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uroczysta gala i mistrzowska prezentacja andrzeja seweryna zakończyły 15. edycję tyskiego festiwalu monodramu motyf.

dobre miejsce dla roweru
Tyszanie mogą przygotowywać się do sezonu,  
który formalnie rozpocznie się 1 kwietnia.

od wulkanu do morza
Wizytowaliśmy linię produkcyjną  
jeepa avengera w tyskiej fabryce Stellantis.

Czarny weekend tyskiego sportu
Przegrali hokeiści i hokeistki, piłkarze,  
koszykarze, siatkarze i siatkarki.
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◆ 10.03 Na SkRZyżOWaNiu 
ul. GliNcZańSkiej – Bu-
dowlanych – Burschego doszło 
do groźnie wyglądającego zde-
rzenia vw i śmieciarki. Przed 
przyjazdem służb ratunkowych 
z pomocą kierującej vw kobie-
cie pospieszyli świadkowie zda-
rzenia. Trafiła ona pod opiekę 
przybyłych na miejsce ratow-
ników medycznych, a potem 
została przetransportowana 
do szpitala. Jak informuje portal 
www.112tychy.pl, nie doznała 
ona poważnych obrażeń. Z relacji 
uczestników zdarzenia wynika, 
że kierująca vw wjechała na ul. 
Budowlanych z ul. Glinczańskiej 
przy czerwonym świetle z zielo-
ną strzałką do skrętu w prawo. 
Kobieta zagapiła się i wjecha-
ła na skrzyżowanie pod jadącą 
(zielone światło) na wprost ul. 
Budowlanych śmieciarkę, do-
prowadzając do kolizji.

◆ 11.03 Na ul. MikOłOW-
Skiej, w rejonie browaru, do-
szło do zderzenia dwóch volks-
wagenów – w tył passata uderzył 
polo. Na szczęście kierowcy nie 
doznali żadnych obrażeń, ale 
z uwagi na zaklinowanie się obu 
pojazdów nie było możliwości 
ich usunięcia z pasa drogowego. 
Przez blisko trzydzieści minut 
ruch na prawym pasie w kierun-
ku skrzyżowania z ul. Katowicką 
i ul. Oświęcimską był zabloko-
wany.
◆ Na ul. BuDOWlaNych 
DOSZłO 12.03 do zdarzenia 
drogowego, w którym udział 
wzięło aż pięć pojazdów. W wy-
niku zderzenia skody i seata, ten 
drugi uderzył jeszcze z w zapar-
kowanego nissana i hyundaia, 
a hyundai uderzył w zaparko-
wanego obok forda. Na czas 
działań występowały utrud-
nienia w ruchu w kierunku al. 

Bielskiej. Z ustaleń pracujących 
na miejscu policjantów wynika, 
że sprawcą zdarzenia jest kie-
rowca skody, który wykonując 
manewr skrętu uderzył w seata 
doprowadzając do zdarzenia.
◆ Na tRaSie Dk 86, PRZeD 
łącZNikieM Z ul. katOWi-
cką, doszło 10.03 do zderzenia 
osobowego audi, które uderzyło 
w tył tira. Kierowca osobówki 
trafił pod opiekę ratowników 
medycznych. Z ustaleń pracu-
jących na miejscu policjantów 
wynika, że ciągnik siodłowy 
z naczepą stał na prawym pa-
sie z powodu awarii (uszko-
dzone koło). Kierowca audi nie 
zachował należytej ostrożności 
i uderzył w lewy tylni narożnik 
naczepy. Utrudnienia w ruchu 
w miejscu zdarzenia trwały pra-
wie dwie godziny.
◆ 9.03 POWiaDOMiONO 
SłużBy O POżaRZe fia-
ta 126P na parkingu przy ul. 
Dmowskiego. Przed przyjazdem 
strażaków próbę ugaszenia po-
jazdu za pomocą gaśnic podję-
li inni kierowcy widzący pożar. 
Strażacy szybko ugasili ogień 
i po około trzydziestu minutach 
działania zostały zakończone.
◆ DyżuRNy kOMeNDy Miej-
Skiej PSP tychy OtRZyMał 
11.03 ZGłOSZeNie, że w jed-
nym z mieszkań w budynku 
wielorodzinnym przy ul. Cyga-
nerii znajduje się starsza osoba, 
która może potrzebować pilnej 
pomocy. Po przybyciu na miej-
sce strażacy z drabiny weszli 
poprzez wyważenie jednego 
z okien do mieszkania na trze-
cim piętrze. W mieszkaniu stra-
żacy zastali śpiącą lokatorkę. 

Kobieta nie wymagała pomocy 
medycznej.
◆ 6.03 Na tRaSie S1, PO-
MięDZy lęDZiNaMi a ty-
chaMi, kierujący ciągnikiem 
siodłowym mercedes z nacze-
pą z niewyjaśnionych przyczyn 
utracił panowanie nad pojazdem 
i zjechał do przydrożnego rowu, 
uderzając w drzewa. Na miejsce 
wezwano załogę Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego – Ratow-
nik 4 z bazy w Katowicach Mu-
chowcu. Kierowca z obrażeniami 
ciała został przetransportowany 
drogą lotniczą do szpitala w Ka-
towicach Ochojcu. Był trzeźwy. 
Po wykonaniu wstępnych czyn-
ności ruch został częściowo od-
blokowany, jednakże na czas 
wyciągania zestawu z rowu tra-
sa została ponownie całkowicie 
zablokowana. ls ● Ciężarowy mercedes jadący trasą S1 znalazł się w rowie.
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Prezydent Miasta Tychy
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony 

na najem lokali użytkowych – garaży przy ul. Żorskiej 89-89A

1. TERMIN i MIEJSCE PRZETARGU
PRZETARG (część jawna) odbędzie się 13.04.2023 r. o 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 102 (I piętro).

2. CENY WYWOŁAWCZE MIESIĘCZNEJ KWOTY CZYNSZU (NETTO) ORAZ WYSOKOŚĆ WADIUM:

Nr garażu przy ulicy. Żorskiej 89-89A pow. użytkowa (m²) miesięczna kwota czynszu netto Wadium

garaż nr   2 15,90 120 zł 500 zł

garaż nr   6 15,90 120 zł 500 zł

garaż nr   13 16,27 130 zł 500 zł

Do wylicytowanej kwoty miesięcznego czynszu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie 
zawarcia umowy najmu. Aktualnie stawka ta wynosi 23%.
Osoba która wygra przetarg jest zobowiązana do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony 
3 lata.

3. FORMA, TERMIN, MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM, WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA ORAZ WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:
Wpłata wadium przelewem lub w kasie (gotówka) najpóźniej do 7.04.2023 r. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek 
bankowy Urzędu Miasta Tychy nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
Postąpienie wynosi 10% wywoławczej kwoty czynszu za dany garaż.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium oraz złożenie oświadczeń i dokumentów:
•	 zgłoszenie przystąpienia do przetargu na najem lokalu użytkowego
•	 pisemna oferta dotycząca proponowanej miesięcznej kwoty czynszu najmu.
•	 dowód wpłaty wadium
Oferty zawierające dowód wpłaty wadium oraz wymagane oświadczenia i dokumenty należy złożyć do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 Tychy (Biuro Obsługi Klienta, parter budynku, stanowisko nr 3 lub na 7 piętrze, pokój 717) w terminie 
do 7.04.2023 r. do godziny 13.00.
W przypadku złożenia ofert na więcej niż jeden garaż, wskazane warunki należy spełnić oddzielnie dla każdego garażu.
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem „Przetarg 
na najem garażu nr....... przy ul. Żorskiej 89-89A”.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie przetargu. Prezydent Miasta Tychy może odwołać 
ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

4. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:

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

mgr Igor Śmietański 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
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Na parkingu przy ul. Dmowskiego przygodni 
kierowcy gasili płonącego malucha.

komunikat
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6 kwietnia 2023r.
 

Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49
pokój 305 (III PIĘTRO)

godz. 15.00-17.00

Z tej okazji, 10 pierwszych czytelników którzy przedzwonią 
do mnie na numer 512-048-016 w dniu dzisiejszym 

tj. 14 marca 2023r. otrzyma budkę lęgową dla ptaków                        
(sikorek bogatek).

 
Na co dzień ptaki pomagają nam w zwalczaniu licznych 

szkodników, komarów czy kleszczy.
 Pomagając ptakom, pomagamy tak naprawdę sobie.

           Wręczenie budek lęgowych nastąpi w pierwszym                       
Dniu Wiosny 21 marca w Tychach.

 
 

Już za tydzień wiosna! Najbliższy dyżur radnej

Karolina Chemicz-Pałys
Radna Miasta Tychy

Szczególnie zapraszam mieszkańców 
mojego okręgu z osiedli: G, P, T, W, Z, Z1, 
Sigmy, Paprocany, Cielmice, Ogrodnik.

Nie możesz przyjść, skontaktuj się ze mną 
pisząc na adres e-mail: karolinachemicz@op.pl
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W najbliższy piątek, 17 marca 
w siedzibie Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku Filii Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego w Tychach przy 
ulicy Ciasnej 3 odbędzie się spot-
kanie w ramach Klubu Pacjenta, 
którego organizatorem jest Fun-
dacja „Z sercem do Pacjenta”.

Współorganizatorami przed-
sięwzięcia są: Grupa American 
Heart of Poland oraz tyski UTW. 
Honorowy patronat nad wydarze-
niem objął zastępca prezydenta 
miasta Maciej Gramatyka. 

W ramach Klubu Pacjenta 
odbędą się wykłady oraz kon-
sultacje. Cykl wykładów rozpo-
cznie lek. med. Maciej Pruski, 
specjalista kardiolog, specjali-
sta chorób wewnętrznych, któ-
ry opowie o „Życiu z rozruszni-
kiem serca”, po czym prelekcję 
pt. „Wysiłek fizyczny wskazany 
dla seniorów” wygłosi dr hab. 
n. med. Adam Janas, kardio-
log. Ostatnim wykładem bę-
dzie „Profilaktyka zdrowotna 
w ramach powszechnego ubez-
pieczenia zdrowotnego”, a za-

prezentuje go Ewa Gruchot, 
pracownik Wydziału Obsłu-
gi Klientów i Profilaktyki Ślą-
skiego Oddziału NFZ w Kato-
wicach.

Poza wykładami zaplanowane 
są bezpłatne konsultacje i bada-
nia: kardiolog, pomiar ciśnienia, 
pomiar poziomu cukru, stoisko 
NFZ ds. profilaktyki.

Piątkowe wykłady rozpoczną 
się od godz. 11, czas trwania ca-
łego wydarzenia to około 2 go-
dziny. Uczestnictwo jest bezpłat-
ne. ww ●

z poCzątkieM 
przyszŁego MiesiąCa 
uruChoMiane zostaną 
saMoobsŁugowe 
wypożyCzalnie 
rowerów MiejskiCh. 
do dyspozyCji 
MieszkańCów oddanyCh 
zostanie 60 rowerów 
z koMpletnyM 
wyposażenieM, siedeM 
staCji rowerowyCh oraz 
84 stojaki. jest to efekt 
podpisania uMowy 
z firMą nextbike polska 
sa na kolejny sezon 
rowerowy w MieśCie.

Warunki użytkowania jednośla-
dów, lokalizacje stacji czy apli-
kacja do zarządzania wypoży-
czeniami pozostają takie same, 
jak w ubiegłych latach. Ponadto 
początkiem kwietnia od użytku 
zostaną oddane stacje naprawy 
rowerów.

tyskirower.pl
Aby móc rozpocząć korzystanie 
z wypożyczalni, należy zareje-
strować się w systemie na stro-
nie internetowej tyskirower.pl 
oraz doładować swoje konto 
kwotą minimum 10 złotych. Na-
stępnie, aby wypożyczyć rower, 
możemy skorzystać ze znajdu-
jących się na stacjach terminali 
lub użyć dedykowanej darmowej 
aplikacji na urządzenia mobilne 
(do pobrania również na stro-

nie Tyskiego Roweru). Pierwsze 
15 minut korzystania z roweru 
jest bezpłatne. Powyżej tego cza-
su opłata jest naliczana zgodnie 
z cennikiem (od 16. do 60. minu-
ty – 1 zł, od 61. minuty do 120. 
minuty – 2 zł/h, od 121. minu-
ty do 180. minuty – 3 zł/h oraz 
powyżej 4 godzin – 4 zł za każ-
dą kolejną rozpoczętą godzinę). 
Rower można wypożyczyć mak-
symalnie na 12 godzin, a z syste-
mu można korzystać na terenie 
całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii.

– Tyszanie bardzo chętnie ko-
rzystają z możliwości wypożycza-
nia rowerów miejskich. W mie-
ście mamy szeroko rozwiniętą 
sieć dróg i ścieżek rowerowych, 
dlatego to łatwy, wygodny i tani 

środek transportu. Do tego ekolo-
giczny i promujący aktywny tryb 
życia. Pełni on w naszym mieście 
nie tylko rolę rekreacyjną, ale tak-
że komunikacyjną – mówi Artur 
Kruczek dyrektor Miejskiego Za-
rządu Ulic i Mostów w Tychach.

