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co płynie w Mlecznej?
Od wielu dni w okolicach oczyszczalni w Czułowie 
odczuwany jest fetor.

wakacje i... dewastacje
Ofiarą wandali stają się kosztujące setki tysięcy 
złotych urządzenia upiększające parki i skwery.

Mistrzowie już na lodzie
Choć na Stadionie Zimowym trwa remont, to hokeiści 
GKS Tychy rozpoczęli treningi na lodzie.4 5  15

bezpŁatny 
tyski 
tygodnik
Miejski

nr 31/610

przy okazji odpustu u św. krzysztofa tradycyjnie odbyło się święcenie samochodów. w tym roku już po raz 26.
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Jedenaste 
w Polsce
Wśród miast na prawach powiatu 
Tychy zajęły 11. miejsce w Polsce 
i trzecie w województwie 
śląskim w rankingu zamożności 
samorządów przygotowanymi 
przez Czasopismo Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”.
 str. 3
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KaRdYnalne BŁĘdY
Powołany w piątek prezes KP GKS Tychy Leszek Bartnicki z trybun 
stadionu Radomiaka oglądał inauguracyjne spotkanie tyskich piłkarzy i 
musiał – wraz z setką obecnych w Radomiu kibiców „Trójkolorowych” 
– przełknąć porażkę z beniaminkiem. str. 14
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USŁUGI POGRZEBOWE
KOMPLEKSOWO • PROFESJONALNIE • TANIO

Wartogłowiec

„CALIA”

CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE tel. 32 219 18 44, kom. 601 49 09 08

Tychy Wartogłowiec, ul. Cmentarna 21

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIE POGRZEBU - ZASIŁEK ZUS ROZLICZAMY I WYPŁACAMY NA MIEJSCU

NAGROBKI 
DUŻY WYBÓR

• POGRZEBY TRADYCYJNE
• KREMACJE 550 ZŁ

• EKSHUMACJE
• KOPANIE GROBÓW

• ROZBIÓRKI NAGROBKÓW
• PRZEWOZY ZMARŁYCH

• WŁASNE 
CHŁODNIE
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Uwaga kierowcy! 
od najbliższego 
czwartkU (01.08) 
nastąpi wyŁączenie 
skrzyżowania 
Ul. dŁUgiej z Ul. 
oświęciMską. potrwa 
ono okoŁo Miesiąca 
i spowodowane jest 
prowadzoną w tychach 
przebUdową drogi 
krajowej nr 44.

W czwartek z ruchu zostanie 
wyłączony wlot z ul. Długiej 
na DK44. Oznacza to, że z ulicy 
Długiej nie będzie można wyje-

chać na ul. Oświęcimską, ani też 
z ul. Oświęcimskiej nie będzie się 
dało wjechać na ul. Długą.

Tym samym aby dostać się 
na ul. Długą jadąc od strony 
Mikołowa drogą DK44, należy 
na węźle Wartogłowiec skręcić 
na DK1 w stronę Katowic, a na-
stępnie po minięciu stacji benzy-
nowej skręcić w prawo w drogę 
lokalną – ul. Goździków i jechać 
nią aż do skrzyżowania z ul. 
Długą. Osoby jadące drogą DK1 
od strony Bielska-Białej powin-
ny przejechać węzeł Wartogło-
wiec, a następnie po minięciu sta-
cji benzynowej skręcić w prawo 

w drogę lokalną – ul. Goździków 
i jechać nią aż do skrzyżowania 
z ul. Długą. W przypadku osób 
jadących drogą DK44 ze strony 
Oświęcimia, zaleca się na węź-
le Wartogłowiec skręcić na DK1 
w stronę Katowic, a następnie 
po minięciu stacji benzynowej 
skręcić w prawo w drogę lokalną 
– ul. Goździków i jechać nią aż 
do skrzyżowania z ul. Długą.

Co istotne, zamknięcie skrzyżo-
wania, nie będzie miało wpływu 
na ciągłość ruchu na ul. Oświęcim-
skiej. Dla ruchu lokalnego zostaną 
zachowane relacje na skrzyżowa-
niach z ul. Miłą i Pogodną.

Jak długo i po co?
Wyłączenie skrzyżowania z ulicą 
Długą spowodowane jest kolej-
nym etapem prac na modernizo-
wanym w Tychach odcinku drogi 
krajowej numer 44. Szacunkowo 
ma ono potrwać około miesiąca. 
W tym czasie wykonawca inwe-
stycji – firma Eurovia SA – przy-
stąpi do rozbiórki istniejącego 
w tym miejscu baypasa (dotych-
czas to po tej tymczasowej drodze 
odbywał się ruch) oraz do prze-
budowy drogi na samej tarczy 
skrzyżowania i na fragmencie 
ul. Długiej. Wcześniej nie było 
to możliwe z uwagi na budowę 
przejścia podziemnego. Aktualnie 
obiekt jest już gotowy w stanie su-
rowym i można przejść do robót 
drogowych.

inne fragmenty dk44
Tymczasem na innych fragmen-
tach DK44 wznowiono asfal-
towanie. Łącznie ułożono już 
ponad 17 tys. ton mas asfalto-
wych. Największe zaawansowa-
nie widać zwłaszcza na budo-
wanym węźle, który docelowo 
ma połączyć DK44 z ulicami 
Mysłowicką, Kościelną i Głów-
ną. W rejonie węzła wykonano 
już po stronie wschodniej doce-
lowy układ drogowy, do ułożenia 
pozostała tylko ostatnia ścieralna 
warstwa asfaltu. W części pół-
nocnej wykonano rondo oraz 
łącznice, po stronie zachodniej 
nasypy, mury oporowe, a obec-
nie trwa układanie warstw kon-
strukcyjnych. Następnie brygady 

przystąpią do układania warstw 
bitumicznych.

W stanie surowym gotowe są 
już dwa przejścia podziemne: jed-
no w rejonie ul. Długiej, drugie 
w ul. Kościelnej.

Przypomnijmy, że począ-
tek przebudowywanego od-
cinka znajduje się bezpośred-
nio za węzłem DK44 z DK1 
w dzielnicy Tychy-Urbanowice, 
a kończy na wysokości ul. Tu-
ryńskiej w rejonie fabryki FCA. 
Oprócz wymiany nawierzchni 
po obu stronach drogi powsta-
nie chodnik wraz ze ścieżką ro-
werową od strony południowej. 

Inwestycja ograniczy negatyw-
ne oddziaływanie na środowi-
sko i mieszkańców, bowiem 
wzdłuż części modernizowane-
go odcinka staną ekrany aku-
styczne. Projekt współfinanso-
wany jest przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowi-
sko. Wartość inwestycji zgodnie 
z umowa o dofinansowanie pro-
jektu to ok. 132 mln zł, z czego 
aż 85 proc. wydatków kwalifi-
kowanych stanowi dofinanso-
wanie z UE. ak ●

WyłąCZone skrZyżoWanie
przebUdowa skrzyżowania oświęciMskiej z Ul. dŁUgą SPOWODuJE DRObNE uTRuDNIENIA W RuChu W OKOLICACh DK44. PłyNNOŚć RuChu NA SAMEJ OŚWIęCIMSKIEJ ZOSTANIE 
ZAChOWANA.

Sierpniowe utrudnienia będą mieć charakter lokalny i nie sparaliżują ruchu na ul. Oświęcimskiej.
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Pomimo szerokich działań podejmowanych przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną, ilość osób uchyla-
jących się od szczepień ochronnych wzrasta.

Gwarancją bezpieczeństwa dzieci jest podda-
nie ich szczepieniom ochronnym. Podnosi to tak-
że znacząco poziom bezpieczeństwa innych osób, 
niezaszczepionych z powodu wskazań medycznych. 
To właśnie dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć 
ilość zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich 
całkowicie wyeliminować.

Pamiętajmy, że nie szczepiąc narażamy siebie, 
swoich najbliższych oraz niezaszczepione osoby 
z kontaktu na utratę zdrowia i życia!

Więcej informacji na stronie www.szczepienia.
pzh.gov.pl. Mn ●

wśród Miast 
na prawach powiatU 
tychy zajęŁy 11. Miejsce 
w polsce i trzecie 
w województwie 
śląskiM 
w rankingU zaMożności 
saMorządów 
przygotowanyMi przez 
czasopisMo saMorządU 
terytorialnego 
„wspólnota”.

Zastosowana metoda obliczania 
wskaźnika użytego w rankingu 
nie zmienia się od kilkunastu 
lat: dochody każdego samorzą-
du dzielone są przez liczbę lud-
ności.

Jak mówią autorzy rankingu: 
„w dochodach samorządów po-
minięte zostały wpływy z dotacji 
celowych. Zwłaszcza w okresie in-
tensywnego korzystania z fundu-
szy unijnych mają one chwilowy, 
ale bardzo silny wpływ na wiel-
kość dochodów. Uwzględnienie 

tylko dochodów własnych i otrzy-
mywanych subwencji lepiej od-
daje hasło naszego rankingu (za-
możność)”.

Analizując budżety gmin od-
jęto także składki przekazywane 
przez samorządy w związku z sub-
wencją równoważącą tak zwany 
„podatek janosikowy”. Do fak-
tycznie zebranych dochodów do-
dano skutki zmniejszenia stawek, 
ulg i zwolnień w podatkach lokal-
nych. Chodzi o to, by porównywać 
faktyczną zamożność, a nie skutki 
podejmowanych w gminach decy-
zji fiskalnych.

Tychy z wynikiem 4922,19 zł 
na osobę wśród miast na prawach 
powiatu zajęły 11. miejsce (w ubie-
głym roku miasto było na 13. pozy-
cji). Zwycięzcą w tej kategorii jest 
Sopot. Kolejne miejsca w pierwszej 
dziesiątce rankingu zajęły:  Świno-
ujście, Płock, Gliwice, Dąbrowa 
Górnicza, Nowy Sącz, Ostrołęka, 
Gdynia, Krosno i Konin. Wśród 
miast wojewódzkich zwycięży-

ła Warszawa przed Wrocławiem 
i Opolem, a wśród gmin wiejskich 
najlepszy podobnie jak przed ro-
kiem okazał się Kleszczów przed 
Rewalem i gminą Rząśnia w woj. 
łódzkim.

– Cieszę się, że Tychy tak do-
brze wypadły w rankingu i zna-
lazły się w gronie najzamożniej-
szych miast. W tym roku budżet 
naszej gminy po raz pierwszy 
przekroczył miliard złotych – 
to dowód na to jak wiele inwe-
stujemy, jak wiele robimy w na-
szym w mieście. Dobra kondycja 
finansowa jest bardzo istotna 
także z uwagi na coraz większe 
obciążenia finansowe nakłada-
ne przez władze centralne na sa-
morządy. W tym kontekście nie-
pokojący jest fakt, że w ostatniej 
dziesiątce rankingu wśród miast 
na prawach powiatu znalazło 
się aż dziesięć miast z nasze-
go województwa – mówi An-
drzej Dziuba – prezydent Ty-
chów. rU ●

w Minioną niedzielę, 
podczas odpUstU 
odbywającego 
się w parafii św. 
krzysztofa, tradycyjnie 
odbyŁo się święcenie 
pojazdów. jest 
to jedna z największych 
Uroczystości tego typU 
w polsce. tyM razeM 
kierowców pokropiŁ bp 
grzegorz olszowski. 
byŁo to jUż 26. 
wydarzenie tego typU 
w historii Miasta.

W kościele pw. św Krzysztofa naj-
pierw odbyła się msza św. w in-
tencji kierowców, którą koncele-
brował bp Grzegorz Olszowski. 

Po nabożeństwie biskup uro-
czyście kropił samochody wodą 
święconą. Pierwszymi pojazdami, 
które otrzymały błogosławień-
stwo, były: wóz straży pożarnej 
STAR 266 oraz nowe nabytki 
PKM Tychy – mikrobusy MMI. 
Następnie, wraz z proboszczem 
św. Krzysztofa Zenonem Ryzne-
rem, biskup mercedesem kabrio-
letem przejechał ul. Wyszyńskie-
go i Edukacji, aby święcić pojazdy 
tyszan i wiernych przybyłych 
z wielu miast Śląska.

– Dla miasta jest to wydarze-
nie szczególnie ważne z dwóch 
względów. Tychy uchodzą 
za motoryzacyjną stolicę Pol-
ski, a święty Krzysztof patron 
kierowców jest także patronem 

miasta. Uroczystości ku czci św. 
Krzysztofa mają w naszym mie-
ście długą tradycję – skomento-
wał wydarzenie Andrzej Dziuba 
Prezydent Tychów.

Pomimo wciąż dużej liczby 
wiernych uczestniczących w co-
rocznym rytuale, z roku na rok 
można zaobserwować male-
jącą liczbę samochodów. Ten-
dencja zauważalna jest również 
w innych miastach. Socjologowie 
przyczyn doszukują się w wymia-
nie i laicyzacji pokoleń, zaś zwy-
kli przechodnie podawali powody 
bardziej przyziemne jak wyciecz-
kowa pogoda czy nawet niedzie-
la handlowa. W naszym mieście 
jest zarejestrowanych 102.007 aut. 
kaMil peszat ●

komunikat Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Tychach.

nie RYzYKuJ 
– zaszczeP!

Jedenaste W polsCe
tychy w czoŁówce najbogatszych saMorządów – O DWIE LOKATy WyżEJ NIż 
PRZED ROKIEM.

Tychy są, według badań, w czołowej trójce najzamożniejszych miast Śląska.
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26. ŚWięCenie Jakby 
skromnieJsZe
biskUp tradycyjne poświęciŁ KIEROWCóW WRAZ Z ICh POJAZDAMI.

Uroczystość święcenia samochodów odbyła się w Tychach po raz 26.
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środki na zakUp 
rowerów pochodzą 
z prowadzonej 
przez fUndację 
eco textil zbiórki 
niepotrzebnych 
Ubrań i tekstyliów 
do pojeMników z logo 
fUndacji. odzież 
poddawana jest 
recyklingowi, a część 
zysków z przerobU 
wraca na konto 
fUndacji. prowadzenia 
wypożyczalni podjąŁ 
się jeden z trenerów 
Uczniowskiego 
klUbU sportowego 
czUŁowianka, toMasz 
Majcher.

– Na początku działalności otrzy-
maliśmy pięć rowerów trójkoło-
wych – cztery duże, jeden mały, 
a teraz trzy wózki inwalidzkie, 
bardzo lekkie, a także balkoni-
ki rehabilitacyjne i kule – po-
wiedział. – Dzięki współpracy 
z Fundacją Eco Textil, sprzęt 
wypożyczamy bezpłatnie, a pro-
cedura jest bardzo prosta. Wy-
starczy zadzwonić pod numer 
570-911-970, a potem zgłosić się 
do siedziby Rady Osiedla Czu-
łów przy ulicy Narcyzów 24. Nie 
ma żadnej kaucji za wypożycze-
nie, ani innych opłat. Z naszej 
oferty mogą skorzystać wszyscy 
niepełnosprawni mieszkańcy Ty-
chów, a także osoby starsze, któ-
re mają problem z koordynacją 
ruchową. Jeśli chodzi o rowery, 

wypożyczamy je w cyklach dwu-
tygodniowych, ale z opcją prze-
dłużenia. Na przykład chłopczyk 
z niepełnosprawnością wypoży-
czył rower wiosną i w związku 
z tym, że nie ma zapotrzebowania 
na ten rodzaj rowerów, jeździ nim 
cały czas. W przypadku sprzętu 
rehabilitacyjnego nie ma ograni-
czeń czasowych.

Od wiosny do jesieni rowe-
ry są sukcesywnie wypożyczane, 
okres zimowy, kiedy nie ma chęt-
nych, przeznaczony jest na napra-
wy i konserwację.

– Ufamy osobom, które wypoży-
czają rowery i sprzęt, nie wymaga-
my zaświadczeń umów, itd. Przez 
rok od rozpoczęcia działalności nie 
zanotowaliśmy żadnego incydentu 
– dodał T. Majcher. ls ●

sylwia Witman
s.witman@twojetychy.pl

od kilkU dni Mieszkańcy 
czUŁowa narzekają 
na Uciążliwy zapach, 
którego źródŁeM 
Ma być oczyszczalnia 
ścieków przy zakŁadach 
papierniczych. ścieki, 
które trafiŁy do rzeki 
Mlecznej, poczUli także 
Mieszkańcy bierUnia. 
w oczyszczalni 
interweniowaŁa straż 
pożarna, na MiejscU 
byli też pracownicy 
wydziaŁU koMUnalnego 
i ochrony środowiska 
UrzędU Miasta tychy. 
kontrolę w zakŁadzie 
przeprowadziŁ 
wojewódzki 
inspektorat ochrony 
środowiska.

„Mieszkam na ul. Łabędziej, 
od środy codziennie śmierdzi 
zwłaszcza w nocy” – pisze nasza 
czytelniczka. „W środę o 23 wra-
całam z Katowic przez Czułów, 
to ledwo przeżyłam smród w jaki 
wjechałam w okolicy oczyszczal-
ni. Są upały, a nie śpię w nocy 
przy otwartym oknie...”.

Przykry zapach można było 
poczuć nawet tylko przejeżdża-
jąc przez Czułów. W odpowie-
dzi na liczne pytania mieszkań-
ców Urząd Miasta Tychy wydał 
oświadczenie, w którym informu-
je, że źródłem zanieczyszczenia 
rzeki Mlecznej jest zrzut ścieków 
technologicznych z Zakładu Pro-
dukcyjnego TOP SA”, do którego 
doszło w wyniku awarii Oczysz-
czalni Ścieków Czułów sp. z o.o.

„Pracownicy Wydziału Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa Urzę-
du Miasta Tychy w obecności 
straży pożarnej pobrali próbki 
zanieczyszczonej wody i prze-
kazali je do Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowi-
ska w Katowicach, który 26 lipca 
przeprowadził kontrole oczysz-
czalni” – czytamy w oświadcze-
niu. Wyniki badań pobranych 
próbek wody będą znane w po-
łowie przyszłego tygodnia.

