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W rytmie beatlesów
Starsi mieszkańcy Tychów bawili się  
w miniony piątek na corocznej Senioriadzie.

szlakiem zbójnickim
Rozpoczynamy wakacyjny cykl prezentujący 
ciekawe i popularne trasy wycieczkowe

W wakacje będzie się działo
Na spędzających lato w mieście tyszan przygotowano 
wiele interesujących propozycji kulturalnych i sportowych.4 86
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wreszcie wakacje
dla niemal 14 tysięcy uczniów tyskich szkół rozpoczęły się wakacje. miasto przygotowało szereg atrakcji, nie tylko dla najmłodszych. 
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Skrzyżowania 
do zamknięcia
Inteligentny System Zarządzania i Sterowania ruchem (w skrócie ITS) 
to jedna z największych inwestycji drogowych, jaka aktualnie realizo-
wana jest w Tychach. Obok rozmaitych rozwiązań teleinformatycznych, 
które mają usprawnić poruszanie się po mieście, w ramach zadania 
przebudowanych zostanie blisko 40 skrzyżowań. Aktualnie trwają prace 
w 14 lokalizacjach, a niebawem ruszą w kolejnych punktach Tychów. 
Sprawdź, gdzie należy spodziewać się utrudnień w ruchu. str. 3

co trzeci 
zaSzczepiony
Ilu mieszkańców Tychów zostało 
już zaszczepionych przeciw CO-
VID-19? Można to łatwo spraw-
dzić na stronie www.gov.pl/web/
szczepienia-gmin#/ranking. Opra-
cowano tam 5-stopniowy algo-
rytm przyporządkowujący adre-
sy, pochodzące z kilku baz danych. 
W ten sposób dokładnie wiadomo 
ilu mieszkańców danej gminy czy 
miasta zostało zaszczepionych, tym 
bardziej, że dane są aktualizowane 
każdego dnia do godziny 13.

W piątek 25.06 w Tychach 
na ponad 126 tys. mieszkańców, 
zaszczepionych przynajmniej jed-
ną dawką było 62.218 osób.

 str.3
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil Peszat

◆ 23.06, PrZeD gODZiNą 19 
POiNfOrmOWaNO POlicję, 
iż na zjeździe z trasy DK 1 na ul. 
Sikorskiego kierowca osobowego 
renault uderzył w betonową la-
tarnię, przewrócił ją na jezdnię 
i auto zaczęło się palić. Jeszcze 
przed przyjazdem wezwanych 
służb, w pobliżu miejsca zdarze-
nia przejeżdżali strażnicy miejscy, 
którzy widząc zagrożenie ruszyli 
z pomocą. Świadkowie zdarzenia 
przy użyciu gaśnic samochodo-
wych ugasili pożar. Zabezpieczy-
li miejsce zdarzenia i przystąpili 
do udzielania pomocy poszkodo-
wanemu mężczyźnie. Po przyby-
ciu pogotowia, kierowca osobówki 
został przekazany pod opiekę ra-
towników medycznych. W chwili 
zdarzenia był trzeźwy. Na szczęś-
cie w wyniku tego zdarzenia nie 
doznał obrażeń. Ze wstępnych 
ustaleń policji wynika, że przy-
czyną zdarzenia była nadmierna 
prędkość pojazdu w chwili zjazdu 
z trasy DK 1 na łącznik.
◆22.06 Na ul. BOcheńskie-
gO ZaPaliła się ZaParkO-
WaNa skODa. Na czas działań 

gaśniczych ruch na ul. Bocheń-
skiego, na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Bohaterów Warszawy 
do ronda przy Teatrze Małym, zo-
stał zablokowany. Pożarem objęta 
była komora silnika. Po kilkuna-
stu minutach pożar został ugaszo-
ny, dodatkowo strażacy zakręcili 
butlę z gazem LPG.
◆ straż POżarNa BarDZO 
cZęstO ByWa WZyWaNa 
DO iNterWeNcji ZWiąZa-
Nych Z POZOstaWiONymi 
Na Piecach kucheNNych 
POtraWami. 21.06 z okien 
mieszkania na pierwszym pię-
trze w budynku wielorodzinnym 
przy al. Niepodległości 21 zaczął 
wydobywać się dym, a na klatce 
schodowej czuć było swąd spale-
nizny. Strażacy weszli do miesz-
kania po drabinie ratowniczej 
przez otwarte okno. W mieszka-
niu nikogo nie było. Przyczyną 
zadymienia była pozostawiona 
na kuchence potrawa. Tego same-
go dnia do podobnego zdarzenia 
doszło w mieszkaniu na trzecim 
piętrze w budynku wielorodzin-
nym przy al. Bielskiej 99. W chwi-

li przyjazdu służb ratunkowych 
na miejsce lokatorka mieszkania 
wracała z zakupów. Była to szó-
sta w ciągu kilku miesięcy inter-
wencja pod tym adresem. Po raz 
kolejny okazało się, że przyczyną 
zadymienia była potrawa pozo-
stawiona na kuchence bez nad-
zoru. Strażacy sprawdzili miesz-
kanie i je przewietrzyli. Pracujący 
na miejscu policjanci w związku 
z zagrożeniem, które po raz ko-
lejny zostało spowodowane przez 
lokatorkę, ukarali ją mandatem 
karnym. Lokatorzy mieszkający 
w sąsiedztwie obawiają się o swo-
je bezpieczeństwo. Sprawa została 
zgłoszona do Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej oraz Miej-
skiego Zarządu Budynków Miesz-
kalnych, a także poinformowany 
został dzielnicowy KMP Tychy.
◆ 21 cZerWca ZaWiaDO-
miONO kOmeNDę miejską 
PsP, że Na tereNie jeDNej 
Z POsesji przy ul. Pogodnej 
jest żmija. Jak informuje portal 
112tychy.pl, strażacy schwytali 
gada i przetransportowali do po-
bliskiego lasu. ls ●

Pogoda sprawia, że wypoczy-
wających nad jeziorami przy-
bywa. W tyskich Paprocanach 
nad bezpieczeństwem czuwają 
mundurowi z ogniwa wodnego. 
Policjanci dbają o bezpieczeń-
stwo miłośników kąpieli wod-
nych, przypominając, że woda 
oprócz radości i zabawy, niesie 

za sobą również wiele niebez-
pieczeństw.

W letnie słoneczne dni pla-
ża nad tyskim akwenem przy-
ciąga tłumy. Nie da się ukryć, 
że to szczególnie intensywny czas 
służby policyjnych wodniaków. 
Na terenie Ośrodka Wypoczyn-
kowego „Paprocany” policjan-

ci z tyskiej komendy codziennie 
czuwają nad bezpieczeństwem 
wszystkich wypoczywających. 
Należy pamiętać o tym, by pod-
czas wypoczynku zachować zdro-
wy rozsądek, gdyż brawura, 
alkohol i brak rozwagi mogą do-
prowadzić do nieszczęścia. 
opr. kp ●

ruszył letni sezon na kąpieliskach.

wodniacy czuwają

muNDurOWi aPelują

Podczas wypoczynku nad wodą pamiętać musimy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
–  Nie wchodźmy do wody po wypiciu alkoholu, grozi to utonięciem.
–  Jeśli spędziłeś dłuższy czas na opalaniu się i twoje ciało jest mocno rozgrzane, wchodź do wody 

ostrożnie i powoli, by uniknąć ewentualnych skurczy mięśni, które mogą spowodować szok ter-
miczny lub utratę przytomności.

–  Nie wchodź do wody zaraz po jedzeniu – powinno się odczekać przynajmniej godzinę.
–  Do wody najlepiej wchodzić w grupie.
–  Korzystajmy ze strzeżonych kąpielisk, nad których bezpieczeństwem czuwa ratownik. Strzeżone 

akweny są bezpieczniejsze.
–  unikajmy tzw. „dzikich kąpielisk” – mają one nieznane dno i głębokość. Woda w nich może też być 

skażona.
–  Zwracajmy szczególną uwagę na dzieci bawiące się w wodzie, lub w jej pobliżu.
–  Pamiętajmy, że najmłodsi mogą wejść do wody wyłącznie w obecności rodzica lub opiekunów. 

Ponadto warto dodatkowo zabezpieczyć naszą pociechę kółkiem do pływania czy tak zwanymi 
rękawkami.

–  Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływania. Nie odpływajmy zbyt daleko od brzegu i zawsze 
zapewnijmy sobie asekurację.

–  Korzystając ze sprzętów wodnych, takich jak kajaki czy rowerki wodne, nie zapominajmy o założe-
niu kamizelki chroniącej nas przed utonięciem.

Policjanci na rowerach strzegą bezpieczeństwa na Paprocanach. 

Kierowca renault uderzył w betonową latarnię, ściął go i samochód zaczął się palić. 
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Prace w toku
Projekt ITS Tychy wkracza w ko-
lejną fazę, która zakłada gruntow-
ną modernizację tyskich skrzyżo-
wań. W wielu punktach miasta 
już prowadzone są roboty drogo-
we, a niebawem ich skala znacz-
nie się rozszerzy.

– Dotychczas zakończyliśmy 
prace w 13 lokalizacjach, a ak-
tualnie mamy czynnych 14 pla-
ców budów – mówi Arkadiusz 
Bąk, zastępca dyrektora Miej-
skiego Zarządu Ulic i Mostów 
w Tychach i wymienia: – Eki-
py drogowców można spot-
kać na skrzyżowaniach wzdłuż 
al. Bielskiej (Bielska/Budow-
lanych/Edukacji, Bielska/Nie-
podległości/Cienista, Bielska/
Czarneckiego/Cyganerii); ul. Si-
korskiego (Sikorskiego – zjazd 
do Parku Wodnego, Sikorskiego/
Uczniowska, Sikorskiego/Tołsto-
ja, Sikorskiego/Żółkiewskiego); 
a także Piłsudskiego/Tischne-
ra, Edukacji/Grota Roweckie-
go, Oświęcimska/Marzany/Ja-

skrów, Edukacji/Wyszyńskiego 
– Edukacji/Wejchertów; przej-
ściach dla pieszych: Piłsudskie-
go/Paprocańska, Mikołowska/
Leśna i skrzyżowaniu ulic An-
dersa i Burschego.

Właśnie na tym skrzyżowaniu: 
Andersa/Burschego, już nieba-
wem należy spodziewać się po-
ważnych zmian. Planowo od po-
niedziałku, 5 lipca, ma zostać ono 
zamknięte dla ruchu.

Będą zamknięcia
– Organizacja ruchu zakłada 
zamknięcie skrzyżowania ulic 
Andersa i Burschego dla ruchu 
kołowego, za wyjątkiem pojaz-
dów komunikacji zbiorowej. Ich 
ruchem sterować będzie sygna-
lizacja wahadłowa – wyjaśnia 
Jacek Tuchowski Kierownik Re-
feratu Transportu i Zarządzania 
Ruchem Drogowym z Wydziału 
Komunikacji Urzędu Miasta Ty-
chy. – Informacje o zamknięciu 
będą umieszczone na pobliskich 
skrzyżowaniach, skorygowane 

zostaną również tablice drogo-
wskazowe.

– Wyłączenie spowodowa-
ne jest gruntowną przebudową 
skrzyżowania – wyjaśnia Arka-
diusz Bąk. – W pierwszej kolej-
ności stara nawierzchnia zostanie 
rozebrana, a także przebudujemy 
kolidujące z projektem sieci. Bę-
dziemy prowadzić nasilone prace 
ziemne, zejdziemy w dolne war-
stwy nawierzchni i wymienimy 
całą konstrukcję drogi. Po prze-
budowie skrzyżowanie zyska 
nową geometrię, zmodyfikuje-
my łuki, poszerzymy ul. Burs-
chego oraz ustawimy nową syg-
nalizację świetlną, która będzie 
włączona do systemu sterowania 
ruchem.

Kolejnym skrzyżowaniem, któ-
re także zostanie zamknięte dla 
ruchu, będzie to łączące ul. Gro-
ta Roweckiego z ul. Edukacji 
(przy popularnej „budowlan-
ce”). Ma to nastąpić najwcześniej 
w połowie lipca. Szczegóły w tej 
sprawie zostaną podane za kilka-
naście dni.

– Wchodzimy w najbardziej ne-
wralgiczny zakres prac, który bę-
dzie generował utrudnienia w ru-
chu. Ich nie da się uniknąć – mówi 
Agnieszka Kijas, rzeczniczka Miej-
skiego Zarządu Ulic i Mostów. – 
Kierowców przepraszamy i jed-
nocześnie prosimy o cierpliwość, 
o ostrożną jazdę i stosowanie się 
do znaków. Pamiętajmy, że z chwi-
lą, gdy inwestycja się zakończy, 

a przejazd przez miasto będzie 
bezpieczniejszy i sprawniejszy, te 
wszystkie niedogodności zostaną 
nam zrekompensowane.

inteligentne sterowanie
Łącznie w ramach ITS Tychy 
przebudowanych zostanie bli-
sko 40 skrzyżowań w mieście, 
ale nie tylko. Powstanie szeroko 
zakrojona struktura teleinfor-
matyczna, dzięki której stworzo-
na zostanie możliwość sterowania 
ruchem w mieście. Co to oznacza 
w praktyce?

– Dzięki systemowi komuni-
kacja ma działać lepiej i bardziej 
punktualnie, a kierowcy mają 
przemieszczać się po mieście 
płynniej – wyjaśnia Artur Kru-
czek, dyrektor Miejskiego Zarzą-
du Ulic i Mostów w Tychach. – In-
teligentne sterowanie zapobiegać 
będzie sytuacjom, kiedy kierowcy 
denerwują się, stojąc na czerwo-
nym świetle przy zerowym ruchu 
wokoło, tracąc czas i paliwo. Sy-
stem przeanalizuje dane i jeżeli 
pozostałe wloty będą wolne, za-
pali się zielone światło.

ITS potrafi też zapewnić zie-
lone światło autobusom i trolej-
busom na wybranych skrzyżo-
waniach, gdy z analizy danych 
wyniknie, że pojazdom grozi 
opóźnienie w stosunku do roz-
kładu jazdy. Dodatkowo ruch 
komunikacji miejskiej będzie 
na bieżąco śledzony na e-ma-
pach.

Sercem całego systemu będzie 
zlokalizowane w pomieszcze-
niach stadionu miejskiego Cen-
trum Sterowania Ruchem (CSR). 
Jego budowa już się zakończyła.

– To tam docelowo będą gro-
madzone bieżące informacje 
o ruchu drogowym, tam też bę-
dzie główny ośrodek monitoro-
wania ruchu przez system ka-
mer – mówi dyrektor Kruczek. 
– Przykładowo, gdy dojdzie 
do wypadku, system natych-
miast dostarczy taką informację 
i umożliwi wyświetlenie komu-
nikatu o utrudnieniach na tabli-
cach, które zostaną rozlokowane 
w wybranych punktach miasta. 
Za pomocą tych tablic będzie 
można informować uczestników 
ruchu o niebezpieczeństwach 
i utrudnieniach.

Ponadto w ramach systemu 
na ulicach pojawią się m.in. sta-
cje monitorujące pogodę, stacje 

pomiaru zanieczyszczeń i po-
ziomu hałasu, a także tablice in-
formujące o dostępności miejsc 
parkingowych. Całość uzupełnią 
tablice informacyjne na przystan-
kach czy urządzenia umożliwia-
jące automatyczne liczenie pa-
sażerów w autobusach. Możliwe 
będzie również ważenie ciężaró-
wek w ruchu.

Prace nad systemem ITS 
w Tychach rozpoczęły się 
w 2019 r. i planowo potrwają 
do połowy 2022. Całkowity koszt 
wraz z przebudową skrzyżowań 
to prawie 120 mln zł z czego bli-
sko 85% procent stanowi dofi-
nansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, z puli na tzw. niskoemisyjny 
transport miejski dla wydatków 
kwalifikowanych. Środki te zo-
stały ujęte w Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Wojewódz-
twa Śląskiego. Mz ●

W sobotę, 3 lipca, w godzinach 
od 11 do 16 tyski Punkt Szcze-
pień Powszechnych na Stadio-
nie Miejskim przy ul. Edukacji 
7 zaprasza na szczepienia prze-
ciwko COVID-19. W tym dniu 
można będzie zaszczepić się bez 
konieczności wcześniejszej reje-
stracji.

Wystarczy przyjść z dokumen-
tem tożsamości. Na chętnych 

będą czekały szczepionki firmy 
Pfizer (800 dawek).

Dodatkowo przy okazji szcze-
pień można będzie zmierzyć ciś-
nienie, zbadać poziom cukru oraz 
wykonać analizę składu ciała wraz 
z poradą dietetyczną.

Punkt Szczepień Powszech-
nych prowadzony jest przez Mia-
sto Tychy oraz Szpital Miejski 
w Tychach Sp. z o.o. rU ●

Ilu mieszkańców Tychów zostało 
już zaszczepionych przeciw CO-
VID-19? Można to łatwo spraw-
dzić na stronie www.gov.pl/web/
szczepienia-gmin#/ranking. Opra-
cowano tam 5-stopniowy algo-
rytm przyporządkowujący adre-
sy, pochodzące z kilku baz danych. 
W ten sposób dokładnie wiadomo 
ilu mieszkańców danej gminy czy 
miasta zostało zaszczepionych, tym 
bardziej, że dane są aktualizowane 
każdego dnia do godziny 13.

Z rządowych danych wynika, 
iż do piątku, 25.06, w Polsce za-
szczepionych zostało 27.621.910 
osób, z czego jedną dawkę przy-
jęło 16.447.968 osób (dwie dawki 
– 12.052.910). To oznacza, że pod 

względem liczby osób, które przy-
jęły co najmniej jedną dawką 
szczepionki, Polska zajmuje 20. 
miejsce w Unii Europejskiej z od-
setkiem 43,08 proc. (średnia unij-
na to obecnie 47,76 proc.).