Gdy złapiesz gumę
W tym sezonie w mieście będzie 
dostępnych 21 stacji napraw-
czych, czyli o jedną więcej w po-
równaniu z rokiem ubiegłym. 
Dodatkowa stacja umieszczona 
zostanie w dzielnicy Wilkowy-
je, przy ul. Wilczej (Skwer Wil-
czy Kąt). – 14 marca zaplanowa-
ne jest spotkanie z wykonawcą, 
wtedy też zapadnie ostateczna 
decyzja, kiedy dokładnie zosta-
ną zamontowane wszystkie sta-

cje. Zakładamy, że na 1 kwietnia 
wszystkie stacje będą już zamon-
towane. Biorąc pod uwagę mniej 
optymistyczną wersję montaż na-
stąpi po weekendzie, czyli od 3 
kwietnia – mówi Marcin Godzik 
rzecznik prasowy MZUiM.

tychy jako wzór
Pełnomocnik prezydenta Tychów 
do spraw rozwoju ruchu rowero-
wego w mieście Michał Kasper-
czyk w minionym tygodniu został 
zaproszony w roli eksperta na Eu-
ropejski Kongres Samorządowy 
w Mikołajkach, gdzie podczas pa-
nelu Mobilność Miejska przedsta-
wił rozwiązania komunikacyjne 
w naszym mieście, które uważa 
się jako wzór do naśladowania. – 
Warto zauważyć, że Tychy od za-
wsze były pionierem nowoczes-
nych rozwiązań komunikacyjnych 
– mówi Michał Kasperczyk. – Jak 
pierwsi korzystaliśmy z niskoe-
misyjnego transportu miejskie-
go, byliśmy prekursorem w wyko-
rzystywaniu paliw LPG, a później 
CNG, a gdy toczyła się rozmowa 
o zaletach autobusów niskopod-
łogowych, nasi mieszkańcy już 
z nich korzystali. Aktualnie ty-
ski przewoźnik przygotowuje się 
do wprowadzenia pojazdów za-
silanych wodorem. Zaproszono 
nas na kongres, bo w Polsce ucho-
dzimy za wzór pod względem ko-
munikacji miejskiej i transportu 
publicznego. Transport rowerowy 
jest integralną częścią tego syste-
mu. Według naszej polityki miej-

skie środki transportu mają się 
uzupełniać. Stąd stacje rowero-
we znajdują się w newralgicznych 
miejscach w mieście, z których 
można przesiąść się na autobus 
czy pociąg, by podróżować w dal-
sze rejony. Wkrótce w Tychach 
powstanie rozbudowany system 
roweru metropolitalnego, dzięki 
któremu podróż na rowerze miej-
skim będzie dużo łatwiejsza. Jed-
nocześnie dokładamy w mieście 
wszelkich starań, aby podróż ro-
werem nie była tylko rekreacją, 
ale również środkiem transportu, 
gdyż jest on szybki, ekonomiczny 
i ekologiczny. Od lat promujemy 
w Tychach Europejski Dzień bez 
Samochodu w ramach Tygodnia 
Transportu Zrównoważonego. 
Działające w Tychach organiza-
cje skupiające rowerzystów jak 
Stowarzyszenie NOL-TYCHY 
i KTK Gronie oferują liczne wy-
cieczki, rajdy i imprezy rowe-
rowe dla mieszkańców. Miasto 
włącza się w akcje rowerowe jak 
Rowerowa Stolica Polski, w któ-

rych we wspólnych zmaganiach 
w liczbie przejechanych kilome-
trów rywalizują mieszkańcy Ty-
chów. Ogromną rolę odgrywa 
w tych działaniach również Miej-
ski Zarząd Ulic i Mostów, który 
słucha głosu rowerzystów i syste-
matycznie tworzy sieć spójnych 
dróg rowerowych. Bez odpowied-
niej infrastruktury moglibyśmy 
mówić tylko o planach naszego 
miasta, a obecnie, dzięki realnym 
przykładom, staliśmy się wzorem 
podczas VIII Europejskiego Kon-
gresu Samorządowego.

Warto przypomnieć, że dobie-
gają końca prace przy przebudo-
wie ścieżki rowerowej i chodni-
ka przy al. Bielskiej 57 oraz ciągu 
pieszo-rowerowego przy al. Jana 
Pawła II. Zaawansowane są tak-
że prace przy przebudowie ciągu 
pieszo-rowerowego przy ul. Żwa-
kowskiej. W jednym z najbliż-
szych numerów przyglądniemy 
się tyskim ścieżkom rowerowym 
i planom na ich rozbudowę.
opraC. kp ●

W piątek przy ul. Ciasnej 3.

Klub Pacjenta na utW

Dobre miejsce DlA roweru
rozpoCzyna się SEZON NA jEDNOŚLADy. 

reklama

Już wkrótce znów wsiądziemy na miejskie rowery.

ROWeR MiejSki W tychach W 2022 W PiGułce:

miesięczny rekord wypożyczeni: 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 Targowisko (766) i Plac Baczyńskiego (743)
najpopularniejsze trasy – przejazdy zaczynające i kończące się •	
na tej samej stacji: Paprocany, Piłsudskiego Targowisko, Plac 
Baczyńskiego, łącznie ponad 3000 przejazdów.
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kondolencje

kondolencje

jury w skŁadzie: anna 
kraMarCzyk, katarzyna 
flader-rzeszowska, 
andrzej seweryn  
(przewodniCząCy) 
i paweŁ drzewieCki 
postanowiŁo przyznać 
grand prix duży wóz 
tespisa i nagrodę 
pieniężną w wysokośCi 
7000 zŁ aleksandrze 
gosŁawskiej, za śMiaŁe 
wyrażenie gŁosu 
pokolenia MŁodyCh 
artystów przy poMoCy 
bogatej palety 
środków teatralnyCh 
w MonodraMie „stand 
up”.

Po obejrzeniu dziewięciu spekta-
kli konkursowych jury podkreśli-
ło, że tegoroczne prezentacje były 
bardzo różnorodne zarówno pod 
względem poruszanych tematów, 
jak i użytych środków artystycz-
nych. – Zobaczyliśmy spektakle 
sięgające wielkiej literatury, op-
arte na formie i animacji, a tak-
że przedstawienia o ogromnym 
zaangażowaniu społecznym. 
Poziom tegorocznego festiwalu 
jury ocenia jako bardzo wysoki 
i dziękuje wszystkim uczestnikom 
za ich wrażliwość, zaangażowa-
nie i kreatywność w dzieleniu 
się własną wizją świata – mówił 
ze sceny przewodniczący Andrzej 
Seweryn. – Mam głębokie poczu-
cie, że doszliśmy do punktu roz-
woju festiwalu, w którym staje się 
on areną rozmów o najistotniej-
szych rzeczach, które trawią nasze 
społeczeństwo, nasz naród, nasz 
kraj i nasze dusze. Jestem więc 
wdzięczny wszystkim tym, któ-
rzy się do tego przyczynili – do-
dał dyrektor Teatru Małego Paweł 
Drzewiecki.

Prócz Grand Prix jury przyznało 
trzy równorzędne nagrody, każda 
w wysokości 4000 zł dla: Katarzyny 
Faszczewskiej za stworzenie por-
tretu współczesnej kobiety poprzez 
twórcze przywrócenie osoby i poe-
zji Anny Świrszczyńskiej w spekta-
klu „Jestem baba. Rzecz być może 

o Annie Świrszczyńskiej” w reży-
serii Anny Gryszkówny; Grzegorza 
Piekarskiego za artystyczną odwa-
gę w demaskowaniu mechanizmów 
hipokryzji i podwójnej moralności 
w polskim społeczeństwie w spek-
taklu „Wyznania” w reżyserii Stani-
sława Miedziewskiego, a także dla 
Pawła Zieglera za prawdę scenicz-
ną i prostotę środków aktorskich 
w ukazaniu dramatycznej historii 
Ślązaków, która staje się opowieś-
cią o współczesnej Polsce w spek-
taklu „Kaczmarek” w reżyserii 
Małgorzaty Paszkier-Wojcieszo-
nek. Ponadto każdy z uczestników 
konkursu mógł oddać głos na obej-
rzany spektakl, a osoba z najwięk-
szą ilością głosów otrzymała na-
grodę Mały Wóz Tespisa. Została 
nią Aleksandra Gosławska.

Laureatom w imieniu prezy-
denta miasta pogratulowała rów-
nież zastępczyni prezydenta Ty-
chów Hanna Skoczylas, wszak 
festiwal w całości finansowany 
jest w budżetu miasta. – Festi-
wal jest odpowiedzią na potrzebę 
stworzenia przestrzeni do wyra-
żania uczuć artystycznych osób, 

które pasjonują się teatrem i chcą 
go tworzyć. Myślę, że jako mia-
sto, daliśmy płaszczyznę do tego 
rozwoju. Mieliśmy okazję zoba-
czyć spektakle, które głęboko 
poruszają i pozostawiają w nas 
istotne pytania. W imieniu pre-
zydenta miasta Andrzeja Dziuby 

chciałabym za to podziękować 
wszystkim występującym na sce-
nie festiwalu, ale również dyrek-
torowi Pawłowi Drzewieckiemu 
i jego wspaniałemu zespołowi 
za umożliwienie im tego – mó-
wiła Hanna Skoczylas. 
Mn ●

W najbliższy piątek, 17 marca Ty-
chy odwiedzą parlamentarzyści 
Koalicji Obywatelskiej: Aleksan-
dra Gajewska, Monika Rosa, Ar-
kadiusz Marchewka i Artur Łą-
cki. Posłowie rozpoczną wizytę 
w naszym mieście od odwiedzin 
w Fundacji Śląskie Hospicjum dla 
Dzieci „Świetlikowo”, gdzie po-
znają działalność placówki i jej 
największe potrzeby.

W godzinach popołudniowych 
przedstawiciele parlamentu wraz 
z reprezentacją organizacji poza-
rządowych, Młodzieżowej Rady 

Miasta i Tyskiej Rady Seniorów 
wezmą udział w konferencji pra-
sowej na pl. Baczyńskiego (godz. 
15), po czym w pobliskim Pasażu 
Kultury Andromeda wezmą udział 
w spotkaniu z mieszkańcami (godz. 
16), połączonym z pokazem filmu 
dokumentalnego „O tym się nie 
mówi”, wyjaśniającego skutki wy-
roku TK w sprawie ustawy anty-
aborcyjnej i debatą na ten temat. 
Od godz. 15 na pl. Baczyńskiego 
zbierane będą podpisy pod obywa-
telskim projektem ustawy w spra-
wie in vitro. ww ●

W tym roku mieszkańcy złożyli 
rekordową liczbę 239 projektów 
do realizacji w ramach Budże-
tu Obywatelskiego w roku 2024. 
W tej liczbie 185 propozycji doty-
czy okręgów konsultacyjnych, a 54 
– całego miasta. Obecnie trwa we-
ryfikacja formalna i merytoryczna 
złożonych wniosków. Listę obywa-
telskich projektów znaleźć można 
na stronie razemtychy.pl.

Budżet Obywatelski pozwala 
mieszkańcom wybrać, które z za-
dań budżetu miasta powinny być 
zrealizowane w pierwszej kolej-
ności. Mieszkańcy mogą propo-
nować projekty obejmujące całe 
miasto oraz części miasta zwane 
okręgami konsultacyjnymi.

Projekt dotyczący całego mia-
sta musi zostać poparty przez 40 
mieszkańców. Nowością natomiast 
jest to, że projekt obejmujący okręg 

konsultacyjny musi zostać popar-
ty przez 15 mieszkańców, którzy 
mieszkają w bezpośrednim sąsiedz-
twie miejsca jego realizacji.

Zmiany dotyczą również sposo-
bu głosowania na projekty. W tego-
rocznym głosowaniu każdy miesz-
kaniec może oddać swoje głosy 
na dwa projekty obejmujące całość 
miasta oraz na dwa projekty do-
tyczące okręgów konsultacyjnych. 
Do realizacji zostaną wybrane te 
pomysły, które otrzymają najwięk-
szą liczbę głosów, nie mniej niż: 80 
głosów ważnych w przypadku pro-
jektów obejmujących całość miasta 
lub 30 głosów ważnych w przypad-
ku projektów obejmujących dany 
okręg konsultacyjny.

Wszystkie informacje na te-
mat Budżetu Obywatelskiego 
dostępne są na stronie razemty-
chy.pl Mn ●

budżet obywatelski 2024.

ReKoRdoWa liczba 
WniosKóW

haRMONOGRaM BuDżetu OByWatelSkieGO Na 2024 R.

– Zgłaszanie projektów: od 1 do 23 lutego 2023 r.
–   Weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów: 

od 24 lutego do 5 maja 2023 r.
– Spotkania z mieszkańcami: od 8 maja do 22 czerwca 2023 r.
–   Promocja projektów przez mieszkańców: od 17 lipca do 18 

września 2023 r.
– Głosowanie na projekty: od 8 do 18 września 2023 r.
– Ogłoszenie wyników głosowania: do 6 października 2023 r.

obA woZy w jeDnych rękAch
w niedzielę zakońCzyŁo się święto teatru jEDNEGO AKTORA, CZyLI TySKI FESTIWAL MONODRAMu MOTyF.

wizyta w świetlikowie, zbieranie podpisów, film i spotkanie.