Chociaż wyniki nie zosta-
ły jeszcze podane do publicz-
nej wiadomości, WIOŚ nieofi-
cjalnie informuje, że substancje 

wpuszczone do Mlecznej praw-
dopodobnie nie są groźne dla 
środowiska. Potwierdza to straż 
pożarna. – Ze wstępnych usta-
leń wynika, że substancja ta jest 
nieszkodliwa dla środowiska, 
a także zdrowia i życia ludzi, 
powoduje jednak zmianę za-
barwienia wody i ma nieprzy-
jemny zapach – mówi st. bryg. 
mgr inż. Piotr Szojda, komen-
dant Państwowej Straży Pożar-
nej w Tychach.

Z kolei działająca przy za-
kładach papierniczych TOP SA 
Oczyszczalnia Ścieków Czułów 
o.o. poinformowała, że zgłosi-
ła do WIOŚ awarię w związku 
z niedotrzymaniem parametrów 
na odpływie. Wczoraj (29.07) za-
czął się, zaplanowany na około 
dwa tygodnie, postój papierni, 
podczas którego nie będzie do-
pływu świeżych ścieków, co po-

winno zmniejszyć uciążliwości 
zapachowe. Zarząd oczyszczal-
ni zapewnia też, że planuje in-
westycje w modernizację insta-
lacji oraz że zwiększył już dawkę 
środka przeciwodorowego i czę-
stotliwość jego dozowania. Bia-
ły nalot, jaki wytrącił się na dnie 
kanału rzeki Mlecznej, jest – 
zdaniem zarządu oczyszczalni 
– spowodowany nadmiernym 
użyciem bentonitu (materiału 
skalnego) i nie jest niebezpiecz-
ny dla środowiska.

O wynikach badań przeprowa-
dzonych przez WIOŚ poinformu-
jemy w jednym z kolejnych wy-
dań TT.

Rzeka Mleczna wypływa z Ka-
towic Ochojca, płynie przez Ty-
chy i Bieruń, gdzie przy granicy 
ze Świerczyńcem wpada do Go-
styni i razem z jej wodami kieru-
je się do Wisły. ●

Policja nadal notuje rażące przy-
padki blokowania dróg poża-
rowych. Mimo podejmowania 
różnych działań i kampanii, za-
grożenia mandatem karnym 
w wysokości do 500 zł, a tak-
że odholowaniem pojazdu, nie 
wszyscy kierowcy stosują się 
do przepisów.

Od jakiegoś czasu policja pro-
wadzi akcję „Nie odbieraj so-
bie i innym szansy na ratunek”. 
W jej organizację włączyli się tak-
że funkcjonariusze Państwowej 
Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, 
pracownicy Urzędu Miasta Tychy, 
administratorzy wielu nierucho-
mości oraz przedstawiciele spół-
dzielni mieszkaniowych. Przygo-
towano ulotki i plakaty.

– W ramach kampanii „Dziel-
nicowy bliżej nas” policjan-
ci rozmawiają z mieszkańca-
mi o problemach związanych 
z bezpieczeństwem w miejscu za-
mieszkania – informuje Barba-
ra Kołodziejczyk, rzecznik KMP 
w Tychach. – Jednym z najważ-
niejszych problemów jest bloko-
wanie przez pojazdy dróg poża-
rowych i dojazdowych. Wszyscy 
kierowcy muszą zdawać sobie 
sprawę, iż drogi te mają umożli-
wić dojazd służbom ratowniczym 

i podjęcie działań ratujących ży-
cie, zdrowie i mienie. Zastawiając 
drogę dojazdową czy pożarową, 
możemy odebrać sobie, swojej ro-
dzinie czy innym mieszkańcom 
szansę na ratunek. Jednym z przy-
kładów jest blokowanie drogi po-
żarowej na ul. Dmowskiego w Ty-
chach, a podobne działania nasi 
funkcjonariusze przeprowadzili 
wraz ze Strażą Miejską na osied-
lu M. Stwierdzili kilka niepra-
widłowo zaparkowanych pojaz-
dów i w związku z popełnionym 
wykroczeniem sporządzili dwa 
wnioski o ukaranie do sądu. 
Dwa pojazdy zostały odholowa-

ne na koszt właścicieli. Trzeba pa-
miętać, iż służby ratownicze wy-
korzystują większe samochody 
i potrzebują wolnego pasa ruchu 
o szerokości minimum 4 m.

Jak informuje rzecznik tyskiej 
policji, wszelkie uwagi i spostrze-
żenia dotyczące także tego prob-
lemu można zgłaszać pod nume-
rami telefonów dzielnicowych lub 
na adres ich poczty elektronicz-
nej. Znaleźć je można na stronie 
internetowej. Wykorzystać moż-
na do tego celu również aplika-
cję „Moja Komenda” lub Krajową 
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
ls ●

Z danych Izby Administracji 
Skarbowej w Katowicach wyni-
ka, iż w 2018 roku taki dochód 
wykazały 153 osoby, podczas gdy 
rok wcześniej – 129.

Śląscy milionerzy, w tym miesz-
kańcy Tychów i ościennych miej-
scowości, to w większości przed-
siębiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą, opodatkowaną po-
datkiem liniowym (90 proc. 
z łączną kwotą podatku należne-
go 1.260.964.198,00 zł.) oraz doko-
nujący swojego rozliczenia na za-
sadach ogólnych. W grupie osób 
osiągających dochody powyżej 
miliona złotych, znaleźli się rów-

nież podatnicy, uzyskujący do-
chody z obrotu papierami war-
tościowymi. Jak informuje śląska 
skarbówka, coraz częściej milione-
rami są osoby otrzymujące należ-
ności ze stosunku pracy oraz dzia-
łalności wykonywanej osobiście, 
czyli z tytułu umowy o dzieło i zle-
cenia. W roku 2018 takie docho-
dy wykazało 138 osób, co stanowi 
4 proc. śląskich milionerów.

Z zeznań składanych przez po-
datników dotyczących wysokości 
osiągniętego dochodu w woj. ślą-
skim wynika, iż liczba milione-
rów wzrosła w ciągu roku o 573 
osoby. W 2017 było to 2.655 po-

datników, natomiast w 2018 roku 
3.228. Łączna wykazana przez 
nich kwota podatku w 2018 roku 
wyniosła 1.484.691.383 zł.

Dla porównania – w 2006 roku 
mieliśmy 903 milionerów, rok 
później 1281, a np. w 2011 roku 
już 1598, a w 2014 -1728.

Najwięcej milionerów miesz-
ka w okolicach Bielska-Bia-
łej (12 proc. wszystkich ślą-
skich milionerów), Częstochowy 
(11 proc.) oraz Katowic (9 proc). 
Regiony, w których ludzie w ostat-
nim czasie wzbogacili się najszyb-
ciej, to okolice Gliwic, Rybnika 
oraz Tarnowskich Gór. ls ●

w ciągu roku w tychach i powiecie bieruńsko-lędzińskim wzrosła liczba osób osiągających 
dochody powyżej miliona złotych.

PRzYBYwa milioneRów

nie odbieraj innym szansy na ratunek.

dRogi PożaRowe Pod nadzoRem
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Co płynie W mleCZneJ?
awaria w należącej do zakŁadów papierniczych oczyszczalni ścieków 
SPOWODOWAłA ZANIECZySZCZENIE RZEKI I PRZyKRy ZAPACh, ODCZuWALNy ZWłASZCZA 
W CZułOWIE.

bogatsi o WóZki
od rokU w czUŁowie dziaŁa, prowadzona przez fUndację eco-textil, darMowa 
wypożyczalnia rowerów rehabilitacyjnych – TRóJKOłOWyCh TERAZ OfERTA 
WyPOżyCZALNI POWIęKSZyłA SIę O KOLEJNy SPRZęT.
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sylwia Witman
s.witman@twojetychy.pl

wakacje są jUż 
na póŁMetkU. niestety, 
nie wszyscy spędzają 
wolny czas twórczo 
i pożytecznie. 
w ostatniM czasie 
w tyskich parkach 
dochodzi do serii 
dewastacji. niszczone 
są nowe Urządzenia 
rekreacyjne, 
dewastowana jest 
zieleń. tyskie tereny 
rekreacyjne zaMiast 
cieszyć, zbyt często 
przedstawiają 
przygnębiający widok.

Skwer na tzw. zielonej osi przy 
al. Piłsudskiego. Niedawno został 
na nowo zagospodarowany z ini-
cjatywy mieszkańców w ramach 
programu „Zielone podwórka”, 
za 144 tys. zł. Postawiono leża-
ki do wypoczynku, hamaki, na-
sadzono zieleń. Niestety, hamaki 
i siedziska zostały szybko znisz-
czone.

Park „kieszonkowy” przy ul. 
Dębowej – w zeszłym roku zre-
witalizowany i doposażony. Na-
wierzchnia z desek kompozyto-
wych, piękne kolorowe hamaki 
do wypoczynku, oświetlenie. – 
Teraz mamy zniszczone oświet-
lenie, zerwane hamaki, powyry-
wane deski i podeptane rośliny 
– mówi Agnieszka Lyszczok, dy-
rektor Tyskiego Zakładu Usług 
Komunalnych. – To już trzecia 
taka dewastacja w tym miejscu.

Internauci piszą kąśliwie, że ten 
uroczy zakątek to „noclegownia 
dla meneli”, a przejeżdżające raz 
na jakiś czas patrole policji nic nie 
dają, bo bywalcy tego miejsca są 
czujni i chowają się przed wzro-
kiem funkcjonariuszy. Tak samo 
skutecznie, jak imprezująca tam 
po zmroku młodzież.

Urządzenie parku kieszonko-
wego kosztowało ponad pół mi-
liona zł.

Park Niedźwiadków. Ponad-
pięćdziesięcioletnim misiom, 
wyrzeźbionym przez Augustyna 
Dyrdę, w 2018 r. oficjalnie nada-
no imiona: Misia, Tysio i Gutek. 
Komuś jednak nie podobają się 
albo tabliczki z imionami misiów, 
albo same imiona. I to na tyle, 
że już czwarty raz tabliczki zo-
stały wyrwane i zniszczone lub 
ukradzione.

Plac zabaw przy ul. Obywa-
telskiej. Huśtawka typu bocianie 
gniazdo zupełnie zniszczona. 
Zamiast dawać radość najmłod-
szym, stała się obiektem innej 
zabawy, najwyraźniej osób nie-
co starszych. Przykłady podob-
nych dewastacji niestety można 
długo wyliczać.

mobilny monotoring
Tyskie parki pięknieją (za duże 
pieniądze), ale jednocześnie fala 
dewastacji wydaje się narastać. 
Policja i straż miejska nie są w sta-
nie upilnować chuliganów.

– Gdy nasz patrol jest w pobli-
żu, do żadnych nieprawidłowo-
ści nie dochodzi – mówi Ryszard 
Polcyn, komendant Straży Miej-
skiej w Tychach. – Nie jesteśmy 
w stanie patrolować tych miejsc 
cały czas, przez całą dobę. Gdy 

zostajemy wezwani w jedno miej-
sce, w tym samym czasie nie mo-
żemy być gdzie indziej.

Ryszard Polcyn zapewnia, 
że każde zawiadomienie o chu-
ligańskich zachowaniach jest 
sprawdzane, a ilość patroli w czę-
sto dewastowanych miejscach jest 
zwiększona. Ale czy nie lepszym 
rozwiązaniem byłby montaż ka-
mer monitoringu tam, gdzie naj-
częściej są problemy?

– Stacjonarnymi kamerami mo-
nitorujemy obszar w szerszych 
przestrzeniach publicznych – od-
powiada Ryszard Polcyn. Na tere-
nie ulic, placów zainstalowanych 
jest ponad 100 kamer. – Parki mają 
to do siebie, że łatwo się schować 
w zieleń przed okiem tej kamery, 
obraz jest zawężony. Stałego mo-
nitoringu w parkach nie montuje-
my, bo nie przynosi to efektów. Ci, 
którzy zostali złapani przez mo-
nitoring na gorącym uczynku, 
np. na piciu alkoholu, szybko uczą 
się gdzie jest kamera i przenoszą 
się po prostu w inne miejsce. Ale 
mamy w planach zakup mobilnej 
kamery, którą będzie można prze-
mieszczać co jakiś czas w inny re-
jon. W przyszłorocznym budże-
cie prawdopodobnie znajdą się 
już na to środki i będziemy mogli 
takie działania prowadzić. To po-
winno poprawić bezpieczeństwo.

park czy pumptrack?
W Parku św. Franciszka z Asyżu 
młodzież bawi się bardziej twór-
czo i aktywnie. Na pagórkach, 
których tam nie brakuje, urzą-
dzili sobie pumptrack, czyli tor 
do akrobacji rowerowych. Zapał 
do aktywności fizycznej należy 
oczywiście pochwalić, ale…

– Park został zaprojektowany 
w formie pagórków i przez lata 
wszystko było – mówi Urszula 
Paździorek-Pawlik, tyska radna 
z tego okręgu. – Dwa lata temu 
pojawili się pierwsi rowerzyści. 
Było ich kilku i to jeszcze nie był 
problem. Rok temu było ich już 
więcej, a teraz rowerzyści zrobili 
sobie już z tego parku swoją wy-
łączną własność.

W międzyczasie miasto prze-
prowadziło kompleksową rewi-
talizację parku; geologiczną od-
budowę gruntów, renowację 
stawów, nowe alejki. Ale nigdy 
nie był planowany w tym miej-
scu pumptrack.

Według relacji radnej i innych 
mieszkańców, szalejący rowerzyści 
jeżdżą z bardzo dużą prędkością, 
wykonują skoki i jest ich bardzo 
wielu. – Są z tym związane dwa 
problemy. Po pierwsze komplet-
na dewastacja zieleni. Żal patrzeć 
jak ten park teraz wygląda, żal tych 
pieniędzy, które zostały tam włożo-
ne. A po drugie brak bezpieczeń-
stwa. Ludzie przestali tam chodzić 
z dziećmi na spacery, starsi też nie 
czują się bezpiecznie. Zdarzały się 
potrącenia przez rowerzystów. Ale 
wydaje się, że ci młodzi ludzie nie 
widzą żadnego problemu, nie prze-
szkadzała im nawet procesja z koś-
cioła. Przejeżdżali z dużą prędkoś-
cią pomiędzy idącymi.

Agnieszka Lyszczok z Tyskie-
go Zakładu Usług Komunalnych 
obiecuje rozwiązać problem. – Po-
stawimy słupki, by uniemożliwić 
tam jazdę na rowerze – mówi – 
Będziemy rekultywować trawniki 
i dbać o tę zniszczoną zieleń.

Rowerzyści zostaną więc wy-
proszeni z parku. Chociaż wszyscy 
są zgodni, że młodzieży należy się 
miejsce do zabawy i uprawiania 
sportu. – Pumptrack jest w Parku 
Suble, kolejny już powstaje przy 
ul. Gilów – mówi dyrektor TZUK. 
– Zachęcamy, by korzystać z tych 
obiektów.

Trudno jednak realnie mieć 
nadzieję, że młodzież z osied-
la O pojedzie na Mąkołowiec, 
by wyszaleć się na rowerze.

Urszula Paździorek-Pawlik 
przyznaje, że sytuacja w Parku 
św. Franciszka to nie jest wyłącz-
na wina młodzieży. – To dzieje 
się już trzeci rok, a wciąż nie 
została podjęta decyzja o bu-
dowie pumptracka w tej okoli-
cy – mówi. – A jak widać, stał 
się to sport bardzo popularny. 
Ostatnio rzeczywiście da się za-
uważyć, że wszędzie gdzie jest 
jakiś pagórek, pojawia się też 
młodzież z rowerami. To jest 
wyzwanie dla miasta, żeby jak 
najszybciej więcej tych pump-
tracków wybudować.

– Zastanawiamy się nad nowy-
mi lokalizacjami w mieście, gdzie 
takie obiekty mogłyby powstać – 
zapewnia Agnieszka Lyszczok. 
I przestrzega: – Żadna forma de-
wastacji nie pozostaje bezkar-
na i jej sprawcy muszą liczyć się 
z konsekwencjami.

Dowodem niech będzie 
przypadek sprzed dwóch lat. 

Do fontanny na Rynku ktoś 
dosypał środków silnie pienią-
cych się. Żart, wydawałoby się, 
niegroźny i dla niektórych za-
pewne bardzo śmieszny. Jed-

nak spowodował konieczność 
wyłączenia fontanny, jej czysz-
czenia i przeglądu oraz wyko-
nania badań, czy substancja nie 
była groźna dla ludzi i środowi-

ska. Sprawca tego dowcipu zo-
stał namierzony dzięki nagra-
niu z monitoringu i obciążony 
kosztami czyszczenia i konser-
wacji fontanny. ●

wszystko w raMach 
kończącego się wŁaśnie 
projektU „dobre 
przedszkole na dobry 
start”, którego celeM 
jest wyrównywanie 
szans rozwojowych 
dzieci ze specjalnyMi 
potrzebaMi 
edUkacyjnyMi.

W ramach projektu, którego reali-
zacja rozpoczęła się w maju ubie-
głego roku, zakupiono także nowy 
sprzęt i specjalistyczne pomoce 
dydaktyczne. – To świetny pro-
gram, dzięki któremu dzieci nie 
tylko mogły się rozwinąć i zdobyć 
nowe umiejętności, ale także do-
staliśmy nowy sprzęt, na którym 
dalej możemy pracować. Ważne 
jest także to, że rodzice nie mu-
sieli iść z dziećmi do przychod-
ni – wszystkie zajęcia odbywały 
się w przedszkolu przez specjal-
nie przeszkolonych pracowników 
placówki – mówi Marzena Goj, 
dyrektor Przedszkola nr 10 w Ty-
chach, w którym z projektu sko-
rzystało ośmioro dzieci.

