
bezpŁatny 
tyski 
tygodnik
Miejski

najlepszym tyskim sportowcom wręczono nagrody prezydenta miasta podczas uroczystej gali w teatrze małym.

nagroda za przedszkola
Tyski SportArt nagrodzony w Warszawie  
godłem promocyjnym Teraz Polska.

Rok przed... abrahamem
Przedwakacyjna rozmowa z ratownikiem, 
wiceprezesem tyskiego WOPR Marcinem Plutą.

Hel na kole
Dwójka tyszan chce dla Hospicjum Świetlikowo 
dojechać rowerami na Hel.3 136
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Wygrajcie to 
W barażach!
GKS Tychy potrzebował niemal cudu, by bezpośrednio awansować 
z pierwszego lub drugiego miejsca. Cud się nie zdarzył i o Ekstraklasę 
trzeba będzie się bić w barażach. Pierwszy z nich już w środę.
 str. 16

SileSia coraz mniej 
incognita
W minioną sobotę w Szkole Podstawowej nr 37 w Tychach odbył się 
finał V edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie „Silesia 
Incognita 2021”. Główna nagroda w postaci wycieczki do Parlamentu 
Europejskiego w Brukseli, ufundowana przez patrona konkursu, euro-
posła Łukasza Kohuta, powędrowała do uczniów z Przegędzy.
 str. 11
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil Peszat

◆ 10.06 DOsZłO DO Wy-
PaDku Na PrZejściu Dla 
PiesZych przy ul. Darwina. 
66-letnia kobieta, jadąca hyunda-
iem potrąciła 9-letniego chłopca, 
który najprawdopodobniej wje-
chał hulajnogą wprost pod nad-
jeżdżający pojazd. Kobieta była 
trzeźwa. W wyniku zderzenia 
z pojazdem, który miał poru-
szać się niewielką prędkością, 
9-letni chłopiec przewrócił się 
i doznał urazu głowy. Chłopiec 
został przetransportowany śmi-
głowcem do szpitala na dalsze 
badania.

Policja przypomina, iż obo-
wiązkiem pieszego jest zacho-
wanie szczególnej ostrożności 
podczas wchodzenia i prze-
chodzenia przez jezdnię oraz 
korzystania z przejścia dla pie-
szych. Zabrania się wchodzenia 
na jezdnię bezpośrednio przed 
jadący pojazd, w tym rów-
nież na przejściu dla pieszych. 
Z kolei kierowca zbliżając się 
do przejścia dla pieszych jest 
zobowiązany zachować szcze-
gólną ostrożność i zmniejszyć 
prędkość tak, aby nie narazić 
na niebezpieczeństwo pieszego 
znajdującego się na tym przej-

ściu albo na nie wchodzącego. 
Ma obowiązek ustąpić pierw-
szeństwa pieszemu znajdujące-
mu się na przejściu albo wcho-
dzącemu na to przejście (więcej 
o nowych przepisach piszemy 
na str. 8).

◆ tyscy POlicjaNci Zaj-
mujący się ZWalcZaNiem 
PrZestęPcZOści gOsPO-
DarcZej skontrolowali na ul. 
Katowickiej renaulta, w którym 
znajdowały się nielegalne papie-
rosy oraz tytoń. „Lewy” towar 
znaleziono również w mieszka-
niu kobiety. Łącznie policjanci 
przejęli ponad 10 tys. papierosów 
oraz 20 kilogramów tytoniu bez 
polskich znaków akcyzy. Czarno-
rynkowa wartość szacowana jest 
na ponad 27 tys. zł. Za to prze-
stępstwo Kodeks Karny Skar-
bowy przewiduje karę do 3 lat 
więzienia.

◆ Na ul. BeskiDZkiej (Dk 
1) W rejONie skrZyżOWa-
Nia Z al. NiePODległOści 
(na pasie w kierunku Katowic) 
doszło 10.06 do dwóch zda-
rzeń drogowych, w których 
udział wzięło łącznie 5 pojaz-
dów. W pierwszym brały dział 

trzy pojazdy: fiat uno, peugeot 
boxer i ciągnik siodłowy volvo 
z naczepą. Kierowca fiata, który 
zagapił się i ominął zjazd na al. 
Niepodległości i zatrzymał sa-
mochód na pasie wyłączonym 
z ruchu tak niefortunnie, że tył 
jego pojazdu wystawał na pas 
ruchu. Jadący za nim kierowca 
volvo nie miał czasu na reak-
cję i uderzył w tył osobówki, 
a ta następnie w bok jadącego 
od al. Niepodległości samocho-
du dostawczego. W chwili, gdy 
volvo z naczepą zatrzymało się, 
w jadącego za nim dostawcze-
go renaulta uderzył ciężarowy 
daf, doprowadzając do kolejne-
go zdarzenia. Na szczęście nikt 
z uczestników nie ucierpiał.

◆ 6.06 Na trasie Dk 86 
W kieruNku katOWic DO-
sZłO DO ZDerZeNia OPla 
i BmW. W zdarzeniu nikt nie 
ucierpiał, uszkodzone zostały 
tylko pojazdy. Z ustaleń policji 
wynika, iż kierujący bmw ude-
rzył w tył opla, którego kierowca 
skręcał w prawo w drogę leśną.

◆ skODa, fiat, tOyOta 
i laND rOver ZDerZyły się 
7.06 na ul. Katowickiej w rejo-

nie skrzyżowania z ul. Różaną. 
Ze wstępnych ustaleń pracują-
cych na miejscu policjantów wy-
nika, że kierowca land rovera nie 
zachował należytej ostrożności 
i uderzył w tył toyoty, która na-
stępnie uderzyła w fiata. Ten z ko-
lei uderzył w skodę

◆ NieZNaNy sPraWc a 
PO uPrZeDNim Wygięciu 
metalOWych DrZWi PiW-
Nicy bloku przy ul. Honoraty 
skradł elektronarzędzia o war-
tości 800 zł.

◆ W OstatNich DNiach 
skraDZiONO kilka rOWe-
róW. Z wnęki budynku przy 
al. Bielskiej złodziej zabrał ro-
wer marki rock rider o warto-
ści 1.099 zł. Z klatki schodowej 
bloku przy ul Konfederatów Bar-
skich skradziono rower merida 
big – wartość 3.500 zł, a z bu-
dynku przy ul. Sikorskiego – ro-
wer kross lea za 2.216 zł.

◆ ZNóW POlicjaNci Za-
trZymali kilku PijaNych 
kierOWcóW. Rekordzistą oka-
zał się 47-letni tyszanin, który 
jechał skodą felicja ul. Koper-
nika. Miał prawie 2,5 promila. 
ls ●

W najbl iższy  piątek ,  18 
czerwca w godzinach od 14 
do 19 w Punkcie Szczepień 
Powszechnych w Hali Spor-
towej przy al. Piłsudskiego 
20 będzie można się zaszcze-
pić przeciwko COVID-19 bez 
zbędnych formalności (bez 
konieczności wcześniejszej re-
jestracji i zapisów). Wystarczy 
przyjść z dokumentem tożsa-
mości.

W tym dniu dostępnych bę-
dzie 300 dawek szczepionki Pfi-

zer oraz 300 dawek szczepionki 
Astra Zeneca.

Nadal poszukiwane są chęt-
ne osoby, które chcą zostać 
wolontariuszami w Punktach 
Szczepień Powszechnych. Peł-
noletnie osoby mogą zdekla-
rować gotowość do pomocy 
w dowolnych przedziałach cza-
sowych. Tyskie Centrum Wo-
lontariatu przyjmuje zgłosze-
nia: mailowo: wolontariat@
razemtychy.pl lub telefonicz-
nie: 789 489 531. ●

Od roku w służbach podle-
głych MSWiA wprowadza-
ne były nowe numery telefo-
nów, jednak do tej pory można 
było dzwonić wybierając do-
tychczasowe. Od 1 lipca nato-
miast stare numery będą już 
nieaktywne i aby skontaktować 
się z Komendą Miejską Policji 
w Tychach i innymi jednost-

kami, trzeba wybrać nowy nu-
mer.

Jak informuje policja, aby wy-
konać połączenie z sieci publicz-
nej do jednostki policji, należa-
ło znać tzw. prefiks miejski, czyli 
ciąg cyfr, który poprzedzał numer 
wewnętrzny telefonu. Do dyżur-
nego KMP w Tychach był to nu-
mer „32 3256 255”. Po wprowa-
dzeniu prefiksu 47, numer miejski 
do dyżurnego KMP Tychy będzie 
wyglądał tak: 47 8551 255.

Taki też numer (w zależno-
ści od operatorów z prefiksem 
międzynarodowym – dla Polski 
+48), będzie widoczny na wy-
świetlaczach telefonów osób, 
do których zadzwonią policjan-
ci lub urzędnicy z numerów re-
sortowych. Dotychczas niezna-
ny numer strefy numeracyjnej 
47 jest obecnie prefiksem re-
sortowym, jakim posługują się 
wszystkie służby podległe MS-
WiA, w tym Policja, czy np. Straż 
Pożarna i nie należy obawiać się 
ich odbierania.

Nowe numery do poszczegól-
nych wydziałów Komendy Miej-
skiej Policji w Tychach znajdują 
się na stronie internetowej ko-
mendy oraz stronie BIP w za-
kładkach o danych teleadreso-
wych. ls ●

po wprowadzeniu prefiksu 47, numer miejski do dyżurnego KMP 
Tychy to: 47 8551 255.

noWe numery Policji

bez formalności – wystarczy przyjść.

SzczePienia dla każdego

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

przy al. Niepodległości 49 został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych, 

przewidzianych do sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności gruntu 

w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców dotyczący:

	 lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku wielolokalowym przy ul. Arkadowej 4a;

	 lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielolokalowym przy ul. Bohaterów 

Warszawy 34;

	 lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku wielolokalowym przy ul. Czystej 35;

	 lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku wielolokalowym przy ul. Czystej 35;

	 lokalu mieszkalnego nr 100 w budynku wielolokalowym przy ul. Czystej 31;

	 lokalu mieszkalnego nr 91 w budynku wielolokalowym przy ul. Czystej 31;

	 lokalu mieszkalnego nr 55 w budynku wielolokalowym przy ul. Czystej 33;

	 lokalu mieszkalnego nr 23 w budynku wielolokalowym przy ul. Ciasnej 7.

komunikat

Śmigłowiec LPR lądował w minionym tygodniu przy ul. Dąbrowskiego, by 
zabrać do szpitala potrąconego przez samochód 9-latka.
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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 
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w śRodę 9 czeRwca 
w paŁacu pRezydenckiM 
w waRszawie odbyŁa 
się uRoczysta gala 
wRęczenia nagRód 
„teRaz polska”. 
wśRód kilkuset 
noMinowanycH do tej 
najbaRdziej pRestiżowej 
nagRody w polsce, 
potwieRdzającej 
innowacyjność 
i jakość pRoduktów 
i usŁug znalazŁa się 
także fiRMa spoRtaRt 
– oRgan pRowadzący 
żŁobki i pRzedszkola 
w tycHacH.

Od blisko 10 lat SportArt wpro-
wadza własne projekty i innowa-
cje pedagogiczne odnosząc wiele 
sukcesów lokalnych i ogólno-
polskich. Warto przypomnieć, 
że w 2019 roku reprezentował 
nasz kraj w konkursie euro-
pejskim BeSport (wygrywając 
tę rywalizację w Polsce) zajmu-
jąc wysoką 7. lokatę w Europie! 
– SportArt dzisiaj to kilkana-
ście małych kameralnych pla-
cówek, gdzie dziecko jest pod-
miotem i wszelkie dostosowania 
prowadzone są pod tym kątem, 
korzystając z nowoczesnych 
technologii i metod nauczania, 
funkcjonowania, zarządzania 
z poszanowaniem jednak pol-
skich tradycji. W placówkach 
SportArt-u ogromne znaczenie 
ma również ekologia, którą wpro-
wadza się od wielu lat na różnych 
poziomach: żywienia, czystości, 
edukacji, mobilności etc. – mówi 
dyrektor organizacyjny firmy Pa-
weł Janas. – Dziś nasze placów-
ki mają w pełni wyposażone sale 
zarówno w pomoce edukacyjne 
jak i właśnie ekologiczne roz-
wiązania jak np. oczyszczacze 
powietrza, rekuperację, wodne 
odkurzacze, systemy ekologicz-
nych czyściw. Dzieci w żłobku 
i przedszkolu mają także wiele 
innowacyjnych zajęć oraz uła-
twione pole rozwoju na wielu 
płaszczyznach – dodaje.

SportArt niejednokrotnie re-
prezentował z sukcesami Tychy 
na arenie śląskiej i ogólnopol-
skiej, ale godło „Teraz Polska” 

to największe wyróżnienie. – Nie 
zapominajmy jednak o naszych 
partnerach – przypomina Paweł 
Janas. – Nasze żłobki i przed-
szkola mają wielu przyjaciół 
i to również im należą się dzi-
siaj gratulacje i podziękowania 
za wieloletnia współprace. Jedy-
nie wspólnie można było osiąg-
nąć tak wiele rzeczy – przypo-
mina. – Przedszkole SportArt 
od kilku lat dzięki współpra-
cy bezpośrednio z Miastem Ty-
chy działając całkowicie w syste-
mie oświaty publicznej i oferując 
swoje miejsca w rekrutacji miej-
skiej. To bardzo trafiony pomysł 
byłej wiceprezydent Darii Szcze-
pańskiej, rozwiązujący problem 
niedoboru miejsc w naszym mie-

ście, z którym cały czas jesz-
cze borykają się przecież inne 
inne gminy w całej Polsce. Ta-
kie rozwiązanie to idealny przy-
kład skutecznej synergii władz 
miasta i oświaty niepublicznej. 
Ta nagroda to również nagroda 
dla Miasta Tychy – podkreśla Pa-
weł Janas i informuje o zamiarze 
przekazania nagrody prezyden-
towi Tychów.

– Oczywiście nie osiadamy 
na laurach i mamy nadal wie-
le planów, w tym edukacyj-
nych, które zamierzamy rozwi-
jać bo fajne przedszkole to udane 
dzieciństwo – przypomina hasło 
promocyjne SportArt-u jego dy-
rektor pedagogiczna Iwona Po-
rembska. Mw ●

Miasto Tychy otrzymało tytuł 
Gminy na 5! w rankingu przy-
gotowywanym przez Studenckie 
Koło Naukowe Akceleracji, dzia-
łające w Szkole Głównej Handlo-
wej w Warszawie. Wyniki rankin-
gu i efekty badań prowadzonych 
w Instytucie Przedsiębiorstwa 
SGH, poświęconych zachowa-
niom przedsiębiorczym gmin 
w zakresie obsługi przedsiębior-
ców, przedstawiono podczas zdal-
nego Forum „Gmin na 5!”, orga-
nizowanego przez Szkołę Główną 
Handlową w Warszawie.

Konferencja ma na celu upo-
wszechnienie dobrych praktyk 
samorządu terytorialnego w za-
kresie tworzenia informacji pub-

licznej dla inwestorów i przedsię-
biorców z użyciem nowoczesnych 
mediów. Ponadto ma ona służyć 
wymianie doświadczeń związa-
nych z prowadzeniem badań na-
ukowych dotyczących tworzenia 
warunków rozwoju przedsiębior-
czości w polskich regionach.

– Niezmiennie od początku 
badania, głównym celem pro-
jektu „Gmina na 5!” była anali-
za funkcjonowania gmin w Pol-
sce. W dalszym ciągu istotnym 
elementem działalności gmin 
pozostaje komunikacja drogą 
elektroniczną pomiędzy nimi, 
a potencjalnymi inwestorami 
oraz przedsiębiorcami, jak rów-
nież innymi interesariuszami 

gmin. W czasie pandemii ele-
mentem nawet jeszcze bardziej 
kluczowym. Z dużą uwagą ana-
lizowano jak gminy wywiązują 
się z powierzonych zadań i po-
kładanych w nich oczekiwań oraz 
jakich używają narzędzi i metod 
do realizacji swoich funkcji – mó-
wią organizatorzy rankingu.

Wśród wyróżnionych w tego-
rocznej edycji konkursu „Gmina 
na 5!” znalazły się m.in.: Gdynia, 
Wrocław, Złotów, Sieradz, Sosno-
wiec, Tarnów, Nowa Ruda, Rypin, 
Sokołów Podlaski, Zebrzydowice, 
Białogard, Jawor, Mysłowice, Śro-
da Wielkopolska, Łęczna, Wesoła 
(Warszawa), Kielce, Rybnik, Biel-
sko-Biała, Gdynia, Płock. Ru ●

od 2 sieRpnia 2021 R. będą 
wydawane nowe wzoRy 
dowodu osobistego, 
zawieRające M.in. 
odcisk palca. to nie 
jedyne wpRowadzane 
zMiany. zMienią się 
teRMiny ważności 
wydawanycH dowodów 
w zależności od wieku 
osoby ubiegającej 
się o dokuMent, 
a elektRoniczna 
Możliwość zŁożenia 
wniosku będzie Możliwa 
tylko dla MaŁoletnicH 
do 12. Roku życia.

Dowody osobiste będą wydawane 
według nowego wzoru – warstwa 
elektroniczna dowodu dla osoby 
powyżej 12. roku życia, będzie za-
wierała także cechę biometryczną 
czyli odciski palców, a warstwa 
graficzna dodatkowo także od-
wzorowanie własnoręcznego pod-
pisu posiadacza dowodu. Odciski 
palców oraz podpis będą pobiera-
ne w siedzibie urzędu gminy pod-
czas złożenia wniosku o wydanie 
dowodu osobistego.

Istotną zmiana jest to, że od 2 
sierpnia nie każdy będzie miał 
możliwość elektronicznego zło-
żenia wniosku.

– Będzie to możliwe tylko dla 
małoletnich do 12. roku życia. 
Osoby starsze nie będą mogły 
tego zrobić. Konieczna będzie wi-
zyta w urzędzie (stanowisko nr 8 

w BOK na parterze Urzędu Mia-
sta). Co więcej, wnioski elektro-
niczne o wydanie dowodu wg 
dotychczasowego wzoru będzie 
można złożyć najpóźniej do 26 
lipca 2021 roku – mówi Anita 
Zdebel, naczelnik Wydziału Do-
wodów Osobistych w Urzędzie 
Miasta Tychy.

Od tego dnia przez tydzień, 
do 2 sierpnia – w ogóle nie będzie 
możliwości składania wniosków 
o wydanie dowodu osobistego 
elektronicznie. Ustawodawca 
w tym czasie będzie przygoto-
wywał się do uruchomienia no-
wego systemu. Nowością jest 
pojawienie się „mobilnej stacji 
urzędnika”.