PosłoWie W tychach

Laureaci, jurorzy i fundatorzy nagród na scenie Teatru Małego. 
W środku laureatka Grand Prix Aleksandra Gosławska.
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w tyM roku Miejski 
zarząd budynków 
MieszkalnyCh 
obChodzi jubileusz 
70-leCia dziaŁalnośCi. 
zostaŁ utworzony 
21 kwietnia 1953 roku 
jako przedsiębiorstwo 
państwowe, które 
MiaŁo adMinistrować 
systeMatyCznie 
powstająCyMi osiedlaMi 
tzw. nowyCh tyChów.

Dopiero w 1992 roku MZBM zo-
stał przekształcony w zakład bu-
dżetowy, ale nie zmieniono nazwy 
i przetrwał 70 lat jako Miejski Za-
rząd Budynków Mieszkalnych.

Obecnie MZBM administruje 
267 nieruchomościami stanowią-
cymi własność wspólnot mieszka-
niowych, spośród których gmina 
jest współwłaścicielem 261 nieru-
chomości. Zarządza także mieszka-
niowym i niemieszkaniowym zaso-
bem gminy. Na koniec 2022 zasób 
gminy to 50 budynków mieszkal-
nych, 33 budynki niemieszkalne, 
w tym m.in. Mediateka, Andro-
meda, dworzec PKP, 4.837 loka-
li mieszkalnych, w tym 472 lokali 
przeznaczonych na najem socjal-
ny, 298 lokali niemieszkalnych oraz 
grunty o powierzchni 74,10 ha.

W roku ubiegłym roku zawar-
to 300 umów najmu lokali miesz-
kalnych, w tym 186 umów najmu 
socjalnego, 53 umowy najmu lo-
kali użytkowych. Co roku przepro-
wadzane są remonty lokali miesz-
kalnych, tzw. wolnostanów, które 
udostępniane są mieszkańcom Ty-
chów, oczekującym na przydział 
mieszkania lub kwalifikującym się 
do najmu socjalnego. W 2022 roku 
wykonano remont 109 mieszkań 
na łączną kwotę ok. 3 mln zł. Za-
kres prac obejmował: roboty tyn-
karskie, malarskie, wykonanie 
nowych posadzek, wymianę in-

stalacji wewnętrznych, stolarki 
okiennej, drzwi oraz wyposażenie 
w kuchenkę i podgrzewacz wody 
oraz tzw. biały montaż. W związ-
ku z możliwością uzyskania dofi-
nansowania na remont i moder-
nizację mieszkaniowego zasobu 
gminy z Funduszu Dopłat (pro-
gram realizowany przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego) MZBM 
złożył w ub. roku 12 wniosków 
o udzielnie wsparcia na remont 
133 lokali.

inwestycje i nasadzenia
MZBM zrealizował także kilka 
inwestycji. W 2022 roku zakoń-
czono termomodernizację wie-
lorodzinnego budynku miesz-
kalnego przy ul. Katowickiej 
145. Rozpoczęto realizację zada-
nia obejmującego termomoderni-
zację wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy ul. Szkolnej 70 
(zakończenie prac planowane jest 
na lipiec 2023 r).

W ramach Budżetu Obywatel-
skiego MZBM wykonał 7 zadań, 
w tym budowa dwóch wiat śmiet-
nikowych (ul. Wojska Polskiego 
5-5b i Arkadowej 6-6c), placu za-
baw przy ul. Bibliotecznej 24-34 
i ul. Batorego 4-18, zagospodaro-
wanie terenu przy ul. Estetycznej 
i ul. Ejsmonda, obejmujące wyko-
nanie dróg wjazdowych i nasa-
dzenia zieleni oraz przy ul. Wy-
szyńskiego 22-28 (wykonanie 
wiaty śmietnikowej, oświetlenia 
i małej architektury), budowa pla-
cu zabaw przy ul. Edukacji 11A, 
nasadzenia zieleni przy ul. Skło-
dowskiej 20-24, remont boiska 
przy ul. Szkolnej 94.

Zakończono realizowane 
od 2019 roku zagospodarowanie 
terenu pomiędzy ulicami Grota 
Roweckiego, Niepodległości, El-
fów i Ejsmonda. W ramach zada-
nia wykonano kanalizację deszczo-
wą, chodniki, miejsca postojowe, 

drogi dojazdowe, wiaty śmietniko-
we, plac zabaw z elementami ma-
łej architektury oraz powierzchnią 
bezpieczną, a także zagospodaro-
wanie zieleni. MZBM zakończył 
w 2022 r zagospodarowanie terenu 
pomiędzy ulicami Cichą, Czarnie-
ckiego, Bielską i Cienistą, a także 
terenu przy ul. Bukowej 18-20 oraz 
zakończono II etap przebudowy 
podwórka przy ul. Budowlanych 
84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 
11-13, podwórka przy ul. Wyszyń-
skiego 6-18 i Fitelberga 7-29.

MZBM dokonał nasadzenia 
6.257 szt. drzew i krzewów, wy-
konano zieloną zabudowę trzech 
miejsc gromadzenia odpadów ko-
munalnych oraz zagospodarowa-
no tereny 14 podwórek.

rośnie zadłużenie najemców
Nadal problemem pozostaje za-
dłużenie osób mieszkających 
w zasobach administrowanych 
przez MZBM oraz windykacja, 
głównie z uwagi na to, iż dotyczy 
to mieszkańców o najniższych do-
chodach. Mimo dość dobrze opra-
cowanego i rozpowszechnionego 
trybu postępowania z dłużnika-
mi tj. wezwań na rozmowę, roz-
łożeń na raty, upomnień i wezwań 
do zapłaty, a w konsekwencji na-
kazów zapłaty oraz egzekucji ko-
morniczych, zadłużenie najemców 
i byłych najemców z roku na rok 
rośnie. Rośnie również liczba zasą-
dzonych wyroków eksmisyjnych. 
W ub. roku eksmisje orzeczono 
względem 83 byłych najemców 
z czego 8 wyroków faktycznie 
oczekuje na wskazanie do loka-
lu z najmem socjalnym z uwa-
gi na brak jakichkolwiek działań 
osób objętych wyrokami. Zaległo-
ści osób z wyrokami eksmisyjnymi  
wynoszą 1,4 mln zł. Do kancelarii 
prawniczej skierowano 214 spraw, 
z czego 178 to sprawy o zapłatę, 
a 36 to sprawy o eksmisję. Zapadło 
1.666 sądowych nakazów zapłaty 
na ogólną kwotę (zaległość głów-
na, odsetki oraz koszty sądowe) 
13,2 mln zł. Dotyczy to 722 komu-
nalnych lokali mieszkalnych.

Od 2012 roku w Tychach ist-
nieje możliwość odpracowa-
nia zaległości. Do grudnia 2022 
roku z tej formy pomocy skorzy-
stało łącznie 202 dłużników. Nie-
stety, zainteresowanie tą formą 
spłaty długów znacznie zmalało. 
W 2022 roku z takiej formy po-
mocy skorzystał jedynie 1 dłużnik 
odpracowując zadłużenie na po-
ziomie 144,16 zł. ls ●

w ubiegŁyM tygodniu 
MieliśMy okazję 
zobaCzyć jak powstaje 
jeep avenger – 
zdobywCa prestiżowyCh 
tytuŁów european 
Car of the year 2023 
(europejski saMoChód 
roku 2023) oraz woMen’s 
world Car of the 
year 2023. w tyskiCh 
zakŁadaCh stellantis 
– pierwszej w polsCe 
fabryCe produkująCej 
seryjnie elektryCzne 
saMoChody – odbyŁa się 
konferenCja prasowa, 
poŁąCzona z wizytą 
na linii produkCyjnej 
nowego Modelu.

Jeepa Avengera oraz produk-
cję nowego modelu przybliżył 
dziennikarzom Tomasz Gębka, 
dyrektor fabryki Stellantis w Ty-
chach. Przypomnijmy, iż w 2020 
roku rozpoczęto tutaj realizację 
planu rozwojowego o wartości 
ok. 170 mln euro, który zakłada 
wytwarzanie trzech nowych mo-
deli. Po Avengerze jeszcze w tym 
roku planowane jest rozpoczę-
cie na tej samej linii produk-
cji elektrycznego modelu Fiata, 
a w przyszłym roku – Alfy Ro-
meo. A ile ma kosztować w Polsce 
Jeep Avenger? Najtańsza wersja 
z silnikiem spalinowym – ok. 99 
tys. zł, z elektrycznym – ponad 
174 tys. zł, jednak dzięki rządo-
wym ulgom na elektryki cena 
ta może spaść do 147 tys. zł.

– Mamy obecnie dwie linie pro-
dukcyjne, jedna jest dedykowana 
bieżącej produkcji – Fiata 500, 
Abartha 500 i Lancii Ypsilon, drugą 
przygotowaliśmy do przyjęcia Jee-
pa Avengera – powiedział. – To nie 
jest zupełnie nowa linia produk-
cyjna, jednak zoptymalizowaliśmy 
jej pracę i dofinansowaliśmy. Trze-
ba było wszystko przygotować tak, 
by jak najlepiej wykonać i obsłu-
żyć to wszystko, co wnosi ze sobą 
nowy model jeepa oraz co wno-
si elektryfikacja. Kluczowym dla 
nas słowem stała się „elastyczność”, 
jednak dziś rozumiemy ją inaczej 
niż jeszcze kilka lat temu. Wówczas 
wyrażała ona umiejętność reago-
wania na zmiany mniej więcej raz 
do roku, teraz – w zasadzie każ-
dego dnia. A dotyczy to zarów-
no spraw najważniejszych, które 
mogą mieć wpływ na losy zakła-
du, na to czy przetrwamy, ale tak-
że nadal pojawiających się proble-

mów z dostawami różnych części 
i podzespołów.

W tyskim zakładzie produko-
wany jest Jeep Avenger w wersji 
elektrycznej i spalinowej, a pro-
porcje te kształtowało będzie za-
potrzebowanie na rynku. Warto 
dodać, iż silniki elektryczne Stel-
lantis wytwarza we Francji, na-
tomiast spalinowe – w tyskim 
zakładzie produkującym silniki 
„PureTech”.

Obecnie fabryka zatrud-
nia około 2.200 osób i pracuje 
na dwie zmiany. Seryjna produk-
cja nowego auta ruszyła na prze-
łomie stycznia i lutego, więc moż-
na powiedzieć, że dopiero się 
rozpędza, stąd dyrektor Gębka 
nie chciał mówić o planowanej 
wielkości produkcji Avengerów. 
Samochody wytwarzane w tyskim 
zakładzie trafiają głównie na ryn-
ki pięciu państw: Włoch, Hiszpa-
nii, Francji, Niemiec i Wielkiej 
Brytanii, choć oczywiście nie tyl-
ko. Należy przypuszczać, że po-
dobnie będzie z Jeepem Aven-
gerem. Jak powiedział dyrektor 
Gębka, przed nowym modelem 
„już otworzyły się drzwi do Euro-
py”, bo przed dwoma tygodniami 
pierwsze auta opuściły Polskę.

Na montażu zaprezentowa-
no m.in. baterię, która montowa-

na jest w pojazdach elektrycznych 
Jeepa Avengera. Umieszczona zo-
stała pod przednim i tylnym sie-
dzeniem oraz tunelem środko-
wym. Ma ona zasięg w cyklu 
mieszanym do 400 km i ponad 
550 km w trybie jazdy miejskiej. 
Przy użyciu kabla do szybkiego 
ładowania prądem stałym 100 
kW na publicznych stacjach łado-
wania (jest możliwość ładowania 
w domu) wystarczą trzy minuty, 
aby naładować energię pozwala-
jącą na przejechanie 30 km jaz-
dy, czyli tyle, ile wynosi średnia 
dzienna odległość pokonywa-
na przez kierowców z Europy. 
Z danych technicznych wynika, iż 
akumulator w tym samochodzie 
można ładować prądem zmien-
nym AC z mocą do 11 kW oraz 
prądem stałym DC nawet 100 kW. 
W pierwszym przypadku uzupeł-
nienie baterii od 0 do 100 proc. 
trwa 5 i pół godziny, w drugim 
(od 20 do 80 proc. naładowania) 
zaledwie 24 minuty.

Naszą uwagę przykuła kolo-
rystyka zjeżdżających z taśmy 
Jeepów Avengerów zwłaszcza, 
że kolory mają oryginalne na-
zwy: słońce (żółty), granit (szary), 
morze (morski), wulkan (czarny), 
lawa (czerwony)...
leszek sobieraj ●

oD wulkAnu Do morZA
jak powstaje jeep avenger – OBEjRZELIŚMy LINIę PRODuKCyjNą NOWEGO MODELu 
SAMOChODu.

jubileusZowy rAport
w 2022 roku Miejski zarząd budynków MieszkalnyCh WyREMONTOWAł 
109 MIESZKAń NA łąCZNą KWOTę OK. 3 MLN Zł.
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Należące do zasobów MZBM osiedle Osada zyskało 
w ostatnim czasie zupełny nowy wygląd.

