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większość uczniów z zadowoleniem przyjęło powrót do szkolnych ław, zwłaszcza że nauczyciele obiecują łagodną końcówkę roku szkolnego. 

znów się popluskamy
W najbliższy piątek, po wielu miesiącach przerwy, Wodny Park 
Tychy otwiera swoje podwoje dla amatorów rekreacji.

trzy rundy bez porozumienia
Związkowcy z Solidarności nie mogą dogadać 
się z dyrekcją firmy Nexteer i grożą strajkiem.

Co najmniej baraże już pewne
Piłkarze GKS Tychy zapewnili sobie 
przynajmniej udział w barażach o Ekstraklasę.3 5 18
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

◆ Ta iNTerweNcja POlicji 
rOzPOczęła Się PO kON-
flikcie POmięDzy kierują-
cymi, którzy zaparkowali przed 
jednym z lokali przy al. Bielskiej. 
Dyżurny otrzymał informację, 
że awanturujący się mężczyzna 
odjechał daewoo w kierunku 
ul. Stoczniowców, a ze zgłosze-
nia wynikało, że może być nie-
trzeźwy. Policjanci rozpoczę-
li poszukiwania i na ul. Rolnej 
zatrzymali pojazd do kontroli. 
Kierującym okazał się 43-latek, 
którego badanie na zawartość al-
koholu w organizmie wykazało 
ponad 1,5 promila. Na dodatek 
okazało się także, że mężczyzna 
ma sądowy zakaz prowadze-
nia pojazdów i jakby tego było 
mało – jest poszukiwany przez 
Sąd Rejonowy w Tychach z uwa-
gi na wyrok pozbawienia wol-
ności za wcześniejsze złamania 
prawa.
◆ ODNOTOwaNO Dwa kO-
lejNe ObywaTelSkiegO 
zaTrzymaNia. 20.05 na al. 
Piłsudskiego, w rejonie skrzy-
żowania z ul. Paprocańską, kie-
rowca hondy zauważył dziwne 
zachowanie kierującego kią. Po-
dejrzewając, że mężczyzna może 
być nietrzeźwy, zablokował mu 
drogę. Jeszcze przed przyjazdem 

patrolu zatrzymany kierowca za-
czął demolować wnętrze swojego 
pojazdu. Kiedy zauważył funkcjo-
nariuszy, zaczął uciekać, wyrzuca-
jąc różne przedmioty. Policjanci 
ruszyli w pościg i wkrótce dogo-
nili mężczyznę. W jego pojeź-
dzie znaleziono środki odurza-
jące oraz inne przedmioty, które 
mogły świadczyć, że mężczyzna 
ma związek z przestępczością nar-
kotykową. Prowadzone są dalsze 
czynności w tej sprawie. Następ-
nego dnia, na skrzyżowaniu ul. 
Edukacji – Elfów kierujący peu-
geotem wjechał na chodnik, ude-

rzając w betonowy kosz na śmie-
ci. Świadkowie zdarzenia, chcąc 
sprawdzić czy kierowcy nic się nie 
stało, wyczuli silną woń alkoholu. 
Zatrzymali kierowcę, wzywając 
policję. Po badaniu okazało się, 
że kierowca ma prawie 3 promile 
w wydychanym powietrzu. Męż-
czyzna został zatrzymany, a do-
datkowo okazało się, że nie po-
siada uprawnień do kierowania 
pojazdami.
◆ 20.05 Na al. bielSkiej 
w rejONie SkrzyżOwaNia 
z ul. czySTą doszło do zderze-
nia drogowego z udziałem dwóch 
samochodów, ale na szczęście nikt 
nie doznał obrażeń. Z ustaleń po-
licji wynika, że kierująca fordem 
kobieta, włączając się do ruchu 
z parkingu przy hurtowni papier-
niczej uderzyła w bok jadącego 
al. Bielską fiata. W wyniku ude-
rzenia kierowca fiata utracił pa-
nowanie nad pojazdem i uderzył 
w przydrożne drzewo.
◆ Na ul. mikOłOwSkiej, 
w rejONie SkrzyżOwaNia 
z ul. ObywaTelSką i POD-
leSką doszło do zderzenia sa-
mochodu ciężarowego man 
i osobowej skody. Dwie osoby po-
dróżujące osobówką trafiły pod 
opiekę ratowników medycznych, 
a następnie zostały przewiezio-
ne do szpitali. Policja wstępnie 
ustaliła, że kierowca ciężarówki 
włączając się do ruchu z ul. Oby-
watelskiej w ul. Mikołowską, wy-
musił pierwszeństwo na kierowcy 
skody. ls ●
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kondolencjepodziękowaniaW minioną sobotę, 22 maja oko-
ło godziny 12.45 dyżurny stra-
ży pożarnej otrzymał zgłoszenie 
o pożarze stodoły przy ul. Szkol-
nej w Wilkowyjach. Przed przy-
jazdem strażaków z budynku 
wyprowadzone zostały zwierzę-
ta. Po ugaszeniu pożaru straża-
cy wraz z właścicielami obiektu 
przystąpili do usuwania spalo-
nej słomy i siana. W czasie dzia-
łań zasłabła jedna z mieszkanek 
posesji oraz jeden ze strażaków. 
Pierwszej pomocy udzieli im stra-
żacy, a następnie przekazali je we-
zwanym na miejsce ratownikom 
medycznym. Działania na miej-
scu trwały około 7 godzin, wzię-
li w nich udział strażacy z PSP 
w Tychach oraz zastępy OSP 
z Bojszów, Bierunia, Świerczyń-
ca, Lędzin i Czarnuchowic. Trwa 
ustalanie przyczyn i okoliczności 
powstania pożaru. ls ●

na szczęście nie ucierpieli ludzie i zwierzęta.

Płonie, Płonie stodoła…

Pożar stodoły wyglądał bardzo groźnie, ale spowodował jedynie straty materialne.

Kolejne w ciągu kilku dni zdarzenie na ul. Bielskiej, przy wyjeździe 
z parkingu przy hurtowni papierniczej. Tym razem kierująca fordem 

uderzyła w bok fiata, jadącego al. Bielską, a ten w drzewo.
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– Po poluzowaniu obostrzeń 
wracamy już od piątku 28 maja. 
Cieszymy się, bo branża base-
nowa była pierwszą zamykaną 
i jest odmrażana jako ostatnia. 
Wszystkie nasze atrakcje będą 
znów dostępne, od strefy spor-
towej, przez Sauny Książęce, in-
teraktywne edukatorium czy re-
laksujące SPA Książęce – wylicza 
Zbigniew Gieleciak, prezes Re-
gionalnego Centrum Gospodar-
ki Wodno-Ściekowej, zarządcy 
tyskiego aquaparku. Konieczne 
będą jednak pewne ogranicze-
nia. – Tak jak od czerwca do paź-

dziernika ubiegłego roku, tak 
i teraz spełniamy wszystkie ry-
gorystyczne obostrzenia – doda-
je Aneta Dąbrowska wiceprezes 
RCGW SA. – W pierwszym okre-
sie po otwarciu będzie obowiązy-
wał limit gości 50% maksymal-
nego obłożenia obiektu, w całym 
obiekcie rozmieszczone są po-
jemniki z płynem do dezynfek-
cji, maseczki obowiązkowe będą 
w strefie wejścia oraz szatniach. 
Cyklicznie dezynfekowane będą 
również powierzchnie wspólne, 
takie jak szafki, transpondery, 
poręcze, uchwyty czy ławki.

Z okazji Dnia Dziecka naj-
młodsi otrzymają bezpłatne 
wejściówki i lody, zapowiedzia-
no przeprowadzenie licznych 
atrakcji przez okres wakacyj-
ny oraz oczekiwane przez dzie-
ci i rodziców Wodne Półkolo-
nie. W tym roku spodziewać się 
możemy otwarcia nowej stre-
fy gastronomicznej o nazwie 
„Wyspa Smaków”.  Coś dla sie-
bie znajdą także tyscy seniorzy, 
dla których kontynuowany bę-
dzie program „Druga godzina 
gratis”. – Już wkrótce przedsta-
wimy nowy harmonogram im-
prez saunowych, które cieszyły 
się ogromną popularnością – za-
znacza Aneta Dąbrowska.

Wodny Park Tychy będzie 
czynny od piątku 28 maja, od go-
dziny 12. Szczegóły dotyczące 
nowych godzin otwarcia zna-
leźć można na Facebooku i stro-
nie Wodnego Parku Tychy.
kaMil peszat ●

Firma, która ma dokonać roz-
biórki części „szkieletora” 
– Probudowa.com z Wrocławia 
– zakończyła prace projektowe 
i złożyła dokumentację, bo otrzy-
mać pozwolenie na przeprowa-
dzenie robót. Prace ruszą jesz-
cze przed wakacjami, termin ich 
zakończenia wyznaczony został 
na 2 lipca.

Wolno, ale systematycznie, 
dobiega końca żywot tyskiego 
„szkieletora” przy al. Jana Pa-
wła II, szpecącego ten fragment 

miasta od prawie czterech dekad, 
a przynajmniej tej jego części, 
która jest zawieszona nad chod-
nikiem. Jego dni policzone były 
już dawno, jednak procedury bu-
dowlane, administracyjne i sądo-
we ciągnęły się latami.

Dużym krokiem naprzód było 
uchwalenie planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla tej 
części miasta. Ostatecznie mia-
sto kupiło część budowli za 150 
tys. zł brutto, a następnie prze-
prowadzono przetarg, który wy-

łonił firmę mającą dokonać roz-
biórki.

Zadanie to realizowane będzie 
w systemie „projektuj i buduj” 
(choć w tym przypadku raczej 
„projektuj i wyburzaj”). Po zakoń-
czeniu prac piesi będą mogli korzy-
stać z chodnika, zamiast przecho-
dzić przez parking. Równocześnie 
dla kierowców udostępniony zo-
stanie drugi pas ruchu. Tak więc 
cześć „problemu szkieletora” znik-
nie, choć reszta porzuconej budow-
li jeszcze pozostanie. ls ●

procedury się ciągnęły, ale wreszcie dobiegają końca.

Wakacje bez… „szkieletora”

znów się popluskamy
w piątek wodny park tyChy WZNAWIA DZIAłALNOŚć.
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W wakacje planowane są liczne atrakcje dla dzieci.
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28 Maja, po 223 dniaCh przerwy, wodny park 
tyChy w końCu wznowi swoją dziaŁalność. 
dostępne będą wszystkie atrakCje, więC 
gośCie aquaparku będą Mogli skorzystać M.in. 
z ekstreMalnej zjeżdżalni z pionowyM starteM, 
basenu z falaMi, strefy z wodnyMi zabawkaMi 
dla najMŁodszyCh Czy syMulatora surfowania. 
zarządCa przygotowuje również liCzne 
okazje na zbliżająCy się dzień dzieCka.
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Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 
VIII kadencji

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

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

zwołuję na dzień 

27 maja 2021 r. na godz. 1300 
sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji

(zdalny tryb obradowania).

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy VIII kadencji
/-/ Barbara Konieczna

Szczegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy  
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy. 

komunikat

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

powoli zapeŁniają się 
szkoŁy, Choć na razie… 
w poŁowie. od 17 Maja 
uCzniowie klas iV-Viii 
szkóŁ podstawowyCh 
oraz szkóŁ 
ponadpodstawowyCh 
przeszli na naukę 
w systeMie hybrydowyM. 
do tej pory uCzyli się 
zdalnie nieprzerwanie 
od 26 października, Czyli 
przez prawie siedeM 
MiesięCy.

Powroty bywają trudne, ale te 
pierwsze dni nauki stacjonarnej 
pewnie wszystkim odpowiadały, 
bo któż nie chciałby się spotkać 
z kolegami i koleżankami na lu-
zie, bez stresu, z uśmiechającymi 
się nauczycielami i dyrektorami.

Jakby 1 września
– Czuję się, jakby dzisiaj był 1 
września – powiedział Paweł, uczeń 
tyskiej SP nr 10. – Z niektórymi 
kolegami i koleżankami się widy-
wałem, z innymi nie widziałem się 
od kilku miesięcy. Ale podobało 
mi się nauczane zdalne, nie trzeba 
było jechać do szkoły i nie było tak 
nerwowo, jak przed klasówkami. 
Najbardziej żałowałem wf, choć 
jak tylko można było, chodziłem 
z kolegami pograć w piłkę...

– Niektórzy uczniowie twier-
dzili, że przyzwyczaili się do na-
uki zdalnej, bo dawała im spory 
komfort – powiedział Zygmunt 
Marczuk, dyrektor Zespołu Szkół 
nr 4. – Ale większość cieszyła się 
z przyjścia do szkoły. Wszyscy 
troszkę od nowa uczymy się ról, 
trzeba wrócić do wcześniejszych 
metod pracy i nawyków, bo życie, 
także szkolne nie toczy się onli-
ne. Nauczyciele zdają sobie spra-
wę, że nie można uczniów rzucić 
na głęboką wodę i sprawdzać wie-
dzę zdobytą podczas nauki zdal-
nej. Zresztą prosił o to też samo-
rząd uczniowski… To na razie 
powrót jakby połowiczny, jeszcze 
nie wszystko wróciło do normy. 
Nastąpi to 31 maja i mam nadzie-
ję, że nic nam w tym nie prze-
szkodzi.

W ZS nr 4 matury zakończyły 
się 19 maja. Przebiegły sprawnie, 
bez problemów.

W Zespole Szkół Muzycznych 
im. Feliksa Rybickiego nauka 
również odbywa się hybrydowo, 
ale tylko w Ogólnokształcą-
cej Szkole Muzycznej. Dyrektor 
szkoły Tomasz Giedwiłło liczy, 
że od czerwca zjawią się na za-
jęciach uczniowie Państwowej 
Szkoły Muzycznej, która pracu-
je popołudniami.

zapomniały numer szafki
– Najtrudniejszym wyzwanie 
było, aby na te siedem dni nauki, 

bo mamy trzy dni egzaminu, tak 
podzielić klasy, by połowa ucz-
niów uczyła się zdalnie, połowa 
stacjonarnie – wyjaśnia Danuta 
Wójcik, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 36. – Dla niektórych 
uczniów pierwsze dni były chwi-
lami trudne. Zdarzało się, że na-
wet starsze dzieci – z czwartej czy 
piątej klasy – zapomniały numer-
ka szafki w szatni, czy numeru 
swojej sali. Ale generalnie dzieci 
cieszą się, że są już w szkole. Cie-
kawa jestem, jak będzie w przy-
padku siódmych i ósmych klas, 
bo te przyjdą do szkoły w przy-
szłym tygodniu.

Na swojej stronie szkoła za-
mieściła plakat informujący, jak 
będzie przebiegała nauka podczas 
pierwszych zajęć stacjonarnych, 
zgodnie z hasłem: „Nadrabiamy 
relacje, a nie zaległości – pytam 
co u Ciebie, a nie czego się na-
uczyłeś”.

– Nie tylko uczniowie, ale tak-
że nauczyciele na nowo przyzwy-
czajają się do nauki stacjonar-
nej – dodaje D. Wójcik. – Jeden 
z nauczycieli powiedział, że znów 
musi przywyknąć do hałasu, 
bo przez te miesiące od niego się 
odzwyczaił. Przed nauczyciela-
mi sporo pracy organizacyjnej, 
nie tylko jeśli chodzi o przygoto-
wanie lekcji, ale zadbanie, by ży-
cie w szkole toczyło się zgodnie 
z zaleceniami związanymi z epi-
demią.

Egzamin ósmoklasisty, organi-
zowany w warunkach rygoru sani-
tarnego, będzie przebiegał podob-
nie jak w ubiegłym roku. W SP 36 
zdawać go będą 43 osoby, jedna 
z powodu kontuzji ma przesunię-
ty termin na czerwiec.

na półtorej zmiany
W Szkole Podstawowej nr 6 
w dzielnicy Czułów jest 11 od-
działów w klasach IV-VIII 
i w pierwszych trzech dniach 
pięć oddziałów uczyło się stacjo-
narnie, sześć – online, a w kolej-
nych dniach – odwrotnie. Potem 
będą trzy dni egzaminów ósmych 
klas, więc uczniowie klas I-VII 
będą przebywać w domu, nato-
miast szkoła zapewnia opiekę tym 
dzieciom, których rodzice wyra-
zili taką potrzebę.

– Wróciliśmy do planu sprzed 
wprowadzenia obostrzeń – po-
wiedziała dyrektor Jolanta Pająk. 
– Uczymy się systemem półtora-
zmianowym, co oznacza, że spo-
śród pięciu oddziałów, które 
uczą się w danym dniu, część 
dzieci jest rano, a część popo-
łudniu. Wszystkie zatem wy-
mogi sanitarne zostały zacho-
wane. Młodsze dzieci bardzo 
cieszyły się z powrotu do szko-
ły, ze starszymi jest różnie, choć 
w związku z coraz ładniejszą po-
godą uczniowie wiedzą, że częś-
ciej będą przebywać na świeżym 
powietrzu. Podczas miesięcy na-

uki zdalnej dzieci z pewnością 
aktywnie spędzały wolny czas, 
ale teraz autentycznie cieszą się 
na prawdziwe zajęcia wycho-
wania fizycznego, że mogą po-
grać w hali czy na boisku na ze-
wnątrz. Duży nacisk położyliśmy 
na zajęcia integracyjne, luźniej-
sze, żeby dzieci miały poczucie 
bezpieczeństwa, żeby powrót 
do szkoły nie wiązał się z żad-
nym lękiem. Nie miałam syg-
nałów od nauczycieli, że np. nie 
zdążyli przerobić jakiegoś ma-
teriału. Jest wystarczająca licz-
ba ocen, bo podczas nauczania 
zdalnego lekcje nie przepada-
ły, odbywały się według planu 
i wszyscy nasi nauczyciele pra-
cowali.