– W przypadku osób obłożnie 
chorych i niepełnosprawnych, 
które nie mogą dotrzeć do urzę-
du, zostanie wdrożone nowe roz-
wiązanie – mobilna stacja urzęd-

nika. Przedstawiciel urzędu uda 
się do miejsca pobytu obywatela 
i wszystkie formalności związa-
ne z dowodem osobistym zosta-
ną załatwione bez wychodzenia 
z domu – dodaje Anita Zdebel.

Zmienią się także terminy 
ważności nowych dowodów 
w zależności od wieku posia-
dacza tego dokumentu: dowody 
wydawane osobom do 12. roku 
życia będą ważne 5 lat, wydane 
osobom powyżej 12. roku życia 
– 10 lat. W przypadku chwilo-
wego braku możliwości pobra-
nia odcisków palców, dowód 
będzie wydawany na okres 12 
miesięcy.

Co istotne, dotychczasowe do-
wody osobiste zachowują waż-
ność do upływu terminów w nich 
określonych. Nie będzie koniecz-
ności wymieniania ich na nowe. 
Ru ●

tychy nagrodzone przez warszawską Szkołę Główną Handlową.

gmina na 5! 

dowód z odCiskiem 
od 2 sieRpnia NOWE DOKuMENTy TOżSAMOŚcI.

nagroda za 
przedszkola
pRestiżowy tytuŁ DLA TySKIEj fIRMy OŚWIATOWEj.

Dyrektorzy SportArt-u Iwona Porembska i Paweł Janas na zdjęciu 
z Agatą Kornhauser-Dudą, która wręczała godła „Teraz Polska”.
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Prezydent Miasta Tychy
15 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie 

ul. Spokojnej i ul. Długiej w Tychach

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXVI/530/21 z dnia 25 marca 

2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Spokojnej i ul. Długiej w Tychach. [1], [2]

Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym ter-

minie do 6 lipca 2021 r., z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu 

i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie: [1], [2]

1) papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej 

na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,

2) elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/

skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym,

3) poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.

Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się:

1) w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,

2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.

umtychy.pl/w zakładce: Zamierzenia władzy  Obwieszczenia  Zagospodarowanie 

przestrzenne  Czerwiec 2021.

Informacja o ochronie danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej za-

kładce Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale Planowania 

Przestrzennego i Urbanistyki. [3], [4].

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej

/-/mgr Igor Śmietański

Podstawa prawna:

[1] art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) – zwanej dalej u.p.z.p.

[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-

dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-

wania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

[3] art. 8a ust. 1 – u.p.z.p.

[4] art. 17a – u.p.z.p.

Prezydent Miasta Tychy
15 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

centrum miasta Tychy

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXVIII/567/21 z dnia 27 maja 

2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla obszaru centrum miasta Tychy. [1], [2]

Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym ter-

minie do 6 lipca 2021 r., z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu 

i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie: [1], [2]

1) papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej 

na adres: Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,

2) elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/

skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym,

3) poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.

Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się:

1) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.

umtychy.pl/w zakładce Zamierzenia władzy  Zagospodarowanie przestrzenne  Ob-

wieszczenia  Zagospodarowanie przestrzenne  czerwiec 2021,

2) w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy.

Informacja o ochronie danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej za-

kładce Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale Planowania 

Przestrzennego i Urbanistyki. [3], [4]

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej

/-/mgr Igor Śmietański

Podstawa prawna:

[1] art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) – zwanej dalej u.p.z.p.

[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-

dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-

wania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

[3] art. 8a ust. 1 – u.p.z.p.

[4] art. 17a – u.p.z.p.

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Tychy

nr GWB.6740.5.2.2021.BC

z dnia 8 czerwca 2021r.

Na podstawie art. 11d ust 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363 

tj.) Prezydent Miasta Tychy zawiadamia, że na wniosek z dnia 28 kwietnia 2021r. (uzupełniony 

w dniu 19 maja 2021r., na podstawie art. 64 § 2 Kpa) Pana Adama Braziewicza, działającego 

na podstawie pełnomocnictwa z dnia 26 marca 2020r. Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic 

i Mostów w Tychach, który działa na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Tychy 

Nr 077.1/16/20 z dnia 24 marca 2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne 

w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn:

„Budowa ulicy Grabowej w Tychach”.
Inwestycją objęte są następujące nieruchomości lub ich części według katastru 

nieruchomości:

Gmina Tychy/Obręb Tychy

1801/49, 1821/49, 1644/61, 327/61, 1522/61, 1538/70, 1536/70, 1524/61, 1534/70, 

1532/70, 1871/62, 1530/69, 1575/65, 1576/65, 1651/65, 1577/65, 2183/76, 896/122, 

553/118, 2129/52, 2106/53, 1799/49, 1820/49, 175/57, 1539/59, 1521/61, 1537/70, 

1523/61, 1535/70, 1533/70, 1531/70, 1788/62, 1529/69, 1787/62, 1527/65, 415/67, 885/66, 

120, 886/6, 1041/61, 1042/61, 2097/61, 1289/61, 403/50, 172/50, 709/51, 2130/52, 813/55, 

812/55, 326/61, 1892/61, 56, 2175/45, 903/45, 1058/59, 1540/59, 750/68, 1408/68, 416/67, 

2094/77, 1673/77, 869/77, 870/77, 871/77, 1774/77.

Działki podlegające podziałowi:

1801/49, 1821/49, 1644/61, 327/61, 1522/61, 1538/70, 1536/70, 1524/61, 1534/70, 1532/70, 

1871/62, 1530/69, 1575/65, 1576/65, 1651/65, 1577/65, 2183/76, 896/122, 553/118.

Wobec powyższego informuje się, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego 

zawiadomienia, strony mogą składać w przedmiotowej sprawie wyjaśnienia i zastrzeżenia 

w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta w Tychach przy ul. Barona 30, w godzinach pracy 

Urzędu (informacja na stronie internetowej BIP UM Tychy).

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

z up. Prezydenta Miasta

Naczelnik Wydziału Budownictwa

/-/mgr inż. Dariusz Ferenc

komunikaty

Zarząd Transportu Metropoli-
talnego przechodzi do kolejne-
go etapu inwestycji. Zamonto-
wał 57 nowych elektronicznych 
tablic informacyjnych w 11 mia-
stach. Najwięcej zainstalowano 
ich w Tychach.

Łącznie w Tychach pojawiły się 
32 tablice Systemu Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej. 17 z nich 
zostało zgłoszonych już do odbio-
ru technicznego. Na pozostałych 

trwają pomiary i konfiguracje. 
Tablice znalazły się m.in. na przy-
stankach Tychy Hala Sportowa, 
Tychy Urząd Miasta, Tychy Ry-
nek, Tychy Osiedle „O”, czy Ty-
chy Targowisko.

– Mimo pandemii nie zwal-
niamy. Cały czas montujemy 
tablice i sprawdzamy ich dzia-
łanie. Już w prawie 30 gminach 
pasażerowie mogą na bieżąco 
sprawdzać, kiedy pojazd, na któ-

ry czekają, odjedzie z danego 
przystanku. Na obszarze, gdzie 
transport organizuje ZTM, dzia-
ła już 340 tablic elektronicznych. 
Jesteśmy coraz bliżsi zakończe-
nia tego projektu. Naszym ce-
lem jest oddane do użytku pa-
sażerom 550 takich urządzeń 
– wskazuje Jerzy Orenowicz na-
czelnik Wydziału Infrastruktury 
Komunikacyjnej w ZTM. 
kaMil peszat ●

Prezydent Tychów Andrzej Dziu-
ba stanął na czele nowego Stowa-
rzyszenia „Łączy nas samorząd”. 
Utworzyli go prezydenci naj-
większych miast woj. śląskiego. 
Jednym z pomysłodawców jego 
powołania był senator Zygmunt 
Frankiewicz, prezydent Gliwic 
w latach 1993–2019, a w jego 
władzach znaleźli się m.in. pre-
zydenci Katowic, Sosnowca, Biel-
ska-Białej, Rybnika, Gliwic i By-
tomia.

– Stowarzyszenie założyli-
śmy wspólnie z prezydentami 
największych miast wojewódz-
twa śląskiego, m.in. z Arkadiu-
szem Chęcińskim, Jarosławem 

Klimaszewskim, Piotrem Ku-
czerą, Mariuszem Wołoszem, 
Adamem Neumanemn, Krzysz-
tofem Matyjaszczykiem – powie-
dział prezydent Andrzej Dziuba. 
– Bez względu na poglądy poli-
tyczne, chcemy zadbać o intere-
sy samorządów i partyjne bar-
wy nie mają dla nas znaczenia. 
Gdyby PiS zrobił coś korzyst-
nego dla samorządu, będziemy 
to popierać. Ale będziemy się 
przeciwstawiać wszelkim dzia-
łaniom, które naszym zdaniem 
niszczą samorząd. Stowarzysze-
nie będzie działało na rzecz na-
szych gmin, a przede wszystkim 
z myślą o mieszkańcach. Bo sa-

morząd to największy sukces III 
RP i nie ma zgody na narrację, 
że samorządowcy przeszkadza-
ją w rozwoju kraju, że wójto-
wie, burmistrzowie i prezyden-
ci są nieudolni i nie radzą sobie 
z inwestycjami czy finansami 
gmin. Nie ukrywam, że naszym 
celem jest wystawienie za dwa 
lata w wyborach listy kandyda-
tów z nazwiskami sprawdzonymi 
w wyborach do Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego. Bo dlaczego 
w Sejmiku mają być tylko par-
tie polityczne? Dlaczego to Woj-
ciech Kałuża ma być języczkiem 
u wagi, a nie prawdziwi samo-
rządowcy? ls ●

Od 9 czerwca br. każdy posiadacz Karty Dużej Ro-
dziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał 
ją w wersji tradycyjnej, elektroniczną czy obu – 
będzie mógł z niej korzystać dzięki praktycznej 
aplikacji mObywatel. Osoby posiadające wyłącz-
nie karty tradycyjne nie muszą już wnioskować 
o domówienie formy elektronicznej i dokonywać 
opłaty.

Aplikacja mObywatel to cyfrowy portfel na doku-
menty i usługi. Dzięki aplikacji można m.in.:

bezpiecznie pobrać i okazać swoje dane,•	
realizować eRecepty bez podawania numeru •	
PESEL,
przechowywać potwierdzenie odbytego szcze-•	
pienia przeciwko COVID-19,
korzystać z mLegitymacji szkolnej lub studen-•	
ckiej.
Jest ona dostępna dla osób posiadających mToż-

samość (posiadających PESEL oraz dowód oso-

bisty) lub mLegitymację szkolną. Osoby nie po-
siadające dostępu do mObywatela, będą musiały 
pozostać przy tradycyjnej formie Karty Dużej Ro-
dziny. Ru ●

andrzej dziuba na czele nowego stowarzyszenia, które utworzyli prezydenci miast woj. śląskiego.

Łączy ich Samorząd
przyjdziesz na przystanek i wiesz kiedy przyjedzie autobus.

noWe tablice już W tychach

ważna zmiana dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

rodzina W aPlikacji
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WyciecZka Z tysZakami. flasH

Miejskie centrum Kultury wraz z Tyskimi Liniami Trolejbusowymi zorganizowały wycieczkę 
dla dzieci w towarzystwie miejskich maskotek – Tyszaków. W sobotnie popołudnie elektrobus 
zaparkował na Rynku, skąd ruszył ulicami miast. Ze śpiewem na ustach dzieciaki wraz ze skrzatami 
Tulą, Tikiem i Teo odwiedziły m.in. plac zabaw na Balbinie, Skwer Niedźwiadków czy plac „pod 
żyrafą”. Na koniec każde dziecko otrzymało upominki, wśród których znalazła się książka dla dzieci 
opowiadająca historię tyskich skrzatów autorstwa Magdaleny Kulus. kp ●

M
CK

reklama

W poniedziałek, 14 czerwca roz-
poczęła się rozbiórka wiaduktu 
w ciągu ul. Grota-Roweckiego, 
który za kilkanaście miesięcy 
ma zostać zastąpiony nowym tego 
typu obiektem. Utrudnienia dro-
gowe związane z tą inwestycją od-
czuwane są już od kilku tygodni, 
teraz dojdą do tego jeszcze zmia-
ny w funkcjonowaniu kolei.

„Jak informują Koleje Ślą-
skie, w rozkładzie jazdy nastą-
piły zmiany związane z prowa-

dzonymi pracami remontowymi 
wiaduktu nad torami na ul. Gen. 
Grota-Roweckiego.

„Od 13 czerwca 2021 do czerw-
ca 2022 roku postoje na przystan-
ku Tychy Grota-Roweckiego zo-
staną zawieszone. W dniach 
15–17 czerwca, 22–24 czerwca 
oraz 6–8 lipca nastąpi wstrzyma-
nie ruchu pociągów na odcinku 
Tychy – Tychy Lodowisko.

Przewóz podróżnych będzie rea-
lizowany autobusami komunikacji 

zastępczej S4 z dworca kolejowego 
w Tychach do lodowiska i z powro-
tem. Autobusy komunikacji zastęp-
czej również będą pomijać przy-
stanek Tychy Grota-Roweckiego” 
– czytamy w komunikacie.

Dodajmy, że rozpoczęcie roz-
biórki wiaduktu oznacza także cał-
kowitą likwidację możliwości pie-
szego przejścia, które do tej pory 
– z uwagi na zejście na peron przy-
stanku przy Grota-Roweckiego 
– było dopuszczone. ls ●

dwócH tyszan – adaM 
kowalczyk i dawid 
gRuszka – Mają zaMiaR 
podjąć się nie lada 
wyczynu. w czasie 
kRótszyM niż 66 godzin 
cHcą pRzejecHać 
tRasę 666 kM z tycHów 
na Hel. pRojekt swój 
nazwali „HigHway 
to Hell” i jest to akcja 
cHaRytatywna dla 
HospicjuM świetlikowo. 
panowie Ruszają 23 
czeRwca spod bRaMy 
sŁońca. planują tego 
dnia zoRganizować 
Happening z food 
tRuckaMi i innyMi 
atRakcjaMi.

Pomysłodawcą całego zamiesza-
nia jest Adam Kowalczyk, który 
zawodowo związany jest ze spor-
tami walki – prowadzi sklep 
ze sportowymi akcesoriami oraz 
walczy w klatce w formule K1. – 
Pomysł chodził za mną od lat. Po-
czątkowo chciałem ruszyć na Hel 
na nogach. Jednak na ziemię spro-
wadziły mnie sprawy organizacyj-
ne. Taka wyprawa liczona byłaby 
w tygodniach, a ja nie mogę so-
bie pozwolić na taki luksus. Ro-
wer jest zdecydowanie szybszym 
rozwiązaniem. Plan jest prosty: 
przejechać ponad trzysta kilome-
trów, troszkę się kimnąć i ruszyć 
prosto na metę – opowiada Adam 
Kowalczyk

Tyszanin ma na swoim koncie 
podobne przedsięwzięcia, ale jak 
sam mówi, to będzie najbardziej 
wymagające. Wcześniej choćby 
biegał długie zimowe dystanse bez 
butów, wszedł zimą na Klimczok 

w samych majtkach, a gdy zro-
biło się cieplej to zabrał ze sobą 
na plecach pięćdziesięciokilo-
wy worek treningowy mierzący 
180 cm. – Po pierwszych 50 me-
trach pojawił się ból. Trasę trzech 
kilometrów, którą normalnie ro-
bię w 30 minut, pokonałem w 5 
godzin. To była walka z każdym 
metrem, ze swoją słabością, któ-
ra pojawiła się dość szybko. Ten 
worek to był naprawdę wielki 
kawał drania, większy ode mnie. 
Szybko organizm stanął okoniem, 
a w głowie pojawiło się pytanie 
„po co to w ogóle robisz”... – No 
i jak wszedłeś już z tym workiem 
na Klimczok, to co zrobiłeś? – 
pytamy. – Jak to co? Zawiesiłem 
na drzewie i machnąłem z nim 
trzy rudny po trzy minuty – z roz-
brajającym uśmiechem komentu-
je Adam Kowalczyk.

– Nie boję się o przygotowanie 
fizyczne. Jako zawodnik K1 formę 
utrzymuję cały czas. Co prawda 

nie trenuję na rowerze, ale robiłem 
dystanse ponad 200 km. Jestem 
przekonany, że się uda. W sumie 
w mojej głowie to już się udało. 
Teraz wystarczy wytrzymać ból, 
który pojawi się po drodze. Ła-
twiej się go znosi, kiedy odrzu-
cisz możliwość porażki. Nowoś-
cią będzie dla mnie towarzystwo. 
W ringu wszystko zależy od ciebie. 
Nie możesz liczyć na asekurację, 
ale też martwisz się tylko o siebie. 
Co nie zmienia faktu, że cieszę się 
z towarzystwa Dawida. To pozy-
tywny i równie zawzięty świr. Je-
stem przekonany, że będziemy się 
razem uzupełniać – dodaje. 

Poczynania duetu można śle-
dzić na Facebooku na profilu Pro-
jekt rowerowy „Highway to HEL” 
– 666 km poniżej 66 h. W dwa ty-
godnie profil zebrał ponad półty-
sięczną społeczność. Wszystkie 
zebrane datki zostaną przekazane 
Hospicjum Świetlikowo. 
kaMil peszat

Jak informuje kierownictwo Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Ty-
chach, 14 czerwca rozpoczęto 
zapisy na kontynuację nauki w se-
mestrze jesiennym 2021 roku.

Kontynuacji dokonują tyl-
ko i wyłącznie słuchacze zapi-
sani na semestr wiosenny 2021. 
W pierwszej kolejności należy 
zapisać się na zajęcia, dopiero 
po upewnieniu się, że jest miej-
sce w danej grupie, uiścić opłatę. 
Wniesienie opłaty za zajęcia bez 
uprzedniego zapisania się nie 
gwarantuje miejsca.

Chętni mogą deklarować chęć 
kontynuacji nauki w dniach od 14 
do 25 czerwca. Sposoby dokony-
wania kontynuacji:
–   słuchacze realizujący naukę 

w formie konspektów: – telefo-
nicznie – 32 326 51 01, w godzi-

nach od 9 do 14. lub za pośred-
nictwem poczty elektronicznej 
– tylko i wyłącznie na adres 
kontynuacjautwtychy@gma-
il.com

–   słuchacze uczący się stacjonar-
nie, on line oraz grupy sporto-
we: bezpośrednio u wykładow-
ców/instruktorów
Dla słuchaczy nowych oraz 

tych, którzy mieli przerwę w na-
uce na UTW, zapisy na zajęcia re-
alizowane będą w dniach 26 i 27 
lipca. Szczegóły zapisów podane 
zostaną na początku lipca.

