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powiększanie nekropolii
Miasto zleciło projekt rozbudowy cmentarza 
komunalnego przy ul. Barwnej.

Łks na początek
W piątek rozpoczynają nowy sezon  
w I lidze piłkarze GKS Tychy.

Cuda się zdarzają
Nie tylko o hokeju rozmawiamy z filmowcem  
– amatorem, Wojciechem Wikarkiem.4 1610
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niech jeżdżą bezpiecznie
biskup adam wodarczyk poświęcił w niedzielę przybyłe do parafii św. krzysztofa pojazdy i życzył, by zawsze docierały do celu.
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Brawo 
Mateusz!
Tyszanin Mateusz Krzyżowski 
został zakwalifikowany do finału 
XVIII Międzynarodowego Kon-
kursu Pianistycznego im. Fryde-
ryka Chopina, który odbędzie się 
w październiku br.! To pierwszy 
w historii absolwent Zespołu 
Szkół Muzycznych w Tychach 
(gdzie uczył się pod kierunkiem 
Bożeny Furmańskiej), który zagra 
w tym prestiżowym konkursie.

Do tegorocznej edycji konkur-
su zgłosiło się ponad 500 młodych 
pianistów z całego świata. Pomyśl-
nie przez eliminacje przeszło 87 
uczestników, w tym szesnaścioro 
Polaków.  str. 3
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tel. 789 069 424
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil Peszat

kondolencje

kondolencje

Ta wiadomość spadła na wszystkich jak grom 
z jasnego nieba – Darek Dyrda nie żyje! 
Co prawda kilka dni wcześniej umieścił na por-
talu społecznościowym zdjęcie ze szpitala, ale 
z właściwym sobie poczuciem humoru zapo-
wiedział kilkudniowy rozbrat z internetem, 
gdyż „monitor kardiologiczny, do którego był 
podpięty, nie ma… klawiatury”. W środę, 21 
lipca wieczorem, kilka godzin po operacji, któ-
ra przebiegła bez komplikacji, Darek zmarł.

Był świetnym dziennikarzem, człowie-
kiem o ponadprzeciętnej inteligencji, eru-
dycji, ze specyficznym poczuciem humoru. 
Na facebookowym profilu sam siebie trafnie 
określił: Humanista, Hanys i kpiarz.

Po studiach dziennikarskich na Uniwersy-
tecie Śląskim pracował w wielu redakcjach: 
„Trybunie Robotniczej”, „Sztandarze Mło-

dych”, „Tygodniu w Tychach”, „Nowym Echu”, 
„Wiadomościach Zagłębia” (co dla Hanysa 
z krwi i kości było sporym wyzwaniem), 
„Echu”, a także kierował „Jaskółką śląską”, 
a potem „Śląskim Cajtungiem”. Był wielkim 
miłośnikiem Śląska, w przystępny sposób 
prezentował jego historię, nie zawsze zgod-
nie z oficjalną linią. Prowokował, ale zmu-
szał przez to do myślenia.

Ostatni raz widzieliśmy się dwa tygo-
dnie temu na wernisażu Jego ojca, Augu-
styna, w galerii „Obok”. Tego samego dnia 
wieczorem zadzwonił jeszcze i kilkanaście 
minut rozmawialiśmy. Nie wiem jak on, ale 
mi do głowy nie przyszło, że ten charaktery-
styczny, tubalny głos słyszę po raz ostatni.
Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 
27.07 o godz. 11 na Wartogłowcu. ww

dariusz dyrda
(1964-2021)
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Tyszanin Mateusz Krzyżowski 
został zakwalifikowany do finału 
XVIII Międzynarodowego Kon-
kursu Pianistycznego im. Fryde-
ryka Chopina, który odbędzie się 
w październiku br.! To pierwszy 
w historii absolwent Zespołu 
Szkół Muzycznych w Tychach 
(gdzie uczył się pod kierunkiem 
Bożeny Furmańskiej), który zagra 
w tym prestiżowym konkursie.

Do tegorocznej edycji konkur-
su zgłosiło się ponad 500 mło-
dych pianistów z całego świata. 
Spośród tego grona tylko nieco 
mniej niż jedną trzecią dopusz-
czono do eliminacji, które odbyły 
się w dniach 12-23 lipca.