Projekt był realizowany także 
w Przedszkolu nr 29 z oddziałami 
integracyjnymi, Przedszkolu nr 
12 z oddziałami integracyjnymi 
i specjalnymi oraz w Przedszko-
lu nr 8 „Zielony Ogród”. Zakła-
dał on rozszerzenie dotychczaso-
wej oferty placówek o dodatkowe 
zajęcia edukacyjne oraz specja-

listyczne: logorytmiki, senso-
plastyki, arteterapii, terapii ręki, 
dogoterapii, hipoterapii, zajęcia 
terapeutyczne prowadzone meto-
dą W. Sherborne oraz Snoezelen, 
z zakresu radzenia sobie z agresją, 
zajęcia z elementami terapii in-
tegracji sensorycznej, stymulują-
ce rozwój psychoruchowy, wspo-
magające dzieci z zaburzeniami 
spektrum autyzmu lub innymi 
trudnościami w budowaniu re-
lacji społecznych.

– Przedszkola zaspokajają pod-
stawowe potrzeby dzieci, ale wie-
my, że dzieci z dysfunkcjami i  nie-
pełnosprawnościami wymagają 
szczególnej opieki. Dlatego pro-
gramy takie jak „Dobre przed-
szkole na dobry start” pomagają 
zapewnić im odpowiedni rozwój 
psychoruchowy i emocjonalny. 
W ramach projektu swoje kwalifi-
kacje i kompetencje poprzez udział 
w szkoleniach, kursach i studiach 
podyplomowych podniosło także 
26 nauczycieli z przedszkoli ob-
jętych programem. Dzięki temu 
jeszcze lepiej mogą wykonywać 
swoją pracę – mówi Maciej Gra-
matyka, zastępca prezydenta Ty-
chów ds. społecznych.

W każdym z przedszkoli po-
wstały Sale Doświadczeń Świa-
ta – specjalnie wyodrębnione 
pomieszczenia do terapii dzieci 
ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi, wyposażone w różne 
urządzenia stymulujące rozwój 

zmysłów, a tym samym rozwój 
dziecka. Dzięki terapii w takiej 
sali dzieci mają możliwość od-
bierania nowych, różnorodnych 
bodźców.

W trzech przedszkolach (P29, 
P10, P8) powstały także miejsca 
do prowadzenia terapii integra-
cji sensorycznej wyposażone 
w specjalistyczny sprzęt (m.in. 
podwiesia, platformy, huśtawki, 
hamaki) do usprawnienia małej 
i dużej motoryki. Dzięki terapii 
dzieci ze specjalnymi potrze-

bami edukacyjnymi poprawiły 
swoją orientację przestrzenną 
oraz mogły kształtować prawid-
łowe wzorce ruchowe i stabilną 
postawę ciała.

Miasto Tychy pozyskało 
na jego realizację dofinansowa-
nie z Unii Europejskiej (z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020) w wysokości blisko 
350 tys. złotych, całkowita war-
tość projektu to ponad 410 tysię-
cy złotych. rU ●

WakaCJe i… deWastaCJe 
tyskie parki pięknieją, ALE WIELE NOWyCh uRZąDZEń bARDZO SZybKO PADA łuPEM WANDALI.

na dobry start
w czterech tyskich przedszkolach 41 PRZEDSZKOLAKóW W WIEKu 3–6 LAT PRZEZ 15 MIESIęCy uCZESTNICZyłO 
W ZAJęCIACh M.IN.: Z LOGORyTMIKI, SENSOPLASTyKI, ARTETERAPII, TERAPII RęKI, DOGOTERAPII ORAZ hIPOTERAPII, A TAKżE 
W ZAJęCIACh TERAPEuTyCZNyCh I SPECJALISTyCZNyCh.

Program realizowano m.in. w Przedszkolu nr 29 w Tychach.
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Młodzieży brakuje miejsc do uprawiania rowerowych akrobacji. 
Na zdjęciu „dziki” pumptrack w parku św. Franciszka.
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flash PółkOlONiści W reDakcji „tWOich tychóW”

Naszą redakcję odwiedziła grupa uczestników półkolonii, organizowanych przez Tyskie 
Centrum Korepetycji, wraz z opiekunką Elżbietą Pisarzowską. Młodzi ludzie dowiedzieli się 
jak powstaje gazeta i czego dziennikarz potrzebuje do pracy. Niektórzy z nich nie ukrywali, 
że widzą siebie w tym zawodzie w przyszłości. życzymy powodzenia! sw ●
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Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy  przy al. 
Niepodległości 49 na VII piętrze  został wywieszony wykaz nieruchomości 

przewidzianych do:

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 1825/90, o pow. 154 m2, położonej w Tychach przy ul. Brzozowej/Hlonda, na cele ogrodu 
przydomowego oraz pod budynek gospodarczy na cele składowe, magazynowe,  na czas 
nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część 
działki nr 493/246, o pow. 216 m2, położonej w Tychach przy ul. Sublańskiej, na cele ogrodu 
przydomowego, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 
nr 470/246, o pow. 21 m2, położona  w Tychach przy ul. Sublańskiej, na cele ogrodu 
przydomowego, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część 
działki nr 471/246, o pow. 20 m2, położonej w Tychach przy ul. Sublańskiej, na cele ogrodu 
przydomowego, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część 
działki nr 472/246, o pow.20 m2, położonej w Tychach przy ul. Sublańskiej, na cele ogrodu 
przydomowego, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 
nr 484/246, o pow. 485 m2, położona  w Tychach przy ul. Sublańskiej, na cele ogrodu 
przydomowego, dojście i dojazd, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 
nr 483/246, o pow. 128 m2, położona  w Tychach przy ul. Sublańskiej, na cele ogrodu 
przydomowego, dojście i dojazd, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 
nr 482/246, o pow. 115 m2, położona  w Tychach przy ul. Sublańskiej, na cele ogrodu 
przydomowego, dojście i dojazd,  na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 
nr 481/246, o pow. 447 m2, położona  w Tychach przy ul. Sublańskiej, na cele ogrodu 
przydomowego, dojście i dojazd, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 
480/246,  485/246 o pow. 121 m2, położone w Tychach przy ul. Sublańskiej, na cele ogrodu 
przydomowego, dojście i dojazd, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 
479/246,  486/246 o pow. 86 m2, położone w Tychach przy ul. Sublańskiej, na cele ogrodu 
przydomowego, dojście i dojazd,  na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 
478/246, 487/246, o pow. 89 m2, położone w Tychach przy ul. Sublańskiej, na cele ogrodu 
przydomowego, dojście i dojazd, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 
477/246,  488/246 o pow. 129 m2, położone w Tychach przy ul. Sublańskiej, na cele ogrodu 
przydomowego, dojście i dojazd, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 
476/246,  489/246 o pow. 133 m2, położone w Tychach przy ul. Sublańskiej, na cele ogrodu 
przydomowego, dojście i dojazd, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 
475/246,  490/246 o pow. 93 m2, położonej w Tychach przy ul. Sublańskiej, na cele ogrodu 
przydomowego, dojście i dojazd,  na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 
474/246, 491/246 o pow. 81 m2, położonej w Tychach przy ul. Sublańskiej, na cele ogrodu 
przydomowego, dojście i dojazd, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 
473/246, 492/246 oraz część działek 471/246, 472/246, 493/246, o pow. 95 m2, położone 
w Tychach przy ul. Sublańskiej, na cele ogrodu przydomowego dojście  i dojazd, na czas 
nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część 
działki nr 409199, o pow. 81 m2, położonej w Tychach przy ul. Beskidzkiej, na cele ogrodu 
działkowego,  na okres do 3 lat.

Prezydent Miasta Tychy
30 lipca 2019 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Osiedli D i G w rejonie ulic: Henryka Dąbrowskiego, 
Grota Roweckiego, Alei Niepodległości, Beskidzkiej i linii kolejowej w Tychach

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały 
Nr IX/181/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedli D i G w rejonie ulic: Henryka 
Dąbrowskiego, Grota Roweckiego, Alei Niepodległości, Beskidzkiej i linii kolejowej w Tychach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43‑100 Tychy, 
z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, 
której wniosek dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej (ePUAP: /UMTychy/skrytka) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Szczegółowe określenie granic obszaru objętego 
przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się:
1) do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,
2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://

bip.umtychy.pl/ (zakładki: a) Zamierzenia władzy --> Zagospodarowanie przestrzenne 
--> Przystąpienie do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego; b) Prawo 
Lokalne --> Uchwały Rady Miasta --> 2019 Czerwiec).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej 
zakładce w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale Planowania 
Przestrzennego i Urbanistyki.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej

/‑/ mgr Igor Śmietański

Prezydent Miasta Tychy
30 lipca 2019 r.

OGŁOSZENIE
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr VIII/152/19 z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru w rejonie ulic: Lokalnej, Serdecznej, linii kolejowej  

oraz doliny Potoku Tyskiego w Tychach.
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), informuję o przyjęciu 
przez Radę Miasta Tychy Uchwałą Nr VIII/152/19 z dnia 30 maja 2019 r., dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU  
W REJONIE ULIC: LOKALNEJ, SERDECZNEJ, LINII KOLEJOWEJ ORAZ  

DOLINY POTOKU TYSKIEGO W TYCHACH.
Z treścią planu miejscowego oraz:
a) uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 

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

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

i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
‑ propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

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

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 

/‑/ mgr Igor Śmietański  

reklama

komunikaty

komunikat

MŁodzież ksztaŁcąca 
się w technikUM 
kolejowyM w tychach 
zyska jeszcze większe 
Możliwości zdobywania 
specjalistycznej wiedzy 
zawodowej w praktyce. 
dzięki wspóŁpracy 
szkoŁy ze spóŁką 
pkp cargo service 
Uczniowie Mogą M.in 
liczyć na stypendia, 
specjalistyczne kUrsy 
czy wakacyjną pracę 
w zawodzie którego się 
Uczą.

Technikum Kolejowe i spółka 
PKP Cargo Service współpracu-
ją od początku istnienia szkoły. 
Dotychczas uczniowie mogli ko-
rzystać z praktyk zawodowych 
organizowanych przez tę spółkę, 
ale zakres tej współpracy będzie 
się rozszerzać. 23 lipca dyrektor 
szkoły Ludmiła Łogiewa-Fierla 
i prezes zarządu PKP Cargo Ser-
vice Franciszek Kostrzewa podpi-
sali list intencyjny w tej sprawie.

– Cieszymy się że zostało to za-
pisane – mówi Ludmiła Łogie-
wa-Fierla. – Dotychczas nasza 
współpraca opierała się o umo-
wę dotyczącą organizacji prak-
tyk i dużą wzajemną życzliwość. 
Podpisanie listu intencyjnego 
to na pewno ważny moment dla 
szkoły i dla naszej współpracy.

– List to deklaracja dalszej 
współpracy w zakresie praktyk, 
ale też ścisłej współpracy z ucz-
niami którzy deklarują chęć pod-
jęcia pracy u nas – mówi prezes 
Franciszek Kostrzewa. – Przewi-
dujemy możliwość ufundowania 
dla nich stypendiów.

– Młodzież będzie też mogła 
korzystać ze specjalistycznych 
kursów, m.in. ćwiczeń na sy-
mulatorach jazdy, takich, jakie 
mają maszyniści – dodaje dy-
rektor szkoły. – Takie specjali-
styczne kursy zawodowe wykra-
czają poza program nauczania 
w szkole.

Technikum kolejowe kształ-
ci w zawodach: technik elektro-
energetyk transportu szynowego, 
technik automatyk sterowania ru-
chem kolejowym, technik trans-
portu kolejowego, technik budow-
nictwa kolejowego. Jak zapewnia 
prezes PKP Cargo Service Fran-
ciszek Kostrzewa, absolwenci nie 
muszą obawiać się o to, czy znaj-
dą zatrudnienie. – Dajemy gwa-
rancję zatrudnienia, o ile ucznio-
wie wyrażą chęć pracy i spełnią 
wymóg zdrowotny, co jest bardzo 
ważne w zawodach kolejowych – 
podkreśla. – Z chwilą, gdy podej-
mą z nami stosunek pracy i będą 
chcieli kształcić się dalej, prze-
widujemy możliwość finansowa-
nia studiów. Jako spółka mamy 
duże potrzeby zatrudnienia, tak 
że technikum w Tychach jest dla 
nas istotnym wsparciem – doda-
je prezes.

Podczas uroczystości podpisa-
nia listu intencyjnego o współpra-
cy, szkołę kolejową reprezentowali 
dyrektor Ludmiła Łogiewa-Fier-
la i Andrzej Kowol, prezes spół-
ki Śródmieście – organu prowa-
dzącego szkołę. Z ramienia PKP 
Cargo Service obecni byli pre-
zes zarządu Franciszek Kostrze-
wa i członek zarządu Małgorzata 
Krówczyńska.

Gośćmi uroczystości byli też: 
zastępca prezydenta Tychów Ma-
ciej Gramatyka, członek komisji 
ds. badania wypadków kolejo-
wych Wiesław Trepka, Ewa Sta-
chura Pordzik – prezes Tyskiej 
Podstrefy Ekonomicznej, Kata-
rzyna Ptak – dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Tychach 
i Anna Krawczyk – dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Mimo wakacji pojawiło się też 
kilkoro uczniów. sw ●

praCa gWarantoWana
będą praktyki, stypendia i kUrsy DLA uCZNIóW TySKIEJ „KOLEJóWKI”.

reklama

Jak widać, z podpisanego listu intencyjnego wszyscy są 
zadowoleni. Od prawej: dyrektor Ludmiła Łogiewa-Fierla, 

prezes Franciszek Kostrzewa i Małgorzata Krówczyńska.
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Ścieżka powstała w ramach pro-
jektu „Bosonodzy” realizowane-
go wspólnie przez Fundację „Ko-
palnia Kreatywności”, Placówkę 
Wsparcia dla Dzieci i Młodzie-
ży „Baza” a także DDPS „Wrzos”. 
Koszt budowy ścieżki wyniósł 5 
tys. złotych. Środki te pozyskane 
zostały w ramach konkursu orga-

nizowanego przez Fundację Tesco 
„Decydujesz, pomagamy”, w któ-
rym projekt „Bosonodzy” zwycię-
żył. Projekt został zrealizowany 
przez Piotra Suleja, właściciela 
firmy „Maxfer”.

Uroczystość otwarcia, poza 
częścią oficjalną, przebiegła 
głównie w formie integracyjne-

go pikniku. Ogłoszone również 
zostały wyniki dwóch konkursów 
organizowanych przez Placówkę 
Wsparcia dla Dzieci i Młodzie-
ży „Baza”. W pierwszym z nich, 
konkursie plastycznym polega-
jącym na narysowaniu projektu 
wymarzonej ścieżki sensorycz-
nej, wzięło udział 14 prac. Trój-
ka lauretatów została wyłoniona 
podczas głosowania na Facebo-
ok-u trawjącym do 30.06. Zwy-
ciężyła Paulina Latusek-Zembala, 
drugie miejsce zdobyła Martyna 
Burczek a trzecie Wiktoria Latu-
sek-Zembala. Drugi konkurs na-
tomiast polegał na zebraniu jak 
największej liczby plastikowych 
nakrętek, wykorzystanych do wy-
pełnienia jednego z pól ścieżki 
sensorycznej. W tym przypadku 
laureatów było aż czterech: Emi-
lia Faulhaber-1280 nakrętek, Do-
rian Biela-590 nakrętek, Oliwia 
Latusek-Zembala-550 nakrętek 
oraz Maksymilian Konieczny-
430 nakrętek. Wszystkim wyżej 
wymienionym podopiecznym 

zostały wręczone nagrody dydak-
tyczne przez mgr Aleksandrę Spi-
sak-Golemo, Główną specjalistkę 

ds. Pomocy Rodzinie i Dziecku. 
Zgromadzeni w trakcie biesia-
dowania mogli poczęstować się 

grillowanymi kiełbaskami, czy 
obejrzeć pokaz taneczny dzieci 
z grupy „Smyki”. ao ●

kino Jak Z gWiaZd
„w opinii Mieszkańców niektóre bUdynki zyskaŁy sobie Miano nowoczesnych. 
DO NICh NALEżą MIęDZy INNyMI PAWILON SKLEPOWy (ChODZI O PAWILON Z hALą MIęSNą 
NA AL. NIEPODLEGłOŚCI) I PRZySTANEK KOLEJOWy TyChy ZAChODNIE. TRZECIM TAKIM 
ObIEKTEM JEST KINO ANDROMEDA.”

w taki sposób 
w 1962 rokU pisano 
o najnowszych 
tyskich realizacjach 
na ŁaMach Miesięcznika 
„architektUra”. opinia 
Mieszkańców nie byŁa 
bezzasadna.

Wszak, jak pisze Maria Lipok-
Bierwiaczonek w przewodniku 
„Od socrealizmu do postmo-
dernizmu. Unikatowe Nowe Ty-
chy”, kino w momencie otwar-
cia wiosną 1961 roku należało 
do największych w Polsce i naj-
lepiej wyposażonych technicznie. 
Któż by zatem nie chciał skorzy-
stać z możliwości obejrzenia fil-
mu w takich dogodnych warun-
kach.

Andromeda została zlokali-
zowana w obrębie dzisiejszego 
placu Baczyńskiego. Architekci 
zatem musieli sprostać wyma-
ganiom głównych projektan-
tów miasta Hanny Adamczew-
skiej i Kazimierza Wejcherta, 
którzy narzucili im, aby budy-
nek nie odstawał od koncep-
cji zabudowy placu i wyglądał 
tak, jak pozostałe obiekty w tej 
części osiedla B. Projektantami 
kina byli Henryk Borowy i Je-
rzy Dąbrowski, którzy pracowa-
li w Nowej Hucie i Warszawie. 
Obaj współpracowali ze Zbi-
gniewem Jaroszyńskim, który 
był współautorem szkoły pawi-
lonowej na ul. Elfów. Takie ko-
notacje zawodowe mogą pomóc 
nam w poszukiwaniach genezy 
zaangażowania Dąbrowskiego 
i Borowego w projektowanie 
ważnego tyskiego budynku.

