do wynajęcia lokal na 
parterze, idealny na biuro/usługi/handel, 
o pow. 60 m2, cena 2100 zł netto + VAT + 
media www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy ul. Rynek, mieszkanie do wynajęcia 
56,7 m2, 3 pokoje, częściowo umeblo-
wane, po remoncie, czynsz 2350 zł/mc. 
www.ASTON.com.pl 731-713-100

zdroWie:

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

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

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

kupię / sprzedaM

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

inne:

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

autoreklama

autoreklama
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Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego 

w Tychach przy Pl. Św. Anny 4

powierzchnia parter 14,83 m2
wyposażony w instalacje: co, wod-kan, elektryczna,
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – o godz. 9.20
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 14,68 zł/m2
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, iż Prezydent 
Miasta ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, gdy 
budynek będzie niezbędny w celu realizacji zadań miasta Tychy

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 6 grudnia 2022 r. przelewem na konto 

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

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 6 grudnia 2022 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

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

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu 
– wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.
Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra 
przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania 
dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej 
działalności.
Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony jest 
na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej tel. 32 776-30-57.

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego 

w Tychach przy ul. Bocheńskiego 4
powierzchnia 21,25 m2
wyposażony w instalacje: elektryczna, co, wod.-kan.
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – o godz. 9.10
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1 m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 22,31 zł/m2 netto
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na 5 lat
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 6 grudnia 2022 r. przelewem na konto 

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

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 6 grudnia 2022 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

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

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.
Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra 
przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania 
dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej 
działalności.
Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony jest 
na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej tel. 32 776-30-57.

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego 

w Tychach przy ul. Barona 30

lokal nr 325 II p powierzchnia 22,99m2
wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – o godz. 9.40
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 27,00 zł/m2
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 6 grudnia 2022 r. przelewem na konto 

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

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 6 grudnia 2022 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

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

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.
Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra 
przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania 
dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej 
działalności.
Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony jest 
na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej tel. 32 776-30-57.

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego 

w Tychach przy ul. Barona 30
lokal nr 318 II p powierzchnia 16,72m2
wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – o godz. 9.30
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 20,00 zł/m2
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 6 grudnia 2022 r. przelewem na konto 

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

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 6 grudnia 2022r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

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

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.
Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra 
przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania 
dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej 
działalności.
Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony jest 
na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej 
tel. 32 776-30-57.

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego 

w Tychach przy ul. Barona 30
lokal nr 205 I p powierzchnia 22,33 m2
wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – o godz. 9.00
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 27,00 zł/m2
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 6 grudnia 2022 r. przelewem na konto 

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

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 6 grudnia 2022 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

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

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.
Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra 
przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania 
dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej 
działalności.
Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony jest 
na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej 
tel. 32 776-30-57.

Obwieszczenie
Prezydent Miasta Tychy informuje o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia 

odszkodowania za działkę nr 4763/85 o pow. 0,0060 ha przejętą przez Gminę Tychy pod in-

westycję drogową pn.: „Budowa drogi gminnej klasy L w km 0+000,00 do km 0+450,59 wraz 

z przebudową odcinka ul. Targiela w km 0+000,00 do 0+144,85 będącej drogą gminną klasy 

D w ramach zadania pn.: Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum 

Handlowego w Tychach oraz przebudowa ul. Targiela”. Działka została wydzielona z działki nr 

1116/85 stanowiącej własność nieżyjących Józefa Czardybon i Zofii Czardybon.

Z uwagi na fakt, że postępowanie spadkowe nie zostało ujawnione w księdze wieczystej nie 

ustalono następców prawnych i stron postępowania o odszkodowanie.

Przedmiotowa decyzja znajduje się w aktach sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Tychy przy al. 

Niepodległości 49 na VII piętrze, pokój 721.