W szkole egzamin ósmo-
klasisty zdaje 50 uczniów. Bę-
dzie kilka komisji egzaminacyj-
nych, w ograniczonych grupach. 
W dniach egzaminów otwarta 
będzie świetlica dla dzieci, ale 
jest tak usytuowana, że nie koli-
duje z organizacją egzaminu i nie 
ma obaw, że piszącym egzamin 
będą przeszkadzać głośnym za-

chowaniem dzieci przebywające 
w świetlicy.

Bez sprawdzianów do wakacji
Także w Szkole Podstawowej nr 1 
wrócono do planu, który obowią-
zywał na początku roku. W pierw-
szych dniach na przemian uczyły 
się klasy IV-VII, w tym tygodniu 
do szkoły zawitają klasy ósme 
na egzamin. Zdawać go będzie 
70 uczniów.

– Dzieci cieszą się przede 
wszystkim z tego, że po wielu 
miesiącach znów mogły się zoba-
czyć i porozmawiać – twierdzi dy-
rektor Krzysztof Juranek. – Prak-
tycznie do końca roku szkolnego 
nie ma sprawdzianów, klasówek, 
odpytywania, jednak nikomu nie 
zabraniamy poprawić oceny, je-
śli czuje się na siłach. Prowadzi-
my zajęcia, które mają ponownie 
zachęcić dzieci do nauki stacjo-
narnej, bo gdyby zaczęły się bać 
szkoły, byłby dramat.

Na razie nie wiadomo jeszcze 
jak będzie wyglądało zakończenie 
roku szkolnego ani Dzień Dziecka, 
połączony z Dniem Sportu. ●

Oprócz dużych remontów dróg 
i ulic, w mieście prowadzone 
są prace związane z remontami 
chodników. Za ich stan odpowia-
da wyłoniona w drodze przetargu 
firma EKO-Ogród, a w budżecie 
miasta na ten cel zarezerwowano 
2,5 mln zł.

Jak informuje Agnieszka Ki-
jas z Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów, w kilku miejscach pra-
ce już się kończą, w innych do-
piero ruszają. Drogowców moż-
na spotkać na ul. Stoczniowców 
70. Tam remontowany jest od-
cinek od skrzyżowania z ul. Jaś-
kowicką do wysokości myjni sa-
mochodowej. W toku jest także 

wymiana nawierzchni chodni-
ka przy ul. Budowlanych pomię-
dzy ul. Begonii a ul. Brzechwy 
oraz na al. Bielskiej – fragment 
od ul. Jaśkowickiej do ul. Hie-
rowskiego. Ponadto roboty pro-
wadzone są na ul. Dmowskiego 
od ul. Uczniowskiej do ul. Ujej-
skiego wraz z drogą boczną 
wzdłuż budynku przy ul. Dmow-
skiego 116-122.

W najbliższym czasie ekipy 
remontowe pracować będą rów-
nież na ul. Dębowej (rejon tar-
gowiska), ul. Cyganerii (frag-
menty od ul. Grota Roweckiego 
do ul. Ciasnej) i ul. Fitelberga 
(strona zachodnia). ls ●

Prezydent Miasta Tychy Andrzej 
Dziuba wraz z Miejskim Centrum 
Kultury zaprasza do wzięcia udzia-
łu w otwartym konkursie na wyko-
nanie projektu graficznego mura-
lu na ścianie Szkoły Podstawowej 
nr 22 z Oddziałami Integracyjny-
mi im. Rafała Pomorskiego przy 
ul. Harcerskiej 25 w Tychach. Au-
tor najlepszego projektu zostanie 
wyróżniony nagrodą w wysokości 
5000 złotych.
MCK kontynuuje zapoczątko-
wane w ubiegłym roku działania 
rewitalizujące przestrzeń miejską 
z wykorzystaniem sztuki ulicznej 
jako ekspresyjnej formy przekazu 
artystycznego. W 2020 powstał 

mural Zofii Nałkowskiej, który 
bardzo spodobał się mieszkań-
com miasta. – Nie określamy 
zakresu tematycznego muralu, 
pozostawiając swobodę doboru 
tematyki artyście. Mile widziane 
jest, aby w projekcie znalazło się 
odniesienie do patrona szkoły 
Rafała Pomorskiego i jego twór-
czości artystycznej lub historii 
miasta, a przede wszystkim, aby 
tematyka była spójna z otocze-
niem w jakim powstanie dzieło 
– mówi Małgorzata Król, dyrek-
tor Miejskiego Centrum Kultury 
w Tychach.

Patron szkoły to twórca nowego 
kierunku w malarstwie: pejzażu 

przemysłowego. Śląski industrial-
ny pejzaż jest uporządkowany, pe-
łen ładu i harmonii. Tworzy pro-
ste geometryczne formy rodem 
z kubistycznej wizji świata. Lau-
reat konkursu będzie miał moż-
liwość wykonania muralu w do-
wolnej technice. Organizatorzy 
konkursu do 21 czerwca br. cze-
kają na prace w formie elektro-
nicznej lub tradycyjnej, przedsta-
wiające zarówno sam projekt jak 
również jego wizualizację na bu-
dynku. Ogłoszenie wyników na-
stąpi do 9 lipca, zaś termin rea-
lizacji pracy na ścianie SP nr 22 
wyznaczono do 30 września tego 
roku. kaMil peszat ●

2,5 mln zł na remont chodników.

będą jak noWe
na ścianie sp nr 22 powstanie dzieło sztuki ulicznej.

5 tysięcy za mural

Prace patrona szkoły mają być inspiracją uczestników konkursu.
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uCzniowie wróCili do szkół
pierwsze lekCje zgodnie z hasŁeM: „NADRAbIAmy RELAcjE, A NIE ZALEGłOŚcI – PyTAm cO u cIEbIE, A NIE cZEGO SIę 
NAucZyłEŚ”.
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pogoda storpedowała 
potrzebną akcję.

las bez 
śmieci
„Las bez śmieci – wszystko za-
leży od nas” – pod takim ha-
słem Nadleśnictwo Katowice 
oraz Miasto Tychy w sobotę 22 
maja zorganizowało akcje zbie-
rania śmieci. Z powodu desz-
czowej pogody na akcji pojawi-
ło się zdecydowanie mniej osób 
niż 24 kwietnia, kiedy to sprzą-
taliśmy lasy z okazji Dnia Ziemi. 
– Deszcz nas jednak nie wystra-
szył – mówił Stanisław Jezio-
rański z Nadleśnictwa Katowi-
ce. – Jesteśmy bardzo wdzięczni 
samorządowi tyskiemu za udo-
stępnienie kontenerów i wywóz 
odpadów. To zawsze są najwięk-
sze koszty wszystkich podob-
nych akcji. Podczas takich spot-
kań edukujemy mieszkańców 
z zakresu występujących w lesie 
roślin czy zwierząt. To świetna 
okazja, aby dowiedzieć się czegoś 
nowego o leśnym życiu – dodał 
leśniczy, który w towarzystwie 
dwóch kolegów sprzątał lasy ra-
zem z tyszanami. kp ●
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reklama

Miejski zarząd 
budynków 
MieszkalnyCh, opróCz 
reMontów budynków 
i nieruChoMośCi 
należąCyCh 
do gMiny, prowadzi 
praCe reMontowe 
i terMoModernizaCyjne 
w adMinistrowanyCh 
przez siebie budynkaCh 
wielorodzinnyCh, 
stanowiąCyCh 
wŁasność wspólnot 
MieszkaniowyCh, 
a któryCh gMina jest 
wspóŁwŁaśCiCieleM.

W tym roku zakończono prace 
w 33 budynkach wspólnot na kwo-
tę ok. 2,7 mln. zł, obecnie trwają 
prace w kolejnych 17 nierucho-
mościach o wartości ok. 3,8 mln. 
zł. Różny jest ich zakres – od bie-
żących remontów po zadania wie-
loletnie, które w znacznym stopniu 
podnoszą standard nieruchomości 
oraz poprawiają estetykę i komfort 
użytkowania. Dodajmy, iż prace 
te finansowane są ze środków 
zgromadzonych przez wspólnoty 
mieszkaniowe lub z zaciągniętych 
kredytów. Wyremontowano także 
26 wolnostanów i są to lokale, któ-
re przeznaczone zostaną dla osób 
oczekujących na mieszkanie.

W sumie MZBM administruje 
268 nieruchomościami, stanowią-
cymi własność wspólnot miesz-
kaniowych. Spośród nich gmina 
Tychy jest współwłaścicielem 263 
nieruchomości. W ubiegłym roku 
wykonano remont 109 mieszkań 
na łączną kwotę ok. 1,75 mln zł. 
Zakres prac obejmował: roboty 
tynkarskie, malarskie, wykona-
nie nowych posadzek, wymianę 
instalacji wewnętrznych, stolarki 
okiennej czy drzwi oraz wyposaże-
nie w kuchenkę czy podgrzewacz 
wody. Dla lokali przeznaczonych 
na najem socjalny dodatkowo tzw. 
„biały montaż” i wykładzinę. Po-
nadto przeprowadzono częścio-
we remonty zamieszkałych loka-
li, polegające m.in. na wymianie 
instalacji wewnętrznych, stolarki 
okiennej i drzwiowej.

MZBM systematycznie zago-
spodarowuje tereny wokół bu-
dynków. Wykonywane są m.in. 
remonty ciągów pieszo-jezd-

nych i elementy małej architek-
tury (śmietniki, place zabaw, ław-
ki, stojaki na rowery). Nie brakuje 
również nowej zieleni.

– W bieżącym roku nasze pra-
ce skoncentrowane są na podwór-
kach przy ul. Katowickiej 207 i 209 
oraz dzielnicy Osada, w kwadracie 
ulic Grota Roweckiego, Elfów i Ej-
smonda, al. Niepodległości oraz 
ul. Budowlanych 84 do 94 i ul. 
Brzozowej 3 do 13, jak również 
w okolicy Szpitala Miejskiego przy 
ul. Cichej – informuje Agata Goc, 
dyrektor MZBM. – Zdecydowaną 
przemianę przejdzie również teren 
wokół budynków przy ul. Edukacji 
11 i 11A. Pojawi się dużo roślin-
ności oraz miejsca rekreacji i wy-
poczynku dla osób korzystających 
z Dziennego Domu Pomocy Spo-
łecznej „Wrzos”, mieszkań komu-
nalnych oraz mieszkań chronio-
nych, zlokalizowanych w budynku 
Centrum Usług Społecznościo-
wych. Przy planowaniu i realizacji 
prac kierujemy się zasadami i wy-
mogami określonymi w Systemie 
zarządzania publicznymi terenami 
zieleni dla miasta Tychy.

Trwają także prace przy reali-
zacji projektów zgłoszonych w ra-
mach budżetu obywatelskiego.

– W tym roku, na terenach ad-
ministrowanych przez MZBM, 
wykonamy siedem projektów z bu-
dżetu obywatelskiego. Na osiedlu 
A będzie to montaż elementów 
małej architektury oraz budowa 
wiaty śmietnikowej przy ul. An-
dersa 9 i na Placu św. Anny 6-7c, 
na osiedlu B – budowa placu za-
baw z oświetleniem i montażem 
elementów małej architektury przy 
ul. Batorego 92-98 i ul. Brzozowej 
31-37, a następnie na osiedlach 
C i E – budowa wiat śmietniko-
wych oraz chodników w obrębie 
podwórek przy ulicach Czecho-
wa, Skłodowskiej, Cyganerii i Gro-
ta Roweckiego oraz pomiędzy ul. 
Estetyczną, a ul. Ejsmonda. Wiata 
śmietnikowa z oświetleniem po-
wstanie też na osiedlu „F”, gdzie 
doposażymy place zabaw przy 
ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelber-
ga 7-29. Realizacje szacowane są 
na kwotę ok. 780 tys. zł. Obecnie 
trwają prace projektowe, a pierw-
sze efekty będą widoczne w trze-
cim kwartale – dodaje A. Goc. 
leszek sobieraj ●

we wtorek (18 Maja) 
w nexteer autoMotiVe 
w tyChaCh zakŁadowy 
związek zawodowy 
„solidarność” 
przeprowadziŁ 
strajk ostrzegawCzy. 
do strajku przyŁąCzyŁa 
się ok. poŁowa 
praCowników. 
na dwie godziny zostaŁa 
wstrzyMana jedna 
z linii produkCyjnyCh. 
zarząd firMy byŁ 
zdziwiony deCyzją 
o podjęCiu takiego 
kroku, gdyż jest 
w trakCie MediaCji 
ze związkowCaMi.

Związkowcy domagają się pod-
wyżek płac i zmniejszenia limitów 
nadgodzin. – Nie przedstawiono 
żadnych danych, potwierdzają-
cych wpływ panującej pandemii 
na kondycję firmy – podkreśla 
Grzegorz Zmuda przewodniczą-
cy „Solidarności”. Obok wzrostu 
płac „S” w Nexteer domaga się 
też zmian w systemie premiowa-
nia oraz wprowadzenia nagrody 
jubileuszowej. – Część linii została 
zatrzymana. Pracownicy pokazali, 
że są zdeterminowani, żeby walczyć 
o godne zarobki. To, co zapropo-
nował pracodawca, jest niewspół-
mierne do wysiłku, jaki wkładają 
w pracę. Produkcja idzie na okrą-
gło, ludzie przyszli do pracy nawet 
w Święta Wielkanocne i 3 maja. 
Już w marcu pracodawca wystąpił 
do strony związkowej o zwiększe-
nie dopuszczalnego limitu godzin 
nadliczbowych, jaki pracownicy 
mogą przepracować w ciągu mie-
siąca. Związkowe argumenty nie 
przekonały jednak dyrekcji Nex-
teer. Upierała się ona przy mak-
symalnie 1 zł podwyżki stawki 
godzinowej od marca oraz 50 gr. 
od października, co po uwzględ-
nieniu uzgodnionego przez obie 
strony 3,4 proc. wskaźnika infla-
cji, oznacza od marca przy śred-
niej stawce realny wzrost wyna-
grodzeń podstawowych o około 27 
zł miesięcznie, czyli 16 gr na go-
dzinę. Natomiast pozostała część 
podwyżki, mająca obowiązywać 
od października, to zaledwie 84 zł 
miesięcznie. Tak wyceniono wysi-
łek pracowników, którzy w pan-
demicznym roku zapewnili spół-
ce mocną pozycję na rynku oraz 
miliony czystego zysku. Przy naj-
większych pokładach dobrej woli 
trudno było to uznać za konstruk-

tywną propozycję – dodał Grze-
gorz Zmuda.

stanowisko zarządu
Na zwołanej konferencji prasowej 
Witold Sałandyk, dyrektor opera-
cyjny Nexteer Automotive Poland, 
wyraził swoje zdziwienie decyzją 
o strajku, zaznaczając, że firma 
jest w trakcie oficjalnych media-
cji prowadzonych przez mediatora 
wyznaczonego przez Ministerstwo 
Rozwoju, Pracy i Technologii. – Je-
stem zawiedziony faktem, że pomi-
mo trwających mediacji, dodam, 
że jesteśmy po dwóch spotkaniach 
a 21 maja zaplanowane jest trze-
cie, Grzegorz Zmuda zdecydował 
się na przeprowadzenie strajku 
ostrzegawczego. Jesteśmy otwarci 
na głos strony społecznej, dlatego 
6 kwietnia podpisaliśmy z MOZ 
OPZZ porozumienie, w ramach 
którego pracownicy otrzymali 
podwyżki i dodatkowe świadcze-
nia finansowe. Tylko w ciągu kil-
kunastu ostatnich miesięcy miała 
miejsce seria podwyżek: w marcu 
2020, we wrześniu 2020, marcu 
2021 oraz zatwierdzona już w paź-
dzierniku 2021. Ze wzrostem pen-
sji o 6% w tym roku (w stosunku 
do 2020 r.) jesteśmy w czołówce 
firm z największymi podwyżka-
mi w KSSE według danych same-
go MOZ „Solidarność” – przypo-
mniał dyrektor Sałandyk.  

Jak stwierdził dyrektor 6 proc. 
to jeden z najwyższych współ-
czynników w całej Katowickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

– Pracownicy otrzyma-
li podwyżki w kwocie 252 zł 
po podpisaniu porozumienia 
z OPZZ. „Solidarność” żąda, 
poza tym co już otrzymali, 420 zł, 
a zatem w sumie chcą podwyżki 
o 672 zł względem zeszłego roku. 
Niezrozumiałe jest dla mnie 
dążenie pana Zmudy do tak 
ostrego sporu w sytuacji, kiedy 
przerywane są łańcuchy dostaw, 

fabryki naszych kontrahentów 
wstrzymują produkcję i zwalniają 
po kilkuset pracowników. 
Robimy wszystko, aby pomimo 
zmniejszonych wolumenów 
zamówień nie redukować liczby 
etatów i przetrwać trudny okres, 
natomiast tego typu działania 
mogą nam to skutecznie 
uniemożliwić. Wszystkim nam 
potrzebny jest teraz spokój i dialog. 
Kolejny wzrost wynagrodzenia 
zaplanowany jest na październik 
2021 roku – dodał.

Z danych zaprezentowanych 
na konferencji wynika, że dodat-
kowo pracownicy Nexteer otrzy-
mali zwiększenie dofinansowa-
nia stołówki do kwoty190 złotych 
brutto, propozycję zmiany premii 
motywacyjnej dla pracowników 
bezpośrednio- i pośrednio-pro-
dukcyjnych (z kwoty 450 złotych 
na kwotę 600 złotych), wprowa-
dzenie nagrody dla pracowników 
pełniących obowiązki Team Lea-
dera bądź/i koordynatora, utrzy-
manie nagrody za 20-lecie pracy 
w Nexteer, przyznanie pracowni-
kom jednorazowego świadczenia 
pieniężnego z tytułu rekompensaty 
pracy w godzinach ponadwymia-
rowych w 2020 r. w związku z ob-
jęciem pracowników obniżonym 
wymiarem czasu pracy w wyso-
kości 50% wypracowanych godzin 
ponadwymiarowych oraz kolejny 
dzień wolny w związku ze szcze-
pieniami przeciw Covid-19.

