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Cięty diamentową piłą
Demontaż wiaduktu w ciągu ul. Grota-Roweckiego 
wchodzi w decydującą fazę.

Miasto kwadransowego spaceru
Rozmawiamy z Michałem Lorbieckim, pełniącym 
funkcję tyskiego oficera pieszego..

zdalnie, hybrydowo, stacjonarnie...
Jaki był kończący się w najbliższy piątek pandemiczny 
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stracona szansa
Choć byli faworytem, piłkarze gks tyChy przegrali baraż z górnikiem łęCzna i nadzieje na ekstraklasę trzeba odłożyć na rok.
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Rodzić w lawendzie 
czy stokRotce?
Położnictwo w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Megrez ot-
wiera się na porody naturalne. Choć to jeszcze nie koniec modernizacji 
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii 
Onkologicznej (w skrzydle mieszczącym część ginekologiczną oddziału 
nadal trwa przebudowa) na pacjentki w ciąży czeka już nowoczesne 
położnictwo i Trakt Porodowy. str. 5
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

◆ 19.06, Ok. gODZ.10 Na rON-
DZie PrZy ul. stOcZNiOW-
cóW 70 – Harcerska doszło 
do potrącenia rowerzysty przez 
kierującego renaultem. Pierw-
szej pomocy rowerzyście udzielili 
świadkowie zdarzenia, a następ-
nie trafił on pod opiekę ratowni-
ków medycznych. Ze wstępnych 
ustaleń pracujących na miejscu 
policjantów wynika, że do potrą-
cenia doszło, gdy rowerzysta był 
na rondzie, a kierowca renault 
na nie wjeżdżał.
◆ 17 cZerWca Na skrZyżO-
WaNiu ulic HlONDa – Burs-
cHegO – aNDersa zderzyli się 
kierujący oplem i toyotą. Osoby 
podróżujące pojazdami nie do-

znały obrażeń. Jeden z pojazdów 
uszkodził instalację sygnalizacji 
świetlnej, która została natych-
miast wyłączona. Do zdarzenia 
doszło w chwili, kiedy kierowca 
opla, jadąc ul. Hlonda miał wje-
chać na skrzyżowanie przy czer-
wonym świetle dla jego kierun-
ku jazdy. W wyniku tego toyota 
uderzyła w bok opla.
◆ 20.06, PO gODZiNie 15, 
ZDerZyły się DWa samO-
cHODy Na ul. sikOrskie-
gO w rejonie skrzyżowania z ul. 
Zgrzebnioka. Kierujący alfą ro-
meo najechał na tył forda, któ-
ry zatrzymał się przed oznako-
wanym przejściu dla pieszych. 
ls ●

kondolencje

Prezydent Miasta Tychy
woj. śląskie

22 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą 
Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy  

– etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 czerw-
ca 2021 r. do 27 lipca 2021 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu 
Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, w godzinach pracy Urzędu.[1]

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostęp-
ny będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie 
przestrzenne → 2021 → Czerwiec).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się:
• w dniu 15 lipca 2021 r. o godzinie 16.30, za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag.
 Link do zdalnej dyskusji dostępny będzie wraz z Obwieszczeniem na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy 
→ Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 2021 → Czerwiec),

• w dniu 22 lipca 2021 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 102, piętro I, o godzinie 16.30.
[1] Podczas dyskusji publicznej obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa sanitarnego, 
w tym obowiązek zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego oraz limit 
uczestników wynoszący 11 osób. [2] Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić, z co najmniej 
trzydniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną na adres: urbanistyka@umtychy.
pl lub na piśmie na adres urzędu – z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania 
oraz numeru telefonu. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczających limit, zorganizowana 
zostanie dodatkowa dyskusja publiczna.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie oddzia-
ływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 10 sierpnia 2021 r. [3]

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, z po-
daniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie[3]:
• pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
• elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/

skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym,

• poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Urząd Miasta → Zarządzenia Prezydenta Miasta).[3]

Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej).[4]

Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej
/-/ mgr Igor Śmietański

Podstawa prawna:
[1]   art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym - zwanej dalej u.p.z.p.- (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.); art. 39 i art. 54 
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),

[2]  § 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.).

[3]   art. 8c, art. 17 pkt 11, 12, art. 18 u.p.z.p.
[4]  art. 11a u.p.z.p.

komunikat

W niedzielę, 20.06 doszło do tra-
gicznego zdarzenia w Paproca-
nach. Przed godziną 16, ratow-
nicy WOPR, pełniący dyżur 
na plaży przy Jeziorze Papro-
cańskim, zostali zaalarmowani, 
że kilkadziesiąt metrów od nich, 
poza strzeżoną plażą, zniknął pod 
wodą młody mężczyzna.

Utworzony został tzw. łań-
cuch życia – kilka osób trzy-
mając się za ręce przeczesywa-
ło dno jeziora w poszukiwaniu 
mężczyzny. Po około piętna-
stu minutach od zgłoszenia na-
trafiono na jego ciało ok. 15 m 
od brzegu. Jak informuje por-
tal 112tychy.pl mężczyzna został 
wyciągnięty na brzeg i podjęto 
reanimację. Powiadomiono tak-
że śmigłowiec LPR. Po 20 mi-
nutach ratownikom i lekarzo-
wi udało się przywrócić funkcje 
życiowe.

Mężczyzna został przetrans-
portowany na pobliskie boisko 
piłkarskie, gdzie wylądował śmi-
głowiec LPR-u. Niestety, pod-
czas transportu do śmigłowca 

u mężczyzny ponownie doszło 
do zatrzymania krążenia. Ra-
townicy po raz kolejny przystą-
pili do medycznych czynności ra-
tunkowych, ale ich wysiłki spełzły 
na niczym. Będący na miejscu le-
karz stwierdził zgon 23-letniego 
mężczyzny.

Na miejsce został wezwany 
policyjny technik kryminalisty-
ki. Prokurator zarządził sekcję 
zwłok. Policja prowadzi dalsze 
postępowanie w sprawie tego tra-
gicznego zdarzenia. ls ●

Od minionego czwartku wpro-
wadzona została tymczasowa 
organizacja ruchu przy tzw. 
„szkieletorze” czyli części nie-
dokończonej budowli na al. 
Jana Pawła II wystającej na chod-
nik. Zlikwidowano tymczasowe 
przejście przy D.H. Baron i te-
raz piesi powinni udać się par-

kingiem do istniejącego przej-
ścia na końcu budynku. Firma 
Probudowa.com otrzymała po-
zwolenie na przeprowadzenie 
robót i rozpoczęła prace zwią-
zane z rozbiórką części bu-
dowli. Termin ich zakończenia 
upływa w lipcu. Koszt rozbiórki 
to ok. 230 tys. zł. kp ●

Utonął 23-letni mężczyzna.

tRagedia 
w PaPRocanach

nogi „szkieletora” w końcu rozbierane.

Uwaga Piesi! 
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Od początku maja wiadukt 
na ul. Grota-Roweckiego jest 
nieprzejezdny dla samocho-
dów a od niedawna również za-
mknięty dla pieszych. Aktualnie 
zakończony został pierwszy etap 
prac.

– Przypominam, że znajduje-
my się w ścisłym centrum mia-
sta, przez które przechodzą sieci 
teletechniczne, choćby telekomu-
nikacyjne. Powstał specjalny ka-
nał technologiczny, którym pusz-
czono wszystkie kable niezbędne 
do działania sieci. Ten pierwszy 
etap prac mamy już za sobą. Roz-
poczęliśmy zatem drugi etap, czy-
li rozbiórkę właściwą. Co prawda 
już od początku maja, gdy tylko 
zamknęliśmy wiadukt, prowa-
dziliśmy takie prace jak choć-
by demontaż kap chodnikowych 
z jednej strony obiektu. Nato-
miast teraz, kiedy wstrzymany zo-

stał ruch pieszych, podobne pra-
ce przeprowadziliśmy również 
z drugiej strony. Ograniczony zo-
stał również ruch PKP na tym od-
cinku, dzięki czemu wykonawca 
przystąpił do budowy kładki pie-
szo-rowerowej znajdującej się 30 
metrów od wiaduktu. Na ten mo-
ment postawiono główny szkielet 
konstrukcji i ułożono belki. Przed 
nami budowa przyczółków, zbro-
jenie, betonowanie, następnie po-
stawienie barier, położenie chod-
ników czy latarni. Kładka będzie 
gotowa w grudniu tego roku – in-
formuje Agnieszka Kijas, rzecznik 
Miejskiego Zarządu Ulic i Mo-
stów w Tychach.

Najważniejsze prace dotyczą-
ce rozbiórki wiaduktu zostaną 
przeprowadzone w tym tygo-
dniu. Będzie to rozcinanie przę-
sła nad torami. Inaczej mówiąc 
wiadukt będzie cięty na kawał-

ki. – Te roboty ruszyły i od 21 
czerwca rozpoczniemy demon-
taż. Na budowie będą pracować 
wielkogabarytowe piły diamento-
we do betonu. Poszczególne frag-
menty zostaną wyciągnięte dźwi-
giem, następnie rozkute młotami 
udarowymi. Ze względu na szcze-
gólny charakter prac, wykonane 
zostaną one przy całkowitym wy-
łączeniu ruchu kolejowego. Cała 
operacja demontażu odbędzie się 
w dwóch turach. Tę drugą planu-
jemy początkiem lipca i do po-
łowy miesiąca część wiaduktu, 
znajdująca się bezpośrednio nad 
torami, będzie już rozebrana 
– dodaje Agnieszka Kijas.

Nowy wiadukt ma być gotowy 
do lipca 2022 roku. Łączny koszt 
zadania wynosi blisko 10 mln zł, 
z czego 3,7 mln zł stanowi dofinan-
sowanie z subwencji ogólnej budże-
tu państwa. kaMil peszat ●

Redaktorki Ksenija Bilan, Mirna 
Vulin i Erna Rahimic z chorwa-
ckiego miasta Szybenik odwie-
dziły w minioną środę Tychy. 
Delegacja chorwackich dzienni-
karzy była m.in. w RCGW, firmie 
Master Odpady i Energia, PKM 
i wodnym parku, miała także oka-
zję zobaczyć inwestycje drogowe 
realizowane w mieście Tychy.

Dziennikarze „SNAGA Si-
bensky portal” przeprowadzi-
li wywiady ze Zbigniewem Gie-
leciakiem – prezesem RCGW 
w Tychach, Mieczysławem Pod-

mokłym oraz Krzysztofem Set-
lakiem z Master Odpady i Ener-
gia, Miłoszem Stecem – prezesem 
PKM-u oraz Arkadiuszem Bą-
kiem – zastępcą dyrektora Miej-
skiego Zarządu Ulic i Mostów 
w Tychach.

– O pokazanie miejskich in-
westycji i projektów, realizo-
wanych m.in. przy wykorzysta-
niu środków unijnych, poprosił 
nas Konsul Honorowy Repub-
liki Chorwacji w Krakowie Pa-
weł Kowalczyk. Polska postrze-
gana jest w Chorwacji jako jeden 

z największych beneficjentów 
funduszy unijnych, dlatego go-
ście chcieli zobaczyć, w jaki spo-
sób te środki w naszym mieście 
zostały wykorzystane. Z wizy-
ty w Tychach powstanie repor-
taż, który będą mogli zobaczyć 
mieszkańcy chorwackiego Szy-
benika – mówi Ewa Grudniok, 
rzecznik prasowy Urzędu Mia-
sta w Tychach.

Dziennikarze przyjechali 
do Polski z dwudniową wizytą 
– jeden dzień spędzili w Tychach, 
a drugi w Krakowie. Mn ●

dziennikarki z Chorwacji z wizytą w Tychach.

tRoPem śRodków z Ue
w tym tygodniu nastąpi jeden z ważniejszych etapów rozbiórki wiaduktu łączącego  
ul. Grota-Roweckiego z ul. Dmowskiego. 

cięty diamentową Piłą

Kładka dla pieszych będzie oddana do użytku w grudniu tego roku. 
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Z zarządem firmy Master chorwackie dziennikarki rozmawiały o gospodarce odpadami w naszym mieście.
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Prezydent Miasta Tychy
woj. śląskie

OGŁOSZENIE O PROWADZENIU KONSULTACJI
W trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w spra-
wie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji,

Prezydent Miasta Tychy
informuje o rozpoczęciu w dniu 29 czerwca 2021 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy uli-
cą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap II.
1) Tytuł projektu uchwały:
Uchwała Nr .../.../... Rady Miasta Tychy z dnia ........... r. w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką 
oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap II.
2) Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
29 czerwca 2021 r. – 27 lipca 2021 r. 
3) Jednostka organizacyjna wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadze-
nia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:
Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki – Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
tel. (32) 776 37 01,
adres mailowy: urbanistyka@umtychy.pl
4) Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Uwagi i opinie dotyczące projektu planu miejscowego należy kierować w formie pisemnej 
lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt 3 ogłoszenia, do dnia 
zakończenia konsultacji.
Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których 
poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,

b) pełną nazwę organizacji pozarządowych, adres siedziby, numer z rejestru, numer 
REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów 
działalności statutowej.

5) Informacja o wynikach konsultacji:
Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Tychy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, nie później niż 
w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji, tj. do dnia 10 sierpnia 2021 r.

/-/ mgr Igor Śmietański
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej

Przewodnicząca  
Rady Miasta Tychy VIII kadencji

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

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

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

zwołuję na dzień 

24 czerwca 2021 r. na godz. 1300 
sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji

(zdalny tryb obradowania).

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy VIII kadencji 
/-/ Barbara Konieczna

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

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 14 w budynku wielolokalowym przy ul. Czystej 7;
• lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku wielolokalowym przy ul. Czechowa 4.

komunikaty reklama

16 czerwca o godz. 23.25 w ty-
skim szpitalu Megrez na świat 
przyszedł Franciszek – pierw-
sze dziecko urodzone w sposób 
naturalny na oddanym właśnie 
po modernizacji Trakcie Porodo-
wym i Oddziale Położniczym. – 
Bardzo chcieliśmy z mężem, żeby 
nasz syn urodził się w Tychach, 
tak jak jego siostra – mówi pani 

Sandra, mama Frania. – W ostat-
niej chwili, ale udało się marze-
nie spełnić. Wysoki standard, 
jaki zastałam na oddziale, miło 
mnie zaskoczył. Najbardziej cie-
szą komfortowe łazienki dla pa-
cjentek w każdej sali. Do tego fan-
tastyczna opieka pani dr n. med. 
Agnieszki Kostyńskiej i położnej, 
pani Barbary Dudek.

Szczęśliwa mama przyznaje, 
że kiedy zobaczyła na ścianie po-
koju porodowego wielki kwiat wiś-
ni, pomyślała, że jej synek to będzie 
taką wisienka na torcie. I jest. Chło-
piec jest śliczny, waży 3980 gram, 
mierzy 59 centymetrów, ma ciem-
ne włoski i śniadą cerę. W domu 
na nowego członka rodziny czekają 
tata Paweł i siostra Maja. rs ●

Największa inwestycją drogą 
w Tychach jest obecnie remont 
wiaduktu na ul. Grota-Roweckie-
go i powoli zaczynamy się przy-
zwyczajać do utrudnień, objaz-
dów i zmian w komunikacji. 
Jednak ekipy remontowe pracują 
na wielu innych tyskich drogach 
i chodnikach.

W tym roku za naprawę dróg 
i układanie asfaltowych nakła-
dek odpowiada firma JKM Mi-
kołów, która podpisała umowę 
o wartości 2 mln. zł. Z kolei na-
prawami chodników zajmuje się 
EKO-Ogród, a w budżecie mia-
sta na ten cel zarezerwowano 
2,5 mln zł.

Jak informuje Miejski Zarząd 
Ulic i Mostów, zakończyła się wy-
miana nawierzchni na ul. Oświę-
cimskiej. Prace były prowadzone 
po obu stronach drogi na przeszło 
półkilometrowym odcinku po-

między ul. Katowicką a ul. Czarną. 
Droga zyskała już nową asfalto-
wą nawierzchnię, a do wykonania 
pozostało już tylko odtworzenie 
oznakowania poziomego. Po-
dobny remont trwa na ul. Stocz-
niowców 70., gdzie na odcinku 
od ul. Konecznego do ul. Jaśkowi-
ckiej ułożone zostały już nowe kra-
wężniki, a stara nawierzchnia zo-
stała sfrezowana. W tym tygodniu 
ruszy asfaltowanie drogi. Roboty 
będą odbywać się przy zawężeniu 
jezdni, dlatego kierowcy proszeni 
są o ostrożną jazdę i stosowanie 
się do znaków. Planowo remont 
ma potrwać jeszcze kilka dni. 
Nowy asfalt pojawi się na ul. Woj-
ska Polskiego na fragmencie od pl. 
św. Anny do ul. Burschego. Plano-
wo prace mają ruszyć we wtorek, 
22 czerwca.

Jeśli chodzi o chodniki, 
to na ul. Stoczniowców remonto-

wany jest odcinek od skrzyżowa-
nia z ul. Jaśkowicką do wysoko-
ści myjni samochodowej. W toku 
jest także wymiana nawierzchni 
chodnika przy ul. Budowlanych 
na fragmencie od ul. Bursche-
go do ul. Batorego Zakończono 
natomiast prace na innym frag-
mencie tej drogi – od ul. Begonii 
do ul. Brzechwy.

Nową nawierzchnię z kostki 
brukowej zyskał chodnik na al. 
Bielskiej – fragment od ul. Jaśko-
wickiej do ul. Hierowskiego oraz 
na ul. Dmowskiego od ul. Ucz-
niowskiej do ul. Ujejskiego wraz 
z drogą boczną wzdłuż budynku 
Dmowskiego 116-122.