Uprawnionymi do zapoznania się z treścią decyzji i otrzymania odszkodowania są następcy 

prawni po zmarłych Józefie i Zofii Czardybon po okazaniu przez nich dokumentu potwierdza-

jącego nabycie prawa do nieruchomości.

komunikaty
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iNfORmaTOR kiBica

hOkej. phl: 23.11 GKS 
Tychy – unia Oświęcim 
(18), 25.11  jKh GKS ja-
strzębie – GKS Tychy (18), 
29.11 GKS Tychy – comarch 
cracovia (18). plhk: 26.11 
Polonia – Atomówki (18.15), 
27.11 Kojotki – Atomówki 
(15.30).
kOSZ ykóWk a.  i  liga: 
26.11 GKS Tychy – Enea Ba-
sket Poznań (20).
fuTSal. i liga: 27.11 GKS 
Futsal Tychy – heiro Rze-
szów (18).
SiaTkóWka. ii liga męż-
czyzn: 26.11 TKS Tychy 
– Kęczanin Kety (16).
TeNiS STOłOWy. MOSiR 
zaprasza uczniów klas I-III 
szkół podstawowych i młod-
szych do udziału w turnie-
ju Mikołajkowym. Odbędą 
się dwa turnieje – pierwszy 
26.11, zapisy w godz. 9.30-
10, początek – godz. 10.15 
w ZS nr 7 (ul. Browarowa).
lekka aTleTyka. 27.11 
odbędzie się kolejny bieg 
15. grand prix tychów 
w biegach długodystan-
sowych. Zapisy (od godz. 9) 
i start – KS Paprocany (godz. 
10). ls ●

reklama

Tyscy żeglarze powoli przygoto-
wują się do sezonu bojerowego, 
jednak aby wypełnić kalendarz 
żeglarski, zorganizowali dwie 
ostatnie imprezy 2022 roku – Re-
gaty Niepodległości i Regaty SW 
Szkwał.

Działacze trzech klubów 
– ZHP 27 Harcerska Drużyna 
Wodniacka Mikołów, SW Szkwał 
i Fundacja Żeglarska Dar Śląska 
– od 2018 roku organizują Re-
gaty Niepodległości. Piątą edy-
cję zawodów rozegrano w trzech 
kategoriach. W klasie jachtów 
2-masztowych (typu DZ) wy-
grała 6-osobowa załoga harcerska 
ze sternikiem Jakubem Werne-
rem. W klasie jachtów kadłubo-
wych najlepsza okazała się zało-
ga jachtu „Jutka”: Michał Lipiński 
– sternik i Sebastian Gloc, przed 
załogą „Rejsy z gitarą”: Krzysztof 
Duda – sternik i Kamila Stasz-
czak oraz jachtu „Pegaz”: Miro-
sław Kocek – sternik oraz Alek-
sandra i Maksymilian Brzezina.

W klasie Open wygrał „Pa-
prosejdon”: Włodzimierz Pa-
włowski – sternik i Ewa Surwi-
ło, wyprzedzając „Urszulkę”: 
Ewa Mann-Witańska – sternik 
i Marta Witańska oraz „Papro-
dytę”: Zofia Surdel – sternik 
i Agata Blacha.

W regatach SW Szkwał wzięło 
udział 8 jachtów. Przy dość sil-
nym wietrze (3 st. w skali Beau-
forta) rozegrano 5 rund. Wygrała 
załoga SW Szkwał: Michał Ober-
ski – sternik i Stanisław Szczer-
bowski przed załogą FŻ Dar Ślą-
ska: Jerzy Oberski – sternik oraz 
Ewa Surwiło i Józef Płaza. Trze-
cie miejsce zajęła załoga SW 
Szkwał: Włodzimierz Pawłow-
ski – sternik oraz Magdalena To-
malik i Ewelina Szul. Zanotowa-
no jedną wywrotkę w ostatnim 
wyścigu, akcję ratowniczą prze-
prowadzili żeglarze własnymi si-
łami.

Kolejne zawody dopiero 12 
czerwca 2023 roku… ls ●

W sobotę 26.11, o godz. 11 Tyska 
Galeria Sportu zaprasza na zwie-
dzanie Stadionu Miejskiego i wy-
stawy stałej TGS.

W czasie spaceru z przewodni-
kiem po jednym z najładniejszych 
piłkarskich obiektów w kraju bę-
dzie można obejrzeć m.in.: strefę 
VIP, lożę prezydencką, sektor ki-
biców przyjezdnych, salę konfe-
rencji prasowych, zaplecze tech-
niczne, a także wejść na poziom 

boiska i usiąść na ławce rezerwo-
wych. Z kolei w Tyskiej Galerii 
Sportu będzie się można zapo-
znać z multimedialną wystawą 
stałą „Sportowa strona miasta. 
Historia. Wydarzenia. Mistrzo-
wie”.