Grzegorz Zmuda podkreśla, 
że konieczne jest uwzględnienie 
inflacji, aby wyliczyć faktyczną 
podwyżkę. – Średnia stawka pra-
cowników produkcji w Nexte-
er wynosi 24,70 zł przy wzroście 
stawek godzinowych od 1 marca 
2021 o 1 zł czyli 168 zł miesięcz-
nie, co w roku 2021 da podwyżkę 
o 1680 zł. Natomiast druga część 
podwyżki 0,50 gr obowiązująca 
od października 2021 to wzrost 
o 84 zł miesięcznie, co w roku 

2021 da podwyżkę o 252 zł. W su-
mie podwyżka płac w 2021 roku 
w Nexteer wyniesie zatem 1932 zł. 
Z tego wynika, że faktyczna pod-
wyżka płac roku 2021 w Nexte-
er wyniesie 161 zł miesięcznie – 
czyli 0,95 zł do godziny, czyli jest 
to wzrost  o 3,88%, co po uwzględ-
nieniu wskaźnika inflacji 3,4% 
daje realny wzrost wynagrodzeń 
o zaledwie 0,48%.

mediacje nie przyniosły 
porozumienia
Podczas trzeciej tury mediacji, 
które odbyły się w piątek 21 maja, 
strony nie doszły do porozumienia. 
Solidarność domagała się podwyż-
ki stawki godzinowej o 2,5 zł, za-
rząd zaproponował 1 zł dla nowo 
przyjętych pracowników od 2022 r. 
W obecnej chwili trwają prace nad 
przygotowaniem protokołu roz-
bieżności. – Nie istnieje możliwość 
spełnienia płacowych żądań MOZ 
„Solidarność”. Nexteer Automotive 
nie jest w stanie udzielić podwyżek 
ponad kwotę, która została już wy-
negocjowana ze stroną społeczną 
w porozumieniu z MOZ OPZZ. 
Jesteśmy zawsze uczciwi z pra-
cownikami i otwarcie mówimy 
o wszystkim. Z takimi założenia-
mi za każdym razem siadaliśmy 
do rozmów z Grzegorzem Zmudą. 
Kiedy pomimo trwającej pandemii 
występuje potrzeba podniesienia 
wynagrodzeń lub wypłacenia na-
gród, robimy to z myślą o naszych 
ludziach. Zrobiliśmy to w zeszłym 
roku i w bieżącym. Dzisiaj jednak 
nie stać nas już na zwiększenie 
stawek. Jasno mówimy, że dzisiaj 
walczymy o utrzymanie etatów – 
powiedział po mediacjach Witold 
Sałandyk. Dyrektor podkreśla, 
że do braku możliwości finanso-
wych na zwiększenie wynagrodzeń 
przyczynia się: światowa sytuacja 
w branży przemysłu motoryzacyj-
nego, seria podwyżek przyznanych 
pracownikom od marca 2020 r., 
zmniejszenie wolumenu zamó-
wień na łączną kwotę 55 milio-
nów złotych.

– Nie udało nam się wypraco-
wać oczekiwanego celu. Nie po-
zostaje nam nic innego jak pod-
pisanie protokołu rozbieżności. 
Następnie, zgodnie z ustawą 
o rozwiązywaniu sporów zbioro-
wych, zorganizujemy referendum 
strajkowe. Jak tylko załoga opo-
wie się w 50% za strajkiem gene-
ralnym, to będziemy strajkować – 
komentuje Grzegorz Zmuda.
kaMil peszat ●

remonty dla 
wspólnot
trwa projektowanie inwestyCji MzbM W RAmAch 
buDżETu ObyWATELSKIEGO

trzy rundy Bez porozumienia
w Miniony wtorek związkowCy przeprowadzili strajk ostrzegawCzy W fIRmIE NExTEER. 

Trzecia runda mediacyjna nie przyniosła porozumienia. 
Związkowcy szykują się do referendum.
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13 maja oficjalnie do życia powo-
łano Tyski Uniwersytet Małego 
Przedsiębiorcy (o inicjatywie już 
wcześniej pisaliśmy w „Twoich 
Tychach”). Porozumienie podpi-
sali: zastępca prezydenta Tychów 
Maciej Gramatyka, prezes Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej Janusz Michałek, wice-
prezes Ewa Stachura-Pordzik oraz 
inicjator projektu Patryk Szczy-
gieł.

– W ramach projektu przewi-
dziano liczne gry logiczne i strate-
giczne, które będą miały za zada-
nie wyzwolić w dzieciach ducha 
małych przedsiębiorców. UMP 
jest bezpłatnym i innowacyjnym 
programem, dzięki któremu dzie-

cko pozna czym naprawdę jest 
przedsiębiorczość i wyzwoli w so-
bie takie cechy jak: zaradność, ko-
munikatywność, kreatywność. 
Zajęcia poprowadzi grupa do-
świadczonych trenerów, wykła-
dowców akademickich i psycho-
logów. Realizatorem projektu jest 
Fundacja „Europa House” – rela-
cjonuje Patryk Szczygieł, pomy-
słodawca. Zajęcia przeznaczone 
są dla dzieci w wieku 8-12 lat. 
Głównym celem UMP jest wzrost 
świadomości na temat zarządza-
nia finansami i przedsiębiorczo-
ści u najmłodszych.

Poprzez analizę funkcjono-
wania gospodarstwa domowego, 
projekt przybliża uczniom wiedzę 

na temat funkcjonowania ogólno-
światowej gospodarki. Dzieci po-
znają np. historie najmłodszych 
milionerów świata. Zaplanowa-
ne działania w ramach przedmio-
towego projektu mają za zadanie 
nauczyć najmłodszych praktycz-
nych umiejętności takich jak 
np. sztuka negocjacji oraz wy-
zwolić dbałość o wartość jaką 
jest praca.

Projekt realizowany jest z Na-
rodowym Bankiem Polskim w ra-
mach programu edukacji ekono-
micznej, współfinansowany przez 
Katowicką Specjalną Strefę Eko-
nomiczną oraz pod patronatem 
Okręgowej Izby Przedsiębiorczo
-Handlowej. kp ●

27 Maja przed sesją 
rady Miasta odbędzie 
się wręCzenie zŁotego 
Medalu dla CzŁonków 
koŁa nr 18 związku 
żoŁnierzy wojska 
polskiego, który w tyM 
roku obChodzi swoje 
CzterdziestoleCie. z tej 
okazji przybliżaMy 
sylwetkę pierwszego 
prezesa związku pŁk. 
wŁodziMierza gosza, 
którą sporządziŁa 
kaziMiera gŁogowska-
gosz, wdowa po panu 
wŁodziMierzu.

Gdy 13 kwietnia 1940 roku So-
wieci zapukali do drzwi domu 
w Wołczyńcu pod Stanisławo-
wem, rodzina Goszów otrzymała 
dwie godziny na spakowanie się. 
16-letni Włodzimierz zaopieko-
wał się matką i rodzeństwem. Oj-
ciec rodziny, Michał Gosz został 
aresztowany. Podróż na zesłanie 
trwała 32 dni w bydlęcych wago-
nach. Tak dotarli do północnego 
Kazachstanu i rozpoczęli walkę 
o przeżycie we wsi Kostyczowka 
w obwodzie Kustanaj.

dostać się do armii
Wiosną 1942 roku do Kostyczow-
ki krętymi drogami dotarła wieść 
o formowaniu Armii Ander-
sa, co na mocy układu Sikorski
-Majski oznaczało cudowne dla 
Polaków zwolnienie z więzień 
i łagrów. Wówczas 19-letni Wło-
dzimierz Gosz nie wahał się ani 
chwili, mając nadzieję na uwol-
nienie siebie i powierzonej przez 
ojca rodziny. Dotarcie do punk-

tu werbunkowego Armii Andersa 
wymagało odwagi i siły. Nadzieja 
na odzyskanie wolności dla całej 
rodziny dodawała siły, więc zde-
cydował się na nielegalną podróż, 
uczepiony deski wagonu, a po-
dróż trwała kilka dni i nocy.

Po przybyciu do punktu wer-
bunkowego okazało się, że w tym 
czasie mógł zostać przyjęty do Ar-
mii Andersa tylko on sam, gdyż 
z rodzinami przyjmowano tylko 
Polaków posiadających stopień 
oficerski. Młody, wycieńczony 
mężczyzna otrzymał na drogę po-
wrotną puszkę konserwy i rozpo-
czął powrót do Kazachstanu. Gdy 
Armia Andersa przemieszczała 
się do Iranu Włodzimierz Gosz 
leżał skrajnie wyczerpany w szpi-
talu. Do Kazachstanu dotarł jesie-
nią 1942 roku.

W kwietniu 1943 roku, gdy 
miał blisko 20 lat, został zesłany 
na ciężkie roboty w kopalni węgla 
w Karpińsku w obwodzie Świer-
dłowskim. Informacje o tworzeniu 
Polskiej Armii w Sielcach nad Oką 
Rosjanie przekazywali tendencyj-
nie w formie ogłoszeń, używa-
jąc rosyjskiego alfabetu. Włodzi-
mierz Gosz, dzięki posiadanemu 
wykształceniu, mógł je przeczy-
tać. Razem z bratem Marianem 
16 czerwca 1943 roku zgłosi-
li się do Wojska Polskiego, a 25 
lipca 1943 roku byli już w Siel-
cach. Pierwsze dwa miesiące spę-
dził w jednostce czołgów, po czym 
skierowano go do oficerskiej szko-
ły artylerii technicznej w Tambo-
wie. W wigilię 1943 roku otrzymał 
od kolegów tej szkoły kartkę na-
stępującej treści: „Włodziu! Tobie 
piątki sypią się jak z nieba. A więc 

na gwiazdkę przyjmij jeszcze jed-
ną. Choć jej w katalog wpisywać 
nie trzeba. Niech przy niej tam-
te prawdziwe pobledną. Bo ta Ci 
dana od serca kolegów. W do-
wód uznania dla Twojej pilności. 
Niechże więc będzie pamiątką sze-
regów. W których przeżyłeś kilka 
chwil młodości”. Kartka ta, mimo 
zawieruchy wojennej zachowała 
się do dnia dzisiejszego.

po wojnie...
Po zakończeniu wojny nie miał 
dokąd wrócić. Chwilowo był wy-
kładowcą kursu rusznikarskiego 
w okolicy Katowic, a po zrefor-
mowaniu jednostki trafił do Jele-
niej Góry. Dzięki zdolności i pra-
cowitości awansował na Szefa 
Oddziału Uzbrojenia Śląskiego 
Okręgu Wojskowego we Wrocła-
wiu. Na tym stanowisku stopnio-
wo tracił zdrowie, gdyż przeżywał 
ciągłe nękania swoich podwład-
nych przez ówczesne Służby Bez-
pieczeństwa. Od kwietnia 1968 
roku pełnił funkcje komendanta 
– początkowo Sztabu Wojskowe-
go (później Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Tychach). Na włas-
ną prośbę przeszedł w stan spo-
czynku w 1977 roku. Był założy-
cielem i wieloletnim prezesem 
Związku Byłych Żołnierzy Za-
wodowych, który za jego czasów 
liczył blisko 200 członków.

W maju 2021 roku mija 25. 
rocznica śmierci pułkowni-
ka Włodzimierza Gosza. Zmarł 
21 maja 1996 roku. Pochowa-
no go z honorami wojskowy-
mi na Cmentarzu Komunalnym 
na Wartogłowcu. 
opraC. kaMil peszat ●

w tyM roku tysCy 
zakonniCy obChodzą 25 
lat swojego istnienia. 
16 Maja odbyŁa 
się z tego tytuŁu 
uroCzysta Msza św. 
z udziaŁeM Metropolity 
katowiCkiego abp. 
wiktora skworCa.

Jubileusz obchodzono dokładnie 
w 25. rocznicę powołania para-
fii św. Franciszka i Klary w Ty-
chach. Na obchodach pojawiła się 
delegacja władz miasta: zastępca 
prezydenta Igor Śmietanski oraz 
radna Urszula Paździorek-Pawlik, 
którzy wręczyli kwiaty oraz prze-
czytali list gratulacyjny od prezy-
denta miasta Andrzeja Dziuby.

Franciszkanie do Tychów przy-
byli 25 lat temu. W dawnym Urzę-
dzie Gminy Paprocany i Domu 
Harcerza urządzili wówczas tym-
czasową kaplicę i klasztor. Od 21 
lat budują kościół, który zapro-
jektował wybitny architekt Stani-
sław Niemczyk. Obecnie trwają 
prace wykończeniowe w tzw. gór-
nym kościele. Franciszkanie są je-
dynym męskim zakonem w Ty-
chach. W klasztorze żyje 8 braci.

– Budynek, w którym się 
osiedliliśmy i założyliśmy pa-
rafię, ma bardzo ciekawą histo-
rię – zauważa o. Emil Pacławski, 
proboszcz parafii. – Wzniesiony 
został ok. 1938 r. przez rodzinę 
Czardybonów. Nazwano go straż-
nicą, gdyż mieściła się tutaj remi-
za. Oprócz tego w dwóch izbach 
znajdował się urząd gminy oraz 
mieszkania lokatorskie. Po woj-
nie, gdy Gmina Paprocany została 
przyłączona do Tychów, funkcjo-
nowała tutaj przychodnia lekar-
ska, klubo-kawiarnia, a w 1985 r. 
władze miasta przekazały obiekt 
harcerzom. Myśmy wprowadzi-
li się tutaj z końcem 1995 r. i już 
wtedy odprawiliśmy pierwszą pa-
sterkę. Tymczasowa kaplica zo-
stała poświęcona 23 kwietnia 
1996 r., natomiast 16 maja 1996 r 
nastąpiło erygowanie parafii fran-
ciszkańskiej świętych Franciszka 
i Klary, jak dotąd jedynej w Ty-
chach parafii prowadzonej przez 
zakon męski – dodaje.

Z okazji 25-lecia przed parafią 
znajduje się otwarta wystawa przy-

pominająca najważniejsze momen-
ty w życiu zakonników. – Fran-
ciszkanie wzbogacają krajobraz 
Tychów dosłownie i w przenośni. 
Ojciec Wawrzyniec od 21 lat bu-
duje kościół z kamienia, który nie 
jest łatwym budulcem. Angażuje 
przy tym osoby niejednokrotnie 
zagubione, dając im poczucie sen-
su w życiu. Franciszkanie podjęli 
się bardzo trudnego zadania, a po-
wstające mury kościoła są metaforą 
ich wpływu na miasto i jego miesz-
kańców – skomentował zastępca 
prezydenta Igor Śmietański.

Franciszkanie swój jubile-
usz obchodzą już od 25 grudnia 

2020 r. kiedy to przypadła rocz-
nica pierwszej pasterki. Pod ko-
niec kwietnia otwarta zosta-
ła wspomniana wystawa, którą 
oglądać można do 24 paździer-
nika. Z okazji jubileuszu zostanie 
zaprezentowany film „Niemczyk 
– ostatni buntownik architek-
tury” 26 września o godz. 17 
w Domu Przyjęć „Mirabel-
le”, zaś 3 października o godz. 
16 Orkiestra Sound Project pod 
dyr. Sebastiana Niemczyckiego 
zaprezentuje Oratorium o św. 
Franciszku, Magnificat, Poemat 
o św. Klarze.
kaMil peszat ●

złożono podpisy, dzięki którym oficjalnie powstał uniwersytet małego Przedsiębiorcy w Tychach.

uniWersytet PoWołany

25 lat BrązowyCh 
haBitów
franCiszkaninie Są jEDyNym ZAKONEm męSKIm W TychAch.

Delegacja władz miasta (Igor Śmietański i Urszula Paździorek-
Pawlik) wręcza o. Pacławskiego list gratulacyjny. 
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złoty medal 
na 40-leCie
wspoMinaMy PłK. WłODZImIERZA GOSZA.

remONT POD żyrafąflash

Od czwartku trwa renowacja postumentu Pomnika Walki i Pracy w Tychach czyli popularnej „żyrafy”. 
Istniejąca nawierzchnia oraz odpadające fragmenty muru zostaną usunięte. Wykonana zostanie 
nowa podbudowa oraz schody. ułożone zostaną także nowe płyty betonowe, a boki postumentu 
zostaną pokryte tynkiem. Prace są prowadzone w uzgodnieniu z miejskim Konserwatorem 
Zabytków i potrwają do końca czerwca. Koszt inwestycji to 152 tys. złotych. Pomnik autorstwa 
Augustyn Dyrda został odsłonięty w 1975 roku w niezwykle podniosłej atmosferze, w obecności 
ok. 40 tys. osób w towarzystwie 1000-osobowego chóru młodzieży szkolnej. „żyrafa” mierzy 24 m 
wysokości, waży 142 tony, zbudowana jest z brązu i żelbetu. kp ●
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rzuteM na taśMę 
Viii tyski festiwal 
sŁowa logos fest 
odbyŁ się z udziaŁeM 
publiCznośCi. dokŁadnie 
rzeCz ujMująC 
odbyŁ się w trybie 
hybrydowyM Czyli 
z żywą publiCznośCią 
i w interneCie. teatr 
MaŁy przygotowaŁ 
w tyM roku konkurs 
reCytatorski oraz trzy 
konCerty prezentująCe 
twórCzość jaCka 
kaCzMarskiego.