Można się zaszczepić w dowol-
nym miejscu, jednak w publiko-
wanym rankingu gmin zastoso-
wano 5-stopniowy algorytm, 
przyporządkowujący adresy 
z kilku baz danych: Centralnego 
Wykazu Ubezpieczonych, Indy-
widualnego Konta Pacjenta (lub 
adresu podanego podczas wizyty 
lekarskiej), karty szczepień, adre-
su zameldowania wg rejestru PE-
SEL oraz adresu placówki, w któ-
rej zostało wykonane szczepienie. 

Dzięki temu otrzymano dokładne 
dane dotyczące mieszkańców po-
szczególnych miast i gmin.

W piątek 25.06 w Tychach 
na ponad 126 tys. mieszkań-
ców, zaszczepionych przynaj-
mniej jedną dawką było 62.218 
osób. W pełni zaszczepionych 
było 43.996 tyszan, co daje tzw. 
wskaźnik wyszczepienia wyno-
szący 34,7 proc. W poszczegól-
nych przedziałach wiekowych 
liczba zaszczepionych jest nastę-
pująca: 12-19 lat – 2.472, 20-39 lat 
– 13.623, 40-59 lat – 19.014, 60-69 
lat – 14.579, pow. 70 lat – 12.530 
mieszkańców.

Dla porównania w innych 
miastach wskaźnik wyszcze-

pienia wynosi: Warszawa 
– 44,9 proc. mieszkańców, 
Kraków – 41,2 proc., Gdańsk 
– 46 proc., Łódź – 40,1 proc., 
Szczecin – 39,6 proc., Zakopane 
– 27,9 proc.

W woj. śląskim: Katowice – za-
szczepionych pełną dawką jest 
41,1 proc. mieszkańców, Bytom 
– 30,9, proc., Zabrze – 29,7 proc., 
Sosnowiec – 39,2 proc., Bielsko 
-Biała – 33,7 proc., Częstochowa 
– 34,7 proc.

Dane z miejscowości wokół 
Tychów: Mikołów – 37,6 proc., 
Pszczyna – 30,2 proc., Bieruń 
– 28,8 proc., Lędziny – 30,1 proc., 
Kobiór – 31 proc., Wyry – 33,7 
proc., Bojszowy – 30,2 proc. ls ●

skrzyżowania do zamknięcia
its: TRWAJą PRAcE W cZTERNASTu mIEJScAch W TychAch.

do piątku, 25.06 w Tychach przynajmniej jedną dawką zaszczepionych zostało 62.218 mieszkańców, dwiema dawkami – 43.996.

co trzeci zaSzczepiony
szczepienia i badania na stadionie.

pfizer czeka

To skrzyżowanie zostanie zamknięte dla ruchu już w najbliższy poniedziałek, 5 lipca… … a to kilkanaście dni później.
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inteligentny systeM zarządzania i steroWania 
rUcheM (W skrócie its) to jedna z najWiększych 
inWestycji drogoWych, jaka aktUalnie 
realizoWana jest W tychach. obok rozMaitych 
rozWiązań teleinforMatycznych, które Mają 
UspraWnić porUszanie się po Mieście, W raMach 
zadania przebUdoWanych zostanie blisko 
40 skrzyżoWań. aktUalnie trWają prace W 14 
lokalizacjach, a niebaWeM rUszą W kolejnych 
pUnktach tychóW. spraWdź, gdzie należy 
spodzieWać się UtrUdnień W rUchU.

Urząd pomoże wypełnić formularz.

SpiSowa Sobota
Jak informuje Ewa Grudniok, 
rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
w Tychach, 3 lipca odbędzie się 
„Spisowa Sobota”, przeznaczona dla 
tych mieszkańców, którzy jeszcze 
nie wzięli udziału w Narodowym 
spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań. Wszystkie osoby, któ-
ry chciałyby skorzystać z pomocy 
w wypełnieniu formularza spisowe-
go, urzędnicy zapraszają tego dnia 
do UM w godzinach od 9 do 14.

– W Biurze Obsługi Klienta 
będą czekali pracownicy, którzy 
pomogą się spisać. To doskonała 

okazja, by wybrać się na spacer, 
a jednocześnie dopełnić obowiąz-
ku spisowego. Jest to też jedna 
z ostatnich szansa żeby wziąć 
udział w loterii spisowej któ-
ra trwa do 7 lipca 2021 roku – 
mówi Piotr Solik z Urzędu Mia-
sta Tychy.

Obowiązkowym spisem obję-
te są wszystkie osoby mieszkające 
obecnie w Polsce – także obcokra-
jowcy. Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021 roku rozpoczął 
się 1 kwietnia, spisać się można 
do 30 września 2021 roku. Mn ●
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Prezydent Miasta Tychy
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy  

przy al. Niepodległości 49, na parterze  
został wywieszony wykaz z nieruchomością przeznaczoną 

–  do użyczenia, oznaczoną jako działki nr 4034/33 o pow. 972 m2  i 1566/43 o pow. 188 m2, 
czyli o łącznej pow. 1160 m2, położoną w Tychach przy ul. Bema, z przeznaczeniem pod 
parking samochodowy, na okres 3 lat.

W Miniony czWartek, 
24 czerWca W parafii 
narodzenia śW. jana 
chrzciciela odbyŁa 
się Uroczysta Msza 
śWięta z okazji 
jUbileUszU 75. rocznicy 
zbUdoWania pierWszego 
kościoŁa i 50-lecia 
istnienia obecnej 
cielMickiej śWiątyni, 
a także pośWięcenie 
kościoŁa i oŁtarza. 
UroczystościoM 
przeWodniczyŁ 
Metropolita katoWicki 
ks. arcybiskUp Wiktor 
skWorc.

– Dziękujemy dziś panu Jezusowi, 
że 75 lat temu chciał zamieszkać 
tu, wśród swojego ludu. Jedno-
cześnie jako wspólnota parafial-

na pragniemy dziś prosić, aby 
pan Bóg przez posługę księdza 
arcybiskupa Wiktora Sworca ra-
czył poświęcić kościół parafialny 
i nowy ołtarz – mówił ks. pro-
boszcz Piotr Wojszczyk. Władze 
miasta reprezentował zastępca 
prezydenta do spraw gospodar-
ki przestrzennej Igor Śmietań-
ski, udział w nabożeństwie wzię-
li również proboszczowie tyskich 
parafii.

– Dziś z wdzięcznością myśli-
my o wszystkich, którzy tę świąty-
nię budowali – mówił podczas ho-
milii arcybiskup Wiktor Skworc. 
– Zapragnęli, by tu w Cielmi-
cach był punkt sakralny. Roz-
poczęto skromnie, kaplicą. Dziś 
stoi tu piękna świątynia. Jakże nie 
myśleć z wdzięcznością o poko-
leniach, które miały tak wspania-
łe pragnienie serca. A przecież 

to nie były łatwe czasy i budowa-
nie kościoła wiązało się z wielkim 
ryzykiem i wielką odwagą. Każdy 
kościół, niezależnie czy jest potęż-
ną katedrą czy skromną parafią, 
ma funkcję służebną. Nie buduje-
my kościołów po to, by ozdabia-
ły miejscowości, lecz by te kamie-
nie czy cegły służyły budowaniu 
wspólnoty ludzkich serc – dodał. 
Podczas uroczystej mszy arcybi-
skup odnowił święcenie kościoła 
oraz nowego ołtarza.

Dzień później w parafii odbył 
się koncert tyskiego chóru go-
spelowego God’s Property, zaś 
w niedzielę na boisku miejsco-
wego Ogrodnika zorganizowa-
no Festyn Świętojański, podczas 
którego – poza atrakcjami dla 
najmłodszych – wystąpili m.in. 
kabaret Rak i zespół Gruba Fe-
rajna. kp ●

Wojewódzki Szpital Specjalistycz-
ny Megrez wraca powoli do funk-
cji placówki wielospecjalistycznej. 
W związku z tym w ostatnim cza-
sie wznowił działalność Oddział 
Geriatryczny. Prowadzi go dr n. 
med. Agnieszka Jabłeka, absol-
wentka Wydziału Lekarskiego 
Collegium Medicum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

specjalista chorób wewnętrznych 
i geriatrii.

Oddział dedykowany jest diag-
nozowaniu i leczeniu pacjentów 
po 60. roku życia, których scho-
rzenia w krótkim czasie powo-
dują pogorszenie sprawności. – 
Wspieramy również diagnostykę 
chorób nowotworowych u osób 
w starszym wieku, prowadzimy 

całościową ocenę geriatryczną, 
szczególnie u pacjentów z wielo-
chorobowością i wielolekowością 
– wyjaśnia dr Jabłeka.

Kwalifikacje do oddziału odby-
wają się aktualnie w formie telefo-
nicznej, na podstawie skierowania 
od lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej. Średni pobyt pacjen-
tów na oddziale trwa ok. 7 dni i słu-
ży diagnostyce i leczeniu ostrych 
schorzeń i problemów geriatrycz-
nych wieku podeszłego.

Dr Agnieszka Jabłeka prowa-
dzi również blog poświęcony do-
bremu starzeniu się: seniorowo.
com. rs ●

Już po raz czwarty tyscy seniorzy 
bawili się na corocznej Senioria-
dzie, które to wydarzenie organi-
zuje Miejskie Centrum Kultury 
wraz z Tyską Radą Seniorów oraz 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku. 
W tym roku seniorzy bawili się 
w ogrodach MCK.

Imprezę otworzył Maciej Gra-
matyka wiceprezydent Tychów 
do spraw społecznych. – Drodzy 
seniorzy i seniorki, bardzo mnie 
cieszy wasz widok tutaj w ogro-
dach MCK. Dajecie przykład jak 
cieszyć się życiem i jak spędzać 
czas na emeryturze. Nie siedzi-
cie w domach przed telewizora-
mi, dzięki czemu dziś zaprezen-
tujecie swoje liczne umiejętności 
na scenie. To właśnie z myślą 
o was organizujemy kolejną już 
Senioriadę, by pokazać jak wiele 
utalentowanych seniorów miesz-
ka w naszym mieście.

Faktycznie, tych ostatnich nie 
brakowało. Na scenie Senioria-
dy muzyczny folklor zaprezen-
tował zespół „Urbanowiczanki”, 
w tanecznych pląsach przedsta-
wiło się „Antidotum” oraz grupa 
seniorów pod przewodnictwem 
Ryszarda Maciszewskiego, Jan Pa-

liczka przybliżył arkana japoń-
skiej sztuki haiku zaś Raisa Misz-
tela odkryła kulisy jej występów 
w telewizyjnych show. A to tylko 
niektóre z atrakcji.

– Bardzo się cieszę, że udało się 
zebrać tak liczną grupę tyskich 
seniorów na Senioriadzie – mó-
wiła Urszula Polubiec, przewod-
nicząca Tyskiej Rady Seniorów, 
po czym odczytała list od Prezy-
denta Miasta Tychów Andrzeja 
Dziuby. „Szanowna pani Prze-
wodnicząca. Aktywność jest 
ważna na każdym etapie nasze-
go życia. Cieszę się, że w naszym 
mieście podejmowane są przed-

sięwzięcia mające na celu akty-
wizowanie seniorów oraz prze-
ciwdziałające ich wykluczeniom. 
Podobnie jak w ubiegłych latach 
z przyjemnością obejmuję ho-
norowy patronat nad Senioria-
dą, życząc udanej zabawy.” – pisał 
do seniorów prezydent Tychów 
Andrzej Dziuba.

Na zakończenie popis scenicz-
ny dał zespół The Postman, od-
grywając największe przeboje The 
Beatles. Swoimi aranżacjami po-
derwali zebraną publiczność 
z krzeseł czym udowodnili, że do-
skonale odnajdują się w świecie 
lat sześćdziesiątych. kp ●

Fundacja Internationaler Bund 
Polska, prowadząca w Tychach 
Klub Seniora „Patyna”, zaprasza 
wszystkie osoby po 60. roku życia, 
mieszkające w naszym mieście, 
do udziału w cyklu bezpłatnych 
warsztatów tanecznych, przygo-
towanych właśnie z myślą o tej 
grupie wiekowej.

Zajęcia poprowadzą doświad-
czeni, profesjonalni instruktorzy 
tańca, którzy zapewnią atrakcyj-
ny i właściwy dla osób starszych 
program zajęć. Warsztaty będą się 
odbywać w salach udostępnio-
nych przez parafię Miłosierdzia 
Bożego przy ul. Andersa 25.

– Zapraszamy wszystkich se-
niorów chcących rozpocząć swo-
ją przygodę z tańcem, a także tych, 
którzy potrafią i lubią tańczyć oraz 
wszystkich, którzy preferują aktyw-
ny tryb życia – zachęca Bartłomiej 
Szymczyk z Fundacji IB Polska. – 
Zapewniamy przyjazną atmosferę, 
dostosowanie poziomu zaawanso-
wania do możliwości i umiejętno-
ści tanecznych uczestników. Zapra-
szamy zarówno duety taneczne, jak 
i solistów – dodaje.

Zwieńczeniem warsztatów bę-
dzie „Międzypokoleniowy Kon-
kurs Tańca Amatorskiego”, któ-
ry jest zaplanowany na listopad 

i będzie otwarty dla każdego, 
kto zechce zaprezentować swoje 
umiejętności przed profesjonal-
nym jury.

– Wszystkich chętnych zapra-
szamy do zapisów, które odbywa-
ją się w Klubie Seniora „Patyna” 
przy ul. Edukacji 11 – informuje 
Bartłomiej Szymczyk. – Zgłosze-
nia przyjmowane są osobiście, te-
lefonicznie (nr tel. 32 219 10 10) 
lub mailowo (seniorzy.ib@gmail.
com). Zajęcia rozpoczną się 1 lip-
ca, ale zapisy trwać będą także 
podczas realizacji projektu, wybra-
nego w konkursie Tyskie Inicjaty-
wy Kulturalne – kończy. WW ●

25 czerwca w wieku 87 lat zmarł Robert Chwal-
czyk, jeden z najbardziej znanych tyskich rze-
mieślników, społecznik, przewodniczący pierw-
szej Rady Osiedla Stare Tychy, działacz tyskiego 
Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości, były członek 
Zarządu Cechu.

Zakład stolarski założył w 1954 roku jego brat 
Paweł, u którego Robert Chwalczyk pracował, 
a w 1967 założył swój zakład rzemieślniczy, który 
wśród mieszkańców Tychów i okolicznych miej-
scowości, cieszył się znakomitą renomą. Swego 
czasu na meble wykonanie przez Roberta Chwal-
czyka trzeba było czekać w kolejce dwa-trzy lata.

Niemal od początku działał w Cechu Rzemiosł 
i Przedsiębiorczości, szkoląc i przyuczając do za-
wodu młodych ludzi. W sumie wyszkolił ponad 50 

uczniów, którzy uzyskali dyplom czeladnika oraz 
mistrza w zawodzie stolarza. Robert Chwalczyk, 
jako pierwszy w Tychach odznaczony został Pla-
tynowym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za Za-
sługi dla Rzemiosła Polskiego”.

Zawsze angażował się w działalność społeczną. 
W chwili, kiedy pojawiła się możliwość wykonania 
gazociągu w dzielnicach Stare Tychy i Mąkołowiec, 
był jednym z inicjatorów Społecznego Komitetu, 
który zorganizował i prowadził wraz z mieszkań-
cami działania związane z realizacją tej inwestycji. 
Później, kiedy tworzono rady osiedla, został pierw-
szym przewodniczący Rady Osiedla Stare Tychy.

Pogrzeb śp. Roberta Chwalczyka odbędzie się 
w czwartek, 1 lipca o godz. 12, w kościele św. Ma-
rii Magdaleny. ls

Nie żyje jeden z najbardziej znanych tyskich rzemieślników.

zmarł robert chwalczyk

Warsztaty dla tyskich seniorów.

tancerz po SześćdzieSiątce

czwarta edycja senioriady spowodowała, że ogród mcK wypełnił się po brzegi.

w rytmie beatleSów

Tańce i zabawa w ogrodzie MCK trwała do późnego wieczora.
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oddział geriatryczny wznawia działalność.

megrez pomaga Seniorom

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

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami, został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianej do

–     sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 227/21 o pow. 677 m2 położonej w Tychach 

przy ul. Czułowskiej.

komunikaty

Dr Agnieszka Jabłeka, ordynator oddziału geriatrycznego.
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cielmickie juBileusze
rocznicoWa Msza, KONcERT I fESTyN.

Uroczystość jubileuszowa w Cielmicach odbyła się w miniony czwartek.
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reklama

W ramach Kampanii Miejskiej 
„Bezpieczeństwo w sieci” Porad-
nia Psychologiczno–Pedagogicz-
na w Tychach prowadziła webi-
nary dla rodziców oraz konkurs 
dla uczniów.

Pierwszy webinar – dla rodzi-
ców młodszych uczniów – od-
był się 1 kwietnia. Temat: „Roz-
wój dziecka a wpływ mediów”. 
Kolejne webinary, prowadzone 
we współpracy z Komendą Miej-
ską Policji w Tychach, dla rodzi-
ców starszych uczniów („Nasto-
latek w bezpiecznej przestrzeni 
multimedialnej”) miał miejsce 

dnia 29 kwietnia i 13 maja. Dzię-
ki współpracy z policją pojawi-
ła się przestrzeń na omówienie 
aspektów prawnych poruszania 
się w internecie.