Obaj stanęli przed niełatwym 
zadaniem. Kino wymaga inne-
go rozplanowania i kubatury 
niż bloki mieszkalne. Wciśnię-
cie go do formy czterokondyg-
nacyjnego budynku przykrytego 
dwuspadowym dachem mogło 
okazać się zdradliwe. Tak też się 
stało. Wejście do kina, choć zaak-
centowane w pierzei placu, było 
najsłabszym elementem całego 
budynku. Dopiero po przekro-
czeniu progu kina można było 
docenić talent architektów, któ-
ry tutaj objawił się w projekcie 
wnętrz.

Niezwykle wysmakowa-
ny wystrój pomieszczeń kina, 
w którym wykorzystano różne 
interesujące pomysły aranża-
cyjne, robił wrażenie nie tylko 
na miłośnikach dziesiątej muzy. 
„Wnętrza kina oraz poczekal-
ni proste, bardzo przestrzen-
ne i utrzymane w spokojnych 
fakturach i barwie podobają się 
mieszkańcom Tychów i uznane 
są za jedno z lepszych rozwią-
zań tego typu” pisano o Andro-
medzie we wspomnianej „Ar-
chitekturze”. Prostota i umiar 
były tu dominujące. Pomiesz-
czeniem, które miało najwięk-
szy ciężar reprezentacyjny była 
poczekalnia. Był to hall, w któ-
rym widzowie czekali aż zosta-
ną wpuszczeni na salę widow-
ni. Jego wystrój został bardzo 
starannie przemyślany i zapro-
jektowany. Architekci zaprosi-
li do współpracy artystę mala-
rza Kazimierza Gąsiorowskiego. 
Choć związany z Warszawą two-
rzył w całej Polsce, jego prace 
– dekoracje malarskie i mozai-

ki – ozdobiły budynki w Gdyni, 
Tarnowie, Oświęcimiu, Bytomiu 
oraz, rzecz jasna, w Warszawie. 
Na największej ze ścian pocze-
kalni wykonał on dekorację ma-
larską o abstrakcyjnej formie. 
W obrębie tego hallu znajdo-
wała się także finezyjna antre-
sola o nieregularnym kształcie 
wsparta na okrągłych, rozsze-
rzających się ku górze słupach. 
Na suficie nad antresolą zo-
stał umieszczony neon w po-
staci prostych, nieregularnych, 
przecinających się linii, które 
tworzyły kompozycję świetlną 
o niezmiernie frapującym ry-
sunku. Detal ten został powtó-
rzony na suficie nad wejściem. 
Neony, choć o innym kształcie, 
zdobiły także elewację frontową 
budynku. Nad trzecim piętrem 
umieszczono napis „Kino”, a nad 
parterem jego nazwę.

Tyska Andromeda mogła po-
mieścić aż 650 widzów. Przy ta-
kiej liczbie miejsc konieczne było 
wprowadzenie możliwości wyjścia 
z sali projekcyjnej bezpośrednio 
na zewnątrz, po to, aby uniknąć 
tworzenia się tłoku w hallu. Ko-
lejni widzowie korzystali z pocze-
kalni do momentu, aż poprzedni 
opuścili salę kinową.

Wielu tyszan ma z pewnoś-
cią miłe wspomnienia związa-
ne z Andromedą, chodzili tu-
taj na randki, może tu właśnie 
po raz pierwszy w życiu ogląda-
li filmy na dużym ekranie. Nieza-
leżnie od okoliczności, jakie to-
warzyszyły ich pobytom w kinie, 
jedno jest pewne – Andromeda 
była gwiazdą pośród górnoślą-
skich kin. anna syska ●

Fronton kina „Andromeda” w latach jego świetności.  
Fot. Zygmunt Kubski, ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.

miasto na waRsztacie (35)

boso, ale beZpieCZnie
w środę (24.07) w ogrodzie dziennego doMU poMocy spoŁecznej „wrzos” OTWARTO ŚCIEżKę SENSORyCZNą, KTóRA POWSTAłA DZIęKI WyGRANEJ W KONKuRSIE.

w Uroczystości brali UdziaŁ podopieczni 
seniorzy z ddps „wrzos”, przedstawiciele Mops-U, 
MzbM-U a także wiceprezydent Miasta Maciej 
graMatyka i przewodnicząca rM barbara 
konieczna.ścieżka sensoryczna to swego 
rodzajU chodnik skŁadający się z odcinków 
nawierzchni wykończonych różnyMi MateriaŁaMi. 
Mogą to być szyszki, trawa, piasek, kora, 
żwir i inne. zależnie od wykończenia, Można 
po niej bezpiecznie porUszać się boso. tego 
typU obiekty kierowane są gŁównie dla dzieci, 
jednak nie tylko. w przypadkU najMŁodszych 
Użytkowników, poMaga iM w poznawaniU świata 
poprzez bezpośrednie odczUwanie jego nowych 
eleMentów a także poMaga w ćwiczeniU równowagi 
i koordynacji rUchowej. doznania tego typU często 
wykorzystywane są również terapeUtycznie U osób 
starszych, niewidoMych.
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1 sierpnia, czwartek
godz. 10.30 – SZTuKA X MuZy – projekcja 
filmu „Kocha, lubi, szanuje” (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 16 – SZTuKA X MuZy – projekcja filmu 
„Sierpień w hrabstwie Osage” (MbP – Mediate-
ka, al. Piłsudskiego 16)

2 sierpnia, piątek
godz. 16 – bAJKOTEKA – projekcja filmu dla 
dzieci „Toy Story” (MbP – Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 20.30 – PLENEROWE KINO fREELOVE 
– projekcja filmu „Jeszcze nie koniec” (ogród 
MCK, ul. bohaterów Warszawy 26)

3 sierpnia, sobota
godz. 11 – WARSZTATy DLA DOROSłyCh: 
„Pająki ludowe – lokatorzy podsufitowych 
przestrzeni” (Muzeum Miejski – Stary Magistrat, 
pl. Wolności 1)
godz. 15 – bEZPIECZNE WAKACJE NA KAROLI-
NIE – Rajd rowerowy i festyn rodzinny, koncert 
zespołu Eloi (Ryneczek os. K – pl. Korfantego)
godz. 16.30 – SPOTKAJMy SIę NA OSADZIE 
CZułóW – piknik rewitalizacyjny na osiedlu 
Osada (ul. Katowicka)

4 sierpnia, niedziela
godz. 11 – PORANKI MuZyCZNE: „Muzyka 
świata, świat muzyki” – koncert zespołu Rogo-
wiecka/Kopietz/Mysłek Trio (dziedziniec Tea-
tru Małego, ul. hlonda 1)

5 sierpnia, poniedziałek
godz. 18 – ANDROMEDA – KINO, JAKIE 
ZNAMy: prelekcja oraz projekcja filmu „Aqua-
rius” (Pasaż Kultury Andromeda, pl. baczyń-
skiego)

4 sierpnia: „MUzyka świata, 
świat MUzyki” – koncert zespoŁU 
rogowiecka/kopietz/MysŁek trio, 
dziedziniec teatrU MaŁego

ar
c.

RozmowY 
ze światem
Rok 2019 został przez Sejm 
ustanowiony jako Rok Gustawa 
Herlinga-Grudzińskiego, w tym 
bowiem roku przypada 100. rocz-
nica urodzin pisarza. Z tej też 
przyczyny Wydawnictwo Litera-
ckie postanowiło wydać dzieła ze-
brane Herlinga. Do tej pory uka-
zało się 9 tomów. Kilka dni temu, 
do rąk czytelników trafił drugi 
tom „Dziennika pisanego nocą” 
obejmujący lata 1982-1992.

Herling zaczął pisać dziennik 
kiedy na stałe osiadł w Neapo-
lu. Część zapisków ponoć spalił. 
W paryskiej „Kulturze” zamiesz-
czał recenzje książek, opowiada-
nia, felietony polityczne. Kiedy 
zmarł Witold Gombrowicz, któ-
ry właśnie w „Kulturze” publi-
kował swój „Dziennik”, Herling 
zaproponował Jerzemu Giedroy-
ciowi, że może to puste miejsce 
teraz on zajmie. Dziennik pisał 
do śmierci.

Czym jest ten dziennik? To wie-
lowątkowa, ogromnie różnorodna 
tematyka. Dla mnie książka ta jest 
rozmową Herlinga ze światem, 
Bogiem, historią, samym sobą. 
Mamy tam np. zapisy dotyczące 
sztuki. Herling–amator, był zafa-
scynowany malarstwem. Patrzy 
na nie przez pryzmat osobistych 
przeżyć. Łączy też obraz z bio-
grafią malarza. Jest pożeraczem 
książek. Zwłaszcza fascynuje go 
literatura rosyjska. Wgłębia się 
w życie tych pisarzy. Ma oczywi-
ście swoich ulubionych: Cwieta-
jewa (to jego zdaniem biografia 
na niejeden film), Mandelsztam, 
Pasternak. To Herling namawia 
Giedroycia aby wydać „Doktora 
Żywago”. I to pomimo kilku gło-
sów krytycznych.

Postacią numer jeden jest jed-
nak Warłam Szałamow, który 
przeżył 20 lat gułagu. Opowiada-
nia Szałamowa o sowieckich obo-
zach to dla Herlinga arcydzieła.

A ma prawo do porównań, 
wszak sam napisał „Inny świat”.

Kolejny wątek to odniesienia 
do sytuacji politycznej – w Pol-
sce, Rosji, na Zachodzie. Herling 
jest bacznym obserwatorem. Kie-
dy dziś czyta się te zapiski, widać, 
że niewiele się w swoich przewi-
dywaniach pomylił.

To co może zastanawiać, a na-
wet dziwić, to fakt, że prawie ni-
czego nie dowiadujemy się z tych 
„Dzienników” o życiu osobi-
stym Herlinga. Chronił rodzi-
nę. I to nie tylko tą włoską, ale 
zwłaszcza siostry i brata, którzy 
mieszkali w Polsce.

Jeśli coś pisze o sobie, to tylko 
w odniesieniu do konkretnych 
zdarzeń. Nie akceptował Neapo-
lu, przez lata próbował zrozumieć 
to miasto, jego mieszkańców. Ko-
chał Włochy, można śmiało posta-
wić tezę, że krajobraz Italii, miasta, 
miasteczka, miały na niego tera-
peutyczny wpływ. Ale nie Nea-
pol. Pod koniec życia zrozumiał, 
że miasto go pokonało. „Tu przyj-
dzie mi umrzeć, i muszę się z tym 
miastem pogodzić” – napisał.

Drugi tom „Dziennika” ma też 
olbrzymie znaczenie z jeszcze jed-
nego powodu. Oto w maju 1991 
roku Herling po ponad 50 la-
tach po raz pierwszy przyjeż-
dża do kraju. Razem z żoną Li-
dią. Jego zapiski z tej podróży, jak 
sam wspomina, mają charakter 
zbyt skąpy i wyrywkowy. To nie 
jest jednak prawda. Opis Warsza-
wy, która wtedy robi na nim przy-
gnębiające wrażenie, rozmowy 
z przyjaciółmi, którzy momenta-

mi czują się zagubieni w tej nowej 
rzeczywistości, i spojrzenie Her-
linga – jakby z boku. Próbuje za-
chować dystans. To nie zawsze, 
na szczęście dla nas, czytelników, 
mu się udaje.

Ważne jest jednak coś innego. 
Na każdym spotkaniu autorskim 
nieprzebrane tłumy. Żona Lidia 
widzi jak jej mąż, we Włoszech 
trochę ignorowany, jest w kra-
ju wielbiony. Ilu ma tu czytel-
ników. Sam Herling zresztą też 
jest zaskoczony. Wszyscy chcą 
się z nim spotkać, każdy chciał-
by go gościć.

Herling jest dla mnie pisa-
rzem bardzo ważnym. Może 
najważniejszym. Dlaczego? Ano 
może dlatego, że dokładnie trafia 
w moje pytania, w moje wątpli-
wości, mój czas, moje postrzega-
nie świata i ludzi. Zadaje w moim 
imieniu pytania, na które też szu-
kam i pewnie będę dalej szukał 
odpowiedzi. O co chodzi w tym 
krótkim naszym spacerze tutaj?
 jan MazUrkiewicz ●

gustaw Herling- grudziński
„dziennik pisany nocą.  

1982-1992” – tom 2.
dzieła zebrane – tom 8.

Wydawnictwo literackie.

z Mojej póŁki

reklama

Nie tylko zresztą jego, bo koncert 
„Dzień, w którym pękło nieco” de-

dykowany był także innym arty-
stom z kręgu bluesa, którzy przed-

wcześnie odeszli z tego świata: 
Ryszardowi Skibińskiemu, Jano-
wi „Kyksowi” Skrzekowi, Jerzemu 
Kawalcowi i Pawłowi Bergerowi.

Na scenie RMC grali i śpie-
wali m.in. Sebastian Riedel, Le-
szek Winder, Jan Gałach, Mi-
chał Kielak, Bartek Miarka, 
Krzysztof Głuch i wielu in-
nych. ww ●

dZień, W którym pękło 
niebo
niezwykŁe MUzyczne spotkanie W RIEDEL MuSIC CLub. SALA KLubu PęKAłA W SZWACh.

Na scenie Riedel Music Club pojawiło się kilkunastu muzyków z kręgu bluesa. 
Na pierwszym planie Sebastian Riedel, syn patrona klubu.
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do niezwykŁego koncertU doszŁo w Minioną 
sobotę, 27 lipca w riedel MUsic clUb przy Ul. 
oświęciMskiej. nieprzebrane tŁUMy wypeŁniŁy 
salę i teren wokóŁ, by na kilka dni przed 25. 
rocznicą śMierci patrona klUbU – ryszarda 
riedla – Uczcić jego paMięć i wspoMnieć jego 
twórczość.
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staże i praktyki 
to coraz Mniej 
popUlarna forMa 
zdobywania pierwszych 
doświadczeń 
zawodowych, 
większość MŁodych 
lUdzi po zakończeniU 
naUki po prostU idzie 
do pracy. jednak 
powiatowy Urząd pracy 
w tychach opracowaŁ 
i zrealizowaŁ prograM 
praktyk, który 
UzyskaŁ rekoMendację 
do Upowszechnienia 
i wdrożenia na terenie 
caŁego krajU.

Przez pół roku w tyskim PUP 
pracowała grupa studentów so-
cjologii z Uniwersytetu Śląskiego. 
Młodzi ludzie uczyli się swojego 
zawodu w praktyce, realizując 
przy okazji użyteczne dla pracow-
ników urzędu badania fokusowe 
i ewaluacyjne. Ta współpraca 
sektora nauki i rynku pracy była 
możliwa dzięki grantowi uzy-
skanemu w ramach programu 
„Czas na staż”. W tym projekcie, 
realizowanym przez Inkubator 
Innowacyjności z Białegostoku, 
testowano 32 nowatorskie formy 
staży. Tylko cztery z nich – w tym 
wspólny projekt PUP w Tychach 
i Uniwersytetu Śląskiego – uzy-
skały wyróżnienie i rekomenda-
cję do wdrażania na terenie ca-
łego kraju.

studenci dla urzędu
– Pomysł narodził się na posie-
dzeniach Rady Programowo-
Biznesowej działającej przy In-
stytucie Socjologii Uniwersytetu 
Śląskiego, której jestem człon-
kiem – mówi Katarzyna Ptak, 
dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Tychach. – Tam zasta-
nawialiśmy się nad innowacyjny-
mi rozwiązaniami dla studentów 
w ramach nabywania przez nich 
doświadczenia. W tym czasie zo-
stał ogłoszony konkurs na inno-
wacyjne projekty dla osób mło-
dych „Czas na staż”. Złożyliśmy 
wniosek i uzyskaliśmy grant.

Dzięki grantowi (wysokości 44 
tys zł) powstał projekt „WORK 
for JOB – przez praktykę do pra-
cy”. Wzięło w nim udział dzie-
więcioro studentów, wyłonio-
nych przez Uniwersytet Śląski. 
W tyskim PUP przez pół roku 
– od stycznia do lipca 2018 r. – 
prowadzili oni badania w trzech 
obszarach:
–  sytuacja na rynku pracy osób 

które podjęły staże u praco-
dawców,

–  losy osób które założyły działal-
ność gospodarczą ze środków 
Funduszu Pracy, po upływie 
wymaganych 12 miesięcy,

–  sytuacja na lokalnym rynku 
pracy cudzoziemców.
– Dla nas są to ważne dane, po-

zwalające ocenić efekty naszych 

działań i udzielanego wsparcia – 
mówi Katarzyna Ptak. – A młodzi 
ludzie mieli okazję, by w praktyce 
wykorzystać zdobytą na studiach 
wiedzę. My jako PUP umożliwi-
liśmy im dotarcie do responden-
tów, natomiast Uniwersytet Śląski 
zajmował się częścią merytorycz-
ną i metodologią badania.

obopólne korzyści
W projekcie wzięli udział studen-
ci drugiego roku studiów licencja-
ckich i pierwszego roku studiów 
magisterskich. Pracowali pod 
okiem dr. hab. Rafała Mustera, ale 
sami także mieli wpływ na sposób 
przeprowadzenia badań. Ich po-
mysłem było m.in zbieranie opi-
nii respondentów przy pomocy 
ankiety internetowej google.