– Na tydzień przed festiwalem 
dowiedzieliśmy się o zluzowa-
niu obostrzeń, dzięki czemu 21 
maja mogliśmy w końcu otwo-
rzyć nasze drzwi dla publiczno-
ści. Co prawda obowiązywały nas 
ograniczenia m.in. maksymalne 
obłożenie wynosi 50% miejsc. 
Było niestety za mało czasu, aby 
zmienić ustaloną już wcześniej 
formułę konkursu – tłumaczył 
Paweł Drzewiecki, dyrektor Te-
atru Małego. Założenia festiwalu 
i jego ósmej edycji dyrektor przy-
bliżył podczas rozmowy z Teresą 
Drozd, której zapis jest dostępny 
na kanale YouTube Teatru Małe-
go. – Istotne jest myślenie o sło-
wie w aspekcie wykonawczym. 
Festiwali literackich wokół sło-
wa pisanego mamy sporo, ale 
ciągle za mało. Nasz festiwal wy-
różnia konkurs recytatorski, któ-
rego nieodłącznym elementem 
są warsztaty prowadzone przez 
wybitnych ludzi słowa, niejed-
nokrotnie profesorów szkół te-
atralnych. Publiczność festiwalu 
budowaliśmy na tekstach poe-
tów piosenki jak Osiecka czy 
Młynarski, którzy potrafili pisać 
jednocześnie dla bywalców bud-
ki z piwem i bywalców bibliotek. 
W tym roku postanowiliśmy 
sięgnąć po Jacka Kaczmarskiego 
i wydaje mi się, że wkroczyliśmy 
na wyższy poziom. Staraliśmy 
się pokazać mniej znane utwory 
poety i odczepić łatkę „poety So-
lidarności”.

po raz drugi do kamery
Podobnie jak w roku ubiegłym, 
uczestnicy konkursu recytator-
skiego nie mogli zaprezentować 
się na deskach teatru, dlatego 
przyjęto konwencję nagrań wi-
deo. Recytatorzy mieli za zadanie 
przygotować interpretację utworu 

bohatera edycji oraz tekst dowol-
ny. – Konkurs dużo daje uczest-
nikom, zauważyłam ogromny po-
stęp – skomentowała prof. Jolanta 
Góralczyk przewodnicząca jury. 
– Niektórzy zrobili wręcz milowe 
kroki względem roku ubiegłego. 
Nasze obrady były bardzo trudne, 
zaś dyskusje niezwykle zażarte. 
Wykonania prezentowały aka-
demicki poziom i mam nadzieję, 
że z częścią uczestników spotkam 
się podczas egzaminów do szko-
ły teatralnej – dodała przewod-
nicząca. Spośród 18 uczestników 
nagrody otrzymali: 1. Katarzyna 
Wąs; 2. ex aequo Jadwiga Przy-
było i Mateusz Głogowski; 3. ex 
aequo Katarzyna Linke i Marty-
na Guzy; wyróżnienia: Monika 
Wieczorek i Anna Wrona. Pula 
nagród wyniosła 10 tys. zł.

trzy koncerty
O ile konkurs odbył się bez pub-
liczności, to koncerty artyści za-
grali w wypełnionej do połowy 
sali. W pierwszy dzień miłośnicy 
poezji śpiewanej mogli wysłuchać 
dość mroczne interpretacje Kacz-
marskiego w wykonaniu Jakuba 
Kabusa i Marka Obrębskiego. 
Utwory, takie jak „Pejzaż z szu-
bienicą” czy „Zatruta studnia”, 
wykonane zostały na tle obrazów 
Bosha, Malczewskiego czy Bon-
nata. „Muzeum Kaczmarskiego”, 
bo taki tytuł miał koncert, pre-
zentowało bardzo ciekawy kon-
cept, dość odważnie łączący kla-
syczny fortepian, bas i saksofon 

z współczesnymi możliwościami 
samplerów, beat maszyn czy stacji 
loop'ujących.

Niespodzianki nie było przy 
koncercie „Kaczmarski. Wszyst-
ko, co mi się zdarzy”, wyreżyse-
rowanym przez Joannę Piwowar
-Antosiewicz, bo i nie miało być. 
Dziewięcioro wokalistów pod in-
strumentarium muzyki klasycz-
nej prezentowało najwyższy po-
ziom poezji śpiewanej. Świetne 
widowisko, z dobrą reżyserią, czę-
sto na kilka głosów. Najjaśniejszy 
punkt festiwalu.

Ten zakończył recital Jacka 
Bończyka „Kaczmarski subiek-
tywnie”. – Jestem wielkim admi-
ratorem talentu Kaczmarskie-
go, przez wiele lat analizowałem 
jego estetykę, zachwycałem się 
kunsztem języka, zdumiewała 
mnie jego rozległa wiedza histo-
ryczna. Wykonywałem na scenie 
jego programy, śpiewałem i gra-
łem jego niepokorne pieśni – mó-
wił piosenkarz. Był to koncert 
najbliższy oryginałowi, z prostą 
aranżacją. Jednak z ogromną siłą 
artystycznego wyrazu, co Boń-
czyk pokazał przede wszystkim 
bisując „Obławą”. Tak jak wszyst-
kie poprzednie, tak i ten koncert 
był transmitowany w mediach 
społecznościowych.

Dyrektor Teatru Małego już za-
powiedział, że za rok spotkamy 
się podczas dziewiątej edycji LO-
GOS Fest, której patronem będzie 
Edward Stachura.
kaMil peszat ●

21 maja 2021 odbyła się uroczy-
sta gala trzynastej edycji Plebis-
cytu Polska Architektura XXL. 
Podczas transmisji live pozna-
liśmy laureatów konkursu. Jak 
się okazało, nagrodę główną 

Grand Prix zdobyła przystań 
kajakarska MOSM nad jezio-
rem Paprocańskim w Tychach, 
zaprojektowana przez tyską pra-
cownię RS+ Robert Skitek. Jury, 
w skład którego wchodzili lau-

reaci poprzednich edycji plebis-
cytu, przyznało Grand Prix „za 
ciekawie wpisanie się w zastany 
kontekst miejsca oraz integrację 
z otoczeniem i projekt z rozma-
chem”. kp ●

Zdewastowano 10 z 18 nowo wy-
remontowanych stacji napraw 
rowerów w Tychach. 4 tygodnie 
– tyle czasu potrzebowali wanda-
le, by dokonać zniszczeń na kwotę 
blisko 3000 zł.

Na początku kwietnia samoob-
sługowe stacje napraw rowerów 
ustawione zostały w 18 punktach 
miasta. Wcześniej przeszły one 
gruntowną renowacje – zostały 
odmalowane oraz wyposażone 
w zestaw narzędzi i wielozaworo-
we pompki rowerowe. Stacje mia-
ły służyć tyszanom przez cały se-
zon, a już po czterech tygodniach 
od uruchomienia, zostały zdewa-
stowane przez wandali.

– Rozbita szyba przy pompce 
rowerowej, urwana rączka, brak 
uchwytów na wysięgnikach, wy-
cięty wąż, a nawet uszkodzenia 
manometru – wylicza Agniesz-
ka Kijas, rzecznik Miejskiego Za-
rządu Ulic i Mostów w Tychach. 
– To bilans ostatniego miesiąca, 
ponieważ ledwie początkiem 

kwietnia nowo wyremontowa-
ne stacje pojawiły się na tyskich 
ulicach. Niestety, większość 
z nich musi przejść ponowną 
naprawę.

Ostatnia renowacja stacji wraz 
z ponownym oklejeniem koszto-
wała miasto blisko 22 tys. zł, a za-
kup narzędzi, około 4 tys. zł. Te-
raz do tej kwoty trzeba będzie 
doliczyć kolejne 3 tys. zł, bo tyle 
trzeba będzie zapłacić za usunię-
cie zniszczeń.

– Najczęściej niszczona jest 
pompka. To najdroższy element 

wyposażenia stacji. Jej to koszt 
658,05 zł brutto – mówi A. Ki-
jas i dodaje – Mieszkańców pro-
simy o czujność. Jeżeli są Państwo 
świadkami takich aktów wanda-
lizmu, prosimy o zgłaszanie ich 
odpowiednim służbom.

Samoobsługowe stacje spraw-
dzają się w sytuacji, gdy rowe-
rzysta na trasie musi dokonać 
drobnej naprawy: dopompować 
powietrze w kole, wyregulować 
siodełko czy hamulce. Korzysta-
nie z nich jest całkowicie bezpłat-
ne. Mn ●

hyBrydowe słowa
przez trzy dni PubLIcZNOŚć TEATRu mAłEGO ObcOWAłA Z POEZją 
jAcKA KAcZmARSKIEGO. 

reklama

Jacek Bończyk podczas finałowego koncertu 8. edycji LOGOS Fest. 
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tyska przestrzeń znowu nagrodzona.

Grand Prix dla Przystani

zdewastowano stacje napraw rowerów w Tychach.

Wandale nie śPią
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25 Maja, wtorek
godz. 18 – mOZAIKA 
GÓRNOŚLąSKA”: spotkanie 
z dr. jerzym Gorzelikiem 
„Sztuka sakralna na Górnym 
Śląsku wobec dyskursów 

narodowych” (muzeum 
miejskie, pl. Wolności 1)

28 Maja, piątek
godz. 19.15 – GOD’S PRO-
PERTy – koncert chóru go-

spel z okazji xIV metropo-
litalnego Święta Rodziny 
(kościół św. marii magdaleny, 
Rynek)

29 Maja, sobota
godz. 18.30 – muZycZNE 
OGRÓDKI NA bAcZu – „Od ba-
cha do Kilara” – muzyczna po-
dróż z Acoustic Quartet (plac 
baczyńskiego)

30 Maja, niedziela
godz. 15 – DZIEŃ DZIEcKA 
W uRbANOWIcAch 
– warsztaty, animacje 
i spektakl dla dzieci 
(Klub mcK urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)
godz. 16 – „KAjTuŚ cZARO-
DZIEj” – spektakl Teatru Lalki 
i Aktora w Wałbrzychu (Teatr 
mały, ul. hlonda 1)

Zakończyła się jubileuszowa 
30. edycja Festiwalu Twórczości 
Dzieci i Młodzieży. Kiedyś orga-
nizowany był pod nazwą Festi-
walu Kultury Młodzieży Szkolnej 
i należy do jednej z najstarszych 
tego typu imprez w kraju.

W tym roku był to jednak wy-
jątkowy festiwal, bowiem na sku-
tek obostrzeń związanych z epi-
demią, prezentacja odbywała się 
w formie online.

– Nie przeszkodziło to jed-
nak w utrzymaniu wysokiego 
poziomu muzycznych, tanecz-
nych i teatralnych prezentacji 
i oceniające je jury było pod 
wielkim wrażeniem tego, co po-
kazali uczestnicy – powiedział 
Maciej Gruchlik, dyrektor Mło-
dzieżowego Domu Kultury nr 1 
im. Artystów Rodu Kossaków, 
głównego organizatora festiwalu. 
– Pomimo wyjątkowej i utrud-
niającej normalne funkcjonowa-
nie sytuacji udało się przygoto-
wać świetne występy. Podczas 
stacjonarnych obrad członko-
wie jury przez trzy dni oglądali 
nadesłane przez zespoły i gru-
py prezentacje z Tychów, Łazisk 
Górnych, Woli, Bierunia i Miko-
łowa. W sumie podczas dnia te-
atralnego, muzycznego i tanecz-
nego zaprezentowało się online 
51 grup-zespołów, pracujących 
pod kierunkiem 27 nauczycie-
li i reprezentujących 17 placó-
wek.

– Podczas prezentacji i obrad 
uświadomiliśmy sobie, że ten fe-
stiwal to swego rodzaju feno-
men, bo przecież była to dzia-
łalność niemal konspiracyjna 
– powiedział Mieczysław Niedź-

wiedzki z jury oceniającego wy-
stępy teatralne. – Jeżeli na takim 
przeglądzie mamy możliwość 
obejrzenia klasyki oraz przed-
stawień współczesnych, prezen-
tacje dziecięce i młodzieżowe, 
realizowane w tych trudnych 
warunkach, kiedy teatry pro-
fesjonalne i instytucje kultu-
ry zawiesiły działalność, to jest 
to naprawdę wspaniała sprawa. 
Powstały dzieła, które w pełni 
nas usatysfakcjonowały. Dlatego 
dziękujemy zespołom i nauczy-
cielem oraz gratulujemy organi-
zatorom festiwalu.

Oto zdobywcy nagród:
zeSPOły TeaTralNe. Grand 
Prix – Autorski Teatr Ruchu 
Wampa. Do 9 lat: 1. Bombony, 
2. LeMaT II, 3. Pszczółki. 10-13 
lat: 1. Bonawentura, 2. Anoni-
mowi, 3. Hałabała. 14-16 lat – 

nie było prezentacji, pow. 17 lat 
– Pi Yinga.
zeSPOły muzyczNe. Grand 
Prix – Sing. Do 9 lat: 1. Tika Tuka 
Tam, 2. (ex aequo) Bąble i Bry-
gada 36-ta, 3. Zielone Półnutki. 
10-13 lat: 1. (ex aequo) Polifo-
nia i Bonawentura, 2. Miniatura, 
3. Ton Formacja. Starsze: 1. nie 
przyznano, 2. Volare, 3. Zespół 
Ziemi Tyskiej.
zeSPOły TaNeczNe. Grand 
Prix – Corrida. Do lat 9: 1. Kro-
pa, 2. (ex aequo) Bąble i Czuło-
wianie, 3. Psota. 10-13 lat: 1. Blue 
Ladies, 2. (ex aequo) Złota Para 
i Iluzja, 3. Figiel. Starsze: 1. Tip 
Top I, 2. Slide, 3. (ex aequo) Fee-
ling i Hi Jacked.

Organizatorami festiwalu byli: 
MDK 1, Gemini Park, Urząd Mia-
sta w Tychach.
leszek sobieraj ●

MŁodzieżowy 
doM kultury 
nr 1 z iniCjatywy 
dyrektora MaCieja 
gruChlika i radnej 
karoliny CheMiCz-
paŁys zorganizowaŁ 
wystawę fotografii 
przyrodniCzej „tyskie 
ptaki”, na którą 
skŁadają się zdjęCia 
jakuba spodyMka 
oraz dawida CieMięgi.  
wernisaż odbyŁ się z 
udziaŁeM wyChowanków 
Mdk nr1.

Wystawa, o której piszemy, dwa 
lata temu pokazywana była na Ty-
skich Halach Targowych. – Pa-
nowie Jakub i Dawid uchwycili 
w piękny sposób ptaki, które wy-
stępują w naszej okolicy. Uważam, 
że to bardzo ważne, aby mło-
dzież edukować z zakresu szero-
ko pojętej przyrody oraz zachęcać 
ją do działań proekologicznych. 
Jednym z nich może być właśnie 
fotografia przyrodnicza, która 
uwrażliwia na nasze środowisko – 
mówi wielbicielka ptaków Karoli-
na Chemicz-Pałys. Każdy z auto-
rów zdjęć traktuje fotografię jako 
hobby, jednak o amatorszczyźnie 
nie ma mowy. Zdjęcia prezentu-
ją doskonały warsztat, zaś sami 

autorzy wielokrotnie pokazywali 
swój fotograficzny dorobek.

Fotografia ptaków jest jed-
ną z najtrudniejszych i wyma-
gających dziedzin fotografii. 
– Chcąc zacząć przygodę z fo-
tografią ptaków trzeba wykazać 
się silnym charakterem i deter-
minacją – odpowiadał na pyta-
nia dzieciaków Jakub Spodymek. 
– To bardzo czasochłonne zaję-
cie ale i niezwykle satysfakcjonu-
jące. Niejednokrotnie, aby zro-
bić jedno dobre ujęcie, spędzam 
długie godziny „polując” na in-
teresującego mnie zwierzaka. Jest 
taka zasada, że dystans, na jaki 
ptak pozwoli zbliżyć się do sie-
bie, jest proporcjonalny do jego 
wielkości. Zatem bliżej można 
podejść do sikorki przy karmni-
ku niż dajmy na to bociana. Aby 
zrobić dobre zdjęcie dość często 
wstaję jeszcze przed świtem, jadę 
w teren i zdarza się, że w pełnym 
słońcu zakładam na siebie ubiór 
maskujący. Czasem jest to cała 
konstrukcja, która przypomi-
na pływającą po jeziorze wyspę. 
Dzięki niej jestem w stanie nieza-
uważalnie podpłynąć do ptaków 
podczas ich codziennych czyn-
ności – tłumaczył Jakub Spo-
dymek. – Już dawno nie było 
w naszej galerii otwarcia żad-
nej wystawy – zauważył dyrek-

tor MDK nr 1 Maciej Gruchlik. 
– Bardzo się cieszę, że w końcu 
powoli wracamy do normalności. 
Wszystkich chętnych zapraszam 
do odwiedzin wystawy w godzi-
nach działania MDK nr 1.

Same dzieciaki żywiołowo rea-
gowały na opowieści pana Jakuba 
i miały całą listę pytań. Intereso-
wała ich cena aparatu, (– Zapew-
ne z powodu zbliżających się 
komunii – zauważył dyrektor 
Gruchlik), zwyczaje ptaków czy 
miejsca ich występowania. Pad-
ło nawet pytanie czy kiedyś za-
proszony gość został przez ptaki 
podziobany. – Na szczęście ni-
gdy – śmiał się Jakub Spodymek. 
– Są jednak ptaki, które mają taką 
siłę w dziobie, że są w stanie kru-
szyć ludzkie kości. Inne zaś dys-
ponują ogromnymi szponami, 
które są bardzo niebezpieczne dla 
człowieka. Na szczęście przypadki 
ataków na ludzi są marginalne.