W ramach kampanii, od 1 maja 
do 6 czerwca realizowany był tak-
że konkurs dla uczniów „Odłącz 
się od sieci”, któremu patronował 
wiceprezydent miasta Tychy Ma-
ciej Gramatyka. Celem konkursu 
było promowanie higieny cyfro-
wej, uczenie zarządzania czasem 
oraz zrównoważonego korzysta-
nia z sieci. Przedmiotem konkur-
su było sporządzenie dziennika 

prowadzonego przez minimum 
dobę, podczas której uczestnik 
całkowicie odstępuje od aktyw-
ności w sieci. Uczniowie zostali 
podzieleni na kategorie wiekowe 
– klasy I-III, klasy IV-VIII oraz 
szkoły ponadpodstawowe. Prace 
konkursowe można było składać 
do 11 czerwca, tydzień później 
Jury dokonało oceny prac i wy-
łoniło laureatów. – Wpłynęło łącz-
nie 36 dzienników, wszystkie były 
niezwykle ciekawe, kreatywne, 
pełne refleksji dotyczących cza-
su spędzanego bez kontaktu z in-
ternetem. Trzy prace miały cha-
rakter multimedialny – był to film 
oraz dwie prezentacje odtwarzane 
z nośnika elektronicznego. Uczest-
nicy wskazywali, że trudno im 
było nie myśleć o mediach spo-
łecznościowych, podkreślali też, 
że świadome odstąpienie od uży-
wania internetu dało im bodziec 
do szukania innych aktywności 
– mówi Anna Krzystyniak z Po-
radni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Tychach. – Chcę także 
serdecznie podziękować sponso-
rom, którymi byli: Katowicka Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna, Urząd 
Miasta oraz jeden sponsor anoni-
mowy – dodaje.

Listę nagrodzonych można 
znaleźć na stronie internetowej 
poradni: www.ppptychy.edu.pl.
Mo ●

Od jednego z Czytelników otrzy-
maliśmy maila z pytaniem: „Czy 
jest to możliwe, żeby na Papro-
canach (dotyczy to terenu wokół 
jeziora) chodził wilk? ”… Jak się 
okazuje, Nadleśnictwo Kobiór 
takich sygnałów nie otrzymało, 
natomiast Nadleśnictwo Katowi-
ce na swoich stronach poinfor-
mowało o takich przypadkach, 
dokumentując to zdjęciem wy-
konanym przez fotopułapkę, za-
instalowaną przez leśników w Le-
sie Murckowskim.

Marek Białoń, leśniczy z Leś-
nictwa Żwaków na którego te-
renie znajdują się okolice Jezio-
ra Paprocańskiego stwierdził, iż 
wilki pojawiają się w tym rejonie 
raz na kilkanaście lat.

– I to tylko, można powiedzieć, 
na chwilę, kiedy przechodzą z jed-
nych terenów na drugie – powie-
dział – Wilki to zwierzęta, które 
generalnie bardzo stronią od lu-
dzi, unikają skupisk ludzkich, te-
renów zamieszkałych. Teraz ludzi 
w lasach jest coraz więcej, mamy 

trasy rowerowe, więc zwierzęta te 
czują się niespokojnie. W ubie-
głym roku ktoś zgłaszał, że wi-
dział wilka w okolicach Świer-
czyńca i Bojszów. I to jest bardziej 
prawdopodobne niż w Paproca-
nach. Sprawa ta jednak szybko 
ucichła, bo niczego więcej nie 
zaobserwowano. Moim zdaniem 
zwierzę, które widział czytelnik 
to był po prostu pies podobny 
do wilka, np. alaskan husky.

Tego, że wilk może się pojawić 
w Paprocanach, nie wyklucza Ja-
cek Wąsiński z Pogotowia Leśne-
go w Mikołowie.

– Kiedyś, dawno temu lasy wo-
kół Tychów zamieszkiwały wilki, 
jednak nie słyszałem, by pojawia-
ły się tutaj obecnie. Ale wszystko 
jest możliwe i zupełnie był tego 
nie wykluczał. Leśnicy na bieżąco 
monitorują występowanie gatun-
ków zwierząt na ich terenie, więc 
mają najlepszą wiedzę.

I jak się okazuje, leśnicy z Nad-
leśnictwa Katowice potwierdzili 
pojawienie się wilka w graniczą-

cym z Tychami Lesie Murckow-
skim. Na dowód tego otrzymali-
śmy zdjęcie wykonane w kwietniu 
tego roku przez zainstalowaną 
w lesie fotopułapkę.

– To całkiem możliwe, że wilk 
przeszedł z lasu znajdującego się 
od strony północno-wschodniej 
Tychów w okolice Paprocan, czy-
li na południu, choć oczywiście 
jest po drodze sporo przeszkód, 
dróg, osiedli, itd. – powiedział 
Grzegorz Skurczak, zastępca nad-
leśniczego z Nadleśnictwa Kato-
wice. – Zdjęcie wilka zamieściła 
także na swojej stronie facebo-
okowej jedna z osób spacerują-
cych po Lesie Murckowskim. To, 
że wilki mogą pojawić się blisko 
skupisk ludzkich, a nawet w mia-
stach, świadczą krążące po inter-
necie filmy i zdjęcia wykonane 
w Poznaniu, które pokazują wata-
hę wilków na ulicach miasta. Na-
sze fotopułapki porozstawialiśmy 
w kilku miejscach właśnie po syg-
nałach, że ktoś mógł się natknąć 
na wilka. leszek sobieraj ●

W paprocanach, nad jeziorem.

pieS czy… wilk?

36 uczniów zdecydowało się na dobę odstawić Internet.

odłączeni od Sieci

Nadesłane na konkurs prace cieszyły swoją różnorodnością.
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W tyM rokU zaMiast 
dWUdnioWego „śWięta 
Miasta” śWiętoWać 
będzieMy przez caŁy 
okres Wakacji. Miasto 
tychy zaplanoWaŁo 
Warsztaty, iMprezy 
pleneroWe, koncerty, 
a także Wiele Wydarzeń 
sportoWych.

Inauguracja programu „Tychy 
na lato” odbyła się miniony week-
end. W Gemini Park bohaterowie 
książki „Tyszaki” zabawiali dzie-
ciaki, w ogrodzie Miejskiego Cen-
trum Kultury seniorzy bawili się 
na Senioriadzie, w Paprocanach 
miały miejsce „Muzyczne Wie-
czory nad Jeziorem”, zaś na Sub-
lach zawodnicy wzięli udział 
w zawodach pumptrack. To tyl-
ko niektóre atrakcje. Przygląda-
my się, co czeka nas w te wakacje 
w mieście.

– W tym roku ze względów sa-
nitarnych związanych z pande-
mią nie organizujemy w Tychach 

dużych koncertów plenerowych. 
Nie oznacza to, że zapominamy 
o osobach, które chcą aktywnie 
spędzić lato w mieście. Już w mi-
niony weekend odbyło się kilka-
naście wydarzeń – kameralnych 
koncertów, zawodów sportowych 
czy warsztatów. W kolejnych wa-
kacyjnych tygodniach będzie po-
dobnie. Mamy w mieście bardzo 
dobrze działające instytucje kul-
tury i sportu i jestem przekona-
ny, że każdy znajdzie dla siebie coś 
z ich bogatej oferty przygotowanej 
na wakacje. Życzę wszystkim uda-
nego lata w mieście – mówi Maciej 
Gramatyka zastępca prezydenta 
Tychów do spraw społecznych.

Inauguracyjny weekend ob-
fitował w liczne atrakcje. Warto 
dodać, że na placu „pod Żyrafą” 
odbyły się dwa duże wydarzenia 
– Klasyk Fest 2021 oraz Park Do-
świadczeń czyli piknik naukowy 
zorganizowany przez MCK. Pod 
hasłem „Tychy na lato” przy Ge-
mini Park odbył się graffiti jam, 
Teatr Mały zaprosił na najlep-

sze etiudy Ireneusza Krosnego, 
a Miejski Ośrodek Sportu i rekre-
acji przeprowadził Mistrzostwa 
Amatorów Miasta Tychy w Siat-
kówce Plażowej 4x4. Najbliższe 
weekendy będą pękać w szwach 
z nadmiaru wydarzeń.

zajęcia kreatywne dla dzieci
Warto zapoznać się z ofertą Muze-
um Miejskiego, które przeprowa-
dzi warsztaty plastyczne w ramach 
projektu „Lacus”. To propozycja 
dla tych, którzy szukają pełnych 
ekscytacji sposobów na spędzenie 
czasu z najmłodszymi. Muzeum 
zaprasza również na kameralne 
warsztaty fotograficzne.

Miejska Biblioteka Publicz-
na lato będzie spędzać pod ha-
słem „Wakacje z coolturką: Lote-
ria Sztuki”. – Pragniemy zaprosić 
dzieci w wieku szkolnym do na-
szych placówek, gdzie czekać bę-
dzie loteria, która wskaże, jaką 
dziedziną sztuki w danym dniu 
będziemy się zajmować oraz ja-
kie materiały kreatywne wykorzy-

stamy podczas twórczych zabaw. 
Zajęcia przeprowadzimy w go-
dzinach od 11 do 13. Ponadto 
w trakcie wakacji odbywać się 
będą w Bibliotece Głównej zaję-
cia dla dzieci: w piątki Bajkoteka 
oraz w środy „Wakacyjne motyl-
ki” – zapraszają bibliotekarze.

Miejskie Centrum Kultury 
przygotowało szereg warszta-
tów, od artystycznych po surwi-
walowe. Warto śledzić ich media 
społecznościowe, na których co-
dziennie informują o np. zajęciach 
„Zdrowy kręgosłup” czy „Przygo-
da z przyrodą”. Teatr Mały posta-
wił, jakże by inaczej, na zajęcia te-
atralne (W stop klatce, Jaką rolę 
odegrasz w teatrze świata) oraz 
ruchowe (Teatr Ruchomy).

spektakle, koncerty, spotkania
W ramach Budżetu Obywatel-
skiego Klub Urbanowice MCK 
przeprowadzi trzy seanse kina 
plenerowego. Ponadto czeka nas 
cykl FreeLove, również w wyda-
niu kina samochodowego „pod 

Żyrafą”, kino plenerowe na Żwa-
kowie, pokazy filmowe oraz 
spektakle Teatru Telewizji w An-
dromedzie. Wszystkich sprag-
nionych koncertowych wrażeń 
uspokajamy – tych na pewno nie 
zabraknie. Weekendami w Papro-
canach odbywać się będą „Mu-
zyczne Wieczory nad Jeziorem”, 
po drugiej stronie miasta na pla-
cu Baczyńskiego posłuchamy 
muzyki w ramach „Muzycznych 
Ogródków na Baczu”, tam też mi-
łośnicy szant spotkają się w ra-
mach Festiwalu Szantowego Port 
Pieśni Pracy.

Miłośnikom spokojniejszego 
spędzania czasu polecamy spa-
cery przygotowane przez miej-
skie instytucje. Muzeum Miej-
skie zaprasza na kameralny 
spacer „Od stadionu do stadio-
nu. Śladami niezwykłego sportu 
w Tychach”, rodzinny spacer hi-
storyczny „Wokół Starego Ryn-
ku” czy spacer architektoniczny 
„W stronę nowoczesności: Osied-
le D”. Oprócz tego odbędzie się 

XII Spacer Paprocański – edycja 
letnia z grillem.

coś dla sportowców
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zadbał, aby każdy miłośnik sporto-
wej rywalizacji nie nudził się week-
endami w Tychach. Sprawdzić się 
można będzie w Mistrzostwach 
Amatorów Miasta Tychy w Siat-
kówce Plażowej 4x4, w I Tyskim 
Biegu Świętojańskim czy w Biegu 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tro-
pem Wilczym. Obiedzie się rów-
nież IX edycja Dogtrekkingu, czyli 
biegu z czworonożnym przyjacie-
lem. Na zakończenie przewidywa-
ny jest festyn „Żegnajcie wakacje” 
w OW Paprocany.

Polecamy śledzić nasze kultural-
ne kalendarium, gdzie co tydzień 
będziemy publikować wszystkie 
wydarzenia z cyklu „Tychy na lato”. 
Po szczegóły podsyłamy również 
na portale tychy.pl, umtychy.pl 
oraz na kanały społecznościowe 
miejskich instytucji. 
kaMil peszat ●

W piątek 25 czerWca 
13.855 UcznióW tyskich 
szkóŁ zakończyŁo rok 
szkolny. ponad 500 
z nich WeźMie UdziaŁ 
W zaplanoWanych 
przez Miasto tychy 
póŁkoloniach. W tyM 
rokU zainteresoWanie 
tą forMą spędzania 
Wolnego czasU byŁo 
bardzo dUże.

Wakacje rozpoczęło ponad 9500 
uczniów 24 tyskich publicznych 
szkół podstawowych oraz ponad 
4350 uczniów liceów, techników 
i szkół branżowych. Wśród nich 
jest prawie 1900 absolwentów 
kończących szkołę. – To był 
trudny rok dla dyrektorów, na-
uczycieli i samych uczniów – 
mówi Maciej Gramatyka, za-

stępca prezydenta Tychów ds. 
społecznych. – Trzeba było przy-
stosować się do nowej rzeczy-
wistości pandemicznej. Cieszę 
się, że to trudne doświadczenie 
skłoniło do innej aktywno-
ści oraz podnoszenia poziomu 
kompetencji informatycznych 
i uczniów, i nauczycieli. Życzę 
wszystkim uczniom i pracowni-
kom oświaty udanych i bezpiecz-
nych wakacji. Wracajcie z nową 
energią do szkół we wrześniu! 
– dodał.

Wielu uczniów zapewne wy-
jedzie z Tychów na kolonie, obo-
zy czy wczasy z rodzicami. Dla 
tych, którzy zostają w mieście, 
przygotowano szereg atrakcji. 
Oprócz bogatej oferty w ramach 
akcji „Tychy na lato” (szczegó-
ły na stronie umtychy.pl/lato), 
dzieci mogą wziąć udział w pół-

koloniach organizowanych przez 
Miejskie Centrum Kultury, Szko-
łę Mistrzostwa Sportowego, Mło-
dzieżowy Dom Kultury nr 2 oraz 
Park Wodny Tychy.

– Zainteresowanie półkolo-
niami było tak duże, że w fi-
lii Miejskiego Centrum Kultury 
w Urbanowicach uruchamiamy 
dodatkowe turnusy. W sumie 
zaplanowaliśmy ich 22, w każ-
dym weźmie udział 15 osób – 
mówi Małgorzata Król, dyrek-
tor Miejskiego Centrum Kultury 
w Tychach.

Oprócz tego Młodzieżowy 
Dom Kultury nr 2 w Tychach or-
ganizuje cztery turnusy półkolo-
nii, w każdym weźmie udział 34 
dzieci. W półkoloniach organi-
zowanych przez Wodny Park Ty-
chy uczestniczyć będzie ponad 60 
osób. oprac. kp ●

w wakacje Będzie się działo!
Miejskie instytUcje przygotoWaŁy bogaty prograM PN. „Tychy NA LATO” DLA OSób, KTóRE bęDą SPęDZAć WAKAcJE W mIEŚcIE. 

zasłużony odPoczynek
PółKOLONIE cIESZą SIę W TychAch OGROmNym ZAINTERESOWANIEm. 

Świadectwa odebrane, przed uczniami teraz dwa miesiące wakacji. 
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Koncert Amadeusza Ciesielskiego zainaugurował Muzyczne Wieczory nad Jeziorem w Paprocanach.W minioną sobotę Park Miejski Solidarności wypełnił się fanami motoryzacji, przybyłymi na Klasyk Fest.
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Lista nieodpłatnego poradnictwa W Tychach
JEDNOSTKA DANE TELEADRESOWE ZAKRES PORADNICTWA DOSTEPNOŚĆ (dni i godziny) KRYTERIA DOSTĘPU

POMOC SPOŁECZNA, PORADNICTWO RODZINNE, POMOC PSYCHOLOGICZNA, PEDAGOGICZNA, OSOBY I RODZINY DOTKNIĘTE PRZEMOCĄ W RODZINIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy
tel.( 32) 323 22 61; 62; 63; 72
mops.tychy.pl
e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl

pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, •
pomoc osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON, •
świadczenia rodzinne, •
pomoc rodzinie. •

Wykaz Punktów Terenowych MOPS w Tychach
http://mops.tychy.pl/pomoc_spoleczna/wykaz_rejonow.html •

poniedziałek - środa  7:30 - 15:30
czwartek 7:30 – 17:30
piątek 7:30 – 13:30

mieszkańcy Tychów

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy 
Miejskim Ośrodku  

Pomocy Społecznej

ul. Nowokościelna 27, 43-100 Tychy
tel. (32) 227 05 75
mops.tychy.pl 
e-mail: oik@mops.tychy.pl

interwencja kryzysowa, •
poradnictwo psychologiczne, •
prowadzenie grupowych form  wsparcia, •
wsparcie socjalne, •
zapewnienie schronienia w ramach hostelu w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia,  •
udostępnianie i organizowanie pobytu w mieszkaniach chronionych treningowych znajdujących się na terenie OIK, •
upowszechnianie wiedzy na temat interwencji kryzysowej oraz podejmowanie działań o charakterze  •
profilaktycznym mogących wpłynąć na rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia 
sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
prowadzenie  interdyscyplinarnych działań na rzecz klientów poprzez współpracę z innymi instytucjami  •
pomocowymi między innymi policją, oświatą, sądem, organizacjami wyznaniowymi  itp.

godziny pracy specjalistów:
poniedziałek -piątek 7:00 – 19:00 

Schronienie dostępne całą dobę.

mieszkańcy Tychów będący w stanie kryzysu  
związanego między innymi z przemocą w 
rodzinie,  rozwodem, konfliktami rodzinnymi, 
żałobą, ciężką chorobą i innymi.