Na taśmie dominowały jeepy w kolorze wulkanu, czyli czerni.
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Prezydent Miasta Tychy
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony 

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

1. TERMIN i MIEJSCE PRZETARGU
PRZETARG odbędzie się 20.04.2023 r. o 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 102 (I piętro).

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

Nr lokalu/położenie pow. użytkowa (m²) stawka wywoławcza czynszu 
netto/m² Wadium

lokal nr 1 ul. Żorska 93-93B składający się z 3 pomieszczeń 59,70 8 zł 500 zł

lokal nr 2 ul. Żorska 93-93B składający się z 2 pomieszczeń 24,39 8 zł 500 zł

lokal ul. Żorska 91-91A składający się z 4 pomieszczeń 57,19 8 zł 500 zł

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

3. FORMA, TERMIN, MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM, WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA ORAZ WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:
Wpłata wadium przelewem lub w kasie (gotówka) najpóźniej do 14.04.2023 r. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek 
bankowy Urzędu Miasta Tychy nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Przetarg polega na licytacji 
stawki czynszowej za 1m² powierzchni lokalu. Postąpienie wynosi 10% wywoławczej stawki czynszu (za 1 m²) w zaokrągleniu do pełnych złotych. 
Minimalne postąpienie wynosi: 1 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium oraz złożenie oświadczeń i dokumentów:
•	 zgłoszenie przystąpienia do przetargu na najem lokalu użytkowego zawierające oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargów.
•	 dowód wpłaty wadium
W przypadku złożenia dokumentów do przetargu na więcej niż jeden lokal użytkowy, wskazane warunki należy spełnić oddzielnie dla każdego 
lokalu.
Dowód wpłaty wadium oraz wymagane oświadczenia i dokumenty należy złożyć do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Tychy, 
al. Niepodległości 49 Tychy (Biuro Obsługi Klienta, parter budynku, stanowisko nr 3 lub na 7 piętrze, pokój 717) w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Przetarg na najem lokalu użytkowego nr 1 przy ul. Żorskiej 93-93B”; „Przetarg na najem lokalu użytkowego nr 2 przy ul. Żorskiej 93-93B”, „Przetarg 
na najem lokalu użytkowego przy ul. Żorskiej 91-91A”. w terminie do 14.04.2023 r. do godziny 13.00.
Prezydent Miasta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu. Prezydent Miasta Tychy wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.
Prezydent Miasta Tychy wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy podmiot który wygra 
przetarg nie będzie mógł rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych 
przez przepisy prawa w zakresie danej działalności.

4. POŁOŻENIE  NIERUCHOMOŚCI:

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

mgr Igor Śmietański 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

komunikat

w ubiegŁyM tygodniu 
w tyChaCh odbyŁy się 
ii wiosenne targi praCy 
zorganizowane przez 
MŁodzieżowe CentruM 
kariery, teb edukaCja 
tyChy oraz iniCjatywę 
tyską. ponadto pod 
konieC lutego w ii lo 
iM. C.k. norwida MiaŁy 
MiejsCe warsztaty 
kariery w norwidzie. 
przyglądaMy się tyM 
iniCjatywoM.

Kilkuset uczniów ostatnich klas 
szkół średnich i branżowych w Ty-
chach wzięło udział w II Wiosen-
nych Targach Pracy, na których 
wystawiło się 21 lokalnych pra-
codawców. – Atutem tego typu 
wydarzeń jest możliwość bezpo-
średniego kontaktu z pracodaw-
cami – mówi Maria Konopko 
z Młodzieżowego Centrum Ka-
riery. – Wśród naszych wystaw-
ców znaleźli się prywatni przed-
siębiorcy, duże firmy z różnych 
branż, instytucje rynku pracy, 
służby mundurowe oraz publicz-
ne służby zatrudnienia. Uczniowie 
uzyskali informacje o perspekty-
wach zatrudnienia, wymaganiach 
i oczekiwaniach pracodawców 
oraz obowiązujących procedu-
rach rekrutacyjnych. Zaintereso-
wani konkretnymi ofertami pracy 
mieli możliwość bezpośredniego 
złożenia CV, a nawet uczestnicze-
nia we wstępnej rozmowie kwali-
fikacyjnej – dodaje.

młodzieżowe centrum kariery
Młodzieżowe Centrum Kariery 
działa w ramach Wojewódzkiej 
Komendy OHP w Katowicach. 
Jest instytucją otwartą dla osób 
w wieku od 15 do 25 roku życia 
chcących skorzystać z usług po-
średnictwa pracy lub poradnictwa 
i informacji zawodowej.

W ramach pośrednictwa pra-
cy prócz ofert krótkotermino-
wych lub sezonowych młodzi lu-
dzie mogą zapoznać się z również 
z ofertami pracodawców szukają-
cych stałych pracowników. – Nie 
ukrywam, że najciężej jest ze zna-
lezieniem pracy osobom niepełno-
letnim. Pracodawcy niezbyt często 
decydują się na taką współpracę. 
Co nie znaczy, że osoby niepełno-

letnie nie mają szans na zatrud-
nienie. Przede wszystkim mu-
szą przyjść do nas z rodzicem lub 
opiekunem prawnym i się zare-
jestrować a potem być w stałym 
kontakcie z nami. Oferty pracy dla 
osób niepełnoletnich, ze względu 
na duże zainteresowania, szyb-
ko znikają – mówi Marta Konop-
ko. – Doradca zawodowy wspiera 
i kierunkuje w dokonywaniu wy-
borów edukacyjno-zawodowych, 
pomaga w tranzycji pomiędzy eta-
pem edukacji a pracy. Oferta do-
radztwa zawodowego obejmuje 
diagnozę predyspozycji indywi-
dualnych i zawodowych, plano-
wanie ścieżki zawodowej w opar-
ciu zarówno o potrzeby młodego 
człowieka, jak i możliwości ryn-
ku pracy, nabycie umiejętności ak-
tywnego poszukiwania pracy oraz 
autoprezentację i przygotowanie 
do rozmowy kwalifikacyjnej.

W ramach działań skiero-
wanych do młodzieży oferuje-
my również możliwość wzięcia 
udziału w szkoleniach zawodo-
wych. Szkolenia adresowane są 
do młodzieży w wieku 18-25 lat. 
Kursy są dobierane tak aby umoż-
liwić nabycie nowych kwalifika-
cji lub uzupełnić te już posiada-
ne – dodaje.

MCK prowadzi działalność 
edukacyjną, również wśród ucz-
niów szkół podstawowych (takie 
zajęcia przeznaczone są głów-
nie dla ósmoklasistów), ale też 
w szkołach średnich i branżo-
wych. Przedstawicielki Centrum 
opowiadają wówczas głównie 
o sposobach poszukiwania za-
trudnienia, możliwościach roz-
woju zawodowego i przede 
wszystkim o pracy sezonowej, 
bo ta głównie interesuje mło-
dzież. – Śmiało mogę powiedzieć, 
że młodzi chcą pracować. Dlate-

go jesteśmy w stałym kontakcie 
z szkolnymi doradcami zawodo-
wymi i często projektujemy spot-
kania pod aktualne potrzeby – za-
znacza Maria Konopko.

warsztaty kariery w norwidzie
W II LO odbyły się Warsztaty 
Kariery dla uczniów klas matu-
ralnych. Podczas spotkania z pra-
codawcami z regionu chętni ucz-
niowie mogli spróbować swoich 
sił w zaaranżowanych rozmowach 
rekrutacyjnych na wybrane przez 
siebie stanowiska.

Była to okazja, by sprawdzić 
swoje kompetencje komunika-
cyjne, poszerzyć wiedzę na te-
mat procesu rekrutacji, w tym 
pytań, jakie mogą być zadawane 
podczas rozmowy o pracę. Pod-
czas warsztatów uczniowie do-
wiedzieli się jak unikać błędów, 
często popełnianych przez kandy-
datów, zarówno pod kątem przy-
gotowania do rekrutacji, jak i sa-
mego jej przebiegu.

Uczestnicy otrzymali informa-
cje zwrotne od zaproszonych spe-
cjalistów. W rolach osób rekrutu-
jących gościli: Aneta Dąbrowska 
(wiceprezes zarządu RCGW SA), 
Anna Dziąsko (dyrektor OREW 
w Bytomiu), Bogusław Krowicki 
(analityka biznesowego w firmie 
3SOFT w Katowicach) oraz Adam 
Pniok (trener biznesu). Symula-
cje rozmów kwalifikacyjnych po-
przedzone były warsztatami „Bądź 
tu i teraz”, których założeniem 
było wzmacnianie kompetencji 
radzenia sobie ze stresem. Prowa-
dziła je pedagog szkolna Romana 
Kuczmińska-Blumska. Uczniowie 
uczestniczyli również w warszta-
tach z autoprezentacji „Jak Cię 
widzą, jak Cię słyszą”, które przy-
gotowała psycholog szkolna Kata-
rzyna Sztafrowska. kp ●

Muzeum Miejskie zaprasza 
w najbliższy czwartek, 16 mar-
ca na spotkanie, którego boha-
terką będzie dopiero co wydana 
książka fotograficzna „Nowe mia-
sto. Nowe widzenie“, traktująca 
o współczesnych Tychach

Album powstał we współ-
pracy ze Szkołą Filmową im. K. 
Kieślowskiego w Katowicach. 
W roku akademickim 2021/2022 
studentki i studenci tej szkoły do-
kumentowali Tychy pod okiem 
uznanego artysty fotografa Ra-
fała Milacha oraz muzealniczki 
Eweliny Lasoty. Młodzi ludzie, 
oderwani od ekranów (po okre-
sie zdalnego nauczania w czasie 
epidemii COVID-19), wyruszyli 
w miasto. Powstała z tego książka 

różnorodna formalnie i koncep-
tualnie. Przedstawia takie tema-
ty, jak nowa architektura czy toż-
samość lokalna przejawiająca się 
w przywiązaniu do GKS-u Ty-
chy. Tworzą ją prace Bartosza 
Gaczyńskiego, Pawła Grabarka, 
Tomasza Grzymały, Jakuba Kaź-
mierczaka i Anny Ryń.

Studentów interesowała rela-
cja ludzi z przestrzenią, w której 
żyją. Ich indywidualne portrety 
w zderzeniu z powtarzalnością 
i jednolitością miejsca zamiesz-
kania. W jaki sposób młodzież 
przejmuje miasto, okupując 
podwórka, pustostany i centra 
handlowe? Jakie perspektywy 
miasto oferuje dzisiejszym trzy-
dziestolatkom: małżeństwom, 

parom, singlom, ludziom stąd 
i cudzoziemcom? Jaka jest przy-
szłość sklepikarzy i rzemieśl-
ników wypieranych przez sie-
ciówki?

Autorki i autorzy stawiają py-
tania o to, co codzienne, lecz nie 
zawsze nazwane. Czy apartamen-
towiec to nowy blok? Czy osied-
la strzeżone to jeszcze przestrzeń 
wspólna? Czy szeregówka to speł-
nienie mieszkaniowych ambicji, 
a może jedyna alternatywa dla 
budownictwa wielomieszkanio-
wego?

To ciekawa artystycznie i so-
cjologicznie książka, zatem spot-
kanie w siedzibie muzeum też 
z pewnością będzie ciekawe. 
Mn ●

pierwsZe kroki 
nA rynku prAcy
ii wiosenne targi praCy ORAZ WARSZTATy KARIERy W NORWIDZIE

tychy oczami studentów filmówki.

Widzenie miasta

Prezydent Miasta Tychy
Informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze,  

został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianej do:

− sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 1517/65 o łącznej 

pow. 1973 m2 położonej w Tychach przy ul. Damrota. 

komunikat

II Wiosenne Targi Pracy  cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
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reklama

W Muzeum Miejskim w Tychach 
odbył się w miniony piątek wer-
nisaż wystawy „W chacharskich 
mundurach. Czułów w latach II 
wojny światowej”. Odwiedzający 
muzeum mogą do 13 maja zapo-
znać się z fotografiami oraz eks-
ponatami, które są prawdziwymi 
unikatami, jak to ujął kurator wy-
stawy Gabriel Pierończyk.

– Jedną z pierwszych wystaw, 
jaką przyszło mi organizować 
jako dyrektorka Muzeum Miej-
skiego w Tychach, była wystawa 
zatytułowana „Dziadek z Weh-
rmachtu”. Było to zanim to okre-
ślenie trafiło na polityczne salo-
ny. Wówczas jednak był to temat 
równie elektryzujący, bo na Gór-
nym Śląsku losy ojców i dziadków 
były skomplikowane i niejedno-
znaczne. Przywołaliśmy postaci 
bardzo konkretnych osób, które 
doświadczyły Wehrmachtu. Dziś 
wracamy do tego tematu za spra-
wą Gabriela Pierończyka kuratora 
wystawy „W chacharskich mun-
durach. Czułów w latach II woj-
ny światowej”. Jest on aktywistą 
bardzo mocno związanym ze spo-
łecznością, o której opowiada 
– rozpoczęła wernisaż Aleksan-
dra Matuszczyk, dyrektor Muze-
um Miejskiego w Tychach.