– Na żadnym etapie stażu nie 
zostaliśmy pozostawieni sami 
sobie – mówi Patrycja Kulpa, 
uczestniczka stażu, obecnie stu-
dentka trzeciego roku socjologii 
organizacji i zarządzania UŚ. – 
Przed nim odbyliśmy dwa dwu-
dniowe szkolenia, które pomogły 
nam bardziej się zgrać i stworzyć 
dobrze działające grupy oraz po-
znać metody badań społecznych. 
Ponadto każde ze szkoleń było 
certyfikowane. Podczas trwania 
całego stażu każda z grup miała 
przydzielonego opiekuna z PUP 
Tychy, do którego mogła się zwró-
cić z każdym problemem czy wąt-
pliwością.

Uczestnicy projektu mie-
li określony czas na przeprowa-
dzenie badań i przygotowanie ra-
portu, jednak czas pracy układali 
sobie sami.

– Atutem stażu była jego inno-
wacyjna elastyczna forma – doda-
je Patrycja Kulpa. – Nie musie-
liśmy siedzieć w PUP Tychy ani 
na uniwersytecie w celu zrealizo-
wania wszystkich godzin.

– My przetestowaliśmy przy tej 
okazji model elastycznego czasu 
pracy – mówi dyrektor PUP Ka-
tarzyna Ptak.

Ważną korzyścią dla młodych 
ludzi była też możliwość wydania 
raportu z badań w formie publi-
kacji. Jako praca zbiorowa, opa-
trzona numerem ISBN, jest on 
dostępny w bibliotece Instytutu 
i bibliotece uniwersyteckiej. Zo-
stał też udostępniony instytucjom 
rynku pracy oraz na stronie inter-
netowej PUP Tychy.

– Publikacja, która zamknęła 
całą naszą półroczną pracę wy-
nagradza wszelkie trudy, jakie 
przebyliśmy. Jest ona dla mnie 
potwierdzeniem zdobytego do-
świadczenia. Wiem, że wyni-
ki w niej zawarte zostaną prak-
tycznie wykorzystane przez PUP 
Tychy. Stypendium jakie otrzy-
maliśmy (wysokości 700 zł brut-
to – red.) było miłym dodatkiem 
do wszystkich innych korzyści ja-
kie otrzymaliśmy dzięki udziało-
wi w tym stażu – stwierdza Patry-
cja Kulpa.

Wyróżnienie dla tychów
Studenci otrzymali też zaliczenie 
praktyk i jednego z fakultetów 
w kolejnym semestrze. Dyrektor 
Katarzyna Ptak podkreśla też ko-
rzyści, jakie wyniknęły z projektu 
dla urzędu pracy. – Wyniki badań 
przeprowadzonych przez studen-
tów są wykorzystywane jako pod-
stawa monitoringu realizowanych 
przez nas działań – mówi. – Sta-
nowią podstawę do wdrażania 
nowej lub zmiany dotychczaso-
wej praktyki. Wyciągamy wnioski 
z tych badań.

Projekt „WORK for JOB” zo-
stał wyróżniony przez Białostocką 
Fundację Kształcenia Kadr, koor-
dynatora projektu „Czas na staż”. 
– Spośród 32 testowanych inno-
wacji, fundacja wytypowała czte-
ry najbardziej warte naśladowania 
rozwiązania – mówi Katarzy-
na Ptak. – My jesteśmy jednym 
z tych czterech wyróżnionych 
projektów. Fundacja przesłała 
do ministerstwa rekomendację, 
żeby takie rozwiązania zastoso-
wać systemowo i upowszechniać 
na terenie całego kraju.

Coraz mniej stażystów
Projekt „Czas na staż” miał na celu 
rozwijanie i promowanie tej for-
my zatrudnienia absolwentów. 
Jednak Katarzyna Ptak przyznaje, 
że jest ona coraz mniej popular-
na. – Jeszcze kilka lat temu staże 
cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem zarówno pracodaw-
ców, jak i pracowników – mówi. 
– Dzisiaj wśród pracodawców za-
interesowanie dalej jest, ale wśród 
osób młodych już nie.

Zdaniem dyrektor PUP wynika 
to z obecnych realiów rynku pra-
cy. – Mamy do czynienia ze sta-
rzeniem się społeczeństwa, niż-
szy wiek emerytalny spowodował 
odpływ pracowników, a z powo-
du niżu demograficznego mniej 
młodych osób zasila kadry – wy-
jaśnia. – W Tychach mamy dużo 
miejsc pracy, bezrobocie jest bar-
dzo niskie. Niewiele osób mło-
dych rejestruje się w urzędzie, 
bo najczęściej od razu po ukoń-
czeniu szkoły podejmują pra-
cę. Stypendium dla stażysty jest 
dosyć niskie bo to kwota oko-
ło 850 zł. netto. Nawet najniższa 
pensja na początek zatrudnienia 
jest jednak wyższa.

Jak podaje Katarzyna Ptak, 
w Tychach bezrobotnych jest 
około 2 tysiące osób. Jednocześ-
nie w tyskich firmach zatrudnio-
nych jest około 6 tysięcy cudzo-
ziemców – głównie obywateli 
Ukrainy. – Nawet gdyby te 2 tysią-
ce zarejestrowanych bezrobotnych 
poszło do pracy – a w większości 
są to osoby, które rejestrują się tyl-
ko dla ubezpieczenia i nie planują 
podjęcia pracy – to i tak nie zapeł-
nilibyśmy tej luki kadrowej, która 
wypełnia się dzięki pracownikom 
z zagranicy – mówi dyrektor PUP. 
sylwia witMan ●

w sierpniU tyska rada 
seniorów zaprasza 
na dyżUry staŁe w każdy 
wtorek Miesiąca 
w godz. 16-18, w siedzibie 
przy Ul barona 30 
(p. 209), tel: 32/776-36-36.

A oto aktualna oferta dla senio-
rów.
klUB seNiOra PlatyNa. 
FUNDacja iNterNatiONa-
ler BUND POlska, ul. Eduka-
cji 11, 43-100 Tychy (w budynku 
byłego internatu Zespołu Szkół 
nr 5, wejście od strony Krytej 
Pływalni). Tel. 32/219-10-10 
e-mail: seniorzy.ib@gmail.
com, www.seniorzy-tychy. 
ib-polska.pl.

Zapraszamy na regularne za-
jęcia tematyczne: poniedziałki, 
godz. 11 – plastyczne oraz godz. 
13 – rękodzieła; czwartki, godz. 
9 warsztaty psychologiczne oraz 
godz. 12 – joga śmiechu.

Zajęcia taneczne – w każdy 
czwartek, godz. 16. w Zespole 
Szkół nr 4 w Tychach (al. Biel-
ska 100).

Zajęcia rehabilitacyjno-ru-
chowe (zapisy i informacja tel: 
32/219-10-10). Ponadto warszta-
ty dietetyczne oraz zabawy inte-
gracyjne. Pełny harmonogram – 
w Klubie Platyna.

OśrODek charytatyWNO
-sPOłecZNy OratOriUM 
PrZy ParaFii śW. rODZiNy, 
ul. Elfów 29.
Dzień Wojska Polskiego – ob-
serwacja defilady wojskowej, 
współpraca z środowiskiem 
lokalnym, wycieczka, 30.08 – 
obchody dnia sernika (histo-
ria powstania sernika). Zajęcia 
bieżące.

stOWarZysZeNie „Dar ser-
ca”, ul. Batorego 57.
Realizacja zadania „Żyj lepiej”, fi-
nansowanego przez Urząd Miasta. 
Wtorki, w godz. 16-19.15 – zaję-
cia integracyjno–usprawniająco-
rehabilitacyjne dla osób starszych 
(godz. 16-18). Zajęcia informa-
tyczne dla seniorów w dwóch gru-
pach – godz. 17.15-18.15 i godz. 
18.18 -19.15. Środa, w godz. 
16-19 – Klub seniora. W pierw-
sze czwartki miesiąca (godz. 
16.30-18.30) – konsultacje psy-
chologiczne dla opiekunów osób 
chorych na Alzheimera oraz osób 
starszych, jako pomoc w rozwią-
zywaniu problemów.

streFa seNiOra, ul. Arkadowa 
2, godz. 8 do 14.
1.08 Zajęcia fotograficzne 
(od godz. 9), 2.08 Podróże małe 
i duże (od godz. 9), 5.08 Uroda 
w każdym wieku (od godz. 10), 
6.08 Gimnastyka dla seniora 
(od godz. 11), 7.08 Zajęcia ma-
nualne (od godz.10), 8.08 Zajęcia 
fotograficzne (od godz. 9), 9.08 
Zagadki i łamigłówki (od godz.9), 
12.08 Uroda w każdym wieku 
(od godz. 10), 13.08 Gimnastyka 
dla seniora (od godz. 11), 14.08 
Zajęcia manualne (od godz. 10), 
15 i 16.08 – klub nieczynny, 19.08 
Uroda w każdym wieku (od godz. 
10), 20.08 Gimnastyka dla seniora 
(od godz. 11), 21.08 Zajęcia ma-
nualne (od godz. 10), 22.08 Za-
jęcia fotograficzne (od godz. 9), 

23.08 Profilaktyka schorzeń krę-
gosłupa (od godz. 9), 26.08 Uroda 
w każdym wieku (od godz. 10), 
27.08 Gimnastyka dla seniora 
(od godz. 11), 28.08 Zajęcia ma-
nualne (od godz. 10), 29.08 Za-
jęcia fotograficzne (od godz.9), 
30.08 Profilaktyka schorzeń krę-
gosłupa (od godz. 9).

streFa seNiOra, ul. Barona 
30, tel. 500-224-293. Klub czyn-
ny od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-15.
1.08 Uroda w każdym wieku 
(godz. 10-13), 2.08 Zajęcia ta-
neczne (9-12), 5.08 Zajęcia ma-
nualne (12-15), 6.08 Gimnasty-
ka dla seniora (godz. 9.30-10.30), 
7.08 Taneczny aerobik (12-15), 
8.08 Uroda w każdym wieku 
(godz. 10-13), 9.08 Zajęcia ta-
neczne (9-12), 12.08 Zajęcia ma-
nualne (12-15), 13.08 Gimnasty-
ka dla seniora (godz. 9.30-10.30), 
14.08 Taneczny aerobik (12-15), 
15 i 16.08 – klub nieczynny, 19.08 
Zajęcia manualne (12-15), 20.08 
Gimnastyka dla seniora (godz. 
9.30-10.30), 21.08 Taneczny aero-
bik (12-15), 22.08 Uroda w każ-
dym wieku (godz. 10-13), 23.08 
Zajęcia taneczne (9-12), 26.08 
Zajęcia manualne (12-15), 27.08 
Gimnastyka dla seniora (godz. 
9.30-10.30), 28.08 Taneczny aero-
bik (12-15), 29.08 Uroda w każ-
dym wieku (godz. 10-13), 30.08 
Zajęcia taneczne (9-12). 
leszek sobieraj ●

UrZąd praCy 
Wyróżniony 
Za innoWaCJę
przez póŁ rokU w tyskiM pUp pracowaŁa grUpa stUdentów socjologii 
Z uNIWERSyTETu ŚLąSKIEGO, TESTuJąC INNOWACyJNy PROJEKT STAży DLA MłODyCh.

zaproszenie dla seniorów

ZaPrOsZeNie Na BiesiaDę seNiOra 

Klub Seniora Platyna, działający przy fundacji Internationaler bund 
Polska organizuje biesiadę Seniora (dozwolona od lat… 18).
Odbędzie się ona 3 września, w godz. 15-22 w restauracji „Pod 
napięciem”, ul. Myśliwska 135. Tel: 32/219-10-10 lub 502-567-850.

Dyżury radnych – sierpień 2019 r.
Data Imię i Nazwisko Godzina dyżuru Miejsce dyżuru

1 sierpnia 2019 r.
Czwartek

Rady Grzegorz Kołodziejczyk 16.30÷17.30
Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości 49, s. 305
8 sierpnia 2019 r.

Czwartek
Radny Sławomir Sobociński 16.00÷17.00

Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49, s. 305

13  sierpnia 2019 r.
Wtorek

Radny Grzegorz Gwóźdź 17.30÷18.30
Biuro Poselskie Marka Wójcika

ul. Grota Roweckiego 44/105, Tychy

Radny Sławomir Wróbel 7.30÷8.30
Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości 49, s. 305

20 sierpnia 2019 r.
Wtorek

Radna Karolina Chemicz‑Pałys 16.30÷18.00
Restauracja 43 STO BISTRO

Tychy, Al. Piłsudskiego 8, I piętro
Radna Iwona Oleksiak
Radna Anita Skapczyk
Radny Marek Gołosz

12.00÷13.00
Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości 49, s. 305

21 sierpnia 2019 r.
Środa

Radna Karolina Chemicz‑Pałys 16.30÷18.00
Restauracja 43 STO BISTRO

Tychy, Al. Piłsudskiego 8, I piętro

22 sierpnia 2019 r.
Czwartek

Radna Karolina Chemicz‑Pałys 16.30÷18.00
Restauracja 43 STO BISTRO

Tychy, Al. Piłsudskiego 8, I piętro

Radna Magdalena Łuka 17.00÷18.00
Biuro rachunkowe EKOMA

Pracownia Autorska 
Tychy, ul. Harcerska 60

Radny Andrzej Kściuczyk 16.30÷17.30

Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49, s. 305

Radny Sławomir Wróbel 16.00÷17.30

Radna Aleksandra Pabian 
Radna Patrycja Kosowska‑Pawłowicz 

Radna Lidia Gajdas
15.30÷17.00

23 sierpnia 2019 r.
Piątek

Radna Karolina Chemicz‑Pałys 16.30÷18.00
Restauracja 43 STO BISTRO

Tychy, Al. Piłsudskiego 8, I piętro

26 sierpnia 2019 r.
Poniedziałek

Radna Anna Krzystyniak 15.00÷16.00

Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49, s. 305

Wiceprzewodniczący Rady Miasta  
Rafał Żelazny

15.00÷16.00

Radna Urszula Paździorek‑Pawlik 14.00÷15.00

27 sierpnia 2019 r.
Wtorek

Radna Edyta Danielczyk 17.00÷18.00
Klub MCK Urbanowice 

Tychy, ul. Przejazdowa 8

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

gdzie dostępne są aktualne informacje dot. pracy Rady Miasta Tychy
Przewodnicząca Rady Miasta

/‑/ Barbara Konieczna

komunikat
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ogłosZenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

aUto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE‑
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

AUTO‑SKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBO‑
WE, DOSTAWCZE, TERENOWE, GOTÓWKA, 
NAJLEPIEJ ZAPŁACĘ TEL.888 666 791

UsŁUgi:
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 
Naprawa maszyn do szycia. Tel.: (32) 217 
72 49. Niemczyk
ELEKTRYK 504 877 825 

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA‑
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA‑
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z 
REGULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  
691577335 TANIO I SOLIDNIE     

Sprzątanie PIWNIC  domów, garaży, 
ogródków, magazynów z wywozem i 
utylizacją tel.691 577 335
Remonty dachów, papa tel. 505 015 
176, 32 - 203 70 71 

Remonty: kafelkowanie, gładzie, ma‑
lowanie, sufity podwieszane, panele 
itp.690463652.

ABC ‑ ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA‑
LACJE WOD.‑ KAN. ROBOTY MURARSKO‑
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
‑ 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Naprawa pralek automatycznych 504 
877 825, 32 219 58 18
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa‑
nie. Tel. 519855939 

Przechowywanie, garażowanie rzeczy i 
różnych gabarytów podczas remontów i 
przeprowadzek 691 577 335
Płytkowanie, hydraulika, gładzie, malo‑
wanie. Tel. 668 651 688. 