Zapisy: 515 717 430 (także 
SMS-em), k.hajduk@tgs.tychy.pl. 
Zbiórka przed wejściem głównym 
na Stadion Miejski Tychy, ul. Ba-
ziowa). Wstęp wolny. ls ●

na stadion i do galerii

tgS zapraSza

zawody niepodległości i SW Szkwał.

oStatniE rEgaty

Uczestnicy Regat Niepodległości 2022. Na kolejne zawody 
żeglarskie w Paprocanach trzeba będzie poczekać do czerwca.

ar
c.

bardzo dobrze 
W MinionyM tygodniu 
spisali się hokeiŚci 
gks tychy, którzy 
Wygrali Wszystkie trzy 
spotkania.

Zaczęli od wyjazdowego me-
czu w Sosnowcu, gdzie jednak 
do wyłonienia zwycięzcy po-
trzebna była dogrywka. Ty-
szanie byli zespołem lepszym, 
stworzyli więcej sytuacji bram-
kowych, ale grali nieskutecznie. 
Po pierwszej bezbramkowej ter-
cji, podopieczni Andreja Sido-
rienki objęli prowadzenie w 28 
min., po golu Filipa Komor-
skiego. W 47 min. spotkania, 
kiedy GKS grał w osłabieniu, 

gospodarze wyrównali i wynik 
1:1 utrzymał się do końcowej 
syreny. Dogrywka także długo 
nie mogła przynieść rozstrzyg-
nięcia, bo dopiero pięć sekund 
przed jej zakończeniem zwy-
cięską bramkę zdobył Alexan-
der Younan.
ZagłęBie SOSNOWiec – gkS 
Tychy 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, d. 0:1). 
Bramki: Komorski, Younan.

Kolejnym rywalem GKS było 
Podhale. Tyszanie objęli prowa-
dzenie w 8 min. za sprawą Ale-
xandra Boivina, a w 12 min. 
podwyższył Olli Kaskinen. Jesz-
cze przed przerwą kontaktową 
bramkę zdobyli rywale, którzy 
w drugiej tercji doprowadzi-
li do wyrównania. Ale ta odsło-

na zakończyła się prowadzeniem 
GKS – w 33 min. Emil Bagin wy-
korzystał grę w podwójnej prze-
wadze i strzelił na 3:2. Kto jed-
nak wie jakby potoczyło się 
spotkanie, gdyby nie dobra dys-
pozycja strzelecka Odreja Sedivy 
w ostatniej odsłonie meczu. Cze-
ski napastnik najpierw podwyż-
szył na 4:2, a minutę przed koń-
cem ustalił wynik na 5:2.
gkS Tychy – TauRON kh 
PODhale NOWy TaRg 5:2 
(2:1, 1:1, 2:0). Bramki: Sedivy 2, 
Boivin, Kaskinen, Bagin.

Niedzielny mecz w Katowi-
cach lepiej zaczęli gospodarze 
– w 17. minucie rozegrali szyb-
ką akcję, którą celnym strzałem 
zakończył Joony Monto. W dru-

giej tercji, po karze dla Filipa 
Starzyńskiego, mistrzowie byli 
blisko podwyższenia, jednak 
Shigeki Hitosato spudłował. Po-
tem w ciągu 50 sekund dwa cio-
sy zadali tyszanie. Bartłomiej 
Jeziorski wykorzystał zamiesza-
nie po uderzeniu Filipa Komor-
skiego, a chwilę później pewnie 
strzelił Christian Mroczkowski. 
Obie drużyny mogły jeszcze kil-
ka razy zmienić wynik meczu, 
ale gole już nie padły.
gkS kaTOWice – gkS Tychy 
1:2 (1:0, 0:2, 0:0). Bramki: Jezior-
ski i Mroczkowski. ls ●