W najbliższym czasie eki-
py remontowe pracować będą 
na ul. Dębowej (rejon targowi-
ska), Cyganerii (fragmenty od Ro-
weckiego do Ciasnej) i Fitelberga 
(strona zachodnia). ls ●

kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.

RemontUją dRogi i chodniki
pierwszy bobas naturalnie urodzony po modernizacji porodówki w szpitalu Megrez.

FRanek z „wiśni”

Mały Franek otworzył listę. Mamy nadzieję, że kolejne dzieciaki będą 
tłumnie przychodzić na świat w tyskim szpitalu.

M
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Asfaltowa nakładka i chodnik powstają m.in. na ul. Stoczniowców.
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Od kilku lat sushi cieszy się w Polsce 
dużą popularnością, również w Tychach 
coraz więcej pojawia się japońskich re-
stauracji czy sushi barów. W ubiegłym 
tygodniu otworzył się nowy sushi bar 7 
Samurai Sushi na placu Baczyńskiego, 
który wyróżnia się na tle pozostałych.

Podstawą w przypadku sushi 
są świeże, wysokiej jakości produkty. 
Jest to o tyle istotne, że wykorzystywa-
ne są one przede wszystkim w formie 
surowej. Jeśli składniki są świeże, potra-
wa jest nie tylko smaczna, ale i bardzo 
zdrowa. – To jest absolutna podstawa 
– mówi Anne Sophie Basta właściciel-
ka 7 Samurai Sushi. – Odpowiednie 
produkty to połowa sukcesu. Tych nie 
powinno kupować się w marketach, 
bo nigdy nie wiadomo, jak długo owo-
ce i warzywa się tam znajdują. W na-
szym sushi barze wszystkie składniki 
pochodzą od certyfikowanych dystry-
butorów, którzy gwarantują najwyższą 
jakość. Warto podkreślić, że nie kupu-
jemy gotowych produktów tylko skład-
niki, z których tworzymy własne, wy-
szukane kompozycje. To właśnie druga 
część sukcesu – mistrz sushi. On nadaje 
daniu ostateczny smak i jego charakter. 

W Japonii sushi uznają za formę sztu-
ki i uważam, że jest to w pełni uzasad-
nione – dodaje.

najlepsze rolki na Śląsku?
Dobra restauracja to nie tylko dobre je-
dzenie, ale i panująca w niej atmosfe-
ra. – Wychowałam się w rodzinie, gdzie 
do gości podchodziliśmy z ogromną 
estymą, już dziadkowie prowadzili re-
staurację, którą później przejęli rodzi-
ce. Można powiedzieć, że wychowałam 
się w kuchni. Tę atmosferę gościnności 
przeniosłam do 7 Samurai Sushi. Każ-
dy, kto nas odwiedzi, doceni francuski 
kunszt obsługi konsumenta oraz nasze 
autorskie sushi, przygotowane przez 
prawdziwego mistrza. Podczas rado-
wania się jedzeniem bardzo ważny jest 
zmysł wzroku, dlatego tak duży nacisk 
kładę na bogatą ale i elegancką formę 
naszych rolek. Czasem mały szczegół, 
jak choćby jadalny kwiat, potrafi wyjąt-
kowo podnieść wrażenia płynące z kon-
sumpcji. Dzięki temu, że wszystko po-
wstaje u nas od podstaw, mamy pełną 
kontrolę nad każdym elementem dania. 
Wszystko, poza łowieniem ryb, robimy 
sami. Zdecydowanie położyliśmy nacisk 

na jakość naszych rolek i mamy ambicję 
zostać najlepszym sushi barem w regio-
nie – dodaje Anne Sophie Basta.

Kwiaty koloru nieba
Aktualnie 7 Samurai Sushi oferuje swo-
im gościom ogrom promocji. Obsługa 
poleca mrożoną herbatę z suszu klitorii 
ternateńskiej. Ta błękitna herbata nabiera 
intensywnie fioletowego koloru po do-
daniu cytryny. – Nie spotkałam się z lo-
kalem w okolicy, który serwuje herbatkę 
z klitorii ternateńskiej, a jest doskona-
łym wytchnieniem od aktualnych upa-
łów. Na takie temperatury sushi to rów-
nież idealne rozwiązanie. Warto zwrócić 
uwagę w naszym menu na nasz metrowy 
statek sushi, który ma do zaoferowania 
blisko 100 kawałków rozmaitych rolek. 
Duży nacisk kładziemy również na odpo-
wiednią obsługę. Doskonale zdaję sobie 
sprawę, jak ważna jest rola kelnera w re-
stauracji. Jest niejako wizytówką lokalu 
i pierwszą, a często jedyną osobą, z którą 
ma się kontakt. Dlatego ciągle szkolimy 
całą kadrę, aby podnosić nasze standar-
dy. Tyle się uczymy, że wkrótce to do nas 
będą przyjeżdżać się szkolić – śmieje się 
Anne Sophie Basta.

Jedzenie to i kultura
7 Samurai Sushi chce promować nie tyl-
ko japońskie jedzenie, ale również kul-
turę i sztukę. Dlatego możemy spodzie-
wać się licznych wydarzeń. – Planujemy 
zorganizować Tydzień Kultury Orientu, 
podczas którego nasi goście będą mogli 
zobaczyć pokazy kimono. Zaprezentują 
się również zawodnicy ju-jitsu. Zaprosi-
my najbardziej utytułowanego samuraja 

w Polsce, który w pełnej zbroi zademon-
struje nam sztukę kenjutsu, czyli fechtu-
nek japońską kataną. Zorganizujemy też 
warsztaty sushi dla dzieci, dlatego war-
to nas śledzić w naszych mediach spo-
łecznościowych 7 Samurai Sushi. Plac 
Baczyńskiego to bardzo ważne miejsce 
na mapie Tychów i mamy zamiar do-
łożyć do niego swoją gastronomiczno-
kulturalną cegiełkę. as ●

poŁożniCtwo 
w wojewódzkiM szpitalU 
speCjalistyCznyM 
Megrez otwiera 
się na porody 
natUralne. Choć 
to jeszCze nie konieC 
ModernizaCji oddziaŁU 
ginekologiCzno-
poŁożniCzego 
z pododdziaŁeM 
ginekologii 
onkologiCznej 
(w skrzydle 
MieszCząCyM Część 
ginekologiCzną 
oddziaŁU nadal 
trwa przebUdowa) 
na paCjentki w Ciąży 
Czeka jUż nowoCzesne 
poŁożniCtwo i trakt 
porodowy.

Kompleksowa modernizacja IV 
piętra szpitala, mieszczącego 
Oddziały Ginekologiczno-Po-
łożniczy i Neonatologiczny trwa 
od 2019 roku i obejmuje cały po-
ziom, za wyjątkiem odcinka, któ-
ry został wyremontowany jesz-
cze w 2014 roku. Wartość prac 
modernizacyjnych oszacowano 
na ponad 16 milionów. Wykona-
ne dotąd etapy pochłonęły około 
13 milionów z tej kwoty.

– Wybuch pandemii i wyzna-
czenie naszemu szpitalowi miej-
sca na pierwszej linii walki z koro-
nawirusem wiele zmieniły w jego 
funkcjonowaniu w ciągu ostatnich 
kilkunastu miesięcy – przyzna-
je Mariola Szulc, prezes szpitala 
Megrez. – To był wyjątkowy czas 
– trudny, ale także dający szan-
se wykonania szeregu inwestycji 
ważnych dla pacjentów i zakupu 
sprzętu medycznego. Staraliśmy 
się wykorzystać go jak najlepiej 
i liczę, że nasza praca zaowocu-
je lepszymi warunkami i jakoś-
cią leczenia w każdej specjalizacji 
prowadzonej w naszym szpitalu. 

Największym wyzwaniem inwe-
stycyjnym jest modernizacja Od-
działu Ginekologiczno-Położni-
czego. Dzisiaj robimy kolejny 
duży krok w kierunku powrotu 
do naszej podstawowej działalno-
ści placówki wielospecjalistycznej, 
a dodatkowo, dzięki mecenato-
wi miasta, wprowadzamy długo 
oczekiwane nowe standardy opie-
ki nad pacjentkami w ciąży. Ser-
decznie za to dziękuję.

Uczestniczący w otwarciu od-
działu po remoncie prezydent 
Tychów Andrzej Dziuba pod-
kreślił znaczenie inwestycji jaką 
jest modernizacja Oddziału Gine-
kologiczno-Położniczego z Pod-
oddziałem Ginekologii Onkolo-
gicznej. – Zależy nam na tym, aby 
w Tychach rodziło się jak najwię-
cej dzieci w jak najlepszych wa-
runkach. Jest to szczególnie waż-
ne, zwłaszcza podczas obecnie 
panującej trudnej sytuacji demo-
graficznej. Po kilku latach bardzo 
dobrej koniunktury, gdzie przy-
rost naturalny w Tychach był jed-
nym z najwyższych w wojewódz-

twie śląskim, teraz niestety mamy 
przyrost ujemny. Dlatego trzeba 
stworzyć jak najlepsze warunki 
na poziomie europejskim, aby ko-
biety chciały tutaj rodzić. Kolejne 
plany inwestycyjne są bardzo bo-
gate, a takich uroczystych otwarć 
będzie zdecydowanie więcej, po-
nieważ przechodzimy z remon-
tami na kolejne części szpitala. 
Zwieńczeniem wszystkich in-
westycji będzie blok operacyjny, 
nad którym już teraz pracujemy 
– wskazał Andrzej Dziuba.

Według europejskich 
standardów
Od teraz pacjentki mają do dys-
pozycji dwuosobowe sale w tzw. 
systemie rooming-in dla matek 
z dziećmi. Przy każdym pokoju 
jest łazienka. To europejski stan-
dard i taki będzie obowiązywać 
na całym oddziale. Oddawane 
właśnie do użytku skrzydło mie-
ści również m.in.: gabinet diag-
nostyczno-zabiegowy, pracownię 
USG, bogato wyposażoną w apa-
raturę medyczną salę intensywne-

go nadzoru pooperacyjnego oraz 
pokój laktacyjny, w którym mamy 
mogą ściągnąć pokarm lub nakar-
mić dziecko piersią. Dodatkowo 
mamy z niepełnosprawnościami 
mają w megrezowskiej porodów-
ce własną, w pełni dostosowaną 
do swoich potrzeb, łazienkę.

Również Trakt Porodowy 
zmienił się nie do poznania. Nie 
ma już boksów, a w ich miejscu 
pojawiły się cztery kameralne 
sale porodowe z kwietnymi na-
zwami: Lawenda z wanną do po-
rodów, Wiśnia, Stokrotka i Cha-
ber. Każda została wyposażona 
w elektroniczny system nadzo-
ru płodu, każda ma też własny 
węzeł sanitarny. Zmodernizo-
wana i wyposażona w niezbęd-
ną aparaturę medyczną zosta-
ła także sala do cięć cesarskich. 
Na pacjentki po porodach po-
wikłanych czeka sala ciągłe-
go nadzoru, a dla noworodków 
wymagających takiego wsparcia 
– stanowisko do resuscytacji. 
Drugie takie stworzono w czę-
ści położniczej oddziału.

Od teraz ojcowie oczekujący 
narodzin swojego dziecka mają 
do swojej dyspozycji dedykowany 
pokój z węzłem sanitarnym, zaś 
ci, którzy chcą być obecni przy 
porodzie – foteliki w salach po-
rodowych.

– Mimo trwającego jeszcze re-
montu już od początku roku re-
alizujemy planowe zabiegi gine-
kologiczne – zaznacza dr n. med. 
Adam Dyrda, ordynator oddzia-
łu. – Stosujemy szeroki zakres le-
czenia schorzeń ginekologicznych 
od klasycznych metod zabiego-
wych i operacyjnych po techniki 
oparte na wideochirurgii.

Kompleksowe zmiany 
na neonatologii
Na Oddziale Neonatologicz-
nym również zaszło wiele zmian. 
W efekcie powstała całkiem nowa 
organizacja sal i inny układ po-
mieszczeń z dużą salą do intensyw-
nej terapii noworodków. Mieści 
ona siedem stanowisk intensyw-
nej terapii wyposażonych m.in. 
w kolumny sufitowe, nowoczesne 
inkubatory i respiratory, kardio-
monitory, pompy infuzyjne i inną 
aparaturę medyczną.

– Mamy do dyspozycji apa-
rat do monitorowania czynności 
układu przywspółczulnego, służą-
cy na przykład do oceny dyskom-
fortu noworodka, w tym bólu – 
informuje dr n. med. Jarosław 
Groszko, ordynator Oddziału 
Neonatologicznego – Kolejnym 
ważnym nabytkiem diagnostycz-
nym jest aparat do amplitudowo 
zintegrowanej elektroencefalo-
grafii (AEEG), który monitoru-
je czynności elektryczne mózgu. 
Badanie ważne jest zwłaszcza 
w przypadku wystąpienia dużych 
niedotlenień okołoporodowych. 
Z kolei dzięki cewnikom i pom-
pom infuzyjnym na oddziale pro-
wadzone jest pozajelitowe żywie-
nie wcześniaków.

Na oddziale nieprzerwanie 
prowadzone są przesiewowe ba-
dania USG: przezciemiączko-
we i stawów biodrowych. Dzięki 
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy, która już dwukrotnie 
podarowała szpitalowi ultrasono-
grafy wyposażone w odpowied-
nie głowice, tyscy neonatolodzy 
wykonują te ponadstandardowe 
procedury od 2013 roku.

– Poza rozbudową sfery diag-
nostyczno-leczniczej w istotny 
sposób poprawił się komfort po-
bytu matek z dziećmi na naszym 
oddziale – podkreśla dr Groszko 
i dodaje: – Przy każdym stano-
wisku stworzona została bowiem 
możliwość kangurowania nowo-
rodków, które nie mogą przeby-
wać z mamami na salach w czę-
ści położniczej. Kiedy będziemy 
mogli zluzować obostrzenia epi-
demiologiczne, taką możliwość 
zyskają także ojcowie.

– Pacjentki oddziałów po-
łożniczych chętnie dzielą się 
na różnych forach swoimi opi-
niami i wrażeniami z pobytów 
w szpitalach – podsumowuje 
prezes Mariola Szulc – W przy-
padku naszej porodówki na do-
brą opinię w oczach pacjentek 
pracował głównie personel od-
działu, w dół oceny ciągnę-
ły natomiast warunki bytowe, 
zwłaszcza na niewyremonto-
wanym odcinku położniczym 
i Oddziale Neonatologicznym. 
I właśnie te oddziały, a w zasa-
dzie całe czwarte piętro szpitala 
znalazły się na liście najpilniej-
szych inwestycji, które podjęło 
się sfinansować miasto Tychy. 
To wielkie, także w finansowym 
i logistycznym wymiarze, przed-
sięwzięcie przynosi dzisiaj plon: 
ginekologia i położnictwo na na-
szych oczach stają się wizytówka-
mi „wojewódzkiego” nawiązując 
do najlepszych standardów i tra-
dycji szpitala. rs ●

rodzić W laWendzie czy stoKrotce?
tyska porodówka – NOWA WIZyTóWKA SZPITALA WOJEWóDZKIEGO MEGREZ OTWARłA SWOJE PODWOJE.

Sala lawendowa wyposażona jest w nowoczesną wannę do porodów.
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na placu baczyńskiego otworzył się wyjątkowy sushi bar.

najlePsze sUshi w Regionie?
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kiedy jest spokój, praCa 
sanepidU rzadko bywa 
dostrzegana. w tyChaCh 
Co najwyżej wtedy, 
kiedy w paproCanaCh 
pojawiają się... siniCe. 
jednak Czas pandeMii 
pokazaŁ wszystkiM, jak 
ważna jest sprawnie 
fUnkCjonUjąCa, dobrze 
zorganizowana 
i wyposażona 
sŁUżba sanitarna. 
o rozMowę na teMat 
najtrUdniejszyCh 
MiesięCy w praCy tyskiej 
staCji (obejMUjąCej 
swyM zasięgieM tyChy, 
powiaty pszCzyński, 
MikoŁowski i bierUńsko-
lędziński oraz 
szpital jednoiMienny) 
rozMawiaMy z jej 
dyrektoreM, lek. Med. 
grzegorzeM goŁdynią.