Home staging-profesjonalne przy-
gotowanie mieszkań/domów do 
sprzedaży/wynajęcia. Metamorfozy 
wnętrz. Projektowanie i aranżacja 
wnętrz. Creative Home Tychy tel: 509 
917 595, 792 668 407 
ELEKTRYK usługi tel. 609606737
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel‑
ki,  Tel. 504625566
Brukarstwo 602 334 769, 32 227 12 85

ogród:

finanse:
Dogodna pożyczka nawet dla zadłużo‑
nych 660575128 Dojazd Gratis na tere‑
nie Tychów 

praca:
Bezdomny lat 59 oczekuje propozy‑
cji pracy. Cały kraj. Bez nałogu. tel. 797 
053 825
Przyjmę do prac budowlanych 792 807 
907 
Przyjmę kafelkarza i pracownika do wy‑
kończeń 510632877

Zatrudnię fachowców budowlanych 792 
579 223
Potrzebna krawcowa TYCHY tel. 602 802 095

kariera/edUkacja:

nierUchoMości:
KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE‑
MEM: ‑ZADŁUŻONE, ‑ KOMORNIK, ‑HIPO‑
TEKA, ‑WYKUP LOKATORSKI, ‑SPRAWY 
SPADKOWE, ‑ POMOC PRAWNA, WSPÓŁ‑
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416

SPRZEDAM
DOM Lędziny. Idealny dla dwóch rodzin. 
Działka 885 m2. Cena 425 000 zł. Oferta 
tylko w BN VOTUM: 501 503 735.
Tychy, os. C, III piętro. 2 – pokojowe miesz‑
kanie 53 m2. Po remoncie, do wprowa‑
dzenia się. Nowa niższa cena 229 000 zł. 
Tylko w  BN VOTUM: 501 503 735.
Działki Bojszowy Nowe – cztery działki 
po ok. 1000 m2, cena 110 000 zł.(wraz z 
udziałem w drodze). Media: prąd, woda, 
kanalizacja.   BN VOTUM: 501 503 735.
Garaż bez‑czynszowy Tychy ‑ METRO na 
parterze. Powierzchnia 17,04 m2, wyso‑
kość – 3 m. Prąd w garażu. Monitoring, 
ochrona. Cena 48 000 zł. Oferta tylko w 
BN VOTUM: 501 503 735.
Mieszkanie na Elfów 501 426 327

WYNAJMĘ
Lokal użytkowy Tychy, główna ulica. Po‑
wierzchnia 9 m2. Czynsz najmu 700 zł + me‑
dia. Oferta tylko w BN VOTUM: 501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Pilnie poszukujemy mieszkań mogą być 
zadłużone oraz do remontu  tel. 504‑476‑
805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy działek w Tychach i okolicy 
tel. 504‑476‑805 www.ihn.com.pl 
Poszekujemy do wynajmu oraz sprzeda‑
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696‑
493‑977 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696‑493977 

Na sprzedaż Tychy os U 3 pokoje 60 m2 
3 balkony cena 249.000 zł 696‑493‑977 
www.ihn.com.pl Tychy os H 3 pokoje 55 
m2 cena 220.000 zł klucze w biurze 733‑
476‑805 www.ihn.com.pl 
Tychy os Z 2 pokoje duży taras niska zabu‑
dowa  886‑309‑197 www.ihn.com.pl 
Tychy os. D 1 pokój, balkon, cena 165.000 
zł tel. 504‑476‑805 www.ihn.com.pl
 Tychy  Żwaków 2 pokoje 41 m2 ogródek, 
niska zabudowa, klucze w biurze,  733‑
476‑805 www.ihn.com.pl 
Tychy Żwaków 3 pokoje 53 m2 balkon ni‑
ska zabudowa, klucze w biurze  733‑476‑
805 www.ihn.com.pl 
Tychy‑Żwaków, M‑3, 35m2, cena 214 
000zł, blisko lasu, rynek pierwotny, 
tel.733‑476‑805  
Os Ł 3 pokoje do remontu bardzo duży ta‑
ras, tel. 886‑309‑197,  www.ihn.com.pl 
Dom Czułów piękny, ogród bardzo do‑
bra lokalizacja tel. 696‑493‑977. www.
ihn.com.pl 
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309‑197, www.
ihn.com.pl
Działka Świerczyniec, o pow. 872m, cena 
107.300zł, tel. 696‑493‑977, różne me‑
traże. 
Działka Tychy, 777m2, wszystkie media, 
różne metraże, cena 163.170zł, tel. 504‑
476‑805 www.ihn.com.pl 
Działka Tychy‑Żwaków działki różne me‑
traże tel. 504‑476‑805
Działka Tychy‑Glinka o pow. 870 m2 super 
lokalizacja, dobra cena tel. 696‑493‑977 
Działka budowlano‑rolna Tychy‑Urbano‑
wice o pow. 5129 m2, cena za 64 zł/m2 
tel. 886309‑196 
Dom bliźniak z garażem Mąkołowiec 
pow. 130 m2 cena 479.000 zł 733‑476‑
805 www.ihn.com.pl 
Wyry dom w stanie surowym zamknię‑
tym z garażem cena 325 000 zł tel. 504‑
476‑805
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt‑
kowe tel 733‑476‑805  www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia lokal z dużymi witrynami 
o pow 135 m2 cena 3300 zł + media tel. 
696‑493977 
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapytaj o 
szczegóły 733476‑805 www.ihn.com.pl
 Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476‑805 www.ihn.com.pl
 Do wynajęcia hala Tychy tereny przemy‑
słowe, zadzwoń 733‑476‑805 www.ihn.
com.pl

 Do wynajęcia mieszkanie dla 9 ‑pracow‑
ników  cena 5500 zł+ media  tel. 696‑
493‑977, www.ihn.com.pl 
Hala do wynajęcia, pow.135m2, 17zł/m2, 
bardzo tanie koszty ogrzewania, z rampą, 
tel. 696‑493977, www.ihn.com.pl
 Do wynajęcia mieszkanie, 2 pokoje, os. Z 
Paprocany, 1500 zł tel. 504‑476‑805

Bieruń Nowy, działka budowlana o 
pow.1713m2, cena 90 tys.zł, VIPART 574 
445 040
Gostyń, dom parterowy z wiatą, stan su‑
rowy zamknięty, ocieplony, 82m2, dział‑
ka 800m2, cena 330 tys.zł, VIPART 790 
855 177
Tychy, os. K ul. Różyckiego , M‑3, 50m2, 
3p, wysoka zabudowa, cena 245 tys.zł 
VIPART 790 855 177
Tychy, os. T, M‑3, 51,60m2, 3p/3p, cena 
229 tys.zł VIPART 501 396 663
Orzesze Królówka , działka budowlana 
1000m2, cena 70 tys.zł VIPART 790 855 
177
Bieruń Stary, mieszkanie 55m2 3p/3, 3 
pokoje, , cena 209000 zł VIPART 509 733 
966
Tychy Wilkowyje, działka w trzeciej linii 
zabudowy od ulicy Mikołowskiej , pow. 
1017m2 , cena 170 tys.zł VIPART 501 
396 663
Tychy, os. K, M‑3, 50m2, do wynajęcia , 
czynsz najmu 1550 zł plus media, kaucja, 
VIPART 790 855 177
Tychy, os. H, Aleja Bielska, M‑3, 40m2, 
do wynajęcia , czynsz najmu 1500 zł plus 
media, kaucja, VIPART 501 396 663
Bieruń Nowy, działka budowlana o pow. 
696m2, cena 69tys.zł, VIPART 509 733 
966
Tychy, os U, mieszkanie pow.cał. 62m2, 
3 pokoje, 8p/8p, cena 249 tys.zł VIPART 
790 855 188
Pszczyna Stara Wieś , dom o pow. 106m2, 
działka 516m2, cena 220tys.zł VIPART 501 
396 663
Bojszowy Nowe, działka o pow. 3410m2, 
przy ulicy Korzenieckiej cena 341 tys.zł, 
VIPART 790 855 177

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

na stojakach:
æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. 

prof. J. Gasińskiego, ul. Edukacji 102
æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16
æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Kryta pływalnia, ul. Edukacji 9
æ  Centrum Medyczne INMEDICO Tychy, 

Wilkowyje, ul. Wąska 7
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51

æ Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ City Point, al. Jana Pawła II 16–18
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 Szkoła Medan, Plac Świętej Anny 4

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa  
– ul. Katowicka 9

æ  Centrum Dystrybucji Kompani 
Piwowarskiej, ul. Mikołowska 5

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  Szkoła Podstawowa nr 23, Cielmice, 

ul. Jedności 51
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

oraz:
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46
æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. Baczyńskiego 2
æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 

Warszawy 26
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 ZS nr 1, ul. Wejchertów 20

æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29
æ Gimnazjum nr 4, ul. Konecznego 1
æ OKS Paprocany, ul. Sikorskiego 110
æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101
æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35
æ  Restauracja „Pod Kasztanami”, Wilkowyje, 

ul. Mikołowska
æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
æ  NZOZ Lens–Med, Czułów, ul. Narcyzów 24
æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, Piaskowa
æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47
æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33

æ  SUH „Jedność”, Urbanowice, ul. Główna

æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa

æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Sklep Spożywczy FH „Renata”,  

ul. Reymonta 42
æ  Ab‑Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ Hospicjum im.  św. Kaliksta
æ  Powiatowa Stacja Sanitarno  

‑Epidemiologiczna w Tychach

bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5

autoreklama
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www.tychy.pl

ogłosZenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

Kobiór , działka budowlana w sąsiedztwie 
lasu 1761m2, cena 290 tys.zł VIPART 509 
733 966
Goczałkowice‑Zdrój, nowe mieszkania 
bezczynszowe w stanie deweloperskim, 
3 pokoje , pow. 52,67m2, parter, cena 
270tys.zł, VIPART 790 855 188
Bieruń Stary, działka budowlana 648m2, 
64800 zł VIPART 501 396 663
Wisła, dom o pow. cał. 235m2, działka 
2165m2, cena 580 tys.zł, VIPART 574 
445 040
Tychy Zwierzyniec, dom zabudowie bliź‑
niaczej w stanie deweloperskim, pow. 
użyt. 134,92m2, cena 554tys.zł VIPART 
574 445 040
Tychy, Centrum , M‑4, 50,50m2, 7p/10p, 
cena 235 tys.zł , VIPART 790 855 177
Goczałkowice Zdrój, domy szerego‑
we w stanie deweloperskim pow. cał. 
138,20m2, działka 253m2, 417 tys.zł VI‑
PART 790 855 188
Tychy, os. F lokal na wynajem ,pow. 
125m2, 195m2 lub 320m2, parter, cena 
45 zł netto/m2, VIPART 601518371

Szukamy mieszkania do kupna‑gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 728‑713‑
101 www.ASTON.com.pl
Kupię nieruchomość za gotówkę. Może 
być zadłużona 728 71 31 02
Chcesz sprzedać nieruchomość – kupię ją 
za gotówkę – zadzwoń zadzwoń do mnie 
– Marzena 519‑595‑674
Szukamy działek – Tychy i okolice płat‑
ność gotówką 731‑713‑100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy mieszkań i domów do 
wynajęcia 731‑713‑100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 519‑595‑
674
Nowa inwestycja Żwaków/Os. L ‑ tylko 
u nas! Ostatnie mieszkania! Zadzwoń. 
www.ASTON.com.pl 519‑595‑674
Tychy 4 Pory Roku, umeblowane, bardzo 
dobry stan, 49,9 m2, 350.000zł 731‑713‑
100 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B, ul. Bielska 3 pokoje, 62m2, do 
remontu, cena 225.000zl www.ASTON.
com.pl 519‑595‑671
Tychy, Os. R ul. Reymonta, 62 m2, niski 
blok, 3 pokoje po remoncie z pełnym 
umeblowaniem, cena 319.000 zł  www.
ASTON.com.pl 519‑595‑674
Tychy, Wilkowyje, pow. 95 m2, mieszkanie 
w domu 2‑rodzinnym, cena 340.000 zł, 
www.ASTON.com.pl 519‑595‑674

Do wynajęcia mieszkanie po remoncie w 
domu jednorodzinnym, Tychy Wilkowyje, 
50 m2, dwa pokoje, 1500zł plus media 
731‑713‑100 www.ASTON.com.pl
Tychy, Paprocany, apartament z ogród‑
kiem i garażem podziemnym, 3 pokoje 
62 m2, w pełni wyposażone, dostępne 
od sierpnia, cena 2700 zł/miesiąc www.
ASTON.com.pl 519‑595‑674
Dom dla pracowników, 5000zł/mc, różne 
lokalizacje, 731‑713‑100 www.ASTON.
com.pl
Tychy, Wilkowyje, pół domu 2‑rodzinne‑
go, pow. 95 m2, cena 340.000 zł, www.
ASTON.com.pl  519‑595‑674
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 480.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519‑595‑671
Tychy, Wilkowyje, dom pow. 200 m2, 
ogród 1200 m2, cena 1.190.000 zł, www.
ASTON.com.pl 519‑595‑671
Tychy, Jaroszowice, dom w stanie dewelo‑
perskim, ogród 650 m2, cena od 460 000 
zł, www.ASTON.com.pl, 519‑595‑671
Nowy, wykończony dom w Gostyni, pow. 
195 m2, 6 pokoi, 2 łazienki, ogród 835 
m2, cena 749.000 zł, www.ASTON.com.
pl, 519‑595‑671
Tychy, Mąkołowiec 647 m2, działka bu‑
dowlana, wszystkie media cena 188.000 
zł www.ASTON.com.pl 519‑595‑674
Działka 852 m2 w Tychach Czułowie, ul. 
Morelowa, prąd, gaz, woda, kanalizacja, 
cena 350 zł/m2 www.ASTON.com.pl 519‑
595‑671
Tychy, Czułów, ul. Morelowa dwie działki 
obok siebie 852 m2 + 871 m2, możliwość 
zakupu osobno lub w całości (1723 m2) 
prąd, gaz, woda, kanalizacja, cena 350 
zł/m2 www.ASTON.com.pl 519‑595‑671 
Działka 871 m2 w Tychach Czułowie, ul. 
Morelowa, prąd, gaz, woda, kanalizacja, 
cena 304 850 zł www.ASTON.com.pl 519‑
595‑671
Tychy, Mąkołowiec 896 m2, działka bu‑
dowlana w super lokalizacji, wszystkie 
media cena 260.000 zł www.ASTON.com.
pl 519‑595‑674
Lędziny Goławiec, super miejsce, różne 
metraże działek od 900 m2 do 15.000 m2. 
731‑713‑100 www.ASTON.com.pl
Tychy, Jaroszowice 931 m2, działka bu‑
dowlana, cena 168.000 zł www.ASTON.
com.pl 519‑595‑674
Tychy, Suble/Glinka blisko jeziora ul. Szu‑
warków 1109 m2 lub ponad 2000 m2, 
działka budowlana w super lokalizacji, 
wszystkie media cena 486 zł/m2 www.
ASTON.com.pl 519‑595‑674
Tychy Wilkowyje, działka z fundamentami 
pozwolenie, projekt, wszystkie media do‑
prowadzone 1200 m2, 240.000 zł www.
ASTON.com.pl 519‑595‑671
Tychy, Mąkołowiec 1288 m2, działka bu‑
dowlana, wszystkie media, cena 373.000 
zł www.ASTON.com.pl  519‑595‑674
Działka 1300m2 w Kobiórze, ul. Pro‑
sta, prąd, gaz, woda, kanalizacja, cena 
240.000 zł www.ASTON.com.pl 519‑
595‑671

Kobiór, 1700 m2, działka ogrodzona pod 
lasem, prąd, gaz, woda, cena 290.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519‑595‑671
Tychy, ul. Willowa, działka budowlana 
3032 m2, atrakcyjna cena 369.000 zł 
www.aston.com.pl 602‑627‑610
Działka Góra gm. Miedźna 3000m2, wyda‑
ne pozwolenie na budowę dwóch domów 
jednorodzinnych, nowa cena tylko 120.000 
zł, 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Tychy Jaroszowice, ul. Mysłowicka dział‑
ka o powierzchni 2580 m2, możliwość 
podziału działki na mniejsze prąd, gaz, 
woda, kanalizacja, cena 160 zł/m2 www.
ASTON.com.pl 519‑595‑671
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728‑713‑101
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budy‑
nek usługowo‑mieszkaniowy w stanie 
surowym zamkniętym o pow. 224m2, 
działka 878m2 www.ASTON.com.pl 728‑
713‑101
Tychy, do sprzedaży lub wynajęcia duży 
budynek z parkingiem, idealny na siedzi‑
bę firmy, przy głównej drodze, duża dział‑
ka 731‑713‑100 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia lokal 64 m2 idealny na usłu‑
gi medyczne, kosmetykę, kancelarię przy 
jednej z głównych ulic, czynsz 3.300 zł/mc 
728 713 101 www.ASTON.com.pl
Lokal do wynajęcia, Centrum, 90 m2 4200 
zł, www.ASTON.com.pl 519‑595‑671
Do wynajęcia hala 904 m2 (tj 300m2 
część usługowa 604 m2 hale) możliwość 
podzielenia powierzchni Tereny Przemy‑
słowe728 713 101 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 28zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia lokal 22 m2, duże osiedle, 
w ciagu pieszch, czynsz 1200 zł/mc 731‑
713‑100  www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia lokal gastronomiczny przy 
przejezdnej ulicy, pow. 122 m2 czynsz 
2.500 zł/mc. Istnieje możliwość wynajęcia 
tylko części kuchennej na catering za 1250 
zł/mc 731‑713‑100  www.ASTON.com.pl 
Do wynajęcia nowoczesny, designerski 
budynek biurowy na Starych Tychach, 
pow. 160 m2, czynsz 5.500 zł/mc, ogrze‑
wanie, klimatyzacja, woda, prąd w cenie. 
Parking przed budynkiem. 731‑713‑100 
www.ASTON.com.pl 
Tychy, Dom z działką 3144 m2 przy Miko‑
łowskiej ‑ idealne pod działalność, cena 
790.000 zł, zadzwoń 519 595 674 www.
ASTON.com.pl

SPRZEDAM W DOBREJ CENIE* Miesz-
kanie Tychy oś.D pow. 44,50m2, 5 
piętro, blok po remoncie- ZADZWOŃ 
INDOMO Tel. 508 063 856.
MIESZKANIE Sprzedam – Tychy, oś.Z, 
pow. 36m2, kawalerka, 2 balkony –PO 
REMONCIE – ZADZWOŃ INDOMO Tel.  508 
063 856.
SPRZEDAM  MIESZKANIE Ruda Ślą-
ska Bielszowice, pow. 30m2, 1 pokój, 
79tyś. ZADZWOŃ INDOMO Tel.   881 
030 622 lub 508 063 856 szczegóły 
na www.indomo.info.pl
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w Ty‑
chach na ul. Piłsudskiego i  ul. Żorskiej – 
INDOMO tel. 508 063 856, 531 099 212, 
881 030 622 szczegóły na www.indomo.
info.pl 
PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.
DOM GOTOWY DO ZAMIESZKANIA – Go‑
styń ul. Rybnicka, pow. 118m2, 5 pokoi, 
pow. działki 820m2, rok budowy 2010 ‑ 
INDOMO tel.  531 099 212, szczegóły na 
www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DOM W TYCHACH-CZUŁÓW 
– st. Developerski- pow. 138m2, 
dz.280m2 - INDOMO tel.  508 063 856, 
szczegóły na www.indomo.info.pl 
DOM‑NOWY‑ NA SPRZEDAŻ GOSTYŃ, pow. 
144m2, dz. 500 – wolnostojący ‑ INDOMO 
tel.  508 063 856, 531 099 212, 881 030 
622 szczegóły na www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM nowy DOM WOLNOSTO-
JĄCY- Tychy Jaroszowice, pow. uż. 
124,5m2, dz. 650m2- INDOMO tel.  
508 063 856, szczegóły na www.in-
domo.info.pl 
LOKALE NA WYNAJEM – Tychy ul. Stocz‑
niowców, ok.40 m2, przy głównej ulicy, 
INDOMO tel.  508 063 856, szczegóły na 
www.indomo.info.pl 
LOKAL/MAGAZYN* NA WYNAJEM Ty-
chy ul. Rodzeństwa Krzyżowskich, 
pow. 15m2- INDOMO tel.  508 063 
856, szczegóły na www.indomo.
info.pl

zdrowie:
Gabinet Fizjoterapii Marek Szcze-
panek Rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel:664-172-013 DOSTĘPNE BONY 
UPOMINKOWE www.ms-rehab.pl 
Elastyczne Oferty Cenowe! 

transport:

TRANSPORT‑ PRZEPROWADZKI ‑ KOM‑
PLEKSOWO. MOŻLIWOŚĆ PRZECHOWY‑
WANIA MEBLI I RÓŻNYCH GABARYTÓW 
Tel. 691 577 335

Transport BUS 9 osób (imprezy oko‑
licznościowe, lotnisko, dyskoteki itp. 
691577335

kUpię / sprzedaM:
Kupię monety "PRL" ,medale, odznacze‑
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335
Sprzedam eko ‑ groszek 1,5t półdar‑
mo odbiór własny TYCHY nr. Tel. 793 
27 48 16

zwierzęta:

Draco to mały, drob‑
ny, starszy psiak. Za‑
nim trafił do schro‑
niska, błąkał się 
po ulicach, głodny, 
przestraszony i sa‑
motny. Teraz ładnie 
chodzi na smyczy, 
akceptuje większość 
psów. Ciągle szuka spokojnego kochają‑
cego domu, bez małych dzieci.

