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Goodbye tesco!
W najbliższych miesiącach z krajobrazu tyskiego 
handlu zniknie brytyjski hipermarket.

w stulecie sierpnia 1919
W tym tygodniu czekają nas obchody  
100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego

Odra popłynęła w tychach
Piłkarze GKS Tychy odnieśli pierwsze w tym 
sezonie zwycięstwo, gromiąc Odrę Opole 4:1.4 10-11  18

bezpŁatny 
tyski 
tyGOdnik
Miejski

nr 33/612

podpisano umowę o budowie inteligentnego systemu zarządzania ruchem drogowym, który poprawi bezpieczeństwo w mieście.
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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

reklama

krOnika pOlicyjna

◆ 8 SieRPNia OkOłO gODZi-
Ny 12.30 Na SkRZyżOWaNiu 
ulic BOcheńSkiegO, hlON-
Da i BOcZNej (rondo przy Tea-
trze Małym) doszło do zdarzenia 
drogowego z udziałem dwóch sa-
mochodów osobowych: ford i peu-
geot. Ruch na rondzie został przy-
blokowany, a na miejsce zdarzenia 
wezwano patrol policji. Na szczęś-
cie uczestnikom zdarzenia nic się 

nie stało i skończyło się na uszko-
dzonych pojazdach. Z ustaleń pra-
cujących na miejscu policjantów 
wynika, że winnym zdarzenia jest 
kierowca forda, który nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu kierow-
cy peugeota. Po około czterdziestu 
minutach uszkodzone pojazdy zo-
stały usunięte ze skrzyżowania.
◆ TegO SamegO DNia OkOłO 
gODZiNy 13.30 Na ulicy TO-

WaROWej W RejONie TRaSy 
Dk 1 doszło do zerwania trakcji 
trolejbusowej oraz jej odciągów. 
Ruch w kierunku terenów prze-
mysłowych został całkowicie za-
blokowany, a w kierunku centrum 
miasta odbywał się tylko prawym 
pasem. Po kilkunastu minutach 
ruch w kierunku terenów prze-
mysłowych został skierowany ob-
jazdem przez trasę DK 1. Na miej-

scu pojawiły się również patrole 
straży miejskiej, aby nie dopuś-
cić do zjazdów na feralny odcinek 
ul. Towarowej. Ponad trzy godziny 
trwało usuwanie usterki, dopiero 
po godzinie 17 działania służb za-
kończyły się i ruch został w peł-
ni przywrócony. Trwa ustalanie 
sprawcy uszkodzenia sieci.
◆ 9 SieRPNia OkOłO gO-
DZiNy 14 DOSZłO DO cZO-

łOWegO ZDeRZeNia Sa-
mOchODóW OSOBOWych 
N a u l. m i kO łOWS k i e j 
w rejonie skrzyżowania z ulicą 
Wierzbową. Jak ustalili pracu-
jący na miejscu policjanci, win-
nym zdarzenia jest kierowca 
opla, który wymusił pierwszeń-
stwo na kierowcy citroena, wy-
konując manewr skrętu w lewo 
w ul. Wierzbową. Na szczęście 
uczestnikom zdarzenia nic się 
nie stało. Przez blisko godzinę 
ruch w miejscu zdarzenia odby-
wał się z utrudnieniami.
◆ W OSTaTNich DNiach 
Na POlicyjNym PORTalu 
POjaWiłO Się kilka PRóśB 
O iDeNTyfikację OSóB 
Ze ZDjęć. Ma to związek z po-
biciem, kradzieżą telefonu ko-
mórkowego, kradzieżą elek-
tronarzędzi oraz fałszowaniem 
recept, co przyniosło stratę apte-
ce w wysokości 5 tys. zł. Policjan-
ci z KMP w Tychach prowadzą 
postępowanie w sprawie działa-
nia w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej i doprowadzenia 5 
czerwca 2019 r. do niekorzyst-

nego rozporządzenia mieniem 
w kwocie 5 tys. złotych na szkodę 
właściciela apteki. Do zdarzenia 
doszło w aptece mieszczącej się 
przy al. Bielskiej. Prowadzone jest 
również postępowanie w sprawie 
kradzieży dwóch strugów elek-
trycznych oraz szlifierki kąto-
wej o łącznej wartości 747 zło-
tych. Do kradzieży miało dojść 
7 czerwca 2019 roku w sklepie 
mieszczącym się przy ulicy Jaś-
kowickiej. Tyscy policjanci pracu-
ją też nad sprawą kradzieży telefo-
nu komórkowego o wartości 2 tys. 
złotych. Do kradzieży miało dojść 
29 czerwca br. na ul. Darwina, 
a prawdopodobnym sprawcą jest 
mężczyzna ukazany na zdjęciu.
Czynności postępują też w spra-
wie uszkodzenia ciała, do którego 
dopuściła się widoczna na zdję-
ciu kobieta w wieku około 70 lat, 
przeciętnej budowy ciała. Do zda-
rzenia doszło 28 maja 2019 r. przy 
ulicy Asnyka (obok dworca PKP) 
około godziny 9.50. Osoby, któ-
re wiedzą coś na temat zdarzeń 
proszone są o kontakt z tyską ko-
mendą. kp ●
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prZełom W ZarZądZaniu ruChem
w tychach pOwstanie inteliGentny systeM ZARZąDZANIA I STEROWANIA RuchEm (ITS).

8 sierpnia na stadiOnie 
MiejskiM, Gdzie 
pOwstanie centruM 
sterOwania rucheM, 
pOdpisanO uMOwę 
pOMiędzy MiejskiM 
zarządeM ulic i MOstów, 
a firMą sieMens MObility 
na realizację teGO 
zadania. tO bardzO 
ważny prOjekt, 
który znaczącO 
usprawni kOMunikację 
w Mieście, pOprawi 
bezpieczeństwO, a także 
stwOrzy MOżliwOść 
bezpOśrednieGO 
sterOwania rucheM. 
wykOnawca jest 
zObOwiązany 
zrealizOwać zadanie 
dO kOńca 2021 rOku.

its w ogóle
– Wybraliśmy doświadczone-
go kontrahenta z odpowiednimi 
kompetencjami, gdyż system, któ-
ry wprowadzamy, będzie dla mia-
sta przełomem w dziedzinie nad-
zorowania ruchem i elementami 
informacji w mieście. To ważne za-
danie i dlatego jestem przekonany, 
że tak jak dziś z uśmiechem podpi-
sujemy umowę z Siemens Mobility, 
tak w grudniu 2021 r. z nie mniej-
szym entuzjazmem będziemy ten 
projekt odbierać – mówił podczas 
podpisania umowy Wojciech Łyko, 
dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów w Tychach.

Najważniejszym elementem 
i niejako sercem całego systemu 

ITS zostanie Centrum Sterowa-
nia Ruchem. Tam gromadzone 
będą bieżące informacje o sy-
tuacji drogowej w mieście oraz 
podejmowane decyzje o pracy 
poszczególnych podsystemów 
i urządzeń. CSR usprawni rów-
nież udostępnianie informacji in-
stytucjom takim jak pogotowie, 
straż pożarna, policja czy straż 
miejska oraz jednostkom drogo-
wym (np. pojazdom prowadzą-

cym Akcję Zima). – Tyski ITS jest 
jednym z najważniejszych projek-
tów, jakie w najbliższych latach 
zostaną zrealizowane w naszym 
mieście i jednym z największych 
tego typu systemów w kraju. Pra-
ce nad nim rozpoczęliśmy wiele 
miesięcy temu, angażując w to nie 
tylko inżynierów ruchu czy dro-
gowców, ale także mieszkańców, 
którzy na co dzień będą korzy-
stali z efektów tego przedsięwzię-

cia. Zanim zapadła decyzja o jego 
ostatecznym kształcie, w konsul-
tacjach mogli oni wyrazić swoją 
opinię – dodał Andrzej Dziuba 
prezydent Tychów.

its w szczególe
ITS to przede wszystkim system 
detekcji wolnych miejsc na 14 
parkingach wraz z budową sześ-
ciu stacji ładowania samocho-
dów elektrycznych, przebudową 
40 skrzyżowań z systemem ste-
rowania i monitorowania ruchu 
To także 600 kamer monitoringu 
(w tym 86 rozpoznających tab-
lice rejestracyjne), 12 stacji po-
godowych i 7 stacji pomiaru za-
nieczyszczeń powietrza i hałasu, 
6 systemów średniego pomiaru 
prędkości i 5 stacji ważenia pojaz-
dów, portal informacyjny o wa-
runkach ruchu wraz z opcją pla-
nowania podróży oraz priorytety 
na skrzyżowaniach dla 170 auto-
busów i trolejbusów.

W praktyce oznacza to więk-
sze bezpieczeństwo mieszkań-
ców i skuteczniejszą identyfi-
kację osób łamiących prawo 
na drodze, upłynnienie ruchu 
w mieście, wprowadzenie zna-
ków o zmiennej treści informu-
jących o występujących niebez-
pieczeństwach i utrudnieniach 

na drogach oraz stały dostęp 
mieszkańców do informacji 
o bieżącej sytuacji na drogach. 
– Dodatkowo ruch autobusów 
i trolejbusów będzie śledzo-
ny na e-mapach tak, by w razie 
opóźnienia system mógł zarea-
gować bardzo szybko i wprowa-
dzić priorytet przejazdu dla tych 
pojazdów na wybranych skrzyżo-
waniach z sygnalizacją świetlną. 
W efekcie komunikacja ma dzia-
łać lepiej i bardziej punktualnie – 
podaje Arkadiusz Pastuszka z-ca 
dyrektora MZUiM ds. realizacji 
inwestycji.

Inteligentne sterowanie za-
pobiega także sytuacjom, kie-
dy kierowcy denerwują się sto-
jąc na czerwonym świetle przy 
zerowym ruchu wokoło, tracąc 
czas i paliwo. System przeanali-
zuje dane i zapali zielone świat-
ło. – Całość uzupełnią tablice in-
formacyjne na przystankach czy 
urządzenia umożliwiające au-
tomatyczne liczenie pasażerów 
w autobusach. Jednym z rozwią-
zań uspokojenia ruchu będzie 
tzw. odcinkowy pomiar prędko-
ści. W projekcie wytypowano już 
miejsca, gdzie uzasadnione jest 
wprowadzenie takich rozwiązań, 
by zmusić kierowców do jazdy 
zgodnej z przepisami – dodaje 

Agnieszka Kijas rzecznik praso-
wy MZUiM.

its w dobrych rękach
Za realizację projektu odpowiada 
Siemens Mobility, będąca częścią 
transportową globalnej firmy Sie-
mens, funkcjonującej od 170 lat. 
Pierwsze inteligentne systemy ste-
rowania wprowadziła w Europie 
w połowie lat 90., zaś w Polsce kil-
kanaście lat później. W naszym 
kraju z powodzeniem wdroży-
ła ITS w 5 dużych miastach 
(pierwsze w 2008 r. w Warszawie 
i Krakowie, następnie Poznań, 
Rzeszów i Białystok). Ponadto 
obsługuje systemy sterownia ru-
chem (w tym m.in. znaki zmien-
nej treści) na odcinakach dróg 
S6 i S51 oraz prowadzi czynny 
serwis tunelu pod Martwą Wisłą 
w Gdańsku o długości 1,5 km. – 
Cieszymy się, że Tychy stawiają 
na nowoczesne i zaawansowane 
rozwiązania, poprawiające trans-
port w mieście. To kolejne mia-
sto w Polsce, w którym będziemy 
wdrażać nasze systemy ITS – ko-
mentował Krzysztof Celiński pre-
zes Siemens Mobility.

– To istotny element nie 
tylko w kontekście transportu, 
ale także efektywne narzędzie 
do zarządzania miastem. Dzisiaj 
systemy sterowania nie ograniczają 
się do kierowania sygnalizacją 
świetlną, ale skupiają wiele 
podsystemów, które pozwalają 
optymalnie wykorzystywać 
przepustowość, jaką oferuje 
droga. System ITS w Tychach 
zostanie stworzony w oparciu 
o najnowocześniejsze obecnie 
rozwiązania w tym obszarze 
– dodał Dariusz Obcowski – 
dyrektor pionu ITS w Siemens 
Mobility

W nowym, zlokalizowanym 
na Stadionie Miejskim obiekcie 
powstanie 13 stanowisk obsługi-
wanych przez kilkanaście osób 
oraz sala konferencyjna do ana-
lizowania trudniejszych sytuacji. 
Jego całkowity koszt wraz z prze-
budową skrzyżowań to około 118 
mln zł, z czego blisko 85% pro-
cent stanowi dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego z puli na tzw. 
niskoemisyjny transport miejski. 
Środki te zostały ujęte w Regio-
nalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Śląskiego.
Oprac. kaMil peszat ●
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Podpisanie umowy to efekt pracy wielu ludzi. Na zdjęciu grafikę trzymają Katarzyna Halawa 
członek zarządu Siemens oraz Andrzej Dziuba prezydent Tychów.
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W tym pomieszczeniu (400 m²) powstanie Centrum Zarządzania Ruchem czyli 13 stanowisk dla osób 
zapewniających optymalne zarządzanie ruchem 24 godziny na dobę oraz duża sala konferencyjna.
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Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 

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

− zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 
335/23 o pow. 643 m2 i 4728/23 o pow. 361 m2, położonej w Tychach przy ul. Murarskiej, 
w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

20 autOsanów na Gaz 
zieMny zasili flOtę 
autObusOwą pkM tychy. 
uMOwę na dOstawę 
pOjazdów pOdpisali 
w MiniOną śrOdę (7.08) 
prezydent tychów 
andrzej dziuba, prezes 
pkM tychy MiŁOsz stec 
i prezes autOsanu 
euGeniusz szyMOnik.

Jest to ostatni zakup autobusów 
w ramach realizowanego od kilku 
lat projektu z dofinansowaniem 
unijnym o wartości 160 mln zł. 
Jego częścią jest też trwająca właś-
nie przebudowa zajezdni auto-
busowej, która ma zakończyć się 
w pierwszej połowie przyszłego 
roku. Natomiast wymiana taboru 
na ekologiczny kończy się z chwi-
lą zakupu 20 Autosanów.

– To porozumienie kończy 
pewien etap – mówił prezydent 
Andrzej Dziuba. – Kilkanaście lat 
temu podjęliśmy decyzję o syste-
matycznym przechodzeniu na au-

tobusy na gaz ziemny, które są 
uważane za bezemisyjne. Po do-
starczeniu wszystkich zamówio-
nych autobusów będziemy mieli 
100 procent taboru na gaz ziem-
ny. Będziemy pierwszym takim 
miastem w Polsce.

Prezes Autosan Sp. z o.o. Euge-
niusz Szymonik zachwalał walo-
ry zakupionych przez Tychy po-
jazdów. – Produkujemy autobusy, 
które są w pierwszej lidze świato-
wej pod względem technicznym, 
są to autobusy z najwyższej półki – 
mówił. – Nie produkujemy jeszcze 
autobusów elektrycznych, ale na-
sze autobusy na gaz ziemny emitu-
ją w rzeczywistości mniej dwutlen-
ku węgla niż autobusy elektryczne 
zasilane prądem z elektrowni wę-
glowych – podkreślał. – Wydzielają 
jedynie wodę i „czysty” dwutlenek 
węgla, bez substancji trujących, ja-
kie emitują nawet najnowocześ-
niejsze silniki diesla. Można po-
wiedzieć, że autobusy w Tychach 
w ogóle nie będą emitowały już 
żadnych substancji szkodliwych.

– Podczas postępowania prze-
targowego ocenialiśmy cenę, ale 
również parametry silnika i zu-
życie paliwa – podkreślał prezes 
PKM Miłosz Stec. – Każdy wyko-
nawca, startujący w przetargu, był 
zobowiązany do przeprowadzenia 
specjalistycznych testów, w któ-
rych bezkonkurencyjny okazał 
się Autosan.

– W Tychach bardzo dba-
my o ekologię – dodał prezy-
dent Andrzej Dziuba. – Jeżeli 
chodzi o transport publiczny, 
można powiedzieć, że zrobili-
śmy to, co było do zrobienia. 
Teraz pozostaje nam największe 
zadanie czyli ograniczenie ni-
skiej emisji i wymiana pieców. 
Ale to są oczywiście odrębne 
programy.

Dostawa do Tychów 20 nowych 
autobusów na CNG kosztować 
będzie 24 mln 772 tys zł. Auto-
san zobowiązał się do dostarcze-
nia pojazdów w ciągu 12 miesięcy 
od daty podpisania umowy. 
sylwia witMan ●

gdzie ktoś traci...
Tesco wycofuje się rakiem z pol-
skiego rynku już od 2015 r, kiedy 
to dyrekcja postanowiła zamknąć 
pierwsze markety. W wojewódz-
twie śląskim zostanie zamknięty 
hipermarket w Tychach i sklep 
w Sosnowcu. Do likwidacji prze-
znaczono dwa obiekty w Warsza-
wie i po jednym w Rzeszowie, 
Żarach, Bydgoszczy, Gdyni i Go-
rzowie Wielkopolskim. Tesco za-
mierza zwolnić od 22 sierpnia 
do 31 października 2,1 tys. pra-
cowników. Pierwsi „na odstrzał” 
pójdą zatrudnieni w Żorach, Gli-
wicach, Rzeszowie i Tychach. An-
gielski potentat obiecuje, że w mia-
rę możliwości będzie proponować 
pracownikom podobne stanowi-
ska w innych jednostkach sieci.

… tam inny się bogaci.
Wraz z informacją o zwolnie-
niach na półkach sklepowych 
pojawiły się karteczki z nęcący-
mi znakami: -30%, -50% i -75%. 
Pierwsi tyszanie, którzy wyczuli 
pismo nosem, wyjeżdżali z peł-
nymi wózkami przecenionych 
o połowę (i więcej) odkurzaczy, 
męskich golarek elektrycznych, 
perfum i innych kosmetyków, 
patelni, garnków, dziecięcych 
ciuszków, ale i pełnymi wózka-
mi 250-gramowego twarożka, 
markowego ginu czy piwa. – Nie 
ma co się dziwić, że w moment 
zjechali się „tytani biznesu”. Lu-
dzie kupowali masowo przecenio-
ny asortyment na handel. Kto po-
trzebuje „na już” cały alkohol jaki 
znajduje się na półce? Raczej nie 

kolekcjoner i pewnie nie koneser. 
Jedni drwią z tego, patrząc krzy-
wo, inni biorą przykład. Ja nie wi-
dzę niczego złego w takiej żyłce 
do interesu, o ile w sklepie nie do-
chodzi o dantejskich scen. A ta-
kich nie było. Owszem kolejki jak 
przed Bożym Narodzeniem, ale 
wiemy jak sobie z tym poradzić 
– opowiadał pracownik Tesco kil-
ka dni po wypłynięciu informacji 
o zamknięciu.