Na samą wystawę składa się 
kilkadziesiąt zdjęć ptaków. Roz-
piętość gatunkowa jest ogromna. 
Można podziwiać m.in. puszczy-
ka, polnego mazurka czy myszo-
łowa. Na każdym z przedstawio-
nych zdjęć widać umiłowanie 
przez autorów przyrody, zaś sami 
bohaterowie prezentują się jak 
dobrze opłaceni modele.
kaMil peszat ●

takie ptaki w tyChaCh
ornitologiCzna wystawa W młODZIEżOWym DOmu KuLTuRy NR 1. 

Jakub Spodymek barwnie opowiadał o bohaterach swoich fotografii.
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podsumowano xxx festiwal Twórczości Dzieci i młodzieży.

jubileuszoWy i WyjątkoWy
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28 Maja: god’s property – konCert Chóru 
gospel kośCióŁ św. Marii Magdaleny, rynek
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kamil peszat
k.peszat@twojetychy.pl

do nieCodziennego 
konfliktu doszŁo 
Między MieszkańCaMi 
budynku przy al. 
niepodlegŁośCi 
180 a CzŁonkaMi 
fundaCji koCiMiętka, 
którzy dokarMiają 
wolno żyjąCe koty 
w taMtejszyCh 
piwniCaCh. ustawa 
jasno określa, 
że wolno żyjąCe 
zwierzęta znajdują 
się pod opieka gMiny, 
budynek natoMiast 
jest adMinistrowany 
przez spóŁdzielnię 
„oskard”, której los 
kotów leży na serCu, 
ale prioryteteM jest 
dobro MieszkańCów. 
Ci uskarżają się 
na okropny sMród, zaś 
CzŁonkowie fundaCji 
zarzuCają iM tępienie 
kotów. od 8 MiesięCy 
trwa pat. a koty się koCą 
i z 8 zrobiŁo się iCh 20.

Sprawą zainteresowali nas człon-
kowie fundacji. – 8 miesięcy temu 
zawiadomiliśmy policję o działa-
niach szkodliwych na rzecz wolno 
żyjących kotów przy ul. Niepod-
ległości 180 – mówi Renata Szot 
z Fundacji Kocimiętka. – Wów-
czas ktoś porozbijał butelki i ża-
rówki w piwnicy, tak aby ranić 
koty. Koty zastane na miejscu 
były bardzo wystraszone, cho-
wały się – dodaje. Zapytaliśmy 
rzecznika prasowego Komedy 
Miejskiej Policji o efekt inter-
wencji w tej sprawie. – Z moich 
ustaleń wynika, że nie odnoto-
wano w tyskiej komendzie za-
wiadomienia, które dotyczyłoby 
opisanej sytuacji. Nadmieniam, 
że na al. Niepodległości we wska-
zanym miejscu odnotowana zo-
stała jedna interwencja 11 lutego 
2021 roku. Interwencję zgłosiła 
wolontariuszka z jednej z funda-
cji, prosząc o wsparcie w usta-
leniu właściciela piwnicy, by go 
skłonić, aby nie zamykał okna, 

z uwagi na koty. Interwencja za-
kończyła się na miejscu – wyjaś-
niła asp. szt. Barbara Kołodziej-
czyk. Zapytaliśmy również Straż 
Miejską w Tychach czy otrzymali 
zgłoszenie w tej sprawie. – Dy-
żurny Straży Miejskiej otrzymał 
07.04.2021 r., jedno zgłoszenie. 
Zgłaszająca interwencję pracow-
nica Fundacji Kocimiętka nie 
żądała podjęcia czynności w tej 
sprawie, prosiła jedynie o odno-
towanie jej zgłoszenia w bazie 
danych SM – odpowiedział kie-
rownik ds. operacyjnych Sławo-
mir Gurdek.

szum informacyjny 
i makabryczne sceny

– Ponieważ zima była ostra, 
okna w piwnicach były zamknięte 
i koty nie mogły wejść do środka. 
Został wykonany telefon do spół-
dzielni „Oskard”. Początkowo byli 
tam przeciwni pomocy zwierzę-
tom, jednak wskutek naszej nie-
ustępliwości wyrażono zgodę 
na instalację tzw. flapów umoż-
liwiających kotom wchodze-
nie i wychodzenie przez okien-
ka piwniczne. Po zainstalowaniu 
flapów, poza jednym, reszta zo-
stała zablokowana przez niezna-
nych sprawców – opowiada dalej 
wolontariuszka.

Po naszych oględzinach 
na miejscu, stwierdziliśmy, że żad-
nych flapów w oknach nie ma, zaś 
jedno z okien zostało wyłamane. 
– Tak, wyłamaliśmy to okno, żeby 
koty mogły wejść do piwnicy ale 
ktoś z mieszkańców złośliwie za-
bija to miejsce dechami, co unie-
możliwia kotom wejście i wyjście 
– przyznaje inna wolontariuszka 
z Fundacji Kocimiętka. Aneta 
Mroczek, kierownik Działu Go-
spodarki Zasobami Mieszkanio-
wymi „Oskardu” dementuje, ja-
koby jakakolwiek zgoda została 
wydana na instalację flapów, po-
nieważ nigdy nie wpłynęła ofi-
cjalna prośba.

Opowiadana historia nabie-
ra tempa. – Kilka kotów zaginę-
ło, karmicielki słyszały jak sprzą-
taczka wygraża, że będzie lać koty 
wrzątkiem. Nasze wolontariuszki 
znalazły również martwe koty, ale 
nie zgłosiły tego na policję. Sytu-

acja eskalowała, m.in. miski z je-
dzeniem były wyrzucane, koce 
na rurach w opuszczonej piw-
nicy zanieczyszczane pieprzem, 
sokiem z cytryny, białym niezi-
dentyfikowanym proszkiem, roz-
sypywane były pinezki i gwoździe 
na miejscach, gdzie siedziały koty. 
Były nawet nabite na deski tak, 
że po przykryciu kocem nie były 
widoczne i kaleczyły koty wska-
kujące na te miejsca, potem pi-
nezki i gwoździe były nawet w je-
dzeniu. Ściany budynku w okolicy 
okienek piwnicznych były oble-
wane kwaskiem, ziemia obsypana 
tajemniczym proszkiem, dodawa-
no pieprz do wody i do jedzenia. 
Wszędzie były plamy kociej krwi. 
Wszelkie próby pomocy kotom 
kończyły się groźbami w stosun-
ku do karmicieli. Jedna z lokato-
rek jawnie odgrażała się, że jej 
wnuk zrobi z kotami porządek, 
a inna latem polewała koty wrząt-
kiem – żali się przedstawicielka 
Fundacji Kocimiętka.

interwencja na miejscu
Wolontariuszki przysłały nam 
zdjęcia pinezek, gwoździ i bez-
pieczników dosypanych do ko-
ciego jedzenia. W tym momen-
cie pojawiliśmy się na miejscu. 
W piwnicy panował niebywały 
smród, wszędzie porozsypywana 
była karma dla zwierząt i liczne 
kocie odchody. Z pewnością nie 
tak powinna wyglądać piwnica. 
W międzyczasie dwóch miesz-
kańców zaalarmowało poli-
cję o bezprawnym wtargnięciu 
do piwnicy. Wychodzimy. Jeden 
z nich, myśląc, że jestem człon-
kiem fundacji, w ataku agresji 
rzuca pod moim adresem ka-
ralne groźby, prowokuje, szuka 
starcia. Gdy emocje opadają, 
przeprasza. Przeprosiny przyję-
te i zaczyna się w miarę spokoj-
ny dialog, pierwszy od 8 miesię-
cy. – Proszę zrozumieć, że nikt 
z nas kotów nie tępi – mówi je-
den z mieszkańców. – Nie zdzi-
wiłbym się, gdyby ta cała akcja 
z truciem kotów była wymysłem 
pań z fundacji. W piwnicy jest 
niebywały smród, który niesie 
się po całej klatce schodowej, 
takie rzeczy nie powinny mieć 

miejsca. Poza tym piwnica to jest 
miejsce do dyspozycji mieszkań-
ców a nie kotów czy kogoś z fun-
dacji. My chcemy te koty wyła-
pać i przenieść w inne miejsce. 
Fundacja twierdzi, że też chce 
koty wyłapać, tymczasem od 8 
miesięcy kotów przybyło, a nie 
ubyło i aktualnie jest ich około 
20 – dodaje. Interweniujący po-
licjant zauważa, że jeżeli faktycz-
nie dochodzi do tępienia kotów, 
to sprawca najprawdopodobniej 
ogląda teraz całą sytuację z okna, 
nie wychyla się, woli pozostać 
w ukryciu. Strony wspólnie usta-
lają, że wyłapią i przeniosą koty 
w inne miejsce. Jest ustalona data 
i godzina. Fundacja się nie poja-
wia – koniec dialogu.

Co mówi prawo i czym różni się 
szczur od kota?
Ustawa o ochronie zwierząt 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. oczy-
wiście zabrania znęcania się nad 
zwierzętami i działania na ich 
szkodę. Podaje szereg wytycz-
nych dotyczących zwierząt udo-
mowionych i gospodarskich. 
Co się tyczy zwierząt wolno żyją-
cych (rozdział 6, jeden z najkrót-
szych w całej ustawy) to nakłada 
się na gminę obowiązek opieki 
i zaznacza, że dzikie zwierzęta, 
stanowiące zagrożenie dla życia 
lub zdrowia człowieka, mogą być 
zwalczane. Z tego tytułu prawie 
w każdej piwnicy porozstawia-
ne są trutki na szczury, bo nikt 
szczurów w piwnicy mieć nie 
chce. Zabrania również wcho-
dzenia w posiadanie zwierząt 
dzikich bez zezwolenia mini-
sterstwa. Nic więcej w ustawie 
nie ma. – Niestety, nasze prawo 
jest źle skonstruowane i zwierzę-
ta wolno żyjące traktuje bardzo 
lakonicznie – mów Jacek Wąsiń-
ski z Leśnego Pogotowia w Mi-
kołowie. – Podobne problemy 
rozwiązuje się przez stawianie 
ocieplanych budek dla kotów, tak 
aby nie przeszkadzały mieszkań-
com. Kiedy dochodzi do tępienia 
tych zwierząt, to jak najszybciej 
należy zawiadomić policję, gdyż 
jest to przestępstwo. Niestety, 
ze swojego doświadczenia wiem, 
że wykrywalność sprawców jest 
na bardzo niskim poziomie. 
Dlatego najlepszym rozwiąza-

niem jest wyłapanie i przenie-
sienie zwierząt, dla ich własnego 
dobra, bo tępiciel może działać 
wręcz niezauważalnie – podsu-
mowuje.

koty wolno żyjące pod opieką 
gminy
Gmina wywiązuje się ze swojego 
zadania, ustalając program opieki 
nad zwierzętami wolno żyjący-
mi oraz bezdomnymi. Na pod-
stawie programu kotom wolno 
żyjącym zapewniana jest dar-
mowa sterylizacja czy kastracja 
w celu ograniczenia nadmiernego 
przyrostu ich populacji oraz do-
karmianie w okresie niedoboru 
pożywienia. – W zaistniałej sy-
tuacji sprawa zostanie przekaza-
na do Komendy Miejskiej Poli-
cji w Tychach jako podejrzenie 
znęcania się nad zwierzętami – 
stwierdza Ewa Grudniok rzecznik 
prasowy Miasta Tychy. – Sprawy 
tego typu na innych osiedlach 
rozwiązywane są poprzez wy-
znaczenie karmicieli-opiekunów 
kotów, którzy zobowiązują się 
do utrzymania porządku i czy-
stości w miejscu dokarmiania 
i przebywania zwierząt. Jeżeli 
mieszkańcy danej nieruchomości 
widzą, że przebywające tam zwie-
rzęta nie są uciążliwe, miejsce ich 
przebywania jest czyste, przeważ-
nie życzliwie podchodzą do ta-
kich rozwiązań. Zasady utrzymy-
wania zwierząt i ich dokarmiania 
zawsze powinny być uregulowa-
ne w odpowiednich przepisach 
danej spółdzielni mieszkaniowej 
lub zarządcy nieruchomości, aby 
nie powodować sytuacji konflik-
towych pomiędzy mieszkańcami 
a karmicielami kotów. Z uwa-
gi na rozwiązanie zastosowane 
w ubiegłych latach, sprawy zwią-
zane ze sporami właścicieli nie-
ruchomości z karmicielami były 
przekazywane i rozwiązywane 
prze te organizacje. Sporadycz-
nie zdarzały się sygnały dotyczą-
ce powyższych tematów, zawsze 
jednak udawało się załagodzić 
spory i wypracować rozwiązania 
akceptowalne przez obie strony 
– dodaje.

stanowisko spółdzielni
„Wolno żyjące koty często mają 
swoje miejsca bytowania w częś-

ciach piwnicznych budynków – 
również naszych spółdzielczych. 
Takich miejsc jest wiele w zaso-
bach „Oskardu”. Spółdzielnia nie 
zajmuje się jednak bezpośrednio 
kotami – uważając, że jest to rola 
miasta oraz innych ewentualnych 
instytucji, stowarzyszeń i organi-
zacji. Niemniej spółdzielnia nie 
ingeruje w miejsca bytowania ko-
tów w swoich zasobach – pod wa-
runkiem, że jest to akceptowalne 
ze strony mieszkańców budynku, 
a osoby czy organizacje, zajmujące 
się tymi kotami, podejmują wy-
starczające działania w zakresie 
karmienia, sprzątania oraz w kwe-
stiach zdrowotnych zwierząt.

Ponadto należy podkreślić, 
że zimą, przy otwartych okien-
kach piwnicznych, dochodzi do-
datkowo problem zamarzania in-
stalacji wodnej oraz centralnego 
ogrzewania, a awarie i niedogod-
ności związane z brakiem wody 
czy też ogrzewania na budyn-
ku są kosztowne i czasochłon-
ne przy ich usuwaniu. Temat 
zwierząt wolno żyjących nie jest 
przedmiotem wewnętrznych ure-
gulowań spółdzielni – obowiązu-
ją w tym zakresie ogólnokrajowe 
przepisy ustaw oraz ewentualne 
przepisy prawa miejscowego. 
W przypadku problemu, który 
uwidocznił się w budynku przy 
al. Niepodległości 180-182, spół-
dzielnia potwierdza, że bytowa-
nie kotów powoduje bardzo duże 
uciążliwości i popiera stanowi-
sko mieszkańców tego budynku. 
Dlatego też wspólnie z przedsta-
wicielami stowarzyszenia, któ-
re opiekuje się kotami, ustalo-
no, że koty zostaną wyłapane, 
poddane zabiegowi sterylizacji 
i przeniesione w inne miejsce 
przygotowane dla tych kotów.

Jak widać z powyższego, spół-
dzielnia od wielu lat podejmu-
je działania proekologiczne, 
uwzględniając jednocześnie po-
trzeby mieszkańców” – czyta-
my w stanowisku spółdzielni 
„Oskard”

Sprawa wciąż nie jest rozwią-
zana. Pomimo deklaracji chęci 
wyłapania kotów, Fundacja Ko-
cimiętka cały czas stara się o po-
zyskanie pomieszczenia od spół-
dzielni „Oskard”, w którym koty 
mogły by bytować. ●

kot i pat przy niepodległośCi
Czy w spóŁdzielCzyCh piwniCaCh Mogą żyć koty? A SZcZuRy?

W sprawie konfliktu wokół kotów w piwnicy musiała interweniować policja.
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podwozia, czyli właściwie czego?
Decydując się na przeprowadzenie 
kontroli stanu podwozia, kluczo-
wym jest, aby poddane sprawdze-
niu były następujące elementy:

Układ zawieszenia – Od tego 
układu zależy bezpieczeństwo 
jazdy, reakcja na ruchy kierow-
nicą, komfort jazdy, trwałość in-
nych podzespołów. Pojazd z wad-
liwym zawieszeniem znacząco 
skraca okres jego użytkowania. 
Ocena stanu technicznego zawie-
szenia metodami przyrządowymi 
(na warsztacie) jest zdecydowa-
nie bardziej skuteczna i dokład-
na niż ocena organoleptyczna czy 
w oparciu o odczucia z jazdy.

Układ hamulcowy – W tym 
przypadku trzeba wykonać diag-
nozowanie mechanizmów uru-
chamiających hamulce oraz 
sprawdzenie skuteczności dzia-
łania układu hamulcowego przez 
pomiar sił hamowania.

Układ kierowniczy – Jest jednym 
z najbardziej awaryjnych elemen-
tów. Wpływ na to ma nierówność 
nawierzchni, zmiana naprężeń 
a w szczególności zaniechania 
ze strony kierowców i przykładanie 
małej wagi do okresowego prze-
glądu. Podczas badania ważne jest 

sprawdzenie kompletności układu, 
właściwego stanu, brak uszkodzeń 
mechanicznych w tym pęknięć, za-
gięć, wycieków (z przekładni kie-
rowniczej).

Układ wydechowy – Zepsuty 
układ wydechowy może być przy-
czyną złej pracy silnika, a nawet 
doprowadzić do jego awarii.

Weryfikacja elementów kon-
strukcyjnych – Szpachlowany 
błotnik czy pokrywa silnika do de-
fekt kosmetyczny, problem się za-
czyna gdy pojazd ma krzywe po-
dłużnice, nie da się tego dobrze 
sprawdzić bez wchodzenia pod 
samochód.

Weryfikacja ognisk korozji 
i określenia stopnia ich zaawanso-
wania – często zdarza się, że użyt-
kownicy skupiają się na walce 
z korozją tylko tam, gdzie ją wi-
dać od góry. Niestety, to za mało, 
jeśli zaczną nam korodować ele-
menty wyżej wymienionych ukła-
dów i podzespołów. Niezbędne 
w tym przypadku są oględziny 
podwozia.