„twoje tychy”: jak pan będzie 
wspominał marzec ubiegłego 
roku?
grZegOrZ gOłDyNia: 
– Mógłbym na ten temat napisać 
10-tomową pracę... To był 
okres, którego po prostu nie 
da się podsumować w jednej 
rozmowie. Inspekcja sanitarna 
wzięła na siebie główną rolę 
w zwalczaniu czy też ograni-
czaniu epidemii. Skala tego 
zjawiska, ilość osób zakażonych 
i ognisk zakażeń była olbrzymia, 
a nasze możliwości kadrowe, 
sprzętowe i komunikacyjne – 
bardzo ograniczone. Głównym 
celem naszego działania 
po ogłoszeniu stanu epidemii 
było ograniczenie rozprzestrze-
niania się wirusa SARS-CoV-2 
w populacji. Wyjątkowy czas 
wymagał wyjątkowej pracy, toteż 
wysiłek naszych pracowników 
w tym pierwszym okresie, był 
olbrzymi.

a zatem krótko: jak wyglądały 
te pierwsze dni pracy w stanie 
epidemii?
– Nasza praca polegała nie 
tylko na obsłudze całodobowej 
infolinii alarmowej, ale głównie 
na nadzorze epidemiologicz-
nym, walce z pojawiającymi się 
ogniskami epidemiologicznymi. 
Otrzymane zawiadomienia 
telefoniczne, odnotowywaliśmy 
i wydawaliśmy odpowiednie 
decyzje. Tyle, że – jak wspo-
mniałem – tych spraw były 
tysiące. Dzwoniono do nas 
z przeróżnymi sprawami, 
nawet po porady lecznicze 
w konkretnych przypadkach. 
Spowodowane to było tym, 
iż początkowo w działania 
związane z epidemią nie była 
zaangażowana podstawowa 
opieka zdrowotna i kiedy 
pojawiał się jakiś problem, 
obowiązywało hasło „Dzwoń 
do sanepidu”… Były więc 
problemy z dodzwonieniem 
się do stacji i uzyskaniem 
informacji. Stacja działała 24 
godziny na dobę przez siedem 
dni w tygodniu. Każdą sprawę 
trzeba było rozeznać i niemal 
natychmiast podejmować 
konkretne decyzje, w tym także 
decyzje administracyjne. Nasi 
pracownicy pracowali więc pod 
wielką presją. Najważniejszym 
zadaniem w tamtym czasie było 

opanowanie ognisk epidemii, 
dlatego liczyła się współpraca 
ze wszystkimi służbami oraz 
samorządami gminnymi, 
miejskimi i powiatowymi. I mu-
szę przyznać, że układała się 
bardzo dobrze, pomoc ze strony 
tych instytucji była wprost 
nieoceniona. W miarę upływu 
czasu nasze działania były coraz 
lepiej zorganizowane, bardziej 
sprawne, głównie dzięki wpro-
wadzeniu nowych rozwiązań 
informatycznych, zwłaszcza 
do kontaktów z mieszkańcami 
i instytucjami. Wdrożono 
system ewidencji wjazdów 
do Polski (EWP), a potem 
system ewidencji Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (SEPIS), 
który poprawił komunikację, 
odciążając nas poprzez zastoso-
wanie infolinii. Wprowadzono 
oszczędności czasu wszystkich 
stron, zwiększając tym samym 
dostępność urzędu dla obywate-
la. W trzecim kwartale zeszłego 
roku do działań w nadzorze 
epidemiologicznym w zakresie 
izolacji włączyła się podstawo-
wa opieka zdrowotna, co także 
było dla nas dużą pomocą.

sanepid otrzymał także pomoc 
kadrową z zewnątrz. kto was 
wspierał?
– Cały czas borykaliśmy się 
z problemami kadrowymi, 
bo i nasi pracownicy przebywali 
w kwarantannie – albo sami 
ulegali zakażeniom, albo ktoś 
z ich rodzin. W pewnym mo-
mencie doszło do tego, że prawie 
40 procent pracowników 
stacji było nieobecnych w pracy. 
A dochodziły też nowe zadania. 
Na przykład nadzorowaliśmy 
wykonywanie badań przesie-
wowych pracowników w kilku 
kopalniach i tutaj ich ilość 
także była liczona w tysiącach. 
Chodzi o kopalnie „Ziemowit” 
w Lędzinach „Piast” w Bieruniu, 
„Bolesław Śmiały” w Łaziskach 
Górnych, „Pniówek” w Pawło-
wicach oraz częściowo „Budryk” 
w Ornontowicach. W tym 
trudnym czasie wspierał nas Wo-
jewoda Śląski wraz ze Sztabem 
Zarządzania Kryzysowego ŚUW. 
Sytuację znacząco poprawił 
fakt, że otrzymaliśmy wsparcie 
kadrowe ze stacji sanitarnych 
z innych regionów w kraju. 

Pomogły nam również samo-
rządy, pracownicy jednostek 
samorządowych, Jastrzębska 
Spółka Węglowa, a dzięki 
współpracy z prezydentem 
Tychów i Powiatowym Urzędem 
Pracy, pojawili się u nas stażyści. 
Ich pomoc również była bardzo 
istotna. Bardzo dobrze układała 
się współpraca ze szpitalami oraz 
izolatorium.

Czy w tym czasie sanepid 
wykonywał także inne działania, 
np. w zakresie nadzoru nad 
żywnością czy wodą?
– Tak, jednak z oczywistych 
względów w znacznie bardziej 
niż zazwyczaj ograniczonym 

zakresie. Po prostu większość 
pracowników z innych sekcji 
było zaangażowanych w sprawy 
epidemii. Przez wiele miesięcy 
cała nasza stacja była po prostu 
jednym wielkim działem 
epidemiologicznym. Ale rzecz 
jasna nie można było zaniedbać 
i zaprzestać działań w zakresie 
bezpieczeństwa żywności czy 
wody. Priorytetem były dla nas 
potrzeby lokalnych przedsię-
biorców, zwłaszcza w zakresie 
odbiorów nowopowstałych 
zakładów.

na ile teraz wasza praca 
się zmieniła w porównaniu 
z początkiem epidemii?

– Tego nie da się porównać 
i to nie dlatego, że notujemy 
mniej zachorowań. Przez te 
półtora roku uczyliśmy się zasad 
działania w warunkach epidemii, 
zdobywaliśmy nowe umiejętno-
ści i doświadczenia, korzystając 
z coraz bardziej zaawansowane-
go sprzętu i oprogramowania. 
Ale uczyli się także mieszkańcy, 
osoby zarządzające w firmach, 
zakładach pracy, w instytucjach, 
w samorządzie. Zaczęliśmy 
pracować sprawniej, pewne 
problemy znikły, ale pojawiły się 
nowe, jak chociażby przypadki 
osób nie stosujących się 
do wprowadzonych obostrzeń. 
Zorganizowano też akcję 
„zablokuj sanepid”. To karygod-
ne działania, które miały nam 
utrudnić pracę. Polegało to m.in. 
na wysyłaniu do nas setek zu-
pełnie błahych, bezsensownych 
pytań tyko po to, by zdezorga-
nizować pracę inspekcji. Były 
też przypadki niestosowania 
się do obowiązujących zrzą-
dzeń przez przedsiębiorców. 
Co prawda w Tychach ich nie 
odnotowaliśmy, ale w innych 
powiatach się zdarzały. Pewne 
zachowania lub zaniechanie 
stosowania się do wprowadzo-
nych obostrzeń powodowało 
zagrożenie życia i zdrowa wielu 
osób i musieliśmy podejmo-
wać czasami bardzo trudne 
decyzje. Dotyczyło np. osób, 
które przebywając w izolacji czy 
kwarantannie poszły na zakupy 
lub pojechały... na narty. To nie 
były żadne „policyjne” działania, 
a jedynie takie, które miały 
na celu ochronę zdrowia i życia 
innych ludzi.

epidemia przebiega falowo. był 
okresy nasilenia i spowolnienia 
przypadków zachorowań. teraz 
pracy pewnie macie znacznie 
mniej...
– Na pewno. Jednak każde 
rozluźnienie obowiązujących 
obostrzeń powodowało 
przyspieszenie zjawisk epide-
micznych i wkrótce następowało 
zwiększenie liczby przypadków. 
W tym roku mieliśmy wiosną 
trzecią falę, która przyniosła 
w Tychach 7 tysięcy przypadków 
zakażenia, zmarło 219 osób. 
Aktualnie liczba przypadków 
zdecydowania zmalała, w ostat-
nich tygodniach mamy dziennie 
po kilkanaście przypadków 
pozytywnych. Jest to wynik nie 
tylko obostrzeń, jakie zostały 
wiosną wprowadzone, ale także 
efekt szczepień. Musimy jednak 
pamiętać, że epidemia nie 
minęła, pojawiają się nowe 
warianty wirusów. Pandemia 
się wyciszyła, ale nie wygasła 
całkowicie, dlatego apeluję 
i proszę, by szczepiły się kolejne 
osoby, ponieważ szczepienie 
jest jedynym racjonalnym 
wyborem, dzięki któremu 
możemy uniknąć ciężkiego 
przebiegu COVID-19, a także 
szybciej wrócić do normalności. 
Korzystając z okazji, chciałbym 
wyrazić wielką wdzięczność 
i podziękować za ten czas wręcz 
tytanicznej pracy wszystkim 
osobom zatrudnionym w naszej 
stacji oraz tym wszystkim, 
którzy w tym trudnym czasie 
nas wspierali, okazywali pomoc 
i robią to nadal.
rozMawiaŁ:
leszek sobieraj ●

26 CzerwCa na CaŁyM 
świeCie obChodzony 
jest dzień zapobiegania 
narkoManii, ale też 
dzień solidarnośCi 
z osobaMi 
UzależnionyMi 
od narkotyków. 
walka z naŁogieM 
nigdy nie jest Łatwa, 
a przeCiwdziaŁanie 
narkoManii bywa 
w niektóryCh 
krajaCh brUtalne, 
dlatego organizaCje 
pozarządowe 
organizUją dziaŁania 
w raMaCh kaMpanii 
„sUpport. don’t pUnish” 
(wspieraj. nie karaj).

Narkomania to globalny prob-
lem, który dotyka wielu osób 
– a tym samym całych rodzin. 
Wpływa destrukcyjnie nie tylko 
na uzależnionego, ale również 
na jego bliskich. Dlatego sposoby 
walki z narkomanią bywają rady-
kalne. Kampania „Support. Don’t 
Punish” jest wyrazem solidar-
ności z tymi, którzy zmagają się 
z tym problemem, ale też z po-
szkodowanymi i ofiarami dzia-
łań gangów narkotykowych czy 

też policji. Jej postulaty dotyczą 
wielu kwestii. Akcja ma na celu 
uświadamiać, że zasada „cel 
uświęca środki” w tym wypad-
ku może nieść ze sobą wiele ne-
gatywnych skutków i cierpienia. 
Zwraca uwagę na tych, którzy 
zostali surowo ukarani za posia-
danie niewielkiej ilości narkoty-
ków, ale też na inne zagadnienia 
związane z szeroko pojmowaną 
narkomanią.

„support. don’t Punish” w Polsce
W kampanię od wielu lat zaan-
gażowana jest Społeczna Ini-
cjatywa Narkopolityki, któ-
ra organizuje różnego rodzaju 
happeningi, głównie w plene-
rze, m.in. na dworcach. Edukuje, 
że system kontroli narkotyków 
wymaga reformy, a osoby uza-
leżnione, które nie potrafią już 
zapanować nad swoim życiem, 
powinny być przede wszystkim 
wspierane, a nie karane.

– Problematyka osób zaży-
wających w Polsce głównie jest 
skupiona na uzależnionych, rza-
dziej na zażywających szkodliwie, 
a jeszcze mniej na samych uży-
wających (szacuje się, że samej 
konopi w Polsce używa co naj-
mniej raz w roku 1,4 mln Pola-

ków). Chcemy pokazać zjawisko 
używania z kilku perspektyw, 
gdyż w naszym kraju problem ten 
jest wielopłaszczyznowy, wbrew 
ogólnej opinii – dodaje Szymon 
Pluta, terapeuta zaangażowany 
w kampanię, na co dzień pracu-
jący w Ośrodku Mens Sana w Ty-
chach.

W ramach „Support. Don’t Pu-
nish” podejmowany jest też bar-
dzo ważny temat kary śmier-
ci, która w niektórych rejonach 
świata nadal grozi za przestęp-
stwa narkotykowe. Specjaliści 
podkreślają, że jest to zbyt ra-
dykalne posunięcie i postulują, 
by tego typu rozwiązania zosta-
ły zlikwidowane.

Prelekcje online
Zainteresowanych zapraszamy 
do śledzenia strony i mediów 
społecznościowych Społecznej 
Inicjatywy Narkopolityki. W tym 

roku wiele wydarzeń w ramach 
„Support. Don’t Punish” od-
będzie się online, można więc 
uczestniczyć w interesujących 
akcjach i prelekcjach bez wy-
chodzenia z domu.

– We współpracy z warszaw-
skim dropinem Fundacji Poli-
tyki Społecznej Prekursor i dro-
pinem krakowskiego Monaru 
zapraszamy na cykl wykładów 
i dyskusji pokazujących prob-
lematykę używania substancji 
psychoaktywnych z perspekty-
wy użytkowników, osób uzależ-
nionych i używających szkodli-
wie – mówi Szymon Pluta.

Wszystko to ma na celu pro-
mocję zdrowia, która powinna 
być alternatywą dla brutalnej wal-
ki z narkomanią. Zapobieganie, 
uświadamianie szkodliwości i re-
dukcja szkód to jedne z najważ-
niejszych postulatów „Support. 
Don’t Punish”. Mk ●

Pandemia się Wyciszyła, ale nie minęła
rozMawiaMy z lek. Med. grzegorzeM goŁdynią, DyREKTOREM POWIATOWEJ STAcJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGIcZNEJ W TychAch.

WsPieranie zamiast Karania
za kilka dni ObchODZONy bęDZIE ŚWIATOWy DZIEń ZAPObIEGANIA NARKOMANII I DZIEń SOLIDARNOŚcI Z OSObAMI 
uZALEżNIONyMI.

sZukasZ POmOcy?

Wszystkich, którzy potrzebują wsparcia w zakresie nadużywania 
narkotyków i środków psychoaktywnych, zachęcamy do zapo-
znania się z informatorem „uzależnienia” wydanym przez urząd 
Miasta Tychy. Jest on dostępny na stronie umtychy.pl -> zakładka 
„Dla mieszkańców” -> „Programy społeczne” -> „uzależnienia”.

Grzegorz Gołdynia.
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MijająCy rok szkolny 
2020/2021 byŁ bodaj 
najtrUdniejszy 
z dotyChCzasowyCh. 
jeszCze w UbiegŁyM 
rokU szkoŁy do MarCa 
praCowaŁy norMalnie, 
a poteM, na skUtek 
loCkdownU, przyszŁy 
na praCę online 
i tak byŁo aż 
do jego zakońCzenia. 
w tyM rokU natoMiast 
MieliśMy wszystko – 
naUCzanie staCjonarne, 
hybrydowe i zdalne. 
UCzniowie, naUCzyCiele 
i rzeCz jasna rodziCe 
kilka razy MUsieli 
dostosowywać 
się do innego 
trybU naUCzania, 
a dyrektorzy szkóŁ 
Modyfikować plan 
lekCji i podejMować 
wiele deCyzji 
organizaCyjnyCh, 
by zapewnić CiągŁość 
ksztaŁCenia i praCy 
szkóŁ.

oczekiwany powrót
Tyskie placówki bardzo dobrze 
poradziły sobie z tegorocznymi 
wyzwaniami, w tym z organiza-
cją nauki zdalnej i pracą w syste-

mie hybrydowym. Także powrót 
do szkół po kilkumiesięcznej 
nieobecności, był dla większości 
dzieci radosnym wydarzeniem.

– Nauczanie zdalne mieliśmy 
już przećwiczone w poprzednim 
roku szkolnym, więc bez większych 
problemów weszliśmy w ten spo-
sób nauczania – mówi Wojciech 
Rerich, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 40. – Równocześnie były or-
ganizowane zajęcia stacjonarne dla 
dzieci, które mają orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego, ale 
z tej formy nauczania skorzystało 
niewielu uczniów. Mieliśmy też 
wystarczającą ilość sprzętu kom-
puterowego, który wypożyczali-
śmy uczniom na okres nauczania 
zdalnego. Pewne problemy mogły 
nastąpić w rodzinach z kilkorgiem 
czy dziesięciorgiem dzieci, bo i taką 
mamy, ale w zasadzie nie było 
większych kłopotów. Zakończenie 
nauczania online było odebrane 
przez większość uczniów jako po-
zytywne wydarzenie. Dziś trudno 
powiedzieć, jak okres nauki zdalnej 
wpłynął na wiedzę uczniów i na to, 
jak będą przygotowani do kolejne-
go etapu edukacji. Programy zo-
stały co prawda zrealizowane, jed-
nak trudno o jednoznaczną opinię 
na ile wiedza została utrwalona, 
zwłaszcza, że ostatni miesiąc nauki 
minął w zasadzie bez jej weryfika-

cji. Z rozmów z nauczycielami wy-
nika, że nie do końca są zadowole-
ni z poziomu przyswojenia wiedzy 
przez uczniów. Nadzorując pracę 
nauczycieli wiem, że np. z ucznia-
mi ósmych klas, którzy przygoto-
wywali się do egzaminu, pracowali 
dwa razy więcej niż w poprzednich 
latach, ale nie podejrzewam, że wy-
niki będą lepsze niż podczas nauki 
stacjonarnej.

Zakończenie roku szkolnego 
w SP 40, jak we wszystkich szko-
łach przebiegać będzie z zacho-
waniem zasad sanitarnych. Szkoła 
ma salę teatralną, gdzie dyrekcja, 
nauczyciele i rodzice spotkają się 
z uczniami klas ósmych, pozosta-
łe klasy odbierać będą świadectwa 
we własnym gronie, a jeśli będzie 
ładna pogoda – na zewnątrz bu-
dynku.

nauka i pomoc
Dzięki wprowadzeniu wspólnej 
platformy do nauki oraz uczestni-
ctwa w cyklu szkoleń, związanych 
z technikami komunikacyjnymi, 
nauczyciele byli nie tylko dobrze 
przygotowani do realizacji pro-
gramu w nauce zdalnej, ale tak-
że do prowadzenia dodatkowych 
zajęć i form urozmaicających tę 
naukę. Tak było w I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Leona Krucz-
kowskiego.