Sprawę Tesco szeroko ko-
mentowali tyszanie w interne-
cie. Post na ten temat na na-
szym fanpage’u trafił do blisko 
9 tys. użytkowników, którzy 
zamieścili ponad 50 komenta-
rzy. Większość była przychylna 
temu miejscu, jak np. komen-
tarz: „Szkoda, fajni ludzie tam 
pracują – pomocni, uśmiech-
nięci i bardzo czysty sklep, bar-
dzo szkoda.”, ale zdarzały się też 
mocniejsze słowa pod adresem 
Tesco. Jeden z internautów na-
pisał: „Od kilku lat najdroższy 
market. Poza tym masę prze-
cenionych produktów na kasie 
ma nieobniżone ceny”.
kaMil peszat ●

20 noWyCh autobusóW 
od autosanu
flOta autObusOwa pkM tychy bęDZIE W 100 PROcENTAch NA GAZ ZIEmNy.

Po zrealizowaniu podpisanej w obecności prezydenta Tychów umowy, miasto 
będzie dysponować flotą transportową w 100 procentach ekologiczną.
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podziękowania kondolencje

komunikat

goodbye tesCo!
już w październiku Z TychóW ZNIKNIE hIPERmARKET POPuLARNEJ mARKI.

pOd kOniec lipca zarząd tescO pOlska 
pOinfOrMOwaŁ zakŁadOwą nszz „sOlidarnOść” 
O likwidacji 8 sklepów wielkOpOwierzchniOwych. 
jednyM z nich będzie Obiekt znajdujący się 
w tychach. spOwOdOwaŁO tO nieMaŁe pOruszenie 
wśród pracOwników hiperMarketu, a jeszcze 
większe pOśród klientów, którzy sŁysząc 
O przecenach sięGających 75% szturMeM wzięli 
halę przy ul. tOwarOwej.

Półki w Tesco zaczynają pustoszeć, do czego przyczyniają się promocje sięgające 75%.
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już tylkO niespeŁna trzy 
tyGOdnie pOzOstaŁy 
dO tyskieGO święta 
wszystkich wielbicieli 
Muzyki tanecznej. 
tysiące fanów discO 
pOlO pOjawią się 
na stadiOnie MiejskiM 
w piątek, 30 sierpnia.

Poprzednie dwie edycje festiwalu 
spotkały się z niezwykle ciepłym 
przyjęciem śląskiej publiczności. 
Publiczność przybywała z każde-
go zakątka regionu, by przez kilka 
godzin wspólnie bawić się przy 
dźwiękach popularnych piose-
nek ulubionych zespołów i wy-
konawców. Tak było przed dwo-
ma laty, gdy gwiazdą wieczoru 
był zespół Weekend, tak samo 
było rok temu, gdy niemal 10 ty-
sięcy gardeł wyśpiewywało hity 
Sławomira.

Należy mieć graniczące z pew-
nością przeczucie, że i w tym 

roku będzie podobnie, zwłasz-
cza, że najjaśniejszą gwiazdą 
sierpniowej imprezy na stadionie 
będzie Zenek Martyniuk, któ-
ry z zespołem Akcent na żywo 
zagra i zaśpiewa przeboje, któ-
ra zna cała discopolowa Polska. 
Na ten koncert czekają tysiące 
fanów, którzy już zaopatrzyli się 
w bilety na III Tyski Festiwal Di-
sco Polo i Dance.

Zanim jednak około godz. 21 
Zenek i jego kompani pojawią się 
na scenie, już od wczesnych go-
dzin popołudniowych Stadion 
Miejski przy ul. Edukacji tętnić 

będzie muzyką. Pełny harmono-
gram opublikujemy na naszych 
łamach w następnym numerze 
„TT”, ale już dzisiaj możemy na-
pisać, że 30 sierpnia dla tyszan 
zagrają m.in. zespoły Mig i Af-
ter Party, Miły Pan, Dejw, Silver 
Dance, Spontant, Long & Junior 
i inni.

Bilety na tę wielogodzinna 
imprezę rozchodzą się bardzo 
szybko, warto więc zawczasu za-
opatrzyć się w wejściówki, któ-
re nabyć można w sklepie Me-
dia Markt oraz na portalu eBilet.
pl. Mk ●

kilkadziesiąt Osób 
wzięŁO udziaŁ w pikniku 
#bez, który OdbyŁ się w 
niedzielę (11.08) na ul. 
arkadOwej. wydarzenie 
MiaŁO na celu 
prOMOwanie takieGO 
stylu życia i nawyków, 
przy których pOwstaje 
jak najMniej Odpadów 
- przede wszystkiM 
plastikOwych. 

Poczęstunek był więc serwo-
wany do naczyń wielokrotnego 
użytku (każdy przyniósł włas-
ne), bez plastikowych sztućców 
czy słomek do picia. Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji częstowało wodą 
prosto z kranu i przekonywa-
ło, że nie warto kupować jej 
w plastikowych butelkach. Pol-
ski Klub Ekologiczny edukował 
jak żyć w zgodzie z naturą. Był 

też kiermasz wymiany ubrań, 
teatrzyk dla dzieci, zajęcia jogi. 
Można było dowiedzieć się jak 
zrobić domowe kosmetyki i jak 
odmienić stare ubrania zamiast 
kupować nowe. W organizację 
wydarzenia włączyli się tyscy 
seniorzy, a także organizacje: 
FRES Fundacja Rozwoju Eko-
nomii Społecznej, Śląski Ruch 
Klimatyczny i inne.
sw ●

Podczas jednego z etapów tego-
rocznego Tour de Pologne do-
szło do tragicznego wypadku, 
w którym śmierć poniósł bel-
gijski kolarz Bjorg Lambrecht. 
W najbliższą sobotę jego pamięć 
chcą uczcić członkowie Klubu 
Turystyki Kolarskiej „Gronie”, 

działającego przy tyskim od-
dziale PTTK.

17 sierpnia o godz. 9 tyscy ko-
larze wyruszą z parkingu przy 
„Biedronce” (al. Bielska 132) 
na trasę wiodącą przez Gostyń 
i Orzesze do Bełku, gdzie zginął 
Bjorg Lambrecht, by po uroczy-

stości złożenia zniczy w miej-
scu wypadku podczas TdP wró-
cić przez Palowice, Woszczyce, 
Gostyń i Kobiór do Tychów.

Trasa liczy ok. 60 kilome-
trów, organizatorzy proszą o za-
branie ze sobą małych zniczy. 
ww ●

Okres ciąży i pOrOdu 
dla OrGanizMu 
przyszŁej MaMy jest 
bardzO wyMaGający. 
w tyM szczeGólnyM 
Okresie zwiększa się 
zapOtrzebOwanie 
na wartOściOwe 
skŁadniki Odżywcze, 
które są niezbędne dla 
prawidŁOweGO rOzwOju 
dziecka i zdrOwia MaMy.

Przyszła mama ma również za-
chcianki kulinarne i nie potra-
fi sobie odmówić słodyczy lub 
innych przekąsek między po-
siłkami, które w konsekwen-
cji dodają ciążowych kilogra-
mów. Aby ułatwić kobietom 
powrót do formy w okresie po-
łogu, Szpital Megrez w Tychach 
przygotował bezpłatne badania 
składu ciała wraz z konsultacją 
dietetyczną dla przyszłych mam, 

które od 1 sierpnia będą rodzić 
w placówce.

Wszystkie kobiety, które 
od początku sierpnia zdecydują 
się na poród pod czujnym okiem 
specjalistów z Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego Megrez 
w Tychach, będą mogły skorzystać 
ze szczegółowego badania analiza-
torem składu ciała, wykonywane-
go przez dyplomowane dietetyczki. 
Badanie określa zawartość tkanki 
tłuszczowej, procent wody w or-
ganizmie, masę mięśniową, a na-
wet stopień otłuszczenia narządów. 
Ponadto świeżo upieczone mamy 
będą mogły uzyskać porady na te-
mat diety i sposobu odżywiania 
na okres połogu podczas konsul-
tacji dietetycznej. Wyniki analizy 
ciała będą niezbędne podczas tej 
konsultacji i pomogą dietetyczkom 
w opracowaniu indywidualnych 
porad dla każdej z młodych mam. 
Badania i konsultacje są bezpłatne 

i dedykowane paniom, które będą 
rodzić w tyskiej placówce. Z kon-
sultacji będzie można skorzystać 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 10.30 do 11.30 w gabi-
necie dietetyków.

Wiele mam walczy z dodatko-
wymi, ciążowymi kilogramami 
po urodzeniu dziecka. W okre-
sie połogu należy jednak stosować 
specjalną dietę, która nie tylko bę-
dzie korzystnie wpływała na orga-
nizm dziecka karmionego piersią, 
ale również będzie uzupełnia-
ła utracone przy porodzie skład-
niki odżywcze. – Nieodpowied-
ni styl odżywiania i restrykcyjne 
metody odchudzania po porodzie 
mogą skutkować zaburzeniami lak-
tacji i powodować poważne kon-
sekwencje zdrowotne u młodych 
mam. Dlatego tak ważna jest od-
powiednio dopasowana dieta, któ-
ra ustalana jest w oparciu o wyniki 
analizy składu ciała – przekonują 

specjalistki w zakresie dietetyki 
w Wojewódzkim Szpitalu Specja-
listycznym Megrez w Tychach.

Tyska placówka szczególną 
uwagę przywiązuje do profilak-
tyki zdrowotnej i troszczy się 
o zdrowie mieszkańców regio-
nu. Szpital organizuje specjalne 
akcje dla pacjentów i oferuje bez-
płatne badania, takie jak te dedy-
kowane wszystkim młodym ma-
mom. – Akcja, w ramach której 
realizujemy badania składu cia-
ła i konsultacji dietetycznych dla 
wszystkich pań, które będą ro-
dzić w naszym szpitalu, wpisu-
je się w politykę placówki opar-
tą na działaniach propacjenckich 
– wskazuje Mariola Szulc, Prezes 
Wojewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego Megrez w Tychach. 
Szpital w najbliższych miesią-
cach planuje kilka kolejnych ak-
cji skierowanych do różnych grup 
pacjentów. rs ●

ZabaWa Z Zenkiem 
i nie tylko
trzecia edycja tyskieGO festiwalu DIScO POLO I DANcE Już 30 SIERPNIA.

piknik na arkadoWej
ekOlOGicznO-sąsiedzkie WyDARZENIE NA OSIEDLu A.

dieta po porodZie
bezpŁatnie badanie skŁadu ciaŁa DLA PRZySZłych mAm W SZPITALu mEGREZ.

W ubiegłym roku na Tyskim Festiwalu Disco Polo i Dance bawiły się tysiące fanów muzyki tanecznej.

Podczas pikniku na ul. Arkadowej można było m.in. nadać drugie życie starym ubraniom.
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BileTy Dla cZyTelNikóW

Dla naszych czytelników mamy 5 dwuosobowych biletów na III 
Tyski Festiwal Disco Polo i Dance. Wraz z osobami towarzyszący-
mi będzie się bawić 30 sierpnia na Stadionie miejskim pierwsze 
pięć osób, które we wtorek, 13 sierpnia zadzwonią o godz. 14.00 
pod numer 32 325 72 38 i odpowiedzą na pytanie: jakiego koloru 
oczy ma bohaterka hitu Zenka martyniuka?

kolarska wycieczka z intencją

Uczczą pamięć Belga
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aby pOtwierdzić te 
Obawy lub uspOkOić 
Mieszkańców tychów, 
zasięGnęliśMy 
infOrMacji u źródŁa, 
czyli w tyskiej 
stacji pOGOtOwia 
ratunkOweGO. 
O kOndycję lOkalnej 
stacji zapytaliśMy jej 
kierOwnika, MichaŁa 
rupika.

– Coraz częściej w ogólnopolskich 
mediach można usłyszeć o likwi-
dacji specjalistycznych karetek, 
których częścią zespołu są osoby 
z tytułami lekarskimi – twierdził 
nasz czytelnik. – Ponadto gros 
dyrektorów szpitali decyduje się 
na przekształcanie karetek spe-
cjalistycznych „S” na karetki pod-
stawowe „P” czyli te bez lekarzy, 
a wyłącznie z ratownikami me-
dycznymi. W jednej z gazet prze-
czytałem, że w województwie ślą-
skim działa tylko 41 karetek „S”. 
Dwa lata temu było ich o prawie 
30 więcej. Jak ta zmiana odbija się 
na chorych? – pytał.

rzeczywiście jest mniej
– Jeżeli chodzi o miasto Tychy 
to zabezpieczamy je jednym 
zespołem specjalistycznym le-
karskim i trzema zespołami 
podstawowymi z ratownikami 
medycznymi – informuje Mi-
chał Rupik, kierownik tyskiej 
stacji Pogotowia Ratunkowego. 
– Faktycznie przed 1 września 
2017 roku mieliśmy dwa zespoły 
lekarskie. Zmiana związana była 
między innymi ze zmianą w Wo-
jewódzkim Planie Zabezpiecze-
nia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego oraz z wymogami 
ustawowymi, dotyczącymi leka-
rzy i kwalifikacji, jakie powinni 
posiadać, pracując w pogotowiu. 
W specjalistycznych ambulansach 
mogą teraz jeździć lekarze specja-
liści medycyny ratunkowej lub ci, 
którzy rozpoczęli tę specjalizację 
oraz lekarze posiadający specjali-
zację w dziedzinie anestezjologii, 
pediatrii, chirurgii i chorób we-
wnętrznych. Wielu medyków nie 
spełniało tych wymagań.

nie ma powodów do obaw
– Nie ukrywam, że cała służba 
zdrowia zmaga się z załama-
niem jeżeli chodzi o rynek kadr 
i my również się z nim boryka-
my – kontynuuje Michał Rupik. 
– Na cztery zespoły lekarskie 
(po jednym na każdy powiat: 
mikołowski, bieruńsko-lędziń-
ski, pszczyński i Miasto Tychy – 
przyp. red.) przypada 15 lekarzy, 
co powoduje przejściowe proble-
my w okresie urlopowym. Nie-
mniej byłbym daleki od zmar-
twień i chcę jasno powiedzieć, 
że w Tychach spełniamy wszyst-
kie normy narzucone przez usta-
wodawcę. Ponadto ratownicy 
medyczni są bardzo dobrze wy-
szkoleni, stale podnoszą swoje 
kwalifikacje zawodowe – są zo-
bowiązani zaliczać pięcioletnie 
okresy edukacyjne. Chciałbym 
również zauważyć, że na miejscu 

zdarzenia lekarz nie przeprowa-
dzi operacji, nie wykona tych 
czynności, które może wykonać 
w szpitalu. Na miejscu ocenia się 
stan pacjenta, udziela pierwszej 
pomocy medycznej, stabilizuje 
stan i transportuje do szpitala. 
I to jest w stanie zrobić ratow-
nik medyczny. Nie słyszałem 
o żadnym dramacie z powodu 
tego, że lekarza w karetce zastą-
pili ratownicy medyczni. Do-
datkowo Tychy są zabezpieczo-
ne nocną i świąteczną pomocą 
podstawowej opieki zdrowotnej 
w Wojewódzkim Szpitalu Spe-

cjalistycznym w Tychach, gdzie 
od 18 do 8 rano przyjmuje cho-
rych lekarz. Czy w przyszłości 
w karetkach będą jeździć tylko 
ratownicy medyczni? Niewyklu-
czone – odpowiada kierownik 
pogotowia.

Pracownicy Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Tychach w mi-
nionym roku zrealizowali 13.133 
wyjazdów, przejechali ponad 151 
tys. km i w okresie od stycznia 
do lipca 2019 r. przekazali 24 oso-
by lotniczemu zespołowi ratowni-
ctwa medycznego.
kaMil peszat ●

każdy zna kOGOś, 
ktO ciąGle narzeka 
na rOwerzystów 
na drOGach. 
w druGą strOnę 
dziaŁa tO jednakOwO – 
rOwerzyści bez ustanku 
punktują kierOwców 
saMOchOdów. Gdzie 
jednak leży źródŁO teGO 
prObleMu?

samochodziarze to wariaci
Zapytani o to miłośnicy dwóch 
kółek bez wahania są w stanie 
wymienić co najmniej kilka 
uwag w stosunku do zmotory-
zowanych uczestników ruchu. 
Głównym zarzutem w zdecy-
dowanej większości odpowiedzi 
jest nadmierna prędkość. Nie jest 
to zaskoczeniem, nie od dzisiaj 
bowiem wiadomo, że po na-
szych drogach porusza się wiele 
osób, którym nie brakuje chęci 
do szybkiej jazdy. Niestety, w pa-
rze z takimi zapędami bardzo 
często idzie zwiększone ryzyko 
mniej lub bardziej tragicznego 
wypadku. Brakuje świadomości, 
że osobę poruszającą się na ro-
werze nie chroni karoseria czy 
poduszki powietrzne. Uderzenie 
samochodu w poruszającego się 
rowerzystę, nawet przy zachowa-
niu wszystkich ograniczeń pręd-
kości, zazwyczaj wiąże się z dra-
matycznymi skutkami.

rowerzyści? Chamscy i bezczelni!
Brak wyobraźni, chamstwo 
i bezczelność – to z kolei przy-
tyki kierowane w stronę osób 
zostawiających po sobie jeden 
ślad. Jest to nawiązanie do za-
rzutu zdecydowanie dominują-
cego w przypadku odpowiedzi 
kierowców: – Jeżeli jest ścieżka 
rowerowa, to powinni jechać 
po niej, nie po drodze – mówią 
kierowcy. Faktycznie przepisy 
jasno to definiują, istnieje jed-
nak pewien haczyk. W Kodek-
sie Drogowym możemy znaleźć 
artykuł 33, który stanowi: Kie-
rujący rowerem jest obowiązany 
korzystać z drogi dla rowerów, 
lub pasa ruchu dla rowerów, je-
śli są one wyznaczone dla kie-
runku, w którym się porusza lub 
zamierza skręcić. Istotna w tym 
wypadku jest druga część zdania, 
informuje ona bowiem, że w mo-
mencie kiedy ścieżka rowerowa 
jest jednokierunkowa, rowerzy-
sta przemieszczający się w prze-
ciwną stronę, nie ma obowiązku 
jechania po niej. W naszym mie-
ście jednak, na szczęście, z ozna-
kowaniem problemów nie ma. 
Gdzie on w takim razie jest?

Ścieżka ścieżce nierówna
Wielu kolarzy zasłania się małą 
ilością ścieżek, a także kiepskim 
ich stanem technicznym. W Ty-
chach mamy 72 kilometry tras 
rowerowych. Odliczając od tego 
leśne drogi gruntowe okaże się, 
że poruszając się po mieście, mo-
żemy korzystać z ok. 50 km dróg 
rowerowych z czego 18 km wyko-
nanych jest z asfaltu, a ok. 22 km 
z kostki brukowej. Nie da się za-
przeczyć jednak, że stan technicz-
ny niektórych jest kwestią moc-
no dyskusyjną. Pomimo okazałej 
długości ścieżek rowerowych, 
a także ciągów pieszo-rowero-
wych, część z nich lata świetno-
ści ma już za sobą.