Ekspozycja to podróż do lat 
1939–1945 oraz przypomnienie 
losów mieszkańców i mieszka-
nek Czułowa. Wśród eksponatów 
można znaleźć liczne fotografie, 
często wielokrotnie powiększo-
ne, odznaczenia, broń (np. MG 
42, karabin Mosin 1891/30 czy 
Panzerfaust 60) i inny ekwipu-
nek żołnierski, ale też przedmio-
ty osobiste takie jak sygnet, fajka, 
dyplomy i świadectwa. Między 
eksponatami widnieją wyrwane 
z kontekstu zdania, które jednak 
temat wystawy spinają w spójną 
całość i nadają jej ton. „W cza-

sie służbie wojskowej w Weh-
rmachcie ciągle marzyły mi się 
trzy rzeczy. Pierwsza – to prze-
żyć choć jeden jeszcze dzień, zo-
stać rannym albo gdzieś w nogę, 
albo w rękę i wydostać się z fron-
tu, albo też dostać się do niewoli. 
Udało się to trzecie” Jan Kiszka/
Jan Cyganek (1925-2007).

– W 1943 r. Alojzy Małek 
z Czułowa pisał do swojej rodziny 
„że ma nadzieję, że to są ostatnie 
Zielone Światki w tych chachar-
skich mundurach – przypomniał 
Gabriel Pierończyk kurator wy-
stawy. – Wystawa, którą państwu 
przedstawiamy, traktuje o Czuło-
wie w czasie wojny, o jego miesz-
kańcach, którzy służyli na róż-
nych frontach II wojny światowej. 
Wszystkie eksponaty, które zosta-
ły tutaj zgromadzone, są to uni-
katy. Pomimo tego, że od wojny 
minęło prawie 80 lat i wyprodu-
kowano masę wystaw i dokumen-
tów, zaś po styczniowych walkach 
Czułów był przepełniony wojsko-
wym ekwipunkiem, to dziś trud-
no znaleźć cokolwiek z tamtych 
czasów. To, co udało nam się 
w Muzeum Miejskim w Tychach 
zgromadzić, zostało z ogrom-
nym mozołem uratowane – do-
dał kurator.

W ramach wydarzeń towa-
rzyszących wystawie odbędą się 
wkrótce: warsztaty dla dzieci 
i młodzieży „Zostawmy po so-
bie ślad” (25 marca godz. 12–
13.30), oprowadzanie po wysta-
wie z Gabrielem Pierończykiem 
(25 marca godz. 16), spotkanie 
w cyklu „Mozaika górnośląska” 
wraz z oprowadzaniem po wy-
stawie „Odkrywanie przeszło-
ści” (13 kwietnia godz. 18) oraz 
warsztaty dla dzieci i młodzieży 
„Na co komu papier? ” (22 kwiet-
nia godz. 12–13.30). 
kaMil peszat ●

w zespole szkóŁ 
MuzyCznyCh w tyChaCh 
odbyŁ się ogólnopolski 
konkurs „gitara 
w MuzyCe kaMeralnej”, 
który zainaugurowaŁ 
konCert zespoŁu the 
six & sax duo. jury, 
któreMu przewodniCzyŁ 
prof. Marek nosal, 
próCz nagród 
regulaMinowyCh 
wręCzyŁo grand prix.

Na sobotnim rozdaniu nagród 
pojawili się m.in. Jolanta Sznajder 
wizytator Centrum Edukacji Ar-
tystycznej w Warszawa, które było 
głównym organizatorem konkur-
su, zastępca prezydenta Tychów 
Igor Śmietański oraz jurorzy: 
wspomniany przewodniczący 
prof. Marek Nosal, prof. Zbi-
gniew Kamionka i dr Henryk 
Botor. Na sali koncertowej ty-
skiego ZSM pojawili się również 
przedstawiciele Interton Classic, 
która to firma ufundowała nagro-
dę główną, czyli wysokiej klasy 
instrument.

– W imieniu wszystkich ju-
rorów chciałbym się zwrócić 
do uczestników konkursu – mó-
wił prof. marek Nosal. – Żyjemy 
w czasach, w których za pomo-
cą internetu jesteśmy, wyda-
wało by się, w stałym kontak-
cie. Tymczasem epidemią jest 
już zjawisko samotności w tłu-
mie. W sztuce jest bardzo po-
dobnie. Muzyka otacza nas ze-
wsząd. Jednak kontakt z żywym 
artystą czy też z żywą publicz-
nością jest nie do zastąpienia. 
Takie konkursy jak ten są nie-
zbędne do harmonijnego roz-
woju młodych artystów. Jestem 
również przekonany, że każdy 
z was zauważy w przyszłości, 
jakie ogromne pożytki w wa-
szym rozwoju przyniósł udział 
w zespole kameralnym i praca 

nad jego programem. Słuchanie 
drugiego instrumentu, wspól-
ne frazowanie, słyszenie harmo-
niczne czy poczucie wspólnego 
rytmu, to podstawowe radości 
nie do przecenienia – zapewniał 
Marek Nosal.

– Konkurs znakomicie uzupeł-
nia się ze Śląską Jesienią Gitaro-
wą. Być może tegoroczni laure-
aci za kilka lat wystąpią również 
na tym prestiżowym festiwalu. 
Stało się tak m.in z Oktavią Buj-
nowicz, która kilka lat temu star-
towała w Konkursie „Gitara w mu-
zyce kameralnej” – dodał Tomasz 
Giedwiłło dyrektor ZSM.

W VIII Ogólnopolskim Kon-
kursie „Gitara w muzyce ka-
meralnej” przyznano: Grupa 1 
– I nagrody nie przyznano, II 
nagroda: Laura Robak – gita-
ra i Lena Działach – wioloncze-
la (Państwowa Ogólnokształ-

cąca Szkoła Muzyczna I st. im. 
S. Moniuszki w Katowicach), 
III nagroda ex aequo: Aleksan-
der Zużewicz – gitara i Zuzanna 
Witczak – flet (Jasnogórska Pub-
liczna Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna I st. w Częstocho-
wie) oraz Maria Kućmierczyk 
– skrzypce i Zofia Rzepka – gi-
tara (Państwowa Szkoła Muzycz-
na I st. im. W. Kilara w Olkuszu). 
Wyróżnienie Mikołaj Juszyński 
– gitara i Renata Zenowicz – flet 
(Państwowa Szkoła Muzycz-
na I st. im. F. Chopina w Będzi-
nie). Grupa II – I nagroda: Ma-
ciej Bartecki – gitara i Wiktoria 
Mysza – skrzypce (Państwo-
wa Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna II st. im. F. Chopi-
na w Krakowie); II nagrody nie 
przyznano, III nagroda: Nata-
lia Józwiak – skrzypce i Natalia 
Milińska – gitara (Zespół Szkół 
Muzycznych im. F. Rybickiego 
w Tychach). Wyróżnienie: Zo-
fia Leszczyńska – gitara i Michał 
Bojko – gitara (Ogólnokształcą-
ca Szkoła Muzyczna I i II st. im. 
F. Chopina w Bytomiu). Gru-
pa III – I nagroda: Kinga Puch-
niarska – gitara i Hanna Steczek 
– skrzypce (Państwowa Ogólno-
kształcąca Szkoła Muzyczna II 
st. im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach), II nagrody nie 

przyznano, III nagroda ex aequo: 
Lila Wyjadłowska – gitara i Mag-
dalena Dworzańska – flet (Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna I i II 
st. w Bystrzycy Kłodzkiej) oraz 
Aleksandra Ulrych – flet i Sylwia 
Noga – gitara (Zespół Państwo-
wych Szkół Muzycznych im. S. 
Moniuszki w Bielsku-Białej). IV 
grupa – I nagroda i Grand Prix 
VIII Ogólnopolskiego Konkur-
su „Gitara w muzyce kameral-
nej”: Martyna Nowak – gitara 
i Jan Kalinowski – gitara (Ze-
spół Szkół Muzycznych im. K. 
Szymanowskiego w Toruniu), II 
nagroda: Julia Ziółkowska – gi-
tara i Maksymilian Kołek – gita-
ra (Państwowa Szkoła Muzyczna 
I i II st. im. K. i A. Szafranków 
w Rybniku).

Konkurs współfinansowali 
i nagrody ufundowali: Centrum 
Edukacji Artystycznej, Miasto 
Tychy, Miejskie Centrum Kul-
tury, Interton Classic – dystry-
butor gitar i akcesoriów gita-
rowych, Przedsiębiorstwo FCA 
Poland, Wydawnictwa Muzycz-
ne: Cicadis i Absonic, firma 
TERMO – KLIMA MK. Twórcą 
i kierownikiem organizacyjnym 
jest Mirosław Franczak, wielo-
letni nauczyciel ZSM, gitarzysta 
i kompozytor. 
kp ●

wespół w Zespół
ogólnopolski konkurs „GITARA W MuZyCE KAMERALNEj”.

wojenny Czułów na wystawie w Muzeum Miejskim.

PRaWdziWe uniKaty

reklama

Zastępca prezydenta Tychów Igor Śmietański gratuluje zdobywcom Grand Prix.
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Na wystawie zgromadzono nie tylko wojenne fotografie, 
ale i szereg innych unikatowych artefaktów.
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ZAreklAmuj się!

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

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 Wodny Park Tychy
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  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  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  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
æ  Zespół Szkół, ul. Wejchertów 20
æ Sklep Euro Cielmice, ul. Cielmicka

auto:

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

usŁugi:

Firma Profix zrealizuje usługi: malo-
wania i tynkowania elewacji natry-
skowo, malowania dachów, montażu 
papy, ociepleń i tradycyjnego malo-
wania. Tel: 459 344 047
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Naprawa telewizorów Tychy 603 585 
329
Elektryk. Tel. 504 877 825

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

Sprzątanie piwnic, ogródków, domów 
tel.691 577 335
Płytkowanie, hydraulika, gładzie, 
malowanie Tel. 668 651 688
Usługi remontowo – budowlane 516 
044 249
Wykończenia wnętrz, remonty, malo-
wanie, kafelki, panele, gładzie. Tel: 729 
839 604

Naprawa, kodowanie kluczy samo-
chodowych, immobilizery, alarmy, 
czujniki cofania, radia, anteny, auto 
elektryk BATEX al. Piłsudskiego 10 
tel. 32 217 51 23

Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 694 
423 810

finanse:

POŻYCZKA LOMBARDOWA W DOMU 
KLIENTA 32-260-00-33, 516-516-611, 
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINAN-
SE Sp. z o.o

praCa:
Agencja Ochrony ALAN zatrudni kwali-
fikowanego pracownika ochrony (POF) 
w Tychach, więcej informacji pod nr tel. 
32 219-25-57

nieruChoMośCi:

SPRZEDAM
Sprzedam garaż os. Z . Tel. 32/328 23 41
Sprzedam mieszkanie 62,5 m2 na ul. 
Witosa, 400.000 zł Tel. 607 060 323

WYNAJMĘ

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100
Tychy, os. E, niska zabudowa,2 pokoje, 
54m2 z wyposażeniem do wejścia cena 
290.000 zł,728 713 101 www.ASTON.
com.pl

Tychy, mieszkanie typu loft na sprzedaż, 
os D, 99m2, 5 pokoi, po remoncie, 530.000 
zł, 731 713 100 www.ASTON.com.pl
Tychy, Nowe Budownictwo, os. Łabędzie 
2 pokoje, 64 m2 ze sko-sami, 2 piętro oraz 
możliwość ad-aptacji poddasza, do wej-
ścia czynsz 242 zł, cena 395.000 zł, 728 
713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B 48 m2, niski blok, 4 piętro, 2 
ustawne pokoje, kuchnia z oknem, miesz-
kanie do remontu, cena 216.000 zł do ne-
gocjacji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec os. Łabędzie 3 pokoje, 
63,92m2 parter z ogródkiem i garażem, 
do wejścia cena 485.000 zł, 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Tychy 4 Pory Roku 3 pokoje 51m2, 1 pię-
tro, śliczne umeblowane i wyposażone, 
do wejścia cena 479.000 zł 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Tychy, os. Ł ul. Rolna, do sprzedaży miesz-
kanie z pełnym umeblowaniem, o pow. 
70 m2 3p. w niskim bloku, cena 479 000 zł 
519-595-674 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. K 62,7 m2, niski blok, 4 piętro, 3 
duże ustawne pokoje, oddzielna kuchnia 
z oknem, duże możliwości aranżacyjne, 
cena 369.000 zł do negocjacji, 731 713 
110 www.ASTON.com.pl
Tychy os. B 3 pokoje, 54m2 parter, po re-
moncie z wyposażeniem, do wejścia cena 
349.000 zł, 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Tychy os. U 2 pokoje, 51m2 4 piętro, rewe-
lacyjna lokalizacja, możliwość zrobienia 
3 pokoi,299.000 zł, 728 713 101 www.
ASTON.com.pl
Tychy Zwierzyniec, ul. Czarna - ustawna 
działka budowlana, brak planu zagospo-
darowania, cena 250.000 zł 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 450 000 zł 
728-713-101 www.ASTON.com.pl
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 
728-713-101 www.ASTON.com.pl
Tychy, Wilkowyje, do sprzedaży działka 
o pow. 1554 m2 z przeznaczeniem pod 
blok na 18 mieszkań, wszystkie media 
przy działce, cena 789 000 zł 519-595-674 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Mikołowska/Studzienna, działka 
dla inwestora o pow. 2099 m2, brak MPZP, 
cena 699 000 brutto (z VAT) 519-595-674 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Mąkołowiec, do sprzedaży piękna 
działka o pow. 890 m2, wszystkie media 
przy działce, cena 534 000 zł 519-595-674 
www.ASTON.com.pl
Tychy Zwierzyniec, bliźniak, pow. 147,39 
m2, działka 333 m2, stan developerski, 
nowoczesna bryła, cena 899.000 zł 731-
713-100 www.ASTON.com.pl
Piasek, ul. Katowicka, dom wolno-stojący 
z pełnym wyposażeniem i umeblowa-
niem, pow. 200 m2, działka 1029 m2, 
możliwa zamiana na mieszkanie 3 po-
kojowe w Ty-chach, cena 899 000 zł 728 
713 110 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 849 000 zł 519-595-674 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Mąkołowiec nowoczesny dom 
parterowy, dużo prywatności, przepięk-
ny ogród 999.999 zł 731-713-070 www.
ASTON.com.pl
Tychy Glinka ul. Szuwarków, dom wolno-
stojący z 2021 r., pow. 175 m2, działka 
990 m2, NOWA CENA 1.599.000 zł 519-
595-674 www.ASTON.com.pl
Tychy ul. Harcerska, budynek mieszkalno-
usługowy z garażem podziemnym, całko-
wita pow. 536 m2, parking zewnętrzny na 
11 samochodów, podjazd dla inwalidów, 
cena 1 690 000 zł, 519-595-674 www.
ASTON.com.pl
Tychy, lokal wielofunkcyjny do wynajęcia 
w centrum. pow. 430 m2 + 110 m2 piw-
nica. cena  20.000 zł m-c, 728 713 110 
www.ASTON.com.pl