Ze 151 pianistów, którzy przy-
stąpili do eliminacji, do konkur-
su głównego zakwalifikowano 
78 uczestników, w tym reprezen-
tanta Tychów, absolwenta tutej-
szej szkoły muzycznej Mateu-
sza Krzyżowskiego. Dodatkowo 
w konkursie weźmie udział jesz-
cze dziewiątka laureatów innych 
prestiżowych zmagań, których za-
kwalifikowano bez eliminacji.

Przesłuchania konkurso-
we, w których oprócz Mateusza 
weźmie udział jeszcze piętnaś-
cioro innych Polaków, odbędą 

się w dniach 3-20 październi-
ka 2021 r. Zwycięzca konkursu 
otrzyma złoty medal i nagrodę 

w wys. 40 tys. euro. Będziemy 
w październiku trzymać kciuki 
oczywiście za Mateusza! ww ●

„Jesteś w wieku 55+? Mieszkasz 
i masz zameldowanie w Tychach? 
Nie chcesz rezygnować z aktyw-
nego życia, nadto masz ochotę 
poszerzać swoją wiedzę w róż-
nych dziedzinach nauki i spędzać 
czas w miłym towarzystwie? Zo-
stań słuchaczem Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku!” – w ten spo-
sób tyski UTW zachęca tyszan 
do udziału w swoich zajęciach.

Zapisy dla słuchaczy nowych 
oraz tych, którzy mieli przerwę 
w nauce, prowadzone są 26 i 27 
lipca w godzinach od 10 do 13.

Zapisy realizowane są: telefo-
nicznie – 32 326 51 01 lub za po-
średnictwem poczty elektronicznej 
na adres: zapisyutw@gmail.com.

Wszystkie niezbędne doku-
menty (Kwestionariusz Osobowy, 
Deklaracja RODO, Oświadcze-
nie Słuchacza UTW) chętni zobo-
wiązani będą wypełnić w pierw-
szym tygodniu rozpoczęcia nauki. 
Wówczas otrzymają także legity-
mację Słuchacza UTW Tychy.

Oferta zajęć jest bardzo szeroka 
i obejmuje m.in.: turystykę (kra-

jową i zagraniczną), podstawy 
obsługi komputera, rysunek, rę-
kodzieło, florystykę i decoupage, 
języki obce (angielski, niemiecki, 
włoski, francuski, hiszpański i ro-
syjski). Na UTW działają także 
sekcja kulturalno–literacka, sek-
cja wokalno–muzyczna, brydż 
oraz nordic walking.

Koszt uczestnictwa w jednej 
sekcji to 20 zł od osoby za jeden 
semestr.

Semestr jesienny rozpocznie się 
30 sierpnia i potrwa do 26 listopa-
da. Nauka przebiegać będzie w sy-
stemie hybrydowym – stacjonar-
nie i online. W razie epidemicznej 
konieczności nastąpi przejście 
na nauczanie w trybie online oraz 
materiały edukacyjne zamieszcza-
ne na stronie internetowej.

W dniach 23-25 sierpnia o godz. 
15.30 i 16.30 przeprowadzone zo-
staną szkolenia z informatykiem 
z zakresu obsługi platformy Zoom. 
Adresowane są zarówno dla no-
wych Słuchaczy, jak i Słuchaczy 
kontynuujących naukę, którzy będą 
korzystać z platformy Zoom.

Zapisy na szkolenia: od 18 
do 20 sierpnia w godzinach od 10 
do 13 pod nr. tel. 32 326 51 01. 
Rn ●

tyski pianista w Konkursie Chopinowskim.

Brawo Mateusz!

trwają zapisy na semestr jesienny.

studiuj na utw

reklama

W 2019 roku, wówczas 20-letni Mateusz Krzyżowski uhonorowany został 
przez Andrzeja Dziubę Nagrodą Prezydenta Tychów w dziedzinie kultury.
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W sumie odpustowej w kościele św. Krzysztofa wzięły udział poczty sztandarowe oraz przedstawiciele władz 
miasta: Barbara Konieczna i Igor Śmietański. W mundurze – komendant tyskiej straży pożarnej Piotr Szojda.