– Duży nacisk położyłam 
na sprawy psychologiczno–peda-
gogiczne, mieliśmy zajęcia ze spe-
cjalistami z zewnątrz na temat 
np. emocji, motywacji – twier-
dzi Joanna Wojtynek, dyrektor 
szkoły. – Dobrą opieką otoczyli-
śmy naszych maturzystów. Zorga-
nizowaliśmy cykl spotkań online 
dotyczący organizacji i procedur 
podczas egzaminu, zorganizowa-
liśmy też w szkole próbny egza-
min maturalny, co okazało du-
żym przedsięwzięciem z uwagi 
na fakt, iż w tym roku do matury 
przystąpiło w naszej szkole aż 158 
uczniów. Chcieliśmy, by ucznio-
wie sprawdzili się właśnie w ta-
kich warunkach, w jakich później 
pisali maturę. Nauczyciele sami 
przygotowali arkusze, wcześniej 
niż CKE ogłosiło swój egzamin 
próbny. Kiedy uczniowie wrócili 
do szkół, kładliśmy nacisk na to, 
by stwarzać im jak najwięcej oka-
zji, by byli razem i uczestniczy-
li w zajęciach poza budynkiem 
szkoły. Stąd 1 czerwca cała szko-
ła wzięła udział w grze terenowej, 
potem mieliśmy trzy dni sportu, 
byliśmy też na rajdzie Szyndziel-
nia – Klimczok – pojechało kilka 
autokarów, w sumie 150 osób.

Także dyrektor J. Wojtynek jest 
zdania, że zdalne nauczanie może 
wpłynąć na wyniki egzaminu ma-
turalnego.

– Nauczyciele zrobili tyle, ile 
w tych warunkach mogli. Jednak 
brak bezpośredniego kontaktu, 
a także dokładniejszej weryfika-

cji tego, ile rzeczywiście ucznio-
wie zrobili sami, może rzutować 
na wynik egzaminu. Możliwe za-
tem, że wyniki matur będą w tym 
roku niższe – ocenia.

z budżetu obywatelskiego
Baza sportowo-rekreacyjna 
„Kruczka” wzbogaciła się nie-
dawno o nowe obiekty – 100-
metrową bieżnię tartanową, 
skocznię w dal oraz plac do stre-
et workoutu (wykorzystanie ele-
mentów zabudowy miejskiej lub 
urządzeń do ćwiczeń opartych 
o kalistenikę) oraz trybunkę. 
Obiekty te powstały w ramach 
Ogólnomiejskiego Budżetu Par-
tycypacyjnego. Jeśli pogoda do-
pisze, właśnie tutaj odbędzie się 
zakończenie roku. Dodajmy, iż 
to kolejne obiekty szkolne, które 
sfinansowano z budżetu partycy-
pacyjnego, bo wcześniej wybu-
dowane zostało boisko.

– Nie wiemy, jaka będzie sytu-
acja we wrześniu, ale dla nas waż-
ne byłoby, żeby nowy rok szkolny 
zacząć stacjonarnie, zwłaszcza je-
śli chodzi o klasy pierwsze. Trud-
no mi sobie wyobrazić, że będzie-
my uczyć dzieci z pierwszych klas 
w ogóle ich nie znając i nie widząc 
się z nimi, nie kojarząc ich – do-
daje J. Wojtynek.

dwa nabory
Szkoły sportowe działały na nie-
co innych zasadach. Choć nauka 
w Szkole Mistrzostwa Sportowego 
Akademii Piłki Nożnej również 
odbywała się zdalnie, uczniowie 
spotykali się na treningach i zaję-
ciach sportowych, z zachowaniem 
obostrzeń sanitarnych. Treningi 
poszczególnych grup rozpisano 
na różne godziny, więc nie było 
nagromadzenia uczniów w jed-
nym miejscu. Jednak przez trzy 
wiosenne tygodnie, kiedy w Pol-
sce obowiązywał lockdown, za-
jęcia sportowe także nie były or-
ganizowane.

– Po rekrutacji mamy kom-
plet uczniów w trzech klasach 
pierwszych i choć chętnych 
było znacznie więcej, po testach 
sprawnościowych nie wszyscy się 
zakwalifikowali – mówi Marcin 
Kuśmierz, dyrektor APN SMS. 
– Jesteśmy również po naborach 
do klas czwartych, bo po trzeciej 
klasie nasi uczniowie także przy-
stępują do egzaminów sprawnoś-
ciowych, które są wyznacznikiem 
przyjęcia do klasy czwartej. Na-
stępują wtedy przetasowania, po-
nadto doszło kilkunastu uczniów 
z zewnątrz. Dodam, iż w eduka-
cji wczesnoszkolnej mamy kla-
sę piłkarską, akrobatyki i judo, 
a od klasy czwartej – piłkarską 
i akrobatyczną.

nowe liceum i… bursa
SMS APN zakończył niedawno 
historyczną, bo pierwszą rekruta-
cję do Liceum Mistrzostwa Spor-
towego Tychy. Przygotowano 40 
miejsc, a chętnych było niemal 
dwa razy więcej – 78.

– Tworzymy dwie klasy – pił-
karską i hokejową – wyjaśnia dy-
rektor APN SMS. – Poza tym ot-
wieramy bursę. Obecnie w szkole 
podstawowej codziennie dowo-
zimy prawie 80 dzieci spoza Ty-
chów, teraz dojdzie kilkunastu 
uczniów z liceum, więc liczba 
uczniów do przewiezienia bę-
dzie sięgała 100. Stąd pomysł 
utworzenia bursy, która znajdzie 
się na piętrze sąsiedniego budyn-
ku. W czasie wakacji czeka nas 
więc remont.

Dyrektorem bursy będzie Ma-
rek Wleciałowski, wieloletni pił-
karz Ruchu Chorzów, w barwach 
którego rozegrał ponad 250 me-
czów, a potem trener „niebie-
skich” oraz Piasta Gliwice, Gór-
nika Zabrze, Śląska Wrocław 
i Cracovii. Był też asystentem 
trenera reprezentacji Waldema-
ra Fornalika.

– Dla nas ważna jest sfera wy-
chowawcza i w tej kwestii nie 
chcemy niczego zaniedbać. Dla-
tego Marek Wleciałowski, trener 
i wychowawca z dużym doświad-
czeniem i wiedzą piłkarską, bę-
dzie dla naszych uczniów praw-
dziwym autorytetem, bo przecież 
pracował z najlepszymi polskimi 
zawodnikami – Lewandowskim, 
Milikiem, Błaszczykowskim i in-
nymi. Będzie nie tylko kierował 
bursą, odpowiadając za sprawy 
wychowawczo-edukacyjne, ale 
także trenerem-koordynatorem 
naszych najstarszych zespołów 
– mówi M. Kuśmierz.

Kończy się zatem rok szkolny, 
a następny rozpocznie się od… 
szczepień uczniów – w stacjo-
narnych i mobilnych punktach 
szczepień. Zresztą dzieci od 12. 
roku życia już można rejestrować 
(a wcześniej 16-17 lat) i zaszcze-
pić w powszechnych punktach. 
leszek sobieraj ●

zdalnie, hybrydoWo, stacJonarnie...
dobiega końCa wyjątkowy rok szkolny 2020/2021. W PIąTEK, 25 cZERWcA – ROZDANIE ŚWIADEcTW I POcZąTEK WAKAcJI.

Cztery pytania do MaCieja graMatyki, 
zastępCy prezydenta tyChów ds. spoŁeCznyCh.

„twoje tychy”: kończy się 
trudny rok szkolny. dynamicznie 
zmieniająca się sytuacja 
epidemiczna i związane z nią 
decyzje dyrektorów szkoły, którzy 
musieli na bieżąco reagować 
i organizować pracę placówek. jak, 
w pana ocenie, poradziły sobie 
tyskie szkoły?
maciej gramatyka: – Do-
świadczenie, jakie zdobyliśmy 
podczas pierwszej fali pandemii, 
kiedy to zarówno dyrektorzy 
i nauczyciele, jak i uczniowie 
i rodzice po raz pierwszy 
zmierzyli się z koniecznością 
dostosowania do zupełnie nowej 
sytuacji, sprawiło, że tym razem 
szkoły nie miały już większych 
problemów z organizacją 
nauki w systemie zdalnym 
i hybrydowym. Szkolenia, 
opracowanie procedur bez-
pieczeństwa, doposażenie 
placówek w niezbędny sprzęt, 
pozwoliły na sprawną organiza-
cję nauczania w tych trudnych 
czasach. Pracownicy placówek 
oświatowych w naszym mieście 
pracowali z zaangażowaniem, 
za co, korzystając z okazji, 
serdecznie dziękuję.

jakie wsparcie, poza finansowym, 
szkoły dostały od samorządu?
– Naukę zdalną organizujemy 
od marca 2020 roku. Od tego 
czasu przekazaliśmy szkołom 
ponad milion złotych (m.in. 
w ramach programu „Zdalna 
Szkoła”) na zakup tabletów i lap-
topów dla nauczycieli (344 szt.) 
i uczniów (425 szt.), zestawów 
komputerów dla nauczycieli (5 
szt.), kamerek internetowych 
(57szt.), mikrofonów przenoś-

nych (12 szt.), słuchawek (5 
szt.), głośników (6 szt.), tablic 
i projektorów multimedialnych 
(4 szt.) oraz zabezpieczenie 
dostępu do mobilnego internetu 
dla ponad stu osób. W ramach 
Tyskich Inicjatyw Oświatowych 
zakupiono także 54 tablety dla 
nauczycieli na łączną kwotę 151 
000 zł. Ponadto, zaopatrzyliśmy 
tyskie placówki w środki 
ochrony osobistej, m.in. w płyny 
do dezynfekcji, maseczki, 
przyłbice, rękawiczki.

jakie były największe problemy, 
a z czego jest pan najbardziej 
zadowolony?
– Największym wyzwaniem, 
przed którym stanęli nauczyciele, 
uczniowie, dyrektorzy i organy 
prowadzące, było przystosowanie 
form i metod pracy oraz zarzą-
dzania placówkami oświato-
wymi do nowej rzeczywistości 
pandemicznej. Dużym wyzwa-
niem dla dyrektorów placówek 
oświatowych była konieczność 
zapewnienia opieki dzieciom 
w wieku przedszkolnym 
i młodszym uczniom, w tych naj-
trudniejszych momentach, kiedy 
kadra chorowała lub też część 
osób była objęta kwarantanną.

Muszę przyznać, że pomimo 
wielu trudności, dyrektorzy 
i pracownicy szkół oraz placó-
wek oświatowych w naszym mie-
ście wykazali się dużą sprawnoś-
cią organizacyjną i szybko uczyli 
się nowych rozwiązań. Cieszę się, 
że to trudne doświadczenie nie 
pokonało tych osób, a bardziej 
skłoniło do innej aktywności 
oraz podnoszenia poziomu 
kompetencji informatycznych 
i uczniów, i nauczycieli.

nauczanie zdalne trwało kilka 
miesięcy. Czy w związku z tym są 
oszczędności w funkcjonowaniu 
szkół? Czy może pan powiedzieć, 
jak kształtowały się wydatki 
na oświatę?
– Częściowo odpowiedziałem 
już w pytaniu drugim. Dodam, 
że miasto musiało znaleźć 
dodatkowe środki na doposa-
żenie placówek, bo bez tego, 
jedynie korzystając z programów 
rządowych, nie moglibyśmy 
mówić o sukcesie organiza-
cyjnym nauki zdalnej. Żadna 
szkoła nie była na to przygoto-
wana. Poza wzrostem wydatków 
rzeczowych na doposażenie, 
jak również zakup środków 
i sprzętów ochrony osobistej, 
niezbędnych do funkcjonowania 
placówek w reżimie sanitarnym, 
nastąpił również, jak co roku 
wzrost wydatków osobowych, 
w związku z podwyżkami stawek 
wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli od września 2019, 
później od września 2020 oraz 
w związku ze wzrostem płacy 
minimalnej w kraju. Koszty 
funkcjonowania oświaty są 
z roku na rok coraz wyższe. ls ●
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Dla kOgO Wakacje?

W najbliższy piątek, 25.06 wakacje rozpocznie 13.855 uczniów 
tyskich szkół, w tym 1.894 absolwentów.
● 9.375 uczniów z 23 szkół podstawowych (w tym 1.014 absol-
wentów),
● 1.945 – z 4 liceów (451),
● 1.891 – z 6 techników (323),
● 478 uczniów 5 szkół branżowych (79),
● 128 – ze Szkoły Podstawowej Specjalnej (20) 
● 38 ze Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy (7).
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reklama

22 CzerwCa, wtorek
godz. 18 – MAGIA WyObRAŹNI – wernisaż wystawy 
malarstwa prof. Lecha Kołodziejczyka (Tichauer Art. Gallery, 
ul. browarowa 7)
godz. 18 – ScENA TEATRu TV – pokaz spektaklu „Noc 
czerwcowa” w reż. A. Wajdy (Pasaż Kultury Andromeda, 
pl. baczyńskiego)
godz. 19.30 – STAND uP: błażej Krajewski „Rzut za dwa” 
(Klub Muzyczny underground, pl. Korfantego 1)

23 CzerwCa, środa
godz. 17 – DZIKI SMAK – spotkanie z podróżnikiem 
Piotrem Mojżyszkiem (klub McK urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)
godz. 17 – MANDALA – warsztaty plastyczne, prowadzone 
przez Marię Mazur-cichy (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, 
ul. Jedności 51)

24 CzerwCa, czwartek
godz. 18 – cZWARTKI Z PALETą: „Alfons Mucha. Artysta 
z przypadku” – gawęda Agnieszki Kijas o sztuce (MbP 
– Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – KONcERTOWy cZWARTEK dla Dzieci: Siostry 
Wajs i Stonoga (Klub McK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

25 CzerwCa, piątek
godz. 15-21 – SENIORIADA 2021 – festyn dla seniorów 
(ogród McK, ul. bohaterów Warszawy 26)
godz. 18 – GOD’S PROPERTy – koncert chóru gospel 
z okazji jubileuszu kościoła pw. Narodzenia św. Jana 
chrzciciela (ul. Targiela 145)
godz. 20 – MuZycZNE WIEcZORy NAD JEZIOREM: koncert 
Amadeusza ciesielskiego z programem „Romantycznie” 
i „Muzyka filmowa” (OW Paprocany

26 CzerwCa, sobota
godz. 10, 13 i 16 – PROJEKT LAcuS: „Woda. Poznaj jezioro” 
– kreatywne warsztaty rodzinne (OW Paprocany, obok 
wodnego placu zabaw)
godz. 11 – W STRONę NOWOcZESNOŚcI: Osiedla E i F 
– spacer architektoniczny z Muzeum Miejskim (zbiórka pod 
Technikum nr 2 na zbiegu ulic Elfów i Ejsmonda)
godz. 11 – bAJKOTEKA – projekcja filmu dla dzieci „Tygrys 
i przyjaciele” (MbP – Mediateka. Al. Piłsudskiego 16)
godz. 11, 13 i 15 – „O cZyM SZEPcZE LAS” – spektakl 
Teatru Animacji w Poznaniu w ramach Festiwalu Malutkiego 
(Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 12 – TO JEST TERAZ! – warsztaty ruchowe dla dzieci 
w wieku od 0 do 3 lat w ramach Festiwalu Malutkiego (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)
godz. 12 i 14 – NIE-MA – spektakl dla dzieci w ramach 
Festiwalu Malutkiego (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 14 – KLASyK FEST – zlot miłośników motoryzacji 
(Plac pod żyrafą w Parku Miejskim Solidarności)
godz. 19 – KROSNy: ThE bEST OF – spektakl najlepszych 
scen z dorobku artysty (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

27 CzerwCa, niedziela
godz. 11-19 – PARK DOŚWIADcZEń POD żyRAFą 
– niedziela z nauką i zabawą dla całych rodzin (Plac pod 
żyrafą, Park Miejski Solidarności)
godz. 11 – TO JEST TERAZ! – warsztaty ruchowe dla dzieci 
w wieku od 0 do 3 lat w ramach Festiwalu Malutkiego (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)
godz. 12 i 14 – NIE-MA – spektakl dla dzieci w ramach 
Festiwalu Malutkiego (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 15 – FESTyN ŚWIęTOJAńSKI z okazji jubileuszu 
kościoła pw. Narodzenia św. Jana chrzciciela (boisko 
Ogrodnika cielmice, ul. Jedności)

teChnikUM teb 
edUkaCja wraz 
ze stowarzyszenieM 
iniCjatywa tyska 
zorganizowaŁo 
wystawę pt. 
„zatrzyMać Chwile”. 
dziewięCioro MŁodyCh 
adeptów fotografii 
zaprezentowaŁo 
swoje portrety, które 
wykonali dla fUndaCji 
śląskie hospiCjUM dla 
dzieCi świetlikowo. 
kUratoreM wystawy 
jest beata Mendrek.

– Nieczęsto biorę udział w ta-
kich wydarzeniach, tym bardziej 
jestem wzruszony, że mogę tu-
taj być dzisiaj z państwem – po-
wiedział podczas wernisażu Igor 
Śmietański, zastępca prezydenta 
Tychów. – Jestem pod wielkim 
wrażeniem podejścia, jakie zapre-

zentowali młodzi fotografowie. 
Musieli zmierzyć się z niełatwym 
tematem i na moje amatorskie 
oko udało się udźwignąć jego cię-
żar. Mnie osobiście bardzo cieszy, 
że udało się nawiązać współpracę 
pomiędzy technikum a fundacją, 
gdyż takie działania zacieśniają 
nasze społeczeństwo i uwrażli-
wiają nas na drugiego człowieka 
– dodał.