Władze miasta regularnie jed-
nak przeprowadzają remonty lokal-
nych dróg, w ramach których od-
nawiają lub budują nowe ścieżki dla 
rowerzystów. Aktualnie z nowo po-
wstających można wymienić ścież-
ki na odcinku ul. Przemysłowej, ul. 
Grota–Roweckiego oraz na DK44. 
Z drugiej strony jednak ścieżki, na-
wet te zużyte, nie są w stanie zro-
bić nam krzywdy. Warto więc za-
dać sobie pytanie o to, co jest dla 
nas ważniejsze, komfort czy bez-
pieczeństwo?

Ostatnim z argumentów osób 
zmotoryzowanych jest fakt nie 
do podważenia. Chodzi miano-
wicie o wyposażenie rowerzystów, 
ich rowerów, a także stan tech-

niczny jednośladów. O ile z lamp-
kami, czy elementami odblasko-
wymi na rower problemu, takiego 
jak przed laty, już na szczęście nie 
ma, o tyle rowerzystów jadących 
w kaskach lub kamizelkach od-
blaskowych można policzyć czę-
sto na palcach jednej ręki. Prze-
prowadzana była już niezliczona 
liczba eksperymentów, udowad-
niających, że posiadanie kami-
zelki zwiększa odległość, z której 
widzi nas zbliżający się w samo-
chodzie kierowca do tego stopnia, 
że prawdopodobieństwo kolizji 
spada prawie do zera. O kaskach 
nawet nie ma co wspominać. Tak 
drobna rzecz jest w stanie oca-
lić człowieka przed kalectwem, 
a nawet śmiercią. Niestety, wiele 
osób dorosłych ignoruje to zabez-
pieczenie, a co za tym idzie, nie 
utrwala tej postawy u dzieci.

droga jest dla wszystkich
Podsumowując, obydwie strony 
mają trochę racji w tym co mó-
wią. Zarówno jedni, jak i drudzy 
zapominają o najważniejszym. 
O tym mianowicie, że droga nie 
należy do nikogo. Służy jedynie 
do przemieszczenia się z punk-
tu A do punktu B. Najważniejsze 
więc jest to, aby szanować wszyst-
kich uczestników ruchu jednako-
wo, niezależnie od tego na czym 
się poruszają.
arkadiusz OGrabisz ●

niekońCZąCa się WaŚń
nie Od dzisiaj wiadOMO, żE KIEROWcy I ROWERZyŚcI TOcZą ZE SObą bEZKRESNy SPóR. 
NALEży JEDNAK ZADAć ZASADNIcZE PyTANIE: O cO WłAŚcIWIE chODZI?

CZy jedZie Z nami... 
lekarZ?
w MiniOnyM tyGOdniu zatelefOnOwaŁ dO naszej redakcji czytelnik 
ZANIEPOKOJONy LIKWIDAcJą SPEcJALISTycZNych KARETEK POGOTOWIA RATuNKOWEGO 
W cAłym KRAJu, W Tym NA ŚLąSKu.

W każdą przedostatnią niedzielę 
miesiąca (tym razem 18 sierpnia) 
na placu targowym na Starych Ty-
chach odbywa się (w godz. 9-13) 
Kiermasz Rodzinny. Jest to świet-
na okazja, by wymienić lub sprze-
dać nieużywane już ubrania, za-
bawki i akcesoria dla dzieci.

Niedzielny kiermasz to połą-
czenie organizowanych wcześ-
niej kiermaszów „Mama i Dzie-
cko” i kiermaszu dla kobiet 

– Każda osoba, która ma nieuży-
wane i zniszczone rzeczy, może 
przyjść i wymienić je na inne lub 
odsprzedać. Nie trzeba wnosić 
żadnych opłat za miejsce na tar-
gowisku. Idea wymiany cieszy 
się powodzeniem zwłaszcza 
wśród pań i rodziców małych 
dzieci, które często wyrastają 
z ubranek i zabawek zanim zdą-
żą je zużyć. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych do wystawienia 

się ze swoimi przedmiotami – 
zachęca Sławomir Sobociński, 
prezes stowarzyszenia Inicjaty-
wa Tyska, które jest organizato-
rem tych imprez. Każdy przed-
miot, który zostanie wdrożony 
do ponownego użycia, spowo-
duje, że odpadów będzie mniej. 
Zamiast kupować nowe rzeczy 
i wyrzucać te, które wciąż nadają 
się do użytku, można się po pro-
stu wymienić. kp ●

ciuszki, zabawki i różne drobiazgi.

Kiermasz rodzinny

Prezydent Miasta Tychy
13 sierpnia 2019 r.

OGŁOSZENIE
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy, Uchwały Nr IX/183/19 z dnia 

27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nad Jeziorem oraz północno-

zachodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego w Tychach – etap I.

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 (Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.), informuję o przyjęciu przez 
Radę Miasta Tychy Uchwałą Nr IX/183/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
DLA OBSZARU W REJONIE ULICY NAD JEZIOREM ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO 

BRZEGU JEZIORA PAPROCAŃSKIEGO W TYCHACH – ETAP I.

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

komunikat

Nad zdrowiem tyszan przez całą dobę, siedem dni w tygodniu czuwają 3 
podstawowe zespoły ratownictwa medycznego oraz jeden specjalistyczny.
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ćMa bukszpanOwa 
atakuje. ten szkOdnik, 
prawie nieznany 
w pOprzednich 
latach, w tyM sezOnie 
pOwOduje spustOszenie 
wśród bukszpanOwych 
krzewów i żywOpŁOtów. 
a wŁaściciele OGrOdów 
nie wiedzą jak z niM 
skutecznie walczyć.

Jeżeli macie ogródek, a w nim 
krzewy lub żywopłoty buksz-
panowe, to jest duża szansa, 
że poznaliście już to niewielkie 
stworzenie. Ćma bukszpanowa 
(Cydalima perspectalis) jest mo-
tylem pochodzącym z Azji. Roz-
piętość skrzydeł dorosłego owa-
da wynosi ok. 40 mm, skrzydła 
są najczęściej białe z brązowym 
obwiedzeniem. Motyle odżywia-
ją się nektarem i sokami roślin 
i nie stanowią dla nich bezpo-
średniego zagrożenia.

Problemem jest natomiast 
potomstwo tego niewielkiego 
motylka, które w krótkim cza-
sie potrafi doprowadzić do cał-
kowitego uschnięcia krzewu 
bukszpanu – bo gąsienice że-
rują właśnie na tej roślinie. Sa-
mice składają okrągłe, żółte jaja 
o średnicy ok. 1 mm na spodniej 
stronie liści w głębi zdrowej ro-
śliny. Z jaj wylęgają się żarłocz-
ne larwy. W Polsce rozwijają się 
2 lub 3 pokolenia w ciągu roku.

Zaatakowane krzewy
Jak wygląda krzew, który padł 
ofiarą ćmy bukszpanowej? Suchy, 
prawie pozbawiony liści, pokryty 
jakby pajęczyną – to wydzielina 
i odchody gąsienic. Nawet jeśli 
nie macie ogrodu, rozejrzyjcie 
się, spacerując po skwerze lub 
parku. Bukszpan to popularna 
roślina i nietrudno zauważyć 
te krzewy. Niestety, większość 
ma obecnie kłopoty.

– To szkodnik pochodzą-
cy z Azji, został przywieziony 
do Europy wraz z sadzonkami, 
około 2006-2007 roku – mówi 
Janusz Kasprzak kierownik dele-
gatury tyskiej Polskiego Związku 
Działkowców. – W Polsce pierw-
szy raz pojawił się w 2012 r. ale 
w niewielkiej ilości. Natomiast 

w tym roku to jest już apogeum. 
Jest tego bardzo dużo, na ogród-
kach działkowych mnóstwo ży-
wopłotów bukszpanowych jest 
zniszczonych.

Specjaliści zapewniają, że gą-
sienice ćmy bukszpanowej że-
rują na roślinach z rodzaju Bu-
xus (bukszpanowce). Ale jedna 
z czytelniczek doniosła nam, 
że w jej ogrodzie żarłoczne lar-
wy, po zniszczeniu bukszpanu, 
przeniosły się na trzmielinę. Nie 
ulega wątpliwości, że stanowią 
one poważne zagrożenia dla 
urody naszych ogrodów. Janusz 
Kasprzak mówi nawet o po-
ważniejszym zagrożeniu: – Je-
żeli szybko nie zostanie wyna-
leziony jakiś skuteczny środek 
na tego owada, to obawiam się 
że bukszpany mogą u nas cał-
kiem wyginąć.

jak zwalczać ćmę?
Skutecznych środków do walki 
z ćmą bukszpanową – w okresie 
gdy larwy już żerują – na razie 
nie ma. Można jednak uchronić 
rośliny przed atakiem, działa-

jąc profilaktycznie. – Są meto-
dy np. pułapki feromonowe, ale 
powinno się je stosować znacz-
nie wcześniej, od wiosny – mówi 
Janusz Kasprzak. – Teraz jest już 
na to za późno. Ale też nikt nie 
spodziewał się takiego ataku 
tego szkodnika – mówi kierow-
nik tyskiej delegatury PZD. – 
Działkowcy walczą z ćmą w ten 
sposób, że wycinają zaatakowane 
krzewy i palą je. Można też strą-
cać czy spłukiwać te gąsienice, 
ale to pracochłonne i wymaga 
częstego kontrolowania i prze-
glądania rośliny. Jeśli ktoś ma je-
den krzew jest to może wykonal-
ne, ale jeżeli jest żywopłot to już 
nie bardzo.

Szkodnikowi, który nagle tak 
dobrze poczuł się w naszym kli-
macie, przyglądają się też odpo-
wiednie instytucje, m.in. Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Kato-
wicach. – Przy zwalczaniu ćmy 
bukszpanowej w pierwszej kolej-
ności należy przeprowadzić me-
chaniczne zwalczanie szkodnika. 
Czyli.... ręcznie zebrać wszyst-

kie stadia rozwojowe dostępne 
na krzewach, obciąć najmoc-
niej zaatakowane gałęzie, za-
mieść larwy i poczwarki spada-
jące pod rośliny w trakcie tych 
działań – radzi Ewa Furas z In-
spektoratu. – Innym sposobem 
jest zmywanie gąsienic silnym 
strumieniem wody lub wyci-
nanie i palenie zaatakowanych 

pędów. Zebrane owady, liście 
i gałęzie z objawami żerowania 
należy w sposób skuteczny i bez-
pieczny zutylizować.

ostrożnie z chemią
Jak zapewnia Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Roślin i Na-
siennictwa, skutecznym sposo-
bem walki z ćmą są wszelkiego 
rodzaju tablice i opaski lepowe, 
pułapki typu delta oraz pułap-
ki lejkowe do których przymo-
cowany jest feromon wabiący 
samce motyli. Pułapki te należy 
umieścić w pobliżu bukszpanów 
od wiosny do jesieni, dzięki cze-
mu można znacząco ograniczyć 
liczebność szkodników.

Do zwalczania ćmy buksz-
panowej można również wy-
korzystać zarejestrowane przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi środki ochrony roślin. 
– Na dzień dzisiejszy są zare-
jestrowane dwa środki ochrony 
roślin do jej zwalczania: Lepinox 
Plus oraz XenTari WG – poda-
je Ewa Furas. – Obydwa służą 
do biologicznego zwalczania gą-
sienic motyli, jednak są przezna-
czone do stosowania przez użyt-
kowników profesjonalnych, tzn. 
mogą je zakupić oraz zastosować 
osoby, które ukończyły szkole-
nie w zakresie stosowania bądź 
doradztwa dot. środków ochro-
ny roślin. Użytkownicy niepro-
fesjonalni (właściciele ogródków 
przydomowych, działkowicze) 
mogą zastosować chemiczne 

środki na bazie acetamipridu, 
deltametryny i lambda-cyhalo-
tryny przeznaczone do ochro-
ny roślin ozdobnych przed in-
sektami.

Trzeba jednak pamiętać, 
by z chemicznymi środkami 
obchodzić się bardzo ostrożnie. 
– Podczas stosowania środków 
ochrony roślin należy dokładnie 
przestrzegać zapisów zawartych 
na etykietach – ostrzega Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Ro-
ślin. – Równocześnie informuje-
my, zgodnie z art. 35.1. ustawy 
z dnia 8 marca 2013 r. o środ-
kach ochrony roślin stanowi, 
że „Środki ochrony roślin nale-
ży stosować w taki sposób, aby 
nie stwarzać zagrożenia dla lu-
dzi, zwierząt oraz dla środowi-
ska, w tym przeciwdziałać znie-
sieniu środków ochrony roślin 
na obszary i obiekty niebędące 
celem zabiegu z zastosowaniem 
tych środków oraz planować 
stosowanie środków ochrony 
roślin z uwzględnieniem okre-
su, w którym ludzie będą prze-
bywać na obszarze objętym za-
biegiem”.

***
Wylot motyla Cydalima per-
spectalis przypada w terminie 
od kwietnia do września. Zi-
mują młode gąsienice drugiego 
pokolenia, w kokonach zrobio-
nych z dwóch liści bukszpanu 
sklejonych przędzą. 
sylwia witMan ●

aZjatyCka ćma Zjada buksZpan
ten szkOdnik byŁ dO tej pOry w pOlsce nieObecny Lub bARDZO RZADKI. TERAZ ATAKuJE NIEmAL WSZęDZIE, NIE OmIJAJąc TychóW. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na oddanie w dzierżawę gruntu, na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem pod dwa ogrody działkowe o łącznej pow. 1250 m2, położone przy 
ul. Wędkarskiej Tychach, stanowiące część działki nr 1199/122, użytek PsIV, Wp, księga wieczysta nr KA1T/00032810/4, stanowiącego własność 
Gminy Miasta Tychy, według następujących lokalizacji: D1 o pow. 537m2, oraz D2 o pow. 713 m2.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego do przetargu wynosi 0,40 zł za 1 m2 w stosunku miesięcznym
• Do wylicytowanej stawki czynszu dzierżawnego osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 101 (I piętro), 18 września 2019 roku 
o godzinie 11.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu są: wpłata wadium 215,00 zł na lokalizację D1, 285,00 zł na lokalizację D2,oraz złożenie oświadczeń 
i dokumentów określonych w regulaminie przetargów najpóźniej w terminie do 12 września 2019 roku.
Dodatkowe informacje, druki oświadczeń, warunki przetargu oraz regulamin przetargów, które są integralną częścią 
niniejszego ogłoszenia są do uzyskania w Urzędzie Miasta Tychy w wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 710, VII 
piętro) od poniedziałku do środy w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13:30, tel. 
(32) 776-37-40. Pełna treść ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej 
w Urzędzie Miasta (piętro VII,) oraz publikację z warunkami i regulaminem przetargów na stronach internetowych: www.umtychy.pl oraz 
www.bip.umtychy.pl.

LEGENDA:

komunikat

Po inwazji szkodnika krzewy bukszpanu nadają się już tylko do spalenia.

Gąsienice ćmy bukszpanowej są groźnym szkodnikiem popularnych krzewów.

zd
jęc

ia:
 To

m
as

z P
ałk

a

8 | 13 sierpnia 2019 www.tychy.pltwOje tychy nasze tychy



w kaziMierzu dOlnyM 
nad wisŁą niedawnO 
zakOńczyŁ się 13. 
festiwal filMu i sztuki 
dwa brzeGi, na któryM 
pOjawiŁ się tyski 
akcent w pOstaci 
zdjęć jacka bOczara. 
fOtOGrafik przybyŁ taM 
z wystawą „ilustracje 
bajek niewydanych” 
na zaprOszenie tOMasza 
sikOry, wcześniejszeGO 
nauczyciela i MentOra, 
a dziś kOleGi pO fachu.

egzamin zdany na 5
Jacek jest absolwentem Państwo-
wego Liceum Sztuk Plastycznych 
w Katowicach oraz Akademii 
Fotografii w Krakowie, zaś jego 
zdjęcia były prezentowane w Ty-
chach, Katowicach, Krakowie, 
Łodzi, Kaliszu, ale i Dusseldorfie, 
Wilnie, Ostrawie czy Sofii. – Po-
mimo że nie był to największy 
festiwal, na którym prezentowa-
no moje prace, to zdecydowanie 
najbliższy sercu. Jako student da-
rzyłem Tomka Sikorę ogromnym 
szacunkiem. Kiedy zostałem już 
absolwentem, mieliśmy okazję 
kilka razy współpracować, jed-
nak dopiero gdy zaprosił mnie 
z wystawą na Dwa Brzegi, poczu-
łem, jakbym zdał u niego egzamin 
końcowy, odebrał dyplom. To dla 
mnie ważne, bo zawsze był i wciąż 
jest moim mistrzem – przyznaje 
fotografik.

szczerość w sztuce
„Ilustracje bajek niewydanych” 
to zbiór ponad 50 fotografii, 
z czego 20 zawisło na wysta-
wie w Kazimierzu Dolnym. 
Ponadto festiwalowicze mo-
gli podziwiać hełmy, a raczej 
rzeźby, które Boczar misternie 
konstruuje w swojej pracowni. 
– Mam do nich stosunek oso-
bisty. Odwołują się do czasów 
dzieciństwa, którego nieodzow-
ną częścią jest ogromna wyob-
raźnia i kreatywność. Wtedy 
byle garnek założony na głowę 
stawał się rycerskim hełmem 
właśnie. Smutne jest, że z takich 

czy innych powodów z czasem 
ta radosna fantazja zanika. Kon-
struując je, rozbudzam w sobie 
na nowo dziecięce spojrzenie 
na świat. To w końcu dzieci są 
krystalicznie szczere i widzą rze-
czy w swojej pierwotnej prosto-
cie – wyznał Boczar. O prostocie 
nie ma mowy, kiedy patrzy się 
na owe konstrukcje. Wykonane 
z pietyzmem, z wydawałoby się 
niepasujących do siebie elemen-
tów, tworzą spójną kompozycję, 
często odnoszącą się do dzieł 
popkultury.

uwaga, mam pomysł!
Hełmy świetnie prezentują się 
na fotografiach, które były prze-
cież clou tej wystawy. A te pre-
zentują nieprzeciętny poziom, 
na co składa się dobry warsztat 
i wspomniane w akapicie powyżej 
podejście. Nie sposób nie odnieść 
wrażenia, że zdjęcia faktycznie 
pochodzą z bogato ilustrowa-
nych bajek, ale przeznaczonych 
dla dorosłego widza. Weźmy 
na to portret hrabiego epoki re-

nesansu z charakterystyczną dla 
czasów nonszalancją i... kryzą 
(okrągły, fałdowany kołnierz, po-
pularny w XVI i XVII w.) wyko-
naną z pustych butelek po tanim 
piwie, ale z bogato ilustrowanymi 
etykietami.