autoreklama
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ZAreklAmuj się!

Tychy, Cztery Pory Roku, do wynajęcia 
2 lokale obok siebie na parterze, każdy 
80 m2, idealne na biuro/usługi/handel, 
czynsz za 1 lokal 4000 zł netto + VAT 519-
595-674 www.ASTON.com.pl

Tychy ul. Oświęcimska/Czarna do wyna-
jęcia działka 500 m2, czynsz 1500 zł/mc. 
Istnieje możliwość postawienia biura i 
wtedy czynsz 2500 zł/mc 731-713-100 
www.ASTON.com.pl

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) 519-595-674 www.ASTON.com.pl
Tychy, centrum, do wynajęcia lokal na 
parterze, idealny na biuro/usługi/han-
del, o pow. 60 m2, cena 2100 zł netto + 
VAT + media 519-595-674 www.ASTON.
com.pl

Tychy, Kaskada, do wynajęcia lokal na 
parterze, idealny na biuro/usługi/han-
del, o pow. 39 m2, cena 1800 zł + media 
519-595-674 www.ASTON.com.pl

Tychy, mieszkanie 2 pokojowe do wyna-
jęcia, os Dębowe (Wilkowyje), 41 m2, 
nowe i w pełni umeblowane 2550/ m zł 
z czynszem i wodą, 731 713 100 www.
ASTON.com.pl

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.
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Imię i nazwisko: 

Adres: 

Telefon:                                           Adres mailowy: 

Wyrażam zgodę, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ U. Nr 133 poz. 833) na przetwarzanie przez MOSIR, 43-100 
Tychy, al. Piłsudskiego 12, moich danych osobowych do celów promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością MOSIR, w tym do komunikacji 
z uczestnikami Plebiscytu, losowania nagród, wydania nagród zwycięzcom, podania imiennej listy zwycięzców na łamach tygodnika „Twoje Tychy”, portalu 
tychy.pl oraz stronie www.mosir.tychy.pl. Każdy uczestnik Plebiscytu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

data, podpis

Po wypełnieniu kupon należy przesłać na adres: Redakcja „Twoje Tychy”, 
al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy z dopiskiem „Plebiscyt na Sportowca Tychów”.

Zgłaszający:

Plebiscyt na 
Tyskiego Sportowca Roku  2022
KUPON

Seniorzy Młodzieżowcy

reklama

iNfORMatOR  kiBica

hOkej. phl. Mecze pół-
finałowe: 15.03 GKS Ty-
chy – unia Oświęcim (godz. 
18), 16.03 GKS Tychy – unia 
Oświęcim (18).
Piłka NOżNa. i liga: 19.03 
GKS Tychy – Sandecja (18); 
iv liga: 18.03 Polonia łazi-
ska – GKS II Tychy (14); liga 
okręgowa: 18.03 GTS Boj-
szowy – juWe jaroszowice 
(15), 18.03 Czarni jaworze 
– OKS Zet Tychy (15); kla-
sa a: 18.03 Ogrodnik Ty-
chy – Leśnik Kobiór (15.30), 
18.03 Siódemka Tychy – Ru-
dołtowice (18).
kOSZ ykóWk a.  i  liga: 
18.03 AZS AGh Kraków 
– GKS Tychy (15).
futSal. puchar polski, 
ćwierćfinał: GKS Futsal Ty-
chy – Red Dragons Pniewy 
(19). i liga: 19.03 GKS Tychy 
– AZS uMCS Lublin (16).
lekka atletyka. 19.03 
perła paprocan, start godz. 
10 w OW Paprocany Bieg - 
od jednego okrążenia jezio-
ra Paprocańskiego (7 km) do 
maratonu;  nordic walking 
– od 7 do 21 km. ls ●

Napływają kolejne głosy na orga-
nizowany przez MOSiR i redakcję 
„Twoje Tychy” Plebiscyt na Naj-
popularniejszego Tyskiego Spor-
towca w 2022 r.

Poniżej zamieszczamy listę 
sportowców nominowanych przez 
kapitułę, na których można głoso-
wać do 31 marca. Oddawanie gło-
sów odbywa się za pośrednictwem 
kuponów, które będziemy publi-
kować do 28.03 br. Należy je do-
starczyć (listownie lub osobiście) 
na adres: Tygodnik „Twoje Tychy”, 
al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, 
z dopiskiem „Plebiscyt na Najpo-
pularniejszego Tyskiego Sportow-

ca Roku 2022”. Można także głoso-
wać za pośrednictwem formularza 
na stronie www.tychy.pl. Głosuje-
my wyłącznie na nominowanych 
sportowców, głos oddany na spor-
towca spoza listy będzie traktowa-
ny jako nieważny.

Oprócz nazwisk wybranych 
sportowców, każdy głos powinien 
zawierać: imię i nazwisko głosu-
jącego, dokładny adres zamiesz-
kania, numer telefonu kontakto-
wego, a w przypadku głosowania 
na stronie www.tychy.pl – obliga-
toryjnie adres e-mail.
MłODZieżOWcy: Adrian Ba-
gienko (hokej na lodzie, MOSM 

Tychy), Bartosz Folga (koszy-
kówka, MOSM Tychy), Weroni-
ka Huchel (hokej na lodzie, Ato-
mówki GKS Tychy), Weronika 
Krajewska (strzelectwo sportowe, 
Śląskie Towarzystwo Strzeleckie), 
Mateusz Misterek (lekkoatletyka, 
MOSM Tychy), Szymon Mróz 
(pływanie, MKP Wodnik Tychy), 
Paweł Mura (futsal, GKS Futsal 
Tychy), Bartłomiej Rośkowicz 
(boks, Legia Warszawa), Jakub 
Walter (pływanie, Unia Oświę-
cim), Paulina Wróbel (boks, 
MOSM Tychy).
Seniorzy: Karolina Białas (łyż-
wiarstwo figurowe, SPIN Kato-

wice), Mateusz Czyżycki (piłka 
nożna, GKS Tychy), Julia Frąc-
kowiak (lekkoatletyka, MCKIS 
Jaworzno), Tomas Fucik (ho-
kej na lodzie, GKS Tychy). Ja-
kub Kiwior (piłka nożna, Spe-
zia Calcio/Arsenal Londyn), 
Julia Korzuch (lekkoatletyka, 
AZS AWF Katowice), Karoli-
na Naja (kajakarstwo, KS Po-
snania), Wioletta Pawluczek 
(strzelectwo sportowe, Śląskie 
Towarzystwo Strzeleckie), Da-
wid Wiekiera (pływanie, MKP 
Wodnik Tychy), Piotr Wieloch 
(koszykówka, GKS Tychy).
ls ●

14. edycja plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Tychów.

głosujemy do Końca maRca

podopieCzni trenera 
doMinika nowaka nie 
zasŁużyli w sobotę 
w krakowie na reMis. 
zważywszy jednak 
okoliCznośCi, 
w jakiCh wisŁa zdobyŁa 
zwyCięskiego gola, 
wśCiekŁość tyszan 
po MeCzu zdaje się 
uzasadniona.

Wiślacy rozpoczęli mecz z wiel-
kim animuszem i praktycznie 
od pierwszych chwil osiągnęli 
zdecydowaną przewagę, długi-
mi minutami nie wypuszczając 
piłkarzy GKS z własnej połowy 
boiska. Konrad Jałocha miał 
tyle pracy i wybronił tyle strza-
łów rywala, że już po pierwszej 
połowie wiadomo było kto bę-
dzie trójkolorowym bohaterem 
tego spotkania. Kapitalnie in-
terweniował w 12 min., podob-
nie było w 21 min., choć wtedy 
wypuścił piłkę i musiał ratować 
go Jakub Tecław. W 37 min. 
po rzucie wolnym z linii pola 
karnego tyski golkiper obronił 
zarówno uderzenie Fernandeza, 
jak i dobitkę Rodado. Pierwszą 
sytuację tyszan odnotowaliśmy 
dopiero po 40 minutach gry, 
kiedy to po strzale Krzysztofa 
Machowskiego piłka poszybo-
wała nad poprzeczką.

Po zmianie stron ostrzeliwa-
nie Jałochy nie ustało. Wreszcie, 
w 53 min. Wisła osiągnęła cel, 
gdy po dziewiątym rzucie roż-
nym (GKS miał ich do tej pory 

zero!) tyski bramkarz obronił 
strzał Muli, ale przy dobitce Ja-
rocha nie mógł już zaradzić.

Stracony gol podziałał na go-
ści mobilizująco i oglądaliśmy 
kilka śmielszych wyjść z defen-
sywy i prób stworzenia sytua-
cji strzeleckiej. Jedna z nich, 
w 65 min. zakończyła się sfau-
lowaniem Kacpra Skibickiego 
w polu karnym i podyktowa-
niem przez arbitra jedenastki, 
którą na wyrównującego gola 
zamienił Krzysztof Wołkowicz. 
Krakowianie mogli ponownie 
wyjść na prowadzenie kwadrans 
później, ale po główce Rodado 
z bliskiej odległości po raz ko-
lejny popisał się Jałocha.

Kluczowe dla losów spotkania 
okazało się zachowanie Mateusza 
Radeckiego w 84 min. meczu. Po-
mocnik GKS, mając już na koncie 
żółtą kartkę, odkopnął po gwizd-
ku piłkę, za co został upomnia-
ny ponownie i musiał opuścić 
boisko. Mimo to wydawało się, 
że osłabieni tyszanie wytrwa-
ją z punktem do końca, zwłasz-
cza, że mieli między słupkami 
natchnionego jak nigdy Jałochę, 
który w doliczonym czasie kapi-
talnie wybronił dwa strzały wiśla-
ków w jednej akcji. Niestety, przy 
tej okazji padł na murawę Basha 
i choć pierwotnie sędzia nie do-
patrzył się niczego niezgodne-
go z przepisami, to po interwen-
cji Wisły i analizie VAR wskazał 
na rzut karny, który Fernandez 
zamienił na komplet punktów dla 
Białej Gwiazdy… Jałocha po me-

czu wściekle rzucał rękawicami, 
inni zawodnicy GKS także nie 
przebierali w słowach, bo prze-
cież – zasłużony czy nie – punkt 
był tak blisko.

Przy okazji – stara zasada gło-
si, że wszelkie wątpliwości roz-
strzyga się na korzyść oskarżo-
nego. Przy karnym w 92 min. 
wątpliwości miał sędzia główny 
(bo nie przerwał gry po rzeko-
mym faulu Nedića), mieli je tak-
że obiektywni obserwatorzy, 
którzy twierdzili, że Basha po-
ślizgnął się na śliskiej tego wie-
czoru murawie stadionu przy 
Reymonta, bez udziału obroń-
cy z Czarnogóry. Wielokrotne 
powtórki telewizyjne tych wąt-
pliwości nie rozwiały, więc osta-
teczna decyzja arbitra, by dać 
szansę wielkiej Wiśle na zwy-
cięstwo mogła wzbudzić co naj-
mniej niesmak.
WiSła kRakóW – GkS tychy 
2:1 (0:0). Gole: Jaroch (53’), Fer-
nandez (90’ z karnego) oraz Woł-
kowicz (66’ z karnego).
GkS tychy: Jałocha – Ma-
chowski, Buchta, Tecław, 6. Ne-
dić, Wołkowicz – Czyżycki (46’ 
Skibicki), Żytek, Biegański (66’ 
Domínguez), Radecki – Mikita 
(67’ Rumin). Czerwona kartka: 
Radecki (za dwie żółte); żółta 
kartka: Nedić.