Uniwersytet letni Utw
Tradycyjnie tyski Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku zaprasza 
na zajęcia wakacyjne, przezna-
czone dla słuchaczy zapisanych 
i uczęszczających na zajęcia 

w semestrze wiosennym 2021. 
Będą one realizowane od 28 
czerwca do 23 lipca (rękodzieło 
od 26 lipca do 13 sierpnia), zaś 
zapisać się na nie będzie moż-
na do 18 czerwca (codziennie 
w godz. 10-13) wyłącznie tele-
fonicznie, pod numerem 32 326 
51 01.

Przypominamy, że w ofercie za-
jęć Uniwersytetu Letniego UTW 
znajdują się zajęcia dydaktyczne: 
rysunek (poniedziałki), ręko-
dzieło (środy), podstawy obsługi 
komputera (wtorki), język angiel-
ski, włoski i niemiecki (wtorki), 
turystyka (wtorki), brydż (wtor-
ki i piątki) oraz zajęcia sportowe: 
marsze z elementami gimnasty-
ki (poniedziałki i wtorki) i nor-
dic walking (czwartki). 
ww ●

chcesz kontynuować naukę? Zapisz się!

utW latem i jeSienią
koleje śląskie: przez rok bez przystanku na Grota-Roweckiego.

autobuS zaStęPczy

Hel na kole 
tRasę 666 kM DLA ŚWIETLIKOWA cHcE POKONAć TySKI DuET. 

Dawid Gruszka i Adam Kowalczyk.
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takiej gali spoRtowej 
w tycHacH jeszcze 
nie byŁo! w czwaRtek, 
10 czeRwca, podczas 
uRoczystego 
spotkania w teatRze 
MaŁyM uHonoRowano 
wszystkicH najlepszycH 
tyskicH spoRtowców 
2020 Roku – wRęczono 
spoRtowe nagRody 
i wyRóżnienia 
pRezydenta tycHów 
oRaz statuetki 
w plebiscycie 
na najpopulaRniejszego 
spoRtowca 2020 Roku, 
oRganizowanego pRzez 
MosiR i Redakcję „twoicH 
tycHów”.

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Po raz pierwszy uroczystość trans-
mitowana była online na stronach 
społecznościowych Urzędu Mia-
sta, a wręczanie nagród przeplata-
ne było akrobatycznymi popisami 
i wyjątkowym muzyczno-tanecz-
nym spektaklem, przygotowanym 
przez Teatr Tańca Dyemotion.

teatr pełen… sportu
Z uwagi na przedłużające się jesz-
cze obostrzenia (połowa zajętych 
miejsc na widowni Teatru Małe-
go, maseczki, dezynfekcja rąk) 
postanowiono rozdzielić uroczy-
ste wręczanie Nagród Prezyden-
ta w Dziedzinie Kultury i Spor-
tu. Po prostu widownia jest zbyt 
za mała, by w ograniczonej liczbie 
pomieścić zarówno ludzi kultu-
ry, jak i sportu. Dlatego wręczenie 
nagród w dziedzinie kultury od-
będzie się w innym terminie.

W miniony czwartek Teatrem 
Małym zawładnęli zatem spor-
towcy, by wziąć udział w podwój-
nej gali. Sportowe Wyróżnienia 
Prezydenta odebrało siedmioro 
sportowców, a ich obecność naj-

lepiej świadczy o różnorodno-
ści sportowych dyscyplin, w któ-
rych tyszanie stali się mistrzami. 
Na scenie zjawiła się Karolina 
Białas – znakomita łyżwiarka fi-
gurowa, medalistka mistrzostw 
Polski w kategoriach młodzieżo-
wych; Zofia Brzoza – jedna z naj-
lepszych polskich siatkarek mło-
dego pokolenia, reprezentantka 
Polski; Paweł Kosek – czołowy 
biegacz na długich dystansach, 
powołany do kadry Polski; Waw-
rzyniec Latus, jeden z najbardziej 
utytułowanych polskich spor-
towców w podnoszeniu cięża-
rów osób niepełnosprawnych; 
trener Bogdan Przybycin, ini-
cjator powstania przed 21 laty 
sekcji lekkoatletycznej pod egi-
dą MOSiR, którego zawodnicy 
zdobyli ponad 200 medali zawo-

dów mistrzowskich PZLA, w tym 
20 medali rangi mistrzostw Pol-
ski; Alicja Pyszka-Bazan obec-
nie czołowa polska triathlonist-
ka na dystansie sprinterskim 
i Ironman 70.3 oraz Szymon 
Topolnicki – multimedalista mi-
strzostw Polski w biegach, pierw-
szy od wielu dekad tyszanin, któ-
ry jako senior zdobywa medale 
MP w lekkoatletycznych konku-
rencjach olimpijskich.

wystrzelali 15 tysięcy
Nagroda Prezydenta w wysokości 
15 tys. zł trafiła natomiast do Ślą-
skiego Towarzystwa Strzeleckiego 
– od lat najwyżej klasyfikowane-
go klubu na Śląsku w swojej dy-
scyplinie sportowej, w składzie 
którego są medaliści i multime-
daliści imprez rangi mistrzostw 

Polski. Trenerowi i prezesowi 
klubu, byłemu szkoleniowcowi 
kadry olimpijskiej i narodowej 
Polski w strzelectwie sportowym 
i pięcioboju towarzyszyły czołowe 
zawodniczki: Wioletta Pawluczek, 
Weronika Paszek, Kacper Stępień, 
Julia Szklanny, Aleksandra Moi-
czek oraz Paweł Baniusiewicz.

Nagrody i Wyróżnienia Pre-
zydenta wręczali jego zastępcy: 
Hanna Skoczylas, Maciej Grama-
tyka i Igor Śmietański oraz prze-
wodnicząca Rady Miasta Barba-
ra Konieczna.

statuetki dla 
najpopularniejszych
A potem przyszedł czas na uho-
norowanie Najpopularniejszych 
Sportowców 2020, wybranych 
przez kibiców w Plebiscycie 
MOSiR-u i redakcji „Twoich 
Tychów”. Otrzymaliśmy 2.821 
głosów w dwóch kategoriach – 
młodzieżowców i seniorów. Ory-
ginalne statuetki odebrali: w kat. 
seniorów – Julia Korzuch, lek-

koatletka, podwójna medalistka 
lekkoatletycznych MP (indywi-
dualnie na 400 m ppł i w szta-
fecie 4x400 m) oraz złota meda-
listka Akademickich Mistrzostw 
Polski, a wśród młodzieżowców 
– Kacper Gruźla, hokeista, brą-
zowy medalista MP, młodzieżo-
wy reprezentant Polski. Przypo-
mnijmy, iż poszczególne piątki 
uzupełnili: młodzieżowcy – 2. 
Paweł Ścierski (kolarz MTB), 
3. Zofia Brzoza (siatkówka), 4. 
Paweł Tuz (siatkówka), 5. Karo-
lina Białas (łyżwiarstwo figuro-
we); seniorzy – 2. Bartosz Ciura 
(hokej), 3. Przemysław Wrona 
(koszykówka), 4. Damian Miller 
(siatkówka), 5. Sylwia Łaskawska 
(hokej).

Uroczystą Galę Sportową 
uświetniły występy akrobatycz-
ne. Zgromadzeni sportowcy, tre-
nerzy, działacze i goście obejrzeli 
popisy Anny Filipowskiej-Niekłań 
– mistrzyni świata w akrobatyce 
powietrznej, finalistki 5. edycji 
programu „Mam Talent”. Wystą-

piła także jej 8-letnia wychowan-
ka Nikola Dynak, uczennica Szko-
ły Podstawowej nr 40 w Tychach, 
która sięgnęła po wicemistrzostwo 
Aerial World Championship czy-
li mistrzostw świata w akrobaty-
ce powietrznej na kole. Dodajmy, 
iż niedawno tyszanka zdobyła 
mistrzostwo Śląska w akrobaty-
ce sportowej i skokach na ścieżce 
w Bielsku-Białej (w klasie młodzie-
żowej). Był także popis Antoniny 
Trojanowskiej – mistrzyni świa-
ta i wielokrotnej mistrzyni Polski 
w akrobacjach na szarfie, a galę za-
kończył występ Teatr Tańca Dy-
emotion, Muzyka, kompozycje 
taneczne i gimnastyczne połączo-
ne zostały z bodypaintingiem, co 
w świetle UV dało efekt z pogra-
nicza bajki, fantazji i magii.

Wszystkim nagrodzonym i wy-
różnionym serdecznie gratuluje-
my i już teraz zapraszamy do ko-
lejnej edycji Plebiscytu MOSiR-u 
i „Twoich Tychów”, w którym wy-
bierać będziemy Najpopularniej-
szych w 2021 roku. ●

wielka gala sportowa 
nagRoda pRezydenta tycHów DLA ŚLąSKIEGO TOWARZySTWA STRZELEcKIEGO, SIEDEM WyRóżNIEń ORAZ STATuETKI DLA NAjPOPuLARNIEjSZycH SPORTOWcóW W PLEBIScycIE MOSIR I 
„TWOIcH TycHóW”.

Od prawej: reprezentujący prezydenta Tychów jego zastępcy – Igor Śmietański i Hanna Skoczylas oraz wyróżnieni sportowcy, kolejno: Szymon 
Topolnicki, Alicja Pyszka-Bazan, Bogdan Przybycin, Karolina Białas, Zofia Brzoza, Paweł Kosek i Wawrzyniec Latus.

Laureaci plebiscytu MOSiR i „Twoich Tychów” na najpopularniejszego sportowca 
2020 roku: Kacper Gruźla (młodzieżowiec) i Julia Korzuch (senior).

Prestiżowa Nagroda Prezydenta Tychów za osiągnięcia sportowe w roku 2020 trafiła do strzelców z najlepszego 
na Śląsku klubu w tej dyscyplinie – Śląskiego Towarzystwa Strzeleckiego Tychy. Na zdjęciu zawodnicy wraz 

z trenerem Krzysztofem Rymskim (w środku) oraz Maciejem Gramatyką i Barbarą Konieczną (z lewej).
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reklama

na przejściu
W artykule 13. znowelizowa-
nej ustawy czytamy: „Pieszy 
znajdujący się na przejściu dla 
pieszych ma pierwszeństwo 
przed pojazdem. Pieszy wcho-
dzący na przejście dla pieszych 
ma pierwszeństwo przed po-
jazdem, z wyłączeniem tram-
waju.”

Zapis ten wzbudził pewne 
kontrowersje i niektórzy z eks-
pertów mają wątpliwości czy od-
niesie oczekiwany skutek. Mówi 
on zarówno o „znajdowaniu” 
się pieszego na przejściu jak 
i o „wchodzeniu” na nie, a prob-
lem polega na tym, że nie spre-

cyzowano, co oznacza „wcho-
dzenie”. Może to powodować, 
że kierowcy będą musieli szyb-
ko interpretować zachowanie się 
pieszego. Należy zatem przyjąć, 
iż teraz nie ma znaczenia, czy 
pieszy zdążył już postawić nogę 
na jezdni, czy dopiero zamierza 
to zrobić. W obu przypadkach 
kierowca będzie zobowiązany 
ustąpić mu pierwszeństwa.

Warto jednak przypomnieć, iż 
nadal obowiązuje art. 14 zabra-
niający wchodzenia na jezdnię 
bezpośrednio przed jadący po-
jazd, w tym również na przejściu 
dla pieszych. Jeśli zatem pieszy 
nagle wbiegnie pod koła samo-

chodu, sprawcą wypadku pozo-
staje wciąż osoba, która wkro-
czyła na jezdnię, nie upewniając 
się uprzednio, że jest to bez-
pieczne.

Wyjątkiem od tej zasady są 
przejścia przy torowiskach, 
na których nadal pieszy musi 
ustąpić pierwszeństwa tramwa-
jowi, a nie odwrotnie.

Ale i tak kierowców czeka 
spora zmiana, chociażby zwią-
zana z koniecznością ustępo-
wania pierwszeństwa nie tyl-
ko tym pieszym, którzy już są 
na pasach, ale także tym, któ-
rzy na nie wchodzą. Kierujący 
pojazdami muszą zatem zacho-
wać większą ostrożność w okoli-
cy przejść i zwolnić – w noweli-
zacji ustawy czytamy: „Kierujący 
pojazdem, zbliżając się do przej-
ścia dla pieszych, jest obowiąza-
ny zachować szczególną ostroż-
ność, zmniejszyć prędkość tak, 
aby nie narazić na niebezpie-
czeństwo pieszego znajdującego 
się na tym przejściu albo na nie 
wchodzącego i ustąpić pierw-
szeństwa pieszemu znajdujące-
mu się na tym przejściu albo 
wchodzącemu na to przejście”.

gest pieszego
Przy przejściach dla pieszych 
obowiązek zachowania szczegól-
nej ostrożności przy okazji prze-
kraczania jezdni lub poruszania 
się nią ciąży zarówno na pie-
szym, jak i na kierującym. Za-
sadą powinna być zwykła ludz-
ka uprzejmość i kultura z obu 
stron. Wydaje się, iż – wzorem 
niektórych krajów – właściwe 
powinno być sygnalizowanie 
przez pieszego chęci przecho-
dzenia na drugą stronę jezdni. 
Gest w postaci podniesienia ręki 
czy nawiązanie kontaktu wzro-
kowego powinny być informacją 
dla kierującego.

Pieszy i kierowca powinni my-
śleć przede wszystkim o sobie, 
nie zaś o tym po czyjej stronie 
są przepisy czy prawo. Na stro-
nie Komendy Miejskiej Poli-
cji w Tychach czytamy „Warto, 
żeby zarówno pieszy znał cenę, 
jaką może zapłacić za swoje lub 
czyjeś błędy, a kierujący pamię-
tał, jak niebezpieczne dla pie-
szego jest zderzenie z pojazdem 
i jak tragiczne może być w skut-
kach. Ta świadomość powinna 
skłaniać kierowców do unikania 
niebezpiecznych sytuacji i szcze-

gólnej troski o pieszego. Jeśli 
wszyscy uczestnicy ruchu będą 
mieć na uwadze bezpieczeństwo 
własne i innych, tragicznych zda-
rzeń będzie coraz mniej”.

na pasach – bez telefonów
Znowelizowane przepisy zabra-
niają pieszym, przechodzącym 
przez pasy czy torowisko, korzy-
stania z telefonów komórkowych 
lub innych urządzeń elektro-
nicznych w sposób, który może 
ograniczać możliwość obserwacji 

sytuacji na jezdni podczas wcho-
dzenia i przechodzenia przez 
przejście dla pieszych lub jezdnię. 
Niezastosowanie się do nowego 
przepisu grozi mandatem.

limit prędkości i minimalna 
odległość
A inne zmiany? Wprowadzo-
ny został stały limit prędko-
ści w terenie zabudowanym – 
maksymalnie 50 km/godz., bez 
względu na porę dnia (chyba, 
że znaki drogowe stanowią ina-

czej). Do tej pory nocą można 
było jeździć o 10 km/godz. szyb-
ciej niż w ciągu dnia. Ponadto 
na drogach ekspresowych i au-
tostradach kierowcy będą zo-
bowiązani do zachowywania 
określonej odległości od poprze-
dzającego samochodu. Powinna 
ona wynosić połowę prędkości, 
z którą porusza się samochód. 
Np. przy 120 km/h na liczniku, 
trzeba będzie jechać co najmniej 
60 m od pojazdu znajdującego 
się z przodu. ls ●

pieszy z pierwszeństwem
pRzy pRzejściacH dla pieszycH OBOWIąZEK ZAcHOWANIA SZcZEGóLNEj OSTROżNOŚcI cIąży ZARóWNO NA PIESZyM, jAK I NA KIERującyM.

Ostatnie tygodnie nauki w roku 
szkolnym 2020/2021 odbywa-
ją się na zwolnionych obro-
tach. Kto chce poprawić ocenę 
– ma do tego prawo, ale na ogół 
nauczyciele mają wystarczająco 
dużo ocen z nauczania zdalnego, 
by wystawić stopnie na świade-
ctwie. Ważne jest natomiast od-
budowanie więzi społecznych, 
a Dzień Dziecka był dobrą oka-
zją, by uczestniczyć w rajdach, 
turniejach, zabawach.

Na 1 czerwca w Zespole Szkół 
nr 5 przygotowano Szkolny 
Rajd Integracyjny, zorganizo-
wany przez nauczycieli Graży-
nę Labus i Michała Jońcę oraz 
bibliotekarkę Jolantę Rolnik. 
Celem rajdu była nie tylko in-
tegracja klas po długiej nie-
obecności w szkole, ale też po-
znanie miasta i jego ważnych 
historycznie obiektów (pomni-
ki, krzyże, tablice pamiątkowe, 
rzeźby miejskie, skwery, cieka-

wa roślinność, itp.), doskonale-
nie umiejętności pracy z mapą 
w terenie oraz aktywne spędze-
nie czasu na świeżym powie-
trzu. Na trasie rajdu było pięć 
punktów kontrolnych.

Rajd zakończył się w OW Pa-
procany, gdzie jury zapoznało się 
z kartami rajdowymi, potwier-
dzającymi obecność przy pięciu 
punktach kontrolnych. Imprezę 
zakończył mecz siatkówki ucz-
niów z nauczycielami. ls ●

integracja i aktywny wypoczynek.

budoWlanka na rajdzie

polska zajMuje jedno z czoŁowycH Miejsc 
w euRopie, jeśli cHodzi o liczbę wypadków 
śMieRtelnycH pieszycH w ciągu Roku. 
w pRzeliczeniu na Milion Mieszkańców 
euRopejska śRednia wynosi 10, podczas gdy 
w polsce giną Rocznie 22 osoby. znowelizowane 
pRzepisy o RucHu dRogowyM, któRe obowiązują 
od 1 czeRwca, Mają popRawić te statystyki, 
cHoć oczywiście i tak wszystko spRowadza się 
do tego, na ile będą pRzestRzegane pRzez obie 
stRony – kieRowców i pieszycH.