– Przede wszystkim chcę 
krzewić radość w swojej foto-
grafii, dlatego często zapraszam 
do współpracy ludzi, których 
po prostu lubię i nadaję na tych 
samych falach. Profesjonalizm 
przestaje być nudny, gdy odnaj-
dziemy w nim miejsce na zabawę 
– zauważył J. Boczar. – Kilka lat 
temu robiłem typowo katalogo-
wą sesję dla hodowcy psów rasy 
uchodzącej za bardzo agresyw-
ną. Po wykonanej pracy właś-
ciciele pokazali mi wielką, ta-
jemniczą stodołę. Natychmiast 
ułożył mi się obraz siedzących 
w niej psów przy suto zastawio-
nym stole podczas ważnej na-
rady. Jeden, dajmy na to herszt, 
ustawiony z profilu w majesta-
tycznej pozie miał przyciągać 
spojrzenia pozostałych psich bie-

siadników. Zaraziłem swoim po-
mysłem hodowców i zaczęliśmy 
przygotowanie planu zdjęciowe-
go. W moment znalazł się obrus, 
kilogramy mrożonego mięsa, za-
stawa, kieliszki i nawet kot. Do-
brze wytresowane psy okazały 
się doskonałymi modelami, co, 
mam nadzieje, widać na zdjęciu. 
Tak właśnie powstają moje fo-
tografie, które ktoś czasem na-
zwie sztuką. To miłe z jego stro-
ny – opisał swój proces twórczy 
artysta.

Artysta z pełną świadomoś-
cią użycia tego słowa, bowiem 
w dzisiejszym zalewie pseudo-
artystycznej treści, wiele osób, 
samozwańczo mianujących się 
tym dawniej szanowanym mia-
nem, jest po prostu tego miana 
uzurpatorami. Z fotografii zapre-
zentowanych w „Ilustracjach ba-
jek niewydanych” płynie bardzo 
dorosłe i, nie boję się użyć tego 
słowa, mądre przesłanie – z do-
brej zabawy dobry artysta potrafi 
stworzyć kawał dobrej sztuki. Czy 
jakoś tak... kaMil peszat ●

przez kilka dni żyŁeM 
jakby w innyM kraju. 
ludzie uśMiechnięci, 
„dziękuję”, 
„przepraszaM”, 
„w czyM MOGę pOMóc? 
” – tO częstO sŁyszane 
sŁOwa. wOkóŁ 
bieGające i krzyczące 
dzieci. nikOMu tO nie 
przeszkadza. wiele 
Osób przychOdzi 
z psaMi i też nikOMu 
tO nie wadzi. psy są 
GŁaskane, tulOne…

Gdzie tak jest? W Szczebrzeszy-
nie. A właściwie w Stolicy Języka 
Polskiego – tak się bowiem nazy-
wa ten festiwal literacki na Rozto-
czu, na który ci, co kochają litera-
turę i ojczysty język, przyjechali 
już po raz piąty.

Spotkania autorskie, wieczory 
poetyckie, wykłady, warsztaty, de-
baty, rozmowy o języku polskim 
i koncert. A do tego spływ kaja-
kowy Wieprzem i spacery po uro-
czych wąwozach.

Od niedzieli 4 sierpnia do nie-
dzieli 11 sierpnia dziesiątki spotkań. 
Nie sposób wymienić wszystkich 
autorów, poetów, muzyków, akto-
rów, których widziałem w Szcze-
brzeszynie: Zdzisław Kudelski, 
Marek Zagańczyk, Józef Hen, Ewa 
Lipska, Tadeusz Sobolewski, Ma-
rek Bieńczyk, Marcin Wicha, Adam 
Wajrak, Adam Zagajewski, Remi-
giusz Mróz, Maja Komorowska, Ja-
cek Braciak, Wiesław Myśliwski… 
chyba wystarczy.

Wszystko praktycznie w jed-
nym, pięknym miejscu. Park ze sta-
rodrzewiem schodzącym do rzeki. 
Prowadzi też do głównego namio-

tu, gdzie kilkaset osób słucha wy-
kładu, czasami żywiołowo reagu-
jąc podczas spotkania autorskiego. 
Można, nie wchodząc do namiotu, 
przynieść leżak i też być uczestni-
kiem spotkania. A leżaków do dys-
pozycji sporo.

Obok głównego jest i drugi na-
miot, gdzie można spokojne wy-
pić kawę, zjeść posiłek, bo bufet 
też jest pod ręką. Kilka metrów da-
lej, nad rzeką scena mniejsza. Tam 
też spotkania. A po prawej stronie 
scena dla dzieci: warszaty, spotka-
nia autorskie, zabawa literacka.

Spotkanie autorskie z 96–let-
nim Józefem Henem kończy się 
owacją na stojąco. To wyraz uzna-
nia, podziwu ale też i podzięko-
wania dla autora książek, które 
często zmieniły nasze postrzega-
nie historii i osób, jak np. ostat-
niego króla, Stanisława Augusta 

Poniatowskiego, czy też Boya Że-
leńskiego. Józef Hen był w świet-
nej formie i jak to u niego, aneg-
dota goniła anegdotę. Prowadzący 
mieli więc ułatwione zadanie.

Ciekawy wykład w ramach cy-
klu „Rozmowy o języku – groźne 
słowo glottofagia, czyli Polaków 
i Irlandczyków kłopoty z obroną 
własnego języka”. Jest i Andrzej 
Strejlau, który dzielił się spostrze-
żeniami byłego trenera naszej re-
prezentacji, dzisiaj komentatora, 
na temat języka sportu.

Ewa Lipska opowiadała m.in. 
o przyjaźni z Wisławą Szymbor-
ską, Jacek Braciak i Wojciech Wa-
glewski pytani byli o swoje ma-
rzenia z dzieciństwa, życzenia, 
miłość, muzykę, aktorstwo. Nie 
sposób nie wspomnieć o wysta-
wach, poświęconych m.in. Brze-
chwie i Leśmianowi.

W głównym namiocie, w Księ-
garni Autorskiej można było kupić 
książki gości festiwalu. Po każdym 
spotkaniu podpisywanie. Józef 
Hen przez prawie dwie godziny 
nie tylko podpisywał, ale też i dłu-
go rozmawiał z czytelnikami.

Środa wieczór – trzeci dzień fe-
stiwalu. O godz. 21 ma się rozpo-
cząć koncert pod tytułem „Tis-
chner, Voo Voo i Trebunie Tutki”. 
Przed koncertem rozpętała się 
burza. Ale co tam, już na go-
dzinę przed startem namiot był 
pełny. Wokół dziesiątki ludzi 
na leżakach, inni stoją. Dawno 
nie słyszałem takich improwi-
zacji. Wydawało się, że z minuty 
na minutę muzycy coraz bardziej 
się sami podkręcają. Publicz-
ność podobnie: śpiewamy razem 
z zespołem teksty ks. Tischnera 
o życiu. Proste, prawdziwe. Kil-

ka minut po północy muzycy gra-
ją ostatni utwór. Oczywiście, tak 
to się nie mogło skończyć. Dwa 
długie bisy. I znowu kilkuminu-
towa owacja.

W drodze do samochodu, 
a ciemności w Szczebrzeszynie 
niestety wielkie, nie ma żadnej 
latarni, pomagamy sobie nawza-
jem. Bez przepychanki, z uśmie-
chem, traktujemy to jak kolejną 
przygodę.

Za rok, jeśli – jak mówiła moja 
babcia – Bóg pozwoli, na pew-
no pojadę do Szczebrzeszyna. 
Do Stolicy Języka Polskiego, 
gdzie poznałem cudownych ludzi, 
gdzie literatura, muzyka, sztuka 
wszystkich łączy. Do miejsca tak 
odległego od codziennych na-
rodowych waśni, od nienawiści, 
nietolerancji, że aż wydaje ci się, 
że jesteś w innym kraju. zj ●

każda wakacyjna 
niedziela w teatrze 
MaŁyM stOi pOd 
znakieM Muzycznych 
pOranków. tyM razeM 
dla jak zwykle licznej 
publicznOści wystąpiŁ 
zespóŁ Marcin sidOr triO 
z prOGraMeM „Od bacha 
dO beatlesów”.

Jeden z członków zespołu w prze-
rwach między utworami zabawiał 
publiczność anegdotami z mu-
zycznego światka. Jak sama na-

zwa koncertu wskazuje, trio 
przygotowało nuty przekrojo-
wo, i tak prócz tytułowych wy-
konawców usłyszeć można było 
aranżacje m.in. „Ostatniej nie-
dzieli” Jerzego Petersburskiego, 
„Lotu trzmiela” Nikołaja Rim-
skiego-Korsakowa czy muzykę 
filmu „Przyczajony tygrys, ukry-
ty smok” Tan Dun’a. W przyszłą 
niedzielę dyrekcja Teatru Małego 
zaprasza na dziedziniec o godz. 
11. Tym razem wystąpi Retro 
Orchestra z programem „Świat 
włoskich melodii”. kp ●

Wspólnota Anonimowych Alko-
holików serdecznie zaprasza na 
Zlot 45-lecia AA w Polsce, któ-
ry odbędzie się w dniach 16-18 
sierpnia tego roku w katowickim 
Spodku. Mitingi będą się odby-
wać od godz. 9 w piątek i w sobo-
tę. To doskonała okazja, by zapo-
znać się z działaniami wspólnoty 
i fundacji, która wykonuje tyta-

niczną pracę społeczną, poma-
gając osobom uzależnionym od 
alkoholu, zmagającym się z cho-
robą, jej objawami i konsekwen-
cjami uzależnienia. Dla przyjezd-
nych udostępniono parking przy 
ul. Olimpijskiej 9, który pomieści 
500 samochodów (10 zł). Zainte-
resowanych odsyłamy do organi-
zatora pod nr 518 055 348. kp

rZeCZpospolita CZytająCa
relacja naszeGO wysŁannika Z FESTIWALu JęZyKA POLSKIEGO W SZcZEbRZESZyNIE.

bajki dla dorosłyCh
fOtOGrafa z naszeGO Miasta ZAPROSZONO Z WySTAWą NA DWA bRZEGI. 

Scenografia do zdjęcia powstała z rzeczy znajdujących się pod ręką. 

Ja
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k B
oc

za
r

zlot w Katowicach

45 lat anonimowych

niedZiela 
Z muZyką
kOlejny pOranek W TEATRZE mAłym

Ka
m

il P
es

za
t

Marcin Sidor Trio – Marcin Sidor (skrzypce), Ewa Sidor 
(skrzypce), Kamil Pawłowski (fortepian).
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i pOwstanie śląskie byŁO 
wyrazeM sprzeciwu 
pOlskiej ludnOści GórneGO 
śląska wObec szykan 
i represji nieMieckich. 
rOzpOczęŁO się w nOcy z 16 
na 17 sierpnia na terenie 
pOwiatu pszczyńskieGO. 
pierwsze zbrOjne 
starcia MiaŁy Miejsce 
w urbanOwicach, 
paprOcanach, tychach, 
czuŁOwie. wŁaśnie Mija 100 
lat Od taMtych wydarzeń.

Powstania śląskie przyczyniły się 
do przyłączenia części Górnego 
Śląska do odrodzonej Rzeczy-
pospolitej. Zwróciły też uwagę 
Polaków mieszkających na tere-
nie niepodległego już państwa 
na sytuację Ślązaków i ich iden-
tyfikację z narodem polskim – 
co po kilkuset latach administra-
cji niemieckiej na tym terenie 
wcale nie było tak oczywiste, 
jak jest dziś.

Chwycili za broń
Wśród bezpośrednich przyczyn, 
jakie skłoniły miejscową ludność 
do chwycenia za broń, była ma-
sakra w kopalni „Mysłowice” 
(15 sierpnia). Do grupy robot-
ników i ich rodzin, którzy zgro-
madzili się, domagając się wy-
płaty zaległych wynagrodzeń, 
oddział Grenzschutzu otworzył 
ogień. Zginęło siedmiu górni-
ków, a także dwie kobiety i 13-
letni chłopiec.

W nocy z 16 na 17 sierpnia 
grupa powstańców z Paprocan, 
Urbanowic, Cielmic, Jaroszowic, 
Wygorzela i Tychów zaatakowa-
ła zabudowania folwarczne w Ur-
banowicach – placówkę Grenz-
schutzu. Powstańcy zaskoczyli 
Niemców i zdobyli broń, która 
przydała się w kolejnych star-
ciach. Następnie ruszyli do Pa-
procan, gdzie również rozbroili 
niemiecki oddział. W Tychach, 
gdzie działaniami kierował Sta-
nisław Krzyżowski, powstań-
cy opanowali kasyno Browaru 

Obywatelskiego, dworzec, ma-
gistrat, pocztę i folwark książę-
cy, którego zarządca wraz z sy-
nami przez kilkadziesiąt minut 
dawał opór powstańcom i zdą-
żył nadać wiadomości do sta-
cjonujących w pobliżu oddzia-
łów niemieckich. W Czułowie 
także doszło do walk, powstańcy 
wyparli Niemców z zabudowań 
jednego z gospodarzy i uwolni-
li przetrzymywanych tam więź-
niów – mieszkańców Wartogłow-
ca. Podczas wymiany ognia zginął 
Franciszek Mróz – później uzna-
ny za pierwszą ofiarę wśród po-
wstańców.

Po początkowych sukcesach, 
powstańcy zaczęli wycofywać się 
z Tychów i okolic z powodu za-
grożenia okrążeniem przez zbli-
żające się wojsko. Wielu z nich 
uciekło przed represjami za pol-
ską granicę. Powstanie zostało 
stłumione 24 sierpnia.

pamięć o poległych
Na terenie dzisiejszych Tychów 
jest wiele świadectw wydarzeń 
sprzed 100 lat. Na cmentarzu 
przy ul. Nowokościelnej jest zbio-
rowa mogiła sześciu powstańców: 
Franciszka Mroza, Augustyna 
Rozkosznego, Franciszka Skud-
ło, Karola Kiszki, Karola Janika 
i powstańca nieznanego z imienia 
i nazwiska. Tablica poświęcona 
ich pamięci została umieszczona 
także na ogrodzenia cmentarza.

Płyta upamiętniająca wal-
ki z Grenzschutzem znajduje się 
na budynku dzisiejszego Przed-
szkola nr 3 w Paprocanach. Rów-
nież na elewacji kościoła św. Marii 
Magdaleny mamy pamiątkę po-
święconą powstańcom. Są też po-
mniki: na Placu Wolności, w Ur-
banowicach przy zachowanych 
do dziś zabudowaniach folwar-
cznych i pomnik w Czułowie – 
z najdawniejszą historią, posta-
wiony w miejscu, gdzie według 
przekazów miał zginąć wspomnia-
ny wcześniej Franciszek Mróz.

Pamięć o powstaniach ślą-
skich i ich ofiarach była żywa 

i pielęgnowana w okresie mię-
dzywojennym, gdy dawny po-
wiat pszczyński został już przy-
łączony do Polski. W 1937 roku 
do ówczesnego wojewody ślą-
skiego Michała Grażyńskiego 
zwrócili się mieszkańcy Czuło-
wa z prośbą o pozwolenie na bu-
dowę pomnika poświęconego 
poległym powstańcom śląskim. 
„Pomnik ma stanąć przy szosie 
prowadzącej z Katowic do Pszczy-
ny (...), naprzeciw szkoły, na po-
darowanym przez p. Dużego te-
renie, (na którym – red.) poległ 
pierwszy powstaniec Franciszek 
Mróz” – to fragment pisma skie-
rowanego do wojewody, a podpi-
sanego przez Józefa Dedę – preze-
sa Związku Powstańców Śląskich 
grupy Czułów i Franciszka Jakut-
ka, przewodniczącego Komitetu 
Budowy Pomnika. Zgoda została 
wydana, a budowę pomnika sfi-
nansowali mieszkańcy Czułowa 
z dobrowolnych datków. Został 
odsłonięty w październiku 1937 r. 
i stał do września 1939 r. – gdy 
został zniszczony przez wojska 
hitlerowskie.

pomnik wraca
Wraz z rozpoczęciem II woj-
ny światowej i niemieckiej oku-
pacji znikały nie tylko pomniki 
przypominające o powstaniach. 
Ze strachu przed represjami nisz-
czono dokumenty i ukrywano 
powstańczą przeszłość, za któ-
rą można było zapłacić wysoką 
cenę. Zapłacił ją m.in. Józef Deda, 
który został uwięziony w obo-
zie w Mauthausen, gdzie zmarł 
w 1940 r.

Jedną z ocalałych, ale przez lata 
ukrywanych pamiątek, jest cho-
rągiew organizacji powstańczej, 
obecnie znajdująca się w zbiorach 
Muzeum Miejskiego w Tychach, 
ale często towarzysząca uroczy-
stościom rocznicowym w Czuło-
wie. Sztandar ten został w okre-
sie niemieckiej okupacji ukryty 
w ramie obrazu. Złożony w kost-
kę „udawał” wizerunek Matki Bo-
skiej. W ten sposób przetrwał, 

przechowywany w rodzinie Ja-
kutków. Do tyskiego muzeum 
trafił w 2009 r.

Wcześniej, w 2008 r. w Czuło-
wie natrafiono na inny ślad po-
wstańczej historii. Przy ul. Katowi-
ckiej prowadzono prace związane 
z kanalizacją. Przypadkowo od-
kopano fundamenty pomnika 
wzniesionego w 1937 r. Starsi 
mieszkańcy rozpoznali je. Spra-
wą zainteresowali Józefa Twardzi-
ka, tyskiego radnego z Czułowa, 
który przedstawił Radzie Miasta 
projekt uchwały w sprawie od-
budowy pomnika. Nowy monu-
ment, odtworzony na kształt pier-
wotnego – orzeł z rozpostartymi 
skrzydłami na wysokiej, kilkume-
trowej kolumnie – został poświę-
cony 3 maja 2010 r. Od tej pory 
co roku odbywają się przy nim 
uroczystości z okazji świąt pań-
stwowych. Szczególnie uroczyście 
obchodzone są rocznice związane 
z powstaniami. W ich organiza-
cję angażuje się od lat radny Jó-
zef Twardzik, dbając o odpowied-
nią oprawę tych wydarzeń – m.in. 
asystę honorową Wojska Polskie-
go. Często pojawiają się goście re-
prezentujący władze państwowe 
i wojewódzkie.

Wśród mieszkańców Tychów, 
a szczególnie Czułowa, którzy 
co roku gromadzą się pod po-
mnikiem, są potomkowie rodzin 
powstańczych, min. córka Józefa 
Dedy Marta Simka. Nazwisko jej 
ojca widnieje na tablicy przy po-
mniku, obok nazwisk poległych 
powstańców: Franciszka Mroza, 
Augustyna Rozkosznego i Ludwi-
ka Lacha. sylwia witMan ●

tyska historia poWstańCZa
pOwiat pszczyński byŁ pierwszyM, KTóRy PRZySTąPIł DO WALKI W SIERPNIu 1919 R.