Miłośnicy zabytkowej motoryzacji także mieli co oglądać.

o bezpieczną drogę
FotoRepoRtaż toMasza gonsioRa Z NIEDZIELNEGO ŚWIęCENIA POjAZDóW.

Po mszy zapełniły się odpustowe stragany wokół kościoła przy ul. Wyszyńskiego.
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Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy
Działając na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., 

poz.753 ze zm.)  w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

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

ze zm.), art. 113 ust. 7 oraz  art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.), 

Prezydent Miasta Tychy 
zawiadamia

Na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy wywieszone zostało 

ogłoszenie o zakończeniu postępowania dotyczącego ustalenia wysokości odszkodowania za 

działkę nr 2295/108 o pow. 0,0064 ha (KW Wykaz 1073 Tychy) położoną przy ul. Piaskowej 

przejętą przez Gminę Tychy w związku z realizacją inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy 

Palmowej i Piaskowej w Tychach – cz. II ulica Piaskowa (droga gminna klasy L)” 

Ogłoszenie to uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak Sprawy: GGN.6833.37.2020

Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Urzędu Miasta przy al. Niepodległości 49,  
został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

− sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonych jako działki 
numer:
•	 3887/77	o	pow.	1	251	m2	i	3888/77	o	pow.	611	m2	wraz	z	udziałem	w	działkach	

drogowych	nr	3540/76	i	nr		3902/77	przy	ul.	Żubrów	w	Tychach,
•	 3896/77	o	pow.	611	m2	i	3897/77	o	pow.	1	483	m2	wraz	z	udziałem	w	działkach	

drogowych	nr	3540/76	i	nr		3902/77	przy	ul.	Żubrów	w	Tychach,
•	 3901/77	o	pow.	1	753	m2		i			4357/77	o	pow.	693	m2	wraz	z	udziałem	w	działkach	

drogowych	nr	3540/76	i	nr		3902/77	przy	ul.	Żubrów	w	Tychach,
•	 6002/103	o	pow.	824	m2	przy	ul.	Powstańców	w	Tychach,
•	 6003/103	o	pow.	815	m2	przy	ul.	Powstańców	w	Tychach,
•	 840/53	o	pow.	611	m2	przy	ul.	Wiejskiej	w	Tychach,
•	 371/8	o	pow.	320	m2	przy	ul.	Brzoskwiniowej	w	Tychach,
•	 1893/91	o	pow.	776	m2	przy	ul.	Browarowej	w	Tychach,
•	 2935/73	o	pow.	471	m2	przy	ul.	Przepiórek	w	Tychach,
•	 5165/73	o	pow.	445	m2	przy	ul.	Przepiórek	w	Tychach,
•	 4773/90	o	pow.	842	m2	wraz	z	udziałem	w	działce	drogowej	nr	4779/90		przy	

ul. Zimorodków w Tychach,
•	 4774/90	o	pow.	852	m2	wraz	z	udziałem	w	działce	drogowej	nr	4779/90		przy	

ul. Zimorodków w Tychach,
•	 769/4	o	pow.	624	m2	wraz	z	udziałem	w	działce	drogowej	nr	881/4	przy	ul.	Poprzecznej	

w Tychach,
•	 774/4	o	pow.	588	m2	wraz	z	udziałem	w	działce	drogowej	nr	881/4	przy	ul.	Poprzecznej	

w Tychach,
•	 779/4	o	pow.	678	m2	wraz	z	udziałem	w	działce	drogowej	nr	881/4	przy	ul.	Poprzecznej	

w Tychach,
•	 1060/4	o	pow.	337	m2		i	1062/4	o	pow.	438	m2	wraz	z	udziałem	w	działce	drogowej	

nr 881/4	przy	ul.	Poprzecznej	w	Tychach,
•	 815/69	o	pow.	1	004	m2 przy ul. Spacerowej w Tychach.

Prezydent Miasta Tychy
27 lipca 2021 r.