Podczas szkolnego rajdu uczniowie Budowlanki przemierzyli wzdłuż i wszerz 
Tychy, odwiedzając najciekawsze miejsca w naszym mieście.
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Więcej Na WWW.kultura.tychy.Pl

16 czeRwca, środa
godz. 17 – SPOTKANIE 
Z PODRóżNIKIEM Piotrem 
Mojżyszkiem nt. mikrowypraw 
w najbliższym otoczeniu 
(Szkoła Podstawowa nr 23, 
ul. jedności 51)
godz. 18 – TuRy KuLTuRy: 
spotkanie z aktorem Piotrem 
Polkiem (MBP – Mediateka, al. 
Piłsudskiego 16)

17 czeRwca, czwartek
godz. 17 – SZTuKA X MuZy 
– projekcja filmu dla dorosłych 
„Invictus – niepokonany” (MBP 
– Mediateka, al. Piłsudskiego 
16)
godz. 18 – cZWARTKI 
Z TEATREM dla dorosłych: 
Dojrzały Triumwirat Teatralny 
– „Opowieści zamkniętego 
lasu” – spektakl Teatru 
ALAMAT z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kobiórze 
(Klub McK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)
godz. 19 – cZWARTKI 
Z TEATREM dla dorosłych: 
Dojrzały Triumwirat 
Teatralny – „chop od mojij 
baby” – spektakl Teatru Dla 
Dorosłych z Bieruńskiego 
Ośrodka Kultury (Klub McK 
Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

18 czeRwca, piątek
godz. 19 – „PLANETA 
DZIKA” – rozmowa 
z podróżnikami Alicją 
i Bartkiem Maciejewskimi cz. 
1 (transmisja online na profilu 
fB i youTube McK Tychy)
godz. 21.30 – KINO 
fREELOVE – plenerowy pokaz 

filmu „Happy End” (ogród 
Miejskiego centrum Kultury, 
ul. Bohaterów Warszawy 26)

19 czeRwca, sobota
godz. 10 – KSIĘżNIcZKI 
– warsztaty rodzinne 
towarzyszące wystawie 
„Księżniczki i dziewczyny 
(Muzeum Miejskie, pl. 
Wolności 1)
godz. 11 – AuKSO4KIDS – 
„Gama i pasażerowie: f – Ewa 
Podleś” – warsztaty muzyczne 
dla dzieci (warsztaty 
dźwiękowe online)
godz. 11 – STAROTySKIE 
ANIMAcjE DLA DZIEcI 
– animacje i warsztaty dla 
najmłodszych (Placa zabaw 
przy Szkole Podstawowej nr 1, 
pl. Wolności 4)
godz. 11 – BAjKOTEKA 
– projekcja filmu dla dzieci 
„Maleństwo i przyjaciele” 
(MBP – Mediateka. 
Al. Piłsudskiego 16)
godz. 11 – KADRy 
DZIELNIcy – powrót 
do przeszłości: Osiedle c 
wczoraj i dziś – kameralne 
warsztaty fotograficzne 
i spacer (zbiórka przed 
restauracją Kolorowy Talerz, 
ul. Grota-Roweckiego 68)
godz. 17 – STAND uP: 
Magda Kubicka (Klub 
Muzyczny underground, pl. 
Korfantego 1)

20 czeRwca, niedziela
godz. 12 – AuKSO ON 
SIDE – Matinée: Max Richter 
– koncert (Mediateka, al. 
Piłsudskiego 16)

godz. 17 – „PRZySTANEK” 
– premiera spektaklu Sceny 
Młodych Teatru Małego 
(Pasaż Kultury Andromeda, 
pl. Baczyńskiego)
godz. 18 – KRyPTONIM 
OBIEKT czyli cud nad Rawą 
– tyska premiera filmu 
dokumentalnego Wojciecha 
Wikarka o hokejowych 
MŚ 1976 (Mediateka, al. 
Piłsudskiego 16)
godz. 19 – „PLANETA 
DZIKA” – rozmowa 
z podróżnikami Alicją 
i Bartkiem Maciejewskimi cz. 
2 (transmisja online na profilu 
fB i youTube McK Tychy)

21 czeRwca, poniedziałek
godz. 16 – LETNI PARK 
ZABAW SDK „Tęcza” – 
w programie pokazy 
baniek mydlanych, zabawy 
i konkurencje sportowe, 
malowanie buziek, balony 
(Tereny zielone w Parku św. 
franciszka, ul. Armii Krajowej)

16 czeRwca, godz. 
18 – spotkanie z 
aktoReM piotReM 
polkieM, Mediateka 
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11 czerwca w Spółdzielczym 
Domu Kultury „Tęcza” odbył się 
wernisaż ciekawej wystawy foto-
grafii natychmiastowej. Autorka 
zademonstrowała ok. 200 zdjęć, 
których nie trzeba wywoływać, 
gdyż są gotowe zaraz po wciś-
nięciu spustu migawki.

Martę Nowakowicz-Jan-
kowiak do wystawienia swo-
ich prac zaprosiła Barbara Ko-
nieczna (przewodnicząca Rady 
Miasta Tychy), która zawodowo 
związana jest z działalnością pla-
cówki. – Jest nam niezmiernie 
miło, że Marta przyjęła nasze 
zaproszenie – mówiła na wer-
nisażu B. Konieczna. – Techni-
ka i narzędzia, którymi operuje 
fotografka, są bardzo mało po-
pularne w naszym kraju, tym 
bardziej cieszymy się, że wysta-
wa potrwa aż do końca sierpnia 
– dodała.

Wystawa pani Marty jest częś-
cią jej pracy dyplomowej, którą 
broni w Krakowskiej Szkole Ar-
tystycznej pod okiem Marzeny 
Kolarz. – Marta jest artystą świa-
domym i samodzielnym. Cykl, 
który zrealizowała, jest dopra-
cowany pod każdym szczegó-
łem, czuć, że autorka nie idzie 
na kompromisy, a kadry wypeł-
nia kreatywnością i pasją, przez 
co efekt końcowy jest tak dobry 
– chwali promotorka.

Bohaterka wystawy podczas 
wernisażu wyjaśniła, dlaczego 
tak bardzo lubi fotografię na-
tychmiastową. – Jakiś czas temu 
uczyłam się pracować w techni-

ce gumy chromianowej, w której 
zrobienie jednego zdjęcia trwa 
trzy dni, bez pewności czy zdję-
cie wyjdzie... W fotografii na-
tychmiastowej cieszę się efek-
tem zaraz po wykonaniu zdjęcia. 
Poza tym one zawsze wychodzą. 
W przenośni i dosłownie, z apa-
ratu. To jest cudowne uczucie, 
któremu towarzyszą prawdziwe 
emocje. Takich zdjęć nie robi się 
seriami, są stosunkowo rzadkie, 
przez co pamięta się dokładnie 
moment ich zrobienia. Ta fo-
tografia zapisuje obrazy w nas 
samych, zapisuje emocje. Naj-
lepsze fotografie nie potrzebu-
ją opisów, by je wywołać. Bez 
nich nie byłoby fotografii. Dzi-
siejsza wystawa to szeroko ro-
zumiana fotografia krajobrazo-
wa. Prekursorem krajobrazowej 
fotografii natychmiastowej był 
Ansel Adams, współpracujący 
z firmą, która pierwsza wpro-
wadziła na rynek tego typu 
sprzęt. Ja skupiłam się na swo-
im najbliższym otoczeniu, czy-
li na Tychach, które po pro-
stu uwielbiam. Mam nadzieję, 
że oglądając zdjęcia będą pań-
stwo bawić się równie dobrze jak 
ja, podczas ich wykonywania – 
opowiadała autorka wystawy.

Marta Nowakowicz-Janko-
wiak jest absolutną fascynat-
ką fotografii natychmiastowej, 
a zwłaszcza marki Instax. Apa-
ratów tej marki posiada całą ko-
lekcję, zaś samych zdjęć wyko-
nała ponad półtora tysiąca. Jak 
zauważa, w Polsce takie aparaty 

kojarzone są głównie z zabaw-
ką dla dzieci, jednak na zacho-
dzie korzystali z nich tacy arty-
ści jak wspomniany Adams czy 
Andy Warhol. Na wystawie au-
torka zaprezentowała ogromne 
powiększenie jednego ze swych 
zdjęć, które zostało wielokrot-
nie naświetlone, tworząc abs-
trakcyjny krajobraz miasta nocą. 
– To zdjęcie prezentuje widok 
z mojego balkonu. Mam w swo-
jej kolekcji aparaty o specyficz-
nych możliwościach, o ciemnych 
obiektywach, ale pozwalające 
wielokrotnie naświetlić mate-
riał światłoczuły. Takim właśnie 
sprzętem wykonałam tę fotogra-
fię. Jak już wspomniałam wcześ-
niej, daje mi to mnóstwo radości 
– komentuje fotografka.

Tyszanka na wernisażu po-
chwaliła się świetną wiadomoś-
cią, mianowicie została amba-
sadorką marki Instax w Polsce. 
Gratulujemy i zapraszamy do ga-
lerii SDK „Tęcza”.
kaMil peszat ●

Marta nowakowicz-jankowiak pokazała swoje kraj-obrazki.

zdjęcia, które 
zaWSze Wychodzą

Marta Nowakowicz-Jankowiak.

MEDIATEKA Bilety na wydarzenia 
w ramach sezonu 

koncertowego 
AUKSO Orkiestry 

Kameralnej Miasta 
Tychy są dostępne 

w punktach sprzedaży 
Ticketmaster na 

terenie całego 
kraju, w sklepie 

internetowym 
www.ticketmaster.pl 

oraz w Mediatece 
na godzinę przed 

rozpoczęciem 
wydarzenia 

(w przypadku 
dostępności miejsc).

CZERWIEC  
2021

Prezydent 
Miasta Tychy
zaprasza

dyrektor

kurator

TYCHY
MEDIATEKA

al. Piłsudskiego 16 
Tychy

SEZON 6.10

HAYDN 
– SYMFONIE 
LONDYŃSKIE 102 & 103 
Z WERBLEM NA KOTŁACH
23.05  |  godz. 12:00

cykl: AUKSO ON/SIDE

MATINÉE – MAX RICHTER
20.06  |  godz. 12:00

partnerzy: patroni medialni:

AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy jest instytucją współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

sponsor:organizatorzy:

reklama
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Wynajmij wolne
boksy handlowe
w doskonałej przestrzeni

Czekamy na Ciebie, skorzystaj!

Na ciekawą formę współpracy 
zdecydowały się trzy amatorskie 
grupy teatralne: Teatr dla Doro-
słych z Bieruńskiego Ośrodka 
Kultury, teatr Alamat z Gmin-
nego Domu Kultury w Kobiórze 
oraz działający w Klubie MCK 
w Urbanowicach teatr DoRo. 
Zawiązały mianowicie Dojrza-

ły Triumwirat Teatralny, który 
ma służyć nie tylko integracji lu-
dzi sceny z najbliższej okolicy, ale 
przede wszystkim ułatwić dotar-
cie amatorskim grupom do szer-
szej publiczności.

– W skrócie ma to wyglą-
dać tak: każdy ze współpracują-
cych zespołów zaprasza do siebie 

ze spektaklami dwa pozostałe i tak 
po kolei widzowie we wszystkich 
trzech ośrodkach zobaczą przed-
sięwzięcia powstałe u sąsiadów 
zza miedzy – tłumaczy inicjator 
projektu Piotr Adamczyk z Klubu 
MCK w Urbanowicach.

Pierwsze działania Triumwi-
ratu odbędą się już w najbliższy 
czwartek, 17 czerwca. Gospo-
darzem pierwszego spotkania 
będą Tychy, a konkretnie Klub 
MCK w Wilkowyjach przy ul. 
Szkolnej 94, który – w przeci-
wieństwie do placówki urbano-
wickiej – dysponuje potrzebną 
sceną. Tego dnia o godz. 18 ko-
biórski teatr Alamat zaprezentu-
je widowni swój spektakl „Opo-
wieści zamkniętego lasu” w rez. 
Stefanii Dyduch i Teresy Mal-
charek, zaś o godz. 19 bieruń-
ski Teatr dla Dorosłych poka-
że komedię omyłek autorstwa 
Marcina Melona „Chop od mojij 
baby”. W kolejnych odsłonach 
Triumwiratu akcja przeniesie się 
do Bierunia i Kobióra.

Wstęp na czwartkowe spekta-
kle jest wolny, obowiązują jednak 
zapisy pod numerem tel. 32 227 
26 22 lub. 691 770 344.
ww ●

III Tyski Konkurs Pisania 
na Komputerze dobiegł końca. 
Tak jak w roku ubiegłym najlep-
szy wynik konkursu uzyskał Ma-
teusz Duraj, który poprawił swój 
zeszłoroczny rezultat (5677) o 170 
uderzeń uzyskując tym samym 
5847 uderzeń. Nagrody rozdano 
w Pasażu Kultury Andromeda.

– Bardzo się cieszę z frekwen-
cji, która drugi rok z rzędu utrzy-
muje się na wysokim poziomie, 
jak na miejski konkurs – mówi 
Tomasz Budziosz, pomysłodawca 
konkursu. – W tym roku, tak jak 
w poprzednim, zgłosiło się ponad 
80 osób. Chciałbym przypomnieć, 
że w mistrzostwach Polski bierze 
udział ok. 500 zawodników. Nie 
mamy się zatem czego wstydzić, 
zwłaszcza że nasi uczestnicy zdo-
bywają wyniki, których nie po-
wstydziliby się czołowi zawod-
nicy w kraju. Nie moglibyśmy 
pochwalić się takimi świetnymi 
rezultatami, gdyby nie pani pre-
zes firmy Interinfo Teresa Waw-
rzynek, która jest trenerem pisa-
nia na komputerze i przygotowała 
dwa teksty dla naszych uczestni-
ków. Wraz ze stowarzyszeniem 
Interinfo zapewniła obsługę tech-
niczną konkursu na wysokim po-
ziomie – dodaje.

Uczestnicy mieli za zada-
nie przez 10 minut pracować 

z każdym z tekstów, po czym 
sumowano wyniki. – Najlep-
szy w całym konkursie okazał 
się Mateusz Duraj, który uzy-
skał wyniki 5819 i 5847 czyli 
razem 11.666 uderzeń – chwali 
Teresa Wawrzynek. – Zachęca-
my pana Mateusza, żeby wybrał 
się z nami na mistrzostwa świa-
ta, bo poziom, który reprezen-
tuje, na pewno pozwoli znaleźć 
się wysoko na liście. W tym roku 
przygotowałam dla uczestników 
tekst o neurobiologii roślin oraz 
o przygotowaniu do prowadze-
nia konferencji. Cieszą mnie ko-
mentarze zwrotne uczestników, 
że teksty były ciekawe i coś z nich 
wynieśli. To oznacza, że przepi-
sują ze zrozumieniem. Co nie 
jest takie oczywiste – śmieje się 
prezes Interinfo.

W tym roku po raz pierwszy 
przyznano przechodnią nagro-
dę za najlepszy wynik w histo-
rii konkursu. Otrzymał ją Mate-
usz Duraj. – Nigdy nie ćwiczyłem 
bezwzrokowego pisania na kla-
wiaturze – przyznaje szczerze naj-
lepszy uczestnik. – Moje pierwsze 
biurko miało taką wysuwaną pół-
kę na klawiaturę, która w sumie 
często była schowana. Tak zro-
dziła się potrzeba i tak nauczy-
łem się korzystać bezwzrokowo 
z klawiatury. Szybkość ćwiczyłem 

grając w gry online. Ta przydaje 
się podczas rozgrywek. Od czasu 
do czasu z ciekawości sprawdza-
łem swoją szybkość korzystając 
z odpowiednich stron interneto-
wych, kiedy usłyszałem o konkur-
sie pomyślałem, że fajnie byłoby 
się zmierzyć – dodaje.

W III Tyskim Konkursie Pisa-
nia na Komputerze miejsca zaję-
li: Seniorzy:

1. Mateusz Duraj (5819 + 
5847 = 11.666, 2). Paulina Mro-
zik (4676 + 4654 = 9330), 3. Rafał 
Krawczyk (4156 + 4120 = 8276); 
Juniorzy: 1. Mateusz Mosler 
(3722 + 3631 = 7353), 2. Daniel 
Ślusarczyk (3070 + 3302 = 6372), 
3. Mateusz Jurczyk (2756 + 2900 
= 5656); Młodsi juniorzy: 1. Szy-
mon Fuchs (3358 + 3445 = 6803) 
(SP nr 5), 2. Sebastian Berezow-
ski (2916 + 2835 = 5751), 3. To-
masz Uciechowski (2884 + 2754 
= 5638) (SP nr 5); Ranking dru-
żynowy SP: 1. SP nr 5 (16326), 
2. SP nr 14 (14578), 3. SP nr 10 
(8895); Ranking drużynowy po-
nadpodstawowe: 1. Technikum nr 
2 w Tychach (16.529), 2. ZS nr 6 
(10.140).

Konkurs został zorganizowany 
prze Młodzieżową Radę Miasta 
wraz z Stowarzyszeniem Interinfo 
oraz stowarzyszeniem Inicjatywa 
Tyska. kaMil peszat ●

w Minioną sobotę w szkole 
podstawowej nR 37 w tycHacH 
odbyŁ się finaŁ V edycji 
wojewódzkiego konkuRsu 
wiedzy o Regionie „silesia 
incognita 2021”. gŁówna 
nagRoda w postaci wycieczki 
do paRlaMentu euRopejskiego 
w bRukseli, ufundowana pRzez 
patRona konkuRsu, euRoposŁa 
Łukasza koHuta, powędRowaŁa 
do uczniów z pRzegędzy.

– Śląsk jest dla nas miejscem niesłychanie 
ważnym i tym konkursem chcemy pogłębić 
wiedzę na temat regionu – witała uczest-
ników finału Aleksandra Matuszczyk, dy-
rektor Muzeum Miejskiego w Tychach, 
współorganizatora, obok SP 37, konkursu 
„Silesia Incognita”. Następnie oddała ona 
głos Marcinowi Melonowi – wielkiemu orę-
downikowi śląskości, który konkurs przed 
laty zainicjował i prowadzi do dziś.

Po zdalnych eliminacjach, do sobot-
niego finału jury zakwalifikowało 30 naj-

lepszych dwuosobowych drużyn ze szkół 
w kilkunastu śląskich miastach, w tym 
z Tychów. W pierwszym etapie finału ze-
społu musieli m.in. rozpoznać znane ko-
biety z historii Śląska, rozpoznać utwory 
muzyczne twórców związanych z regio-
nem czy biografie wielkich Ślązaków.

Do drugiego etapu jury, w skład któ-
rego weszli: historyk Michał Dzióbek, 
historyczka sztuki Aleksandra Gorze-
lik, etnolożka Klaudia Roksela i repor-
tażystka Dorota Brauntsch, zakwalifiko-
wało do ścisłego finału sześć najlepszych 
drużyn. W II etapie najlepiej spisały 
się Aleksandra Morawiec i Anna Mu-
sioł ze Szkoły Podstawowej w Przegę-
dzy i to one odwiedzą europosła Kohu-
ta w Brukseli. Kolejne miejsca zajęli: 2. 
Aleksandra Tekla i Marcelina Szolich 
(Rudziniec), 3. Julia Szlęzak i Wiktoria 
Węgrzyn (Sławków), 4. Szymon Sidło 
i Marta Szczotka (Katowice), 5. Aleksan-
dra Cimoch i Julia Wesołowska (Bytom), 
6. Lilianna Banasiewicz i wiktoria Leś-
niewicz (Rudzica). ww ●

w minionym tygodniu rozdano nagrody dla najszybciej piszących.