Pomysłodawcami projektu byli 
sami uczniowie. Przed mikołajka-
mi 2019 postanowili zorganizować 
akcję charytatywną dla potrzebu-
jących. – Długo razem zastana-
wialiśmy się, jakiego typu ma być 
ta akcja – opowiada Beata Men-
drek, nauczycielka z TEB Edu-
kacja. – W końcu padł pomysł 
zrobienia portretów dla dzie-
ci ze Świetlikowa i podarowania 
im gotowych zdjęć. Spodobał się 
wszystkim od razu. Uczestnicy 
projektu sami zadbali o jego do-

prowadzenie do końca. Nauczy-
li się dzięki temu organizacji pra-
cy oraz odpowiedniego podejścia. 
Widziałam jak uczniowie zbliżają 
się do swoich bohaterów, jak po-
woli zaczynają budować z nimi 
relację. To ważne przy portrecie, 
aby rozumieć portretowaną osobę. 
Przy reportażu z kolei jest to spra-
wa kluczowa. Myślę, że poradzi-
li sobie z zadaniem doskonale – 
chwali Beata Mendrek.

Na wystawie w Gemini Park 
postanowiono zaprezentować 
głównie portrety, które trafiły 
do rąk rodzin i samych zaintere-
sowanych. – To była szansa zdo-
bycia ogromnego doświadczenia 
– mówiła Nikola, jedna z uczen-
nic TEB Edukacja. – Otrzymali-
śmy mnóstwo wsparcia i krzepią-
cych słów od naszych opiekunów. 
Musze przyznać, że zadanie nie 
było łatwe, ale myślę, że śmiało 
mogę powiedzieć w imieniu mo-

ich koleżanek i kolegów, iż wrę-
czenie finalnych zdjęć naszym 
bohaterom wynagrodziło wszyst-
kie trudy po stokroć, a ta wysta-
wa jest taką wisienką na torcie – 
dodała.

Na wernisażu pojawili się rów-
nież członkowie Inicjatywy Ty-
skiej, która od dłuższego czasu 
współpracuje z TEB Edukacja. – 
Bardzo się cieszymy, że mogliśmy 
dołożyć cegiełkę do tak szczytne-
go projektu – mówił Sławomir So-
bociński, prezes Inicjatywy. – Nie 
pozostaje mi nic innego jak po-
gratulować młodzieży oraz wspa-
niałym dydaktykom.

Na wystawę składają się zdjęcia 
dziewięciorga autorów. Oto oni: 
Nikola Chamera, Adrian Dzier-
gas, Weronika Gierula, Kamila 
Homainczyk, Krzysztof Pisarzow-
ski, Nikola Stasica, Eryk Świerc, 
Wiktoria Walaszek, Wiktoria Zo-
grodnik. kaMil peszat ●

25 CzerwCa w ogrodzie 
Miejskiego CentrUM 
kUltUry odbędzie 
się senioriada, Czyli 
iMpreza dla najstarszej 
grUpy wiekowej 
MieszkańCów tyChów. 
gwiazdaMi wieCzorU 
będą zespól the 
postMan oraz raisa 
Misztela. wystąpią też 
liCzne grUpy zrzeszone 
w klUbaCh seniorskiCh. 

Wydarzenie organizowane jest 
przez MCK wraz z Tyską Radą 
Seniorów oraz Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku. Wszystkich 
chętnych zapraszamy na ul. Bo-
haterów Warszawy 26 w godzi-
nach od 15 do 21.

Urokliwy i bezpieczny teren 
zielony przekształci się w kul-
turalny zakątek seniorów. Pod-
czas wydarzenia zostaną zapre-
zentowane talenty grup z klubów 
osiedlowych, gospodyń wiej-
skich oraz UTW, TRS i Polskie-
go Związku Niewidomych. Tego 
dnia lista atrakcji będzie pękać 
w szwach. Przyśpiewki śląskie 
zaprezentuje zespół ludowy Koła 
Gospodyń Wiejskich „Urbanowi-
czanki”, układy taneczne zapre-

zentują „Antidotum” oraz grupa 
seniorów pod przewodnictwem 
Ryszarda Maciszewskiego zwią-
zana z Stowarzyszeniem Promo-
cji Tańca i Rekreacji działającym 
przy TSM „OSKARD”, zaś Jan Pa-
liczka zaprezentuje japońską poe-
zję haiku. To tylko niektóre pro-
pozycje z długiej listy. Ponadto 
zobaczyć będzie można wysta-
wę obrazów i rękodzieła, wziąć 
udział w turnieju brydża, poka-
zie mody, ćwiczeniach zdrowego 
kręgosłupa oraz zasięgnąć pora-
dy specjalistów.

– Seniorzy to bardzo waż-
na i coraz większa grupa miesz-
kańców naszego miasta. Z myślą 
o nich organizujemy kolejną już 
Senioriadę – wydarzenie, na któ-
rym seniorzy mogą pokazać swo-
je talenty, umiejętności, ale tak-
że zawrzeć nowe znajomości czy 
po prostu razem spędzić czas. 
W dzisiejszych czasach wielu se-
niorów narzeka na samotność, ale 
tyscy seniorzy udowadniają, że ży-
cie przez wiele lat może być cieka-
we, pełne pasji i aktywności. Dro-
dzy seniorzy i seniorki, nie siedźcie 
25 czerwca w domach, przyjdźcie 
do Miejskiego Centrum Kultury, 
serdecznie zapraszam na Senio-
riadę – zachęca Maciej Gramaty-

ka, zastępca prezydenta Tychów 
ds. społecznych.

Wieczór uświetni występ ty-
szanki Raisy Miszteli, która roz-
sławiła nasze miasto podczas wy-
stępu w programie telewizyjnym 
The Voice Senior. Wokalistka nie 
tylko zaśpiewa, ale także krótko 
opowie o swojej przygodzie i ku-
lisach programu. Wieczór zakoń-
czy występ zespół The Postman, 
czyli polskich Beatlesów którzy 
zabiorą publiczność w muzycz-
ną podróż do lat 60.

Zespół pochodzący z Dolne-
go Śląska jest kojarzony w Pol-
sce i na świecie z perfekcyj-
ną jakością swoich występów. 
The Postman zajęli 1 miej-
sce w ogólnopolskim przeglą-
dzie utworów Wielkiej Czwórki 
w Dzierżoniowie, do najwięk-
szego sukcesu zespołu należy 
występ na festiwalu Beatlesow-
skim w Berlinie w Estrel Hotel, 
gdzie spotkali się z ogromnym 
aplauzem.
kaMil peszat ●

mcK baWi się z seniorami
tegoroCzna seniorada MA bARDZO bOGATy PROGRAM.

Portret za Jeden uŚmiech
w geMini park tyChy PRZEZ NAJbLIżSZE DWA TyGODNIE TRWAć bęDZIE NIEZWyKłA WySTAWA.

PrOgram seNiOriaDy 2021

gODZ. 15 – Oficjalne powitanie przez reprezentanta miasta
gODZ. 15.15 – Zespół ludowy KGW„uRbANOWIcZANKI”
gODZ. 15.30 – Monologi „samo życie” oraz pokaz taneczny 
w wykonaniu zespołu „ANTIDOTuM”
gODZ. 16.15 – Pokaz mody senioralnej
gODZ. 16.35 – Polski Związek Niewidomych – zespół wokalno-
muzyczny oraz solowy występ Aleksandry hofman
gODZ. 16.55 – Joanna Kosatka – fizjoterapeutka – gimnastyka 
dla seniorów
gODZ. 17.05 – Pokaz taneczny grupy seniorów pod 
przewodnictwem Ryszarda Maciszewskiego
gODZ. 17.40 – Zespół wokalny „Gwiazdeczki w kapeluszach” 
pod kierunkiem Grzegorza Szymczyka
gODZ. 18 – Jan Paliczka – haiku japońska poezja
gODZ. 19.15 – koncert Raisy Miszteli
gODZ. 20 – koncert zespołu The Postman
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„twoje tychy”: tychy od lat 
kojarzone są głównie z przemysłem 
samochodowym. Czy nie kłóci się 
to z koncepcją miasta przyjaznego 
pieszemu?
micHał lOrBiecki: – Tak, 
Tychy bardzo mocno kojarzą się 
z motoryzacją. Mamy fabrykę 
Fiata i strefę przemysłową, gdzie 
prężnie działa branża automoti-
ve. Poza tym dość często można 
spotkać się z opinią, że Tychy 
zostały wręcz zaprojektowane 
dla samochodów, a za ich naj-
większy atut uważa się szerokie 
drogi i że dobrze się po nich 
jeździ samochodem. Nie mogę 
się zgodzić z tym, że jest to atut. 
Wręcz przeciwnie: im bardziej 
miasto jest samochodowe – 
szybkie do przejazdu, wypełnio-
ne samochodami, tym bardziej 
pozbawione jest miejskości. 
Przestrzenie publiczne nie peł-
nią swoich tradycyjnych funkcji, 
a miasto staje się nieprzyjazne 
dla ludzi. Jeżeli przestrzeń 
jest nieatrakcyjna i źle się 
w niej czujemy, chcemy się jak 
najszybciej z niej wydostać. 
Tak się dzieje, kiedy dominują 
w niej samochody kosztem 
miejsc do swobodnej rozmowy, 
odpoczynku na ławce, wypicia 
kawy. Podobnie jest, kiedy nie 
mamy powodu, żeby się w danej 
przestrzeni znaleźć, gdyż nie 
ma ona nic do zaoferowania. 
Raczej nie umówimy się z nikim 
na kawę na parkingu czy przy 
drodze szybkiego ruchu. 
W przestrzeniach publicznych 
każdy, niezależnie od wieku, 
płci, sprawności i innych cech 
powinien bezpiecznie się czuć, 
móc spacerować, rozmawiać, 
korzystać z usług czy bawić się.
Aby spełnić te wszystkie cechy, 
należy odpowiednio zaprojek-
tować zabudowę i jej funkcje 
oraz przestrzenie między nimi. 
Niestety, często jest tak, że ulice 
kształtowane są w oderwaniu 
od otaczającej je zabudowy 
i odwrotnie, a w rzeczy-
wistości funkcjonują one 
wspólnie i wzajemnie na siebie 
oddziałują. Dla przykładu 
wielkopowierzchniowy obiekt 
handlowy, jak supermarket 
czy galeria handlowa, będzie 
skierowany przede wszystkim 
dla klienta zmotoryzowanego. 
Sama geneza takich obiektów 
wzięła się z zapewnienia dostępu 
do usług oddalonym od miasta 
przedmieściom, których miesz-
kańcy często nie są w stanie 
funkcjonować bez samochodu. 
Wprowadzając takie rozwiązanie 
w mieście, rozpraszamy je, 
oddzielając poszczególne 
funkcje parkingami i szerokimi 
drogami, a te z kolei nie zachę-
cają nas do dotarcia tam pieszo. 
Po przekroczeniu pewnego 
optimum liczby samochodów 
w mieście, jego budżet nie jest 
w stanie nadążyć za utrzyma-
niem infrastruktury drogowej 
i budowie nowej, na którą popyt 
nieustannie rośnie. Do tego 
dochodzi wiele innych kosztów 
gospodarczych, energetycznych, 
środowiskowych, społecznych. 
Warto też podkreślić, że samo-
chody – poza wykorzystywany-
mi do działalności gospodarczej, 

produkcji i dystrybucji – nie 
przyczyniają się do rozwoju 
gospodarczego.

jak jeszcze się zmieniło podejście 
urbanistów przez te lata, 
od czasów kiedy tychy były dopiero 
projektem, do dziś?
– Tychy przede wszystkim 
były projektowane w oparciu 
o założenia modernistycznej 
urbanistyki, nazywanej w Polsce 
często urbanistyką funkcjonal-
ną. Nazwa wzięła się od tego, 
że wszystkie funkcje w mieście 
były od siebie odseparowane 
w imię odgórnie rozumianego 
porządku. Tworzono strefy, któ-

re miały zaspokajać określoną 
potrzebę, np. strefę mieszkalną, 
strefę handlową czy strefę pracy. 
Ten podział naturalnie istnieje 
do dziś. Rekreacja kojarzona jest 
głównie z Paprocanami, praca 
ze strefą przemysłową, a miasto 
z… sypialnią. Wszystkie te 
strefy z założenia miały być 
oddzielone dużymi terenami 
zielonymi i skomunikowane 
szerokimi arteriami, aby szybko 
można było przemieszczać się 
między nimi samochodem. 
Takie założenia na świecie stały 
się nieaktualne już w latach 70., 
a za symboliczny koniec epoki 
modernizmu w urbanistyce 

uważa się wyburzenie osiedla 
Pruitt-Igoe w Saint Louis w 1972 
roku.
Już wtedy były znane 
i przebadane konsekwencje 
społeczne i ekonomiczne 
takiego planowania miast. Dziś 
wraca się do tradycji urbanistyki 
i do sposobu budowania miast, 
które rozwijały się i funkcjono-
wały przez setki, a nawet tysiące 
lat. Tak naprawdę w jednym 
wieku zaprzepaściliśmy całą 
tradycję i spuściznę urbanistyki. 
Od nowa odkrywamy korzyści 
zwartej i wielofunkcyjnej zabu-
dowy, ludzkiej skali budynków 
oraz przyjaznych przestrzeni 
publicznych wypełnionych 
ludźmi. Ważne jest, żebyśmy 
nasze podstawowe potrzeby 
miejskie mogli zaspokoić 
w pobliżu miejsca zamieszkania 
przede wszystkim bezpiecznie 
i komfortowo. Nie chodzi tylko 
o to, by dostać się łatwo i szybko 
z punktu A do B, ale żeby 
podczas tej trasy mieć multum 
możliwości do skorzystania z lo-
kalnych usług, spotkania z inny-
mi i żeby sama trasa była na tyle 
ciekawa, żebyśmy po prostu 
chcieli się nią poruszać. Takim 
niechlubnym przykładem jest 
kilometrowy odcinek Al. Jana 
Pawła II pomiędzy ul. Armii 
Krajowej a ul. Dmowskiego. 
Przez większość trasy jest 
to pusta, nieatrakcyjna 
przestrzeń, po drodze nie 
ma gdzie i po co się zatrzymać, 
jest monotonna, nieciekawa oraz 
nieprzyjemna, gdyż przebiega 
wzdłuż szerokiej arterii dro-
gowej. Mało kto tamtędy chce 
chodzić, dlatego najlepiej wsiąść 
w samochód i ten odcinek 
po prostu przejechać. O takiej 
specyfice projektowania miast 
epoki modernizmu krytycznie 
wypowiadał się najsłynniejszy 
na świecie urbanista Jan Gehl 
w książce pt. „Życie między 

budynkami” już 1971 roku. 
Myślenie się zmienia, nowe 
pokolenia urbanistów czerpią 
z aktualnej wiedzy o funkcjo-
nowaniu miast – bazującego 
na tradycyjnej urbanistyce 
tzw. nowego urbanizmu, który 
ostatnio promowany jest pod 
nazwą „miasta piętnastominuto-
wego spaceru”.

to ogromna zmiana. można ją ot 
tak wprowadzić w mieście, które 
zostało zbudowane według innego 
planu?
– Można, a nawet trzeba, choć 
takie zmiany następują przez 
lata. To przede wszystkim 
zmiana myślenia o mieście 
nie tylko wśród urbanistów, 
ale przede wszystkim wśród 
inwestorów i ich architektów. 
Zadaniem tych ostatnich jest 
w końcu zaprojektowanie 
budynku odpowiadającego 
inwestorowi. Niestety, często 
bez poszanowania lokalnego 
kontekstu i myślenia o mieście 
jako większym założeniu niż 
działka budowlana. Najpiękniej-
sze i najprzyjaźniejsze dla ludzi 
miasta nie powstały w kilka-
dziesiąt, lecz rozwijały się setki 
lat. Najważniejsze jest obranie 
odpowiedniego kierunku – czy 
naszą wizją jest prosperujące 
miasto europejskie, czy 
powtórzymy błędy i podzie-
limy los wielu miast Ameryki 
Północnej, których śródmieścia 
to pojedyncze budynki otoczone 
pustyniami parkingów.
Zawsze warto próbować podno-
sić komfort życia mieszkańców. 
Podstawowym sposobem jest 
zmiana podejścia do budowni-
ctwa mieszkaniowego. W dzi-
siejszych czasach to deweloperzy 
są budowniczymi miast, dlatego 
tak kluczowym jest ustalenie 
zasad zagospodarowania prze-
strzennego, które w pierwszej 
kolejności nie będą pogłębiały 

ubiegłowiecznych błędów. 
Chodzi przede wszystkim 
o budowanie wielofunkcyjnych 
budynków, z usługowymi 
parterami zwróconymi w stronę 
przestrzeni publicznej. W ten 
sposób przyszli mieszkańcy nie 
będą potrzebowali samochodu, 
żeby zrobić zakupy, iść do fryzje-
ra, na obiad, a nawet pracować. 
Wbrew pozorom Tychy, pod 
względem odległości, spełniają 
poniekąd założenia „miasta 
15-minutowego”, pomimo tego 
że uchodzą za miasto-sypialnię. 
Można zauważyć, że miasto 
niczym żywy organizm dosto-
sowuje się do potrzeb miesz-
kańców np. poprzez adaptację 
parterowych mieszkań na lokale 
użytkowe, czy też wolnostojące 
pawilony usługowo-handlowe. 
Oczywiście są to naturalne 
konsekwencje segregacji 
funkcji i ówczesnego myślenia 
o funkcjonowaniu miast.

posiada pan samochód?
– Pomimo wszechobecnych 
zachęt, ja od zawsze poruszam 
się po naszym mieście pieszo, 
tak samo funkcjonowali moi 
rodzice. Pieszo, czyli również 
transportem publicznym. 
Korzystam oczywiście z samo-
chodu, ale są to raczej sytuacje 
wyjątkowe. Kiedy trzeba coś 
samodzielnie przewieźć, czy 
wyjechać poza miasto – na wieś. 
Wówczas wypożyczam sa-
mochód. Nie mam potrzeby 
posiadania własnego.

a co na takie założenia liczni 
użytkownicy samochodów 
w tychach?
– Miasta powinny być przyjazne 
i bezpieczne dla wszystkich, 
jednak dyskusje o przestrzeni 
miejskiej często są zdominowa-
ne przez dorosłych pełnospraw-
nych mieszkańców. Obecnie 
w Tychach mamy więcej 

miasto KWadransoWego sPaceru
od póŁ rokU MiChaŁ lorbieCki jest ofiCereM pieszyM W TychAch. WyPyTuJEMy GO O TO, JAK WyGLąDA MIASTO PRZyJAZNE PIESZyM. 