Awers i rewers powstańczego sztandaru, w czasie wojny i po niej 
przechowywanego przez jedną z czułowskich rodzin. Pamiątkowa tablica na dawnej szkole w Paprocanach, gdzie dziś mieści się Przedszkole nr 3.

Przedwojenne uroczystości ku czci śląskiego zrywu pod Pomnikiem Powstańca przy dzisiejszym placu Wolności..

Tak pierwotnie wyglądał pomnik ku czci powstańców 
przy ul. Katowickiej w Czułowie.

zaczęŁO się 100 lat teMu
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PROgRam OBchODóW 100. ROcZNicy WyBuchu i POWSTaNia śląSkiegO:

 15 SieRPNia
Tego dnia odbędzie się VI miejski Rajd Rowerowy „Śladami Powstańców Śląskich”. Do wyboru są dwie trasy:
Trasa „A” (ok. 60 km) z wyjazdem o godz. 9.00: Tychy Plac Wolności – mikołów – Kobiór – Pszczyna – międzyrzecze – Świerczyniec – 
urbanowice
Trasa „b” (ok. 30 km) start o godz. 10: Tychy Plac Wolności – Gostyń – Wilkowyje – czułów – Wartogłowiec – urbanowice.
O 14.30 uczestnicy miejskiego Rajdu Rowerowego spotkają się w urbanowicach przy Pomniku Powstańców Śląskich (ul. Główna). Tam 
zostanie uformowana kolumna rowerowa i ok. 15.10 rowerzyści przejadą z urbanowic na Paprocany (ul. Paprocańska) ulicami: Główną, 
urbanowicką, Towarową, cielmicką, Jedności, Targiela, ks. Szojdy, Sikorskiego, Paprocańską. Rajd zakończy się ok. godz. 16 wręczeniem 
pucharów dla najmłodszego i najstarszego uczestnika oraz najliczniejszej grupy. Organizatorem Rajdu Rowerowego „Śladami Powstań-
ców Śląskich” jest Klub Turystyki Kolarskiej GRONIE w Tychach.
Z urbanowic do Paprocan pojadą nie tylko rowerzyści: o 15.45 zaplanowano także przejazd autobusu rocznicowego na trasie urbano-
wice-cielmice-Paprocany. Ok. 18.15 autobus wróci do urbanowic.
uroczystości rocznicowe w Paprocanach rozpoczną się o godz. 16.10 złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową przy ul. Paprocań-
skiej z udziałem orkiestry górniczej KWK „Piast” oraz chóru cantate Deo. O historii powstań opowie dr maria Lipok-bierwiaczonek, 
zaplanowano też zwiedzanie wystawy „Idą powstańcy znów na bój… Tychy w okresie Powstań Śląskich i plebiscytu” przygotowanej 
przez muzeum miejskie w Tychach oraz wystawę pamiątek powstańczych zorganizowaną przez Radę Osiedla Paprocany i parafię pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
O godzinie 17.00 rozpocznie się msza święta w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa pod przewodnictwem ks. arcybiskupa 
Wiktora Skworca z udziałem orkiestry górniczej KWK „Piast” i chóru cantate Deo.
uroczystości rocznicowe w urbanowicach zaplanowano na godzinę 18.45. W programie m.in. złożenie kwiatów pod Pomnikiem Po-
wstańców Śląskich (ul. Główna) i występ chóru ze SP nr 24 w urbanowicach.
O 19.20 na scenie przy Klubie urbanowice mcK rozpocznie się spektakl pt. „Walka o polską szkołę” w wykonaniu absolwentów Gimna-
zjum nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 23 w cielmicach. O 19.40 zaplanowano wspólne śpiewanie pieśni powstańczych z chórem z SP nr 24 
w urbanowicach i występy artystyczne: Gryfne Ślonzoki (20.00) i mały Śląsk (20.20). będą też dodatkowe atrakcje dla dzieci: dmuchań-
ce, animacje, malowanie buziek, bańki mydlane, balony, stoisko gastronomiczne.
O godz. 21.30 – rocznicowy autobus wykona ostatni kurs na trasie urbanowice-cielmice-Paprocany (ul. Paprocańska).

17 SieRPNia
O godzinie 17.00 rozpoczną się uroczystości rocznicowe w czułowie. Otworzy je msza św. w kościele pw. Krzyża Świętego w Tychach 
czułowie z udziałem asysty honorowej Wojska Polskiego. Na godzinę 18.00 zaplanowano przemarsz pod Pomnik ku czci poległych 
Powstańców Śląskich przy ulicy Katowickiej. Ok. 18.20 rozpoczną się uroczystości przy pomniku, które potrwają do godziny 19.00.

i pOwstanie śląskie. 
rOzpOczęŁO się w nOcy 
z 16 na 17 sierpnia 
1919 r. w urbanOwicach 
i paprOcanach, wówczas 
saMOdzielnych 
GMinach, dziś 
dzielnicach tychów. 
w Maju OdbyŁy się 
pierwsze wydarzenia 
w Mieście związane 
z upaMiętnienieM 
tej rOcznicy, jednak 
GŁówne ObchOdy 
zaplanOwanO 
na 15 i 17 sierpnia. 
w prOGraMie są M.in. 
rajdy rOwerOwe, apele, 
spOtkania i wspólne 
śpiewanie pieśni 
pOwstańczych.

– W tym roku obchodzimy wy-
jątkową, setną rocznicę wybuchu 
I powstania śląskiego w Tychach 
– mówi Andrzej Dziuba, prezy-

dent Tychów. – Pierwsze walki 
toczono w Urbanowicach i Pa-
procanach, dlatego to właśnie te 
dzielnice – wraz z Czułowem – 
uczczą historię, którą zapocząt-
kował tyski powstańczy zryw. 
Zapraszam do wspólnego świę-
towania i upamiętnienia tych 
ważnych wydarzeń. Bądźmy 
w tych dniach myślami z pole-
głymi powstańcami.

W organizację tegorocz-
nych uroczystości włączyły się 
rady osiedli: Paprocany, Ciel-
mice i Urbanowice oraz Muze-
um Miejskie w Tychach, radny 
Józef Twardzik, radna Urszula 
Paździorek-Pawlik oraz PKM 
Tychy Sp z o. o.

Wydarzenia związane z setną 
rocznicą powstań śląskich od-
bywały się w Tychach już wcześ-
niej. 30 maja kwiaty pod po-
mnikiem Powstańca Śląskiego 
na Placu Wolności złożyli ucz-
niowie SP nr 1. W czerwcu od-

było się spotkanie w Muzeum 
Miejskim: Mozaika Górnośląska 
– „Powstania śląskie wojną pol-
sko–niemiecką”. O tym, jak hi-
storycy interpretują dzisiaj wy-
darzenia z lat 1919–1921 i jakie 
są dalsze perspektywy badaw-
cze, opowiadał prof. dr hab. Ry-
szard Kaczmarek autor książki 
„Powstania śląskie 1919–1920–
1921. Nieznana wojna polsko–
niemiecka”.

Do 11 sierpnia na Placu Ba-
czyńskiego można było obej-
rzeć wystawę plenerową „Idą 
powstańcy znów na bój… Ty-
chy w okresie Powstań Śląskich 
i plebiscytu”. 12 sierpnia wysta-
wa ta została przeniesiona w po-
bliże kościoła pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, a na czas od 2 
września do 30 listopada 2019 r. 
trafi do Parku Miejskiego Soli-
darności.

– Wystawa przygotowana 
w 100. rocznicę wybuchu I po-

wstania śląskiego przypomina 
o wydarzeniach, jakie mia-
ły miejsce w latach 1919–1922 
na terenie Tychów i miejsco-
wości znajdujących się obecnie 
w granicach miasta. Obrazuje 
walkę tyszan o przyłączenie Gór-
nego Śląska do odrodzonej, nie-
podległej Polski ze szczególnym 
uwzględnieniem I powstania ślą-
skiego, które wybuchło na tere-
nie obecnych dzielnic Tychów, tj. 
w Urbanowicach i Paprocanach. 
Na wystawie są przedstawieni 
tyszanie, którzy odegrali ważną 
rolę w procesie kształtowania się 
granic między Polską a Niemca-
mi po I wojnie światowej. Zwie-
dzający wystawę dowiedzą się 
również o historii miejsc upa-
miętniających trzy śląskie zrywy 
powstańcze, powstałych w okre-
sie międzywojennym oraz po II 
wojnie światowej – mówią orga-
nizatorzy z Muzeum Miejskiego 
w Tychach. Oprac. sw ●

tyska historia poWstańCZa
pOwiat pszczyński byŁ pierwszyM, KTóRy PRZySTąPIł DO WALKI W SIERPNIu 1919 R.

Pamiątkowa tablica na dawnej szkole w Paprocanach, gdzie dziś mieści się Przedszkole nr 3.

Przedwojenne uroczystości ku czci śląskiego zrywu pod Pomnikiem Powstańca przy dzisiejszym placu Wolności..

Pomnik w Urbanowicach. Uroczystości w Czułowie

W stuleCie 
sierpnia 1919
przed naMi GŁówna część ObchOdów 100. ROcZNIcy Wybuchu I POWSTANIA ŚLąSKIEGO W TychAch.

zaczęŁO się 100 lat teMu
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technikuM kOlejOwe 
w tychach jest szkOŁą 
bezpŁatną i pOwstaŁO 
w pOrOzuMieniu 
z największyMi firMaMi 
kOlejOwyMi, jakO 
OdpOwiedź na pOtrzeby 
rynku pracy.

Szkoła kształci w zawodach: tech-
nik transportu kolejowego, technik 
elektroenergetyk transportu szy-
nowego, technik budownictwa ko-
lejowego oraz technik automatyk 
sterowania ruchem kolejowym.

Nauka odbywa się w kilku-
nastoosobowych klasach, tylko 

na jedną zmianę. Zajęcia z wy-
chowania fizycznego przeprowa-
dzane są na basenie, boisku i w te-
renie pod okiem doświadczonych 
trenerów. Atrakcją dla uczniów są 
także lekcje golfa.

Tyskie technikum współpracu-
je z wieloma firmami: PKP Car-
go Service, PKP Energetyka, PKP 
Polskie Linie Kolejowe czy Koleje 
Śląskie. Dzięki temu praktyczna 
nauka zawodu odbywa się na sta-
nowisku pracy u pracodawców, 
co pozwala uczniom na uczest-
niczenie w płatnych praktykach 
wakacyjnych oraz daje możli-
wość podjęcia pracy po ukoń-
czeniu szkoły.

PKP Cargo Service sp. z o.o. 
w ramach indywidualnych umów 
z najlepszymi uczniami zapew-
nia kilkusetzłotowe stypendia 
dla uczniów klasy 3 i 4, wypłaca-
ne przez 10 miesięcy.

– Kształcimy na wysokim po-
ziomie, realizujemy rozszerzone 

programy nauczania z przedmio-
tów ścisłych, w razie potrzeby za-
pewniamy indywidualne zajęcia 
– zachęca dyrektor szkoły Lud-
miła Łogiewa-Fierla. – Wielu na-
szych wykładowców to doświad-
czeni kolejarze, którzy chętnie 
dzielą się swoją ogromną wiedzą 
z uczniami i przygotowują ich 
do podjęcia pracy oraz pomagają 
w wyborze dalszego kształcenia. 
Wyróżniającym się uczniom już 
podczas nauki zapewniamy do-
stęp do ekskluzywnych szkoleń, 
dotychczas oferowanych tylko 
kolejarzom z wieloletnim stażem 
pracy np. szkolenie na certyfi-
kowanych symulatorach jaz-
dy pociągu, przeznaczone dla 
czynnych zawodowo maszyni-
stów – dodaje dyrektor Łogie-
wa-Fierla.

Rekrutacja trwa! Tyskie techni-
kum kolejowe zaprasza zarówno 
absolwentów szkoły podstawowej 
jak i gimnazjum. as ●

o kolei prZy… golFie
trwa rekrutacja dO szkOŁy, DAJącEJ ATRAKcyJNy ZAWóD I PEWNE ZATRuDNIENIE.
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Na podstawie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w spra-
wie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji oraz Uchwały Nr III/42/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. 
w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy
1. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Młodzieżowej Rady Miasta Tychy.
2. Zasięg konsultacji

Ogólnomiejski.
3. Formy konsultacji

− zbieranie uwag w formie pisemnej i elektronicznej przez stronę www.razemtychy.pl.
− dyżur merytorycznego pracownika Wydziału Obsługi Rady Miasta w dniu 14 sierpnia 

2019 r. (środa) w godzinach od 14.00÷15.30 oraz w dniu 22 sierpnia 2019 r. (czwartek) 
w godzinach od 16.00÷17.30 w budynku Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, (III 
piętro, pokój 304)

− udostępniania niezbędnej dokumentacji sprawy w miejscu, w którym jest ona wyłożona 
do wglądu i przyjmowanie opinii w formie papierowej, elektronicznej, ustnej

4. Termin rozpoczęcia konsultacji:
12 sierpnia 2019 r.

5. Czas trwania konsultacji:
12 sierpnia ÷ 26 sierpnia 2019 r. – zbieranie uwag w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta 
Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy oraz elektronicznej poprzez stronę internetową 
www.razemtychy.pl

6. Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje
Wydział Obsługi Rady Miasta
Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
tel. 32/776 33 04
email: katarzyna.harmansa@umtychy.pl

Prezydent Miasta Tychy
/-/mgr inż. Andrzej Dziuba

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA TYCHY
Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Statut określa zasady działania oraz tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta Tychy, 
zwaną dalej Młodzieżową Radą.

2. Obszarem działania Młodzieżowej Rady jest Miasto Tychy.
3. Młodzieżowa Rada wobec organów miasta Tychy oraz innych instytucji w sprawach dotyczą-

cych dzieci i młodzieży ma charakter konsultacyjny.
4. Podstawą działania Młodzieżowej Rady jest praca społeczna jej członków oraz współdziałanie 

członków Młodzieżowej Rady z innymi osobami i instytucjami zgodnie ze Statutem Młodzie-
żowej Rady.

§ 2
1. Członkowie Młodzieżowej Rady są wybierani w okręgach wyborczych w wyborach powszech-

nych i równych poprzez tajne głosowanie.
2. Uprawnieni do głosowania w okręgach wyborczych o których mowa w ust. 1 są:

1) w wyborach przeprowadzanych w szkołach- uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz 
zespołów szkół liczonych jako jedna szkoła położonych w granicach administracyjnych 
miasta Tychy.

2) w wyborach na kandydatów z wolnych zgłoszeń przeprowadzanych podczas sesji Młodzie-
żowej Rady – członkowie Młodzieżowej Rady.

3. Do wyborów Młodzieżowej Rady przystąpić powinno co najmniej pięć szkół, gdy liczba szkół 
jest mniejsza lub liczba wybranych członków Młodzieżowej Rady jest mniejsza od dziesięciu 
członków to Młodzieżowa Rada nie rozpoczyna swojej działalności.

4. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 24 miesiące licząc od dnia jej wyboru do dnia ogłoszenia 
nowych wyborów lecz nie później niż do 15 października danego roku.

5. Po upływie 12 miesięcy kadencji Młodzieżowej Rady następują wybory uzupełniające do skła-
du Rady w skutek, których na przemian wybiera się 1/3 i 2/3 członków z danego okręgu we-
dług metody stanowiącej załącznik do niniejszego Statutu.

6. Podczas pierwszych wyborów uzupełniających wybiera się jednego radnego.
7. Podczas pierwszych wyborów odbywających się po uchwaleniu niniejszej uchwały wybiera się 

dwóch członków Młodzieżowej Rady na kadencję dwuletnią i jednego na kadencję roczną.
8. Mandat jednoroczny,, o którym mowa w ust. 7 obiera członek Młodzieżowej Rady z trzecią 

największą ilością głosów.
§3

Celem działania Młodzieżowej Rady jest w szczególności:
1) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży,
2) wspieranie działań dotyczących dzieci i młodzieży,
3) reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży wobec organów miasta i instytucji działających 

na terenie miasta Tychy.
§4

Do zadań Młodzieżowej Rady należy:
1) wybór oraz odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Mło-

dzieżowej Rady,
2) uchwalenie rocznego programu działania Młodzieżowej Rady,
3) powoływanie, rozwiązywanie oraz zawieszanie działalności komisji problemowych Młodzie-

żowej Rady oraz zespołów doradczych, które tworzone są w miarę potrzeb oraz określanie ich 
przedmiotu działania i składu osobowego,

4) wybór oraz odwoływanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego komisji problemowych 
lub zespołów doradczych,

5) inicjowanie działań w szczególności: spraw społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, sporto-
wych, rekreacyjnych, ekologicznych,

6) przedstawianie organom Miasta Tychy wniosków i opinii poprzez podejmowanie uchwał,
7) przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium Młodzieżowej Rady, komisji problemo-

wych i zespołów doradczych,
8) podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady,
9) proponowanie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady.

Rozdział II
Organizacja Młodzieżowej Rady

§ 5
Koordynację, opiekę i nadzór nad działaniami Młodzieżowej Rady sprawuje w imieniu Rady 
Miasta Tychy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprze-
wodniczący.

§ 6
Do wewnętrznych organów Rady należą:
1) Prezydium,
2) Komisje problemowe,
3) Zespoły doradcze.

§ 7
Prezydium Młodzieżowej Rady składa się z:
1) Przewodniczącego Młodzieżowej Rady,
2) 3 Wiceprzewodniczących,
3) Sekretarza.

§ 8
Do kompetencji Prezydium należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady,
2) przygotowywanie kalendarza prac Młodzieżowej Rady,
3) przygotowywanie projektów uchwał,
4) podejmowanie decyzji o wsparciu danej inicjatywy przez Młodzieżową Radę;
5) wykonywanie uchwał Młodzieżowej Rady.

§ 9
Młodzieżowa Rada wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, 3 Wiceprzewodniczących oraz 
Sekretarza w obecności co najmniej 10 członków Młodzieżowej Rady.