phl
1. cracovia 20 44 76-48 
2. unia 19 43 78-41 
3. GKS Katowice 19 39 55-39 
4. gkS Tychy 20 38 57-42 
5. jastrzębie 20 35 51-44
6. STS Sanok 19 23 44-55 
7. Zagłębie 21 22 46-60 
8. Toruń 19 15 52-76 
9. Podhale 21 8 38-92   

koszykówka: Wygrana z liderem, 
porażka z Polonią
Środowy mecz GKS Tychy – Hy-
droTruck Radom był jednym 
z najciekawszych widowisk ko-
szykarskich w hali MOSiR
-u w tym sezonie. Niepokonani 
dotąd rywale objęli prowadze-
nie, ale potem inicjatywę prze-
jęli gospodarze. Najwyższą 
przewagę tyszanie zanotowali 
w drugiej kwarcie, kiedy to pro-
wadzili 41:20. Co prawda rado-
mianie nieco odrobili stratę, ale 
nie na tyle, by napędzić stracha 
podopiecznym Tomasza Jagiełki. 
Na niewiele ponad 5 minut przed 
końcem meczu GKS ponownie 
odskoczył rywalom na 91:72, 
ale chwilę potem, ku zdumieniu 
wszystkich goście doprowadzi-
li do remisu! 35 sekund przed 
końcem było 94:94, potem jesz-
cze 96:96. Jednak w ostatniej 
sekundzie faulowany przy rzu-
cie za trzy był Maciej Koperski, 
wykorzystał dwa rzuty wolne… 
Jeśli chodzi o statystyki, to ko-
szykarze GKS trafili 14 trójek, 
a Hydrotruck – 9. Patryk Kędel 
zdobył 17 punktów, zaliczył 12 
zbiórek.
gkS Tychy – hyDROTRuck 
RaDOm 98:96 (29:16, 23:18, 
26:32, 20:30).
gkS Tychy: Kędel 17 (1 za 3), 
Mąkowski 15 (3), Wieloch 15 
(4), Chodukiewicz 12, Koperski 

11 (1), Nowak 11 (3), Stankowski 
10 (2), Kamiński 7, Ziaja.

W sobotę tyszanie dozna-
li jednak porażki w meczu z be-
niaminkiem Polonią Bytom. Już 
po pierwszej kwarcie Polonia pro-
wadziła 26:18 i nie oddała prowa-
dzenia już do końca meczu, choć 
kilka razy GKS był bliski przeła-
mania. Ponownie double-double 
skompletował Patryk Kędel – 12 
punktów i 19 zbiórek.
POlONia ByTOm – gkS Ty-
chy 81:71 (26:18, 16:19, 15:13, 
24:21).
gkS Tychy: Stankowski 15 (3 
za 3), Kamiński 14 (2), Kędel 12, 
Koperski 9 (1), Krajewski 8, Mą-
kowski 7 (1), Wieloch 6 (1), Cho-
dukiewicz, Nowak, Ziaja.

W tabeli GKS Tychy jest na 3. 
miejscu – 19 pkt, ale trzy inne ze-
społy mają tyle samo punktów.

siatkówka: Jeden punkt
W miniony weekend drużyny 
siatkarskie TKS Tychy sięgnęły 
po jeden punkt, a zdobył go ze-
spół pań w II lidze śląskiej za… 
porażkę 2:3 z MKS-MOS Pło-
mień Sosnowiec. Tyszanki wy-
grały drugiego seta do 20, po-
zostałe przegrały, a w tie-breaku 
wyraźnie ustępowały rywalkom, 
przegrywając 3:15.
TkS Tychy – mkS-mOS PłO-
mień SOSNOWiec 2:3 (22:25, 
25:20, 20:25, 26:24, 3:15).

W II lidze mężczyzn: MKS An-
drychów – TKS Tychy 3:1 (25:14, 
25:18, 18:25, 25:18). Po 8 kolej-
kach tyszanie zajmują 8. miejsce 
z 10 pkt (liderem jest Jaworzno 
– 23 pkt). W II lidze śląskiej ko-
biet TKS zajmuje 8. miejsce z 5 
pkt (prowadzi Spartakus Zabrze 
– 18 pkt).