– Dokładna weryfikacja wy-
żej opisanych układów odpowie 
nam na pytanie, w jakiej kon-
dycji jest nasz samochód i jego 
najważniejsze układy – odpo-

wiada Sebastian Dudek z Auto-
testo.pl. – Wczesne zdiagnozo-
wanie usterki zaoszczędzi nam 
sporo kłopotu i pieniędzy, gdyż 
w wielu przypadkach defekt jed-
nego podzespołu wpływa na po-
prawne działanie i trwałość in-
nych układów – dodaje ekspert 
z Autotesto.pl.

samochód na podnośniku
Osoby planujące zakup używane-
go samochodu powinny zdecydo-
wać się na sprawdzenie podwozia 
pojazdu. Często bywa tak, że do-
skonale wyglądający zewnątrz 

samochód prawdziwy koszmar 
ukrywa pod spodem.

Zachodni sąsiedzi pozbywa-
ją się samochodów na preferen-
cyjnych warunkach, gdy te już 
wymagają znacznych nakładów 
finansowych lub nie mają pew-
ności, że auto przejdzie kolejny 
przegląd. Naprawy aut na zacho-
dzie są o wiele droższe niż w na-
szym kraju. Jest to nie lada gratka 
dla handlarzy samochodów, któ-
rzy w takich transakcjach liczą 
na duże marże.

Również zakup pojazdu od użyt-
kownika w Polsce jest obarczony 

ryzykiem, badania okresowe nie 
są tak restrykcyjne, jak na zacho-
dzie, a polski kierowca wybiera się 
na serwis dopiero wtedy, gdy sa-
mochód już się zepsuje, lub wybie-
ra opcję sprzedaży samochodu.

samemu, czy z ekspertem?
– Każda biblia sprzedaży mówi, 
że klient nie kupuje produktu 
a sprzedawcę. Niestety, nie za-
wsze za dobrym sprzedawcą stoi 
dobry produkt, w tym przypadku 
samochód – komentuje Sebastian 
Dudek z Autotesto.pl. – Na nieko-
rzyść kupującego wpływają emo-

cje towarzyszące podczas zakupu, 
ekscytacja perspektywą posiadania 
wymarzonego samochodu pozwala 
widzieć tylko jego pozytywne ce-
chy, a całkowicie przesłania wady. 
W tym przypadku nieoceniona 
może przydać się pomoc eksperta 
samochodowego, który będzie po-
trafił krytycznie spojrzeć na wybra-
ny egzemplarz i obiektywnie ocenić 
jego wartość. Oględziny wykonane 
przez eksperta pozwolą uchronić 
przed zakupem sztucznej „okazji”, 
w którą następnie trzeba będzie 
zainwestować sporą ilość praw-
dziwych pieniędzy. ●

reklama

sprawdzenie podwozia przed zakupem
Może uChronić przed poważnyMi kosztaMi I ROZcZAROWANIEm.

reklama

MiMo, że na pierwszy rzut oka saMoChód Może 
okazać się sprawny, nie zawsze to, Co niewidoCzne 
faktyCznie jest w dobryM stanie. weryfikaCji 
podwozia i jego rodzajów jest jednak tyle, 
Co warsztatów oferująCyCh taką usŁugę. na CzyM 
powinniśMy się skupić i Co wŁaśCiwie sprawdzać?
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Firma KEDAR działa na rynku 
od 1983 roku na terenie woje-
wództw śląskiego oraz małopol-
skiego. Jej zadaniem jest zabezpie-
czenie firm oraz indywidualnych 
kontrahentów – osób fizycznych 
przed zagrożeniami za strony 
owadów oraz gryzoni.

Zabiegi oraz profilaktyka pro-
wadzone są w oparciu o IMP, 
czyli zintegrowane metody zwal-
czania szkodników zgodnie z za-
łożeniami HACCP (GMP – Do-
bra Praktyka Produkcyjna oraz 
GHP – Dobra Praktyka Higie-
niczna).

Występujące w naszym co-
dziennym otoczeniu szkodniki 
takie jak gryzonie – szczury, my-
szy czy owady latające, pełzające 
np. komary, muszki, karaluchy, 
pluskwy są zagrożeniem dla nas 
ludzi. Często nie jesteśmy w sta-
nie sami sobie poradzić.

– Nasza firma posiada wy-
kwalifikowanych pracowników, 
odpowiedni sprzęt oraz używa-
jąc najwyższej jakości środków 
do zwalczania szkodników po-
woduje, że tak wiele lat jesteśmy 
aktywni na rynku – zapewniają 
szefowie firmy KEDAR.

Najczęściej wykonywane usłu-
gi to: dezynsekcja mieszkań (wal-
ka z najczęściej z pluskwami, ka-
raluchami, deratyzacja (szczury, 
myszy) dezynfekcja w sytuacjach 
po zalaniu, po zmarłym, po cho-
rym oraz dezodoryzacja – ten za-
bieg stosuje się w celu usunięcia 
lub neutralizacji przykrych zapa-
chów z otoczenia np. zapach ni-
kotyny, moczu czy odchodów.

W okresie zagrożenia ze strony 
kleszczy i komarów firma realizu-
je zlecenia w zakresie odkomarza-
nia i odkleszczania terenów.
as ●

Coraz większą 
popularnośCią 
u inwestorów, 
także z powodu 
konkurenCyjnej 
Ceny, Cieszą się 
blaChodaChówki.

Ten rodzaj pokrycia jest wypad-
kową małej wagi przypadającej 
na m2 oraz estetycznego wyglą-
du. W sposób szybki i praktycz-
nie uzależniony tylko od życzeń 

klienta można wyprodukować 
ekonomiczne w zakupie pokry-
cie dachowe w wielu kolorach 
i w różnego rodzaju powłokach, 
które zapewnią wiele lat użytko-
wania.

Blacha trapezowa ma szero-
kie zastosowanie wszędzie tam, 
gdzie najważniejszymi czynnika-
mi są umiarkowana cena i funk-
cjonalność materiału. Zapewnia 
efektowny i estetyczny wygląd 
domów jedno- i wielorodzin-

nych, budynków biurowych oraz 
pawilonów handlowych i usłu-
gowych.

Zapewnia efektowny wygląd 
zarówno wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz budynku. Ważnym argu-
mentem za zastosowaniem bla-
chodachówki jest też jej szeroki 
wybór. Możliwość zakupu profi-
lu o odpowiedniej długości oraz 
w bogatej palecie kolorów, pozwa-
la dobrać rodzaj blachy do ocze-
kiwań klienta. as ●

od prawie trzech dekad na rynku.

Walczą ze szkodnikami

BlaChodaChówki – trwałe i estetyCzne
blaChodaChówki sprawdzają się ZARÓWNO W PRZyPADKu buDyNKÓW NOWych jAK I W PRZEKRycIAch DAchÓW REmONTOWANych. 
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od 20 Maja obowiązują 
nowe przepisy 
dotyCząCe użytkowania 
e-hulajnóg i innyCh 
osobistyCh pojazdów 
elektryCznyCh, 
popularnyCh 
również w tyChaCh. 
w znowelizowanyCh 
przepisaCh otrzyMaŁy 
one status pojazdu, 
Co oznaCza, 
że określono zasady, 
na jakiCh Można z niCh 
korzystać.

Wprowadzenie przepisów doty-
czących e-hulajnóg UTO (urzą-
dzeń transportu osobistego) stało 
się potrzebą chwili. Od kilku lat 
obserwuje się rosnącą liczbę ich 
użytkowników i dziś e-hulajnogi 
oraz inne tego typu urządzenia 
do przemieszczania stały się rów-
noprawnym środkiem transportu, 
jak autobusy, trolejbusy czy rowe-
ry. Do tej pory UTO wymykały 
się wszelkim regułom, co stwa-
rzało niebezpieczne sytuacje, a wy-
padki z udziałem korzystających 
z elektrycznych hulajnóg są coraz 
częstsze. Z drugiej strony, niektó-
rzy krytykują zapisy ustawowe jako 
niezbyt doprecyzowane, a w nie-
których przypadkach zaprzeczają-
ce idei, dla jakiej stworzono e-hu-
lajnogi. Chodzi o ograniczanie 
prędkości na chodniku do mini-
mum, przez co używanie hulajnóg 
przestaje być zasadne.
jakie DOkumeNTy? Z e-hulaj-
nóg i UTO (deskorolka elektrycz-
na, monocykl, monocykl elek-
tryczny, segwaye) dzieci do lat 10 
mogą się poruszać w strefie za-

mieszkania wyłącznie pod opieką 
osoby dorosłej, 10-18 lat – z kartą 
rowerową lub prawem jazdy AM, 
A1, B1 lub T.
gDzie jeźDzić? Użytkownicy 
e-hulajnóg mają obowiązek korzy-
stania z drogi dla rowerów (ścież-
ka) z prędkością do 20 km/h. Nie 
mogą jeździć po chodniku, jeśli 
obok jest droga rowerowa. Wy-
jątkowo mogą korzystać z jezd-
ni, na której ruch dozwolony jest 
z prędkością do 30 km/h, gdy nie 
ma drogi dla rowerów. Mogą też 
wyjątkowo poruszać się także 
chodnikiem z prędkością piesze-
go, gdy nie ma ścieżki rowerowej, 
a na drodze obowiązuje prędkość 
powyżej 30 km/h.

Na chodniku lub drodze dla pie-
szych jadący e-hulajnoga ma obo-
wiązek ustępowania pierwszeń-
stwa pieszym oraz nieutrudniania 
ich ruchu.

jakie ObOwiązki? Ustawa 
mówi również o sygnalizowaniu 
zmiany kierunku jazdy lub pasa 
ruchu poprzez wyciągnięcie ręki. 
Należy też zachować bezpieczną 
odległość, nie mniejszą niż 1 m, 
przy wyprzedzaniu innych uczest-
ników ruchu drogowego lub ko-
lumny pieszych.
czegO Nie wOlNO? Nie wol-
no jeździć w stanie nietrzeźwości, 
ciągnięcia lub holowania inne-
go pojazdu, jazdy bez trzymania 
co najmniej jedną ręką i przewo-
żenia hulajnogą elektryczną innych 
osób, zwierząt i przedmiotów. Nie 
wolno także, jadąc po jezdni, po-
ruszać się obok innego pojazdu, 
czepiania się pojazdów.
gDzie POSTój? Przepisy do-
puszczają postój hulajnóg na chod-
nikach, w miejscu do tego prze-
znaczonym, przy braku takiego 
miejsca – jak najbliżej zewnętrznej 

krawędzi chodnika. Obowiązuje 
zakaz parkowania hulajnóg w po-
przek chodników.
jakie kary i maNDaTy? 
200 zł – za korzystanie podczas 
jazdy z telefonu, wymagające 
trzymania słuchawki lub mi-
krofonu w ręku przez kierujące-
go pojazdem. 100 zł – za prze-
wożenie innej osoby, zwierzęcia 
lub ładunku oraz za naruszenie 
warunków zatrzymania lub po-
stoju pojazdu na chodniku. 300-
500 zł – za kierowanie na drodze 
publicznej, w strefie zamieszka-
nia lub w strefie ruchu pojazdem 
innym niż mechaniczny przez 
osobę znajdującą się w stanie 
po spożyciu alkoholu lub po-
dobnie działającego środka. 
350 zł – za nieustąpienie przez 
kierującego pojazdem pierw-
szeństwa pieszym znajdującym 
się na przejściu. ls ●

reklama
przepisy, zakazy i... mandaty 
nowe przepisy DOTycZącE E-huLAjNÓG I INNych uRZąDZEŃ TRANSPORTu OSObISTEGO. 

DrOgówka aPeluje

– mając na uwadze, że poruszający się zarówno na hulajnogach jak i deskorolkach czy rolkach będą 
korzystać z drogi dla rowerów oraz przekraczać jezdnię, apelujemy o zachowanie szczególnej ostroż-
ności. Od stycznia do kwietnia br. najczęstszą przyczyną zdarzeń na tyskich drogach z udziałem rowe-
rzystów, było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Zanotowaliśmy 2 wypadki i 4 kolizje z udziałem 
kierujących jednośladem. Należy zawsze się upewnić czy nasz przejazd będzie bezpieczny i zwracać 
uwagę na pieszych, którzy na chodniku mają pierwszeństwo. Korzystanie ze wskazanych urządzeń 
niezgodnie z nowymi przepisami może skutkować mandatem karnym w związku z popełnionym 
wykroczeniem, a w najgorszym wypadku, dla osób korzystających z hulajnóg, deskorolek czy rolek, 
którzy są nie chronionymi użytkownikami drogi, zderzenie z pojazdem może mieć tragiczne konse-
kwencje – powiedział kom. Artur Pańszczyk, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KmP Tychy.

Policjanci z Zespołu ds. Wykroczeń prowadzą postępowanie w sprawie zdarzenia do którego 
doszło w dniu 31.03, ok. godz. 22.40 na ul. Armii Krajowej. Kierujący hulajnogą, jadący ścieżką dla 
rowerów, od strony skrzyżowania z ulicą Sikorskiego najechał na kierującego rowerem, po czym 
odjechał z miejsca zdarzenia w kierunku al. Piłsudskiego.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat opisanego zdarzenia proszone są o kontakt 
telefoniczny lub osobisty z Zespołem do spraw Wykroczeń Komendy miejskiej Policji Tychach, aleja 
bielska 46, pokój numer 40, tel. 47 85 513 67. asp. szt. barbara Kołodziejczyk.
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ogłoszenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tyChy.pl

z n a j d z i e C i e  n a s  w  n a s t ę p u jąC yC h  M i e j s C aC h :

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

æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16
æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31
æ  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102
æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ  Centrum Integracji Społecznej, ul. Edukacji 11
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

æ  Targowisko Miejskie
æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10
æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1
æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1
æ WBU Balbina, ul. Barona 30
æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6
æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b
æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134
æ Dworzec PKP

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9

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

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy, ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,  

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

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33

æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46
æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

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

Warszawy 26
æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49
æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10
æ PKM, ul. Towarowa 1
æ  „Atrium”, Rynek 2
æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12
æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35
æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

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

ul. Urbanowicka 33
æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa
æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ  Sklep rybny, ul. Mikołowska
æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52
æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

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

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

kariera/edukaCja

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:
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     

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

Sprzątanie PIWNIC  domów, garaży, 
ogródków, magazynów z wywozem 
i utylizacją tel.691 577 335

Firma budowlana 32 lata stażu specjalizu-
je się: malowanie domów, dachów, krycie 
papą, blachą i inne Tel; 531 351 746 lub 
723 442 989
Elektryk. Tel. 504 877 825

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp.690 
463 652.
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504 625 566

Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 
Pranie narożników, materacy, foteli, kom-
pleksowe sprzątanie mieszkań, aparta-
mentów. PUCUŚ Glancuś 533-872-049
Malowanie, gładź, płytki TANIO 662 503 
474
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223

finanse:

POŻYCZKI 32/260-00-33, 516-516-611. 
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINAN-
SE Sp. z o.o.
Upadłość konsumencka 577 993 
773

praCa:

Zaopiekuję się zwierzętami a czas 
nieobecności właścicieli w domu jed-
norodzinnym Te. 605 492 878

nieruChoMośCi:

KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Pry-
watnie, bez pośredników. Może być 
do remontu, pospadkowe, zadłużone 
itp. Tel: 514 37 39 58 

Zgłoś nieruchomość do sprzedaży: miesz-
kanie, dom, działkę. Atrakcyjne warunki 
– wieloletnie doświadczenie. Oferta na-
tychmiast widoczna w 100 innych biu-
rach nieruchomości. Szybka i bezpieczna 
sprzedaż. BN VOTUM: 501 503 735
Kupię garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. tel: 501 503 735.