TYCHY, woj. śląskie

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tychy”.[1],[2],[3]

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium do dnia 24 
sierpnia 2021 r.[1]

Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, z podaniem imienia, 
nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia 
nieruchomości,	której	wniosek	dotyczy.	Wnioski	należy	składać	w	formie[4]:
•		pisemnej	złożonej	w	Biurze	Obsługi	Klienta	Urzędu	Miasta	Tychy	albo	wysyłanej	na	adres:	

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

skrytka), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym,
•		poczty	elektronicznej	wysłanej	na	adres:	urbanistyka@umtychy.pl.

Określenie granic obszarów objętych przystąpieniem do zmiany Studium, wraz 
z Uchwałą[3], znajdują się:
1)  do	wglądu	w	Wydziale	Planowania	Przestrzennego	i	Urbanistyki	w	Urzędzie	Miasta	Tychy,
2)  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.
umtychy.pl/ pod zakładkami:
a)  „Zamierzenia władzy” → „Zagospodarowanie przestrzenne" → „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”;
b) „Uchwały Rady Miasta” → 2021 → kwiecień).

Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie wraz z Obwieszczeniem na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy pod zakładką: „Zamierzenia 
władzy” → „Obwieszczenia” → „Zagospodarowanie przestrzenne" → „2021” → „Lipiec”.[5]

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

/-/	mgr	Maciej	Gramatyka
Podstawa prawna:
[1] art. 11 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - zwanej dalej u.p.z.p.- (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.),
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),
[3]	 Uchwała	Nr	XXVI/545/21	z	dnia	29	kwietnia	2021	r.	w	sprawie	przystąpienia	
do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tychy”,
[4] art. 8c ust 1, art. 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
[5] art. 8a ust 1, art. 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Jak informuje Ewa Grudniok, 
rzecznik Urzędu Miasta, równo-
legle, Wydział Innowacji i Inwe-
stycji zlecił usunięcie podrostów 
drzew tzw. „samosiejek” i krze-
wów w miejscu, gdzie zostanie 
rozbudowany cmentarz. Znaj-
dujące się na tym terenie drzewa 
zostaną ocenione przez dendro-
loga oraz uwzględnione w pro-

jekcie, po to, by zachować ich jak 
najwięcej.

– Chcemy, by nowa część cmen-
tarza była wkomponowana w te-
ren, by miejsca grzebalne były zlo-
kalizowane tak, że odwiedzający 
swoich bliskich, zwłaszcza w upal-
ne dni mogli skorzystać z cienia, 
jaki dają drzewa – mówi Jan Co-
fała, naczelnik Wydziału Innowa-
cji i Inwestycji UM Tychy.

Na razie nie wiadomo jeszcze 
ile dokładnie po rozbudowie bę-
dzie nowych miejsc – to okaże 
się po zakończeniu prac projek-
towych. Wiadomo, że na pewno 
na cmentarzu powstanie drugie 
w mieście kolumbarium. Pierw-
sze, na 1152 urny – o czym pisa-
liśmy kilka tygodni temu – po-

wstanie wkrótce na cmentarzu 
na Wartogłowcu.

– Na cmentarzach jest coraz 
mniej miejsca, a z drugiej strony 
więcej osób decyduje się na kre-
mację bliskich. Widzimy więc co-
raz większą potrzebę powstania 
takiego dedykowanego miejsca. 
Zgłaszają nam ją także miesz-
kańcy – mówi Hanna Skoczylas, 
zastępca prezydenta Tychów ds. 
zrównoważonego rozwoju.

Tylko w czerwcu br. na cmen-
tarzu na ul. Barwnej odbyło się 
25 pogrzebów, z czego 18 na no-
wych miejscach. Na chwilę obec-
ną są jeszcze 303 miejsca na groby 
tradycyjne, 119 na groby urnowe 
rodzinne i 64 groby urnowe poje-
dyncze. Rn ●
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komunikaty

poWiększanie nekropolii
CMentaRz na ul. baRwnej ZOSTANIE ROZBuDOWANy. 

Na razie trwają prace projektowe, zmierzające do powiększenia cmentarza przy ul. Barwnej.
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W Komendzie Miejskiej Policji 
w Tychach odbyła się uroczysta 
zbiórka z okazji Święta Policji.