Setki znakóW na minutę

Mateusz Duraj (z lewej) – najszybciej piszący na klawiaturze tyszanin.
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silesia Coraz mniej inCognita
RozstRzygnięto piątą edycję WOjEWóDZKIEGO KONKuRSu WIEDZy O REGIONIE.

wspólne działania amatorskich grup teatralnych z Tychów, Kobióra i Bierunia.

Sceniczny triumWirat

reklama

W tyskim finale wzięło udział 30 drużyn z całego regionu śląskiego.
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wampirzy lifting – czym się 
charakteryzuje?
Wampirzy lifting zyskał popular-
ność dzięki takim gwiazdom jak 
Kim Kardashian, która przyzna-
ła się, że go stosuje. Choć sama 
nazwa brzmi upiornie, jest to tak 
naprawdę mezoterapia osoczem 
bogatopłytkowym, który jest 
wstrzykiwany podskórnie. Pa-
cjenci decydują się na zabieg, 
jeśli chcą poprawić elastyczność 
skóry. Wampirzy lifting nie jest 
zabiegiem chirurgicznym, tylko 
kosmetycznym, dlatego można 
go wykonać w profesjonalnym 
gabinecie.

Warto wiedzieć, że ostrzykiwa-
nie osoczem od dawna jest stoso-
wane w ortopedii, chirurgii czy 
stomatologii.

osocze bogatopłytkowe 
– co to jest?
Na tle innych zabiegów medycy-
ny estetycznej wampirzy lifting 
wyróżnia naturalność, którą uzy-
skuje się dzięki autotransplanto-
logii. Tajemnica kryje się właś-
nie w osoczu bogatopłytkowym 
(PRP – Plateled Rich Plasma) 
pozyskiwanym z krwi pacjenta. 
Jest to preparat krwiopochodny, 
w którym znajdują się głównie 

peptydy stymulujące komórki 
do podziału uczestniczące w od-
nowie biologicznej skóry.

wskazania do zabiegu
Wampirzy lifting jest polecany 
zwłaszcza osobom, które chcą 
pozbyć się zmarszczek: wo-
kół oczu, na szyi, na dekolcie, 
na dłoniach, wokół fałd noso-
wo-wargowych, na czole czy 
na policzkach. Ponadto zabieg 
ten jest popularny wśród osób, 
które chcą stymulować włosy 
do wzrostu poprzez zahamowa-
nie procesu łysienia.

Wampirzy lifting to przede 
wszystkim w pełni naturalna al-
ternatywa dla osób, które boją się 
botoksu. Wstrzykiwania krwią 
podejmują się zwłaszcza pacjen-
ci ze skórą wymagającą biostymu-
lacji oraz odnowy. Do zabiegu nie 
kwalifikują się osoby bardzo mło-
de oraz seniorzy.

jakie efekty?
Do najbardziej zauważalnych 
efektów wampirzego liftingu 
można zaliczyć:
•		rewitalizację	skóry	(zwłaszcza	

zauważalną wokół oczu oraz 
na szyi);

•		wygładzenie	zmarszczek	oraz	
fałd;

•		wyraźną	poprawę	napięcia	skó-
ry;

•		zniwelowanie	blizn	potrądzi-
kowych;

•		zahamowanie	łysienia;
•		szybsze	gojenie	ran	po	uprzed-

nich zabiegach laserowych.

przebieg zabiegu
Pierwszym etapem przed przy-
stąpieniem do wstrzykiwania 
pod skórę osocza bogatopłyt-
kowego jest rozmowa pacjen-
ta z lekarzem, który będzie 
przeprowadzał zabieg. Podczas 
wywiadu zapyta on o wszyst-
kie przebyte choroby, również 
te dziedziczne, ponieważ one 
mogą być przeciwwskazaniem 
do przeprowadzenia liftingu. 
Powinien on dokładnie omówić, 
co będzie się działo w trakcie, 

a także czy pojawią się ewentu-
alne skutki uboczne.

Następnie za pomocą strzy-
kawki jest pobierana krew pa-
cjenta (ok. 8 ml), która następnie 
trafia do wirówki horyzontal-
nej. W niej oddzielane jest oso-
cze z bogatymi płytkami od czer-
wonych krwinek. Do powstałego 
preparatu jest dodawany chlorek 
wapnia lub trombina stymulujące 
produkcję cytokin — białek, któ-
re będą odpowiadały za wzrost 
komórek. Tak przetworzony pre-
parat PRP lekarz może aplikować 
pacjentowi dwojako – za pomocą 
metody stosowanej w mezotera-
pii (punkt po punkcie) lub wo-
lumetrii (liniowo wzdłuż zmar-
szczek).

Pier wsze  e fekty  widać 
po siedmiu dniach od wykona-
nia zabiegu, jednak tak napraw-
dę trzeba poczekać trzy miesią-
ce. Wtedy komórki zaczynają 
produkować więcej kolagenu, 
który odpowiada za elastycz-
ność skóry. Osoby, które zde-
cydowały się na zabieg przed 
ukończeniem 35 lat, powinny 
powtarzać go co 12-24 mie-
siące. Między 35. a 45. rokiem 
życiem należy pójść ponow-
nie na zabieg między 9. a 12. 
miesiącem. Osoby po 60., któ-
re zdecydowały się na wam-
pirzy lifting, powinny powtó-
rzyć go po 3, 9 oraz 18 miesiącu 
od pierwszego zabiegu, by pod-
trzymać efekty. as ●

reklama

wampirzy lifting
pod gRoźną nazwą KRyjE SIĘ NIEGROźNy ZABIEG POPRAWIAjący ELASTycZNOŚć SKóRy.

reklama

waMpiRzy lifting to jeden z najpopulaRniejszycH 
zabiegów, któRego gŁównyM celeM jest pozbycie 
się zMaRszczek. wokóŁ tego teMatu naRosŁo wiele 
Mitów, dlatego postanowiliśMy bliżej pRzyjRzeć 
się pRobleMatyce wstRzykiwania osocza pod skóRę. 
spRawdzaMy, jak wygląda zabieg waMpiRzego 
liftingu oRaz jakie efekty Można osiągnąć.
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wykoRzystuje tRzy 
pRzeŁoMowe z punktu 
widzenia tecHnologii 
oRaz efektywności 
leczenia tecHniki 
steRowania eneRgią, 
dostaRczaną 
w postaci pRecyzyjnego 
pRoMienia laseRowego 
do oka. panie 
i panowie – oto laseR 
fotokoagulacyjny 
pascal!

Jest to w pełni zintegrowane urzą-
dzenie, zaprojektowane w celu 
leczenia chorób siatkówki, któ-
re zapewnia szybsze, precyzyjne 
i bezpieczne leczenie dzięki za-
stosowaniu techniki mikropulsów 
(impaktów). Maksymalnie laser 
może wykonać do 56 impaktów 
w czasie krótszym niż 620 mili-
sekund.

lekarze wybierają pasCal
– Najlepsi lekarze wybierają PA-
SCAL ze względu na zaawanso-
waną technologie, łatwość uży-
cia i doskonałe wyniki kliniczne 
– mówi Artur Okoński z tyskiego 
salonu Art. Optyk. – Technologia 
ta zrewolucjonizowała okulistycz-
ną koagulację laserową, oferując 
szybsze, wysokiej jakości zabiegi 
i większy komfort pacjenta.

Obecnie technologia laserowa 
PASCAL jest najbardziej zaufaną 
technologia laserową wśród oku-

listów na całym świecie. Opra-
cowana we współpracy z Uni-
wersytetem Stanforda metoda 
fotokoagulacji PASCAL leczy za-
burzenia siatkówki i jaskry przy 
użyciu pojedynczego miejsca lub 
zestawu mikropulsów wybranych 
przez lekarza. Co najważniejsze, 
laser został zaprojektowany, aby 
zapewnić większe bezpieczeń-
stwo, kontrolę i elastyczność przy 
mniejszym dyskomforcie i więk-
szej skuteczności dla pacjentów.

krótsze leczenie
Dzięki technologii zastosowa-
nej w urządzeniu PASCAL czas 

trwania zabiegu jest około 5 razy 
krótszy niż w przypadku trady-
cyjnej fotokoagulacji siatkówki. 
Znacząco krótszy czas zabiegu 
przekłada się z kolei na znacz-
nie większy komfort pacjenta, 
ale i zmniejszenie zmęczenia le-
karza. – Dzięki krótkotrwałym 
impaktom uzyskujemy znacz-
nie korzystniejszy efekt leczni-
czy – mówi Artur Okoński z Art. 
Optyk. – Po pierwsze znacznie 
mniejsze ryzyko wystąpienia 
bólu i powikłań np. obrzęku 
plamki, a po drugie: możliwość 
terapii w mniejszej ilości sesji. 
as ●

w pRzyszŁyM Roku 
oddziaŁ Rejonowy 
wodnego ocHotniczego 
pogotowia 
Ratunkowego w tycHacH 
będzie świętowaŁ 
jubileusz 50-lecia, 
a niebaweM, bo 29 
czeRwca obcHodzony 
będzie tRadycyjny 
dzień Ratownika, 
ustanowiony w 1927 
toku. o MinionyM Roku 
oRaz zbliżającyM 
się sezonie letniM 
RozMawiaMy z MaRcineM 
plutą, wicepRezeseM 
oddziaŁu Rejonowego 
wopR w tycHacH.

„twoje tychy”: najtrudniejszy 
dla was był chyba ubiegłoroczny, 
pierwszy lockdown?
marciN Pluta: – Rzeczy-
wiście, początek epidemii 
wszystkim najbardziej dał 
się we znaki, bo baseny 
zostały całkowicie zamknięte 
– od marca do czerwca. Potem 
zdjęto obostrzenia i rozpoczęła 
się w miarę normalna praca, 
kończyliśmy rozpoczęte kursy, 
itd. W listopadzie ponownie 
zamknięto baseny, ale mimo 
ograniczeń, mogliśmy pracować, 
bo trenowały grupy sportowe. 
Obecnie na basenach obowią-
zuje 50-procentowa frekwencja. 
Do tej połowy nie są jednak 
wliczane osoby już zaszczepione. 
Jeśli np. na basen może pomieś-
cić 120 osób, wejść może 60, ale 
jeśli przyjdzie więcej i ustawi się 
kolejka a w będą w niej osoby 
mające przy sobie zaświadczenie 
o zaszczepieniu, mogą spokojnie 
wejść na obiekt. I ta liczba może 
sięgnąć 120 osób. To samo 
dotyczy np. saun. Na otwartych 
wodach ograniczeń nie ma, 
należy jednak przestrzegać 
ogólnych zasad, w tym zachowa-
nia dystansu.

w ostatnich latach brakowało 
ratowników. czy ostatni rok 
pogłębił te problemy?
– Tak, chociaż związane 
jest to nie tyle z epidemią, 
co ze zmianami w przepisach. 
Ustawa, która pojawiła się 
kilka lat temu, ograniczyła 
nasze możliwości. Kiedyś 
było tak, że młodszy ratownik 
mógł pracować, jednak liczba 
ratowników młodszych nie 
mogła przekraczać 50 proc. 
ratowników, zatrudnionych 
na danym obiekcie. To była duża 
pomoc, bo mówimy o osobach 
przeszkolonych, które mogły 
udzielić pomocy. Nowe przepisy 
mówią o tym, że pełnoprawnym 
ratownikiem jest osoba, która 
ukończy kurs kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, a może 
go ukończyć jedynie osoba 
pełnoletnia, która skończyła 18 
lat. Duża rzesza ratowników, 
która zasilała kadrę ratowniczą 
– odpadła. To spowodowało, 
iż problemów nie brakuje: 
poszukuje ratowników kąpielisko 
„Żabka” w Łaziskach Górnych, 
otwarty basen w Lędzinach, 
w Bieruniu. Na Krytej Pływalni 
w Tychach załoga się też się 
zmienia, ale staramy się uzu-
pełniać kadrę. Brakuje jednak 
młodych ludzi w wieku 16-17 
lat, którzy zdobyli podstawowe 
uprawnienia i mogliby pracować. 

Teraz nie mogą, bo nie ukończyli 
wspomnianego kursu.

jakie są obecnie wymagania, 
by zostać ratownikiem?
– Są cztery warunki. Po pierwsze 
trzeba zaliczyć szkolenie 
ratowników wodnych, po drugie 
przejść kurs kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, następnie 
posiadać dodatkowy patent 
np. sternik motorowodny, 
żeglarz lub podobny i trzeba 
być członkiem organizacji, 
która ma pozwolenie MSWiA 
do wykonywania ratownictwa 
wodnego. Jeśli spełnia się te 
cztery warunki, można zostać 
pełnoprawnym ratownikiem, ale 
jeśli natomiast tylko trzy, bo nie 
ma się 18 lat i nie może mieć 
skończonego kursu kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy, w świetle 
ustawy nie można być ratow-
nikiem. To powoduje, że cześć 
osób, mimo chęci i spełnienia 
pozostałych warunków, nie 
może wykonywać obowiązków 
ratownika.

a płace nie przyciągają nowych 
chętnych?
– Przyciągają, choć nie wszędzie. 
Nad morzem i w znanych ośrod-
kach wczasowych nie ma z tym 
problemów, bo tutaj zarobki 
sięgają 5-6 tys. złotych. To nie 
jest mało, zważywszy, że chodzi 
np. o osoby w wieku 18 lat, 
które mają wakacje. Za granicą 
te zarobki są jeszcze większe, 
więc chętnych do wyjazdu także 
jest sporo. Natomiast w innych 
regionach kraju takich stawek 
nie ma.

cały czas organizujecie kursy, więc 
zainteresowanie pracą ratownika 
pewnie nadal jest duże...
– Tak, mimo tych różnych 
ograniczeń, frekwencja jest 
duża. Na kursie na młodszego 
ratownika mamy obecnie 
około 30 osób i tyle samo jest 
na wyższym stopniu, czyli 
na ratowników wodnych. Chodzi 
tylko o Oddział Tyski, a przecież 
w każdym większym mieście 
w województwie organizowane 
są takie kursy. W skali woje-
wództwa jest to zatem duża 
grupa ludzi i choć tak wiele osób 
kończy kursy, kadry ratowniczej 
i tak brakuje. Niektóre otwarte 
kąpieliska nie będą działały, 
bo jeśli nie ma ratowników, 
akwenu nie można udostępnić 
dla pływających.

ow paprocany to nie grozi 
– kąpielisko ma być czynne 
od 20 czerwca. jesteście gotowi 
do sezonu? pomijając rzecz jasna 
kwestię sinic, które skutecznie 
przerywają sezon wypoczynkowy 
w paprocanach.

– Na sinice wpływu nie mamy… 
W zależności od pogody, 
pojawiają się wcześniej lub 
później. Jeśli będzie wysoka 
temperatura i nie będzie opadów, 
niestety będą zdecydowanie 
szybciej, a przy opadach deszczu 
i niższych temperaturach będą 
później. Pod względem ilościo-
wym obsada ratownicza w OW 
Paprocany się nie zmieni. Obszar 
kąpieliska wyznaczają pomosty, 
więc liczba ratowników jest stała. 
Już od jakiegoś czasu działa wy-
pożyczalnia sprzętu pływającego, 
naszą bazę sprzętową uzupełnili-
śmy o quada, który będzie służył 
zabezpieczeniu całego jeziora. 
Tam, gdzie dojazd samochodem 
jest mocno utrudniony, w razie 
wypadku ważne jest przetrans-
portowanie osoby potrzebującej 
pomocy do karetki, która nie 
może dojechać. Sprzęt wodny – 
łodzie, skuter są przygotowane, 
a wszystko zostało ostatecznie 
sprawdzone podczas niedziel-
nych zawodów triathlonowych.

przed sezonem organizowaliście 
spotkania z dziećmi i młodzieżą 
szkolną dotyczące bezpieczeństwa 
nad wodą. czy w tym roku też się 
odbędą?
– Nie organizujemy ich 
ze względu na nadal obo-
wiązujące obostrzenia. Były 
to pokazy dla kilku szkół, dla 
dużych grup – 500, nawet 1000 
osób. Teraz byłoby to bardzo 
utrudnione, biorąc pod 
uwagę rozporządzenia MSWiA 
dotyczące zgrupowań. Stąd 
większy obowiązek informowa-
nia o bezpiecznych zachowaniu 
nad wodą i zagrożeniach spada 
na barki szkół i nauczycieli.

o czy zatem pamiętać?
– Przede wszystkim o tym, 
by kąpać się tam, gdzie są 
ratownicy. Zawsze trzeba 
sobie zadać pytanie – co będzie, 
jak mi się coś stanie? Jak 
szybko może do mnie dotrzeć 
pomoc? Woda jest żywiołem 
i konieczna bywa szybka pomoc. 
Pogotowie czy straż pożarna 
potrzebują na dojazd więcej 
czasu, a w wodzie pomoc musi 
być niemal natychmiastowa. 
Kilka minut więcej przesądza 
o zdrowiu i życiu. Nie należy 
wody lekceważyć, popisywać 
się. To, że ktoś dobrze pływa 
na basenie, nie znaczy, że równie 
dobrze będzie sobie radził w 
morzu  czy w jeziorze. Kiedy jest 
się rozgrzanym słońcem, należy 
wchodzić do wody powoli i 
absolutnie nie należy skakać do 
wody w nieznanych miejscach. 
Szczególnie należy dbać i pilno-
wać nad wodą najmłodszych, 
nawet jeśli już potrafią pływać.
leszek sobieRaj ●

siła mikropUlsów
Milowy kRok W TEcHNOLOGII LEcZENIA OKuLISTycZNEGO.

reklama

Laser staje się coraz potężniejszą bronią w walce z chorobami oka.
ar

c.

rok przed… abraHamem
RozMowa z MaRcineM plutą, WIcEPREZESEM ODDZIAłu REjONOWEGO WODNEGO 
OcHOTNIcZEGO POGOTOWIA RATuNKOWEGO W TycHAcH 

Marcin Pluta. 
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ogłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

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

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

æ  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! NAJLEPIEJ 
ZAPŁACĘ! 603 578 739

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 RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE     

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

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 

Firma budowlana 32 lata stażu specjalizu-
je się: malowanie domów, dachów, krycie 
papą, blachą i inne Tel; 531 351 746 lub 
723 442 989
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. Cyganerii15. 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:

Bistro z obiadami domowymi zatrud-
ni kucharkę - tel: 516 175 264
Bistro z obiadami domowymi zatrud-
ni pomoc kuchenną - dorywczo , tel: 
516 175 264

Zatrudnię górnika emerytowanego lub 
pracownika do przyuczenia z okolic Tychów. 
Zapraszam do kontaktu : 696 609 349

nieRucHoMości:

KUPIĘ

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

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 MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737 938 416

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  - za gotówkę. Tel: 
501 503 735. 
Kupię za gotówkę mieszkanie. Telefon: 
501 503 735. 