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
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000
Kupię za gotówkę mieszkanie. Telefon: 
501 503 735

SPRZEDAM

Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091 
Sprzedam mieszkanie Tychy, al. Niepod-
ległości. 2-3 pokoje, I piętro z balkonem, 
metraż – 44,60 m2 + piwnica. Cena – 
252 000 zł.  BN VOTUM: 501 503 735..
Sprzedam mieszkanie M4,62m2, kom-
fortowe ,niska zabudowa,1 piętro, oś 
T1,super lokalizacja, dużo zieleni. Cena 
397000,prywatnie.Tel 502 338 823

WYNAJMĘ

Przyjmę Pana na kwaterę 793 460 704

Wynajmę w Bieruniu Starym kawalerkę 
umeblowaną 19m2 I p. balkon. Najemca 
o stałych dochodach bez nałogów 663 
987 492
Posiadam garaż do wynajęcia na osiedlu 
Z. Tel. 608-643-385
Tychy ul. Budowlanych -  Lokal Użytko-
wy 9 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 
700 zł.  + media + kaucja.  BN VOTUM: 
501 503 735
Szukam mieszkania, pokoju do wynajęcia 
661 894 061

BIURA NIERUCHOMOŚCI

autoreklama
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www.tychy.pl

ogłoszenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tyChy.pl

Tychy, os. E, M-3 , 1 piętro, 50,5m2, po 
remoncie. cena 339000zł VIPART 509 
733 977
Sosnowiec, M-3 , 5 piętro, 32,6m2,cena 
165000zł, VIPART 790 855 188
Tychy os. C, M-3, 53,8 m2, 3 piętro, cena 
250000zł VIPART 509733966
Tychy Paprocany, działka zieleń eko,pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 
966
Tychy Mąkołowiec, działka eko. pow. 
3137m2, cena 130000zł VIPART 501 396 
663
Ty c h y  Wa r t o g ł o w i e c ,  d z i a ł k a , 
pow.1277m2, cena 166010zł VIPART 790 
855 188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
72000zł VIPART 509 733 966
Bieruń Stary , dom pow. 240m2, dział-
ka 1020m2,cena 580000zł VIPART 501 
396 663
Pisarzowice , dom pow 96,15, działka 
500m2, cena 359800zł VIPART 790 855 
188
Gostyń, działka, pow.821m2,cena 
125000zł VIPART 501 396 663
Bieruń Stary, do wynajęcia kawalerka, 
19m2, cena 800zł + media VIPART 509 
733 977
Tychy centrum, do wynajęcia kawaler-
ka 36m2, cena 1200zł + media 501 396 
663

Pilnie szukamy 1 lub 2 pokojowego 
mieszkania dla gotówkowego klienta, 
bardzo dobre warunki 733- 476-805 
www.ihn.com.pl
Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję do-
bre warunki może być zadłużone z ko-
mornikiem oraz innymi problemami tel. 
504- 476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działki dla dewelopera gwa-
rantujemy bezpieczną sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl

Poszukujemy 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  
Nowa inwestycja !!! na sprzedaż mieszka-
nia 1,2,3 pokojowe z balkonem i windą 
już od 5300 m2 tel.696-493-977 www.
ihn.com.pl
HIT!! Tychy os Z pow.56,5 m2 widok na Pa-
procany możliwośc zrobienia 3 pokoi, bal-
kon duża piwnica 3 pietro cena 310.000 zł 
tel. 696-493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os D 2 pokoje cena 
1350 zł 504-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1900+media tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Tychy Wartogłowiec-Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 470.000 zł tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Tychy- Czułów Dom w zabudowie bliźnia-
czej z garażem o pow 129 m2  cena 485.000 
zł tel. 886-309-197 www.ihn.com.pl
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działka Lędziny 1710 m2 blisko S1cena 
159.000 zł idealna pod inwestycję tel.696
-493-977 www.ihn.com.pl
Działka Tychy Cielmice pow. 985 cena 
250.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Tychy lokal do wynajęcia pow 25 m2 duża 
witryna główna ul. al. Bielska cena 900 zł 
733-476-805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter, duże witryny o. pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa Tychy i 
okolice, różne powierzchnie, zadzwoń i 
zapytaj o szczegóły 733- 476-805 www.
ihn.com.pl

Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000
Tychy os. R, nowe budownictwo, kawa-
lerka 30 m2 z tarasem, w pełni wypo-
sażona, parter, na sprzedaż 269 tys. lub 
wynajem 1600 zł/mc 519 595 671 www.
ASTON.com.pl
Lędziny mieszkanie 3 pokojowe, 63,1 m2, 
290 tys., 3p, 728 713 101  www.ASTON.
com.pl
Tychy os. B mieszkanie 3 pokojowe, 64,7 
m2, 370 tys., 3p, dwa balkony, 728 713 
101  www.ASTON.com.pl
Tychy os.A 66,9 m3 parter, komfortowe 
3 pokoje po generalnym remoncie cena 
349.000zł 728 713 101, www.ASTON.
com.pl
Tychy os B, poddasze 77 m2 po podłodze, 
4 pokoje, możliwość zaadaptowania ko-
lejnej powierzchni, nowa cena 270.000 zł, 
731 713 100 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. H, 4 pokoje 78 m2, nowy blok, 
duży taras, cena 599.000 zł, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Tychy ul. Niepodległości, do wynajęcia 2 
pokoje, 37m2 umeblowane i wyposażo-
ne, 4p/4. Czynsz 1500 zł + media www.
ASTON.com.pl 728-713-101

Tychy, os. B, 2 pokoje do wynajęcia, 39,85 
m2, w pełni umeblowane, blisko węzła 
komunikacyjnego Hotelowiec i Placu Ba-
czyńskiego, czynsz 1590 zł/mc, 731-713-
100, www.ASTON.com.pl
Kobiór, boczna ul. Rodzinnej, 718 m2, 
działka budowlana w super lokalizacji cał-
kowicie uzbrojona, ogrodzona, zagospoda-
rowana, z małym domkiem, cena 299.000 
zł www.ASTON.com.pl 728-713-101
Bojszowy Jedlina super miejsce, do sprze-
dania 3 działki pow. 920 m2, 1056 m2, 
1077 m2, cena 99 zł/m2, 731-713-100 
www.ASTON.com.pl
Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła – ostatnie działki, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Mikołów Mokre, ul. Skłodowskiej, działka 
1060 m2 z projektem domu i pozwole-
niem na budowę, cena 299.900 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Żorska 1420 m2 i 1600 m2, dział-
ki budowlane, dostępne wszystkie me-
dia, cena 300 zł/m2 www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Tychy, Wygorzele 1667 m2, działka bu-
dowlana, wszystkie media, cena 383.410 
zł www.ASTON.com.pl 728-713-101
Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy, Jaroszowice, wąska działka 6613 
m2, cena 599.000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Lędziny Blych, działka 9706 m2, cena 
873.540 zł, www.ASTON.com.pl 731-
713-100
Działki i domy w Beskidach - duży wybór 
www.ASTON.com.pl 531-823-300
Bieruń, przy głównej drodze, dom bliźniak 
do kapitalnego remontu, pow. 240 m2, 8 
pokoi, działka 787 m2, cena 350.000 zł 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, Balbina, dom do remontu pow. 
185 m2, działka 885 m2, cena 700.000 
zł, www.ASTON.com.pl 731-713-100
Świerczyniec, dom szeregowy o pow. 169 
m2, działka 273 m2. Dogodny dojazd do 
Tychów, Katowic. Cena 749.000 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, w pobliży placu Baczyńskiego, 
dom wolnostojący z budynkiem gospo-
darczym, działka 651 m2, w planie za-
gospodarowania 12MWU z dopuszcze-
niem lokali użytkowych, cena 1.200.000 
zł www.ASTON.com.pl 731-713-100

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.
OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ w ŁA-
ZISKACH GÓRNYCH UL. DWORCOWA – 2 
pokoje, 51m2    ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. 
Niepodległości, 2 pokoje, 55m2– IN-
DOMO tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, Miko-
łów Centrum– INDOMO tel. 531 099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w 
Tychach na ul. Piłsudskiego i ul. Żor-
skiej – INDOMO tel. 508 063 856, 531 
099 212, szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją-
cy- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 96,50 
+garaż+działka pow. Ok. 650m2 –STAN 
DEVELOPERSKI – ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856, www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 
W ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra 
lokalizacja, media na działce– pow. 
1180m2 - ZAPRASZAMY INDOMO tel. 
508 063 856 www.indomo.info.pl 
oraz www.facebook.com/indomo-
tychy
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TYCHACH 
NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, umeblowane i 
bez mebli, pow. Ok. 40m2, cena:1600-
1700zł – ZAPRASZAMY- tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy

zdrowie:

BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889935290

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

transport:

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

kupię / sprzedaM:

Kupię monety "PRL" ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 335
Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

Sprzedam  monety "PRL" ,medale, od-
znaczenia, antyki, komiksy, starocie 691 
577 335

zwierzęta:

Młody. Żywotny. Jeszcze nie całkiem 
ułożony. Kto potrafi dać szczęśliwy 
domu temu pięknemu psu? Czeka 
na osobę średnioaktywną, może 
mieszkać ze starszymi dziećmi. 
Misja: dom dla Foresta!

Kontakt: Ania 508 818 821

inne:
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Zapraszamy na 
Trójkolorowe zakupy!

SKLEP. G KS TYCHY. INFO
O F I C J A L N Y  S K L E P  I N T E R N E T O W Y  K L U B U  P I Ł K A R S K I E G O  G K S  T Y C H Y

reklama

MiMo porażki w 
sobotniM spotkaniu z 
terMaliką, piŁkarze gks 
tyChy nie straCili szans 
awansu do ekstraklasy. 
o bezpośredni awans 
Może być trudno, ale 
udziaŁ w barażaCh 
MaMy już zapewniony.

Na trzy kolejki przed końcem 
rozgrywek podopieczni trenera 
Artura Derbina mają bowiem 10 
punktów przewagi nad siódmą w 
tabeli Miedzią i miejsca w czoło-
wej szóstce nikt im już nie odbie-
rze. Trudniej będzie o powrót na 
straconą w sobotę lokatę wiceli-
dera i awans bezpośredni. GKS 
musi bowiem nie tylko wygrywać 
swoje mecze (z Widzewem i Odrą 
na wyjazdach i z ŁKS u siebie), ale 
dodatkowo liczyć na porażkę Ra-
domiaka, który ma teoretycznie 

łatwiejszy terminarz (z Resovią 
i Koroną gra u siebie, z Arką na 
wyjeździe).

Sobotnie spotkanie z liderem 
nie było dobrym meczem w wy-
konaniu tyszan. Od pierwszych 
minut dali sobie oni narzucić styl 
gry przeciwnika i ustępowali mu w 
liczbie sytuacji i strzałów na bram-
kę. Paradoksalnie to GKS mógł w 
25 min. objąć prowadzenie, ale po 
świetnej centrze Łukasza Grzesz-
czyka piłka o centymetry minęła 
się z głową rzucającego się szczu-
pakiem Sebastiana Stebleckiego.

Po raz pierwszy Termalica ugo-
dziła gospodarzy w ostatniej ak-
cji I połowy, kiedy to Czarnowski 
przyjął piłkę po rzucie wolnym i 
strzelił w długi róg bramki Kon-
rada Jałochy. Mimo lepszego 
okresy gry GKS między 60 a 75 
min. meczu, tyszanie nie zdołali 
odmienić losów spotkania, a osta-

tecznie sprawę załatwił Śpiewak, 
który w 87 min. przypieczętował 
zasłużony triumf głównego kan-
dydata do awansu.
gkS Tychy – bruk-beT Ter-
malica Nieciecza 0:2 (0:1). 
Gole: Czrnowski (45’) i Śpiewak 
(87’).
gkS Tychy: Jałocha – Mańka, 
Sołowiej, Szymura, Szeliga – K. 
Piątek (82’ Kasprzyk), 7. J. Piątek 
(82’ Norkowski), Żytek, Grzesz-
czyk, Biel (64’ Moneta) – Steble-
cki (64’ Kargulewicz). Żółte kart-
ki: Mańka, Sołowiej, J. Piątek.

W pozostałych meczach 31. ko-
lejki: Arka – Widzew 0:0, Resovia 
– Korona 1:1, Bełchatów – Rado-
miak 0:1, Sandecja – Chrobry 1:1, 
Zagłębie – Jastrzębie 3:0, Stomil 
– Puszcza 2:1, ŁKS – Łęczna 3:1, 
Odra – Miedź 2:1.  ww ●

i liga
1. Termalica 31 64 54:24
2. Radomiak 31 59 42:19
3. gkS Tychy 31 56 41:25
4. Arka 31 56 45:27
5. łKS 31 54 55:35
6. łęczna 31 49 42:29
7. miedź 31 46 44:34
8. Odra 31 46 32:34
9. chrobry 31 44 34:40
10. Widzew 31 42 27:32
11. Sandecja 31 41 39:45
12. Korona 31 39 27:40
13. Puszcza 31 34 29:40
14. Stomil 31 32 29:46
15. Resovia 31 29 29:46
16. jastrzębie 31 28 27:46
17. Zagłębie 31 26 30:41
18. bełchatów 31 20 23:47

Przez 150 minut na ścianie sta-
dionu miejskiego przy Edukacji 
wyświetlana była naznaczona 
wieloma sukcesami 50-letnia hi-
storia GKS Tychy. W ciągu tego 

półwiecza GKS sięgnął po wice-
mistrzostwo Polski w piłce noż-
nej, złote medale zdobywali ho-
keiści, był awans koszykarzy oraz 
znakomite osiągnięcia lekkoat-

letów i bokserów. Urywki z tych 
niezapomnianych chwil przed-
stawiono w formie animacji wy-
świetlanej na bryle stadionu. 
kp  ●

Zespół rezerw GKS Tychy 
nie zwalnia tempa i kroczy 
od zwycięstwa do zwycięstwa. 
W niedzielę po raz ósmy z rzę-
du sięgnęli po komplet punktów, 
wygrywając z rezerwami Podbe-
skidzia 3:0.

Choć mecz nieco lepiej 
rozpoczęli goście i to oni już 
w pierwszych minutach mieli 
szansę na gola, to jednak to ty-
szanie otwarli rezultat spotka-
nia. W 12 min. Dawid Kasprzyk 
znakomicie znalazł się w polu 
karnym bielszczan i płaskim 
strzałem pokonał bramkarza 
rywali.

Choć oba zespoły miały 
w I połowie jeszcze przynaj-
mniej kilka okazji do zmiany 
wyniku, to na kolejne trafienie 
trzeba było czekać do 40 min., 
kiedy to GKS II Tychy podwyż-
szył na 2:0 za sprawą sprytnego 
strzału Kamila Kargulewicza. 
Ten sam zawodnik kilka minut 

po przerwie odebrał graczom 
Podbeskidzia nadzieję na ko-
rzystny rezultat, wykorzystując 
sytuację sam na sam z bramka-
rzem i pieczętując bezdyskusyj-
ne zwycięstwo drużyny trenera 
Jarosława Zadylaka.

W najbliższą niedzielę o godz. 
12 tyskie rezerwy będą chcia-
ły przedłużyć serię swoich zwy-
cięstw do dziewięciu. Aby tak się 
stało, muszą na własnym obiek-
cie pokonać zespół Rozwoju Ka-
towice.
gkS ii Tychy – PODbeSki-
Dzie ii bielSkO-biała 3:0 
(2:0). Gole: Kasprzyk (12’) i Kar-
gulewicz (40’ i 52’).
gkS ii Tychy: Dana – Połap 
(46’ K. Rutkowski), Zarębski, 
Kopczyk, Stefaniak, Kargule-
wicz (85’ Nowak), Machowski 
(81’ Bielusiak), Misztal, Biegań-
ski (63’ Paluch), B. Rutkowski, 
Kasprzyk. Żółta kartka: Ka-
sprzyk.

W pozostałych meczach: 
Bełk – Radziechowy 1:0, Roz-
wój – Czechowice 1:0, Unia Tu-
rza – Czaniec 3:2, Landek – Iskra 
2:1, Przyszowice – Łękawica 0:0, 
Wodzisław – Kuźnia 1:2, Jasieni-
ca – Książenice 0:2. ww ●

iV liga
1. Wodzisław 28 57 80:35
2. Landek 27 56 72:27
3. Książenice 28 54 51:41
4. bełk 28 51 54:38
5. gkS ii Tychy 28 49 75:45
6. unia Turza 28 48 61:45
7. Rozwój 28 44 52:36
8. Kuźnia 28 43 49:52
9. jasienica 27 41 38:41
10. czaniec 28 38 42:53
11. czechowice 28 37 45:41
12. Podbeskidzie II 28 36 58:49
13. łękawica 28 31 39:48
14. Przyszowice 28 30 30:54
15. Radziechowy 28 26 30:53
16. Iskra 28 14 30:86
17. Odra centrum 32 18 29:91

Zespół U-17 GKS Tychy, wystę-
pujący w rozgrywkach grupy C 
Centralnej Ligi Juniorów, nie bę-
dzie miło wspominał minionego 
tygodnia. Po kilku świetnych me-
czach i pokonaniu lidera – Zagłę-
bia Lubin – tyszanom przytrafiły 
się dwie z rzędu porażki w der-
bach Górnego Śląska.

W miniona środę, 19 maja ty-
szanie odrabiali zaległości i za-

grali przełożony z kwietnia mecz 
z Ruchem Chorzów. Co prawda 
Kacprowi Żelazowskiemu uda-
ło się w 61 min. zdobyć gola dla 
Trójkolorowych, ale przegrywa-
li już wtedy z „Niebieskimi” 0:3 
i trafienie jedynie uratowało ho-
nor tyszan.

W sobotnim wyjazdowym 
spotkaniu z Górnikiem Zabrze 
zespołowi trenerów Pitrego i Ze-

manka nie udało się zdobyć nawet 
jednego gola. Tyszanie przegrali 
z zabrzanami 0:2, tracąc bramki 
w 40 i 77 min. meczu.

Kolejnym rywalem juniorów 
GKS będzie… ponownie Gór-
nik. W najbliższy czwartek, 
27 maja o godz. 17, tym razem 
w Tychach oba zespoły rozegrają 
spotkanie przełożone z 3 kwiet-
nia. ww ●

Co naJmnieJ Baraże 
Już pewne
porażka z terMaliką NIE PRZEKREŚLIłA SZANS NA AWANS.

w Centralnej lidze juniorów.

złaPali zadyszkę?

ósme z rzędu zwycięstwo drużyny trenera Zadylaka.

dobra Passa trWa

Mimo deszczu wielu tyszan obejrzało projekcję na elewacji stadionu.

maPPinG na 50-lecie
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Celnych strzałów piłkarzy GKS było w sobotę jak na lekarstwo.
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Ekipa Gwardii Tychy wystarto-
wała w dwóch turniejach w Biel-
sku Białej - Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików oraz 
Grand Prix Południe.

W pierwszych zawodach star-
towało trzech gwardzistów, spo-
śród których najlepiej spisał się 
Julian Wróbel, zajmując 5. miej-
sce. Udział wzięli również Ma-
riusz Mann oraz Karol Gwade-
ra. 

Z kolei na drugi turniej poje-
chało aż 26 judoczek i judoków, 
w tym wielu debiutantów. Eki-
pa Gwardii przywiozła łącznie 

19 medali. Po złote krążki sięg-
nęli: Aleksander Chrostek i Be-
nedykt Nurek. Srebrne medale 
wywalczyli: Maksymilian Ante-
cki, Maciej Chrostek, Bartłomiej 
Krokosz, Zuzanna Loska, Borys 
Noga, Kuba Lechowicz, Maksy-
milian Patoła, Magdalena Pich-
niarczyk, Martyna Skuza, a brą-
zowe: Liliana Borowiec, Paulina 
Draczyńska, Wojciech Draczyń-
ski, Wiktoria Kowalska, Natalia 
Murczek, Aleksander Niemiec, 
Kacper Paś, Maria Skorupska, 
Zuzanna Skorupska, Tymoteusz 
Sobik, Maciej Szkarłat. ls ●

Potwierdziły się informacje o po-
zyskaniu przez GKS Tychy trzech 
zawodników, występujących 
ostatnio w Enerdze Toruń: Die-
nisa Sierguszkina, Jegora Fieofa-
nowa i Artioma Smirnowa. Za-
wodnicy ci podpisali kontrakty 
z Trókolorowymi do 30 kwietnia 
2022 r.