Kontakt: Ada 698 760 053

Mam na imię Pola. 
Jestem młodą sunią 
o brązowo‑czarnej, 
mięciutkiej sierści. 
Co noc śni mi się, 
że biegam po łące, 
a potem wracam 
do Mojego Domku. W rzeczywistości – 
od roku mieszkam w zimnym boksie schro‑
niska. Czekam na Ciebie.

Kontakt: Iza 514 265 062

inne:
D.J. KUBA – wesela, urodziny, jubileu‑
sze, imprezy okolicznościowe. Tel: 536 
250 543. 

Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00,  
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, Pod Piramidą 
ul. Sikorskiego 101, 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; 
Sanepid, ul. Budowla-
nych 131, tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
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; 
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; 
Miejski Zarząd Komunikacji, al. Pił-
sudskiego 12, tel. 32/219 38 20; 
32/219 36 79, e-mail: poczta@
mzk.pl, www.mzk.pl, Centrum 
obsługi pasażera czynne: pon.
-pt. 6-19; 
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. 32/327 
02 46, e-mail: mops.tychy@inte-
ria.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: pt.-
pon. 7.30-15.30.

Ważne  
telefonymiejskie
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Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

to byŁ w ogóle 
dobry weekend dla 
beniaMinków. caŁa 
trójka „nowicjUszy” 
wygraŁa swoje 
inaUgUracyjne 
Mecze i w koMplecie 
zaMeldowaŁa się 
w czoŁowej piątce 
tabeli, a grUdziądzka 
oliMpia nawet na jej 
szczycie.

Chęć na zwycięską inaugurację 
mieli też podopieczni trenera 
Ryszarda Tarasiewicza, co po-
kazały pierwsze minuty sobot-
niej potyczki. W nieznacznie 
tylko przemeblowanym składzie 
(miejsce Abramowicza na boku 
obrony zajął Estończyk Kallaste, 
a w środku pola zadebiutowali 
Połap i Krišto) tyszanie ruszyli 
do ataku i już w 3 min. mogli 
zdobyć gola. Po dośrodkowa-
niu Łukasza Grzeszczyka z rzu-
tu wolnego główkował Mateusz 

Piątkowski i bramkarz Radomia-
ka z najwyższym trudem wybił 
piłkę nad poprzeczkę. Kolejny 
stały fragment gry – rzut wolny 
po faulu na Piątkowskim – przy-
niósł w 9 min. uderzenie Grzesz-
czyka w mur.

Tyszanie posiadali w pierw-
szym kwadransie optyczną prze-
wagę, ale wystarczył jeden szybki 
atak prawą stroną, by to gospo-
darze cieszyli się z gola. Ken Kal-
laste pozwolił Makowskiemu 
na dośrodkowanie, które na 1:0 
strzałem z bliskiej odległości za-
mienił Nowak.

Dążący do wyrównania tysza-
nie mieli w pierwszej połowie 
jeszcze trzy znakomite okazje 
do osiągnięcia celu. Dwie minu-
ty po stracie gola „Trójkolorowi” 
zagrali pomysłową akcję, którą 
Grzeszczyk zakończył idealnym 
zagraniem do Mateusza Piątkow-
skiego. Strzał tyskiego napastnika 
otarł się jednak o obrońcę i piłka 
wylądowała za bramką. Z kolei 
w 25 min. idealną dla siebie oka-
zję miał Grzeszczyk. Sfaulowa-
ny niemal na linii pola karnego, 

sam postanowił egzekwować rzut 
wolny – zrobił to dobrze, ale tra-
fił na niesamowicie broniącego 
tego dnia Halucha, który świet-
ną interwencją zapobiegł utra-
cie gola. Po raz kolejny bramkarz 
Radomiaka zadziwił wszystkich 
tuż przed końcem I połowy, kie-
dy najpierw cudem obronił strzał 
Piątkowskiego, a potem dobitkę 
głową Kallaste.

W drugiej połowie na boisku 
zaczął dominować… deszcz, 
z minuty na minutę przybiera-
jący na sile i wspólnie z porywi-
stym wiatrem sprawiający piłka-
rzom spore trudności zarówno 
z opanowaniem piłki, jak i utrzy-
maniem się na nogach. Także 
bramkarzom nie było łatwo po-
radzić sobie ze śliską, namoknię-
tą piłką, czego doświadczył w 54 
min. Konrad Jałocha, szczęśliwie 
broniący strzał z dystansu Kar-
wota.

W 65 min. wreszcie pod-
opieczni Ryszarda Tarasiewicza 
zdobyli pierwszego gola w se-
zonie. Łukasz Grzeszczyk został 
sfaulowany w narożniku pola 

karnego gospodarzy i arbiter 
nie wahając się podyktował „je-
denastkę”. Skutecznym – jak się 
okazało – egzekutorem był sam 
kapitan GKS i na tablicy wyni-
ków zrobiło się 1:1.

Niestety, stan ten nie trwał 
długo, bo raptem pięć minut. 
Strzał Makowskiego z ostrego 
kąta Jałocha co prawda obronił, 
ale wybił piłkę na środek pola 
karnego, tuż pod nogi Meika 
Karwota. Niemiec bez zastano-
wienia uderzył i piłka po raz dru-
gi wylądowała w siatce GKS.

Zwycięstwo beniaminka mo-
gło być okazalsze, bo w 84 min. 
po kontrze Radomiaka Górski 
był sam na sam z Jałochą i prze-
grał z nim pojedynek, a dwie mi-
nuty później groźnie uderzał Le-
andro i tyski golkiper obronił.

– Mając przewagę w obronie 
popełniliśmy dwa kardynalne 
błędy, których nie popełnialiśmy 
grając w sparingach z zespołami 
z ekstraklasy – mówił na pome-
czowej konferencji Ryszard Ta-
rasiewicz. – Nie możemy tracić 
goli w taki sposób jak dzisiaj – 
podsumował.

Pierwszych punktów w sezo-
nie będzie teraz GKS szukał w Ja-
strzębiu-Zdroju, gdzie w najbliż-
szą sobotę o godz. 20 zmierzy się 
z tamtejszym GKS.
r a D O M i a k  r a D O M  – 
Gks tychy 2:1 (1:0). Gole: 
Grzeszczyk (65’ karny) oraz 
Nowak (16’) i Karwot (70’).
Gks tychy: Jałocha – Mańka, 
Biernat, Kowalczyk (55’ J. Piątek), 
Kallaste – Połap (46’ K. Piątek), 
Krišto, Daniel, Grzeszczyk, 
Steblecki (85’ Kasprzyk) – 
Piątkowski. Żółte kartki: Biernat, 
Kallaste, Połap, Grzeszczyk.

W pozostałych meczach in-
auguracyjnej kolejki: Mielec – 
Warta 2:1, Wigry – Chojniczan-
ka 1:1, Grudziądz – Chrobry 5:0, 
Termalica – Sandecja 3:0, Miedź 
– Odra 0:0, Puszcza – Jastrzębie 
0:0, Zagłębie – Podbeskidzie 1:1, 
Bełchatów – Stomil 3:0. ●

prowadzony przez 
trenerów toMasza 
wolaka i ŁUkasza 
kopczyka zespóŁ rezerw 
gks tychy przygotowUje 
się do startUjących 
w drUgi weekend 
sierpnia rozgrywek 
nowego sezonU 
w iv lidze.

Zanim to jednak nastąpi, dru-
żyna wystartuje w rozgrywkach 
o Puchar Polski na szczeblu Pod-
okręgu Tychy, w których los ze-
tknął tyszan z zespołem GTS 
Bojszowy. Mecz zostanie roze-
grany na boisku A-klasowego 
GTS w najbliższą niedzielę (4.08) 
o godz. 17. Pozostałe tyskie klu-
by swoje pucharowe potyczki 
rozegrają w sobotę, 3 sierpnia. 
O godz. 17 JUWe Jaroszowice 
podejmie LKS Brzeźce, a godzi-
nę wcześniej w Czułowie dojdzie 
do pucharowych derbów Czuło-
wianka – Ogrodnik.

Wracając do IV-ligowców spod 
znaku GKS Tychy, to w okresie 
przygotowawczym rozegrali oni 

cztery mecze kontrolne, z których 
trzy wygrali a jeden zremisowali.

Na początek GKS II poradził 
sobie na wyjeździe z RKS Gro-
dziec, którego po golu Kokosz-
ki i dwóch trafieniach Bojarskie-
go pokonał 3:1. Mariusz Bojarski 
zaliczył też gola w kolejnym spa-
ringu ze Spójnią Landek. Tysza-
nie wygrali 2:1, a poza Bojarskim 
do protokołu jako strzelec gola 
trafił również Arkadiusz Wolak.

W trzecim meczu kontrol-
nym tyskie rezerwy zremiso-
wały w Będzinie z Sarmacją 1:1 
(gol: Wolak), a w ostatnim spa-
ringu rozgromili AKS Wyzwole-
nie Chorzów aż 6:0. Wynik me-
czu otworzył już w 7 min. Michał 
Staniucha, a w końcówce I poło-
wy na 2:0 podwyższył Bojarski. 
Po zmianie stron, dzięki golowi 
samobójczemu jednego z cho-
rzowian, GKS II wyszedł na trzy-
bramkowe prowadzenie, po czym 
między 55 a 70 min. w ciągu kwa-
dransa zdobył trzy kolejne bramki 
(zdobyli je Blach, Grzybek i Szoł-
tys), dokonując istnego pogromu 
na chorzowianach.ww ●

Podobnie, jak w poprzednim se-
zonie, w klasie A występować 
będzie 16 drużyn, w tym trzy ty-
skie: JUW-e Jaroszowice, OKS 
Zet Tychy i Siódemka Tychy. Ich 
rywalami będą: LKS Woszczyce, 
GTS Bojszowy, Leśnik Kobiór, 
Polonia II Łaziska, Znicz Jan-
kowice, Stal Chełm Ślaski, LKS 
Brzeźce, Iskra II Pszczyna, LKS 
Studzionka, LKS Frydek, Kru-

piński Suszec, LKS Rudołtowice 
i Czapla Kryry. Pierwsza kolej-
ka – 10.08.

W klasie B mamy tylko jedną 
drużynę – Czułowiankę Tychy. 
Zmierzy się ona z: LKS Mizerów, 
UKS Warszowice, Polonią Mię-
dzyrzecze, MKS II Lędziny, Unią 
Bieruń, LKS Wisłą Małą i LKS 
Gardawice. Pierwsza kolejka – 
24.08. ls ●

Tuż przed startem rozgrywek se-
zonu 2019/2020 w I lidze, w mi-
niony piątek GKS Tychy podpisał 
umowy z kolejnymi dwoma pił-
karzami: Bartoszem Szeligą i Łu-
kaszem Monetą.

Pierwszy z wymienionych, 
to 26-letni obrońca, wychowa-
nek Sandecji Nowy Sącz, mają-
cy za sobą 118 meczów w ekstra-
klasie, rozegranych w barwach 
Piasta Gliwice i Termaliki Bruk
-Bet Nieciecza. I właśnie z obec-
nego I-ligowca, gdzie wygasł mu 
kontrakt, Szeliga przeniósł się 

do GKS. Na boisku zobaczymy 
go z numerem 20 na koszulce.

Z kolei z „trzynastką” grał będzie 
w trójkolorowych barwach łukasz 
Moneta, 25-letni lewy pomocnik 
rodem z Raciborza, który w swojej 
karierze grał m.in. w Legii, Wigrach 
Suwałki, Ruchu, Zagłębiu Lubin 
i Bytovii. Ma za sobą także występy 
w reprezentacji Polski U-21, w któ-
rej grał m.in. na „polskich” mistrzo-
stwach Europy w 2017 roku.

Obaj zawodnicy podpisali z GKS 
Tychy kontrakty ważne do końca 
czerwca 2021 roku. ww ●

kardynalne błędy
powoŁany w piątek prezes KP GKS TyChy LESZEK bARTNICKI Z TRybuN STADIONu RADOMIAKA OGLąDAł 
INAuGuRACyJNE SPOTKANIE TySKICh PIłKARZy I MuSIAł – WRAZ Z SETKą ObECNyCh W RADOMIu KIbICóW 
„TRóJKOLOROWyCh” – PRZEłKNąć PORAżKę Z bENIAMINKIEM.

działacze podokręgu tychy ustalili terminarz spotkań rundy 
jesiennej klasy A i b.

Kto z Kim w niższYch 
Klasach?

Łukasz Grzeszczyk często był przez rywali zatrzymywany nieprzepisowo. Po jednym z fauli strzelił z rzutu karnego jedynego gola dla GKS.

Nie możemy w przyszłości popełniać tak kardynalnych błędów – mówił 
na konferencji przygnębiony Ryszard Tarasiewicz.

Po przejściu Wojciecha Szumilasa do I drużyny, trenerzy rezerw 
liczą na snajperski talent Mariusza Bojarskiego (z lewej).
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reZerWa gromi
w niedzielę gks ii tychy zagra w bojszowach MECZ 
PuChARu POLSKI.

szeliga i Moneta w GKS.

tRansfeRY last minute
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Mistrzowie polski 
na dobre rozpoczęli 
przygotowania 
do kolejnego sezonU. 
22 lipca, po kilkU 
Miesiącach przerwy, 
hokeiści gks tychy 
wrócili na lód 
(ze względU na reMont 
stadionU ziMowego 
korzystają z obiektU 
w jastrzębiU). pierwsze 
zajęcia trwaŁy kilka 
godzin, bo ekipa 
trenowaŁa nie tylko 
na lodowiskU, ale także 
w siŁowni.

– Zajęcia są ciężkie, ale na tym 
etapie przygotowań, po długiej, 
wielomiesięcznej przerwie, tak 
właśnie jest i zawodnicy do-
brze o tym wiedzą – powiedział 
trener Andrej Gusow. – Cięż-
ko po prostu ruszyć z miejsca, 
ale po tygodniu zajęć powinno 
być lepiej. Na dodatek trenuje-
my w Jastrzębiu, co nie ułatwia 
sprawy. Robimy tam komplek-
sowe zajęcia, czyli bieganie, si-
łownia i lód, ale musimy jeszcze 
doliczyć dojazdy.

Remont Stadionu Zimowego 
ma się zakończyć do 10 sierp-
nia, bo wtedy obiekt wizytować 
będą działacze IIHF, którzy oce-
nią przygotowania do Cham-
pions Hockey League. Wówczas 
już tyscy hokeiści będą po pierw-
szym sparingu – 8 sierpnia zagra-

ją z czeskim pierwszoligowcem, 
Jestrabi Prostejov.

– Oglądałem wiele meczów, 
w tym mistrzostwa świata, zwra-
cając uwagę na różne rozwiąza-
nia i warianty taktyczne. Można 
dojść do wniosku, że w ostat-
nim czasie niewiele się zmie-
niło – wszyscy grają podobny-
mi schematami takimi jak my, 
tylko robią to na większej szyb-
kości, dokładniej, niemal bez 
błędu. Rozmawiałem o tym 
z zawodnikami, bo ten element 

naprawdę trzeba poprawić. Je-
śli chodzi o nowych hokeistów, 
Denisa Akimoto już widziałem 
w akcji w poprzednim sezo-
nie. To dobry obrońca, włącza 
się w akcje ofensywne i myślę, 
że powinien być dla nas wzmoc-
nieniem. Mike’a Szmatuły jeszcze 
nie widziałem, ale chcę zrobić 
amerykańsko-kanadyjski atak 
i zobaczymy, czy to się sprawdzi 
– dodał trener Gusow.

Niestety, przez prawie półto-
ra miesiąca będzie musiał pauzo-

wać Mateusz Gościński. Zawod-
nik nie dość że później dołączył 
do kolegów z powodu grypy jeli-
towej, to na pierwszych zajęciach 
na lodzie… złamał rękę. Nie bę-
dzie mógł wystąpić w pierwszych 
meczach Ligi Mistrzów.

Tymczasem tyska ekipa cze-
ka jeszcze na jednego hokeistę 
– w tym tygodniu ma się zja-
wić na testach zawodnik z Kana-
dy. O tym czy pozostanie w mi-
strzowskim zespole, zadecyduje 
sztab szkoleniowy GKS. ls ●

na torze regatowyM 
Malta w poznaniU 
rozegrano MŁodzieżowe 
Mistrzostwa polski 
w kajakarstwie 
klasycznyM, 
Mistrzostwa polski 
MŁodzików oraz 8. 
Mistrzostwa polski 
w parakajakarstwie. 
startowali 
reprezentanci 61 
klUbów, w tyM MosM 
tychy.