§ 10
1. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza wybiera się spośród dowolnej liczby 

kandydatów.
2. Wybory na funkcje, o których mowa w ust. 1, dokonuje się odrębnie na Przewodniczącego 

Rady, odrębnie na Wiceprzewodniczących, odrębnie na Sekretarza.
3. W celu przeprowadzenia głosowania powołuje się komisję skrutacyjną.
4. Na każdą funkcję, o której mowa w ust. 1 członek Młodzieżowej Rady może głosować tylko 

na jednego kandydata.
5. Kandydata może zgłosić każdy członek Młodzieżowej Rady.
6.  Członek Młodzieżowej Rady musi wyrazić zgodę na kandydowanie

§ 11
1. Osoby pełniące funkcje wymienione w §10 ust. 1 można odwołać z inicjatywy Rady.
2. Rada może dokonywać zmian osób pełniących funkcje, wymienione w §10 pkt.1 w toku ka-

dencji, w trybie właściwym dla ich wyboru.
3. Z wnioskiem o odwołanie osób pełniących funkcje w §10 ust. 1 może wystąpić co najmniej 5 

członków Rady. Wniosek taki wymaga formy pisemnej opatrzonej podpisami wnioskodaw-
ców. Rada rozpatruje taki wniosek w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 10 człon-
ków Rady.

4. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji przez radnego zajmującego jedno ze stanowisk 
wymienionych w §10 ust. 1, Rada przyjmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji 
w obecności co najmniej 10 członków w głosowaniu jawnym, nie później niż w ciągu 30 dni 
od dnia złożenia rezygnacji.

5. Niepodjęcie uchwały w terminie o którym mowa w ust. 4, jest równoznaczne z przyjęciem 
rezygnacji przez Młodzieżową Radę.

6. Członek Prezydium, któremu kończy się kadencja pełni obowiązki do czasu powołania następ-
nej osoby do pełnienia funkcji w prezydium.

§ 12
Spotkania członków Prezydium Młodzieżowej Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 13
1. Do kompetencji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady należy:

1) reprezentowanie Młodzieżowej Rady na zewnątrz,
2) zwoływanie sesji Młodzieżowej Rady,
3) przygotowywanie porządku obrad Młodzieżowej Rady wraz z materiałami przed sesyjny-

mi,
4) prowadzenie obrad Młodzieżowej Rady,
5) organizowanie pracy Prezydium,
6) przejmowanie obowiązków Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji problemo-

wych i zespołów doradczych w razie niemożności pełnienia przez nich tychże obowiąz-
ków,

7) składanie Młodzieżowej Radzie sprawozdania z działalności Prezydium w okresie między 
sesjami.

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Młodzieżowej Rady nie może wykonywać swoich obowiąz-
ków, również w razie jego nieobecności, zadania Przewodniczącego wykonuje jeden z Wice-
przewodniczących wyznaczony przez Przewodniczącego.

3. Do kompetencji Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady należą kompetencje przekazane 
przez Przewodniczącego oraz udział w pracach Prezydium, komisji problemowych i zespołów 
doradczych.

4. Do kompetencji Sekretarza należy:
1) prowadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji Młodzieżowej Rady,
2) sporządzanie protokołów z sesji Młodzieżowej Rady i posiedzeń Prezydium,
3) przekazywanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji do Biura Obsługi Rady Miasta,
4) przyjmowanie i ewidencjonowanie usprawiedliwień z nieobecności członków Młodzieżo-

wej Rady.
§ 14

1. Młodzieżowa Rada obraduje na sesjach zwoływanych według kalendarza prac przygotowa-
nego przez Prezydium i nie kolidującego z organizacją pracy szkół, nie rzadziej jednak niż raz 
na kwartał.

2. Sesje Młodzieżowej Rady zwołuje Przewodniczący. Najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji 
Przewodniczący zawiadamia o jej terminie, miejscu sesji, porządku obrad oraz materiałach 
przed sesyjnych:
1) Członków Młodzieżowej Rady,
2) Przewodniczącego Rady Miasta Tychy,
3) Prezydenta Miasta Tychy.

3. Zawiadomienie o zwołaniu sesji może być wysłane drogą elektroniczną.
4. Na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Młodzieżowej Rady lub z inicjatywy Przewod-

niczącego Rady Miasta, Przewodniczący zobowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia 
złożenia wniosku lub wystąpienia z inicjatywą.

§ 15
1. Pierwszą sesję nowej kadencji prowadzi Przewodniczący ustępującej kadencji, gdy nie może 

on prowadzić sesji i nie wyznaczy Wiceprzewodniczącego do tego zadanie sesję prowadzi czło-
nek Młodzieżowej Rady najstarszy wiekiem.

2. Uzupełnienie lub wybór członków Prezydium Młodzieżowej Rady na pierwszej sesji nowej 
kadencji musi być poprzedzone wyborem członków Młodzieżowej Rady, o których mowa w § 
2 ust. 2 pkt. 2 i ich zaprzysiężeniem.

§ 16
1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu członkowie Młodzieżowej Rady składają ślu-

bowanie:,, Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

młodzieżowego radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro 
mojego Miasta i jego Mieszkańców”.

2.  Ślubowanie odbywa się w taki sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno członkowie 
Młodzieżowej Rady powstają i wypowiadają słowo,, ślubuję”. Ślubowanie może być złożone 
z dodaniem słów ”Tak mi dopomóż Bóg”.

3. Członkowie Młodzieżowej Rady nieobecni na pierwszej sesji Rady po przeprowadzeniu, skła-
dają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

4. Nieprzystąpienie do złożenia ślubowania lub jego odmowa jest równoznaczne z utratą prawa 
do wykonywania mandatu.

§ 17
1. Młodzieżowa Rada wyraża swoją wolę poprzez uchwały.
2. Z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska może wystąpić:

1) Prezydium,
2) Komisje problemowe,
3) grupa co najmniej 3 członków Młodzieżowej Rady.

§ 18
1. Młodzieżowa Rada obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej 10 członków Mło-

dzieżowej Rady. W przypadku braku wymaganej liczby członków, Przewodniczący Młodzieżo-
wej Rady podejmuje decyzję o przerwaniu sesji, wyznaczając nowy termin.

2. Młodzieżowa Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 
Zwykła większość głosów oznacza, że „za” projektem opowiedziało się więcej członków Mło-
dzieżowej Rady niż „przeciw” projektowi uchwały.

3. Uchwały numeruje się według kolejności ich podjęcia, wskazując także numer porządkowy 
sesji Młodzieżowej Rady w kadencji. Uchwały podpisuje Przewodniczący Młodzieżowej Rady.

4. Uchwały wraz z protokołem sesji ewidencjonuje się i przechowuje w siedzibie Młodzieżowej 
Rady Miasta.

5. Kopie podjętych uchwał Przewodniczący Młodzieżowej Rady przekazuje do Rady Miasta.
6. Sekretarz przechowuje w postaci kopii pełną dokumentację Rady.
7. W przypadku, gdy na sesji nieobecny jest Sekretarz protokół sporządza inny członek Rady 

wskazany przez Młodzieżową Radę.
§ 19

1. Młodzieżowa Rada ze swojego grona może powoływać komisje problemowe, ustalając przed-
miot działania oraz skład osobowy komisji. Rada podczas ich działalności może zmienić ich 
przedmiot działania oraz skład osobowy.

2. Rada może zawiesić oraz wznowić działalność komisji problemowej.
3. Komisje problemowe podlegają Młodzieżowej Radzie, w szczególności przedkładają jej spra-

wozdania z działalności.
4. Rada wybiera i odwołuje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego komisji z członków da-

nej Komisji.
5. Członek Młodzieżowej Rady może pełnić funkcję Przewodniczącego komisji problemowej tyl-

ko w jednej Komisji.
6. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
7. Spotkania komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
8. Spotkanie komisji zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy, z inicjatywy Prze-

wodniczącego Młodzieżowej Rady lub połowy składu Komisji. Przewodniczący Komisji ma 7 
dni na zwołanie spotkania Komisji.

9. Najpóźniej na 7 dni przed terminem spotkania komisji, Przewodniczący Komisji zawiadamia 
o terminie, miejscu posiedzenia, porządku obrad oraz materiałach.

10. Zawiadomienie o zwołaniu spotkania może być wysłane drogą elektroniczną.
11. Przebieg spotkania protokołuje się. Protokół sporządza Przewodniczący i przekazuje go 

na najbliższej sesji Sekretarzowi Młodzieżowej Rady.
12. Przewodniczący komisji na sesji przedstawia dotychczasową działalność komisji.
13. Komisje swoje stanowiska przedstawiają poprzez opinie, wnioski oraz projekty uchwał.
14. Komisja rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 20
1. Młodzieżowa Rada może powoływać zespoły doradcze ustalając przedmiot działania oraz ich 

skład osobowy.
2. Do zespołów doradczych może dołączyć każdy zainteresowany, również osoba niebędąca 

członkiem Rady.
3. Przewodniczącym oraz Wiceprzewodniczącym zespołu musi być członek Młodzieżowej Rady.
4. Postanowienia § 19 (z zachowaniem wyjątku § 19 ust. 2 i ust.3) Statutu stosuje się odpowied-

nio do funkcjonowania zespołu doradczego.
Rozdział III

Członkowie Młodzieżowej Rady
§ 21

1. Członkowie Młodzieżowej Rady wybrani w szkołach reprezentują i utrzymują stałą więź z Sa-
morządem Uczniowskim.

2. Członkowie Młodzieżowej Rady są reprezentantami tyskiej młodzieży.
§ 22

Członek Młodzieżowej Rady ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do Prezydium, komisji problemowych i zespołów doradczych 

Młodzieżowej Rady,
2) zgłaszać wnioski, zapytania, postulaty i inicjatywy Młodzieżowej Radzie,
3) uczestniczyć w pracach komisji i zespołów doradczych Młodzieżowej Rady,
4) uzyskiwać wszystkie informacje dotyczące działalności Młodzieżowej Rady,
5) wnioskować o uzupełnienie porządku obrad sesji Młodzieżowej Rady o sprawę, którą uwa-

ża za pilną i społecznie uzasadnioną, zwłaszcza taką, która wynika z postulatów i skarg 
wyborców. Zmiana porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.

§ 23
Członek Młodzieżowej Rady ma obowiązek:
1) przestrzegać Statutu oraz uchwał Młodzieżowej Rady,
2) czynnie brać udział w pracach Młodzieżowej Rady, komisji problemowych i zespołów dorad-

czych, których jest członkiem, w tym uczestniczyć w sesjach Młodzieżowej Rady oraz aktywnie 
działać społecznie,

3) informować wyborców o działalności Młodzieżowej Rady,
4) przedkładać usprawiedliwienie Sekretarzowi Młodzieżowej Rady w razie nieobecności na po-

siedzeniu Młodzieżowej Rady, komisji lub zespołu w terminie nie dłuższym niż 14 dni po usta-
niu przyczyny nieobecności.

§ 24
1. Mandat członka radnego Młodzieżowej Rady wygasa na skutek:

1) rezygnacji,
2) skreślenia z listy uczniów – przepis ten nie dotyczy absolwentów,
3) trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na sesjach Młodzieżowej Rady lub komisji oraz 

zespołu,
4) śmierci,
5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,
6) łamania postanowień statutu i niewywiązywania się do jego zaleceń;

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

komunikat
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7) z końcem roku kalendarzowego, w którym członek Młodzieżowej Rady ukończył 22 lat.
2. Pisemną rezygnację z mandatu składa się Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady.
3. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu członka Młodzieżowej Rady podejmuje Rada na wniosek Pre-

zydium Rady, a w przypadku rezygnacji z mandatu na wniosek radnego. O zaistniałym fakcie 
Przewodniczący Młodzieżowej Rady niezwłocznie informuje Przewodniczącego Rady Miasta.

4. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 3, w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia przesłanki 
wygaśnięcia mandatu jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Młodzieżową Radę 
z upływem ostatniego dnia, zgodnie z którym powinna być podjęta stosowna uchwała.

5. Prezydium Młodzieżowej Rady uzupełnia skład Młodzieżowej Rady o kolejną osobę która 
uzyskała następny w kolejności najwyższy wynik wyborczy w danej szkole w tym również 
absolwenta lub jeśli mandat został uzyskany przez wolne zgłoszenie o kolejną osobę wybra-
ną z listy wolnego zgłoszenia. Kandydat na radnego przed przystąpieniem do wykonywania 
mandatu wyraża zgodę na jego objęcie i składa na sesji ślubowanie.

6. Obecność na sesjach, komisjach i zespołach liczona jest według listy obecności.
7. W ciągu kadencji członek Młodzieżowej Rady ma prawo trzy razy usprawiedliwić swoją nie-

obecność z powodu obowiązków szkolnych lub wypadku losowego. Członek Młodzieżowej 
Rady również może usprawiedliwiać każdą nieobecność spowodowaną złym stanem zdrowia, 
który uniemożliwiałby mu uczestnictwo w sesji, w takim przypadku członek Młodzieżowej 
Rady ma obowiązek pokazać zaświadczenie lekarskie świadczące o tym fakcie.

Rozdział IV
Ordynacja wyborcza

§ 25
Mandat członka Młodzieżowej Rady można uzyskać poprzez wybory. Do Rady można kandydo-
wać tylko w jednym okręgu wyborczym.

§ 26
1. Prawo do wskazywania kandydatów na członków Młodzieżowej Rady mają szkoły, o których 

mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 niniejszego Statutu oraz osoby indywidualne w drodze wolnych 
zgłoszeń.

2. Kandydatów na członków Młodzieżowej Rady wyłania się w drodze wyborów.
3. Zgłoszenie kandydata musi zawierać jego pisemną zgodę na kandydowanie.
4. Kandydat wybierany w szkołach musi uczęszczać do szkoły ponadpodstawowej, mieć ukoń-

czone 15 lat i nie ukończone 22 lata.
5. Każda szkoła ponadpodstawowa dla młodzieży stanowiąca jednostkę odrębną oraz zespół 

szkół ma prawo wybrać do składu Młodzieżowej Rady do trzech uczniów na jej członków. 
W przypadku, gdy szkoła nie wskaże żadnego kandydata w terminie do 15 października uzna-
je się, że szkoła nie przystąpiła do Młodzieżowej Rady.

6. Szkoła może przystąpić do Młodzieżowej Rady w trakcie jej kadencji, musi jednak przystąpić 
do niej poprzez wybory uzupełniające z zachowaniem metody wybierania członków Młodzie-
żowej Rady zawartej w załączniku do niniejszego Statutu.

§ 27
1. W celu wyłonienia członków Młodzieżowej Rady przeprowadza się w szkołach wybory po-

wszechne, równe, bezpośrednie poprzez tajne głosowanie w terminie do 15 października.
2. Za przeprowadzenie wyborów i ustalenie wyników odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły.
3. Organizatorem głosowania jest komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest udzielić organizatorom głosowania wszelkiej pomocy mate-

rialnej i merytorycznej.

§ 28
1. Organizator głosowania jest zobowiązany umieścić w widocznym miejscu co najmniej 14 dni 

przed dniem wyborów informację zawierającą:
1) kalendarz wyborczy,
2) dane dotyczące sposobu oddania głosu,
3) zasady prowadzenia kampanii wyborczej,
4) zasady zgłaszania kandydatów,
5) skład komisji wyborczej.

2 Zamknięcie listy kandydatów następuje 3 dni przed wyborami. Po zamknięciu listy kandy-
datów organizator wyborów zobowiązany jest podać te listy niezwłocznie do wiadomości 
uczniów szkoły.

3. Nie można ustalać odrębnych warunków określających możliwość kandydowania do Młodzie-
żowej Rady przez uczniów szkoły niż przyjęte w Statucie.

§ 29
Nieprawidłowości w przeprowadzeniu wyborów może zgłaszać każdy uczeń do Dyrektora szkoły.

§ 30
1. Wyniki głosowania w postaci protokołu z wyborów powinny być podane do wiadomości ucz-

niów szkoły nie później niż do 3 dni po zakończeniu głosowania. Protokół powinien zawierać 
wskazanie, którzy z kandydatów uzyskali w wyniku wyborów mandat na członka Młodzieżo-
wej Rady.

2. Jeśli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów dla uczniów z danej szkoły 
nie przeprowadza się wyborów. W takim przypadku Dyrektor Szkoły sporządza informację, 
którą przekazuje do wiadomości uczniom. Informację tą zabezpiecza i przechowuje Dyrektor 
Szkoły do czasu zakończenia kadencji Młodzieżowej Rady.

3. Protokół z wyborów zabezpiecza i przechowuje Dyrektor szkoły. Dane zawarte w protokole 
mogą być przydatne w przypadku rezygnacji radnego z mandatu lub wygaśnięcia mandatu. 
Kopię protokołu przechowuje się do końca kadencji Młodzieżowej Rady.

4. Niezwłocznie po ustaleniu wyników wyborów lecz nie później niż do 15 października, Dy-
rektor Szkoły przekazuje do Rady Miasta protokół oraz zaświadczenia o wyborze członków 
Młodzieżowej Rady Miasta.

§ 31
1. Aby kandydować do Młodzieżowej Rady poprzez wolne zgłoszenia należy:

1) zamieszkiwać na terenie miasta Tychów,
2) wykazać się aktywnością w działalności społecznej,

3) posiadać ukończone 15 lat i nie mieć ukończonych 22 lat.
2. Zgłoszenia pisemne wraz z udokumentowaniem działalności o której mowa w ust. 1 pkt. 2 i pi-

semnym oświadczeniem o kandydowaniu przekazuje się do Bira Obsługi Rady Miasta Tychy. 
Zgłoszenie to musi zawierać informację do której szkoły uczęszcza lub uczęszczał kandydat.

3. Drogą wolnych zgłoszeń mogą być obsadzone maksymalnie trzy mandaty w Młodzieżowej 
Radzie.

§ 32
1. Kandydatów z wolnych zgłoszeń wybierają członkowie Młodzieżowej Rady wybrani w szko-

łach na pierwszej sesji Młodzieżowej Rady po złożeniu ślubowania.
2. Przed przystąpieniem do głosowania kandydaci powinni dokonać krótkiej prezentacji swojej 

kandydatury.
3. Kandydatów wybiera się w głosowaniu tajnym i w tym celu powołuje się komisję skrutacyj-

ną.
4. Każdy członek Młodzieżowej Rady głosuje maksymalnie na trzech kandydatów, których na-

zwiska umieszczone są na liście zgłoszeń według porządku alfabetycznego.

5. Wyniki głosowania ustala się według liczby uzyskanych przez poszczególnych kandydatów 
głosów. Protokół z wynikami głosowania stanowi podstawę do wskazania kolejnych kandy-
datów do mandatu z wolnych zgłoszeń na potrzebę uzupełnienia składu Rady.

6. Jeśli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów z wolnych zgłoszeń nie 
przeprowadza się głosowania, w takim przypadku Przewodniczący Rady Młodzieżowej spo-
rządza informacje, którą zabezpiecza się i przechowuje w Biurze Obsługi Rady Miasta do za-
kończenia kadencji.

§ 33
Jeżeli w wyniku wyborów zdarzy się sytuacja, że co najmniej para kandydatów w danym okręgu 
uzyska tą samą liczbę głosów, to komisja odpowiedzialna za ogłoszenie wyników wyborów 
przeprowadza niezwłocznie, po zauważeniu tego faktu publiczne losowanie, którego celem jest 
określenie który z członków Młodzieżowej Rady znajdzie się na wyższej pozycji.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 34
Zmiana Statutu Młodzieżowej Rady Miasta wymaga uchwały Rady Miasta Tychy w trybie 
przewidzianym do uchwalenia Statutu.
Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady.