Cała trójka należy do czołowych 
graczy PHL. W klasyfikacji hokej.
net na najskuteczniejszych za-
wodników sezonu2020/2021, 24-
letni napastnik Dienis Siergusz-
kin uplasował się na 10. miejscu. 

W 39 spotkaniach zdobył 42 punk-
ty za 17 bramek i 25 asyst. Na ław-
ce kar spędził zaledwie 10 minut. 
Razem ze starszym o rok Jegorem 
Fieofanowem tworzą znakomicie 
rozumiejący się duet. W minio-
nym sezonie Fieofanow rozegrał 
42 spotkania, zdobywając 37 punk-
tów – 15 goli i 22 asysty. W klasyfi-
kacji najskuteczniejszych sklasyfi-
kowany został na 18 miejscu.

Z kolei 25-letni Artiom Smir-
now to czołowy obrońca PHL 
– w klasyfikacji za ubiegły sezon 
zajął wśród defensorów 4. miejsce 

– w 42 spotkaniach zdobył 6 bra-
mek i zanotował 18 asyst. W sezo-
nie zasadniczym był najlepiej asy-
stującym obrońcą w całej lidze.

Rosjanie dołączą do tyskiej eki-
py dopiero w sierpniu.
Powołani do reprezentacji Pol-
ski hokeiści GKS zakończyli 
start w turnieju Beat Covid-19. 
W ostatnim meczu podopiecz-
ni Roberta Kalabera przegrali 
w dogrywce z Rumunią 2:3 (1:1, 
0:1, 1:0, 0:1 d.). Wcześniej biało-
czerwoni zanotowali następują-
ce wyniki: Słowenia – Polska 2:1 

(1:1, 1:0, 0:0), Francja – Polska 1:0 
(0:0, 0:0, 1:0), Austria – Polska 3:2 
(2:1, 0:1, 1:0), Polska – Ukraina 
4:3 po dogrywce (1:0, 2:1, 0:2, 1:0 
dogrywka).

W ostatnim meczu z Rumu-
nią Polska wystąpiła w składzie: 
Murray (od 22.53 Raszka) – Ciu-
ra, Wanacki; Sawicki, Pasiut, Krę-
żołek – Bryk, Górny; Chmielew-
ski, Paś, Przygodzki – Kostek, 
Kamienieu; Mroczkowski, Wa-
łęga, Urbanowicz – Michałow-
ski, Horzelski; R. Nalewajka, Ja-
rosz, Marzec. ls ●

Tradycyjnie na zakończe-
nie głosowania w Plebis-
cycie MOSiR-u i naszej 
redakcji na Najpopular-
niejszego Sportowca Ty-
chów odbywa się losowa-
nie nagród wśród uczestników 
plebiscytowej zabawy.

Na plebiscyt wpłynęły 2.821 
głosy od Czytelników „Twoich 
Tychów” i użytkowników por-
talu tychy.pl. Losowania doko-
na komisja, a oto jego wyniki: al-
komat – Józef Rozmus (Tychy), 
głośnik bezprzewodowy plus 
usługa motoryzacyjna – Halina 
Labok (Tychy), smartband plus 
usługa motoryzacyjna – Łukasz 
Dudzik (Rybnik), kamerka sa-
mochodowa – Bogdan Marczyk 
(Tychy), grill elektryczny plus 

usługa motoryzacyjna – Iwona 
Kozioł (Tychy), wyciskarka plus 
usługa motoryzacyjna – Niko-
dem Pajor (Tychy), bon na sprzęt 
sportowy 150 zł plus usługa mo-
toryzacyjna – Beata Kania (Ty-
chy), bon kosmetyczny 200 zł 
– Magdalena Grzesica (Tychy), 
bon kosmetyczny 200 zł – Kac-
per Dominiec (Tychy), bon kos-
metyczny 200 zł – Elżbieta Nie-
wiara (Tychy).

Gratulujemy. MOSiR poinfor-
muje zwycięzców listownie o od-
biorze nagród. ls ●Zawodnicy MOSM Tychy wy-

startowali w kolejnej edycji mi-
strzostw Opolszczyzny i spisali się 
znakomicie, przywożąc 22 meda-
le. Zawody rozegrano w kilku ka-
tegoriach wiekowych

Wojciech Mielnik wrócił z trze-
ma złotymi medalami – wygrał 
na dystansie 1 km, 200 m i w K2 
200 m wraz z Karolem Szczepan-
kiem. Ten drugi do złota dorzu-
cił także srebro na 1 km i brąz 
na 200 m.

Bartosz Tarasiewicz przywiózł 
brąz na 200 m i srebro w K2 
200 m. Kolejny bardzo dobry start 
zaliczyła Zofia Kania, sięgając 

po trzy złote medale: na 400 m, 
200 m i w K2 200 m oraz brąz 
w K1 200 m. Jan Polap został mi-
strzem w mk1 400 m, a ponadto 
zdobył srebro w K2 200 m i brąz 
w mk1 200 m, Michal Gonscz 
– dwa srebrne medale: w mk1 
400 m i mk1 200 m, Tomek Pod-
lawski – w mk1 200 m, Oskar So-
lecki – srebro w mk1 400 m i zło-
to w mk1 200 m, a Borys Boba 
dwukrotnie stawał na najwyż-
szym podium – w kajak polo 
400 m i w kajak polo 200m.

Blisko podium byli Jakub 
Kwaśniewicz oraz Oskar Waks-
mański. ls ●

Z jednodniowym poślizgiem roz-
poczęła się piąta edycja Letniego 
Grand Prix Tychów w siatkówce 
plażowej, organizowanego przez 
MOSiR wspólnie z TKS Tychy. 
Na skutek opadów deszczu, zawo-
dy przeniesiono z soboty na nie-
dzielę rano.

Jak zwykle podczas GP Ty-
chów oprócz amatorów, zapre-
zentowali się również zawodni-
cy z drużyn siatkarskich, a także 
ci siatkarze, którzy specjalizują 
się w plażowej odmianie tej dy-
scypliny. W finałowym starciu 
zmierzyli się Jakub Pośpiech 

i Dawid Świeboda (obaj Często-
chowa) pokonali 2:1 znany z gry 
w barwach TKS Tychy duet Prze-
mysław Gepfert/Mateusz Płane-
ta. Spotkaniu o brąz para Daniel 
Chemicz/Maurycy Koćwin zwy-
ciężyła 2:0 Wojciecha Madeja/
Łukasza Bieguna.

Kolejne miejsca zajęli: 5. Stani-
sław Ciupa/Dariusz Hanuszkie-
wicz, 6. Piotr Kaleta/Albert Szy-
mańczyk, 7. Adam Chełchowski/
Rafał Szuplak.

Drugi turniej eliminacyjny 
organizatorzy zaplanowali na 5 
czerwca. ls ●

19 medali judoków Gwardii.

dWa turnieje

pośpiech/świeboda w pierwszej parze.

siatkarskie GP 
rozPoczęte

W biegu po Perłę na dystansie maratonu. Od lewej: Kazimierz 
Sitarz, druga na mecie w kat. kobiet – Katarzyna Basista 

(maraton) i zwyciężczyni – Adriana Tomala.

w mistrzostwach Opolszczyzny.

Worek medali

kolejni zawodnicy wzmocnili hokejową kadrę.

rosyjskie trio W Gks
najpopularniejszy sportowiec tychów w 2020 roku.
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Sponsorzy  plebiscytu:

W minionym tygodniu druży-
ny ligi okręgowej rozegrały dwie 
kolejki spotkań. Emocji nie bra-
kowało, zwłaszcza w środowym, 
derbowym starciu OKS Zet Tychy 
z Ogrodnikiem Cielmice.
liga OkręgOwa (grupa spad-
kowa bielsko-tyska). Z racji loka-
ty w tabeli faworytem derbowe-
go meczu była Zetka, jednak tym 
razem pulę zgarnął Ogrodnik. 
Do przerwy podopieczni trene-
ra Krzysztofa Skiby prowadzili 
2:0. Mobilizacja w ekipie Ogrod-
nika w drugiej połowie była im-
ponująca, podobnie zresztą jak 
skuteczność grającego trenera 
Grzegorza Chrząścika. Zdobył 
dwa gole, trzeciego dołożył Jó-
zefowicz i po znakomitej drugiej 
części meczu Ogrodnik wygrał 
z Zetką 3:2.

W sobotę natomiast wygra-
ły oba zespoły. Zetka pokonała 
w wyjazdowym meczu Sokoła 
Wola 4:2, po dwóch golach Mig-
dała oraz Pustelnika i Michala-
ka, a Ogrodnik wygrał ze Stalą 
Bielsko-Biała 1:0 (0:0), po bram-
ce Gajewskiego.
Ogrodnik: Gąsior – Józefowicz, 
Białas, S. Michalak (46' Granek), 
Foltyn, Grzybek – Koczy, Gajew-
ski, Kołodziejczyk (60' Zając) – 
Bojarski, Szafrański (88' Chrząś-
cik).
1. Wisła Wielka 6 14 13-2
2. mRKS II czechowice 6 13 15-8
3. OkS zet 6 12 16-9
4. Piast 5 9 8-8
5. Ogrodnik 5 8 9-8
6. bestwinka 5 7 5-8
7. Rudołtowice 6 7 9-16

8. Sokół 5 6 13-11
9. Stal 6 6 6-8
10. Pionier 5 4 5-9
11. Przełom 5 0 3-15

w klaSie a piłkarze JUWe Jaro-
szowice znów błysnęli strzelecką 
formą, gasząc Znicz Jankowice 
wynikiem 5:1. Pierwszego gola 
zdobyli rywale, ale do przerwy 
tyszanie prowadzili 3:1, po bram-
kach Czupryny, Augustyniaka 
i Cibora. Po przerwie podopieczni 
Dawida Frąckowiaka potwierdzili 
swoją przewagę dwoma golami 
Karlika i Nygi. Z kolei Siódemka 
Tychy przegrała z liderującą w ta-
beli Studzionką 2:4.

Po 21 kolejkach JUWe zajmu-
je drugie miejsce w tabeli z 48 
pkt i traci punkt do Studzionki. 
Siódemka jest na 13. miejscu – 
17 pkt.
klaSa b. 21. kolejka przyniosła 
podwójny sukces naszym zespo-
łom. Czułowianka pokonała LKS 
Mizerów 4:2 (bramki: Łusiewicz, 
S. Dobroś, Wróbel, Frukacz), na-
tomiast Tysovia wygrała ze zdzie-
siątkowaną Wisłą Małą – rywale 
nie wyszli do gry na druga poło-
wę. Do przerwy było 6:0 (bramki: 
Burczyński 2, Furmann 2, Przy-
byszewski i Wanot).

Czułowianka jest wiceliderem 
– 46 pkt, Tysovia zajmuje 11. 
miejsce -19 pkt. Na czele – LKS 
II Goczałkowice – 56 pkt.
iV liga kObieT. Polonia Tychy 
– Niepokorni Orzesze 12:0. Po-
lonia jest na 3. miejscu w tabe-
li z dorobkiem 21 pkt w 9 me-
czach. ls ●

W Paprocanach rozegrano 23. 
bieg i zawody nordic walking 
o Perłę Paprocan, organizowa-
ne przez Tyskie Stowarzyszenie 
Sportowe.

Do imprezy zgłosiło się 1.113 
biegaczek i biegaczy, którzy po-
konali 9 dystansów wokół Jezio-
ra Paprocańskiego. Oto najlepsi 
na poszczególnych dystansach 
(wyniki nieoficjalne):
bieg. 7 km (liczba uczestni-
ków – 224): Dorota Michalik 
(Tychy) 34,13 i Krzysztof Woź-
nica (Mysłowice) 27,17; 14 km 
(116): Anna Biskup (Ornon-
towice) 1:03.37 i Piotr Szostak 
(Kraków) 59.10; 21 km (215): 
Zuzanna Jarlaczyńska (Tychy) 
1:35.21 i Adam Malina (Bojszo-

wy) 1:24.54; 28 km (26): Kami-
la Klimek-Marszałek (Będzin) 
2:43.03 i Artur Lenard (Cheł-
mek) 2:10.56; 35 km: (11): Maciej 
Wieczorek (Oświęcim) 2:42.51; 
maraton (55): Adriana Toma-
la (Świerklany) 4:02.52 i Artur 
Wroński (Tychy) 3:25.25;
NOrDic walkiNg. Ciekawost-
ką jest, że na wszystkich dystan-
sach najlepsze czasy notowały 
kobiety. 7 km (60 uczestników): 
Anna Wolny (Cieszyn) 50.36 
i Marek Ciborowski (Katowice) 
51.13; 14 km (9): Halina Kuła-
kowska (Olkusz) 1:46.05 i Marek 
Makowski (Tychy) 1:48.12; 21 km 
(11): Joanna Kołodziej (Ruda Ślą-
ska) 2:30.02 i Mirosław Michalak 
(Inowrocław) 2:35.01.LS ●

Losy mistrzostwa Amatorskiej Ligi 
Piłki Nożnej w sezonie 2020/2021 
rozstrzygnęły się za sprawą niespo-
dziewanej porażki Zorzy Tacho-
speed z Hard Plastem 1:3. Na trzy 
kolejki przed końcem rozgrywek 
Fenomen Ledger obronił tytuł mi-
strzowski.

Zespół Fenomena to jedna z naj-
bardziej utytułowanych drużyn ty-
skich rozgrywek amatorskich – już 
po raz ósmy triumfowała w roz-
grywkach ALPN. Dodajmy, iż Fe-
nomen ma na koncie największą 
liczbę zdobytych tytułów mistrzow-
skich, natomiast Zorza najdłuższy 
staż w rozgrywkach – startowała 
we wszystkich edycjach rozgrywek, 
organizowanych od 26 lat.

Pierwszy historyczny punkt, 
zdobył beniaminek ligi Ve-
stra Vesteris, remisując z All 
Black's&Red's 3:3.
1. fenomen (m) 12 34 98-31
2. Zorza  12 25 49-26
3. hard Plast 12 19 50-46
4. KS Olimpia 12 16 38-42
5. All black`s&Red`s 12  9 35-69
6. Vestra Vesteris (b) 12 1 27-83 

W klasyfikacji strzelców pro-
wadzi zawodnik Fenomena, Bar-
tek Rutkowski – 26 bramek.

W półfinale Pucharu Ligi: Fe-
nomen Ledger – Hard Plast 2:0. 
Wcześniej awans do finału za-
pewniła sobie Zorza, pokonując 
Olimpię 4:0. Finał – 20.06. ls ●

w niższych ligach.

derby dla 
oGrodnika

w rozgrywkach amatorów.

Fenomen mistrzem

ponad tysiąc startujących w biegu i nordic walking.

jedyna taka Perła…
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krzyżóWka z hasłem sudoku
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hasło z krzyżówki nr 704:
mamy PełNię wiOSNy.

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.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Tydzień spędzisz na poznawaniu ciekawych ludzi 
i odkrywaniu obiecujących perspektyw. Księżyc 
nad Tobą załagodzi wszelkie konflikty.

rak 21.Vi-22.Vii
Doskonały czas na nowe wyzwania. będziesz 
emanować mądrością i elokwencją. jeżeli zdajesz 
teraz egzamin, nie musisz się o nic martwić.

lew 23.Vii-22.Viii
Dopisze ci kondycja i dobre samopoczucie. 
W pracy jednak wpadniesz w niezły 
kołowrotek.

panna 23.Viii-22.ix
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrealizować 
teraz jedno z marzeń. Nie odpuszczaj sobie diety 
i dyscypliny.

waga 23.ix-23.x
Najbliżsi dostarczą ci tylu wrażeń, że nie zechcesz 
szukać dodatkowych poza domem. Trzymaj 
nerwy na wodzy.

skorpion 24.x-21.xi
To nie czas na flirty i miłostki. Lepiej zajmij się 
pracą, a już wkrótce będziesz mógł odcinać 
kupony.

strzeleC 22.xi-21.xii
Księżyc doda ci energii do działania. Rusz się 
do przodu. Nic w życiu nie przychodzi lekko 
i przyjemnie.

koziorożeC 22.xii-19.i
Wypełnij kupon totolotka, pieniądze 
na horyzoncie. masz teraz szczęście do gier 
losowych. możesz zaszaleć.

wodnik 20.i-18.ii
Gwiazdy napełnią Twoje serce ciepłymi uczuciami 
do całego świata. Kto potrzebuje dobrego słowa 
i wsparcia, na pewno uda się do ciebie.

ryby 19.ii-20.iii
możesz teraz liczyć na romantyczny gest ze strony 
partnera. Słuchaj intuicji, ona wskaże ci drogę.

baran 21.iii-20.iV
bez problemów pokonasz wszelkie przeszkody, 
a Twoje konto zasili niezły przypływ gotówki. 
uważaj na Lwa.

byk 21.iV-21.V
możecie teraz sobie pozwolić na flirtowanie. 
Dostrzeżesz nagle, że wokół ciebie jest wiele 
atrakcyjnych osób.
 wróżka aDraSTeja Tel. 692 893 871

horoskoP

Tychy, al. Piłsudskiego 12
• Świetna lokalizacja 

• Budynek biurowy z recepcją, 
 

LOKALE BIUROWE 
DO WYNAJĘCIA

CENA od 

28 

marketing@srodmiescie.tychy.pl 32 219 08 52 512 048 016 

reklama

Wynajmij wolne
boksy handlowe
w doskonałej przestrzeni

Czekamy na Ciebie, skorzystaj!
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