Futsal: Cenne punkty z krakowa
Komplet punktów przywieźli 
z Krakowa piłkarze GKS Futsal 
Tychy, pokonując AZS Uniwersy-
tet Ekonomiczny 4:0. Do przerwy 
tyszanie prowadzili 1:0, po golu 
w 4 min. Mateusza Kosowskiego. 
Na kolejnego gola kibice czekali 
do 31 min., kiedy to piłkę po do-
brze rozegranym rzucie wolnym 
skierował do krakowskiej bram-
ki Michał Słonina. Gola numer 
trzy zdobył Paweł Mura strzałem 
do pustej bramki (rywale grali 
z lotnym bramkarzem), a wy-
nik meczu w 38 min. ustalił Filip 
Krzyżowski.
aZS uek kRakóW — gkS 
fuTSal Tychy 0:4 (0:1). Bram-
ki: Kosowski, Słonina, Mura, 
Krzyżowski.
gkS fuTSal: Mura – Migdał, 
Słonina, Krzyżowski, Pytel – Szo-
stok, Pasierbek, Kołodziejczyk, 
Kosowski, Kokot, Stets, Haase.

GKS Tychy zajmuje w tabeli 4. 
miejsce – 16 pkt. Prowadzą Sie-
mianowice – 22 pkt. ls ●

tydzień na parkietach.

o ligowE punkty

LEPsI od MIstrZA
hokeiŚci gks ROZEGRALI W MINIONyM TyGODNIu TRZy MEcZE I WSZySTKIE WyGRALI.
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skorpion 24.X-21.Xi
Teraz zyskasz sympatię otoczenia, a nawet przyciąg-
niesz do siebie szczęście. Do pracy podejdziesz bar-
dzo kreatywnie, więc oczekuj przypływu gotówki.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Wenus nie pozwoli ci ani na chwilę zapomnieć, 
że kochasz i jesteś kochany. Gwiazdy pomogą ci 
ominąć kłopoty, a jeśli w nie wpadniesz, szybko się 
od nich uwolnisz.

koziorożec 22.Xii-19.i
Osiągniesz spore korzyści w pracy i w interesach. 
Poszczęści ci się także w kontaktach towarzyskich. 
Prawdziwych przyjaciół szukaj wśród Ryb.

Wodnik 20.i-18.ii
Stać cię będzie na odważne posunięcia. jednak nie 
wszystkie ci się opłacą. Bądź czujny i uważny, żeby 
nie narobić sobie problemów.

ryby 19.ii-20.iii
Twoja ambicja skłoni cię do dużego ryzyka. 
Na szczęście w razie jakichś kłopotów spadniesz 
na cztery łapy. Waga nieźle namiesza ci w głowie.

baran 21.iii-20.iV
Ogień miłości zapłonie w Twoim życiu uczuciowym. 
Daj się uwieść. Niebo nad Tobą przyniesie ci wiele 
wzbogacających doświadczeń.

byk 21.iV-21.V
Szykuje się nawał zajęć. ucz się, a szybko osiągniesz 
to, co innych kosztować będzie sporo mozolnej 
pracy. Dobrze poczujesz się w towarzystwie 
Skorpiona.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Aura za oknem nie będzie ci straszna. ciebie 
rozgrzeje entuzjazm, energia i radość życia. Strzelec 
okaże się bardziej wyrozumiały niż sądziłeś.

rak 21.Vi-22.Vii
Sprężysz się do działania i z łatwością osiągniesz 
to, co inni uznają za niemożliwe. Zaszalejesz 
na zakupach. W miłości cisza przed burzą.

leW 23.Vii-22.Viii
Dobre zdrowie, świetna kondycja i optymizm 
– czego chcieć więcej? Stan portfela też na pewno 
nie będzie ci spędzał snu z powiek.

panna 23.Viii-22.iX
Zrobisz wrażenie na każdym kogo spotkasz 
i staniesz się wzorem do naśladowania. Twój umysł 
będzie teraz pracować na najwyższych obrotach.

Waga 23.iX-23.X
Ludzie będą lgnąć do ciebie i powierzać ci swoje se-
krety. Staraj się wysłuchać i dać dobre rady, ale zacho-
waj neutralność, a nie narazisz się na ich pretensje.
 WRóżka aDRaSTeja Tel. 692893871
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Hasło z krzyżówki nr 782: 
JESIENNE MIASTO.

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.

reklama
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