Wśród zaproszonych gości 
byli tyscy komendanci w stanie 
spoczynku, a także przedsta-
wiciele związków zawodowych 
policjantów i pracowników cy-
wilnych, związków emerytów 
i rencistów policyjnych, Straży 
Miejskiej, Straży Pożarnej, ty-
skiej Prokuratury, Wojskowej 
Komendy Uzupełnień. Władze 
Tychów reprezentowali Barba-
ra Konieczna, przewodnicząca 
Rady Miasta i Maciej Grama-

tyka, zastępca prezydenta Ty-
chów.

W swoim wystąpieniu komen-
dant KMP w Tychach, mł. insp. 
Arkadiusz Konowalski podzięko-
wał mundurowym za codzienną 
służbę, oddanie i ofiarność. Pod-
kreślił, że policjanci każdego dnia 
rzetelnie i z dużym poświęce-
niem oddają się służbie, strzegąc 
porządku publicznego i bezpie-
czeństwa mieszkańców miasta. 
Słowa podziękowania skiero-
wał także do władz miasta oraz 
do przedstawicieli zaprzyjaźnio-
nych służb mundurowych i insty-

tucji, z którymi współpracują ty-
scy policjanci.

W tym roku awanse na wyż-
sze stopnie policyjne otrzymało 
83 funkcjonariuszy: jeden w kor-
pusie oficerów starszych, dwóch 
w korpusie oficerów młodszych, 
26 – w korpusie aspirantów, 43 – 
korpusie podoficerów i 11 w kor-
pusie szeregowych. Ponadto wi-
ceprezydent Maciej Gramatyka 
wręczył wyróżnienia 10 funkcjo-
nariuszom za szczególne zaanga-
żowanie w służbie na rzecz bez-
pieczeństwa publicznego miasta 
Tychy. ls ●

uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji.

Podziękowania i awanse

Uroczystą zbiórką z udziałem m.in. zastępcy prezydenta Tychów Macieja 
Gramatyki, uczczono tegoroczne Święto Policji.
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kRonika poliCyjna

ŚMietnikowy 
ProBleM
– Mieszkam na ul. Bohaterów War-
szawy, podwórko mamy od strony 
placu Baczyńskiego. Jest tutaj duży 
śmietnik dla mieszkańców, a jakiś 
czas temu pojawiły się kontene-
ry dla lokali, działających w An-
dromedzie i w okolicy. Miejski 
Zarząd Budynków Mieszkalnych 
zabrał na ten cel miejsca na i tak 
niewielkim parkingu, co zresztą 
było niezgodne z ustaleniami pod-
czas spotkania naszej Wspólnoty. 
Na dodatek źle oszacowano po-
jemność kontenerów. Były zamy-
kane tylko przez dwa tygodnie, ale 
potem już nie, bo po prostu śmieci 
się do nich nie mieszczą. To powo-
duje, że zwłaszcza podczas upa-
łów jesteśmy narażeni na okropny 
smród, pełno jest much i innych 
insektów, bo to odpady organicz-
ne, które zaczynają fermentować. 
Trudno po prostu otworzyć okno. 
Konieczne jest ustawienie więk-
szych i zamykanych kontenerów 
– jest miejsce przy śmietniku, któ-
ry już tutaj jest – twierdzi nasza 
Czytelniczka.
ODPOWiaDa agata gOc, 
DyrektOr MiejskiegO Za‑
rZąDu BuDyNkóW MiesZ‑
kalNych: – Miejski Zarząd 
Budynków Mieszkalnych jako ad-
ministrator budynku przy placu 
Baczyńskiego 2, gdzie mieszczą się 
lokale usługowe w tym gastrono-
miczne, zapewnił najemcom od-
powiedniej wielkości kontenery 
z przeznaczeniem na gromadzenie 
odpadów w sposób selektywny. 
Przeznaczone do tego celu miej-
sce na terenie administrowanym 
przez MZBM, we własności Gmi-
ny Miasta Tychy w żaden sposób 
nie utrudnia ruchu pojazdów i pie-
szych. Wybór lokalizacji podykto-
wany został także brakiem miejsca 
na dostawienie czterech dużych 
kontenerów w altanie śmietnika 
wspólnoty mieszkaniowej.