Rok rozpoczęcia 
kadencji

Liczba członków Młodzieżowej Rady 
wybieranych w okręgu w wyborach 

rozpoczynających kadencję rady

Liczba członków Młodzieżowej 
Rady wybieranych w okręgu 
w wyborach uzupełniających 
(podczas trwania kadencji)

2019 3* 1**
2021 2 1
2023 2 1
2025 2 1
2027 2 1
2029 2 1
2031 2 1
2033 2 1
2035 2 1
2037 2 1
2039 2 1
2041 2 1
2043 2 1
2045 2 1
2047 2 1
2049 2 1
2051 2 1
2053 2 1
2055 2 1

* po upływie roku jeden mandat gaśnie osobie, która uzyskała trzeci najwyższy wynik wyborczy
** w związku z upływem mandatu jednorocznego wybiera się kolejnego, jednego kandydata 
w ramach wyborów uzupełniających

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

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
Remonty dachów, papa tel. 505 015 
176, 32 - 203 70 71 
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 519855939 

Przechowywanie, garażowanie rzeczy i 
różnych gabarytów podczas remontów i 
przeprowadzek 691 577 335
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566
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. 609 606 737
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504625566

OGród:

finanse:

Dogodna pożyczka nawet dla zadłużonych 
660575128 Dojazd Gratis na terenie Tychów 

kariera/edukacja:

praca:
Bezdomny lat 59 oczekuje propozycji pra-
cy. 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
Praca od zaraz! Kontrola jakości przekładni 
układu kierowniczego na terenach prze-
mysłowych, Praca zmianowa. Zadzwoń i 
dowiedz się więcej 725 258 168. 

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
M-3, Tychy ul. Cielmicka. Dwa pokoje 
38,80 m2, z balkonem – do wprowadze-
nia się. Cena – 160 000 zł.  Tylko w BN 
VOTUM: 501 503 735.
DOM Lędziny. Może być nawet dla dwóch 
rodzin. Działka 885 m2. Cena 399 000 zł. 
Tylko w BN VOTUM: 501 503 735.
M-3, Tychy, os. C, III piętro.  Dwa pokoje 
53 m2. Po remoncie, do wprowadzenia 
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.

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.696-493-977 
Tychy os H 3 pokoje 55 m2 cena 220.000 
zł klucze w biurze 733-476-805 www.
ihn.com.pll 
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 
Dom w stanie deweloperskim Międzyrze-
cze 190 m2  tel. 696-493-977
Dom bliźniak z garażem Mąkołowiec 
pow. 130 m2 cena 479.000 zł 733-476-
805 www.ihn.com.pl 
Osiedle domów w zabudowie bliźniaczej 
Podlesie 128 i 153 m2 cena od 515.000 zł  
504-476-805
Wyry dom w stanie surowym zamknię-
tym z garażem cena 325 000 zł tel. 504-
476-805 
Działka Świerczyniec, różne powierzchnie 
odo pow. 880m, cena 123zł/m2, tel. 696-
493-977, różne metraże. 

Działka Tychy, różne metraże od 700 do 
977m2, wszystkie media, różne metraże, 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl 
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. 886-309-196 
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. 
696-493-977 
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. 733- 476-805 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

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, działka 
800m2, cena 330 tys.zł, VIPART 790 855 177
Tychy, os. K ul. Różyckiego , M-3, 50m2, 
3p, wysoka zabudowa, cena 239 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

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

reklama
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www.tychy.pl

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

Chełm Śląski, działka budowlana o pow. 
3700m2, cena 370 tys.zł, VIPART 574 445 
040
Tychy, os. P, M-4, pow. 51,40m2, 10p/10p, 
cena 230 tys.zł, VIPART 501 396 663
Bieruń Nowy, działka budowlana o pow. 
696m2, cena 59 160zł, VIPART 509 733 
966
Bieruń Nowy, M-3, pow. użyt. 50,20m2, 
2 piętro, niska zabudowa, cena 185 tys.zł, 
VIPART 574 445 040
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
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
Tychy, os C, mieszkanie o pow. 27,51m2, 
3 piętro, niska zabudowa, cena 110 tys.zł 
VIPART 501 396 663
Wisła, dom o pow. cał. 235m2, działka 
2165m2, cena 580 tys.zł, VIPART 574 
445 040
Tychy, os Z, ul. Sikorskiego, M-4, o pow. 
użyt. 60,90m2, 2 piętro, niska zabudowa, 
cena 290 tys.zł VIPART 501 396 663
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. C, M-5, pow. 77,95m2, 4p/4p, 
cena 340 tys.zł, VIPART 501 396 663

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
Tychy, gotowiec inwestycyjny, ROI 9,50 % 
cena 289.700 zł, zadzwoń po szczegóły 
519-595-674 www.aston.com.pl
Nowa inwestycja Żwaków/Os. L - tylko 
u nas! Ostatnie mieszkania! Zadzwoń. 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy nowy blok, parter z ogródkiem + 
komórka 11 m2 + miejsce postojowe, 
komfortowe z wyposażeniem, 40,2m2, 
298.000zł, 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, nowa cena 305.000 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, 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, 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, działka Suble/Glinka, ul. Szuwar-
ków 1109 m2, wszystkie media cena 
539.000 zł 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 3 pokojowe mieszkanie w 
ścisłym centrum, Tychy, os N, 2000 zł plus 
media 519 595 671 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 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 półdarmo 
odbiór własny TYCHY nr. Tel. 793 27 48 16

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

reklama

reklama
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szkOleniOwiec 
Gks wyciąGnąŁ 
wniOski z dwóch 
pierwszych pOrażek 
i nieskuteczneGO 
na lewej ObrOnie 
kallaste zastąpiŁ 
szeliGą. różnicę byŁO 
widać na pierwszy rzut 
Oka.

Gospodarze mecz z Odrą zaczę-
li dość nerwowo i mogli bardzo 
szybko za to zapłacić. Już bo-
wiem w 7 min. dopuścili do tego, 
że w polu karnym Konrada Ja-
łochy znalazła się trójka rywali 
i tylko szczęściu mogą tyszanie 
zawdzięczać, że żaden z opolan 
nie potrafił tego wykorzystać. 
Minutę później bramkarza GKS 
przetestował Skrzypczak, a w 21 
min. ten sam zawodnik znalazł 
się sam na sam z bramkarzem, ale 
skutecznie interweniował Maciej 
Mańka.

Boczny obrońca tyszan był tak-
że bohaterem akcji w 27 min., kie-
dy z impetem wpadł w pole karne 
Odry, po czym popchnięty prze-
wrócił się na murawę – bez reak-
cji arbitra.

Między 30 a 40 minutą spot-
kania, kiedy tyszanie wyraźnie 
przyspieszyli, oglądaliśmy kil-
ka zmarnowanych okazji gra-
czy GKS, z dobrym, soczystym 
strzałem Bartosza Szeligi w 38 
min., po którym Krysiak z tru-
dem wybił piłkę na róg. Do do-
środkowania Grzeszczyka naj-
wyżej wyskoczył Marcin Biernat, 
ale główkował minimalnie obok 
bramki.

W 41 min. stało się to, czego 
nikt się nie spodziewał – coraz 
lepiej grający gospodarze prak-
tycznie „z niczego” stracili gola. 
Do wybitej przez obrońców piłki 
nie kwapił się podbiec Keon Da-
niel, co wykorzystał Czyżycki, 

strzelając znienacka obok zdez-
orientowanego Jałochy do siatki.

Stracony gol zdecydowanie 
rozsierdził tyszan, a zwłaszcza 
Macieja Mańkę, który wyraźnie 
poirytowany poczynaniami ko-
legów z przednich formacji sam 
postanowił uderzyć na bramkę. 
Zrobił to tak sprytnie i precyzyj-
nie, że po trzech minutach zno-
wu mieliśmy remis.

Nie wiadomo, czy to gol 
do szatni tak przybił opolan, czy 
też może kwadrans z trenerem 
Tarasiewiczem tak pozytywnie 
wpłynął na gospodarzy – faktem 
jest, że już 120 sekund po zmia-
nie stron GKS po raz pierwszy 
w tym sezonie objął prowadzenie. 
Gola na 2:1 zdobył uderzeniem 
z dystansu Dario Krišto, tym sa-
mym rehabilitując się z nawiąz-
ką za raczej średnie oceny z po-
przednich spotkań.

W 50 min. z ostrego kąta ką-
śliwie strzelał Łukasz Grzeszczyk, 
który w tym spotkaniu znowu był 
najaktywniejszym graczem Trój-
kolorowych. Osiem minut póź-
niej idealnie podał do Sebastiana 
Stebleckiego, którego strzał obro-
nił jednak Krysiak, a w 71 min. 
znowu uderzał na bramkę Odry. 
Tym razem strzał Grzeszczyka za-
trzymał ręką Słaby, a rzut karny 
kapitan GKS zamienił na trzecie-
go gola.

W 84 min. sytuację sam na sam 
z Krysiakiem miał jeszcze Steble-
cki, ale nie udało mu się przechy-
trzyć bramkarza Odry. Za chwi-
lę tyski pomocnik ustąpił miejsca 
na placu gry Łukaszowi Mone-
cie, który w 87 min., a więc ledwie 
trzy minuty po wejściu, wykorzy-
stał idealne dogranie Grzeszczy-
ka i ustalił rezultat meczu na 4:1 
dla gospodarzy.

– Pierwsze dwa nasze mecze 
nie były złe, nie przegraliśmy ich 
w złym stylu – mówił na pome-

czowej konferencji trener Ryszard 
Tarasiewicz. – Dzisiaj na począt-
ku też było trochę nerwowości, 
bo po dłuższej przerwie grali-
śmy przed własną publicznością. 
Nie chcę się pastwić nad rywalem 
i mówić, że powinniśmy wygrać 
wyżej, ale przy tych sytuacjach, 
które mieliśmy, trzeba strzelać 
bramki. Jeśli nie będziemy po-
pełniać indywidualnych błędów 
w kolejnych meczach i będziemy 
mieć tyle sytuacji, to nie będzie 
źle – podsumował.
gkS Tychy – ODRa OPOle 4:1 
(1:1). Gole: Mańka (41’), Krišto 
(47’), Grzeszczyk (72’ karny), Mo-
neta (87’) oraz Czyżycki (41’).
gkS Tychy: Jałocha – Mańka, 
Biernat, Kowalczyk, Szeliga – Po-
łap (46’ K. Piątek), Krišto, Daniel, 
Grzeszczyk, Steblecki (84’ Mone-
ta) – Piątkowski (81’ Kasprzyk).

W pozostałych meczach 3. ko-
lejki: Grudziądz – Chojniczanka 
3:5, Stomil – Jastrzębie 2:1, Miedź 
– Chrobry 2:1, Puszcza – Sande-
cja 1:2, Bełchatów – Radomiak 
3:0, Termalica – Zagłębie 2:0, 
Podbeskidzie – Mielec 4:1, Wi-
gry – Warta 1:2. ww ●

i liGa
1. Termalica 3 9 6:0
2. Podbeskidzie 3 7 6:2
3. miedź 3 7 4:2
4. bełchatów 3 6 6:1
5. Warta 3 6 4:3
6. Grudziądz 3 6 9:5
7. Radomiak 3 6 4:5
8. Jastrzębie 3 4 3:3
9. Puszcza 3 4 2:2
10. chojniczanka 3 4 6:5
11. mielec 3 4 4:6
12. gkS Tychy 3 3 6:5
13. Stomil 3 3 3:6
14. Sandecja 3 3 3:6
15. Wigry 3 2 3:4
16. Zagłębie 3 1 1:4
17. Odra 3 1 1:5
18. chrobry 3 0 1:8

odra popłynęła 
W tyChaCh
pOdOpieczni trenera ryszarda tarasiewicza wyGrali pierwszy Mecz  
W Tym SEZONIE I OD RAZu W PRZEKONuJący SPOSób.

Dario Krišto (z prawej) rozpoczął drugą połowę golem, który podciął opolanom skrzydła.
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W miniony weekend pierwsze 
kolejki sezonu 2019/2020 ro-
zegrały zespoły niższych klas. 
Z tyskich drużyn najokazalej 
zaprezentowała się „Zetka”, któ-
ra dwucyfrowo rozgromiła rywa-
la, ale poza Ogrodnikiem także 
inni wygrali swoje inauguracyjne 
spotkania.

rezerwy współliderem
Drużyna rezerw GKS Tychy 
rozpoczynała sezon na boisku 
w Ligocie, gdzie zmierzyła się 
z rezerwami Podbeskidzia Biel-
sko-Biała. Podopieczni trenera 
Tomasza Wolaka wystartowali 
świetnie, bo już w 4 min. dogra-
nie Wróblewskiego wykorzystał 
Kasprzyk i tyszanie objęli prowa-
dzenie. Mimo kilku jeszcze do-
godnych okazji, przed przerwą 
goście jeszcze tylko raz znaleź-
li drogę do siatki Podbeskidzia. 
Uczynił to w ostatnich sekundach 
pierwszej części gry ponownie 
Kasprzyk, któremu tym razem 
asystował J. Biegański.

Co prawda lekkie rozluźnienie 
tyszan wykorzystał w 66 min. Maj 
zdobywając kontaktowego gola, 
ale w końcówce spotkania pił-
karze tyskich rezerw ponownie 
przyspieszyli i w ciągu dwóch mi-
nut, za sprawą Staniuchy i Wrób-
lewskiego, pozbawili bielszczan 

wątpliwości dokąd pojedzie kom-
plet punktów.

Dzięki rozmiarom zwycię-
stwa, zespół GKS II Tychy został 
po pierwszej kolejce współlide-
rem tabeli IV ligi.
PODBeSkiDZie ii BielSkO-
Biała – gkS ii Tychy 1:4 (0:2). 
Gole: Maj (66’) oraz Kasprzyk (4’ 
i 45’), Staniucha (79’) i Wróblew-
ski (80’).
gkS ii: Maciejowski – Wolak, 
Kopczyk, Laskoś, Pańkowski – 
Szołtys, A. Biegański (46’ Rutkow-
ski), J. Biegański, Bojarski (85’ K. 
Kokoszka), Kasprzyk (46’ Staniu-
cha) – Wróblewski (81’ Nieśmia-
łowski). Żółta kartka: Wolak.

Zetka gromi
Nasz jedyny reprezentant w okrę-
gówce Ogrodnik Cielmice rozpo-
czął sezon od falstartu, przegry-
wając w Lędzinach z tamtejszym 

MKS 2:3. Do przerwy dzięki bram-
ce Foltyna tyszanie remisowali 1:1, 
ale w drugiej połowie na dwa gole 
gospodarzy odpowiedzieli tylko 
trafieniem Chrząścika i w efekcie 
wrócili do Cielmic bez punktów.

Ogrodnik: Gąsior – Pawłowicz, 
Michalak, S. Białas (67’Zając), Jó-
zefowicz (86’ Żytka) – Granek 
(75’ R. Białas), Koczy, Chrząścik, 
Kokoszka, Klimas – Foltyn.

Wszystkie tyskie zespoły klasy 
A wygrały swoje inauguracyjne 
potyczki i nawet nie straciły gola. 
Najlepiej wypadł OKS Zet, który 
odprawił rezerwy Iskry Pszczy-
na z bagażem… jedenastu goli. 
Siódemka Tychy pokonała u sie-
bie Krupińskiego Suszec 2:0, na-
tomiast jedyny walczący na wy-
jeździe zespół JUWe Jaroszowice 
pokonał Znicz Jankowice 3:0, 
po dwóch golach Frąckowiaka 
i jednym Gąsiora. ww ●

bardzo dobry początek sezonu tyskich drużyn w niższych klasach.

tylKo ogrodniK…

iNfORmaTOR kiBica

Piłka NOżNa. i liga: 16.08 Sandecja Nowy Sącz – GKS Ty-
chy (godz. 19.10); iV liga: 17.08 GKS II Tychy – unia Książenice 
(godz. 11); klasa okręgowa: 15.08 Ogrodnik cielmice – mRKS 
II czechowice Dz. (godz. 15), 17.08 Iskra Pszczyna – Ogrodnik 
cielmice (godz. 17); klasa a: 18.08 czapla Kryry – Zet Tychy 
(godz. 14), 18.08 JuWe Jaroszowice – LKS Studzionka (godz. 
17), 17.08 LKS Frydek – Siódemka Tychy (godz. 17).

POżegNaNie Z mikROfONem

Zadebiutował jako spiker na tyskim stadionie w 2004 roku jako piętnastolatek i przez kolejne 
15 lat pełnił tę funkcję, przez długi czas łącząc ją ze stanowiskiem rzecznika prasowego klubu. 
michał Rus przed spotkaniem GKS Tychy – Odra Opole pożegnał się z kibicami. 
– Ze względów zawodowych kończę moją 15-letnią przygodę z mikrofonem, która zaczęła 
się jeszcze na starym stadionie w Tychach – mówił. – Razem z kibicami przeżyliśmy również 
4-letnią „banicję” w Jaworznie, a później otwarcie nowego, kapitalnego obiektu. To było 15 lat 
pełne fantastycznych doświadczeń z moim klubem. bardzo dziękuję wszystkim kibicom 
za współpracę. Jestem dumny, że mogłem być głosem tyskiego stadionu przez tyle lat 
– podsumował michał Rus, którego przy stadionowym mikrofonie zastąpi marcin Gołosz.
Na zdjęciu: michał Rus (z prawej) odbiera podziękowania i pamiątkową koszulkę z rąk prezesa 
KP GKS Tychy Leszka bartnickiego. ww ●
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Od 8 do 11 sierpnia na torze re-
gatowym Brdyujście w Bydgosz-
czy rozgrywane były Mistrzostwa 
Polski Juniorów w kajakarstwie 
oraz 25. Ogólnopolska Olimpia-
da Młodzieży, w których to im-
prezach startowali zawodnicy 
MOSM Tychy.

Z grona najstarszych zawod-
niczek MOSM z indywidualnym 
medalowym plonem wróciła z ju-

niorskich MP Anna Mielnik, która 
w wyścigu kajaków na 200 m wy-
walczyła brązowy medal, do któ-
rego dołożyła jeszcze 9. miejsce 
na 500 m i siódmą lokatę na dy-
stansie 1000 metrów.

Z brązowymi medalami MP 
wróciły z Bydgoszczy także człon-
kinie kanadyjkowej dwójki: Sara 
Mielnik i Julia Marucha. Ty-
skie dziewczęta brąz wywalczyły 

na dystansie 200 m, zaś na 500 m 
minęły metę jako piąte.

Na Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży MOSM reprezen-
tował Wojciech Waksmański. Za-
jął on 7. miejsce w C1 na 500 m 
oraz dziewiątą lokatę na dystan-
sie dwa razy dłuższym.