Trenerzy Sylwia, Marek i Magda 
Stanny mają powody do satysfak-
cji, bowiem ich wychowankowie 
dwukrotnie stawali na najwyż-
szym podium. Nowymi mistrza-

mi Polski młodzików w k-2 
2000 m zostali Wojciech Mielnik 
i Konrad Gawor. Ponadto nasi 
kajakarze płynęli w k-4 2000 m 
w składzie W. Mielnik, K. Gawor, 
Karol Szczepanek i Jakub Kwaś-
niewicz i także sięgnęli po tytuł 
mistrzowski.

Dodatkowo udany start w k-2 
2000 m i 5. miejsce zanotowali 
Karol Szczepanek i Oskar Waks-
mański. Warto dodać, iż podczas 
mistrzostw można było starto-
wać tylko w dwóch konkuren-
cjach.

Trenerzy MOSM zapraszają 
chętnych na treningi na przy-
stań kajakową w Paprocanach 
– od poniedziałku do piątku, 
od godz. 10.30. ls ●

Trener Tomasz Jagiełka skomple-
tował I-ligowy zespół koszykar-
ski GKS Tychy na nowy sezon. 
Pierwszy trening odbędzie się 5 
sierpnia.

Oto kadra 2019/2020: Kacper 
Majka, Marcin Woroniecki, Da-
mian Szymczak, Maksym Kulon, 
Michał Jankowski, Paweł Zmar-
lak, Maciej Krakowczyk, Patryk 

Kędel, Przemysław Wrona, Jakub 
Zawadzki, Łukasz Piotrowski, Ar-
tur Ziaja, Łukasz Polakowski, Ma-
teusz Karwat.

O zbliżającym się sezonie, ko-
szykarskim budżecie i drużynie 
rezerw w rozmowie z trenerem 
Tomaszem Jagieką, którą za-
mieścimy w kolejnym numerze 
TT. ls ●

przed nowym sezonem.

KoszYKaRze 
w KomPlecie

W nowym sezonie kibice koszykówki znowu będą liczyć 
na dobrą grę Michała Jankowskiego (w środku).
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Złoto mosm
na podiUM KAJAKARSKICh MISTRZOSTW POLSKI.

mistrZoWie JUż na lodZie
gościński kontUzjowany, KANADyJCZyK NA TESTACh.
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W związku z remontem Stadionu Zimowego  pierwsze treningi na lodzie 
hokeiści GKS Tychy odbywają na gościnnej hali w Jastrzębiu.
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Podczas mistrzostw Polski na poznańskiej Malcie bardzo dobrze spisali 
się kajakarze MOSM Tychy (na zdjęciu z trenerem Markiem Stannym).

po blisko 
dwUMiesięcznej 
przerwie tor fca 
w bierUniU znów 
rozbrzMiaŁ rykieM 
silników. piąta rUnda 
saMochodowych 
Mistrzostw tychów 
byŁa nie tylko 
MotorsportowyM 
święteM, ale też 
znakoMityM sposobeM 
na spędzenie czasU 
z caŁą rodziną.

Piąta runda tegorocznych Samo-
chodowych Mistrzostw Tychów 
miała formułę rodzinnego pikni-
ku. Dla widzów, którzy przyby-
li na tor Fiat Chrysler Automo-
biles w Bieruniu organizatorzy 
przygotowali mnóstwo atrak-
cji. Dmuchańce, wata cukrowa 
i malowanie twarzy z pewnością 
ucieszyły najmłodszych. Maluchy, 
które zainspirowały się toczącym 
się obok rajdem, mogły próbować 
swoich sił za kierownicą małych, 
elektrycznych samochodzików. 
Dorośli mogli skorzystać z SMT 
Rally Taxi i wykupić przejażdż-
kę na prawym fotelu u jednego 
z uczestników SMT.

Nic więc dziwnego, że rywaliza-
cję na torze obserwowała wyjątko-
wo liczna grupa kibiców. Do star-
tu w zawodach stanęło aż 80 załóg. 
Tradycyjnie już najszybszym sa-
mochodem na trasie było subaru 
impreza Artura Kobieli i Kamila 

Wali. Szymon Witos i Bartek Kar-
powicz (mitsubishi lancer, klasa 4) 
zajęli drugą pozycję, a na trzecim 
miejscu sklasyfikowano załogę Ka-
jetan Świder/Kuba Gzara (honda 
crx, klasa 2).

W klasie 4 na podium stanę-
li Kobiela, Witos i Michał Jelo-
nek z Jarosławem Kudasiewi-
czem (subaru impreza). W klasie 
3 dominowały hondy civic: Mar-
cin Dudarewicz i Paweł Pieron-
kiewicz zajęli pierwszą pozycję, 
drugie miejsce przypadło Dawi-
dowi Grzebinodze i Joannie Kra-
jewskiej. Piotr Donica i Miłosz 
Świegoda w Renault Clio uzu-
pełnili podium.

Klasa 2 padła łupem Kajeta-
na Świdra. Za nim finiszowali 

Szymon Gańczarczyk z Karoliną 
Grzesik i Maciej Szczudło z Ame-
lią Ryppą – obie załogi w hondach 
civic. W klasie 1 triumfował Ni-
kodem Sokół pilotowany przez 
Kamila Masarskiego (fiat seicen-
to). Drugą pozycję wywalczyli 
Łukasz Semik z Miłoszem Gór-
nym (fiat seicento), a Przemyslaw 
Janik i Żaneta Janik w peugeocie 
106 zajęli trzecie miejsce.

W klasie PPC (Puchar Peu-
geot Citroën) najszybsi byli Le-
szek Komenda i Kamil Nowak 
(citroën saxo). Kolejne miejsca 
zajęły załogi citroenów C2: Łu-
kasz Sternal/Dawid Roman i Ar-
tur Kłaptocz/Szymon Smalcerz. 
W klasie dla fiatów cinquecen-
to i seicento (klasa CENTO) 

najlepiej radzili sobie Krzysz-
tof Wadas i Damian Goniewicz 
(seicento). Podium uzupełnili 
Grzegorz Mysza i Jacek Mysza 
(cinquecento) i Kacper Włoch 
z Przemysławem Panusiem (cin-
quecento).

W klasie RWD czyli samocho-
dów z napędem na tył rywalizo-
wały różne modele bmw. Piotr 
Kapusta i Grzegorz Gibek (bmw 
328ti) byli najszybsi na trasie; 
Robert Górecki i Artur Hybiorz 
(bmw e36) zajęli drugą pozycję, 
a trzecie miejsce przypadło Mar-
kowi Karkutowi i Dawidowi Gli-
stakowi (bmw e30).

Przemysław i Magdalena Gwio-
ździk byli najszybszą załogą kla-
sy GO+EAUTO, przeznaczonej 
dla samochodów elektrycznych. 
Na kolejnych pozycjach sklasy-
fikowano fiaty 500E Jakuba Spi-
rydoniuka i Pawła Moskwy, oraz 
Waldemara i Moniki Cioć.

W rywalizacji brali też udział 
zawodnicy mający licencje spor-
towe – byli oni klasyfikowani 
w klasie GOŚĆ. Najszybsi w tej 
kategorii byli Jacek Polok z Anną 
Gabryś (ford fiesta). Za nimi upla-
sowali się Rafał Szumiec i Konrad 
Giergiel (peugeot 306 S16) i Ma-
rek Mularczyk z Pawłem Ośla-
kiem (fiat punto).

Kolejna edycja Samochodo-
wych Mistrzostw Tychów odbę-
dzie się po wakacjach – 1 września 
i tradycyjnie będzie rozgrywana 
na torze FCA.  at ●

beZ niespodZianek
saMochodowe Mistrzostwa TyChóW I RODZINNy PIKNIK NA TORZE fCA.

Jak zwykle Samochodowe Mistrzostwa Tychów obfitowały 
w emocjonujące i efektowne momenty.
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preHistoryCZny lUWr

gdzie jest robot?
To był dość ciepły wrześnio-
wy dzień. Czterech chłopców 
– przyjaciół z podwórka – po-
stanowiło udać się na spacer 
w okolicach francuskiego mia-
steczka Lascaux. Towarzyszył 
im pies, który w pewnym mo-
mencie przepadł jak kamień 
w wodę. Zaniepokojeni nasto-
latkowie przedzierali się przez 
las i nawoływali pupila, aż 
w końcu usłyszeli ciche skomle-
nie. Skowyt dochodził z… wnę-
trza ziemi. Okazało się, że Ro-
bot wpadł do wąskiej wyrwy, 
która powstała kilkanaście lat 
wcześniej po tym, jak wichura 
przewróciła drzewo. Miejsco-
wi nazywali ją „Dziurą Diabła”. 
Niebezpieczeństwo było duże, 
ale przerażonego psa nie można 
było zostawić w tak dramatycz-
nym położeniu. Jeden z chłop-
ców miał przy sobie nożyk i za-
czął powiększać szczelinę, tak 
by móc się przez nią przecis-
nąć. Udało się! Chłopcy uwol-
nili Robota, a sami postanowili 
za jakiś czas wrócić do tajem-
niczej groty. Na zwiady. Kilka 
dni później, młodzi odkrywcy 

uzbrojeni w górnicze lampy, ze-
szli do „Dziury diabła”.

W królestwie jaskiniowych 
byków
Mamy wrażenie, że wchodzimy 
do paszczy groźnego, dzikiego 
zwierzęcia. Wąski korytarz wije 
się to w lewo, to w prawo tak, 
że momentami musimy schylić 
głowę, by nie zahaczyć o skalne 
sklepienie. Wapienny szlak wzno-
si się, wygina, gwałtownie opa-
da, aż w końcu wprowadza nas 
do obszernej i przestronnej groty. 
Dotarliśmy do samego serca pre-
historycznego Luwru. I właśnie 
do tej podziemnej galerii sztuki 
trafili chłopcy. Ich oczom uka-
zał się fenomenalny widok. Oto 
gnające stado byków, włochate 
niedźwiedzie i nosorożce, ko-
nie, żubry, jelenie przemierzają-
ce rzekę, bizon przeszyty strzałą 
myśliwego. W wątłym świetle 
pulsujących latarenek uwiecz-
nione na skalnych ścianach mo-
numentalne zwierzęta zdawały 
się ożywać, płynąć w powietrzu, 
gnać gdzieś tam, hen, na bez-
kresne połacie świata, którego 
dziś już nie ma. A to wszystko 

stworzone pociągnięciem unu-
rzanego w ochrze palca. Palca 
pierwszego artysty.

Ciało nieobce
Kiedy myślimy o sztuce, naj-
częściej wyobrażamy ją sobie 
jako ciało obce. Ot, kawałek 
płótna – ciało obce. Wiersz za-
pisany na kartce – ciało obce. 
Budynek, mebel, książka – cia-
ło obce. Nic bardziej mylnego. 
W rzeczywistości sztuka po-
chodzi z naszej duszy, jest jej 
wytworem i najpiękniejszym 
uosobieniem. Siłą, która tkwi 
w człowieku tak długo, że już 
nawet zapomnieliśmy od kie-
dy. Odpowiadam – od zarania. 
Wszak jak inaczej wytłumaczyć 

ten impuls, szalony imperatyw 
tworzenia, który 36 tysięcy lat 
temu nakazał naszemu pra-
przodkowi nakreślić umazanym 
w barwniku palcem kształty 
na ścianach jaskini. Przy czym 
nie mówimy tu o jakiś drob-
nych rysuneczkach, a o potęż-
nych trzymetrowych wizerun-
kach! W odkrytej przez grupę 
nastolatków jaskini – zwanej 
dziś jaskinią Lascaux – na oko-
ło 150 metrach podziemnych 
korytarzy znajduje się 150 ta-
kich malowideł i ponad 15.000 
rytów skalnych. Niektóre z nich 
umieszczone są z dala od po-
zostałych, ale większość układa 
się w zapierające dech w pier-
siach kompozycje. Korytarz jest 

w zasadzie jedną wielką galerią 
malarstwa prehistorycznego.

nikomu ani słowa
Gdy tylko chłopcy wyszli z jaski-
ni, uroczyście poprzysięgli, że ni-
komu nie powiedzą o swoim zna-
lezisku. Na szczęście młodzieńcze 
obiecanki nie okazały się wiążą-
ce, a ich miejsce zajęła naturalna 
dla wieku chęć pochwalenia się. 
Tak o jaskini dowiedział się na-
uczyciel odkrywców, który kolej-
no zainteresował tematem znajo-
mego naukowca. Już następnego 
dnia świat obiegła wiadomość 
o niesamowitym odkryciu. Ja-
skinię przebadano, a następnie 
wpuszczono do niej pierwszych 
turystów. Wśród nich był mię-
dzy innymi sam Pablo Picasso, 
który skwitował swoje wrażenia 
jednym zdaniem: „Od epoki ka-
mienia łupanego nie wymyśli-
liśmy niczego nowego”. W jego 
opinii paleolityczne malowid-
ła do złudzenia przypominały 
dzieła, które ówcześnie określa-
no jako nowoczesne.

Wstęp wzbroniony!
Niestety, jaskini Lascaux nie 
można już zwiedzać. W grocie 
panuje specyficzny mikrokli-
mat, który na przestrzeni wieków 
zmieniał się bardzo powoli i stop-
niowo. Z chwilą, gdy do środka 
wpuszczono tłumy turystów, we-
wnętrzne procesy biochemiczne 
uległy gwałtownemu przyspie-
szeniu. Na ścianach zaczęły po-

jawiać się niebezpieczne czarne 
wykwity, algi i pleśniowe naloty. 
Wszystkiemu winny był wydy-
chany przez ludzi dwutlenek wę-
gla. By chronić to prehistoryczne 
sanktuarium, wejście do cudow-
nej jaskini zostało zamknięte. 
Obecnie w ciągu całego roku La-
scaux jest czynne jedynie przez 
800 godzin. Ten czas w całości 
wykorzystują konserwatorzy. 
Nam pozostaje jedynie wizyta 
w oddalonej o 200 metrów repli-
ce jaskini, gdzie można oglądać 
odtworzone malowidła naszych 
praprzodków. Prehistoryczne ko-
rytarze można także przemierzać 
nie ruszając się z domu. Na ofi-
cjalnej stronie Lascaux dostępny 
jest wirtualny spacer. Ci, którzy 
się na niego wybiorą, zrozumie-
ją, że prawdziwym przełomem 
w historii ludzkości, nie było 
wynalezienie narzędzi, a sztuka 
pierwszych ludzi. Sztuka, którą 
każdy z nas nosi w sobie, od za-
wsze. agnieszka kijas ●

dawno temu w sztuce (159)

lew 23.vii – 22.viii
W dalszym ciągu będziesz znajdować się pod 
dobrym wpływem gwiazd. Z powodzeniem 
zrealizujesz swoje zamierzenia.

panna 23.viii – 22.ix
Nie unikaj szczerej rozmowy z ukochaną osobą. 
To dobry moment na dalsze deklaracje dotyczące 
Waszej wspólnej przyszłości.

waga 23.ix – 23.x
To powinny być spokojne dni, nie wydarzy się 
nic, co wytrąciłoby Cię z równowagi. Głowa 
do góry.

skorpion 24.x – 21.xi
Zmiany nastroju mogą być w najbliższych dniach 
wyjątkowo dokuczliwe. Pomyśl, co tak naprawdę 
jest ich przyczyną.

strzelec 22.xi – 21.xii
będziesz miał wiele powodów, by czuć się 
wspaniale. Znajdujesz się pod dobrym wpływem 
gwiazd, szef Cię docenia, w domu – sielanka.

koziorożec 22.xii – 19.i
To już najwyższa pora, byś pomyślał o jakimś 
dłuższym odpoczynku. Jesteś rozdrażniony, 
to negatywnie odbija się na atmosferze w domu.

wodnik 20.i – 18.ii
Trzeba uzbroić się w cierpliwość, zwłaszcza 
w relacjach z Koziorożcem. Przed Tobą nerwowy 
czas.

ryby 19.ii – 20.iii
będziesz miał bardzo dużo pracy. Nie unikniesz 
też stresów, bądź przygotowany na nagły zwrot 
sytuacji.

baran 21.iii – 20.iv
Stan twojego zdrowia może trochę się popsuć. Nie 
będziesz miał siły nawet na załatwienie codziennych 
spraw. Przyda się kilka dni odpoczynku.

byk 21.iv – 21.v
Twoja podejrzliwość męczy już ukochaną osobę. 
Jeśli nie masz do niej zaufania, to na dłuższą metę 
taki związek nie ma szans...

bliźnięta 22.v – 20.vi
Trzeba opracować bardzo dokładny plan 
na najbliższy czas. bez niego trudno Ci będzie nad 
wszystkim zapanować.

rak 21.vi – 22.vii
Najwyższy czas wywiązać się z obietnicy złożonej 
Strzelcowi. Nie będzie łatwo, ale innego wyjścia 
widać nie ma...
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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.

hasło z krzyżówki nr 609:
startUjĄ PiłkarZe Gks. 

Kiedy Pablo Picasso wyszedł z jaskini Lascaux, powiedział:  
„Od epoki kamienia łupanego nie wymyśliliśmy niczego nowego”.

Robot – pies, który odkrył 
jaskinię Lascaux.

„rOBOOOt! ” – WOłali chłOPcy – „rOBOt! rOBOt! ”. Nic. jak 
kaMień W WODę. GDZie też MóGł się PODZiać ich cZWO-
rONOżNy PrZyjaciel? cZy tO MOżliWe, że Uciekł? Nie, 
rOBOt tO DOBry Pies. WierNy, lOjalNy i ZaWsZe skOry 
DO ZaBaWy. jak tylkO sPUścili GO Ze sMycZy, ZerWał się 
raDOśNie DO BieGU i hasał Z eNtUZjaZMeM PO leśNych 
ZarOślach. ZaWsZe Wracał Na DźWięk sWOjeGO iMie-
Nia, aż NaGle ZNikNĄł. cOś MUsiałO się stać.
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