Liczba kontenerów i częstotli-
wość wywozu odpadów zostały 
oszacowane na podstawie oświad-
czeń złożonych przez najemców 
lokali. Po obserwacji zapełnienia 
pojemników została zwiększona 
częstotliwość wywozu odpadów.

Zapewniamy, że w dalszym cią-
gu monitorujemy ilość wytwarza-
nego w tym miejscu odpadu. Je-
śli zajdzie potrzeba, ponownie 
zwiększymy częstotliwość wywo-
zu. Wierzymy, że wyraźny podział 
pomiędzy lokalami we wspólnocie 
mieszkaniowej, a lokalami w Pa-
sażu Andromeda przyczyni się 
do utrzymania porządku w obu 
lokalizacjach. Ponadto zostaną za-
montowane zielone ekrany, któ-
re w estetyczny sposób oddzie-

lą miejsce składowania odpadów 
od parkingu.

nie te kolory!
– Spółdzielnia Oskard prowa-
dzi termomodernizację naszego 
bloku przy ul. Dąbrowskiego 5. 
Kiedyś szczyty były z popielato-
niebieskiej cegły i bardzo ładnie 
wyglądały. Teraz pomalowane są 
na brzydki, różowo-pomarańczo-
wy, brudny kolor. Nasze balkony, 
które kiedyś były ukwiecone, po-
oklejali z każdej strony jakąś ta-
śmą. A do tego prawie czarne 
parapety… Remont trwa, można 
porównać, jak wyglądała elewa-
cja przed i po termomoderniza-
cji. Lokatorzy narzekają, ale nikt 
z tym nic nie robi, więc pozwoli-
łam sobie zadzwonić. Poza tym za-
stanawiamy się po co taki remont, 
skoro blok dobrze trzymał ciepło. 
Mieliśmy w mieszkaniu 22-23 st. 
C i wszyscy się zastanawiają jaki 
sens ma oklejanie budynku 15-
centymetrowym styropianem? – 
powiedziała nam Czytelniczka.
ODPOWiaDa Beata głO‑
gOWska, kierOWNik DZia‑
łu techNicZNO–eksPlOa‑
tacyjNegO tsM OskarD: 
– Ściany szczytowe budynku 
(północna i południowa) zosta-
ły ocieplone w latach 2013-2014. 
W tej chwili trwają roboty docie-
pleniowe na ścianach osłonowych 
(wschodnia i zachodnia). Roboty 
prowadzone są zgodnie z decyzją 
o pozwoleniu na budowę, której 
elementem jest również kolory-
styka ścian budynku. Przed zło-
żeniem wniosku o pozwolenie 
na budowę, każdy projekt kolo-
rystyki podlega zatwierdzeniu 
przez Komisję ds. Estetyki Prze-
strzeni Miejskiej. Grubość war-
stwy izolacyjnej została dobrana 
na podstawie audytu energetycz-
nego budynku.

Obecnie obowiązujące, od kil-
ku lat coraz bardziej restrykcyj-
ne, przepisy dotyczące wymaga-
nego współczynnika przenikania 
ciepła przez przegrody budowla-
ne (np. ściany) wymuszają sto-
sowanie izolacji o grubości oko-
ło 15 cm.

Z audytu energetycznego wyni-
ka, że po wykonaniu termomoder-
nizacji budynku zapotrzebowanie 
ciepła na ogrzewanie znajdujących 
się w nim pomieszczeń zmniejszy 
się o około 13%, a emisja dwutlen-
ku wegla o 12%, co w obliczu sta-
le rosnących cen energii cieplnej 
ma istotne znaczenie.