Michał Lorbiecki.

W 2019 roku na jedną niedzielę zamknięto dla ruchu ulicę Grota-Roweckiego i tłumnie pojawili się na niej mieszkańcy.
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Po Dziennym Domu Pomocy Spo-
łecznej „Wrzos”, kolejną instytucją, 
która trafiła do Centrum Usług 
Wspólnych Miasta Tychy jest Tyski 
Dom Pomocy Społecznej „Dobre 
Miejsce”. Na ostatniej sesji radni 
przyjęli uchwałę w tej sprawie.

Powołany przed pięcioma laty 
CUW pracuje obecnie na rzecz 
jedenastu jednostek.

– Liczba jednostek we wspól-
nej obsłudze sukcesywnie się 
zwiększa, a oferowany zakres 
usług obejmuje: obsługę finanso-
wo-księgową, kadrowo-płacowa, 
prawną, teleinformatycznej i ob-
sługę w zakresie bezpieczeństwa 
przetwarzania danych osobowych 
– mówi Dagmara Gawryszek, dy-
rektor Centrum Usług Wspólnych 

Miasta Tychy. – Pracujemy obec-
nie na rzecz pięciu instytucji kul-
tury, Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności, 
Tyskiego Zakładu Usług Komu-
nalnych w niektórych zakresach, 
częściowo na rzecz Urzędu Miasta, 
Żłobka Miejskiego i teraz – dwóch 
DPS-ów. W zasadzie co roku tra-
fia do nas jakaś nowa jednostka, 
a w tym roku nawet dwie – wspo-
mniane DDPS „Wrzos” i TDPS 
„Dobre Miejsce”. Plan jest taki, 
by w przyszłości wszystkie jed-
nostki organizacyjne miasta zna-
lazły się w obsłudze CUW. Za-
kres naszych usług od dwóch lat 
się nie zmienia, choć nie wyklu-
czam, że jeśli będzie taka potrzeba, 
powiększymy go o kolejne.

Funkcjonowanie CUW umoż-
liwia standaryzację proce-
sów, co skutkuje zwiększeniem 
szybkości ich realizacji. Nie bez 
znaczenia jest też fakt, że dzięki 
przeniesieniu do wspólnej ob-
sługi realizacji zamówień pub-
licznych z zakresu IT możliwe 
jest uzyskiwanie niższych cen 
zakupu towarów czy usług za-
pewniając jednocześnie wysoki 
standard i bezpieczeństwo ob-
sługi IT. Podobne rozwiązanie 
funkcjonuje w oświacie, gdzie 
sprawami finansowo-księgo-
wymi i płacowymi wszystkich 
typów szkół oraz przedszko-
li i innych jednostek oświato-
wych zajmuje się Miejskie Cen-
trum Oświaty. ls ●

Górnośląsko-Zagłębiowska Me-
tropolia rozstrzygnęła przetarg 
na unowocześnienie systemu po-
boru opłat w komunikacji miej-
skiej. System liczy już ponad 10 
lat i niektóre rozwiązania są już 
przestarzałe. Unowocześniony 
systemy będzie posiadał otwartą, 
„chmurową architekturę”, co po-
zwoli na szybkie wprowadzanie 
nowych funkcjonalności i utrzy-
manie na najwyższym poziomie 
wobec zmieniających się uwarun-
kowań technologicznych. Nowy 
system będzie gotowy pod koniec 
przyszłego roku.

ŚKUP unowocześni firma As-
seco Data Systems SA, która jako 
jedyna złożyła ważną ofertę w po-
stępowaniu.

– Prace możemy rozpocząć, 
ponieważ dobiegł końca okres 
trwałość projektu ŚKUP, który 
współfinansowany był z dotacji 
Unii Europejskiej – powiedział 
Jacek Brzezinka, członek zarzą-
du Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. – W ich trakcie samo 
oprogramowanie zostanie nie-
mal całkowicie przebudowane, 
natomiast zmodernizowany sy-
stem wykorzysta w dużym stop-
niu używane obecnie urządzenia 
– kasowniki, komputery pokłado-
we, automaty biletowe, co pozwo-
li nam zaoszczędzić kilkadziesiąt 
milionów złotych, które potrzeb-
ne byłyby na ich wymianę.

Najważniejszym elementem 
modyfikacji ŚKUP będzie przej-
ście z trybu offline na online, 
co oznacza, że wszystkie doko-
nywane w nim transakcje będą 

odbywać się w czasie zbliżonym 
do rzeczywistego. Dzięki temu 
kupując przez internet np. bilet 
30-dniowy, będzie on natych-
miast dostępny dla pasażera w ca-
łym systemie. Karta ŚKUP stanie 
się identyfikatorem, a nie jedy-
nym nośnikiem danych. Dzięki 
temu pasażerowie nie będą mu-
sieli z niej korzystać, ponieważ 
wszystkie potrzebne dane, będzie 
można odczytać w mobilnej apli-
kacji. Aplikacja będzie podstawo-
wym elementem funkcjonowania 
unowocześnionego systemu.

Karty jednak nie znikną cał-
kowicie z obiegu, aby z systemu 
mógł korzystać każdy pasażer. 
Będzie można ją odebrać w po-
nad 100 automatach biletowych, 
10 Punktach Obsługi Pasażera 
oraz około 800 punktach doła-
dowań (m.in. kioski Ruch). Jed-
nak i one się zmienią – wizual-
nie i technologicznie. Nowe karty 
będą wykonane z trwalszych ma-
teriałów, będą miały nową szatę 
graficzną, nie będą na nich na-
drukowane zdjęcia i dane osobo-
we użytkownika (dane osobowe 
będą potrzebne do założenia kon-
ta imiennego i będą wyświetlane 
podczas kontroli biletów na ter-
minalu kontrolera). W zmoderni-
zowanym systemie wykorzystany 
zostanie najnowszy typ kart NFC, 
które będą tańsze od dotychcza-
sowych, a zarazem szybsze oraz 
posiadające zabezpieczenia, unie-
możliwiające ich podrobienie.

Wygodniejszy będzie rów-
nież sposób zarejestrowania się 
nowych użytkowników, bez po-

trzeby osobistego złożenia wnio-
sku i odbioru karty w Punkcie 
Obsługi Pasażera. Opcja stacjo-
narnego założenia konta oczywi-
ście zostanie utrzymana. Po mo-
dernizacji systemu będzie można 
to zrobić samodzielnie w sposób 
prosty i intuicyjny poprzez Portal 
Klienta lub aplikację mobilną.

Wraz z unowocześnieniem 
systemu ŚKUP, zmieni się rów-
nież sposób, w jaki pasażero-
wie będą doładowywać swoje 
konto – w miejsce tzw. pienią-
dza elektronicznego, z którym 
wiązały się z pewne ogranicze-
nia systemu oraz wysokie koszty 
utrzymania, GZM zadecydowa-
ła, iż zostanie on zastąpiony tzw. 
portmonetką punktową. Każda 
wpłacona przez pasażera złotów-
ka na doładowanie konta będzie 
w systemie zamieniana na punkty, 
które później będzie można wy-
mienić np. na minuty potrzebne 
do wykonania przejazdu lub bilet 
na określoną liczbę miast.

Podczas prowadzenia prac nad 
unowocześnieniem ŚKUP, system 
będzie utrzymywany, a po uru-
chomieniu zmodernizowanej 
wersji i wyrażeniu wymaganych 
zgód przez dotychczasowych 
użytkowników, ich konta zosta-
ną automatycznie przeniesione 
do nowej wersji systemu.

Koszt wdrożenia zmodernizo-
wanego systemu informatycznego 
wyniesie ok. 32 mln zł, natomiast 
całość zamówienia wraz z 4-let-
nim utrzymaniem i dalszym roz-
wojem będzie kosztować ponad 
120 mln zł. ls ●

miasto KWadransoWego sPaceru
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zarejestrowanych samochodów 
niż dorosłych mieszkańców. 
Nietrudno jest wtedy zapomnieć 
o potrzebach osób z niepeł-
nosprawnościami, seniorów 
czy dzieci i młodzieży, którym 
przyjdzie dorastać w oparciu 
o podjęte przez dorosłych 
decyzje. Jako ciekawostkę do-
dam, że obserwuje się ucieczkę 
pokolenia tzw. millenialsów 
z przedmieść i mniejszych miast 
do większych ośrodków, w któ-
rych nie potrzebują samocho-
dów, by komfortowo mieszkać. 
Będąc zmuszonymi przez 
decyzje rodziców, by przez 18 lat 
być zawożonymi do przedszkoli, 
szkół, do sklepów czy na zwykłe 
spotkania z rówieśnikami, często 
chcą żyć w pełnowartościowych, 
intensywnie zurbanizowanych 
śródmieściach. Mówi się, 
że samochód, który w oczach 
wielu jest symbolem wolności, 
dla dzieci jest więzieniem, 
z którego mogą się uwolnić 
posiadając własny samochód lub 
mieszkając w mieście. Zawsze 
powtarzam, że dzieci to naj-
lepsi urbaniści i powinniśmy 
częściej adresować ich potrzeby 
w miastach niż sprowadzać 
je do ogrodzonego placu zabaw. 
Odpowiadając na pytanie 
wspomnę, że niegdyś plac 
Baczyńskiego był przejezdny 
dla samochodów a sam pomysł 
zamknięcia tej przestrzeni dla 
ruchu kołowego podniósł głos 
niezadowolenia. Za rewitalizację 
tego placu dostaliśmy mnóstwo 
nagród i chyba nie ma miesz-
kańca Tychów, który nigdy nie 
umówił się „na Baczu” na kawę 
czy drinka. Dzieciaki jeżdżą 
na rolkach, rodziny udają się 
na kolacje, przyjaciele spotykają 
się, by wspólnie spędzić czas. 
Dzięki oddaniu placu pieszym 
użytkownikom to miejsce 
nabrało życia.

idąc tym tropem pojawiają się 
pomysły zamknięcia ul. grota-
roweckiego. jest to do zrobienia?
– To zależy. Sam pomysł pojawił 
się już wiele lat temu, ale przez 
to, jak funkcjonuje ta ulica 
obecnie, dla wielu mieszkańców 
trudnym jest wyobrażenie sobie 
alternatywy. Takie zmiany mają 
wpływ nie tylko na sposób 
przemieszczania się, ale również 
rzutują na to, jak będzie ona 
wykorzystywana, jakie funkcje 
i usługi się na niej pojawią. Rolą 
urbanisty jest przewidzenie 
tych konsekwencji. W Polsce 
dopiero raczkuje, coraz 
popularniejsze na Zachodzie, 
prototypowanie urbanistyczne. 
Metoda ta polega na czasowym 
przekształceniu danej prze-
strzeni, testowaniu jej przez 
pewien okres, a następnie 
przebudowanie na bazie tego 
eksperymentu lub przywrócenie 
stanu pierwotnego. W Tychach 
mieliśmy z tym do czynienia 
podczas Dnia Zrównoważonego 
Transportu, kiedy to właśnie 
ul. Grota-Roweckiego była wy-
łączona z ruchu samochodowe-
go. Wówczas pojawili się na niej 
piesi, rowerzyści, rolkarze oraz 
liczni wystawcy i gastrono-
mowie. Tego dnia udało się 

zgromadzić tłumy, jakich nie 
widziano od lat w tej części 
miasta. Ciekawym pomysłem 
jest np. weekendowe wyłączenie 
ruchu kołowego, kiedy nie 
jest on tak wzmożony. Takie 
rozwiązania zafunkcjonowały 
w kilku miastach na świecie, 
przynosząc świetne efekty w po-
staci dodatkowej przestrzeni 
rekreacji lub organizacji imprez. 
Wracając do pytania, uważam, 
że ulica Grota-Roweckiego jest 
na tyle szeroka, by można było 
przekształcić ją w żywą prze-
strzeń publiczną, pozostawiając 
ruch kołowy. Należy jednak 
sprawić, żeby nie stanowił on 
uciążliwości i zagrożenia dla 
niezmotoryzowanych użytkow-
ników. Z pewnością pojawią się 
głosy, że spowolnienie ruchu 
kołowego obniży przepusto-
wość ulicy, ale należy zwrócić 
uwagę, że przepustowość ulicy 
nie powinno się mierzyć liczbą 
samochodów, które nią prze-
jadą, lecz liczbą ludzi, którzy 
z niej korzystają. Pierwszym 
krokiem będzie zwężenie ulicy 
i oddanie większego miejsca 
dla pieszych oraz większej 
powierzchni użytkowej. Czy 
ul. Grota-Roweckiego podzieli 
kiedyś los placu Baczyńskiego, 
tego nie wiem, ale sam pomysł 
świadczy o tym, że w mieście 
takich przestrzeni publicznych 
zdecydowanie brakuje.

stanowisko oficera pieszego 
piastuje pan pół roku. jak przez 
ten czas wyglądały pańskie 
działania?
– Mnóstwo telefonów, maili 
i projektów do zaopiniowania. 
Na bieżąco współpracuję 
z ekspertami od ruchu 
drogowego Miejskiego Zarządu 
Ulic i Mostów, z którymi 
zastanawiamy się, jak poprawić 
komfort i przede wszystkim 
bezpieczeństwo pieszych. 
Analizuję również konsekwencje 
jakie pod względem urbani-
stycznym i ekonomicznym 
mogą wywołać proponowane 
zmiany. Mam ogromne szczęście 
współpracować z tak wykwa-
lifikowanymi ludźmi. Dość 
częstym dylematem są kwestie 
drogowe i szerokości jezdni. 
Tutaj należy przypomnieć, 
że każde dodatkowe pół metra 
asfaltu to setki tysięcy złotych 
w ogólnym rozrachunku. 
Inna sprawa to oczywiście 
bezpieczeństwo. Jeżeli położymy 
gdzieś jezdnię o szerokości 3,5 
metra to wpłynie na komfort 
i pewność kierowcy, który 
dociśnie pedał gazu pomimo 
ograniczeń prędkości. Gdy 
odbieram telefony, bez-
pieczeństwo jest tematem, 
który powtarza się najczęściej. 
Mieszkańcy zwracają uwagę 
na niebezpieczne przejścia dla 
pieszych, pytają też o hulajnogi 
elektryczne, czyli tzw. Urzą-
dzenia Transportu Osobistego. 
Od 20 maja obowiązują przepisy 
regulujące poruszanie się na ta-
kich urządzeniach w przestrzeni 
miejskiej. To było potrzebne, 
bo ta forma transportu zyskuje 
w ostatnich czasach ogromną 
popularność. Często pojawia 

się temat chodników, które 
w niektórych częściach miasta 
faktycznie zostały poniekąd 
zapomniane. Jest duży nacisk 
społeczny na łatanie dziur 
w drogach, ale o chodnikach 
już rzadziej można usłyszeć. 
Należy mieć na uwadze, 
że infrastruktura drogowa jest 
niesamowicie droga – koszty 
jej projektowania, budowy, 
utrzymania i oddziaływania 
są najmniej ekonomiczne 
spośród wszystkich środków 
transportu. Często przytaczam, 
że koszt budowy jednego 
miejsca parkingowego w garażu 
podziemnym to równowartość 
ceny małego mieszkania. Warto 
się zastanowić nad tym, czy waż-
niejsze jest miejsce parkingowe 
dla prywatnego przedmiotu, 
który 95% swojego „życia” stoi 
nieużywany, czy lepiej byłoby 
spożytkować te środki chociażby 
na mieszkania albo żłobki, 
których również brakuje. Pod-
stawowa zasada brzmi „zbuduj 
przestrzeń dla samochodów 
pojawią się samochody, zbuduj 
przestrzeń dla pieszych pojawią 
się ludzie”. Jeżeli w miejsce 
placu zbudujemy parking, 
mieszkańcy nie będą tam 
spędzać czasu, a w lokalach nie 
pojawi się gastronomia, jeśli 
rozbudujemy na Paprocanach 
parkingi, to więcej ludzi 
przyjedzie tam samochodem, 
a jeżeli zbudujemy system 
wygodnych dróg rowerowych 
ludzie będą nimi jeździć itd. 
Dobrze prosperujące miasto 
to system naczyń połączonych, 
w którym poszczególne jego 
elementy funkcjonują w sposób 
zrównoważony. Ingerując 
w struktury tego systemu należy 
patrzeć z naprawdę szerokiej 
perspektywy.

gdzie jeszcze można spotkać 
oficera pieszego?
-Na świecie coraz częściej 
zwraca się uwagę na potrzeby 
pieszych. Jest to spowodowane 
świadomością szkód jakie 
wyrządził w miastach rozwój 
ukierunkowany na samochody. 
Podkreśla się jak ważna jest 
zwartość i wielofunkcyjność 
miast nie tylko z uwagi 
na ich ekonomikę, ale przede 
wszystkim w dobie kryzysu 
klimatycznego. Funkcja oficera 
pieszego to zaledwie kropla drą-
żąca w skale, ale staje się coraz 
bardziej pożądana. W Polsce 
można oficera pieszego spotkać 
również we Wrocławiu – a raczej 
oficerkę, gdyż funkcję tę pełni 
Anna Szmigiel-Franz. Tam jest 
to etat, odrębne stanowisko, 
które zajmuje się infrastrukturą 
dla pieszych. Ja, jako pełnomoc-
nik prezydenta miasta do spraw 
koordynowania i rozwoju 
przestrzeni publicznej dla 
ruchu pieszego, pełnię bardziej 
rolę doradczą. Jest to praca 
społeczna i nie pobieram za nią 
wynagrodzenia. W pełnieniu 
tej funkcji pomaga mi moje in-
terdyscyplinarne wykształcenie, 
bo jestem urbanistą, ekonomistą 
i naukowcem.
rozMawiaŁ: 
kaMil peszat ●

tdps „dobre Miejsce” – kolejną jednostką w centrum usług Wspólnych.