SPRZEDAM
Sprzedam garaż przy ul. G. Roweckiego 
obok starej myjni. Cena 36.000 zł Tel. 502 
338 823
Sprzedam mieszkanie Tychy, al. Niepod-
ległości. 2/3 pokoje, I piętro z balkonem, 
metraż – 44,60 m2 + piwnica. Cena – 
247 000 zł.  BN VOTUM: 501 503 735.
Sprzedam działki w Bieruniu Nowym. 
Powierzchnie od 1330 m2 do 4700 m2. 
Cena od 90 zł. /m2. Tylko w BN VOTUM: 
501 503 735.
Sprzedam działkę budowlaną 1000m2 
w Bojszowach Nowych bez pośredników 
Tel. 501 325 108

WYNAJMĘ
Pokój z łazienką do wynajęcia 665 27 27 15
Wynajmę pomieszczenie na działalność 
gospodarczą ( były bar piwny os. B) 
Tel.507 746 533

Wynajmę hale 150m2 na działce 2400m2 w 
Tychach ul. Oświęcimska Tel. 501 325 108 
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www.tychy.pl

ogłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

Do wynajęcia Tychy os. O mieszkanie 
50m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 10 
piętro 1800 + media Tel. 721 094 396
Przyjmę Pana na kwaterę 793 460 704
Tychy ul. Budowlanych -  Lokal Użytko-
wy 8 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 
700 zł.  + media + kaucja.  BN VOTUM: 
501 503 735.

Szukam mieszkania, pokoju do wynajęcia 
783 516 447

BIURA NIERUCHOMOŚCI

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

Tychy, os. E, M-3 , 1 piętro, 50,5m2, po re-
moncie. cena 339000zł VIPART 509 733 977
Sosnowiec, M-3 , 5 piętro, 32,6 m2,cena 
165000 zł, VIPART 790 855 188
Tychy os. R, M-5, 78 m2, 5 piętro, cena 
370000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś.B.M-2, 34 m2, 2 piętro, cena 
190000zł VIPART 509 733 966
Tychy os T,M-3 50,8m2, 2 piętro,cena 
285000 zł VIPART 501 369 663
Tychy Paprocany, działka zieleń eko,pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 966
Tychy Wartogłowiec, działka, pow.1277 
m2, cena 170 zł/m2 VIPART 790 855 188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696 m2, cena 
72000 zł VIPART 509 733 966
Pisarzowice, dom pow 96,15, działka 500 
m2, cena 359800 zł VIPART 790 855 188
Bieruń Stary M-2 pow 18,7 m2 2 piętro, 
cena 90000 zł VIPART 509 733 966

LĘDZINY,do wynajęcia kawalerka, 13m2, 
cena 700zł + media VIPART 509 733 977
Tychy, do wynajęcia mieszkanie M-3, ceny 
od 1250zł + media 501 396 663

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? - zadzwoń 731 713 100
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
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 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. B, 2 pokoje do wynajęcia, 37 
m2, częściowo umeblowane, obok sta-
dionu czynsz 1500 zł/mc, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Tychy os. R ul. Skalna apartamentowiec 
z windą, do wynajęcia 2 pokoje, 35 m2 
umeblowane i wyposażone + taras 11 
m2, 2p/4 Czynsz 1600 zł + media www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy ul. Żorska, nowy apartamentowiec, 
do wynajęcia 2 pokoje, 38 m2 umeblo-
wane w wysokim standardzie + 60 m2 
ogródka. Czynsz 1800 zł + media www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy ul. Dunikowskiego, nowy aparta-
mentowiec z windą, do wynajęcia 2 po-
koje, 40 m2 umeblowane w bardzo wy-
sokim standardzie + taras 11 m2, 2p/3. 
Czynsz 2100 zł + media www.ASTON.
com.pl 519-595-674
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
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
Pszczyna, osiedle Daszyńskiego, cicha 
uliczka, „amerykanka”, pow. 175m2, dół 
do remontu, góra w stanie do wprowadze-
nia, 5 pokoi, działka 577 m2, 550.000zł, 
731-713-100, www.ASTON.com.pl
Pszczyna, 13 minut pieszo do Parku 
Pszczyńskiego, okolica wyłącznie nowych 
domów, pow. 133 m2, 5 pokoi, działka o 
pow. 501 m2, 750.000zł 731-713-100, 
www.ASTON.com.pl
Świerczyniec, dom szeregowy o pow. 169 
m2, działka 273 m2. Dogodny dojazd do 
Tychów, Katowic. NOWA CENA 719.000 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 lo-
kalizacja, 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 32/227 24 02 
lub 48 889 935 290

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

Mam na imię Helga. Jestem dość dużą 
suczką, bardzo kocham ludzi i spacery. 
Czekam na dom w schronisku w Sos-
nowcu już długo, za 
długo. Nie przepa-
dam za biegaczami 
ani rowerzystami. Je-
stem łakomczuchem 
i pieszczoszką.

Kontakt: Sławek 795 015 565

inne:
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Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00,  
alarmowy 997;
Straż Pożarna,  
al. Niepodległości 230,  
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe, 
ul. Fitelberga 71,  
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe, ul. Barbary 
25, tel. 32/227 31 24, alarm. 992, 
www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi-
cy 6, tel. 32/325 64 11,  
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach, 
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00,  
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00, 
www.szpitalmegrez.pl; 
Sanepid, ul. Budowlanych 131,  
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 
7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7.30-17,  
pt. 7.30-12; rej.pojazdów:  
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55;
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 7-19, 
sob. 7-14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30-18, 
wt.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skar-
bowy-w-tychach, czynny: pon. 
7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/327 
02 46, e-mail: mops.tychy@inte-
ria.pl, czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. 
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.-
pt. 7.30-15.30.

ważne  
telefonymiejskie
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gks tycHy potRzebowaŁ 
nieMal cudu, 
by bezpośRednio 
awansować 
z pieRwszego lub 
dRugiego Miejsca. 
cud się nie zdaRzyŁ 
i o ekstRaklasę 
tRzeba będzie się bić 
w baRażacH. pieRwszy 
z nicH już w śRodę.

Aby w ostatniej kolejce zrealizo-
wał się scenariusz optymistycz-
ny, podopieczni trenera Artura 
Derbina musieli wygrać z ŁKS-
em i dodatkowo liczyć na porażkę 
Radomiaka i Termaliki. Niestety, 
poprzedzające nas zespoły z Ra-
domia i Niecieczy nie wypuścili 
swojej szansy z rąk, stąd fakt, iż 
tyszanie tylko zremisowali, nie 
miał już większego znaczenia.

Mecz lepiej rozpoczęli gospo-
darze, którzy w pierwszych dwóch 
kwadransach zdominowali rywa-
la i stworzyli kilka groźnych sytu-
acji. W 6 min. główkował Wiktor 
Żytek, ale Malarz w bramce ło-
dzian poradził sobie z tym strza-
łem. Kilka minut później w sytua-
cji sam na sam znalazł się Bartosz 
Biel, ale i tym razem Malarz koń-
cami palców wybił piłkę na róg. 
Z kolei w 14 min. swoją szansę 
miał Bartosz Szeliga, ale mini-
malnie chybił. Niejako w rewan-
żu, w 24 min. po akcji łodzian 
z bliska główkował Sekulski, ale 
Konrad Jałocha sobie tylko zna-
nym sposobem kapitalnie zapo-
biegł utracie gola.

Po zmianie stron także ŁKS za-
czął grać bardziej otwartą piłkę, 
stąd na boisku zrobiło się wię-
cej miejsca na szybkie ataki. Je-
den z nich w 54 min. zakończył 
się golem dla GKS. Kamil Kargu-
lewicz idealnie zagrał do Jakuba 
Piątka, a ten uruchomił wycho-
dzącego Sebastiana Stebleckiego, 
który będąc oko w oko z Mala-
rzem nie dał mu żadnych szans. 
Wyrównanie mogło paść bardzo 
szybko, ale Klimczak z szesna-
stu metrów strzelił potężnie… 
w poprzeczkę. Kilka minut póź-
niej Jałocha ponownie popisał 
się kapitalna obroną i kiedy już 
wydawało się, że tyszanie zakoń-
czą sezon zwycięstwem, na strzał 

rozpaczy w doliczonym czasie gry 
zdecydował się Ricardinho i pła-
skim uderzeniem pokonał bram-
karza GKS.

– Spotkały się dzisiaj dwa god-
ne siebie zespoły – podsumo-
wał mecz trener Artur Derbin. 
– W I połowie ciężko nam było, 
przy tak dobrze zorganizowanym 
przeciwniku, konstruować ataki, 
ale i tak stworzyliśmy sporo sy-
tuacji. Po przerwie tej przestrze-
ni zrobiło się nieco więcej i uda-
ło się zdobyć gola po kontrataku. 
Szkoda, że nie utrzymaliśmy pro-
wadzenia do końca, bo zwycię-
stwo dałoby tej drużynie jeszcze 
więcej animuszu.

Bezpośredni awans zatem 
uciekł, ale jest jeszcze szansa 
na znalezienie się w Ekstrakla-
sie po barażach, w którym bio-
rą udział zespoły, które zaję-
ły na mecie miejsca od 3. do 6. 
Już w najbliższą środę, 16 czerw-
ca w I rundzie baraży ŁKS zagra 
z Arką (godz. 20.30), a na stadio-
nie przy ul. Edukacji 7 GKS Tychy 
podejmie Górnika Łęczna (godz. 
18). Miejmy nadzieję, że Trójko-
lorowi przejdą te przeszkodę, 
a wtedy w finałowym spotkaniu 
(w niedzielę, 20 czerwca o godz. 
20.40) zagrają ze zwycięzcą po-
tyczki gdyńsko-łódzkiej.

– Walczyliśmy do ostatniej 
kolejki o bezpośrednią promo-
cję i ta droga została dzisiaj zo-
stała dla nas zamknięta – mó-
wił trener Derbin. – Będziemy 
jednak chcieli skorzystać z tej 
drugiej drogi, w ramach bara-
ży. Najważniejsze teraz, żeby się 
dobrze zregenerować i przygo-
tować do meczu z Łęczną. Głów 

nie spuszczamy, zrobiliśmy w tej 
rundzie naprawdę dużo, by zna-
leźć się w tych barażach i teraz 
nie zamierzamy odpuszczać. Bę-
dziemy walczyli o to, by znaleźć 
się tam, gdzie już są Radomiak 
i Termalica – kończy tyski szko-
leniowiec.
gks tychy – łks łóDź 1:1 
(0:0). Gole: Steblecki (54’) oraz 
Ricardinho (90’).
gks tychy: Jałocha – Mańka, 
Sołowiej, Szymura, Szeliga – Kar-
gulewicz (64’ K. Piątek), J. Piątek 
(72’ Paprzycki), Żytek, Steblecki 
(84’ Połap), Biel (64’ Moneta) – 
Lewicki (84’ Kasprzyk). 

W pozostałych meczach ostat-
niej kolejki: Widzew – Odra 2:1, 
Termalica – Stomil 0:0, Miedź – 
Zagłębie 1:1, Łęczna – Sandecja 
3:0, Puszcza – Bełchatów 2:0, Ja-
strzębie – Resovia 2:1, Chrobry 
– Arka 0:3, Radomiak – Korona 
2:0. ww ●

i liga
1. Radomiak 34 68 49:20
2. Termalica 34 65 56:28
3. gks tychy 34 63 49:27
4. Arka 34 60 51:32
5. łKS 34 58 59:41
6. łęczna 34 56 47:30
7. Miedź 34 51 49:36
8. Odra 34 49 35:41
9. Widzew 34 46 30:36
10. Sandecja 34 45 42:50
11. chrobry 34 44 34:45
12. Korona 34 41 31:46
13. Puszcza 34 37 32:46
14. jastrzębie 34 35 32:48
15. Stomil 34 35 31:48
16. Resovia 34 32 27:45
17. Zagłębie 34 30 35:43
18. Bełchatów 34 23 24:51

w sobotę zakończyli 
RozgRywki sezonu 
2020/21 piŁkaRze iV ligi. 
zespóŁ tyskicH RezeRw 
zająŁ w nicH wysokie 
Miejsce, gŁównie dzięki 
Rewelacyjnej Rundzie 
wiosennej.

Przypomnijmy, że podopieczni 
trenera Jarosława Zadylaka zano-
towali niezwykłą serię aż dwuna-
stu zwycięstw z rzędu i z ligowego 
średniaka po rundzie jesiennej, 
szturmem wdarli się na podium 
rozgrywek.

W swoim pożegnalnym me-
czu, rozgrywanym w sobotnim 
upale, tyszanie pokonali LKS 
Czaniec 2:0, choć łatwo nie było 
i goście wcale nie chcieli ułatwiać 
Trójkolorowym śrubowanie re-
kordu zwycięstw. Mimo to, w 13 
min. Krężelokowi udało się pre-
cyzyjnym strzałem z kilkuna-
stu metrów pokonać bramkarza 
z Czańca i dać gospodarzom pro-
wadzenie. Podwyższyć je próbo-
wali potem jeszcze Misztal, Pa-
luch oraz obaj bracia Rutkowscy, 
ale żadnemu z nich udało się 
zmienić rezultatu.

Dopiero na kwadrans przed 
końcowym gwizdkiem sędziego 
na strzał z dystansu zdecydował 
się Misztal i gospodarze mogli 
ponownie cieszyć się z gola, któ-
ry ustalił wynik spotkania.

– Cieszy kolejna wygrana 
i fakt, że piłkarsko nie wyglą-
daliśmy źle, mimo panującego 
upału. Chłopcy wykonali kawał 
dobrej roboty I dzięki temu zali-
czyliśmy niezłą rundę wiosenną 
– podsumował trener Jarosław 
Zadylak.

Tydzień temu pisaliśmy, 
że GKS II Tychy prawdopodob-
nie zakończy sezon na czwartym 
miejscu, gdyż trudno było ocze-
kiwać, że zespół z dna tabeli po-
kona wyprzedzającą tyszan Unię 
Książenice. Zdarzyła sie jednak 
„sobota cudów” – Iskra Pszczy-
na sensacyjnie wygrała z Unią 6:3, 
co pozwoliło podopiecznym tre-
nera Zadylaka wskoczyć na po-
dium sezonu.
gks ii tychy – lks cZaNiec 
2:0 (1:0). Gole: Krężelok (13’), 
Misztal (75’).
gks ii tychy: Dana – Nowak 
(62’ Legenzow), Zarębski, Kop-
czyk (88’ Bielusiak), Stefaniak 

(46’ Hachuła), K. Rutkowski, 
Machowski, Misztal (84’ Buć-
ko), Krężelok, B. Rutkowski, 
Paluch. Żółta kartka: K. Rut-
kowski.

W pozostałych meczach ostat-
niej kolejki: Jasienica – Radzie-
chowy 2:2, Podbeskidzie II – 
Unia Turza 2:4, Landek – Bełk 
0:2, Przyszowice – Wodzisław 1:7, 
Czechowice – Łękawica 0:0, Iskra 
– Książenice 6:3, Rozwój – Kuź-
nia 0:1. ww ●

iV liga
1. Wodzisław 32 79 99:38
2. Landek 32 66 79:30
3. gks ii tychy 32 61 87:48
4. Książenice 32 61 61:51
5. Bełk 32 57 60:43
6. unia Turza 32 57 74:51
7. Kuźnia 32 50 51:57
8. Rozwój 32 47 58:45
9. jasienica 32 45 44:50
10. czechowice 32 42 50:42
11. Podbeskidzie II 32 40 69:62
12. czaniec 32 38 45:68
13. łękawica 32 35 42:53
14. Przyszowice 32 34 36:64
15. Radziechowy 32 30 35:64
16. Iskra 32 17 39:101
17. Odra centrum 32 18 29:91 

W najbliższą niedzielę, 20 czerw-
ca o godz. 18 w sali koncertowej 
Mediateki przy al. Piłsudskiego 
odbędzie się tyska premiera naj-
nowszego filmu tyskiego doku-
mentalisty Wojciecha Wikarka pt. 
„Kryptonim Obiekt czyli Cud nad 
Rawą”, przypominającego sensa-
cyjne, historyczne zwycięstwo 
polskich hokeistów ze Związkiem 
Radzieckim.

Przypomnijmy, że podczas 
odbywających się w Katowicach 
w 1976 roku hokejowych mi-
strzostwach świata reprezentacja 
Polski po raz pierwszy (i ostatni) 
w historii pokonała 6:4 ówczesne-
go hokejowego hegemona – ekipę 
ZSRR. Film Wojciecha Wikarka 
przypomina atmosferę tamtych 
dni i pokazuje wydarzenie przez 
pryzmat wspomnień jego uczest-
ników.

Niektórzy z nich pojawią się 
w niedzielę w Mediatece, gdyż 
po projekcji zaplanowano pro-

wadzone przez Piotra Zawadz-
kiego, kierownika Tyskiej Gale-
rii Sportu, spotkanie z autorem 
filmu oraz uczestnikami tamtego 
meczu. Swój udział zapowiedzie-
li m.in. hokeiści Henryk Gruth, 
Andrzej Zabawa, Henryk Woj-
tynek i Kordian Jajszczok oraz 
dziennikarz Radia Katowice Je-
rzy Góra.

Bilety w cenie 20 zł można już 
nabywać w punktach sprzedaży 
Ticketmaster oraz na www.ti-
cketmaster.pl. ww ●

w centralnej Lidze juniorów 
u-17.

WPadka 
tySzan
Liderujący w grupie C Central-
nej Ligi Juniorów U-17 zespół 
Rakowa Częstochowa srogo 
zrewanżował się drużynie GKS 
Tychy za wcześniejsza porażkę 
1:2 i w sobotę rozgromił tyszan 
na własnym obiekcie 4:0.

Podopieczni trenerów Przemy-
sława Pitrego i Marcina Zeman-
ka dość szybko, bo w 17 i 23 mi-
nucie stracili dwa gole. Co więcej, 
po zmianie stron częstochowia-
nie dołożyli jeszcze dwa trafienia 
i ostatecznie GKS wracał do domu 
z bagażem czterech goli.

Po tym meczu tyscy juniorzy 
spadli na czwarte miejsce w tabeli, 
ze stratą punktu do Zagłębia Lubin 
i trzech oczek do drugiego Górnika 
Zabrze. W ostatniej kolejce zagrają: 
GKS Tychy – Rozwój, Górnik Za-
brze – Raków, Lubin – Śląsk i Lechia 
Zielona Góra – Ruch. ww ●

wygrajCie 
to w barażaCH!
góRnik Łęczna pieRwszą pRzeszkodą PIłKARZy GKS NA DRODZE DO EKSTRAKLASy.