Tyska Niebieska Linia obsługiwana 
przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel. (32) 322 70 04 udzielenie informacji i wsparcia wsparcie informacyjne i emocjonalne dla osób doświadczających przemocy  •

w rodzinie oraz świadków przemocy w rodzinie.
poniedziałek  - środa  7.00-17.00, 
czwartek - piątek  7.00- 15.00.

osoby doświadczające przemocy w rodzinie oraz 
świadkowie przemocy 

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna

ul. Andersa 16, 43-100 Tychy
tel. (32) 227 23 92
ppptychy.pl
e-mail:ppp@oswiata.tychy.pl

pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna  •
pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu •
wydawanie opinii m.in. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specyficznych trudności w nauce,  •
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia itp.
wydawanie orzeczeń (o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego rocznego przygotowania  •
przedszkolnego, indywidualnego nauczania, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych).

poniedziałek - czwartek 8:00 -17:00
piątek 8:00 - 15:30

dzieci, młodzież i ich rodzice, a także nauczyciele 
i wychowawcy (o ile placówka, mieści się na 
terenie Tychów)

mieszkańcy Tychów

Komenda Miejska Policji
Rewir Dzielnicowych
tel. (47) 855 13 51
fax. (47) 855 12 44
telefon alarmowy 112

interwencja; •
zatrzymanie sprawców przemocy domowej; stwarzających zagrożenie dla życia bądź zdrowia; •
wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy; •
podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy. •

całodobowo mieszkańcy Tychów

OSOBY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I INNYMI UZALEŻNIENIAMI

Stowarzyszenie 
„Trzeźwość życia”

ul. Nałkowskiej 19, 43-100 Tychy
tel. (32) 720 52 42
e-mail: stz@poczta.onet.pl

pomoc psychologiczna; •
porady prawne; •
konsultacje dla doświadczających przemocy domowej, dla osób z problemem alkoholowym i narkotykowym; •
grupa wsparcia dla osób dorosłych z problemem alkoholowym po leczeniu odwykowym; •
grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży doświadczających trudności wychowawczych; •
grupa wsparcia dla młodzieży doświadczającej trudności w relacjach z bliskimi i grupą rówieśniczą; •
porady psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i rodziców. •

terminy spotkań oraz 
zakwalifikowanie można ustalić 
telefonicznie lub osobiście w siedzibie 
stowarzyszenia
poniedziałek – piątek 10:00 – 16:00

mieszkańcy Tychów

NZOZ MENS SANA Ośrodek Pomocy 
Psychologicznej Profilaktyki i 

Leczenia Uzależnień

ul. Bukowa 20, 43-100 Tychy
tel. (32) 327 51 83,  605 637 072
e-mail: osrodek@mens-sana.pl
mens-sana.pl

diagnoza, poradnictwo i psychoterapia problemów alkoholowych oraz innych uzależnień (hazard, narkotyki i inne). •

na wizytę w ośrodku można umówić 
się osobiście lub  telefonicznie.

w ramach usług finansowanych przez NFZ nie 
obowiązuje rejonizacja
skierowanie nie jest wymagane

Przychodnia Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu i innych Substancji 

Psychoaktywnych

poniedziałek - czwartek 8:00 - 20:00
piątek 8:00 - 16:00
Rejestracja
poniedziałek- czwartek 9:00 - 16:00
piątek 9:00- 15:00

Dzienny Oddział Terapii dla Osób 
Uzależnionych od Alkoholu i Innych 

Środków Psychoaktywnych
oddział czynny
poniedziałek - piątek 9:00 – 16:00

do leczenia w Oddziale Dziennym wymagane jest 
skierowanie, można je uzyskać na miejscu.

Tyski Klub Abstynentów „Bosman”
al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy
tel. (32) 325 71 08
e-mail: klub.bosman@onet.pl

działanie na rzecz osób uzależnionych od alkoholu •
stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu; •
udzielanie informacji i pomocy w kwestii metod i sposobów leczenia. •

dyżur przy telefonie interwencyjno-
informacyjnym od poniedziałku do 
piątku

mieszkańcy Tychów

Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
tel. (32) 776 35 09
e-mail:zdrowie@umtychy.pl
umtychy.pl

podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu  •
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów  •
alkoholowych.

poniedziałek - środa  7:30 - 15:30
czwartek 7:30 -17:30
piątek 7:30 - 13:30

mieszkańcy Tychów

OSOBY BEZROBOTNE I POSZUKUJĄCE PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy
tel. (32) 781 58 61, (32) 781 58 78
e-mail: poczta@pup.tychy.pl

pomoc w zakresie:
wyboru lub zmiany zawodu •
zaplanowania kariery zawodowej •
uzupełnienia kwalifikacji zawodowych •
określenia swoich kompetencji i zainteresowań •

poniedziałek – piątek 7:30 -15:30 mieszkańcy miasta Tychy

komunikat

Co tydzień będziemy zamiesz-
czać ulubione przez naszych 
przewodników trasy, o różnym 
stopniu trudności. Przed wyjaz-
dem w góry na weekendowe wy-
pady warto skorzystać z ich rad 
i wskazówek.
magurka sZlakiem ZBójNi-
ckim – trasę poleca przewodnik 
beskidzki Ewa Rzepisko.
stOPień truDNOści: łatwa.
DOjaZD – samochodem do przy-
stanku autobusowego Wilkowice 
Górne, parking przy ul. Kukułcza/
Harcerskiej (z tyłu przystanku). 
Dojazd komunikacją publiczną: 
PKP stacja Wilkowice-Bystra, 
autobusem do Wilkowic Gór-
nych. Trzeba sprawdzić połącze-
nia – jeżeli brak autobusu to tra-
sa do schroniska dłuższa o ok. 40 
minut. Powrót – ze schroniska 
do stacji PKP Wilkowice-Bystra 

wędrujemy szlakiem zielonym 
(ok. 1 godz. 30 minut).
trasa – Szlakiem Zbójnickim 
(czarny) Wilkowice Górne – Ma-
gurka Wilkowicka (schronisko) 
– (szlakiem zielonym częściowo 
bez szlaku) Wilkowice Górne.
DystaNs, cZas PrZejścia: 
do schroniska ok. 2 godz. 30 min., 
różnica poziomów ok. 400 m. Po-
wrót do parkingu – ok. 1 godziny.
uWagi: trasa łatwa „na rozruch”, 
dobrze oznakowana, polecam 
na upalne dni.
OPis trasy: z parkingu koło 
przystanku autobusowego Wil-
kowice Górne wracamy do głów-
nej drogi. Kierujemy się w lewo 
za znakami czarnymi. Po ok. 10 
minutach skręcamy w lewo ul. Pie-
czarkową dalej Borsuczą i wcho-
dzimy do lasu. Wspinamy się 
lekko do góry. Po ok. 30 min. 

dochodzimy do miejsca posto-
jowego koło Skały Czarownic 
(ławeczka). Kontynuujemy wę-
drówkę szlakiem czarnym. Trasa 
wiedzie lasem bukowym, poko-
nujemy niewielkie przewyższenia. 
Trasa jest bardzo dobrze oznako-
wana. Po ok. 50 min. dochodzimy 
do osiedla Magurka Łodygowi-
cka, gdzie na rogaczu jest wska-
zany kierunek w prawo – punkt 
widokowy. Warto zrobić w tam-
tą stronę kilka kroków – piękna 
panorama od Babiej Góry przez 
Pilsko, Romankę, Lipowską, 
Wielki Chocz, po pasmo Stożka, 
Skrzyczne i gniazdo Klimczoka, 
a w dolinie błyszczy lustro wody 
Zbiornika Żywieckiego, nad któ-
rym widzimy Grojec. Wracamy 
do szlaku i po ok. 30 min. osią-
gamy partię grzbietową, z prawej 
strony dołącza trasa znaczona 

kolorem niebieskim i razem ma-
szerujemy w kierunku schroniska 
na Magurce Wilkowickiej (ok. 15 
minut). Ze szczytu – piękna pano-
rama Beskidu Żywieckiego, Ślą-
skiego i Małego (ze zbiornikiem 
na Górze Żar).

Do parkingu wracamy szla-
kiem zielonym (częściowo bez 
szlaku). Szlak zielony prowadzi 
za schroniskiem w lewo wzdłuż 
ogrodzenia. Początkowo idzie-
my szlakiem (ok. 30 min.). Szlak 

przecina drogę asfaltową, po dro-
dze mijamy kapliczki Leśnej Dro-
gi Krzyżowej. Schodzimy szla-
kiem, by od kapliczki „Modlitwa 
w gaju Oliwnym” wędrować dalej 

drogą asfaltową bez szlaku (ok. 30 
min.). Uwaga na samochody i ro-
werzystów! Droga doprowadzi 
nas do parkingu k/przystanku 
Wilkowice Górne. ls ●

przeWodnicy pttk tychy na szlakach beskidóW i jUry krakoWsko-częstochoWskiej (1)

szlakiem zBójnickim
W WakacyjnyM cyklU „przeWodnicy pttk tychy na szlakach beskidóW i jUry 
krakoWsko-częstochoWskiej” prezentoWać będzieMy trasy tUrystyczne, 
zaproponoWane przez koŁo przeWodnikóW tUrystycznych iM. henryka czyby, 
dziaŁające przy pttk oddziaŁ W tychach. W UbiegŁyM rokU koŁo obchodziŁo 
jUbileUsz 60-lecia, boWieM pod nazWą koŁo przeWodnikóW beskidzkich 
i terenoWo–nizinnych rozpoczęŁo dziaŁalność W 1960 rokU. jego zaŁożycieleM 
i pierWszyM prezeseM byŁ henryk czyba, Wielki tUrysta krajoznaWca.

ZaWsZe DBaj O BeZPiecZeństWO:

Zabierz mapę, odpowiednią odzież, wygodne buty, zabezpiecz 
się przed trudnymi warunkami pogodowymi, zabierz latarkę 
i telefon z zainstalowaną aplikacją „Ratunek”. Jeśli wybierasz się 
sam, poinformuj kogoś o swoich planach.

PT
TK

8 | 29 czerWca 2021 www.tychy.pltWoje tychy nasze tychy



JEDNOSTKA DANE TELEADRESOWE ZAKRES PORADNICTWA DOSTEPNOŚĆ (dni i godziny) KRYTERIA DOSTĘPU
PRAWO KONSUMENCKIE

Miejski Rzecznik Konsumentów 
w Tychach

ul. Barona 30 pokój  410
43-100 Tychy
tel. (32) 776 36 77, (32) 780 50 63
e-mail: rzecznik.konsumenta@umtychy.pl

poradnictwo w zakresie ochrony praw konsumenckich •
prowadzenie postępowań w zakresie praw konsumenckich  •
edukacja konsumencka  •

Prowadzone przez rzecznika postępowanie jest bezpłatne.
Informacji i porad prawnych udziela się w formie: ustnej osobiście, telefonicznej, drogą elektroniczną przy pomocy 
skrzynki kontaktowej ePUAP, pisemnej na wniosek

poniedziałek-środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 17:30
piątek 7:30 - 13:30

Rzecznik udziela porad i informacji prawnych 
wyłącznie konsumentom tj. osobom fizycznym, 
dokonującym z przedsiębiorcą czynności prawnej 
niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością 
gospodarczą lub zawodową (art. 221 k.c.) 
zamieszkałym w Tychach

Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów

Infolinia konsumencka  
(prowadzona przez Federację Konsumentów) 
tel. 801 440 220
tel. (22) 290 89 16
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora
uokik.gov.pl
e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

ochrona praw konsumenckich poniedziałek-piątek 8:00 – 18:00 wszyscy zainteresowani

PRAWA PACJENTA

Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa 
tel. (22) 532 82 50 
fax (22) 532 82 30
Bezpłatna infolinia  800 190 590 
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl 
bpp.gov.pl

ochrona praw pacjenta 

Bezpłatna infolinia
od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 18:00
Przyjmowanie stron 
poniedziałek 9:00-18:00 
wtorek – piątek 9:00-15:00

z porad może korzystać każdy kto ma poczucie 
łamania praw pacjenta

Pełnomocnik  
ds. pacjenta w Megrez Sp. z o.o.

Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Tychach ul. Edukacji 102; 
43-100 Tychy
tel. (32) 325 51 54

ochrona praw pacjenta
poniedziałek, środa, czwartek: 12:00 
– 14:00
piątek: 11:00 – 13:00

wszyscy zainteresowani

PRAWA DZIECKA I PRAWA OBYWATELSKIE

Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
al. Solidarności 77,  Warszawa 
tel. centrali: (22) 55 17 700
 Infolinia - 800 676 676 
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

ochrona praw obywatelskich
Infolinia
poniedziałki 10:00–18:00 
wtorek - piątek 8:00–16:00 

wszyscy zainteresowani

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka  
Przemysłowa 30/32 , Warszawa   
tel.: (22) 583 66 00 
800 12 12 12   
e-mail: rpd@brpd.gov.pl

ochrona praw dziecka poniedziałek – piątek  8:15 – 16:15 wszyscy zainteresowani

PRAWO PRACY

Państwowa Inspekcja Pracy 
w Katowicach

Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Katowicach
ul. Owocowa 6-6a 40-158 Katowice 
tel. (32) 60 41 208 
(infolinia) 801 002 202  
(infolinia) (32) 720 03 99  
kancelaria@katowice.pip.gov.pl

porady z zakresu prawa pracy

Telefon czynny w godzinach: 
poniedziałek: 10:00 - 18:00 
 wtorek - piątek: 10:00 - 14:00
Osobiście 
poniedziałek 10:00 -18:00. 
wtorek - piątek  10:00-14:00.

wszyscy zainteresowani

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, PRAWO PODATKOWE, PORADNICTWO DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Centrum Obsługi Telefonicznej

Tel. (22) 560 16 00
zus.pl
e-mail: cot@zus.pl

informacje dla ubezpieczonych i dla płatników poniedziałek - piątek  7:00 – 18:00 wszyscy zainteresowani

Krajowa Informacja Skarbowa

ul. Teodora Sixta 17,  43-300 Bielsko-Biała,  
tel. 801 055 055 (z tel. stacjonarnych.), 
 (22) 330 03 30 (z tel. komórkowych)  
+48 (22) 33 00 330 (z tel. zagranicznych) Koszt 
zgodnie z taryfą operatora

informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc poniedziałek-piątek   7.00-18.00 z porad może skorzystać każdy podatnik

Rzecznik Finansowy  
(Ubezpieczonych)

Biuro: Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa; 
e-mail: biuro@rf.gov.pl, 
e-mail: porady@rf.gov.pl (czas oczekiwania na 
odpowiedź około 2 tygodni),
ubezpieczenia gospodarcze  (22) 333 73 28, 
ubezpieczenia społeczne, OFE ZUS (22) 333 73 
26 lub (22) 333 73 27, ubezpieczenia bankowe 
i rynku kapitałowego (22) 333 73 25

prawa ubezpieczonych

ubezpieczenia gospodarcze : 
poniedziałek- piątek  8.00 – 18.00; 
ubezpieczenia społeczne 
poniedziałek- piątek  11.00-15.00; 
ubezpieczenia bankowe i rynku 
kapitałowego:  
poniedziałek- piątek   8.00-16.00

osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym 
ubezpieczeń

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem

Siła Dobra -  Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym 
w Tychach, ul. Barona 30 p. 307
tel.: 574 091 361
e-mail: tychy@exbono.pl
pokrzywdzeni.gov.pl
funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne, finansowe

Poniedziałek 8:00-16:00 
Wtorek 8:00-15:00 
Środa 13:00-20:00 
Czwartek 8:00-15:00 
Sobota 8:00-12:00
Pod numerem tel.  574 062 401 dyżur 
czynny po godzinach pracy Ośrodka

osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby 
bliskie

Stan na dzień 16 marzec 2021 r.

komunikat

dopiero co przy 
szkole MistrzostWa 
sportoWego 
postaWiono cztery 
Ule, a pszczoŁy jUż 
Mocno WzięŁy się do 
pracy. żóŁty nalot, 
któryM pokryte 
są Wejścia do Uli, 
śWiadczy, iż zbierają 
pyŁek z pobliskich pól 
kWitnącego rzepakU. 
zaŁożenie pasieki 
to kolejne ciekaWe 
przedsięWzięcie 
dziaŁaczy akadeMii piŁki 
nożnej sMs tychy.

– Każdy ul ma tabliczkę prezen-
tującą jedną z czterech podsta-
wowych form naszej działalności: 
klubu piłkarskiego Akademia SMS 
Tychy, szkoły – SMS Tychy, obiektu 
sportowego SMS Arena i centrum 
fizjoterapii – SMS Fizjo Active – 
mówi Marcin Kuśmierz, dyrektor 
Akademii Piłki Nożnej SMS Ty-
chy. – Pomysłowi przyświeca prze-
de wszystkim cel edukacyjny, czyli 

uświadomienie naszym uczniom, 
jak ważną rolę odgrywają pszczoły 
w naszym życiu. Dlatego będzie-
my prowadzić zajęcia edukacyjne 
dla uczniów, a ponadto mamy za-
planowanych 8 turnusów półko-
lonii w ramach Budżetu Partycy-
pacyjnego, podczas których dzieci 
będą uczestniczyły w warsztatach 
pszczelarskich. Chcemy także po-
zyskiwać miód i rozprowadzać go 
w firmowych słoikach APN SMS 
w formie gadżetów, a miód znaj-
dzie się też w naszych automatach 
wendingowych, gdzie uczniowie 
kupują napoje i przekąski. Jeśli na-
tomiast miodu będzie więcej, bę-
dziemy go sprzedawać.

U l e  b ę d ą  o g ro d z on e 
i na co dzień nie będzie do nich 
dostępu, a podczas zajęć i war-
sztatów dzieci będą zakładać 
specjalne ubrania i podchodzić 
w towarzystwie pszczelarza. Ule 
założyła i będzie nimi opiekowa-
ła Pasieka Śląskie Miody.