Pięciolatka cUw

zamiast niej wielofunkcyjna aplikacja mobilna.

śkUP Bez kaRty

Tyski Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” w Kobiórze trafił w minionym 
miesiącu do puli instytucji obsługiwanych przez CUW.
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z n a j d z i e C i e  n a s  w  n a s t ę p U jąC yC h  M i e j s C aC h :

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9

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

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

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

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

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

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

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

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

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

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

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

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

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

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

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

kariera/edUkaCja

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

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

UsŁUgi:

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE     

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

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

Elektryk. Tel. 504 877 825
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

finanse:

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

Upadłość konsumencka 577 993 
773

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

Bistro z obiadami domowymi zatrud-
ni kucharkę - tel: 516 175 264

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

autoreklama

reklamaautoreklama
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nierUChoMośCi:

KUPIĘ

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

Zgłoś nieruchomość do sprzedaży: miesz-
kanie, dom, działkę. Atrakcyjne warunki 
– wieloletnie doświadczenie. Oferta na-
tychmiast widoczna w 100 innych biu-
rach nieruchomości.  Szybka i bezpieczna 
sprzedaż.  BN VOTUM: 501 503 735.

KUPIĘ 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
Kupię garaż na os. H  - za gotówkę. Tel: 
501 503 735. 
Kupię za gotówkę mieszkanie. Telefon: 
501 503 735. 

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

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
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

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

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 bliź-
niaczej z garażem o pow 129 m2  cena 
485.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działka Lędziny 1710 m2 blisko S1cena 
159.000 zł idealna pod inwestycję tel.696
-493-977 www.ihn.com.pl
Działka Tychy Cielmice pow. 985 cena 
250.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Tychy lokal do wynajęcia pow 25 m2 duża 
witryna główna ul. al. Bielska cena 900 zł 
733-476-805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter, duże witryny o. pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa Tychy i 
okolice, różne powierzchnie, zadzwoń i 
zapytaj o szczegóły 733- 476-805 www.
ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość szybciej 
i drożej niż myślisz – zadzwoń, pomogę 
Marzena 519-595-674

Tychy os M, 50,44 m2, 3 pokoje, cena 
279.000 zł, 731 713 100 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 Żorska, 42 m2, do wynajęcia 
mieszkanie w apartamentowcu, salon z 
aneksem kuchennym, sypialnia, łazien-
ka czynsz 1500 zł + media www.ASTON.
com.pl 728-713-101
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 Cztery Pory Roku, mieszkanie 2 
pokoje z tarasem, umeblowane czynsz 
1800 zł + media www.ASTON.com.pl 
728-713-101
Tychy os.B wysoki standard dla wyma-
gającego klienta, mieszkanie 2 pokoje z 
balkonem, kompletnie umeblowane i wy-
posażone. Czynsz 2500 zł + media www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Bojszowy Jedlina super miejsce, do sprze-
dania 3 działki pow. 920 m2, 1056 m2, 
1077 m2, cena 99 zł/m2, 731-713-100 
www.ASTON.com.pl
Kobiór ul.Poziomkowa działka budowlana 
933 m2, media w granicach (woda, kana-
lizacja, gaz, prąd) cena 205.260 zł  www.
ASTON.com.pl 728-713-101
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, działki 
budowlane, dostępne wszystkie media, 
cena 300zł/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. 175 m2, dół 
do remontu, góra w stanie do wprowa-
dzenia, 5 pokoi, działka 577 m2, 550.000 
zł, 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, 750.000 zł 731-713-100, 
www.ASTON.com.pl

Świerczyniec, dom szeregowy o pow. 169 
m2, działka 273 m2. Dogodny dojazd do 
Tychów, Katowic. NOWA CENA 699.000 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
Tychy, Glinka, ul. Borowa, dom z pięknym 
ogrodem, okolica wyłącznie nowych do-
mów, pow. 227 m2, 5 pokoi, działka o 
pow. 1000 m2, 1.490.000 zł 731-713-
100, www.ASTON.com.pl

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 32/2272402 
lub 48 889935290

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

transport:

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

kUpię / sprzedaM:

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

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

zwierzęta

Tofik stracił dom, 
jest w schronisku. 
To uroczy spokojny 
starszy piesek. Jest 
nieduży – do łyd-
ki, ma ładną sierść 
i siwy pyszczek. 
Szuka domu raczej 
bez drugiego psa.

Kontakt: Katarzyna 888 81 26 81

reklama
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Niestety, nie udał się drużynie 
Tychy Falcons wypad do Białe-
gostoku na mecz z Lowlanders. 
Po porażce 20:42 tyszanie nie 
awansowali bezpośrednio do pół-
finału PLF i muszą o niego wal-
czyć w fazie wildcards.

Stawką spotkania w Białymsto-
ku było drugie miejsce w tabeli, 
które gwarantowało bezpośred-
ni awans do półfinału i organiza-
cję tego meczu u siebie. Ponadto 
zwycięzca zapewniał sobie dodat-
kowy tydzień odpoczynku przez 
półfinałem, bo nie musiał roz-
grywać fazy wildcards. Było więc 
o co walczyć i w bojowych nastro-
jach tyszanie wyruszyli w długą 
podróż.

Po wyrównanej pierwszej kwar-
cie spotkania, minimalnie prowa-
dzili gospodarze 6:0. W drugiej 
Lowlanders jednak podwyższy-
li na 14:0 (podwyższenie za 2 
pkt) i choć potem Mateusz Pata-
las zdobył przyłożenie (plus pod-
wyższenie), zmniejszając dystans 
do prowadzących, znakomicie 
dysponowany tego dnia zawod-
nik gospodarzy Benjamin Lolme-

de podwyższył na 21:7. I taki też 
wynik notowano do przerwy.

Po zmianie stron rywale znów 
podwyższyli na 28:7, a potem, 
dzięki akcji Bartosza Wocha i kop-
nięciu, było 28:14. Wspomnia-

ny Lolmede dał gospodarzom 
prowadzenie 35:14 i w ostatniej 
odsłonie po raz kolejny zdobył 
punkty – 42:14. W wynik meczu 
na 42:20 ustalił w ostatniej akcji 
meczu LaParish Lewis. ls ●

Piąte miejsce w tabeli swojej gru-
py zajęli ostatecznie juniorzy GKS 
Tychy w zakończonych w miniony 
weekend rozgrywkach Centralnej 
Ligi Juniorów. Zważywszy, że nasz 
zespół U-17 był beniaminkiem 
na szczeblu centralnym, sezon na-
leży zaliczyć do dość udanych.

W swoim ostatnim meczu 
podopieczni trenerów Przemy-
sława Pitrego i Marcina Zeman-
ka podejmowali niżej notowany 
Rozwój Katowice. Niespodziewa-
nie to goście objęli w 15 min. pro-
wadzenie 1:0, którego nie oddali 
już do przerwy.

Po zmianie stron dość szybko 
wyrównał Krystian Dziedzic (52’), 
ale remisem cieszyli się gospoda-

rze tylko cztery minuty, bo w 56 
min. Dawid Parysz ponownie wy-
prowadził Rozwój na prowadze-
nie. Na szczęście w 63 min. Da-
niel Sobieraj pokonał bramkarza 
katowiczan i spotkanie zakończy-
ło się podziałem punktów.

W zakończonych rozgrywkach 
juniorzy GKS wygrali sześć spot-
kań, cztery zremisowali i tyleż prze-
grali. Dało im to 22 punkty, czy-
li dorobek identyczny jak Śląsk 
Wrocław i Zagłębie Lubin. O ko-
lejności miejsc decydowała zatem 
dodatkowa tabelka, uwzględniająca 
tylko mecze pomiędzy tymi trzema 
zespołami. Tyszanie mieli w niej 
drugi bilans i ostatecznie zakoń-
czyli sezon na piątym miejscu.

Zdobyte przez GKS 31 goli 
podzieli między siebie: Natan 
Dzięgielewski i Kacper Żela-
zowski (po 7), Dorian Orliński 
(6), Miłosz Pawlusiński i Michał 
Ploch (po 3), Krystian Dziedzic 
i Daniel Sobieraj (po 2) oraz 
Szymon Matuszko.
ww ●

Clj U-17 grUpa C
1. Raków 14 27 31:15
2. Górnik  14 25 21:18
3. Ruch 14 23 23:24
4. Śląsk 14 22 38:22
5. gks tychy 14 22 31:28
6. Lubin 14 22 38:19
7. Rozwój 14 12 24:34
8. Lechia Z.G. 14 5 11:57

Bardzo ciekawie zapowiadają się 
rozgrywki piłkarskie w niższych li-
gach w tym tygodniu. Kibiców cze-
kają podwójne derby – 26.06 w li-
dze okręgowej: Ogrodnik Cielmice 
– OKS Zet Tychy i 23.06 w klasie 
B: Tysovia – Czułowianka.
liga OkręgOWa. To był bez 
wątpienia dzień grającego trene-
ra Grzegorza Chrząścika. Ogrod-
nik Wygrał 3:0 i wszystkie bramki 
zdobył Chrząścik, który jednak 
miał na to tylko pół godziny, 
bo pojawił się na boisku w 62 mi-
nucie meczu. Zastąpił, co także 
warto odnotować, weterana boisk 
Remigiusza Goldę.
ruDOłtOWice ĆWiklice – 
OgrODNik cielmice 0:3 (0:0). 
Bramki: Chrząścik 3.
OgrODNik: Gąsior – Józefo-
wicz, Białas, Foltyn – Granek, 
Koczy, Zając, Kołodziejczyk (46’ 
Szojda) – Klimas, Golda (62’ 
Chrząścik), Wala.

Wygrał także liderujący tabe-
li OKS Zet Tychy, pokonując 2:0 
KS Bestwinka, po golach Fortu-
ny i Pustelnika.

1. Oks Zet 18 39 44-20
2. Ogrodnik 18 38 51-18
3. Stal 18 32 34-19
4. Wisła Wielka 18 31 36-29
5. Piast 19 28 31-35
6. czechowice II 18 27 40-32
7. bestwinka 18 27 25-25
8. Pionier 19 24 33-40
9. Sokół 18 20 31-41
10. Rudołtowice 18 9 19-45
11. Przełom 18 5 13-53

klasa a. Stal Chełm Śl. 
– JUWe Jaroszowice 4:3 (1:0). 
Bramki dla JUWe: Cibor 2, 
Czupryna.
juWe: Kwiatkowski – Roszak, 
Banaś, Szlosarek, Hasnik (Puto) 
– Hornik, Cibor, Augustyniak, 
Frąckowiak – Czupryna, Gąsior 
(Jakubczyk).
sióDemka tycHy – ZNicZ 
jaNkOWice 3:1.
1. Studzionka 27 65 79-25
2. jaroszowice 26 61 87-36
3. Leśnik 26 61 79-37
4. Frydek 26 42 62-49
5. Krupiński 26 38 55-53
6. Woszczyce 25 35 68-54

7. Jankowice 26 35 62-66
8. unia 26 34 44-53
9. brzeźce 25 30 35-50
10. siódemka 26 30 48-71
11. Gardawice 26 28 40-49
12. Stal 27 28 53-65
13. Kryry 26 26 52-69
14. Polonia 26 24 41-67
15. Iskra II 26 15 41-102

klasa B. Fortuna Wyry – Tyso-
via 2:1, Czułowianka – Niepokor-
ni Orzesze 3:0 (walkower).
1. Goczałkowice 26 69 153:21
2. Fortuna 25 59 94:27
3. Gol 27 52 79:43
4. czułowianka 24 51 87-41
5. Pniówek II 26 51 91-67
6. Wisła Mała 25 48 72-59
7. Lędziny II 26 40 56-51
8. Nadwiślan 26 36 44-64
9. Niepokorni 24 34 49-57
10. czarni 26 34 60-75
11. tysovia 25 26 53-76
12. Warszowice 25 20 48-102
13. bojszowy II 26 15 51-101
14. Gardawice II 25 7 28-117
15. Mizerów 26 7 22-86.
ls ●

przed podwójnymi derbami w niższych ligach.

hat tRick chRząścika

piłkarze U-17 zakończyli sezon w centralnej Lidze Juniorów.

Remis na Finał

tychy falcons przegrały w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego.

sokoły jeszcze Powalczą

Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

nadzieje byŁy wielkie 
i Uzasadnione. wszak 
w sezonie zasadniCzyM 
gks tyChy „UgraŁ” 
na górnikU ŁęCzna 
Cztery pUnkty (reMis 
1:1 na wyjeździe 
i zwyCięstwo 3:1 U siebie), 
zająŁ w końCowej tabeli 
wyższe MiejsCe, a poza 
tyM graŁ póŁfinaŁ 
baraży na stadionie 
MiejskiM. eksperCi 
i kibiCe Mieli zateM 
podstawy, by Uważać 
podopieCznyCh trenera 
artUra derbina 
za faworytów środowej 
potyCzki. niestety…

A zaczęło się tak pięknie! Już 
w 3 min. Jakub Piątek fanta-
stycznie zagrał do swojego bra-
ta Kacpra, który znalazłszy się 
oko w oko z Gostomskim strzelił 
w długi róg wprost do siatki. Pięć 
minut później powinno być 2:0, 
ale Kacper Piątek z bliska prze-
niósł piłkę nad poprzeczką. Groź-
nie atakowali też goście, którzy 
zbyt łatwo stwarzali sobie sytu-
acje. Dużo zamętu w szeregach 
defensywy GKS siały dośrodko-
wania Leandro, pod bramką Kon-
rada Jałochy brylowali natomiast 
Mak i Śpiączka. Mimo to pierw-
szą połowę trzeba zapisać po stro-
nie tyszan, w szeregach których 
próbowali szczęścia m.in. Bartosz 
Szeliga, Bartosz Biel czy Wiktor 
Żytek – niestety, bez efektu bram-
kowego.

Po drugiej stronie placu gry 
postacią numer jeden był bez 
wątpienia Jałocha. Tyski bram-
karz wybronił główki Śpiączki 

i Banaszaka, a także sytuację sam 
na sam tego ostatniego.

Kilka chwil po przerwie kibi-
ce przy Edukacji 7 znowu zerwali 
się z miejsc, gdy w 52 min. Seba-
stian Steblecki strzelał z kilkuna-
stu metrów, ale Gostomski nie dał 
się zaskoczyć. Im jednak bliżej 
było końca spotkania, tym wię-
cej do powiedzenia mieli goście, 
zaś ostatni kwadrans to istne ob-
lężenie Częstochowy w wykona-
niu graczy Górnika Łęczna. Wy-
nik jednak pozostawał korzystny 
dla tyszan.

Gdy na zegarze wybija 86 mi-
nuta, kibice tyscy zwykle drętwie-
ją. Ileż to już punktów potracili 
ich ulubieńcy właśnie w ostatnich 
chwilach meczu? Niestety, fatum 
końcówki zadziałało także w śro-
dę. Słaby już od kilku spotkań 
Bartosz Biel, zamiast w 87 min. 
wybić piłkę, zaczął się z nią bawić, 
w efekcie czego odzyskał ją Le-
andro, który zacentrował na 13 
metr przed bramką Jałochy. Cza-
jący się tam Michał Mak strzelił 
celnie i zamiast spodziewanej eks-
plozji radości gospodarzy mieli-
śmy w Tychach dogrywkę.

Dodatkowe dwa kwadranse 
gry nie przyniosły zmiany rezul-
tatu i trenerzy zaczęli się sposo-
bić do przygotowania list wyko-
nawców „jedenastek”. Konkurs 
rzutów karnych rozpoczął się 
rewelacyjnie dla GKS, bo Kon-
rad Jałocha po raz kolejny poka-
zał klasę i obronił strzał Wojcie-
chowskiego. Potem jednak było 
już tylko gorzej… Szymon Le-
wicki, jakby pieczętując swoją 
beznadziejną postawę w całym 
meczu, strzelił w poprzeczkę. 
Na trafienia Leandro i Midzier-
skiego odpowiedzieli Łukasz Mo-
neta i Nemanja Nedić i było 2:2. 
Następnie na 3:2 wyprowadził 

gości Matei, natomiast uderzenie 
Oskara Paprzyckiego wybronił 
Gostomski. Byli jeszcze tacy, któ-
rzy liczyli na pomyłkę Jagiełły, 
ale gracz Górnika pokonał Jało-
chę i po chwili łęcznianie oszale-
li ze szczęścia i przez długie mi-
nuty świętowali awans do finału 
baraży (który zresztą w niedzie-
lę wygrali z ŁKS-em 1:0 i awan-
sowali do Ekstraklasy).