Bezpośredni awans się nie udało, zatem czas na baraże.
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rezerwy też na podiUm
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iNfOrmatOr kiBica

Piłka NOżNa. i liga (ba-
raże):  16.06  GKS Tychy 
– Górnik łęczna (godz. 18), 
ewentualnie w przypadku 
zwycięstwa GKS barażo-
wy finał 20.06 godz. 20.30; 
liga okręgowa: 19.06 OKS 
Zet Tychy – Bestwinka (17), 
19.06: Rudołtowice – Ogrod-
nik cielmice (17); klasa a: 
16.06 juWe jaroszowice 
– Polonia Międzyrzecze (18), 
16.06 Leśnik Kobiór – Sió-
demka Tychy (18), 19.06 Stal 
chełm – juWe jaroszowice 
(17), 20.06 Siódemka Tychy 
– Znicz jankowice (16); kla-
sa b: 16.06 Tysovia – czu-
łowianka, 19.06 fortuna 
Wyry – Tysovia (17), 19.06 
czułowianka – Niepokorni 
Orzesze (17).
futBOl amerykański. 
1.pfl: 19.06 Lowlanders 
Białystok – Tychy falcons 
(12).
siatkóWka. 19.06 tur-
niej finałowy 5. letniego 
grand prix tychów w siat-
kówce plażowej (obiekt 
przy ul. Brzozowej 2). Zapisy 
w dniu zawodów w godz. 
9-9.30, start – godz. 9.30.
ls ●

W sobotę na Jeziorze Paprocań-
skim rozegrano Regaty o Puchar 
Fundacji Żeglarskiej „Dar Śląska”. 
Imprezę zorganizowana dla upa-
miętnienia rocznicy samotnego 
rejsu kapitana Henryka Jaskuły.

Przypomnijmy, iż 12 czerw-
ca 1979 Henryk Jaskuła wyru-
szył na jachcie „Dar Przemyśla” 
z gdyńskiego portu w samotną po-
dróż dookoła świata. Płynął z za-
chodu na wschód, wokół trzech 
przylądków: Dobrej Nadziei, Igiel-
nego i Horn. Był pierwszym Pola-
kiem i trzecim żeglarzem w histo-
rii, który samotnie, bez zawijania 
do portu okrążył Ziemię.

W regatach w Paprocanach 
startowało 10 jachtów z czterech 
klubów: AKŻ Paprocany, SW 
Szkwał, ZHP 27 HDW Mikołów 
i organizator – FŻ Dar Śląska. 
Zawody rozegrano w dwóch kla-
sach. Wśród jachtów kabinowych 
zwyciężyła załoga jachtu „Jutka” 
w składzie: Michał lipiński (ster-
nik), Sebastian Gloc oraz dzie-
ci – Adam Lipiński, Róża Gloc 
i Lena Drozdek. Na drugim miej-
scu uplasowała się załoga jachtu 
„Mia”: Włodzimierz Pawłowski 
(sternik), Krystyna Richter i Piotr 
Król. Obie załogi reprezentowały 
SW Szkwał.

W kategorii open wystartowa-
ło 8 jachtów. Przy dobrym wie-
trze (2-3 w skali Beauforta) zwy-
ciężyła załoga jachtu „Paprotka”: 
Magdalena Tomalik (sternik), 
Łukasz Szmajduch i Lena Szmaj-
duch z FŻ Dar Śląska. Na dru-
gim miejscu ukończyli zawody 
harcerze z 27 HDW Mikołów: 
Filip Leśniewski (sternik) i Ja-
kub Leś, a na trzecim – załoga 
SW Szkwał na jachcie „Barbór-
ka”: Piotr Rączka (sternik) i Bar-
bara Rączka.

Regaty sędziowała komisja 
w składzie: Jerzy Oberski i Ma-
rek Fetera. ls ●

w rocznicę wyczynu Henryka jaskuły.

regaty daru ŚląSka

Uczestnicy sobotnich regat upamiętniających samotny rejs kpt. Henryka Jaskuły sprzed 42 lat.

po Raz kolejny MicHaŁ 
lisieński stanąŁ 
na najwyższyM podiuM 
tyskiego tRiatHlonu. 
staRtujący w baRwacH 
gRupy cHop ze żelaza tRi 
teaM/auto-foRM polubiŁ 
tyską iMpRezę i Można 
powiedzieć, że jest jej 
staŁyM bywalceM. wśRód 
pań natoMiast wygRaŁa 
zuzanna jaRlaczyńska, 
znana ze swoicH 
występów na… 
stRzelnicy, gdzie swego 
czasu RywalizowaŁa 
w baRwacH śląskiego 
towaRzystwa 
stRzeleckiego.

Tym razem aura dopisała – nie 
było lejącego się z nieba żaru, 
ani zimnego deszczu. Pogoda 
w sam raz na triathlon, bo tak-
że pływanie w Jeziorze Papro-
cańskim było przyjemne. Woda 
miała 21 st. C i była wyższa niż 
temperatura powietrza – 17-18 
st. C. Na starcie triathlonu stanę-
ło 71 zawodniczek i zawodników, 
a nowością w tym roku była tra-
sa pływacka. Startujący przeszli 
do przystani kajakowej i zamiast 
tradycyjnej trasy po trójkącie, 
płynęli wzdłuż brzegu aż do mola 
i plaży. Dzięki temu kibice, spa-
cerując wzdłuż nadbrzeża, mogli 
oglądać w akcji całą grupę. Jako 
pierwszy wyskoczył z wody póź-
niejszy zwycięzca, który pół ki-
lometra przepłynął w 10 minut 
i 10 sekund. Bardzo dobrze spi-
sał się także na trasie rowerowej 
(25 km) i biegowej (5 km) i wy-
grał w dobrym stylu.

Siostry Jarlaczyńskie – Zuzan-
na i Hanna – które wystartowały 

w niedzielnym triathlonie, były 
do niedawna czołowymi zawod-
niczkami Śląskiego Towarzystwa 
Strzeleckiego i odnosiły sukcesy 
na polskich strzelnicach w kate-
goriach młodzieżowych. Osta-
tecznie jednak schowały pistolety 
do szuflady i zajęły się triathlo-
nem. I także z powodzeniem 
– w niedzielę Zuzanna była naj-
szybszą wśród kobiet, a Hanna 
zajęła 4. lokatę w kat. 20-29 lat. 
Pływają, biegają i strzelają bar-
dzo dobrze, jeszcze tylko szer-
mierka i jazda konna i mogłyby 
spróbować sił w... pięcioboju no-
woczesnym.

Cieszy fakt, że coraz więcej 
dzieci startuje w zawodach triat-
hlonowych. Na starcie stanęło 
13 dziewcząt i chłopców, którzy 
mieli do pokonania 200 m pły-
wania, 5 km jazdy na rowerze 
i 1 km biegu). Imprezę uzupeł-
niły zawody dla najmłodszych – 
bieg pod górkę.

Dodajmy, iż zawody zorganizo-
wał Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji, przy współpracy ze Sto-
warzyszeniem Promocji Lekkiej 
Atletyki. Sponsorem głównym był 
Fiat Chrysler Automobiles, a im-

prezie patronował prezydent An-
drzej Dziuba.

Wyniki (nieoficjalne). Klasyfi-
kacja generalna: 1. Michał Lisień-
ski (Siemianowice Śl.) 1:17.40, 
2. Tomasz Dudziak (Kraków) 
1:19.12, 3. Marek Kuryj (Kra-
ków) 1:19.33 oraz 1. Zuzanna 
Jarlaczyńska (Tychy) 1:31.23, 
2. Hanna Kosińska (Bielsko-Bia-
ła) 1:32.36, 3. Anonim.

A oto najlepsi w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych. 
16-19 lat: Zuzanna Jarlaczyń-
ska (Tychy) 1:31.23; 20-29 lat: 
1. Hanna Kosińska, 2. Anonim, 
3. Weronika Semik (Mikołów) 
1:39.41 oraz 1. Martin Dobkow-
ski (Chorzów) 1:21.36, 2. Raivo 
Wasilewski (Kraków) 1:27.32, 
3. Paweł Legut (Żywiec) 1:29.03; 
30-39 lat: 1. Agnieszka Piekar-
niak (Kraków) 1:33.17, 2. Karo-
lina Gołaszewska (Tychy) 1:42.32, 
3. Anna Filipczyk (Katowice) 

1:53.56 oraz 1. Michał Lisieński, 
2. Tomasz Dudziak, 3. Tymoteusz 
Goczoł (Siemianowice) 1:19.39; 
40 i więcej kobiety: 1. Monika 
Miler-Walczak (Międzyrzecze) 
1:39.24, 2. Hanna Lesiecka (Za-
brze) 1:42.07, 3. Justyna Golda 
(Tychy) 2:01.09 oraz mężczyź-
ni 40–49 lat: 1. Marek Kuryj, 2. 
Marcin Mikoś (Katowice) 1:23.50, 
3. Tomasz Bosowski (Paniówki) 
1:24.28; 50-59 lat: 1. Kornel Rakus 
(Kisielów) 1:20.43, 2. Piotr Har-
mansa (Gogolin) 1:24.43, 3. Lu-
cjan Sabuda (Katowice) 1:31.24; 
60 i więcej: Jerzy Plewniak (Ty-
chy) 1:58.29.

Triathlon dzieci. Kat. 2007 
i młodsze: 1. Antonina Rakus, 
2. Maja Dudziak, 3. Klaudia Jaku-
bowska oraz 1. Michał Olszewski, 
2. Kacper Szczurek, 3. Wojciech 
Olszewski; 2004 – 2006: 1. Kac-
per Kowalczyk.
leszek sobieRaj ●

CHop ze żelaza 
zaŚ wygroł!
MicHaŁ lisieński i zuzanna jaRlaczyńska najlepsi PODcZAS 19. EDycjI TySKIEGO TRIATHLONu

Na starcie 19. edycji triathlonu stanęło 71 zawodniczek 
i zawodników. Na zdjęciu Agnieszka Piekarniak z Krakowa.

Michał Lisieński.

Przez dwa dni w Kompleksie 
Sportowym Paprocany rozgry-
wany był turniej 6-osobowych 
drużyn amatorskich EURO 2020. 
Wystartowało w nim 12 zespołów, 
które wylosowały nazwy państw 
– uczestników finałów.

W zawodach, zorganizowa-
nym przez Tyską Ligę Futsalu, 
wzięło udział ponad 100 zawod-
ników. Oto wyniki spotkań pół-
finałowych: Słowacja – Polska 
0:1 (bramka: Patryk Wojda) oraz 
Austria – Ukraina 3:1 (bramki 
Konrad Pipia 2, Tomasz Cedro – 
Altem Dumanskyi). Brązowy me-
dal zdobyła Ukraina, wygrywając 
ze Słowacją 3:2, a Dumanskyi po-
pisał się hat trickiem zdobywa-

jąc wszystkie gole dla zwycięzców. 
Dla pokonanych bramki strzelili 
Żytka i Bezak.

W finale Polska pokonała Au-
strię 2:1, bramki: Thomas Wie-
lek i Marek Todorski oraz Nor-
bert Stworzyjan.

Końcowa klasyfikacja: 1. Pol-
ska (No Name Team Katowi-
ce), 2. Austria (Bad Boys Tychy), 
3. Ukraina (From UA), 4. Słowa-
cja (La Zabawa).

Za najlepszego bramka-
rza uznano Heorhi Lekarieva 
(Ukraina), najlepszego zawod-
nika – Marka Todorskiego (Pol-
ska), a królem strzelców został 
Konrad Pipia (Austria) – 10 bra-
mek. ls ●

Bardzo dobrze w minionej kolejce 
spisały się tyskie drużyny rywali-
zujące w lidze okręgowej. Zarów-
no OKS Zet Tychy, jak i Ogrod-
nik Cielmice, wygrały mecze nie 
tracąc goli. Dzięki temu nadal 
zajmują czołowe lokaty w tabe-
li i wszystko wskazuje na to, źe 
pozostaną na tym szczeblu roz-
grywkowym.
liga OkręgOWa. Rywalem 
w wyjazdowym meczu „Zetki” 
był nieźle spisujący się w rundzie 
wiosennej Piast Bieruń Nowy. 
Podopieczni trenera Krzysztofa 
Skiby wygrali 2:0, po bramkach 
dwóch Michałów – Pustelnika 
i Michalaka. 
Dzięki tej wygranej na trzy kolej-
ki przed końcem sezonu piłkarze 
OKS Zet zapewnili sobie utrzy-
manie w lidze okręgowej i – jak 
powiedzieli – do końca sezonu 
powalczą o utrzymanie się na fo-
telu lidera. Ciekawe, co na to pił-
karze Ogrodnika?
Piast Bieruń NOWy – Oks 
Zet tychy 0:2. Bramki: Pu-
stelnik i Michalak.
Oks Zet tychy: Kowalczyk – 
Banaszczyk, Kamiński, Olszew-
ski, Krupiński – Pustelnik, Ku-
liński (65’ Michalak), Fortuna, 
Krzyżowski – Grelewski (30’ 
Bernat), Migdał (85’ Rolka).

Ogrodnik Cielmice podejmo-
wał u siebie jedną z czołowych 
drużyn – Wisłę Wielką i wygrał 
4:0 (1:0), a gole zdobyli: Wala 2, 
Szafrański i samobójcza.

Ogrodnik: Utrata – Józefowicz, 
Gurbisz, Foltyn, Granek – Koczy 
(75’ Zając) Toporczyk, Gajewski 

– Bojarski (46’ Szafrański), Wala, 
Kołodziejczyk.
1. Oks Zet 17 36 42-20
2. Ogrodnik 17 35 48-18
3. Stal 17 29 32-18
4. Wisła Wielka 17 28 33-28
5. Piast 18 28 30-33
6. Bestwinka 17 27 25-23
7. czechowice II 16 26 38-29
8. Pionier  18 21 32-40
9. Sokół 17 20 30-38
10. Rudołtowice 17 9 19-42
11. Przełom 17 4 11-51

klasa a: Frydek – JUWe Jaro-
szowice 1:2, Siódemka Tychy – 
Krupiński Suszec 2:2. JUWe jest 
na drugim miejscu w tabeli – 58 
pkt. Prowadzi Studzionka – 64 
pkt. Siódemka zajmuje 9. miej-
sce – 27 pkt.
1. Studzionka 25 64 77-21
2. jaroszowice 24 58 81-32
3. Leśnik 24 55 70-34
4. frydek 25 42 59-44
5. Krupiński  24 34 50-51
6. Znicz 24 34 59-61
7. unia 24 32 39-48
8. Woszczyce 23 29 59-49
9. siódemka 24 27 44-64
10. Gardawice 24 27 35-45 
11. Stal 25 25 48-59
12. Brzeźce 23 24 30-49
13. Polonia 25 24 41-64
14. czapla 24 23 48-64
15. Iskra II 24 15 40-95

klasa B: Fortuna Wyry – Czu-
łowianka 2:1 (bramka Wróbel), 
Lędziny II – Tysovia 3:0. Czuło-
wianka jest na 3. miejscu – 51 pkt, 
Tysovia na 11. – 26 pkt. Prowadzą 
Goczałkowice II – 66 pkt. ls ●

po zwycięstwie 2:1 z Austrią.

PolSka najlePSza 
na euro! 

Drużyna Bad Boys (pomarańczowe koszulki) zdobyła srebrny medal.
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Zawody rozgrywane były przez 
sześć weekendów, w sumie od-
było się ponad 300 meczów 
na boiskach SMS Arena i Zespo-
łu Boisk Piłkarskich im. A. Po-
trawy na os. A oraz na obiekcie 
MOSiR-u w Mysłowicach.

– W ciągu pół roku mieliśmy 
właściwie dwa turnieje, gdyż 
w ubiegłym roku, ze względu 
na obostrzenia, turniej przenie-
siony został na wrzesień i paź-
dziernik – powiedział Bartosz 
Rdzanek z APN SMS, koordy-
nator rozgrywek. – W tym roku 
zmieniony został nieco regula-
min – zamiast „dwuroczniko-
wych” kategorii wiekowych, były 
trzy kategorie z oddzielnymi eli-
minacjami, finałami w miastach 
oraz ogólnopolskimi. Mecze od-
bywały się także w Mysłowicach, 
bo tam przenieśliśmy najstarszy 
rocznik, niejako w rewanżu – 
w ubiegłym roku właśnie w My-
słowicach zawody się nie odbyły 
i ich drużyny grały u nas.

A oto najlepsi w starszych 
kategoriach: U-9: 1. USA (Piast 
Gliwice), 2. Argentyna (Akade-
mia Piłki Nożnej SMS Tychy), 
3. Chorwacja (Akademia Piłki 
Nożnej SMS Tychy);

U-8: 1. Portugalia (Akademia 
Piłki Nożnej SMS Tychy), 2. Au-
stralia (Szkoła Piłkarska Górnik 
Libiąż), 3. Niemcy (Akademia 
Piłki Nożnej SMS Tychy).

W kategorii U-7 nie była pro-
wadzona klasyfikacja, a turniej 
nie miał na celu wyłonienia naj-
lepszej drużyny. Dodajmy, iż fi-
nał ogólnopolski rozegrany zo-
stanie w Wałbrzychu.

Była to tylko jedna z wielu 
imprez organizowanych przez 
APN SMS. W ubiegłym roku 
od września – poza turniejem 
Deichmanna – rywalizowano 
w Lidze Jesiennej w trzech kate-
goriach wiekowych, z udziałem 
kilkunastu zespołów. Mecze roz-
grywane były przez kilka tygo-
dni, a startowały drużyny z ca-

łego regionu, a nawet spoza woj. 
śląskiego.

– Były też turnieje ogólnopol-
skie: Akademia Cup w 7 katego-
riach wiekowych, który co roku 
odbywał się w hali przy al. Piłsud-
skiego, a teraz przeniesiony zo-
stał na nasz obiekt oraz turniej 
AMS Arena Cup – dodał Marcin 
Kuśmierz, dyrektor APN SMS. 
– To były duże zawody, bo wzię-
ło w nich udział 1200-1300 dzieci 
z całej Polski. Były jeszcze zawody 

Masters Cup, które odbywały się 
w trzech miastach – w Tychach, 
Rudzie Śląskiej i Katowicach – 
z cyklem rozgrywek elimina-
cyjnych, a następnie zawodami 
finałowymi. Ogółem można po-
wiedzieć, że przez te kilka ostat-
nich miesięcy przez nasze obiek-
ty przewinęło się ponad 2 tysiące 
najmłodszych zawodników. Trze-
ba jednak wziąć pod uwagę, iż 
przez trzy tygodnie byliśmy cał-
kowicie zamknięci. W rozporzą-

dzeniach dotyczących obostrzeń 
związanych z epidemią, Szko-
ły Mistrzostwa Sportowego były 
jednak w nieco innej sytuacji niż 
w pozostałych placówkach. Lek-
cje prowadziliśmy wprawdzie 
zdalnie, ale w treningach i zaję-
ciach sportowych zawodniczki 
i zawodnicy mogli uczestniczy 
bez przeszkód na obiektach szkol-
nych. Pozwoliło to na utrzymanie 
odpowiedniego cyklu treningo-
wego i rytmu zajęć. ls ●

Minął kolejny tydzień przygoto-
wań hokeistów GKS do nowego 
sezonu. Zawodnicy trenowa-
li dwa razy dziennie na siłowni, 
salce i bieżni, uczestniczyli też 
w zajęciach w klubie sportowym 
Ronin.