W pozostałych meczach 23. 
kolejki: Resovia – Odra 2:0, 
Sandecja – Katowice 1:1, Za-
głębie – Skra 0:1, Podbeskidzie 
– Chrobry 6:0, ŁKS – Stal 1:0, 
Chojniczanka – Ruch 0:1. Spot-

kanie Termalica – Puszcza zo-
stało przelożone z uwagi na zły 
stan boiska, natomiast potyczka 
Arki z Górnikiem Łęczna rozpo-
częła się po zamknięciu tego nu-
meru do druku.
wojCieCh wieCzorek ●

i liga
1. łKS 23 47 41:22
2. Ruch 23 45 31:19
3. Termalica 22 39 34:23
4. Wisła 23 39 36:26
5. Puszcza 22 38 32:24
6. Arka 22 37 41:29
7. Podbeskidzie 23 35 34:27
8. Chrobry 23 34 37:41
9. Stal 23 32 36:31
10. Katowice 23 30 26:26
11. GkS tychy 23 27 35:35
12. Zagłębie 23 25 25:32
13. Resovia 23 24 24:37
14. łęczna 22 23 29:32
15. Odra 23 22 28:39
16. Skra 23 21 13:32
17. Chojniczanka 23 19 25:38
18. Sandecja 23 19 20:34

W Paprocanach rozegrano kolej-
ną edycję Biegu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych „Tropem Wilczym”.

Wystartowało prawie 280 bie-
gaczek i biegaczy. W biegu 10 km 
najszybszy okazał się Paweł Bu-
czek (SPLA Tychy) – 34,03, który 

na mecie wyprzedził Pawła Hatalę 
z Bielska Białej – 36,18 i Marcina 
Grzegorczyka (STS Biegaton Mi-
kołów) – 37,00.

Wśród pań wygrała Agata Dłu-
gosz (SPLA Tychy) – 38,44 przed 
Renatą Szwed z Czechowic 43,19 

i Jagienką Baraniec z Tychów 
44,59.

Rozegrano t akże  bieg 
na 1963 m.

Za podanie w poprzednim nu-
merze błędnych wyników biegu 
serdecznie przepraszamy. ls ●

wŚciekłoŚć!
po kontrowersyjnyM karnyM W DOLICZONyM CZASIE GRy GKS TRACI PuNKT W KRAKOWIE.

bieg w Paprocanach.

Wilczym tRoPem

dobry początek rezerw GKS.

sKuteczni
Dwa gole i asystę zaliczył 
w pierwszym wiosennym me-
czu rezerw GKS Tychy Natan 
Dzięgielewski. W 26 min. (gdy 
po golu Żelazowskiego gospo-
darze prowadzili już 1:0) „Dzię-
giel” idealnie dograł do Plocha, 
a w końcówce dwukrotnie sam 
ulokował piłkę w siatce, finali-
zując wysokie zwycięstwo pod-
opiecznych trenera Jarosława 
Zadylaka z Podbeskidziem II 
Bielsko-Biała.
GkS ii tychy – PODBeSkiDZie 
ii BielSkO-Biała 4:1 (2:0). 
Gole: Żelazowski (19’), Ploch 
(25’), Dzięgielewski (78’ z karne-
go i 90’) oraz Górkiewicz (52’).
GkS ii tychy: Dana – Połap (67’ 
Rabiej), Zarębski, Słanek, Pipia 
(46’ Tuleja), Ploch, Biegański (64’ 
Parkitny), Kacprowski, Orliński, 
Dzięgielewski, Żelazowski (89’ 
Wilk). Żółta kartka: Ploch.

W naszej grupie IV ligi roze-
grano tylko cztery mecze inaugu-
rującej wiosnę rundy. Poza spot-
kaniem w Tychach: Bełk – Łaziska 
0:1, Czechowice – Drzewiarz 2:0, 
Kuźnia – Łękawica 2:0. ww ●
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W meczach o brązowy medal 
Atomówki GKS Tychy rywali-
zowały z Unią Oświęcim. Przy-
pomnijmy, iż przed tygodniem 
Atomówki wygrały z Unią 5:3 
i wydawało się, że w drugim 
spotkaniu postawią kropkę nad 
„i”. Ale tak się nie stało.

Po dwóch wyrównanych ter-
cjach sobotniego spotkania było 
1:1, ale po bezbramkowej drugiej 
części meczu, w trzeciej tercji ry-
walki aż czterokrotnie znalazły 
drogę do tyskiej bramki.

– Rzeczywiście, przez dwie tercje 
mecz był równy, ale w trzeciej nasze 
zawodniczki złapały za dużo kar. 
Unia wykorzystała dwie przewa-
gi, co dodatkowo ją zdopingowało, 
podczas gdy nasze zawodniczki nie 
potrafiły znaleźć sposobu na eki-
pę z Oświęcimia. Ale to już histo-
ria – jutro nowy dzień i nowe wy-
zwanie. Lekko jednak nie będzie, 
bo dzisiejszy mecz udowodnił, 
że z tym rywalem ani na moment 
nie można zwolnić tempa – powie-
dział trener Dariusz Garbocz.
atOMóWki GkS tychy 
– uNia OśWięciM 1:5 (1:1, 0:0, 
0:4). Bramka: Dziedzioch.

Słowa trenera Atomówki wzię-
ły sobie do serca w niedzielę, ale 
zapomniały o nich w trzeciej ter-

cji decydującego spotkania... Za-
częło się obiecująco, bo pierwszą 
odsłonę meczu tyszanki wygra-
ły, w drugiej wywindowały wynik 
do 3:1, a hat trickiem popisała się 
Aleksandra Górska. Potem jednak 
zaczęły się schody... Rywalki przy-
spieszyły i zagrały skuteczniej, do-
prowadzając do remisu. Niespełna 
minuta dogrywki wystarczyła unit-
kom, by wygrać spotkanie i zdobyć 
brązowy medal. Atomówki GKS 
Tychy kończą sezon na czwartym 
miejscu.
atOMóWki GkS tychy – uNia 
OśWięciM 3:4 (1:0, 2:1, 0:2, d. 
0:1). Bramki: Górska 3.
atOMóWki GkS: Radomska 
– Garbocz, Huchel; Pezda, Ła-
skawska, Górska – Kędra, Kierc; 
Dziedzioch, Churas, Rduch – Szy-
mura, Grzymiesławska, Rakoczy, 
Kopala.

Hokeistki o mistrzostw Pol-
ski rywalizują od 2007 i przez 
pierwsze trzy lata po złoty me-
dal sięgały Atomówki GKS. Po-
tem czterokrotnie zdobywały 
brązowy medal (2017, 2018 oraz 
w 2020 i 2021, w których to la-
tach przerwano rozgrywki z uwa-
gi na pandemię i przyznano me-
dale na podstawie wcześniejszych 
wyników). ls ●

W Skoczowie rozegrano mistrzo-
stwa Śląska w boksie. Bardzo do-
brze spisała się ekipa MOSM Tychy, 
która przywiozła trzy medale.

W kat. 70 kg (młodzieżow-
ców) Paulina Wróbel zdobyła ty-
tuł wicemistrzowski, przegrywa-
jąc w finale z zawodniczką Gardy 
Gierałtowice Roksaną Hajduk. 
Bracia bliźniacy Jakub i Jacek Tar-
giel sięgnęli natomiast w Skoczo-
wie po złote medale. Jakub zdobył 
mistrzostwo w kat. 63,5 (junio-
rzy), pokonując Oskara Hibnera 

(Knurów), natomiast Jacek wygrał 
w finale kat. 67 kg (juniorzy) z Ni-
kodemem Thenem (Garda Gie-
rałtowice).

– Obaj nasi złoci medaliści sto-
czyli po trzy bardzo trudne poje-
dynki i potwierdzili swoją wysoką 
formę, którą prezentowali podczas 
ubiegłorocznych mistrzostw Polski 
– powiedział trener tyskich pięś-
ciarzy Ryszard Dziopa. – Możemy 
z nimi ponownie wiązać duże na-
dzieje na tegoroczne starty w naj-
ważniejszych imprezach. ls ●

niestety, od dwóCh 
porażek hokeiśCi gks 
tyChy rozpoCzęli 
póŁfinaŁową serię z unią 
oświęCiM. w MinionyM 
tygodniu przegrali 
w oświęCiMiu 0:2 i 2:4 
i teraz rywalizaCja 
przenosi się do tyChów.

Podczas pierwszej tercji sobot-
niego meczu zawodnicy obu 
drużyn bezskutecznie próbowa-
li zdobyć gola. Na sytuacje Pan-
giełowa i Cichego odpowiedzie-
li Younan w akcji z Nilssonem 
i Jeziorski. W tej części meczu 
zespoły bardzo dobrze spisywa-
ły się w destrukcji, skutecznie 
bronili też obaj bramkarze. W 13 
min. na ławkę kar zjechał Mrocz-
kowski, jednak rywale nie wyko-
rzystali przewagi. Z kolei w koń-
cówce tercji szczęścia próbowali 
Dupuy, Sedivy i Nilsson, ale także 
bezskutecznie.

W pierwszych minutach dru-
giej części sędziowie posadzili 

na ławce kar Marca i wówczas 
Unia uzyskała prowadzenie. Da 
Costa przejął krążek i skierował 
go na niebieską do Pangiełowa, 
a ten silnym strzałem pod po-
przeczkę otworzył wynik spot-
kania. W tej części meczu gole 
już nie padły, chociaż zawod-
nicy oby drużyn mieli ku temu 
okazje.

Tyszanie mocno rozpoczęli 
ostatnią tercję – Kaskinen, Boi-
vin i dwukrotnie Dupuy próbo-
wali wyrównać. Potem po raz 
kolejny na ławce kar wylądował 
Marzec, ale i tym razem gospo-
darzenie nie skorzystali z okazji, 
chociaż Cichy trzykrotnie próbo-
wał zaskoczyć Fucika. Niestety, 
udało im się to w 58 min, kiedy 
w zamieszaniu pod bramką Dziu-
biński uderzył z bliska, ustalając 
wynik spotkania.
uNia OśWięciM – GkS tychy 
2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

W niedzielnym, drugim me-
czu serii dwa gole padły już 
w pierwszych dzesięciu minu-

tach spotkania. W 8 min. Szcze-
chura, po uderzeniu Jakobsona 
skierował krążek do bramki. 
Jednak miejscowi długo nie 
cieszyli się ze zdobycia gola, 
bo dwie minuty później Szturc 
popędził w stronę bramki Unii 
i choć pierwszy strzał bram-
karz obronił, dobitka czeskiego 
napastnika była już skuteczna. 
W ostatniej minucie, po ude-
rzeniu Szczechury sędziowie 
nie uznali bramki, jednak pięć 
minut po rozpoczęciu drugiej 
tercji oświęcimianie popisali się 
udanym kontratakiem – Prusak 
skierował krążek do Laakso, 
a ten wyłożył do Wanata, któ-
ry podwyższył wynik. Tyszanie 
ruszyli do ataku, ale i rywale nie 
odpuszczali. W 34 min. krążek 
wpadł do tyskiej bramki, jednak 
po analizie sędziowie nie uzna-
li gola. W tej części gry bramki 
już nie padły.

Tyszanie wyrównali na po-
czątku trzeciej tercji – po ude-
rzeniu Kaskinena krążek do-

bił Mroczkowski. Jednak w 52 
min., kiedy Unia grała z prze-
wagą zawodnika (na ławce kar 
byli Ciura i Boivin, a z ekipy 
Unii – Padakin), rywale znów 
uzyskali prowadzenie. Ostatnie 
minuty upłynęły pod znakiem 
ataków drużyny GKS. Nerwo-
wo zdobiło się w 58 min., kiedy 
to Dupuy usiadł na ławce kar. 
Tyszanie przetrwali osłabienie, 
ale w ostatniej minucie meczu 
ponownie strzał Dziubińskiego 
ustalił wynik spotkania na 4:2 
dla Unii.
uNia OśWięciM – GkS tychy 
4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Bramki: Szturc, 
Mroczkowski.