W taki koszmarny sposób za-
kończył się całkiem dobry sezon 
tyszan. Na jego podsumowa-
nie przyjdzie jeszcze czas tak-
że i na naszych łamach, na razie 
możemy napisać tylko krótko: 
SZKODA!
gks tycHy – górNik łęcZ-
Na 1:1 (1:0, 0:0) w karnych 2:4. 
Gole: K. Piątek (3’) i Mak (87’) 
oraz z rzutów karnych: Moneta, 
Nedić oraz Leandro, Midzierski, 
Matei i Jagiełło.
gks tycHy: Jałocha – Szeli-
ga (91’ Połap), Szymura, Nedić, 
Mańka – Biel (91’ Moneta), Ży-
tek, Steblecki (75’ Norkowski), J. 
Piątek (64’ Paprzycki), K. Piątek 
(64’ Kargulewicz) – Lewicki

***
Po zakończeniu sezonu 2020/21 
w tyskim klubie podjęto już kil-
ka pierwszych decyzji dotyczą-
cych nowych rozgrywek. Przede 
wszystkim przedłużono umowę 
z trenerem Arturem Derbinem, 
który ma dalej budować drużynę 
na awans w przyszłym sezonie. 
Będzie na pewno miał do dyspo-
zycji dwóch Łukaszów – Grzesz-
czyka i Sołowieja, z którymi pod-
pisano nowe kontrakty. Rozstają 
się natomiast z „Trójkolorowy-
mi” dwaj inni Łukasze: Moneta 
i Norkowski oraz jeden z anty-
bohaterów barażu – Szymon Le-
wicki. ●

Koszmarny Koniec 
dobrego sezonu
piŁkarze gks tyChy przegrali W KARNych bARAż Z GóRNIKIEM łęcZNA I W NASTęPNyM 
SEZONIE ZNOWu GRAć bęDą W I LIDZE.

Gol Kacpra Piątka w 3 minucie barażu jeszcze bardziej pobudził nadzieje tyskich 
kibiców na awans. Niestety, w tym roku znowu nie było happy endu.

To
m

as
z G

on
sio

r

ar
c.

14 | 22 CzerwCa 2021 www.tychy.plsporttwoje tyChy



iNfOrmatOr kiBica

Piłka NOżNa. liga okrę-
gowa:  26.06  Ogrodnik 
cielmice – OKS Zet Tychy 
(godz.16); klasa a: 26.06 
brzeźce – Siódemka Tychy 
(16), 27.06 JuWe Jaroszo-
wice – Studzionka (17); 
klasa b: 23.06 Tysovia 
– czułowianka (18), 27.06 
Pn i ó we k  I I  Pa w ł o w i c e 
– czułowianka (11), 27.06 
Niepokorni Orzesze – Tyso-
via (17).
futBOl amerykański 
Plf. faza wildcards: 26.06 
Tychy Falcons – Kraków 
Kings (18).
siatkóWka PlażOWa. 
26-27.06  Mistrzostwa 
amatorów Miasta tychy 4 
x 4. Obiekt na ul. brzozowej 
2 (godz. 9).
cZWórBój mOsir. 27.06 
OW Paprocany. Start i meta 
przy przystani kajakowej. 
Dystanse: rower 12 km, 
bieg 2 km, kajak mężczyźni 
400 m, kajak kobiety 200 m i 
bieg 2 km. Zapisy – od godz. 
8, start pierwszego zawod-
nika godz. 8.45. ls ●

r jak barbara rembiesa

WycHOWaNka DaWNegO kluBu malucH tycHy 
rOZegrała sZeśĆ sPOtkań W Piłkarskiej 
rePreZeNtacji POlski kOBiet.

Ostatnio, przy okazji obowiązków służbowych, regularnie zaglą-
da do Tyskiej Galerii Sportu warszawski dziennikarz Adam Dry-
galski, autor i twórca świetnej serii książkowej „Skarby Miasta”. 
Przy okazji jednej z wizyt podarował nam swoje kolejno dzieło 
– album „Piłkarki. urodzone by grać”, który jest encyklopedią 
wiedzy o kobiecej piłce nożnej w naszym kraju. Podczas lektury 
okazało się, że barbara Rembiesa, bramkarka reprezentacji Pol-
ski w latach 90., swoją przygodę z piłką rozpoczynała w klubie 
Maluch Tychy.

Zaraz otworzyły mi się szufladki w głowie. Maluch został zało-
żony przez dwójkę Włochów, oddelegowanych do pracy w FSM. 
Przypomniałem sobie, że pod koniec lat 80. odwiedziłem w Ty-
chach obu panów i opisałem w gazecie niecodzienną historię 
klubu. Włosi najzupełniej bezinteresownie oddali serce i czas 
Maluchowi. być może dlatego, że w tej dekadzie na obcokrajow-
ców w Polsce nie czekało za wiele atrakcji, więc postanowili za-
jąć się czymś w czasie wolnym. Niestety, nie zachowałem nawet 
wycinka tego artykułu, zapamiętałem tylko, że jeden z Włochów 
był kibicem bodaj uS catanzaro 1929. Nie Juventusu czy Interu, 
ale mało popularnego klubu z Kalabrii…

Maluch przetrwał trzy lata, ale Włosi mogą czuć się dumni, 
że wychowanką klubu była przyszła reprezentantka Polski.

barbara Rembiesa urodziła się w Oświęcimiu, jednak już jako 
pięciolatka zamieszkała z rodziną w bieruniu. Kiedy miała 16 lat, 
jej brat w lokalnej gazecie (na 99 procent był to tygodnik „Echo”) 
przeczytał o naborze do powstającej właśnie w Tychach piłkar-
skiej drużyny kobiet. I w ten sposób basia, która na podwórku 
kopała piłkę od dzieciństwa, trafiła na swój pierwszy trening.

Szybko otrzymała powołanie do kadry narodowej u-19. 
172 cm wzrostu jak na bramkarkę to nie może jest za dużo, 
rekompensowała to jednak sprawnością i skocznością. Po roz-
padzie Malucha w 1989 roku, przeniosła się do czarnych Sos-
nowiec – ówczesnego potentata, mistrza Polski i najbardziej 
utytułowanej krajowej drużyny. Z nimi też zdobyła swój jedyny 
tytuł mistrzyni kraju w 1991 roku. W latach 1991-92 rozegrała 
sześć spotkań w reprezentacji Polski. W tym czasie pracowała 
na KWK „Piast” w bieruniu.

W 1992 roku Rembiesa wyjechała do Szwecji i przez półtora 
roku stała między słupkami bramki zespołu szwedzkiej ekstra-
klasy Tyresö, a w 1994 roku została zawodniczką Mallbackens IF 
Sunne. Tam zakończyła karierę w 2007 roku i do dziś jest z nim 
związana jako trenerka. Rodzinę na Śląsku odwiedza regularnie. 
Oprócz futbolu jej pasją jest jazda szybkimi motocyklami.
piotr zawadzki, tyska galeria sportU ●

alfabet tgs

Barbara Rembiesa.
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Ekipa Śląskiego Towarzystwa Strzeleckiego wy-
startowała w kolejnych zawodach ogólnopolskich 
o Złotą Krócicę i Złoty Rzutek. Klub, wyróżniony 
Nagrodą Prezydenta za osiągnięcia w ubiegłym 
roku i tym razem nie zawiódł, przywożąc kolej-
ne medale.

W głównej roli wystąpiła Aleksandra Moiczek, 
która w konkurencji pistoletu pneumatycznego 
zdobyła 473 punktów i ustanowiła rekord Polski. 
Oczywiście Ola wygrała tę konkurencję. O domi-
nacji tyszanek najlepiej świadczy fakt, że w pistole-
cie sportowym najlepsza okazała się Julia Szklanny, 
a ponadto Anastazja Dymitr zdobyła dwa medale 
– srebrny w pistolecie sportowym i brązowy w pi-
stolecie pneumatycznym.

Na tych zawodach tyska ekipa zanotowała hi-
storyczny debiut, bowiem po raz pierwszy za-
wodniczka ŚTS Tychy wystartowała w konkuren-
cjach śrutowych – Paulina Bednarek zadebiutowała 
w konkurencji trap. To również olimpijska konku-
rencja, w której strzały oddaje się z gładkolufowych 
strzelb śrutowych do rzutków wyrzucanych z ma-
szyny pod różnym kątem. Paulina spisała się zna-
komicie, sięgając po srebrny medal.

Reprezentacja ŚTS Tychy zajęła drugie miejsce 
w klasyfikacji klubowej w strzelaniach pistoleto-
wych, potwierdzając tym samym swoje miejsce 
w krajowej czołówce klubów. ls ●

Dwa tytuły mistrzów Śląska wy-
walczyli: Oliwia Ślusarczyk w sko-
ku w dal U-20 i Mateusz Misterek 
w trójskoku w kategorii juniorów. 
Oliwia zdobyła złoto wynikiem 
5,43, który uzyskała w trzeciej 
próbie, natomiast Mateusz za-
notował 13,04. Misterek szukał 
medalowej szansy także w skoku 
w dal i wywalczył brąz. Dodajmy, 
iż oboje są wychowankami Bog-
dana Przybycina. Pozostałe me-
dale zdobyli zawodnicy trenera 
Józefa Gawliny: po srebro sięg-
nęła Karolina Kozik w junior-

skim biegu na 1500 m, a po brąz 
– Magdalena Wilk w kat. juniorek 
na 1500 m i Artur Bizoń w kat. 
juniorów młodszych w biegu 
na 800 m.

W gliwickich zawodach sta-
rowali również tyszanie spoza 
MOSM. Od kilku lat w Tychach 
działa seniorski klub Stowarzy-
szenie Promocji Lekkiej Atletyki 
i właśnie jego zawodnicy okaza-
li się bezkonkurencyjni w biegu 
seniorów na 5 km. Wygrał Karol 
Sokołowski (15.37,01) przed Pa-
włem Buczkiem (15.54.28). Star-

tująca w barwach jaworznickiego 
MCKiS, Julia Frąckowiak wy-
grała konkurs skoku w dal open 
(5,71). Dodajmy, iż zwyciężczy-
ni Plebiscytu na Najpopularniej-
szego Sportowca Tychów w 2020 
roku Julia Korzuch wystartowa-
ła w zawodach w Jeleniej Górze, 
gdzie dystans 400 m ppł pokona-
ła w czasie nowego rekordu życio-
wego 57.46. To na dziś drugi wy-
nik w Polsce!

– Teraz nasi zawodnicy szyku-
ją się do mistrzostw Polski junio-
rów – powiedział trener Bogdan 
Przybycin. – Oliwia Ślusarczyk 
wystartuje w mistrzostwach Pol-
ski juniorów w Lublinie, a 16-
letni Mateusz Misterek wyni-
kiem z Gliwic uzyskał nominację 
na Ogólnopolską Olimpiadę Mło-
dzieży (MP U-18) we Włocław-
ku. Ciekawostką jest, że gliwi-
cki rezultat (13.04 m) Mateusza, 
to najlepszy w Polsce wynik 16-
latka. Tyscy lekkoatleci wystartu-

ją także w mistrzostwach Polski 
seniorów w Poznaniu – Julia Ko-
rzuch wystąpi w biegu na 400 m 
ppł i zapewne również w klubo-
wej sztafecie AZS AWF 4x400 m, 
Julia Frąckowiak wywalczyła pra-
wo startu w skoku w dal oraz bie-
gu na 100 m. W zawodach w Po-
znaniu weźmie również udział 
mieszkająca od pewnego cza-
su w Tychach Adrianna Czapla, 
która ostatnio uzyskała minimum 
na wyjazd na mistrzostwa Euro-
py do lat 23 w biegu na 800 m 
w Estonii. Jest zawodniczką AZS 
AWF Katowice.

Wart dodać, iż w miniony pią-
tek podczas rozegranych zawo-
dów w Krakowie, J. Korzuch wy-
grała bieg na 400 m ppł, z czasem 
57,55, natomiast J. Frąckowiak za-
jęła drugie miejsce w skoku w dal 
– 5,92 cm, wygrywając m.in. z ak-
tualną mistrzynią Polski seniorek, 
Joanna Kuryłło z Wrocławia. 
ls ●

śląskie towarzystwo strzeleckie zadebiutowało z kolejnymi cennymi trofeami.

medale, RekoRd i... tRaP

Dwie tyszanki na podium Aleksandra 
Moiczek (z lewej) i Anastazja Dymitr.

ŚT
S

złote sKoKi oliWii i mateusza
Udany start lekkoatletów MosM W MISTRZOSTWAch WOJ. ŚLąSKIEGO.

Trener Bogdan Przybycin (z lewej) oraz zawodniczki i zawodnicy, w tym medalistki mistrzostw Śląska: 
Kacper Skupnik, Julia Frąckowiak, Oliwia Ślusarczyk, Mateusz Misterek i Adam Warecki.
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w gliwiCaCh rozegrano kolejną edyCję 
lekkoatletyCznyCh Mistrzostw woj. śląskiego. 
Udanie zaprezentowali się zawodniCy MosM tyChy, 
podopieCzni trenerów bogdana przybyCina i józefa 
gawliny. tyska ekipa przywiozŁa sześć Medali. 
w CzerwCU sezon lekkoatletyCzny wyraźnie 
przyspieszyŁ, bo teraz MŁodszyCh Czekają 
Mistrzostwa polski jUniorów, a starszyCh – 
iMpreza nUMer jeden sezonU, Czyli 97. Mistrzostwa 
polski w poznaniU (24-26.06).

Przez cztery tygodnie na obiekcie 
MOSiR-u przy ul. Brzozowej roz-
grywana była piąta edycja Letnie-
go Grand Prix Tychów w siatków-
ce plażowej. W sobotę najlepsze 
duety z trzech turniejów elimina-
cyjnych zmierzyły się zawodach 
finałowych.

Po złote medale sięgnęli za-
wodnicy dobrze znani tyskim 
kibicom siatkówki, bo wystę-
pują w barwach TKS Tychy. 
Przemysław Gepfert i Mateusz 
Płaneta pokonali w finale 2:1 
Daniela Chemicza i Mauryce-
go Koćwina.

W spotkaniu o trzecie miejsce 
duet Dariusz Hanuszkiewicz – Hu-
bert Klyta wygrał 2:0 z Pawłem 
Jabłońskim i Mateuszem Jabłoń-
skim. Na piątym miejscu uplaso-
wali się Maciej Matyjasek i Dawid 
Czapla, a na szóstym Adam Cheł-
chowski i Łukasz Marek.

Zawody zorganizował Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji przy 
współpracy z TKS Tychy. Na tym 
jednak nie koniec emocji na boi-
skach do siatkówki plażowej, bo-
wiem 26-27.06. odbędą się Mi-
strzostwa Amatorów Miasta Tychy 
w Siatkówce Plażowej 4 x 4. ls ●

duet gepfert – płaneta najlepszy w V Letnim Grand Prix Tychów.

siatkaRze tks 
najlePsi
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kRzyżówka z hasłem sUdokU
„Kompasowy”
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hasło z krzyżówki nr 708: 
Baraże O ekstraklasę.

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.

rak 21.Vi-22.Vii
Doskonały czas na przewartościowanie swoich 
priorytetów życiowych. Możliwe, że czeka cię 
duże wyzwanie.

lew 23.Vii-22.Viii
Gwiazdy szykują dla ciebie mnóstwo 
niespodzianek. To będzie wspaniały czas 
na podejmowanie ważnych decyzji.

panna 23.Viii-22.iX
Skup się na swoich potrzebach. Postaraj się 
zrównoważyć dawanie i branie. To, że chcesz 
pobyć sam ze sobą jest ok.

waga 23.iX-23.X
Na horyzoncie sprawy związane z finansami. 
Możliwe, że pojawi się dodatkowa gotówka. 
Wykorzystaj ją mądrze.

skorpion 24.X-21.Xi
Księżyc będzie cię teraz rozpieszczał. Możesz 
śmiało kroczyć do przodu. Wszystko ułoży się tak, 
jak sobie to wymarzyłeś.

strzeleC 22.Xi-21.Xii
Zawirowania w sprawach sercowych. Nie 
wykluczone zauroczenie, romans lub nowa 
miłość.

koziorożeC 22.Xii-19.i
Zadbaj o swoją kondycję fizyczną. Zbilansowana, 
zdrowa dieta też pomogłaby ci zrzucić zbędne 
kilogramy.

wodnik 20.i-18.ii
W pracy konflikty i nieporozumienia. Niestety, 
ktoś wyraźne chce ci zaszkodzić. uważaj 
na siebie.

ryby 19.ii-20.iii
Nadchodzą dni pełne wyzwań. Musisz uporać się 
z dawnymi sprawami. Nie zapominaj o szczerości 
i lojalności wobec bliskiej ci osoby.

baran 21.iii-20.iV
Przestań się zadręczać i smucić. życie wkrótce 
się do ciebie uśmiechnie. uwierz w siebie 
i w swoje atuty.

byk 21.iV-21.V
Na horyzoncie nowa miłość. Ktoś nie może 
przestać o Tobie myśleć. Pozwól sobie na luksus, 
bo zasługujesz na to!

bliźnięta 22.V-20.Vi
Twój krytycyzm jest nie do zniesienia. Przestań 
wszystkich osądzać i zajmij się swoimi sprawami. 
uważaj na Lwa!  WRÓŻKA ADRASTEJA TEL. 692 893 871

hoRoskoP

reklama

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 

Wynajmij wolne
boksy handlowe
w doskonałej przestrzeni

Czekamy na Ciebie, skorzystaj!
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