– W piątki staramy się wy-
jeżdżać. W ubiegłym tygodniu 
byliśmy na rowerach w górach, 
gdzie wjeżdżaliśmy na Równicę, 
a teraz mamy w planach wbiec 
na Skrzyczne i zbiec z drugiej stro-
ny – powiedział trener Krzysztof 
Majkowski, trener GKS Tychy. – 

Zajęcia będą się odbywały do 26 
czerwca, a potem wyjedziemy 
na urlopy i spotkamy się ponow-
nie 19 lipca. Na lód wyjedziemy 
w ostatnim tygodniu lipca, a na-
sze plany dotyczące sparingów 
będziemy korygować na bieżą-
co. Pojawiła się możliwość za-
grania w turnieju w Oświęcimiu, 
jedziemy na zawody do Zwole-
nia, w planach są także dwa spa-
ringi z GKS Katowice i GKS JKH 
Jastrzębie, ale to może ulec zmia-
nie z uwagi na mecze w Oświęci-
miu. ls ●

Radosław Trubacz przedłużył kon-
trakt z GKS Tychy o nowy sezon.

– To była bardzo szybka decy-
zja. Podpisałem umowę jeszcze 
przed otrzymaniem propozycji 
z innych klubów. Zagraliśmy do-
bry sezon i widzę w Tychach szan-
sę na dalszy rozwój – powiedział 

27-letni zawodnik, który w mi-
nionym sezonie zagrał przez 1046 
minut i zdobył 413 punktów. Jego 
średnia – 12,1 pkt – jest najlep-
szym wynikiem zespołu.

Po dwóch sezonach w Sokole 
Łańcut i Mieście Szkła Krosno wra-
ca do GKS Piotr Wieloch. ls ●

na trzeCH arenaCH, w dwóCH miastaCH...
pRzez sześć weekendów 33 ZESPOły RyWALIZOWAły W TuRNIEju DEIcHMANN MINI MISTRZOSTWA.

zakończyŁ się faza eliMinacyjna jednego 
z największycH w polsce piŁkaRskicH tuRniejów 
dziecięcycH – deicHMann Mini MistRzostwa. 
iMpReza jest RozgRywana w 21 MiastacH, w tyM 
w tycHacH, gdzie oRganizuje ją akadeMia piŁki 
nożnej sMs tycHy. tegoRoczny tuRniej byŁ już 
15. z kolei, wystaRtowaŁy w niM 33 zespoŁy 
(325 zawodniczek i zawodników) w tRzecH 
kategoRiacH wiekowycH: u-7, u-8, u-9.

Drużyna Urugwaju (kategoria wiekowa U-7) z trener Moniką Witczak.

koszykarski GKS.

Szybka decyzja trubacza

Na Jeziorze Wolsztyńskim roze-
grano 37. Długodystansowe Mi-
strzostwa Polski we wszystkich 
kategoriach wiekowych – od 
dzieci po masters. W imprezie 
uczestniczyła także reprezenta-
cja MOSM Tychy.

Pierwszy dzień przyniósł brą-
zowy medal wywalczony przez 
Wojciecha Waksmańskiego w 
C-1 na dystansie 10 km. W kolej-
nym dniu zawodów podopieczni 
Magdy Stanny zajmowali dalsze 
lokaty – na 5. miejscu uplasowa-
li się Wojciech Mielnik i Kon-

rad Gawor w K-2 na 10 km ju-
niorów młodszych, natomiast na 
10. miejscu sklasyfikowana zo-
stała osada Oskar Waksmański 
i Jakub Kwaśniewicz. Na zakoń-
czenie mistrzostw Karol Szczepa-
nek zajął 8. miejsce w juniorach 
młodszych w K-1.

Warto także odnotować udany 
występ wychowanki MOSM Ty-
chy Anny Mielnik, od niedawna 
pływającej w barwach Politech-
niki Opolskiej. Tyszanka zdobyła 
tytuł mistrzowski w K-2 seniorek 
na 10 km. ls ●

grand prix Tychów.

decydujące 
mecze
Rozegrano trzeci, przedostat-
ni turniej Letniego Grand Prix 
Tychów w siatkówce plażowej. 
Zawodników czekają jeszcze za-
wody finałowe, które rozegrane 
zostaną w najbliższa sobotę, tra-
dycyjnie na obiekcie MOSiR przy 
ul. Brzozowej.

W 3. turnieju najlepsi oka-
zali się Dariusz Hanuszkiewicz 
i Hubert Klyta, którzy 2:1 poko-
nali Dawida Świebodę i Jakuba 
Pośpiecha. Na trzecim miejscu 
uplasowali się Daniel Chemicz 
i Maurycy Koćwin, pokonując 
parę Paweł Jabłoński i Mateusz 
Jabłoński 2:0.

Kolejne miejsce w zawodach 
zajęli: 5. Adam Chełchowski i Łu-
kasz Marek, 6. Maciej Olczyk i Fi-
lip Chmielewski, 7. Marcel Po-
śpiech i Jakub Kantorowicz.

Bardzo ciekawie zapowiada 
się rywalizacja w turnieju fina-
łowym. Stawce rywali (klasyfi-
kacja indywidualna) przewodzą 
ex aequo Jakub Pośpiech i Da-
wid Świeboda – po 54 pkt, któ-
rzy w sobotę przegrali z trzecim 
w generalce Dariuszem Hanusz-
kiewiczem (42 pkt) i czwartym 
Danielem Chemiczem (40 pkt). 
Jednak 40 pkt ma także kolejny 
zawodnik – Maurycy Koćwin.

W sumie na liście rankingowej 
sklasyfikowanych jest 35 zawod-
ników. ls ●

wychowanka MosM anna Mielnik z tytułem mistrzowskim.

brąz kanadyjkarza

przed sezonem.

hokeiŚci W górach

po znakoMitej 
i zwycięskiej pieRwszej 
walce tuRnieju 
pRofessional figHteRs 
league z jednyM 
z fawoRytów nataneM 
scHulteM, tyM RazeM 
MaRcin Held doznaŁ 
poRażki, pRzegRywając 
jednoMyślną 
decyzją sędziów 
z kanadyjczykieM 
oliVieReM aubin-
MeRcieReM. walkę 
stoczyŁ w nocy 
z czwaRtku na piątek 
w atlantic city.

Jest to pierwsza porażka tyszanina 
od czterech lat. Na swojej facebo-
okowej stronie Marcin Held sko-
mentował pojedynek krótko: „Nie 
tym razem. Dzisiaj ewidentnie nie 
był mój dzień. Dzięki za doping, 
zarwanie nocki i wszystkie dobre 
słowa! ”.

Walka od początku nie układa-
ła się po myśli Helda – po pierw-
szych próbach obalenia i klin-
czu, pod koniec pierwszej rundy 
otrzymał mocny cios i wylądo-
wał na deskach. Uderzenie było 
silne i choć jego skutki odczuwał 
w kolejnych starciach, po prze-
rwie ruszył do boju, znów próbo-
wał sprowadzić rywala do parte-
ru, ale Aubin-Mercier umiejętnie 
się bronił i zresztą sam sprowa-
dził Helda do parteru. W trze-
cim starciu Marcin Held ponow-
nie dał się obalić i choć do końca 
próbował odwrócić losy poje-
dynku, niewiele już mógł zdzia-
łać. Ta porażka przekreśliła jego 
szanse na awans do półfinału 

turnieju wagi lekkiej. Ale nie 
tylko ona...

– Podobnie jak kibice, któ-
rzy trzymali za mnie kciuki, nie 
ukrywam, że jestem rozczarowa-
ny walką – powiedział nam po 
walce. – Dziś fizycznie czuję się 
dobrze, nie licząc kilku siniaków, 
ale problem w tym, że przed dru-
gim pojedynkiem odnowiła mi się 
stara kontuzja barku i w zasadzie 
przez ostatnie tygodnie przygo-
towań nie mogłem ruszać prawą 
ręką. Nie chciałem jednak rezyg-
nować z tak prestiżowego turnie-
ju, miałem nadzieję, że podczas 
walki nadrobię to w inny spo-
sób. Jak się jednak okazało, do-
legliwość była poważniejsza niż 
myślałem, zwłaszcza konfrontacji 
z takim zawodnikiem jak Aubin-
Mercier – bardzo mocnym, więk-
szym ode mnie i… leworęcznym. 
W tej sytuacji rezultat pojedyn-
ku nie mógł być inny. W czwartek 
mam zaplanowany rezonans i nie 
wykluczone, że czeka mnie zabieg. 
Pewnie nie raz jeszcze będę wra-
cał do tej walki i jej przebiegu. Nie 
byłem przygotowany na leworęcz-
nego zawodnika z powodu uszko-
dzenia w poprzedniej walce pra-
wego barku, a prawa ręka w tej 
konfiguracji miała kluczowe zna-
czenie. Pogratulowałem rywalowi 
wygranej, bo to naprawdę klaso-
wy zawodnik i nikogo nie powi-
nien zmylić fakt, że przegrał trzy 
ostatnie walki. Bo – pytanie: z kim 
przegrał! Z czołówką fighterów 
UFC i to decyzjami sędziów.

Marcina Helda czeka teraz le-
czenie kontuzji i potem powrót 
do świata MMA.
leszek sobieRaj ●

„to nie był mój dzień...”
MaRcin Held pRzegRaŁ W DRuGIEj WALcE TuRNIEju PROfESSIONAL fIGHTERS LEAGuE.

Marcin Held.

ar
c.

AP
N 

SM
S T

yc
hy

18 | 15 czeRwca 2021 www.tychy.plsporttwoje tycHy



krzyżóWka z haSŁem Sudoku
K2,

szczyt
Dua

ko dla
doga

Szlachetno,
cnotliwo

Omieszenie si

Wigilijna
pie

Kolos na
szosie

Rozkaz
władcy

Lollobrigida,
dawna aktorka

Planeta

Kwiatki w winie

Fartuch łowiczanki

Czarna owca
rodziny

Rombo-
wy kolor

Aktywa
i pasywa

Zna ludzkie ciało

Puchacz
na

drzewie

Jeszcze bez ony

Kłosy
zebrane
z ryska

I w NIK-u
Dyskote-

ka lub
festyn

Podpora
ma

Sophia,
dawna
aktorka
włoska

… C
z apteki

Krokodyl
z Birmy Rower

dla
kobiet

Dawny
pojazd
konnyZdjcie

Fusy na
dnie

naczynia

Imi
ony Ma-
hometa

Jest nim
Mururoa

Odcisk
stopy

w piasku

Bartosz,
nasz

siatkarz

Dawny
podatek

od gruntu

Zwykle
dogaduje

si z
teciem

Dobry
wart jest

tynfa

Funkcja
nie-

zmienna

Do
łoysk

tocznych

5

7

2

18

15

4

11

3

6

12

1

17 13

9

10

16

14

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18































































Hasło z krzyżówki nr 707: PrZeDWakacyjNe sZcZePieNia.

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
Nie bierz na siebie zbyt wiele i pozwól, by inni 
również się wykazali. Masz za dużo na głowie, 
zwolnij.

Rak 21.Vi-22.Vii
uwierz, że marzenia się spełniają. Spodziewaj 
się dużej premii i wielu niespodzianek. Dobry 
czas!

lew 23.Vii-22.Viii
Sprężysz się teraz do działania i z łatwością 
osiągniesz to, co inni uznają za niemożliwe. 
Powodzenia!

panna 23.Viii-22.iX
Będziesz się świetnie bawił i brał od życia to, 
co najlepsze. Twojemu urokowi mało kto się 
teraz oprze.

waga 23.iX-23.X
Twój dobry nastrój zależy teraz tylko od ciebie. 
Gwiazdy będą cię wspierać i pomagać 
w pokonywaniu przeszkód.

skoRpion 24.X-21.Xi
Powodzenie u płci przeciwnej wprawi cię teraz 
w błogi nastrój. łatwiej będzie teraz o namiętny 
romans niż o trwały związek.

stRzelec 22.Xi-21.Xii
Momentami możesz czuć, że nie masz wcale 
wpływu na swój nastrój. jedyne, co możesz 
zrobić, to zaufać swemu przeznaczeniu.

kozioRożec 22.Xii-19.i
Będziesz się dobrze bawił i brał od życia to, 
co najlepsze. W domu spokój i sielanka. uważaj 
na Skorpiona.

wodnik 20.i-18.ii
Trudno będzie cię teraz nazwać wzorem 
pracownika, bo nie będziesz robił nic ponad to, 
co do ciebie należy. uważaj na drodze!

Ryby 19.ii-20.iii
Wielkie zmiany cię teraz ominą, chyba że przez 
pośpiech coś zawalisz. czeka cię mnóstwo 
bieganiny i załatwiania spraw.

baRan 21.iii-20.iV
Do wydawania pieniędzy będziesz miał teraz 
wyjątkowo lekką rękę. Nie grozi ci jednak bieda, 
bo dodatkowa gotówka jest na horyzoncie.

byk 21.iV-21.V
Rozgrzeją cię teraz gorące emocje i namiętności. 
Pamiętaj, że miłość to magia i tajemnica, więc nie 
analizuj. WRÓŻKA ADRASTEJA TEL. 692 893 871

daWno temu W Sztuce (250)Czy wypada zaglądać witkaCemU do szafy?
ten pŁaszcz byŁ koszMaRny. 
uszyty z zielonego, 
bilaRdowego sukna. sŁoweM: 
paskudztwo. a on wpadŁ w tyM 
cudacznyM okRyciu i z Miejsca 
kazaŁ się niM zacHwycać. 
wtedy po sali pRzeszedŁ szept 
i wśRód zgRoMadzonycH 
podniosŁy się gŁosy – ej, ale 
dlaczego, pRzecież to jest 
najbRzydszy pŁaszcz, jaki 
w życiu widzieliśMy. na to on 
pRzytaknąŁ, że i owszeM, pŁaszcz 
jest koszMaRny ale zacHwyt 
się należy, bo uszyŁ go 
najpRawdziwszy waRiat – 
czyli on. witkacy. pytanie 
bRzMi: czy ta HistoRia 
wydaRzyŁa się napRawdę?

witkacy na pstrokato
„ (…) od strony Morskiego Oka szedł w dół cięż-
kim krokiem barczysty mężczyzna o potężnych 
łydkach, podpierając się grubą laską. Ubrany był 
tak: na głowie miał niewielkich rozmiarów czer-
wony beret, fioletowe palto przepasał żółtym pa-
skiem, zza kołnierza wyłaniał się jaskrawy szal, 
na nogach białe, wełniane pończochy i pantofle 
jak dwa żółtka. – Witkacy na pstrokato – mruknął 
Stryjeński. Staś Witkiewicz od dłuższego czasu 
zapowiadał lansowanie kolorowej mody. W tym 
celu oddał do ufarbowania jedno ze swych palt. 
No i teraz ukazał się w tej najnowszej kreacji. Szedł 
jak zwykle z kamiennym wyrazem na bladej twa-
rzy. Przechodząc pod oknem, przy którym sie-
dzieliśmy, rzucił ku nam zimne spojrzenie, ujął 
lewą ręką za brzeg beretu, pochylił się w krótkim, 
szybkim ukłonie, wyprostował i z tym samym lo-
dowatym spokojem, zaciskając wargi, w milcze-
niu kroczył dalej w dół ulicą. – Co to za dziwny 
człowiek, ten Staś – westchnął Karol”. A ściślej 

mówiąc Karol Szymanowski, ponieważ przyto-
czona anegdota pochodzi z książki Jerzego Mie-
czysława Rytarda, jaką autor poświęcił właśnie 
naszemu wielkiemu kompozytorowi. Jak widać, 
w tych wspomnieniach znalazło się miejsce dla 
Witkacego i jego fatałaszków.

tajemnica zielonego płaszcza
Opowieści o cudacznej garderobie Witkacego, moż-
na mnożyć. Papierowa piżama, koszula naciągnięta 
na głowę w taki sposób, by całość sprawiała wra-
żenie ducha, żółto jaskrawe pumpy do niebieskich 
skarpet, a nade wszystko płaszcz utkany z bilardo-
wego sukna. Przyznaję, zielony płaszcz, o którym 

wspomniałam na wstępie tego felietonu, to dość 
popularna anegdota. W dodatku prawdopodobna, 
bo artysta faktycznie miał ogromne poczucie hu-
moru. Pytanie brzmi: czy wydarzyła się naprawdę? 
Nie miałam pojęcia. Dlatego zwróciłam się do eks-
perta – pani Natalii Kruszyny z Muzeum Historii 
Katowic, która jest historykiem sztuki, a przy tym 
znawcą życia i twórczości tego artysty. Oto co od-
powiedziała...

głuchy telefon
„Szczerze mówiąc, te legendy w czym to Witkacy 
nie chodził, często są plotkami z głuchego telefo-
nu. Artysta sam lubił je podsycać, przez co nara-

stały i żyły swoim własnym życiem. Rolą historyka 
sztuki jest to, by na te potoczne opowiastki znaleźć 
potwierdzenie. Trzeba szukać dokumentów, wiary-
godnych świadków. Nie jest to proste. Z doświad-
czenia wiem, że ludzie opowiadają niestworzone 
historie, wobec których trzeba być bardzo krytycz-
nym”. Zatem jak odróżnić fikcję od prawdy? Najle-
piej, zostawić w spokoju szafę Witkacego i zająć się 
jego twórczością. Właśnie tam, pomiędzy słowami, 
pomiędzy obrazami, tkwi cała prawda o tym genial-
nym człowieku, który spacerował po Krupówkach 
w piżamie z papieru. Na to – w odróżnieniu od zie-
lonego płaszcza – są dowody.
 agnieszka kijas ●

Witkacy w swoim słynnym „kaftanie w tygrysie pasy”. Z dumą powiadał, że w tym swetrze przypomina straż szwajcarską papieża. (kolor dodał Wojciech Sztaba).
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