– Pasieka w SMS to kolejne 
nasze przedsięwzięcie realizowa-
ne przy współpracy z różnym in-

stytucjami – wyjaśnia Krzysztof 
Poppe, właściciel pasieki „Śląskie 
Miody”. – Pasieki mają już m.in. 
Chorzowskie Centrum Kultu-
ry, Teatr Zagłębia, czy Filhar-
monia Śląska. Najbardziej cie-
szy mnie walor edukacyjny tej 
szkolnej pasieki, bo dzieci po-
winny wiedzieć, że pszczoły za-
pylają 70 procent roślin, z któ-
rych powstaje około 90 proc. 
żywności. Gdyby nie pszczoły, 
mielibyśmy rośliny wiatropyl-
ne, więc np. ziemniaki, kukury-
dzę, zboża na chleb, ale nie by-
łoby owoców – jabłek, malin, 
jeżyn, truskawek i innych, ale też 
np. pomidorów. Obecnie w jed-
nym ulu przy Akademii SMS 
jest 20-30 tys. pszczół, za mie-
siąc będzie ich około 50 tysięcy, 
a pod koniec wakacji – do 200 
tys. W czerwcu pszczela matka 
najintensywniej składa jaja, na-
wet dwa tysiące dziennie. Teraz 
będę tu zaglądał raz w tygodniu, 
sprawdzając czy pszczoły mają 
wystarczająco miejsca do groma-
dzenia nektaru i produkcji mio-

du, a królowa matka – dość miej-
sca na składanie jaj.

A warunki do założenia pa-
sieki przy SMS wręcz znakomi-

te, bo szkoła sąsiaduje z pola-
mi, na których dojrzewają różne 
uprawy. Teraz kwitnie rzepak, 
niebawem robinie akacjowe i lipy. 

W okolicy są też ogródki działko-
we, a w pobliżu szkoła planuje za-
łożenie łąka kwietnej z roślinami 
miododajnymi. ls ●

FutBol i… miód
przy szkole MistrzostWa sportoWego APN POWSTAłA PASIEKA.

Prezes APN SMS Marcin Kuśmierz i dyrektor SMS Marek Białoń cieszą się już na pierwsze zbiory miodu.

ar
c.
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WAŻNE!!! Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego i deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę i ma na celu 
dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zamieszkiwaniem 
w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego, może 
przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego. Pomoc ta przysługuje 
w przypadkach określonych przepisami.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej prezydent miasta, w drodze 
decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach za okres trzech miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające 
wysokość wykazanego dochodu, dowód tożsamości ze zdjęciem a także dokumenty 
potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia 
wniosku wydatków związanych
z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek spełnia kryteria 
ustawy – to organ Gminy wydaje decyzję administracyjną przyznającą dofinansowanie na okres 
6 m-cy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Kryteria uprawniające do1.  otrzymania dodatku mieszkaniowego:
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w	  tych lokalach
osobom mieszkającym w	  lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze 
prawo do lokalu mieszkalnego,
osobom mieszkającym w	  lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach 
stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
innym osobom mającym tytuł prawny do	  zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym 
wydatki związane z jego zajmowaniem,
osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na	  przysługujący 
im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywających w:
domu pomocy społecznej,	
młodzieżowym ośrodku wychowawczym,	
schronisku dla nieletnich,	
zakładzie poprawczym,	
zakładzie karnym,	
szkole, w	  tym szkole wojskowej
– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Dodatek przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających 
datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający 
na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył 40% przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku dla 
gospodarstwa jednoosobowego tj. 2066,99 zł, i 30% dla gospodarstwa wieloosobowego 
tj. 1550,24 zł.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. 
przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wynosiło 5167,47 zł.
W przypadku, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego 
jest wyższy od określonego powyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku 
mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą 
się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny albo 

gospodarstwo prowadzone wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi 
i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. 
Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w instytucjach, 
zapewniających nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie (domu pomocy społecznej, 
młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, 
zakładzie karnym, szkole, w tym w wojskowej)
Za dochód uważa się dochód o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych. Ustawa o świadczeniach rodzinnych przez dochód rozumie 
po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, 
art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, 
składaki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki 
na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.
W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa 
ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości 
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, 
ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, bez względu na fakt, czy ziemia uprawiana 
jest bezpośrednio przez właściciela, czy oddana w dzierżawę.
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach 
określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustala się na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika 
właściwego urzędu skarbowego. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej 
opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, przyjmuje 
się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie, w drodze obwieszczenia 
ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust 7a ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Obliczając dochód nie uwzględnia się dochodu osoby, 
która przebywa w instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie, albo 
wyprowadziła się z lokalu lub zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego.
Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% 
wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 
70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest 
mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi 
na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków 
poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:

15%	  dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
12% dochodów gospodarstwa domowego – w	  gospodarstwie 2-4 osobowym,
10% dochodów gospodarstwa domowego – w	  gospodarstwie 5-osobowym i większym

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi:
– dla 1 osoby 35m2 + 30% = 45,5m2

– dla 2 osób 40 m2 + 30% = 52,0m2

– dla 3 osób 45m2 + 30% = 58,5m2

– dla 4 osób 55m2 + 30% = 71,5m2

– dla 5 osób 65m2 + 30% = 84,5m2

– dla 6 osób 70m2 + 30% = 91,0m2

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej 
powierzchni użytkowej o więcej niż:

30% albo	
50% pod warunkiem, że	  udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego 
lokalu nie przekracza 60%.

W razie zamieszkiwania w lokalu większej ilości osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się 
normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje 
osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, 
której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną 
powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. 
O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły 
do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje gdy:2. 
wyliczo	 na kwota dodatku byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia
w	 gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji, t.j. 25,84 zł,
nie są	  spełnione przesłanki ustawowe, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu 
(przy jednoczesnym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź najmu socjalnego 
lokalu),
niedostarczenie w	  wyznaczonym terminie wskazanych w wezwaniu dokumentów w celu 
weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku i deklaracji o dochodach,
niewyrażenie zgody na	  przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,
w	 wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca 
dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem 
majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane 
z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby 
majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących
i	 gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wykazana w deklaracji.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie 
przyznania dodatku mieszkaniowego. Szczegółowe kwestie dotyczące przeprowadzania 
wywiadu reguluje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 589).

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego następuje gdy:3. 
w	 wyniku wznowienia postępowania stwierdzi się, że dodatek mieszkaniowy przyznano 
na podstawie fałszywych danych zawartych w deklaracji lub wniosku. Osoba, której 
przyznano dodatek zobowiązana jest wtedy do jego zwrotu w podwójnej wysokości.
osoba której przyznano dodatek nie opłaca na	  bieżąco należności za lokal mieszkalny, 
wypłatę dodatku wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania 
zaległości. Gdy zaległość zostanie uregulowana w terminie 3 miesięcy
od	  wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie 
wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zaległości 
nie nastąpi w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

Dodatek mieszkaniowy zmiana od 1 lipca 2021 r.
komunikat

W centrali Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Tychach odbyła 
się oficjalna premiera publikacji 
„Lingwistyczna papuga”, którą 
wydał Młodzieżowy Dom Kul-
tury nr 1. Poradnik, autorstwa 
Moniki Szydłowieckiej i Magda-
leny Mrowiec, to rzetelne opraco-
wanie przeznaczone dla nauczy-
cieli, którzy na co dzień pracują 
z dziećmi. Publikacja została wy-
drukowana dzięki wsparciu Rady 
Rodziców MDK 1.

– W listach i mailach, któ-
re otrzymywaliśmy, dość często 
powracał problem zaniedbanej 
dykcji wśród dzieci. Pochyliła 
się nad nim Monika Szydłowie-
cka, która do współpracy zapro-
siła Magdalenę Mrowiec i razem 
stworzyły bardzo prosty, ale nie-
zwykle bogaty w wiedzę i ćwi-
czenia praktyczne podręcznik. 
Dodatkowo wszystkie ilustracje 
wykonały nasze wspaniałe pla-
styczki, panie: Bogna Bielecka, 
Anna Pasek, Aleksandra Ko-
walczyk, Aleksandra Nieświec, 
Aleksandra Jankowska oraz Ag-
nieszka Toczyłowska. Dzięki 
„Lingwistycznej papudze” mo-
żemy podzielić się naszym do-
świadczeniem z nauczycielkami 
tyskich placówek oświatowych, 
a wkrótce może i poza granica-
mi miasta –mówił na premie-
rze Maciej Gruchlik, dyrektor 
MDK nr 1.

Podczas premiery wydawni-
ctwa wystąpił zespół Bonawentu-
ra, który zaprezentował aranżację 
wokalno-teatralną na podsta-
wie ćwiczeń lingwistycznych 
z książki. „Lingwistyczna papu-
ga” to wydana na papierze kre-

dowym publikacja o wysokich 
walorach pedagogicznych, ale 
i estetycznych. Autorki zaczy-
nają od absolutnego początku 
czyli od oddechu, który rozłożyły 
na czynniki pierwsze. Następnie 
przechodzą przez aparat mowy, 
sceniczne abc, aby zakończyć... 
zaproszeniem do dykcyjnej gry 
planszowej. Prócz zagadnień czy-
sto teoretycznych książka aż kipi 
od ćwiczeń praktycznych w for-
mie tzw. łamańców językowych 
jak np. „czarny dzięcioł z chęcią 
pień ciął”.

– Ten występ doskonale poka-
zuje, jak można się bawić naszą 
publikacją – mówiła Magdalena 

Mrowiec, współautorka „Lingwi-
stycznej papugi”. – Sam pomysł 
powstał jeszcze przed pandemią 
– wspomniała Monika Szydłowie-
cka, pomysłodawczyni projektu. 
– Na początku nasza praca po-
legała głównie na zebraniu zdań 
dykcyjnych, które funkcjonują 
jako ćwiczenia aparatu mowy. 
Tych są oczywiście całe setki, dla-
tego skupiłyśmy się na tych, które 
mają największą wartość dydak-
tyczną. Pomyślałyśmy, że można 
z tego zrobić prezentację, dlate-
go poprosiłyśmy nasze plastyczki 
o przygotowanie ilustracji. Efekt 
był tak dobry, że postanowiłyśmy 
stworzyć pomoce naukowe w for-

mie kart, które wykorzystywały-
śmy podczas pandemii na zaję-
ciach zdalnych. Koniec końców 
zebrałyśmy wszystko razem i od-
dajemy państwu jako publikację 
edukacyjną do pracy z dziećmi – 
przybliżyła zarysy projektu Mo-
nika Szydłowiecka.

– Książka zawiera 30 łamań-
ców z pięknym opracowaniem 
teoretycznym oraz graficznym. 
Mamy nadzieję, że skorzystają 
z niej wszyscy pedagodzy pra-
cujący z dziećmi, a nie tylko ci 
od zajęć teatralnych, muzycznych 
czy recytatorskich – podkreśliła 
Magdalena Mrowiec.
kaMil peszat ●

1 lipca, czwartek
godz. 17 – TO JEST SZTuKA!: „Kobiety w złocie. Gustav 
Klimt” – spotkanie ze sztuką, prowadzone przez Katarzynę 
czaplę-Durską (Pasaż Kultury Andromeda, pl. baczyńskiego)
godz. 19 – cZWARTKI Z TEATREm dla dorosłych: „Przyszedł 
mężczyzna do kobiety – czyli pewnego razu w łodzi” 
– spektakl Teatru Scena Poczekalnia (Klub mcK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)

2 lipca, piątek
godz. 20 – muZycZNE WIEcZORy NAD JEZIOREm: koncert 
hipnoza Just Duet (OW Paprocany)
godz. 21.30 – KINO fREELOVE: pokaz filmu „Dzikie historie” 
w reż. Damiana Szifrona (OW Paprocany)

3 lipca, sobota
godz. 10 – SPAcER Z muZEum mIEJSKIm: „Od stadionu 
do stadionu. Śladami niezwykłego sportu w Tychach” 
– kameralny spacer połączony z opowieściami o tyskim 
sporcie sprzed lat (zbiórka przed wejściem głównym 
na stadion przy ul. Andersa 22)
godz. 11 – PROJEKT „LAcuS”: Poznaj jezioro – rodzinny 
eko-spacer wzdłuż jeziora Paprocańskiego (zbiórka przy 
przystani kajakowej mOSiR)
godz. 15-19 – fESTyN w stylu Dzikiego Zachodu: 
animacje, zabawy, konkursy, warsztaty oraz koncert zespołu 
Drink bar (Skwer przy ul. Dębowej)
godz. 16 – KSIężNIcZKI I DZIEWcZyNy – kameralne 
oprowadzanie po wystawie w towarzystwie dr hab. Irmy 
Koziny (muzeum miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 18.30 – muZycZNE OGRóDKI NA bAcZu: koncert 
zespołu Trio Głuch – łapka – Głuch (pl. baczyńskiego)

4 lipca, niedziela
godz. 12 – STREET ART – rodzinne warsztaty plastyczne 
związane z działaniami sztuki ulicznej (dziedziniec Teatru 
małego, ul. hlonda 1)
godz. 15 – fESTyN WAKAcyJNy NA bALbINIE: cyrkowe 
miasteczko, pokazy, gdy i zabawy cyrkowe, warsztaty (plac 
im. Grażyny bacewicz)

5 lipca, poniedziałek
godz. 18 – ANDROmEDA, KINO JAKIE ZNAmy – projekcja 
filmu „Kłamstewko” w reż. Lulu Wang (Pasaż Kultury 
Andromeda, pl. baczyńskiego)

Młodzieżowy dom kultury nr 1 wydał pięknie ilustrowany podręcznik dla dzieci.

trzydzieści łamańców

Autorki „Lingwistycznej papugi” Magdalena Mrowiec oraz Monika Szydłowiecka. 
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BROWAROWA, CHŁODNICZA, 
DOJAZDOWA, GRANICZNA, ŁĄKOWA,

MŁYŃSKA, OBYWATELSKA, PODLESKA, 
SOSNOWA, WAŁOWA, WĄSKA

SEGREGOWANE 26 23 20

ZMIESZANE 9, 23 6, 20 3, 17

BIO-KUCHENNE 14, 28 11, 25 8, 22

BIO-ZIELONE 7, 21 4, 18 1, 15, 29

POPIÓŁ 11

BRZOSKWINIOWA, CZUŁOWSKA, 
JABŁONI, JAŁOWCOWA, KLONOWA, 

MAHONIOWA, ŚWIERKOWA, WIĄZOWA

SEGREGOWANE 15 12 9

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 7, 21

BIO-KUCHENNE 1, 15, 29 12, 26 9, 23

BIO-ZIELONE 6, 20 3, 17, 31 14, 28

POPIÓŁ 18

BURSZTYNOWA, JAKUBA, 
JAROSZOWICKA, KOŚCIELNA, KRZYWA, 

KS. SZKATUŁY, LIGONIA, MIŁA, 
POGODNA, PROMIENNA, RUBINOWA, 

RYMARSKA, SZMARAGDOWA, 
UŁAŃSKA, WSPÓLNA

SEGREGOWANE 29 31 30

ZMIESZANE 7, 21 4, 18 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 6, 20 3, 17, 30 14, 28

BIO-ZIELONE 6, 20 3, 17, 30 14, 28

POPIÓŁ 4

BZÓW, IRYSÓW, JAŚMINÓW, 
KONWALII, KWIATÓW, MAGNOLII, 
SZAROTEK, TULIPANÓW, ZIELONA

SEGREGOWANE 16 13 10

ZMIESZANE 1, 15, 29 12, 26 9, 23

BIO-KUCHENNE 1, 15, 29 12, 26 9, 23

BIO-ZIELONE 8, 22 5, 19 2, 16, 30

POPIÓŁ 18

CHAŁUPNICZA, NIZINNA, 
REGIONALNA, REJA, REYMONTA, 

RUNOWA, SKALNA, ZRĘBOWA

SEGREGOWANE 26 23 27

ZMIESZANE 14, 28 11, 25 8, 22

BIO-KUCHENNE 8, 22 5, 19 2, 16, 29

BIO-ZIELONE 8, 22 5, 19 2, 16, 29

POPIÓŁ 23

CIELMICKA

SEGREGOWANE 1 4 2

ZMIESZANE 7, 21 4, 18 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 6, 20

BIO-ZIELONE 12, 26 9, 23 6, 20

POPIÓŁ 6

CISÓW, CYTRYNOWA, CZARNA, 
JARZĘBINOWA, JODŁOWA, KALINOWA, 

LAWENDOWA, LESZCZYNOWA, 
POD LASEM, POMARAŃCZY, 

TOPOLOWA, WIOSENNA, 
ZWIERZYNIECKA (33)

SEGREGOWANE 2 6 3

ZMIESZANE 1, 15, 29 12, 26 9, 23

BIO-KUCHENNE 13, 27 10, 24 7, 21

BIO-ZIELONE 1, 15, 29 12, 26 9, 23

POPIÓŁ 2

DAMROTA, DWORCOWA, 
MARII KONOPNICKIEJ, 

NOWOKOŚCIELNA, PIWNA, PRZEŚWIT, 
SKOŚNA, STUDZIENNA, ŹRÓDLANA

SEGREGOWANE 28 25 22

ZMIESZANE 14, 28 11, 25 8, 22

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 6, 20

BIO-ZIELONE 14, 28 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 4

DERKACZY, KORMORANÓW, KOSÓW, 
MĄKOŁOWSKA, OBJAZDOWA, 

STRUSIA, WRONIA

SEGREGOWANE 30 27 24

ZMIESZANE 6, 20 3, 17, 31 14, 28

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 6, 20

BIO-ZIELONE 14, 28 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 4

DŁUGA

SEGREGOWANE 29 31 30

ZMIESZANE 14, 28 11, 25 8, 22

BIO-KUCHENNE 6, 20 3, 17, 30 14, 28

BIO-ZIELONE 6, 20 3, 17, 30 14, 28

POPIÓŁ 4

DOŁOWA

SEGREGOWANE 14 11 8

ZMIESZANE 6, 20 3, 17, 31 14, 28

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 6, 20

BIO-ZIELONE 14, 28 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 4

DUNIKOWSKIEGO, HETMAŃSKA, 
HIEROWSKIEGO, ROLNA, 

STOCZNIOWCÓW 70

SEGREGOWANE 27 24 28

ZMIESZANE 7, 21 4, 18 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 1, 15, 29 12, 26 9, 23