Trenerami ekipy kajakarzy 
i kanadyjkarzy są Sylwia i Marek 
Stanny. ww ●

w kajakarskich Mp juniorów

dziewczęta z BrązU
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r jak rewelacja z wesołej
gWiaZDy a-klaSOWej DRużyNy Z WeSOłej STRZelały WPRaWDZie gOle cRacOvii, ale 
Dla TychóW jakOś Nie chciały gRać...

W październiku 1966 roku doszło do ogrom-
nej niespodzianki w Pucharze Polski. W 1/16 
finału rozgrywek występujący w A-klasie 
Górnik Wesoła pokonał na swoim przyko-
palnianym boisku, w obecności 1500 kibi-
ców, pierwszoligową (dziś to Ekstraklasa) 
cracovię 4:1. Wtedy między A-klasą a I ligą 
były jeszcze okręgówka, III i II liga. Prze-
kładając to na obecny system rozgrywek, 
to tak jakby tę samą cracovię pogrążył jakiś 
zespół z IV ligi śląskiej, np. AKS mikołów, LKS 
Goczałkowice albo... rezerwa GKS-u Tychy. 
Wprawdzie nie mam za grosz zaufania 
do umiejętności polskich ekstraklasowych 
drużyn i mogę uwierzyć w ich najbardziej 
kompromitującą wpadkę, no ale mimo 
wszystko taka ponowna wygrana Dawida 
z Goliatem byłaby jednak sensacją.
53 lata temu prasa też rozpisywała się o sensacyjnym wyniku. „Sport” relację z meczu zatytułował 
„Wyrąbany chodnik górników Wesołej”, a „Trybuna Robotnicza” chwaliła zwycięzców, że nie wykazali 
nawet cienia respektu przed pierwszoligowym przeciwnikiem. Obronę „Pasów” rozmontowały dwie 
gwiazdy Górnika – kapitan Józef Pniok i najlepszy strzelec Ginter Jendyczek, zwany „Pikusiem”. 
Strzelili po dwa gole, gospodarze tak cisnęli cracovię, że mogli wygrać nawet jeszcze wyżej. Tylko 
w pierwszych minutach chłopcy z Wesołej byli stremowani (może dlatego, że na stadion przyje-
chała ekipa telewizyjna), ale potem nie mieli litości dla rywali.
Zaryzykowałbym tezę, że to był przełomowy sukces w dziejach nie tylko Górnika Wesoła, ale i tyskiej 
piłki. Dzięki zwycięstwu piłkarze Górnika Wesoła tak dalece uwierzyli w swoje siły, że jeszcze w tym 
samym sezonie awansowali do klasy okręgowej, a w 1969 roku – gdy zaczęli występować w roli 
gospodarza na stadionie w Tychach – byli już drużyną trzecioligową. co było potem – wiadomo. 
W 1971 roku Górnik Wesoła stał się GKS-em Tychy.
W pamiętnym meczu pucharowym Górnik Wesoła zagrał w składzie: brajter – Ryszka, Gniłczyk, 
Zając, Ficek, brzozowski, Waniek, Jendyczek, żurek, Pniok, Grzesik. Z tego grona jedynie Jerzy brzo-
zowski, wtedy 19-letni młokos, doczekał w Tychach wicemistrzostwa Polski w 1976 roku. Pozostali 
gracze po drodze się wykruszyli, choć np. Jerzy brajter był w latach 70. jednym ze szkoleniowców 
GKS-u Tychy, a nieżyjący już Karol Grzesik stał się w naszym mieście trenerską legendą.
A co z ówczesnymi gwiazdami Górnika? Jendyczek i Pniok wciąż byli świetnymi zawodnikami, nie 
bardzo widziało im się jednak granie dla tyskich barw. byli przywiązani do swojego niewielkiego, 
lokalnego środowiska. Tam czuli się idolami. I choć nie mieli jeszcze nawet 30 lat, podziękowali 
za grę w GKS. Pniok od razu, a Jendyczek po roku.
Z panem Pniokiem od paru już lat spotykam się regularnie. To świetny rozmówca, o dużej wiedzy 
i bezkompromisowych osądach. Gdy go pytałem o mecz z cracovią mówił, że to najwspanialsze 
zwycięstwo w historii klubu. A kiedy zahaczyłem o temat niedoszłej gry w GKS Tychy, odparł bez 
wahania: – miałem pretensje o to, że przy okazji powstania GKS Tychy zniszczony został klub w We-
sołej i jego dorobek. Trzeba było u nas zaczynać wszystko od nowa. To była polityka, a nie sport. 
A poza tym, to ja miałem w Wesołej pewną i dobrze płatną robotę. Pracowałem na kopalni jako 
inspektor. byłem zainteresowany takim życiem jak do tej pory: praca, trening, czas dla rodziny.
Przygoda Górnika Wesoła w pucharowej edycji 1966/67 zakończyła się w 1/8 finału. Przegrał 1:2 
z Rakowem częstochowa, który okazał się jeszcze większą rewelacją rozgrywek, bo awansował 
do finału i dopiero tam przegrał (po dogrywce) z Wisłą Kraków.
20 sierpnia losowanie Pucharu Polski. czy kiedyś GKS Tychy zostanie rewelacją tych rozgrywek?
piOtr zawadzki, tyska Galeria spOrtu ●
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Autor Alfabetu w towarzystwie dawnych asów Górnika: Józefa Pnioka (z lewej) i Gintera Jendyczka.

Mecz Górnik Wesoła – Cracovia z 1966 roku. 
Antoni Zuśka fauluje Gintera Jendyczka.

reklama

wyjątkOwO zapOwiada 
się ósMa edycja 
tyskieGO póŁMaratOnu, 
która Odbędzie 1 
września, O GOdz. 
10. zainteresOwanie 
iMprezą byŁO tak 
duże, że już na pOnad 
Miesiąc przed zawOdaMi 
przekrOczOny zOstaŁ 
wcześniej ustalOny 
liMit 1.500 startujących.

Zwiększony limit
– Zwiększyliśmy limit uczest-
ników do 1.700 osób, przygoto-
wując dodatkowe pakiety cha-
rytatywne na rzecz Świetlikowa 
– mówi Damian Fidor, dyrektor 
Tyskiego Półmaratonu. – Regula-
min przewidywał możliwość za-
pisów do 14 sierpnia oraz w dniu 
imprezy, jednak warunkiem było 
niewykupienie wszystkich pa-
kietów. Tymczasem limit 1.500 
osób bardzo szybko się wyczer-
pał i w ten sposób powiększyli-
śmy imprezę o kolejne 50 procent 
uczestników. Musimy jednak pa-
miętać o ograniczeniach. Mogli-
byśmy ustalić limit np. na 3 ty-

siące osób, jednak nie możemy... 
zamknąć Paprocan. Musi wygrać 
rozsądek, trzeba ograniczyć licz-
bę pakietów, bo na tej trasie, któ-
rą mamy, więcej ludzi po prostu 
nie zmieścimy. Oczywiście zain-
teresowanie imprezą bardzo nas 
cieszy. Myślę, że to efekt dobrego 
marketingu, aktywnej obecności 
w mediach społecznościowych, 
bogatych – jak na nasze warun-
ki – pakietów startowych, czy or-
ganizacji imprez towarzyszących. 
Biorąc pod uwagę liczbę imprez 
biegowych i pomysły organizato-
rów, właśnie reklamie i marketin-
gowi trzeba poświęcić wiele uwa-
gi. Magnesem jest też posiadająca 
atest Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki trasa, na której można 
poprawiać życiówki.

powrót na piłsudskiego
W ubiegłym roku start i meta Ty-
skiego Półmaratonu znajdowały 
się przy Gemini Park, teraz bieg 
wrócił na al. Piłsudskiego – bę-
dzie się zaczynał i kończył przy 
hali MOSiR-u.

– Stało się tak z kilku powodów. 
1 września jest niedzielą niehan-

dlową, a poza tym hipermarket 
będzie się rozbudowywał i wyty-
czony zostanie tutaj plac budo-
wy. Jednak w piątek i sobotę po-
przedzające bieg, biuro zawodów 
będzie czynne właśnie w Gemini 
Park i tu zapraszamy po odbiór 
pakietów – dodał D. Fidor.

Podczas biegu prowadzona bę-
dzie klasyfikacja generalna, kla-
syfikacja uczestników z obywa-
telstwem polskim, w kategoriach 
wiekowych (od 18 lat), na najlep-
szą tyszankę i tyszanina oraz osób 
biegnących z dzieckiem w wóz-
ku biegowym. Trasa półmaratonu 
prowadzić będzie ulicami Tychów 
oraz wokół jeziora Paprocańskie-
go. Tradycyjnie biegowi towarzy-
szyć będzie wiele imprez – bie-
gi dla dzieci, rozgrzewka i zajęcia 
sportowe, masaże, pokazy pro-
duktów sportowych, losowanie 
nagród, piknik rodzinny.

Organizatorem biegu jest Sto-
warzyszenie Promocji Lekkiej 
Atletyki, przy współpracy z MO-
SiR-em, Urzędem Miasta, Ko-
mendą Miejską Policji, Strażą 
Miejską i Państwową Strażą Po-
żarną. ls ●

rekordoWe 
ZainteresoWanie
tyski póŁMaratOn – NAJWIęKSZA bIEGOWA ImPREZA W mIEŚcIE Już ZA KILKANAŚcIE DNI.

Tyski Półmaraton wrócił na al. Piłsudskiego – start i meta znajdą się przy hali MOSiR.
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tajemniCa sprZed 129 lat CZ. 2

samobójstwo to przestępstwo
Tego samego ranka, ale nie-
co przed przyjazdem Theo van 
Gogha, w tawernie zjawili się 
żandarmi. Zaniepokoiły ich 
plotki krążące po wsi o szalonym 
malarzu, który usiłował odebrać 
sobie życie. Jeden z nich był wy-
jątkowo opryskliwy i nieuprzej-
my. Wpadł do pokoju chorego 
i bezpardonowo zapytał Vin-
centa: „Czy ty jesteś tym, który 
chciał popełnić samobójstwo? 
”. „Tak. Myślę, że tak” – odparł 
spokojnie malarz. Wówczas usły-
szał: „Wie pan, że samobójstwo 
to przestępstwo zarówno wzglę-
dem prawa, jak i Boga? ”. Te sło-
wa wywołały gwałtowną reakcję 
chorego: „Nie oskarżajcie nikogo 
o moją śmierć. To ja sam chcia-
łem się zabić! ” – grzmiał Vin-
cent. Gospodarz widząc, że nie-
ustępliwy policjant zupełnie nie 
ma wyczucia i próbuje ciąg-
nąć przesłuchanie, wyrzucił go 
za drzwi. Po tym spotkaniu van 
Gogh opadł z sił.

przyjazd brata
Równolegle, opiekujący się Vin-
centem doktor Gachet podjął 
decyzję, że koniecznie trzeba 
zaalarmować brata van Gogha 
o wypadku. Napisał list, w któ-

rym zawarł zdawkową infor-
macje, że Vincent się zranił. 
Na wieść o nieszczęściu, Theo 
van Gogh rzucił wszystko i na-
tychmiast przyjechał.

Pokój na poddaszu był cias-
ny i wąski. Miał pobielone ścia-
ny i małe okienko w skośnym su-
ficie. Metalowe łóżko, na którym 
leżał Vincent, niemal całkowicie 
wypełniało przestrzeń. Obok 
na wyplatanym słomą krześle sie-
dział Theo. Płakał. „Nie płacz. – 
pocieszał go Vincent – Zrobiłem 
to dla dobra wszystkich”. Bracia 
długo rozmawiali. Vincent raz 
słabnął, raz był pobudzony, nie 
rozstawał się z fajką. W końcu za-
padł wieczór. Theo zszedł na dół, 
by zjeść kolację. Wtedy też skre-
ślił kilka słów do żony: „Znala-
złem go w stanie trochę lepszym, 
niż się spodziewałem. (…) Nie 
niepokój się za bardzo; bywał już 
wcześniej w sytuacji równie bez-
nadziejnej, siła jego organizmu 
wyprowadzała lekarzy w pole”. 
Tym razem było inaczej.

ostatnie słowa
W ranę wdała się infekcja. Vin-
cent z każdą chwilą stawał się 
coraz bledszy, jego oddech co-
raz płytszy, dłonie coraz zim-
niejsze. Wybiła północ. Czu-

wający przy łóżku brata, Theo 
zrozumiał, że nic więcej nie da 
się uczynić, ale do końca do-
dawał otuchy umierającemu. 
Przekonywał, że rano będzie 
lepiej: gorączka spadnie, ból 
minie. Vincent odpowiedział: 
„Tak bardzo chciałbym odejść” 
i to były jego ostatnie słowa. 29 
lipca 1890 roku, około godziny 
1:30 w nocy, artysta zmarł. Theo 
długo nie opuszczał pokoju Vin-
centa. Płakał. Gdy nastał świt, 
doktor Gachet kończył rysować 
pośmiertny portret swojego 
podopiecznego.

sam siebie
Po śmierci van Gogha w lokalnej 
prasie umieszczono krótki anons: 
„Od około 3 miesięcy w Auvers
-sur-Oise, w hotelu sąsiadują-
cym z Merostwem, mieszkał 
malarz pochodzenia holender-
skiego, Pan van Gogh. Pracował 
z gorączkową energią i od swe-
go przybycia wiódł życie na po-
zór jedno z najspokojniejszych. 
W niedzielę wieczorem, około 7 
godziny, Pan van Gogh wyszedł 
z hotelu, a o 9 godzinie wracał 
cały uśmiechnięty, absolutnie 
spokojny, tymczasem żołądek 
miał przedziurawiony kulą re-
wolwerową. Pan Van Gogh usiło-

wał popełnić samobójstwo”. Sęk 
w tym, że ten najsłynniejszy in-
cydent w historii malarstwa mógł 
wyglądać zupełnie inaczej.

Z ręki pijanego kowboja
Dwaj niezależni badacze – Steven 
Naifeh i Gregory White Smith – 
poświęcili aż 10 lat na przeana-
lizowanie losów Vincenta van 
Gogha. Doszli do szokujących 
wniosków, bowiem ich zdaniem 
samobójcza śmierć malarza 
to mit. Udowadniają, że artysta 
został zamordowany, a zastrzelić 
go miał pijany szesnastolatek – 
Rene Secretan, herszt rozbijają-

cej się po wsi bandy wyrostków. 
Był fanem Dzikiego Zachodu i – 
wzorem Buffalo Billa – paradował 
po okolicy w przebraniu kowbo-
ja z uszkodzonym pistoletem we-
tkniętym za pas. Słynął z zamiło-
wania do wszczynania awantur.

27 lipca 1890 roku Rene spot-
kał się ze swoim kolegą w barze 
i po wypiciu kilku głębszych, 
chłopcy postanowili się nieco 
rozerwać. Ich ulubioną „zaba-
wą”, obok dokuczania van Gog-
howi, było strzelanie do wiewió-
rek. Z tym że tego dnia zabłąkana 
kula trafiła w Vincenta. Dowo-
dem przemawiający za nową 

wersją wydarzeń jest opis rany. 
Wynika z niego, że strzał został 
oddany z odległości, a nie z bli-
ska. W dodatku pod takim ką-
tem, który wyklucza, by van 
Gogh sam zdołał pociągnąć 
za spust. Dlaczego zatem Vin-
cent zeznał, że próbował się za-
bić? Otóż był on człowiekiem 
wyjątkowo wrażliwym. Często 
powtarzał, że: „nie ma nic bar-
dziej artystycznego niż kochać 
ludzi”. Najpewniej, chcąc chronić 
młodych chłopców przed oskar-
żeniem o morderstwo, utrzymy-
wał, że zranił się sam.  CDN
aGnieszka kijas ●

dawno temU w sztUce (161)

lew 23.Vii – 22.Viii
Znajdziesz się pod bardzo dobrym wpływem 
gwiazd. Widoki na lepsze jutro są w nadchodzących 
dniach wyjątkowo obiecujące.

panna 23.Viii – 22.iX
Wykorzystaj szansę, którą daje ci los. Powinieneś 
wreszcie pomyśleć o sobie i zainwestować w swój 
rozwój.

waGa 23.iX – 23.X
czeka cię trudna rozmowa z przełożonym. bądź 
stanowczy i opanowany, nie daj się ponieść 
chwilowym emocjom. Jest duża szansa na sukces.

skOrpiOn 24.X – 21.Xi
bliscy doceniają Twoje zaangażowanie. 
Powinieneś jednak wiedzieć, w którym miejscu 
należy trochę odpuścić...

strzelec 22.Xi – 21.Xii
Zupełnie niepotrzebnie irytujesz się plotkami 
docierającymi do ciebie od osoby spod znaku 
Skorpiona. Zignoruj je.

kOziOrOżec 22.Xii – 19.i
Odetchniesz i z większym optymizmem 
spojrzysz w przyszłość. Pomyśl o kilkudniowym 
wypoczynku.

wOdnik 20.i – 18.ii
Dobry czas na uporządkowanie spraw natury 
sercowej. Zastanów się, czego oczekujesz 
od osoby spod znaku barana.

ryby 19.ii – 20.iii
W najbliższych dniach mogą cię dopaść 
wątpliwości. Tymczasem podjąłeś już decyzję, nie 
ma od niej odwrotu.

baran 21.iii – 20.iV
Twój upór będzie utrudniać osiągnięcie 
porozumienia. Daj sobie czas, by emocje opadły. 
Działaj racjonalnie.

byk 21.iV – 21.V
Wiadomość, którą otrzymasz w najbliższych 
dniach, wpłynie znacząco na Twoje relacje 
z Wodnikiem.

bliźnięta 22.V – 20.Vi
Twój domowy budżet  nie wygląda dobrze, czas 
zaplanować oszczędności. Zrezygnuj z kilku 
przyjemności.

rak 21.Vi - 22.Vii
Zadbaj o zdrowie i kondycję. Zimowe miesiące 
nie sprzyjały aktywności, teraz są tego, niestety, 
skutki...
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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 611:
uPały Zelżały. 

Fanart przedstawiający postrzelenie Vincenta van Gogha. Ilustracja: Bob Boze Bell

TheO PRZeZ całą DROgę Ze STacji DO gOSPODy Biegł. cóRka OBeRżySTy POmyślała 
NaWeT, że WygląDał Na BaRDZO miłegO cZłOWieka, jeDNak TWaRZ miał PRZePeł-
NiONą PRZeRaźliWym STRachem. OD RaZu uDał Się Na góRę, DO BRaTa. Właściciel 
gOSPODy – POcZciWy aRThuR guSTave RavOux – kTóRy DOTychcZaS jakO jeDyNy 
cZuWał PRZy RaNNym viNceNcie vaN gOghu – ZOSTaWił ich Samych.
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