Kolejne mecze: środa, 15.03  
GKS Tychy – Unia Oświęcim 
(godz. 18), czwartek, 16.03 GKS 
Tychy – Unia Oświęcim (18), 
ewentualnie: sobota, 18.03 Unia 
Oświęcim – GKS Tychy, ponie-
działek, 20.03 GKS Tychy – Unia 
Oświęcim, środa, 22.03 Unia 
Oświęcim – GKS Tychy. 
ls ●

Piłkarze GKS Futsal Tychy urzą-
dzili sobie prawdziwy festiwal 
strzelecki w meczu z liderem 
I ligi Eurobusem Przemyśl. So-
lidną dawkę emocji otrzymali-
śmy w meczach koszykarzy GKS 
Tychy i siatkarzy TKS Tychy, oba 
zespoły jednak przegrały.

koszykówka: jeden rzut...
Sporo emocji dostarczył kibi-
com mecz GKS Tychy z WKK 
Wrocław. Pierwsza kwarta za-
kończyła się prowadzeniem 
GKS, ale w drugiej mecz się wy-
równał i oba zespoły zmieniały 
się na prowadzeniu. Do prze-
rwy był remis 45:45. W trze-
ciej odsłonie inicjatywę przeję-
li rywale i to oni nadawali ton 
grze, prowadząc przed ostatnią 
częścią meczu 73:66. Losy spot-
kania ważyły się do ostatnich 
sekund. W ostatniej kwarcie 
tyszanie odrobili 12-punktową 
stratę (72:84) i na niespełna 30 
sekund przed syreną był remis 
89:89. Potem jednak trafił To-
masz Ochońko i dwa punkty po-
jechały do Wrocławia. Najsku-

teczniejszy w tyskiej ekipie był 
Piotr Wieloch – 28 pkt, a Patryk 
Kędel zdobył 12 punktów i zali-
czył 11 zbiórek.
GkS tychy – Wkk WROc-
łaW 89:91 (24:18, 21:27, 21:28, 
23:18).
GkS: Wieloch 28 (5 za 3), Kędel 
12, Mąkowski 11 (3), Stankow-
ski 10, Kamiński 6, Koperski 6, 
Krajewski 6, Nowakowski 5 (1), 
Trubacz 5 (1), Ziaja.

W tabeli GKS Tychy zajmuje 
4. miejsce z 49 pkt (19 zwycięstw, 
11 porażek). Prowadzi Górnik 
Wałbrzych 54 pkt przed Dzika-
mi Warszawa 52 pkt i Hydrotru-
ckiem Radom 51 pkt. Tyle samo 
punktów co GKS, zgromadził pią-
ty w tabeli SKS Starogard.

futsal: rozstrzelali lidera
Znakomity mecz rozegrali 
w Przemyślu piłkarze GKS Fut-
sal Tychy, wygrywając z niepo-
konanym dotąd na własnym par-
kiecie liderem I ligi Eurobusem 
Przemyśl 8:3. Prowadzenie już 
w 9 sekundzie spotkania uzy-
skał Pytel, a potem trzy kolejne 

gole były autorstwa Kosowskie-
go, Krzyżowskiego i Cichego. 
Rywale byli bezradni wobec 
skuteczności zespołu Andrze-
ja Szłapy. Dopiero przy stanie 
4:0 dla GKS pokusili się o celny 
strzał. Ale tyszanie natychmiast 
odpowiedzieli bramką Migdała, 
a snajperskie popisy do przerwy 
zakończył w 20 min. Słonina.

Po zmianie stron, w 25 min. 
swoją drugą bramkę zdobył Ko-
sowski, potem gospodarze zdoby-
li dwa gole, a efektowną wygraną 
przypieczętował Krzyżowski.
euROBuS PRZeMyśl – GkS 
futSal tychy 3:8 (1:6). Bram-
ki: Pytel (1’), Kosowski (8’ i 25”), 
Krzyżowski (10’ i 27’), Cichy (13’), 
Migdał (14’), Słonina (20’).
GkS futSal: Mura – Słoni-
na, Krzyżowski, Pytel, Migdał, 
Kosowski, Cichy, Haase, Kokot, 
Stets, Szostok, Sitko.

Po tej kolejce w tabeli prowa-
dzi Sośnica 38 pkt, przed Eurobu-
sem 37 pkt i GKS Futsal 31 pkt. 
Czwarte FC Siemianowice ma 
także 31 pkt. Przypomnijmy, iż 
do ekstraklasy awansuje najlepsza 

drużyna I ligi, natomiast drugi ze-
spół szansy do gry na najwyższym 
szczeblu będzie szukał w meczach 
barażowych.

siatka: pięć setów tks
W 19. kolejce TKS Tychy prze-
grał z czołowym zespołem II ligi 
śląskiej MKS Andrychów 2:3. 
Po porażce w pierwszym secie, 
po trzech częściach meczu pro-
wadzili tyszanie 2:1, dość pew-
nie pokonując rywali do 20 i 21. 
Jednak w czwartej partii karta 
się odwróciła i to rywale wygra-
li, a potem triumfowali w tie bre-
aku do 11.

Po tym meczu TKS Tychy zaj-
muje w tabeli 10. miejsce z 18 
punktami, ale ma jeszcze do ro-
zegrania dwa mecze więcej od ry-
wali.
tkS tychy – aNDRychóW 
2:3 (21:25, 25:20, 25:21, 21:25, 
11:15).

W II lidze śląskiej przegrały 
także siatkarki TKS w wyjazdo-
wym meczu z Zorzą Wodzisław 
0:3 (18:25, 23:25, 11:25).
ls ●

tyszanki przegrały rywalizację z unią Oświęcim.

atomóWKi bez medalu

bracia jakub i jacek targiel oraz paulina wróbel na podium 
w Skoczowie.

tytuły na Ringu

Dwie porAżki Z unią
hokeiśCi zaCzęli póŁfinaŁową serię OD PRZEGRANyCh. jAK BęDZIE NA LODOWISKu W TyChACh? 

na ligowych parkietach.

tylKo futsaliści
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m
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Atomówki nie mogły uwierzyć, że przegrały trzeci mecz, prowadząc 3:1.
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zaadoPtuj mnie  

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.

Iwan przyjechał do nas wiosną ze-
szłego roku z Ukrainy. Niestety, 
nie wiemy nic o jego przeszłości. 
Wiemy za to, że jest spokojnym, 
starszym panem, który przepada 
za drzemką i dobrym jedzonkiem. 
Pomału przekonuje się do ludzi. 
Jednak praca z psem lękliwym, 

zwłaszcza w warunkach schroni-
skowych nie należy do najłatwiej-
szych. Jesteśmy pewni, że Iwan 
szybciej otwierałby się we włas-
nym domu, najlepiej takim z ogro-
dem gdzie mógłby wygrzewać się 
w promieniach słońca.

Psiak z utęsknieniem czeka, 
aby podreptać na wybiegu, otrzy-
mać smaczki i położyć się w naj-

większym błocie. Nie jest agre-
sywny. Woli się wycofać niż wejść 
w konflikt.

Jesteśmy realistami i zdajemy 
sobie sprawę, że adopcja Iwana 
będzie nie lada wyzwaniem, jed-
nak wierzymy, że człowiek przez 
wielkie „C” właśnie to czyta i zde-
cyduje się podarować Iwanowi 
dom. rM ●

iwAn

cO WieMy O PSie:

iMię: Iwan
Wiek: ok. 10 lat
WaGa: około 40 kg
NR eWiDeNcyjNy: 7780
StatuS: do adopcji
OBecNie PRZeByWa: 
w Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
telefON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

RM

ryby 19.ii-20.iii
W domu coś nie pójdzie po Twojej myśli. Zafunduj 
sobie trochę czasu w samotności i spokoju. Znajdź 
własny rytm i rób to, co lubisz.

baran 21.iii-20.iv
W pracy nazbiera się sporo zaległości. Nie 
ze wszystkim uda Ci się zdążyć, więc zawczasu 
poszukaj sobie dobrej wymówki. W piątek miła 
wiadomość od przyjaciela.

byk 21.iv-21.v
Nie bój się teraz odważnych posunięć i nie od-
kładaj niczego na później. Poczujesz się gotowy 
na nowe wyzwania. Strzelec poręczy za Ciebie, 
a Rak pomoże w sprawach finansowych.

bliŹnięta 22.v-20.vi
W miłości czeka Cię wiele silnych wrażeń i dresz-
czyk emocji. W pracy prawdziwa rewolucja, uważaj 
na siebie. Planety szykują Ci przypływ gotówki.

rak 21.vi-22.vii
Tydzień bardzo energiczny! Czas osiągania suk-
cesów i uznania. W sprawach sercowych też nie 
będziesz narzekać na nudę. Zadbaj o swoje zdro-
wie.

lew 23.vii-22.viii
Księżyc sprawi, że poszczęści Ci się w biznesie 
i na wszelkich zakupach. Będziesz miał doskonały 
nastrój, otoczą Cię sympatyczni ludzie.

panna 23.viii-22.ix
uwierz w swoje możliwości! Wreszcie będziesz 
się cieszyć tym, co robisz i dostrzeżesz szansę 
na pozytywne zmiany. W miłości fajerwerki i nowe 
doznania.

waga 23.ix-23.x
Czas na realizację planów, gdyż za sprawą gwiazd, 
odwagi Ci teraz nie zabraknie. Masz szansę poka-
zać, na co Cię stać. uważaj na Byka!

skorpion 24.x-21.xi
Gwiazdy zapewnią Ci stały dopływ energii, której 
ostatnio Ci brakowało. Toksyczne relacje zaczną Cię 
męczyć. To dobry czas na pozbycie się trudnych 
relacji.

strzeleC 22.xi-21.xii
Czekają Cię nowe obowiązki i zadania! Dostrzeżesz 
szansę na awans lub umocnienie swojej pozycji w fir-
mie. Gwiazdy sprawią, że nie będziesz się nudzić.

koziorożeC 22.xii-19.i
Masz szansę spotkać teraz kogoś naprawdę wyjąt-
kowego! Zadbaj o wewnętrzną równowagę i jak 
ognia unikaj Wodnika. 

wodnik 20.i-18.ii
Na horyzoncie trudne decyzje! Poczujesz się jed-
nak gotowy na każde wyzwanie. Pora zamknąć za 
sobą pewne drzwi. 
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871

KRzyżóWKa z hasłem sudoKu

Relikt z lamusa

Na głowie dudka Mityczny
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hoRosKoP

Hasło z krzyżówki z nr 798: 
KOCHAJMY KOBIETY.

sudoku – diagramem jest pole składające 
się z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już cyfry. 
Należy wypełnić puste miejsca tak, aby w każ-
dej kolumnie, wierszu, polu znalazły się cyfry 
od 1 do 9 dokładnie tylko jeden raz.

15 MarCa, środa
godz. 18 – TuRy KuLTuRy – spotkanie z ak-
torką Dorotą Chotecką (MBP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 20 – STAND uP: Maciej Brudzewski 
„Skok na strach”; suport: Paweł Bakteria (Teatr 
BELFEgoR, al. Niepodległości 32)

16 MarCa, czwartek
godz. 17 – SZTuKA X MuZy: projekcja filmu 
„Człowiek z bieguna” (MBP – Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 17 – TO jEST SZTuKA: „Perła, list i wie-
le tajemnic. Mistrz Vermeer” – spotkanie dla 
miłośników sztuki (Pasaż Kultury Andromeda, 
pl. Baczyńskiego)
godz. 17 – ZDOBIENIE FARTuSZKÓW – warszta-
ty rodzinne (Klub MCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)
godz. 18 – „NOWE MIASTO. NOWE WIDZE-
NIE” – spotkanie poświęcone publikacji Anny 
Ryń, Bartosza Gaczyńskiego, Pawła Grabarka, 
Tomasza Grzymały i jakuba Kaźmierczaka (Mu-
zeum Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 19 – PIOTR BAłTROCZyK „Starość nie 
jest dla mięczaków” – program kabaretowy 
(Teatr Mały, ul. hlonda 1)

17 MarCa, piątek
godz. 17 – PORTRETy LITERACKIE – spotkanie 
z Rafałem Ryszką (Filia nr 3 MBP, ul. Batorego 9)
godz. 18 – ŚWIAT NA WyCIąGNIęCIE RęKI – „Ma-
roko: Brama do Orientu” – spotkanie z Piotrem Ko-
walczykiem (MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – ANATOMIA KOLORu – wernisaż wy-
stawy malarstwa Pauliny Niemczyk (Galeria Obok, 
Pasaż Kultury Andromeda, pl. Baczyńskiego)

18 MarCa, sobota
godz. 18 – konTCeR – spektakl Grupy Arty-
stycznej Teatr T.C.R. (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

godz. 19 – ELETTROVOCE – koncert due-
tu Agata Zubel – wokal i Cezary Duchnowski 
– fortepian, w ramach cyklu Next Wave (Media-
teka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 20 – ANDRZEj ZIELIńSKI z zespołem 
– koncert tyskiego gitarzysty bluesrockowego 
(Art Music Club, ul. Oświęcimska 53)

19 MarCa, niedziela
godz. 16 – SZLAGIERy KABARETu żyDOW-
SKIEGO – spektakl Teatru żydowskiego w War-
szawie (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 19 – KAMIL BEDNAREK – koncert mu-
zyki klubowej (Klub muzyczny underground 
(pl. Korfantego 1)

20 MarCa, poniedziałek
godz. 18 – ANDROMEDA – KINO, jAKIE ZNA-
My: projekcja filmu „Zdarzyło się” (Pasaż Kultu-
ry Andromeda, pl. Baczyńskiego)
godz. 19 – OSCAR NOMINATED ShORTS 2023 
– pokaz nominowanych do Oscara filmów krótko-
metrażowych (Klub MCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94).

16 MarCa, godz. 19: piotr baŁtroCzyk 
„starość nie jest dla MięCzaków” 
– prograM kabaretowy, teatr MaŁy
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