BIO-ZIELONE 1, 15, 29 12, 26 9, 23

POPIÓŁ 18

DWORSKA, ŁĄCZNA, MIODOWA, 
PASTERSKA, POPRZECZNA, 

SAMOCHODOWA

SEGREGOWANE 29 31 30

ZMIESZANE 14, 28 11, 25 8, 22

BIO-KUCHENNE 6, 20 3, 17, 30 14, 28

BIO-ZIELONE 6, 20 3, 17, 30 14, 28

POPIÓŁ 2

FLAMINGÓW, ZIELONE WZGÓRZE

SEGREGOWANE 30 27 24

ZMIESZANE 6, 20 3, 17, 31 14, 28

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 6, 20

BIO-ZIELONE 14, 28 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 4

FRYCZA MODRZEWSKIEGO

SEGREGOWANE 2 6 3

ZMIESZANE 14, 28 11, 25 8, 22

BIO-KUCHENNE 14, 28 11, 25 8, 22

BIO-ZIELONE 14, 28 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 16

GLINCZAŃSKA, GRZYBOWA, HAŃCZY, 
JAGODOWA, JEŻYNOWA, MALINOWA, 

MOSTOWA, STAWOWA, WODNA

SEGREGOWANE 27 24 28

ZMIESZANE 14, 28 11, 25 8, 22

BIO-KUCHENNE 1, 15, 29 12, 26 9, 23

BIO-ZIELONE 1, 15, 29 12, 26 9, 23

POPIÓŁ 25

ULICA ODPADY VII VIII IX ULICA ODPADY VII VIII IX

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W TYCHACH 
Worki i pojemniki prosimy wystawiać przed bramę posesji w dniu odbioru do godz. 6:00

EcoHarmonogram POBIERZ EcoHarmonogram
I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z ODBIOREM ODPADÓW

reklama
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EcoHarmonogram POBIERZ EcoHarmonogram I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z ODBIOREM ODPADÓW

GŁÓWNA, KOWALSKA, 
NOWOWIEJSKA, STOLARSKA

SEGREGOWANE 2 6 3

ZMIESZANE 14, 28 11, 25 8, 22

BIO-KUCHENNE 14, 28 11, 25 8, 22

BIO-ZIELONE 14, 28 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 6

HARCERSKA

SEGREGOWANE 26 23 27

ZMIESZANE 14, 28 11, 25 8, 22

BIO-KUCHENNE 8, 22 5, 19 2, 16, 29

BIO-ZIELONE 8, 22 5, 19 2, 16, 29

POPIÓŁ 18

HONORATY, KOPERNIKA, 
OWCZARSKA, ŻWAKOWSKA

SEGREGOWANE 27 24 28

ZMIESZANE 14, 28 11, 25 8, 22

BIO-KUCHENNE 1, 15, 29 12, 26 9, 23

BIO-ZIELONE 1, 15, 29 12, 26 9, 23

POPIÓŁ 18

HUTNICZA, NAD JEZIOREM, 
RYBITWY, WIENIAWSKIEGO

SEGREGOWANE 5 2 1

ZMIESZANE 7, 21 4, 18 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 13, 27 10, 24 7, 21

BIO-ZIELONE 13, 27 10, 24 7, 21

POPIÓŁ 11

JANA PAWŁA II

SEGREGOWANE 6 3 1

ZMIESZANE 7, 21 4, 18 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 5, 19 2, 16, 31 13, 27

BIO-ZIELONE 5, 19 2, 16, 31 13, 27

POPIÓŁ 18

JANKOWICKA, PARKOWA, 
PLAC ZBAWICIELA, SIKORSKIEGO, 

TARGIELA (do 72A, numery parzyste), 
TARGIELA (do 79, numery nieparzyste), 

ZACISZE, ZBOŻOWA, 
ZELWEROWICZA, ZIEMIAŃSKA, 

ZŁOTA, ŻÓŁKIEWSKIEGO, ZYGMUNTA

SEGREGOWANE 1 4 2

ZMIESZANE 7, 21 4, 18 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 6, 20

BIO-ZIELONE 12, 26 9, 23 6, 20

POPIÓŁ 11

JAŚKOWICKA, KS. ŚWIERZEGO

SEGREGOWANE 26 23 27

ZMIESZANE 7, 21 4, 18 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 8, 22 5, 19 2, 16, 29

BIO-ZIELONE 8, 22 5, 19 2, 16, 29

POPIÓŁ 20

JASTRZĘBIA, SZCZYGLA

SEGREGOWANE 27 24 21

ZMIESZANE 6, 20 3, 17, 31 14, 28

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 6, 20

BIO-ZIELONE 14, 28 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 4

JEMIOŁOWA, KS. TISCHNERA, 
TOŁSTOJA

SEGREGOWANE 6 3 1

ZMIESZANE 7, 21 4, 18 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 5, 19 2, 16, 31 13, 27

BIO-ZIELONE 5, 19 2, 16, 31 13, 27

POPIÓŁ 11

JURAJSKA, JUTRZENKI, PROSTA, 
ŚW. JÓZEFA, TETMAJERA

SEGREGOWANE 6 3 1

ZMIESZANE 7, 21 4, 18 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 5, 19 2, 16, 31 13, 27

BIO-ZIELONE 5, 19 2, 16, 31 13, 27

POPIÓŁ 13

KORALOWA, MYSŁOWICKA, 
POLNYCH KWIATÓW

SEGREGOWANE 29 31 30

ZMIESZANE 7, 21 4, 18 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 6, 20 3, 17, 30 14, 28

BIO-ZIELONE 6, 20 3, 17, 30 14, 28

POPIÓŁ 2

KRÓTKA

SEGREGOWANE 27 24 21

ZMIESZANE 6, 20 3, 17, 31 14, 28

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 6, 20

BIO-ZIELONE 14, 28 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 4

KRUCZA, ŁABĘDZIA, PAWIA, 
 SKOWRONKÓW, SOWIA

SEGREGOWANE 27 24 21

ZMIESZANE 7, 21 4, 18 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 6, 20

BIO-ZIELONE 14, 28 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 4

KS. RADZIEJEWSKIEGO, RYDLA

SEGREGOWANE 27 24 28

ZMIESZANE 14, 28 11, 25 8, 22

BIO-KUCHENNE 1, 15, 29 12, 26 9, 23

BIO-ZIELONE 1, 15, 29 12, 26 9, 23

POPIÓŁ 23

KURPIŃSKIEGO

SEGREGOWANE 26 23 27

ZMIESZANE 7, 21 4, 18 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 8, 22 5, 19 2, 16, 29

BIO-ZIELONE 8, 22 5, 19 2, 16, 29

POPIÓŁ 18

LEGIONÓW POLSKICH (42)

SEGREGOWANE 8 5 2

ZMIESZANE 9, 23 6, 20 3, 17

BIO-KUCHENNE 1, 15, 29 12, 26 9, 23

BIO-ZIELONE 14, 28 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 4

ULICA ODPADY VII VIII IX ULICA ODPADY VII VIII IX

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W TYCHACH 
Worki i pojemniki prosimy wystawiać przed bramę posesji w dniu odbioru do godz. 6:00

reklama
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Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu 
ustnym nieograniczonym

na zbycie:
– prawa własności działki nr 1894/77, o pow. 0,1763 ha, użytek Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, obręb 
Tychy, k. m. 1, identyfikator nr 247701_1.0001.AR _1.1894/77, ul. Żorska, własność Gminy Miasta Tychy, księga wieczysta prowadzona jest dla 
nieruchomości składającej się z 26 działek o łącznym obszarze 2,1603 ha, a działka wpisana jest pod nr 5.
– prawa użytkowania wieczystego działki nr 4356/77 o pow. 0,0240 ha, użytek Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie 
zabudowy, obręb Tychy, k. m. 1, identyfikator nr 247701_1.0001.AR _1.4356/77, ul. Żubrów, własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym 
Gminy Miasta Tychy do 4 grudnia 2090 roku, księga wieczysta prowadzona jest dla nieruchomości składającej się z 7 działek o łącznym obszarze 
0,6642 ha, a działka wpisana jest pod nr 6.
– oraz udziału po 2/64 w prawie użytkowania wieczystego działek nr 3540/76 o pow. 0,0339 ha i 3902/77 o pow.0,2683 ha, obie 
użytek Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, obręb Tychy, k. m. 1, identyfikator nr 247701_1.0001.AR _1.3540/6 
i 247701_1.0001.AR _1.3902/77, ul. Żubrów, własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Tychy oraz osób fizycznych 
i prawnych do 4 grudnia 2090 roku, księga wieczysta prowadzona jest dla nieruchomości składającej się z 2 działek o łącznym obszarze 0,3022, 
a działki wpisana są pod nr 1 i 2 o łącznej powierzchni 2097,44 m2.

Cena wywoławcza działek nr 1894/77, 4356/77 wraz z udziałami po 2/64 w działkach nr 3540/76 i 3902/77 
do I przetargu wynosi 385 000,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży 
nieruchomości. Aktualnie stawka ta wynosi 23%.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 305 (III piętro), 
w dniu 06.08.2021 roku o godz. 10:00.

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się 
najpóźniej o godz. 8:00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.umtychy.pl w zakładce „Nieruchomości (najem, dzierżawa, sprzedaż) 
” oraz na tablicy ogłoszeń umieszczonej w Urzędzie Miasta Tychy na parterze. Na salę będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy 
o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi.)
Warunkiem przystąpienia do przetargu są: wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki tj. 38 500,00 zł oraz złożenie stosownych 
oświadczeń i dokumentów określonych w regulaminie przetargów najpóźniej w terminie do 30 lipca 2021 roku.
Regulamin przetargów jest dołączony do ogłoszenia o przetargu oraz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy https://bip.
umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/73569. Treść ogłoszenia wraz z warunkami są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.
umtychy.pl w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.umtychy.pl. i na tablicy ogłoszeń (parter). Informacje w tej sprawie są również 
udzielane telefonicznie pod numerem (32) 776-37-19 od poniedziałku do środy w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 
i w piątki w godz. 7:30 do 13.30.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
mgr Igor Śmietański

komunikat

reklama

Zakończył się gruntowny re-
mont Domu Dziennego Pobytu 
„Wrzos” oraz Placówki Wsparcia 
Dzieci i Młodzieży „Baza”. M.in. 
wymienione zostały instalacje, 
docieplone ściany i stropy. Dzię-
ki temu znacznie zmniejszą się 
koszty utrzymania obiektu, w któ-
rym na co dzień przebywa ponad 
50 tyskich seniorów w wieku 62 
do 96 lat. Całkowity koszt moder-
nizacji wyniósł ponad 1,8 miliona 
złotych.

Z okazji zakończenia remontu, 
w minionym tygodniu w ogro-
dach ośrodka odbył się piknik 
„Przywitanie lata”, w którym 
udział wzięli seniorzy oraz za-
proszeni goście. – Korzystając 
z tej okazji chciałbym w imie-
niu seniorów, dzieci oraz ka-
dry DDPS „Wrzos” i Placówki 
„BAZA”, złożyć serdeczne po-
dziękowania władzom miasta, 
a w szczególności obecnym tu-
taj zastępcom prezydenta Ty-
chów: Hannie Skoczylas, Ma-
ciejowi Gramatyce oraz Igorowi 
Śmietańskiemu – rozpoczął Pa-
weł Grosman dyrektor ośrodka. 
– Historia budynku, w którym 
mieszczą się dwie placówki łą-
czące pokolenia, sięga kwietnia 

1982 roku – ze wsparcia korzy-
stało wówczas 30 osób w ramach 
struktury Zakładu Opieki Zdro-
wotnej. Przez wiele lat w budyn-
ku miał swoją siedzibę Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tychach. Wraz z przeobraże-
niami pomocy społecznej w roku 
1990 ukonstytuował się Dzienny 
Dom Pomocy Społecznej, który 
w styczniu roku 2000 został wy-
odrębniony ze struktur MOPS 
Tychy. Natomiast od 1995 roku, 
swoją działalność zapoczątko-
wała Placówka Wsparcia Dzieci 
i Młodzieży BAZA. Dziś może-
my spotkać się w budynku peł-
nym historii, w ogrodzie pamię-
tającym okres początku budowy 
miasta Tychy – dodał dyrektor.

Budynek nie do poznania
Modernizacja budynku objęła 
przede wszystkim: ocieplenie ścian 
zewnętrznych styropianem wraz 
z tynkowaniem i malowaniem 
elewacji, wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej wraz z wymianą 
parapetów, wymianę drzwi we-
wnętrznych, remont pomieszczeń 
(ściany, sufity, posadzki, schody 
wewnętrzne wraz z balustradami), 
remont pomieszczeń higieniczno

–sanitarnych wraz z wyposaże-
niem, wymianę obróbek blachar-
skich oraz wymianę rynien i rur 
spustowych, a także remont tara-
sów zewnętrznych wraz z zadasze-
niem i balustradami.

Ponadto odnowiono instala-
cję elektryczną (m.in. wymiana 
opraw oświetleniowych, instala-
cji oświetlenia, instalacji gniazd 
wtyczkowych, tras kablowych), 
instalacje sanitarne (m.in. wymia-
na instalacji wody zimnej i ciepłej, 
izolacja termiczna, wymiana in-
stalacji centralnego ogrzewania, 
kolektory słoneczne) oraz prze-
prowadzono remont nawierzchni 
schodów i pochylni zewnętrznych, 
remont murków flankujących oraz 
czap betonowych a także remont 
ogrodzenia.

– DDPS „Wrzos” i Placów-
ki „BAZA” zawsze dysponowa-
ły świetną kadrą i wykwalifiko-
wanymi pracownikami – mówiła 
Iwona Rogalska, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. – Dzięki temu nigdy nie bra-
kowało uczestników w zajęciach 
tych placówek. Dziś możemy od-
dać im budynek spełniający wy-
sokie standardy – dodała.
kaMil peszat ●

Czy potencjalny pracodawca 
(instytucja państwowa) może 
na rozmowie kwalifikacyjnej za-
dać jako pierwsze pytanie: czy 
Pani się szczepiła na COVID-19 
i wymagać od petenta potwier-
dzenia tego faktu smsem? – pyta 
Czytelniczka.
ODPOWiaDa aDWOkat mi-
chał rus Z kaNcelarii „ur-
BaNik i PartNerZy – Adwo-
kaci i Radcowie Prawni” Sp. p. 
z Katowic: – Katalog danych, 
których pracodawca może żądać 
od osoby ubiegającej się o zatrud-
nienie, wynika z art. 22 (1) Kodek-
su pracy. Takimi danymi są: imię 
(imiona) i nazwisko; data urodze-
nia; dane kontaktowe wskazane 
przez taką osobę; wykształcenie; 
kwalifikacje zawodowe; przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia. 
Poza powyższym zakresem, pra-
codawca może żądać podania in-

nych danych osobowych, gdy jest 
to niezbędne do zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obo-
wiązku wynikającego z przepisu 
prawa. Tym samym pracodawca 
musi posiadać podstawę prawną 
do żądania innych danych osobo-
wych niż wskazanych na wstępie. 
Brak jest jednak podstaw praw-
nych do żądania danych odno-
szących się do okoliczności, czy 
potencjalny pracownik jest za-
szczepiony przeciwko COVID-19 
– tym bardziej, że przedmiotowe 
szczepienia nie są obowiązkowe. 
Nadto należy podkreślić, iż zgod-
nie z Kodeksem pracy, pracowni-
cy powinni być równo traktowa-
ni w zakresie m.in. nawiązania 
stosunku pracy i warunków za-
trudnienia.

O ODPOWieDź POPrOsili-
śmy także DOrOtę OtOk, 

DyrektOra POWiatOWe-
gO urZęDu Pracy. – Do tej 
pory w naszym urzędzie nikt nie 
zgłaszał nam podobnych proble-
mów podczas rozmów kwalifika-
cyjnych z pracodawcami. Moż-
na przypuszczać, że pracodawcy 
pytają o szczepienie przeciwko 
COVID-19 podczas rozmów re-
krutacyjnych w trosce o ciągłość 
swojej działalności oraz o bezpie-
czeństwo swoje i swojej załogi, 
która np. być może jest już w 100 
procentach zaszczepiona. Praco-
dawca nie może jednak wymagać 
od kandydatów do pracy podania 
większej ilości danych osobowych, 
aniżeli wynika to z Kodeksu pracy 
bądź innych przepisów prawnych. 
W aktualnym stanie prawnym 
każdy z nas ma prawo ujawniać 
informacje o fakcie zaszczepienia 
się lub nie przeciwko COVID-19 
jedynie z własnej woli. ls ●

czytelnicy pytają

coVid-19 a rozmowa kwalifikacyjna

piknik z okazji rozpoczęcia lata i zakończenia remontu. 

„wrzoS” piękny jak nigdy
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PRACA dla Kierowców Autobusów

sekretarlat@pkmtychy.pl 

PKM Sp. z o.o. w Tychach
ul. Towarowa 1 

WWW.PKMTYCHY.PL
FACEBOOK.COM/PKMTYCHY

Oferujemy: 

Wymagania:

technikUM kolejoWe 
W tychach ksztaŁci 
specjalistóW branży 
kolejoWej. o Wyborze 
zaWodU UcznioWie 
decydUją, korzystając 
z konsUltacji 
z MistrzaMi 
W zaWodzie.

– Współpracujemy z wiodącymi 
firmami: PKP CARGO SERVICE, 
PKP Energetyka, PKP PLK, Ko-
leje Śląskie oraz Intercity – mówi 
dyrektor placówki, Ludmiła Ło-
giewa-Fierla. – Zajęcia praktyczne 
prowadzone są na stanowiskach 
pracy u pracodawców, co pozwa-
la na świetne zaznajomienie się 
ze środowiskiem pracy.

Pracodawcy zapewniają zatrud-
nienie w czasie wakacji i po ukoń-
czeniu szkoły oraz stypendia pod-
czas trwania nauki oraz zapewniają 
możliwość dalszego kształcenia 
na wyższych uczelniach.

– W tym roku szkolnym 15% 
naszych uczniów otrzymało świa-
dectwa z wyróżnieniem, w tym 
stypendia Prezesa Rady Mini-
strów, mamy także czwórkę fi-
nalistów ogólnopolskiego Kon-
kursu Wiedzy o Kolei – szczyci 
się pani dyrektor.

Obecnie Technikum Kolejowe 
w Tychach kształci w następują-
cych zawodach: technik elektro-
energetyk transportu szynowe-
go, technik automatyk sterowania 
ruchem kolejowym, technik bu-

downictwa kolejowego i technik 
transportu kolejowego – przed-
stawiciele tych zawodów stano-
wią prawdziwą elitę wśród po-
szukiwanych fachowców. – Biorąc 
pod uwagę rozwój kolei w Eu-
ropie i na świecie można śmia-
ło stwierdzić, że nasi absolwenci 
mają gwarantowaną pracę – za-
pewnia Ludmiła Łogiewa-Fier-
la, zapraszając absolwentów szkół 
podstawowych na al. Niepodle-
głości 32. Informacje można też 
za pośrednictwem numeru tel. 
32/322-00-99, na stronie www.
szkoly-kolejowe.pl oraz w VUL-
CANIE.

– Zapraszamy do naszej Szko-
ły! – kończy dyrektor Łogiewa-
Fierla. as ●

Praca Po szkole 
gwarantowana
tyskie technikUM kolejoWe ROZPOcZNIE WE WRZEŚNIu KOLEJNy ROK DZIAłALNOŚcI.
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kierowco, pamiętaj!

w mieście 
tylko 50 km/h
Minął już pierwszy miesiąc obo-
wiązywania nowych przepisów 
o ruchu drogowym, które znio-
sły możliwość poruszania się 
w godz. od 23 do 5 rano z pręd-
kością 60 km/h w terenie zabudo-
wanym. Obecnie w mieście moż-
na się poruszać z maksymalną 
prędkością 50 km/h, bez wzglę-
du na porę dnia czy nocy.

Ma to wpływ także na wysokość 
mandatu, który można otrzymać 
za przekroczenie dozwolonej pręd-
kości w terenie zabudowanym. Do-
tychczas jazda np. 80 km/h w nocy 
była przekroczeniem o 20 km/h 
i wiązała się z mandatem w wy-
sokości od 50 do 100 zł (i dwo-
ma punktami karnymi). Teraz, gdy 
pojedziemy osiemdziesiątką, prze-
kroczymy dozwoloną prędkość 
już o 30 km, za co grozi mandat 
100-200 zł i 4 punkty. Dodajmy, 
że jazda po mieście z prędkością 
powyżej 100 km/h, nawet na pu-
stej ulicy w środku nocy, skutkuje 
nie tylko mandatem (400-500 zł) 
i dziesięcioma punktami karny-
mi, ale także utratą prawa jazdy 
na trzy miesiące. WW ●
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ogłoszenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

z n a j d z i e c i e  n a s  W  n a s t ę p U jąc yc h  M i e j s c ac h :

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9

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

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

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

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

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

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

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

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

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

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

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

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

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

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

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

kariera/edUkacja

aUto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603 578 739

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

UsŁUgi:

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

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

Elektryk. Tel. 504 877 825
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

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.

praca:

Bistro z obiadami domowymi zatrud-
ni pomoc kuchenną - dorywczo , tel: 
516 175 264
Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095

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

Potrzebna Pani do całodobowej opieki 
dla pana 80 lat - samodzielny, chodzący 
tel. 601 550 590

nierUchoMości:
KUPIĘ

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

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

autoreklama

autoreklama
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www.tychy.pl

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

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

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
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. R, M-5, 78 m2, 5 piętro, cena 
370000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś.B.M-2, 34m2, 2 piętro, cena 
189000zł VIPART 509 733 966
Tychy, os. H, LOKAL ,parter, duże wi-
tryny 150m2. cena 640000zł VIPART 
501396663

Lachowice, Dom,160m2,działka 592m2ce-
na 349000zł, VIPART 501396663
Tychy, dom inwestycyjnie - 9 kawalerek, 
cena 675000zł VIPART 501 369 663
Tychy Paprocany, działka zieleń eko,  pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 
966
Tychy Wartogłowiec, działka, pow. 1277 
m2, cena 170 zł/m2 VIPART 790 855 188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696 m2, cena 
72000 zł VIPART 509 733 966
Pisarzowice , dom pow. 96,15, działka 
500m2, cena 359800zł VIPART 790 855 
188
Tychy Mąkołowiec - nowy dom, bliźniak, 
pow. 136m2/550m2, cena 750000 zł VI-
PART 501 396 663
LĘDZINY, do wynajęcia kawalerka, 13m2, 
cena 700zł + media VIPART 509 733 977
Tychy, do wynajęcia mieszkanie M-3, ceny 
od 1350zł + 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 wpro-
wadzenia, 5 pokoi, działka 577 m2, 
550.000zł, 731-713-100, www.ASTON.
com.pl
Pszczyna, 13 minut pieszo do Parku 
Pszczyńskiego, okolica wyłącznie nowych 
domów, pow. 133 m2, 5 pokoi, działka o 
pow. 501 m2, 750.000 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 
ŁAZISKACH 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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Po wygranej 21:7 z Kraków Kings 
w rundzie „dzikich kart”, druży-
na Tychy Falcons awansowała 
do półfinału PFL1. O prawo gry 
o Polish Bowl zmierzy się teraz 
w wyjazdowym meczu z Lowlan-
ders Białystok, 4 lipca.

Osłabieni brakiem kilku graczy 
Tychy Falcons nie dali szans ry-
walom z Krakowa. Już po 10 mi-
nutach pierwszej kwarty powa-
dzili 7:0. Znakomicie spisał się 
LaParish Lewis, który ponownie 
wziął na siebie obowiązki rozgry-
wającego. Popisał się 13-jardową 
akcją, po której zdobył przyłoże-

nie, a wynik podwyższył Robert 
Szmielak. W drugiej kwarcie w 
głównej roli wystąpił Bartosz 
Woch, który po podaniu Lewi-
sa tym razem zaliczył 18-jardową 
akcję i umieścił piłkę w end zone. 
I ponownie podwyższenie zali-
czył Szmielak, więc do przerwy 
Sokoły prowadziły 14:0. Rywale 
próbowali, jednak tyska defensy-
wa po raz kolejny zagrała bardzo 
skutecznie.

Po przerwie mecz lepiej zaczę-
li goście, zdobywając 7 punktów. 
„Królowie” ruszyli do ataku, ma-
jąc nadzieję, na kolejne punkty. 

Nie udało się, ale w tej kwarcie 
także Falcons nie przeprowadzi-
li skutecznej akcji. Zrobili to do-
piero w ostatniej odsłonie meczu, 
kiedy to ponownie LaParish Le-
wis zaliczył przyłożenie, a wynik 
meczu na 21:7 celnym kopnię-
ciem ustalił Szmielak. 

 Półfinałowe starcie Sokołów 
z Lowlanders - aktualnymi wice-
mistrzami Polski – już w niedzie-
lę, 4 lipca. Wygrany w tym me-
czu zmierzy się 17 lipca w Polish 
Bowl XVI ze zwycięzcą spotkania 
Bydgoszcz Archers – Silesia Re-
bels Katowice. ls ●

trzecia drUżyna 
na Mecie sezonU 
zasadniczego sezonU 
2020/2021, czyli piŁkarze 
gks tychy rozpoczęli 
WŁaśnie ostatni tydzień 
UrlopóW. do pracy 
Wrócą 5 lipca.

Okres regeneracji i urlopowego 
odpoczynku rozpoczął się dla 
podopiecznych trenera Artura 
Derbina zaraz po barażowym 
przegranym spotkaniu z Górni-
kiem Łęczna. W najbliższy ponie-
działek wakacje zostaną już tylko 
wspomnieniem, bo rozpoczyna 
się czas przygotowań do kolejnej 
batalii o ekstraklasę, której start 
zaplanowano na 31 lipca.

Ten miesiąc w większości spę-
dzą tyszanie, trenując na własnych 
obiektach, a wyjątkiem będzie 
kilkudniowy wyjazd na zgrupo-
wanie treningowe do Ustronia, 
gdzie piłkarze przebywać będą 
od 12 do 17 lipca. W planach są 
też cztery gry sparingowe. Już 10 
lipca GKS podejmie występujący 
w czeskiej Fortuna Lidze zespół 
MFK Karvina. Miniony sezon 
w najwyższej klasie rozgrywko-
wej u naszych południowych są-

siadów gracze Karviny zakończyli 
na 12 miejscu, będą więc wartoś-
ciowym przeciwnikiem dla dru-
żyny Artura Derbina.

Podczas zgrupowania w Ustro-
niu piłkarze GKS rozegrają kolej-
ne dwa mecze kontrolne. 14 lipca 
zmierzą się z Garbarnią Kraków 
– siódmym zespołem II ligi w za-
kończonych rozgrywkach, zaś 17 
lipca rozegrają sparing z czeskim 
I-ligowcem SFC Opava. Ostat-
nim sprawdzianem formy ty-
skich piłkarzy będzie potyczka 
z GKS Jastrzębie, zaplanowana 
tydzień przed startem sezonu, 
24 lipca.

Jak już pisaliśmy, klub prze-
dłużył umowy z trenerem Artu-
rem Derbinem, a także podsta-
wowymi graczami poprzednich 
rozgrywek – kapitanem drużyny 
Łukaszem Grzeszczykiem i sto-
perem Łukaszem Sołowiejem. 
W miejsce Szymona Lewickie-
go, Łukasza Norkowskiego i Łu-
kasza Monety, którzy pożegnali 
się z trójkolorowymi barwami, 
pozyskano na razie wyróżniają-
cego się na III-ligowych boiskach 
skrzydłowego LKS Goczałkowi-
ce 20-letniego Marcina Kozinę. 
– Marcin to kolejny utalento-

wany skrzydłowy, którego wy-
patrzyliśmy w niższych klasach 
rozgrywkowych. Charakteryzuje 
się niekonwencjonalnym dryb-
lingiem, dzięki któremu stwa-
rza duże zagrożenie pod bramką 
rywala, potrafi zakończyć akcję 
strzałem lub dokładnym poda-
niem obsłużyć partnera. Mam 
nadzieję, że szybko wkomponu-
je się w nasz zespół, i jako mło-
dzieżowiec będzie stanowił jego 
istotny element – powiedział Le-
szek Bartnicki, prezes KP GKS 
Tychy.

Prezes Bartnicki poinformował 
także o podpisaniu pierwszego 
profesjonalnego kontraktu z GKS 
Tychy przez jednego z najskutecz-
niejszych napastników juniorskiej 
drużyny U-17, Kacpra Żelazow-
skiego. – Kacper to jeden z naj-
bardziej utalentowanych zawod-
ników naszej Akademii. Typowy 
napastnik, który swoją wartość 
udowodnił w rozgrywkach Cen-
tralnej Ligi Juniorów. Fizycznie 
jest już przygotowany do rywa-
lizacji z seniorami, dlatego w let-
nim okresie przygotowawczym 
będzie miał okazję przekonać 
do siebie trenera Artura Derbi-
na – mówi prezes. WW ●

Wynajmij wolne
boksy handlowe

reklama

reklama

W półfinałach polskiej futbol ligi Tychy falcons zagrają z „niziołkami”.

Sokoły walczą  
o poliSh bowl

W sezonie regularnym drużyna Tychy Falcons uległa zespołowi z Białegostoku 20:42. 
Czy w półfinale walki o Polish Bowl zrewanżujemy się Lowlandersom?

cztery sParingi 
i oBóz
W najbliższy poniedziaŁek start PRZyGOTOWAń PIłKARZy DO NOWEGO SEZONu 
W I LIDZE.

Oni mają wzmocnić GKS w nowym sezonie: Marcin Kozina (z lewej) i Kacper Żelazowski.

GK
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yc
hy
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Piłka NOżNa. liga okręgowa: 3.07 Stal bielsko–biała – 
Ogrodnik Tychy (godz. 17), OKS Zet Tychy – Sokół Wola (17); 
klasa a: 4.07 Siódemka Tychy – JuWe Jaroszowice (17); klasa 
b: 3.07 czułowianka Tychy – Nadwiślan Góra, Tysovia – Pnió-
wek II Pawłowice.
siatkóWka. 3.07 mOSiR i TKS zapraszają na turniej Miks-
tów w siatkówce plażowej o puchar dyrektora Mosir. 
Zawody odbędą się na boiskach przy ul. brzozowej 2. Zapisy 
w godz. 9-9.30, pierwsze mecze – godz.9.30. Turniej ma cha-
rakter otwarty – mogą brać udział zawodnicy amatorzy, jak 
również zrzeszeni w PZPS. ls ●

koszykówka.

nowi 
kadrowicze
Transferowa karuzela w koszy-
karskim GKS Tychy nie zwalnia. 
Trener Tomasz Jagiełka pozyskał 
do drużyny kolejnych zawodni-
ków.

Po dwóch sezonach wraca 
do GKS Tychy rozgrywający Piotr 
Wieloch, który ostatnio występo-
wał w Sokole Łańcut i Mieście 
Szkła Krosno. Kontrakt podpisał 
na dwa lata. W swoim ostatnim 
sezonie w GKS (2018/19) rozegrał 
951 minut i zdobył 411 punktów.

Kolejny nowy zawodnik to 22-
letni rozgrywający Maciej Koper-
ski, który dwa lata temu był MVP 
finałów mistrzostw Polski junio-
rów starszych. Przez ostatnie dwa 
lata bronił barw Górnika Wał-
brzych, a w poprzednim sezonie 
w I lidze zagrał ponad 600 minut 
i zdobył 204 punkty.

Debiutantem w I lidze bę-
dzie 21-letni Jakub Nowak, któ-
ry do tej pory grał w AWF Ka-
towice. Najlepszy był dla niego 
ostatni sezon w którym rozegrał 
875 minut i rzucił 416 punktów. 
Tyską kadrę zasili także 20-letni 
Andrzej Krajewski były zawodnik 
Basketu Poznań i AZS Politechni-
ka Opolska. W sumie w pierwszej 
lidze rozegrał 709 minut i rzucił 
310 punktów. ls ●

Ostatnim akcentem mijającego 
sezonu 2020/2021 Amatorskiej 
Ligi Piłki Nożnej był mecz fi-
nałowy Pucharu Ligi, w którym 
spotkały się drużyny Fenome-
na i Zorzy. Przed rozpoczęciem 
spotkania zostały wręczone pu-
chary za osiągnięcia drużynowe 
oraz indywidualne.

W finale Pucharu Ligi ośmio-
krotny mistrz Fenomen Ledger 
pokonał Zorzę Tachospeed 3:1, 
po bramkach Gajewskiego, Goro-
la i Józefowicza. Dla pokonanych 
gola zdobył Jakubczyk.

Wcześniej drużyny dograły trzy 
ostatnie kolejki sezonu: Vestra Ve-
steris – Olimpia 02’ 1:3, All B&R 
– Zorza Tachospeed 2:4, Fenomen 
– Hard Plast 4:1, Zorza – Vestra 
Vesteris 9:2, Olimpia 02 – Hard 
Plast 2:6, All B&R – Fenomen 0:3 
(w), Hard Plast – All B&R 12:2, 
Zorza – Olimpia 02’ 5:1, Fenomen 
– Vestra Vesteris 3:0 (w).

Końcowa tabela ALPN Tychy 
2020/2021
1. fenomen 15 43 108-32
2. Zorza 15 34 67-31
3. hard Plast 15 25 69-54
4. Olimpia 02 15 19 44-54
5. All b&R 15 9 39-88
6. Vestra 15 1 30-98

Królem strzelców został Bartek 
Rutkowski (Fenomen Ledger) – 
26 bramek. W czołówce byli tak-
że: Konrad Warta (Olimpia) 19, 
Tomasz Cedro (Zorza) 17, Bar-
tłomiej Gorol (Fenomen) 16, Mi-
chał Pawłowski (Hard Plast) 15. 
Nagroda Fair Play przypadła Zo-
rzy Tachospeed.

W tym sezonie drużyny zdoby-
ły 357 goli (w tym 6 bramek za 2 
walkowery), 35 żółtych kartek, 0 

czerwonych kartek. Najwięcej żół-
tych kartek: Jan Zaczyński i Marcin 

Zychoń – po 4, Damian Nowak 3 
(wszyscy Hard Plast). ls ●

Julia Korzuch srebrną medalist-
ka mistrzostw Polski na 400 m 
przez płotki! W biegu finałowym 
tyszanka poprawiła swój rekord 
życiowy i przegrała jedynie z Jo-
anną Linkiewicz – olimpijką z Rio 
de Janeiro, wicemistrzynią Euro-
py z Amsterdamu.

Zwyciężczyni Plebiscytu MO-
SiR-u i „Twoich Tychów” na Naj-
popularniejszego Sportowca 2020, 
którą niedawno gościliśmy na ple-
biscytowej Gali – pewnie wygra-
ła bieg eliminacyjny na 400 m ppł 
z czasem 57,92. W finale popra-
wiła wynik – 57.12, ustanawiając 
swój nowy rekord życiowy. Dało 
jej to drugie miejsce za Joanną 
Linkiewicz, która uzyskała naj-
lepszy czas w tym sezonie – 56.32. 
Na finiszowych metrach atak swo-
jej koleżanki klubowej Anny Gryc 
odparła Emilia Ankiewicz i z wy-
nikiem 57.82 zdobyła brąz. ls ●

zakończył się sezon Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej.

cała pula dla fenomena

Fenomen Ledger to najbardziej utytułowana drużyna ligi amatorów. 
Już po raz ósmy triumfowała w rozgrywkach ALPN.
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jak się ZgłOsić?

Koordynujący rozgrywki przedstawiciel stowarzyszenia TKKf 
Pionier Tychy, Tomasz Ślusarczyk zaprasza chętne drużyny 
do zgłoszeń do kolejnej edycji ALPN. Zainteresowani proszeni 
są o kontakt telefoniczny: 884-347-878.
bieżące informacje na temat rozgrywek dostępne są również 
na stronie internetowej: www.alpntychy.net

W lekkoatletycznych Mp w Poznaniu.

wicemiStrzoStwo 
polSki julii korzuch

Na zdjęciu dwie najlepsze 
zawodniczki na 400 m ppł 

mistrzostw Polski w Poznaniu – 
Julia Korzuch (z lewej) i olimpijka 

z Rio Joanna Linkiewicz.

ar
c.

Zawodniczka UKS Ippon Tychy, Patry-
cja Stefaniuk wywalczyła brązowy medal 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, czy-
li mistrzostw Polski w judo. Tyszanka wal-
czyła w kat. plus 70 kg juniorek młodszych, 
w której startowało 10 uczestniczek.

Jej koleżanki klubowe wystartowały na-
tomiast w kolejnej edycji Międzynarodo-
wego Turnieju International Judo League 
w Bytomiu. Podopieczne trener Urszuli 

Bożek zdobyły cztery złote medale – Zo-
fia Jarosińska, Klaudia Czerwińska, Sandra 
Mokry i Marta Simon, dwa srebrne – Maja 
Warchoł, Kinga Cichoń oraz brązowy Ni-
kola Jarosińska. Piąte, punktowane miej-
sce zajął Konrad Goliński

UKS Ippon startował także w Mię-
dzynarodowym Turnieju Judo w Boch-
ni, gdzie Nadia Sroka wywalczyła srebr-
ny medal. ls ●

Pływacy MKP Wodnik 29 Tychy 
wystartowali w mistrzostwach 
Śląska. Pierwszą damą śląskie-
go pływania w kategoriach mło-
dzieżowych okazała się Wiktoria 
Radek, która zdobyła 9 złotych 
medali! W klasyfikacji medalo-
wej 16-latków tyszanie uplasowali 
się na drugim miejscu.

Wiktoria, wychowanka MOSM 
Tychy, a obecnie zawodniczka 
MKP Wodnik 29, została naj-
lepszą zawodniczką w kategorii 
kobiet 16 lat z dorobkiem sześ-
ciu złotych medali w wyścigach 
indywidualnych i trzech złotych 
medali w wyścigach sztafetowych. 
Jest też bardzo wszechstronną 
pływaczką, bo niezależnie od sty-
lu i dystansu każdy start dał jej 

tytuł mistrzowski: 50 m klasycz-
nym, 100 m klas., 200 m klas, 
200 m zmiennym, 50 m motyl-
kowym, 200 m grzbietowym!

Medale zdobyli także: Julia Go-
rajek – brąz na 200 m dow., Mar-
tyna Porszke – srebro na 400 m 
dow., a Oliwia Gierach – zajęła 4. 
miejsce na 400 m dow.

Wśród zawodników 17 lat 
i starszych medale zdobywali: Ka-
rol Popiela – złoto na 100 m mot. 
i srebro na 50 m mot., Kacper Ko-
morowski – srebro na 200 m klas., 
Kamil Jaworski – brąz na 200 m 
klas. Sztafety kobiet trzy złote 
medale: 4×100 dow., 4×200 dow. 
i 4×100 zm., natomiast mężczyzn 
– trzy brązowe: 4×100 dow, 4×200 
dow., 4×100 zm. ls ●

Medalowe sukcesy pływaków mKP Wodnik 29 Tychy.

złota Seria 
wiktorii

Wiktoria Radek sześć razy stawała na najwyższym 
podium mistrzostw Śląska.patrycja stafaniuk z medalem Ogólnopolskiej Olimpiady młodzieży.

miStrzowSki brąz

W walce o brązowy medal Patrycja Stefaniuk zmierzyła 
się z Oliwią Hupert z Orkana Sochaczew i wygrała 

przez ippon. Na zdjęciu z trenerami – Urszulą Bożek 
i Januszem Bożkiem, który w oparciu o swoje zapaśnicze 

doświadczenie także pracuje z judokami UKS Ippon.
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Dość jednostronnym widowi-
skiem okazał się derbowy mecz w 
lidze okręgowej Ogrodnik Cielmi-
ce – OKS Zet Tychy. Było to spot-
kanie na szczycie ligi okręgowej 
(grupa spadkowa) i tym samym 
ważyły się w nim losy pierwsze-
go miejsca. Pewna wygrana 5:0 
Zetki dała jej tytuł mistrza grupy 
na jedną kolejkę przed zakończe-
niem rozgrywek. Szkoda tylko, że 
w gronie słabszych zespołów.
liga OkręgOWa. Jak zwykle 
tyskie derby wzbudziły spore za-
interesowanie. Majowe spotkanie 
między tymi zespołami było bar-
dzo wyrównane, wygrał Ogrod-
nik 3:2. Teraz było inaczej – OKS 
Zet zwyciężył 5:0.

- Goście od początku narzu-
cili nam swój styl gry i przewa-
żali w każdym aspekcie – powie-
dział Grzegorz Chrząścik, trener 
Ogrodnika. -  Tego dnia nie byli-
śmy w stanie podjąć równorzęd-
nej rywalizacji. Na wytłumacze-
nie siebie i drużyny mogę tylko 
powiedzieć, że z podstawowego 
składu wypadło nam aż 6 zawod-
ników. W pierwszej jedenastce 
zagrało dwóch chłopaków w za-
sadzie bez treningów. Są wpraw-
dzie w kadrze, ale nie trenują na 
co dzień. W rezerwie miałem 

dwóch zawodników z kontuzją i 
weterana Goldę.

W drużynie gości formą strze-
lecką błysnął Grzegorz Migdał, 
który zdobył cztery bramki, a pią-
tą strzelił Artur Kamiński.
OgrODNik cielmice – ks Zet 
tychy 0:5. Bramki: Migdał 4, 
Kamiński.  
OgrODNik: Utrata – Białas, 
Szojda, Gurbisz – Granek, Ga-
jewski, Koczy, Zając, Józefowicz 
– Klimas, Wala (82’ Golda).
Oks Zet: Kojdecki – Banaszczyk, 
Kamiński, Olszewski (55’ Lewi-
cki), T. Bernat (70’ Pytel) – Pu-
stelnik, Michalak (65’ Kuliński), 
Fortuna, Krzyżowski – M. Ber-
nat (53 ‘ Krupiński), Migdał (83’ 
Ptak).
1. Oks Zet 19 42 49-20
2. Ogrodnik 19 38 51-23
3. Wisła Wielka 19 34 40-30
4. Stal 19 33 34-19
5. Piast 20 29 33-37
6. czechowice II 19 28 42-34
7. bestwinka 19 28 25-25
8. Pionier 19 24 33-40
9. Sokół 19 20 31-43
10. Rudołtowice 19 12 21-45
11. Przełom 19 5 14-57

klasa a. JUWe Jaroszowice wy-
grało w przedostatnim meczu i 
ma szanse sięgnąć po mistrzo-

stwo, bowiem lider Studzionka 
pauzuje w ostatniej kolejce, a ma 
tylko punkt przewagi nad druży-
ną Dawida Frąckowiaka. Ale w 
grze o tron liczy się także Leśnik 
Kobiór. Tyszanie w ostatniej ko-
lejce grają derby z Siódemką Ty-
chy, a Leśnik – z Gardawicami. 
Jeśli JUWe wygra, to sięgnie po 
mistrzostwo, bo ma lepszy bilans 
w meczach z Leśnikiem.
1. Studzionka 28 65 81-31
2. jaroszowice 27 64 93-38
3. Leśnik 27 64 85-37
4. frydek 27 43 63-50
5. Krupiński 27 38 56-55
6. Woszczyce 26 36 69-55
7. Jankowice 27 36 66-70
8. unia 27 35 48-57
9. brzeźce 26 31 36-51
10. Gardawice 27 31 42-50
11. siódemka 26 30 48-71
12. Stal 27 28 53-65
13. Kryry 27 27 53-70
14. Polonia 26 24 41-67
15. Iskra II 27 15 41-108

klasa B. Pniówek II – Czuło-
wianka 3:6 (bramki: Dobroś 3, 
Wróbel 2, Łusiewicz), Niepokor-
ni Orzesze - Tysovia 4:0.

Czułowianka jest na 3 miejscu 
z 57 pkt, a Tysovia na 11 z 26 pkt. 
Prowadzi rezerwa Goczałkowic – 
72 pkt. ls ●

zetka mistrzem. Szkoda, że grupy… spadkowej.

migdał razy cztery!
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hasło z krzyżówki nr 709: 
latO cOraZ Bliżej.

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
Na brak energii nie będziesz raczej narzekać. 
humor również będzie ci dopisywał. Gwiazdy 
sprzyjają Twoim planom.

leW 23.Vii-22.Viii
Ostrożnie! Na horyzoncie mogą pojawić się 
trudności, by je pokonać trzeba będzie się mocno 
postarać.

panna 23.Viii-22.iX
Dobry moment, by wreszcie podjąć dawno 
odkładane decyzje. Jeśli planujesz podróż, to jest 
teraz idealny czas.

Waga 23.iX-23.X
Nie wszystko może pójść po Twojej myśli. mimo 
nerwowości i wielu napięć, masz jednak sporą 
szanse uniknąć konfliktów.

skorpion 24.X-21.Xi
Szykuje się sporo zmian i to raczej 
pozytywnych. Zadbaj o to, by znaleźć czas 
na odpoczynek.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Nowe rozdanie w związkach. Zadbaj o szczerość 
i uczciwość. Zamiast tracić czas na błahostki, 
zajmij się tym, co ważne.

koziorożec 22.Xii-19.i
Ożywienie w uczuciach – może być całkiem 
namiętnie. masz teraz szansę wyjaśnić sobie 
z bliskimi wszystkie żale.

Wodnik 20.i-18.ii
Gwiazdy szykują trochę szczęścia, trochę 
przeszkód. Jeśli masz podpisać ważną umowę, 
to teraz jest idealny moment.

ryby 19.ii-20.iii
Dobry moment na zaplanowanie wakacji. 
Gwiazdy sugerują wyjazd z kimś, kogo znasz 
od niedawna.

baran 21.iii-20.iV
Odpocznij wreszcie, bo możesz popełnić głupie 
błędy. uważaj, by się nie pogubić w natłoku spraw.

byk 21.iV-21.V
fantastyczny czas dla miłości i związków 
uczuciowych. Warto go spędzić z ukochanym 
w jakiś niezwykły sposób.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Świetny czas na wyjazdy i podróże. Dobrze 
powinny pójść także egzaminy. Nie zapomnij 
odwiedzić bliską osobę.
 WRÓŻKA ADRASTEJA TEL. 692 893 871

horoSkop

dawno temu w Sztuce (251)mucha nie siada
MóWi się, że cierpliWość jest 
cnotą, że są W życiU takie 
chWile, na które Warto czekać. 
ba! a skoro zWracaM się 
do czytelnikóW tyskiej gazety, 
to pozWolę sobie zacytoWać 
króla blUesa, ryśka riedla, który 
śpieWaŁ, że „W życiU piękne są tylko 
chWile”. i dla Mnie taka chWila – 
piękna, WyMarzona, Utęskniona – 
MiaŁa Miejsce W Miniony czWartek 
na sali WidoWiskoWej W Mediatece. 
tego dnia MiaŁo boWieM Miejsce 
pierWsze po pandeMicznej 
przerWie spotkanie z cyklU 
„czWartki z paletą”, jakie od 3 lat 
proWadzę W Miejskiej biblioteki 
pUblicznej W tychach. jego 
bohatereM byŁ alfons MUcha. 
i tU jUż Może pojaWić się lekka 
konsternacja… bo kto to jest ten 
caŁy MUcha?

alfons z muchy
Na rysunku widzimy muchę, która bardziej niż owa-
da, przypomina człowieka. Stoi na dwóch nogach, 
nosi różowy garnitur wykończony gronostajowym 
kołnierzem i równie różowy kapelusz. W jednej 
z czterech łapek (?) trzyma plik zielonych bankno-
tów, a na jej szyi połyskuje złoty łańcuch z gigantycz-
ną zawieszką w kształcie dolara. U dołu podpis – Al-
fons Mucha. I choć ta wykonana na koszulce grafika, 
ma wywołać uśmiech, to jednak istnieje spore praw-
dopodobieństwo, że nie wszyscy zrozumieją żart.

co myślisz, kiedy mówię mucha?
Przykład z życia wzięty: kilka dni temu zaprasza-
łam moich znajomych na malarskie spotkanie, któ-
re prowadziłam w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Tychach. Kiedy jeden z nich dowiedział się, 
że będę opowiadać o Alfonsie Musze, zapytał czy 
to śląski malarz i czy artysta będzie obecny na wy-

darzeniu. Powiem wprost – wcale mnie to nie dzi-
wi. Ot, kiedy pada nazwisko: van Gogh, od razu 
przed naszymi oczami zaczynają tańczyć żółte sło-
neczniki, które ten holenderski postimpresjonista 
namiętnie malował. Co poniektórzy skojarzą go 
jeszcze z uchem, ponieważ według potocznej wersji, 
artysta sam je sobie obciął, a jeszcze inni wskażą 
na liczne autoportrety Vincenta. Wszak mówi się, 
że po Rembrandcie, jest on drugim największym 
autoportrecistą na świecie. Bez problemu uzupeł-
nimy też krzyżówkę, jeżeli hasło będzie brzmiało: 
„autor Mona Lisy”, tudzież „człowiek renesansu”. 
To oczywiste, że chodzi o Leonarda da Vinci. Spra-
wa komplikuje się przy Alfonsie Musze.

ktokolwiek widział, ktokolwiek wie
Nazwisko Mucha niewiele nam mówi. Mało kto 
zna jego biografię. Na podstawie jego życia nie na-
kręcono kasowych filmów z udziałem hollywoodz-

kich aktorów, nie napisano też zbyt wielu książek. 
Te dostępne na polskim rynku traktują temat po-
wierzchownie, by nie powiedzieć laicko. Ale idę 
o zakład, że choć sporo osób może mieć problem 
z odpowiedzią na pytanie: „Kim był Alfons Mu-
cha?”, to jednak prawie każdy widział choć jedną 
jego pracę. Nawet nie zdając sobie z tego sprawy. 
Dajmy na to menu…

Plakaty i karty dań
Alfons Mucha był czeskim malarzem i grafikiem, 
jednym z czołowych przedstawicieli secesji i fin de 
siècle. Jego nazwisko stało się synonimem natych-
miast rozpoznawalnego stylu nazywanego po pro-
stu stylem Muchy. Może kojarzyć się z kwiatami, 
z wizerunkami kobiet o rozwianych włosach, ale 
nie tylko. Oprócz obrazów tworzył plakaty, zapro-
szenia, a nawet grafiki, które zdobiły karty dań. 
Do dziś w wielu restauracjach można przegląd-

nąć menu, które pierwotnie zaprojektował Mucha. 
Są one często powielane, podobnie jak i plakaty, 
z których Mucha zasłynął. Te zdobią ściany lokali, 
biur, a nawet naszych domów. Bywa, że znajdzie-
my je na kartach kalendarza, ponieważ artysta 
tworzył cykle odnoszące się do pór roku. Wize-
runki te wciąż budzą zachwyt i wydają się bardzo 
współczesne. Może właśnie dlatego „Le styl Mu-
cha” jest chętnie wykorzystywany w animacjach 
i grach komputerowych. Syn Alfonsa Muchy – Jiri 
Mucha – powiedział, że tak naprawdę sztuka jego 
ojca nie zestarzała się. Plakaty, które końcem XIX 
wieku młodzi ludzie zrywali z słupów ogłoszenio-
wych, by powiesić je w domach, nadal zdobią po-
koje dzisiejszych nastolatków, a nawet ich telefony 
czy koszulki. Malarz przemawia do młodych ludzi 
bez względu na to w jakich czasach przyszło im 
żyć. I wiecie co? Na tym polega prawdziwa potęga 
sztuki. agnieszka kijas ●

Jeśli dostajesz malarski kalendarz z wizerunkami kobiet w zwiewnych sukniach, 
to musi być Alfons Mucha. Na zdjęciu cykl „Cztery pory roku”. 

Prawie każdy zna choć jedną pracę Alfonsa 
Muchy. Mało kto kojarzy jego nazwisko.

24 | 29 czerWca 2021 www.tychy.plna luzietWoje tychy