Jeśli chodzi o estetykę balko-
nów, to wspomniane przez Czy-
telniczkę oklejenie taśmą jest tym-
czasowym zabezpieczeniem przed 
zabrudzeniem i po zakończeniu 
robót zostanie usunięte. ls ●

◆ 15 liPca OkOłO gODZiNy 
9 PrZy ulicy WejchertóW 
12‑18, kierujący pojazdem opel 
astra II koloru srebrnego o nie-
ustalonym numerze rejestracyj-
nym, najechał na zaparkowany 
pojazd marki BMW 116i o nume-
rze rejestracyjnym ST44…, po-
wodując uszkodzenie jego tylne-
go zderzaka, po czym oddalił się 
z miejsca zdarzenia. 16.07 około 
godziny 16:00 przy ulicy Zarę-
by 8 nieznany sprawca kierują-
cy pojazdem marki toyota land 
cruiser koloru żółtego/piaskowe-
go podczas wykonywania mane-
wru cofania, najechał na zapar-
kowany pojazd marki BMW X3 
o numerze rejestracyjnym NOS 
2..., następnie odjechał z miejsca 
zdarzenia drogowego. Osoby po-

siadające jakiekolwiek informa-
cje na temat opisanych zdarzeń 
proszone są o pilny kontakt tele-
foniczny lub osobisty z Zespołem 
do spraw Wykroczeń Komendy 
Miejskiej Policji w Tychach, aleja 
Bielska 46, pokój numer 41, tele-
fon 47 85 512 67.

◆ 19.07 OkOłO gODZ. 6.36 
POlicjaNci zatrzymali 42-let-
niego mieszkańca Świerczyńca, 
poruszającego się autem po al. 
Bielskiej, będąc w stanie nie-
trzeźwości 0,41 mg/l. Kierowca 
uczestniczył w ruchu drogowym 
pomimo cofnięcia uprawnień 
do kierowania pojazdami me-
chanicznymi. Tego samego dnia 
po godz. 18 policjanci drogów-
ki zatrzymali na ul. Przemy-

słowej 51-letniego obywatela 
Ukrainy, który kierował samo-
chodem m-ki audi 80 w stanie 
nietrzeźwości. Wynik badania 
1,25 mg/litr. Kolejny pijany kie-
rowca wpadł w ręce policjantów 
24.07 kiedy to poruszał się ul. 
Uczniowską. 43-letni tyszanin 
kierował skodą octavią mając 
1.16 mg/l. Następnego dnia ul. 
Nad Jeziorem jechał mężczyzna 
(lat 34, zam. w Tychach), sa-
mochodem marki peugeot 307, 
będąc w stanie nietrzeźwości 
1,09 mg/l.

◆ seria kraDZieży. 20.07 
tuż PrZeD gODZ. 17 niezna-
ny sprawca dokonał kradzieży 
roweru o wartości 2000 zł z klat-
ki schodowej przy al. Jana Pawła 

II. Tego samego dnia ok. godz. 
15 przy ul. Fitelberga doszło 
do przywłaszczenia telefonu 
komórkowego marki Samsung 
Galaxy A5 o wartości 800 zł. 
Dwa dni później (22.07) skra-
dziono kolejny rower (o wartości 
ok. 1000 zł) z wiaty rowerowej 
przy ul. Turyńskiej. Następne-
go dnia (23.07) około godz. 5.30 
z tego samego miejsca zginął ko-
lejny rower, również o wartości 
około 1000 zł.

◆  25.07 Ok. gODZ. 13.40 
Na ul. grOta‑rOWeckiegO 
nieznany sprawca w samochodzie 
marki suzuki swift dokonał znisz-
czenia lusterka powodując straty 
wyliczone na 700 zł.
kp ●

Zakończyły się prace przy re-
moncie jednego z pomostów 
pływających na jeziorze Papro-
cany. Wyremontowano 255 m 
kw. pomostu, przy którym latem 
cumowane są m.in. jachty i ro-
wery wodne. W przyszłym roku 
ma zostać wyremontowany drugi 

z pomostów o powierzchni ponad 
600 m kw.

Prace trwały dwa miesiące. 
W ramach umowy wykonawca 
wykonał remont platformy pły-
wającej, pomostu o długości 22,5 
metra i szerokości 2,4 metra, czę-
ści pomostu głównego o długości 

17,5 metrów. W ramach umowy 
wyremontowano także 30 metrów 
półek kajakowych.

– Pomosty mają stały kontakt 
z wodą, więc są bardziej narażone 
na uszkodzenia czy korozję. Dba-
my o nie, impregnujemy deski, ale 
po kilku latach użytkowania po-

mosty wymagały gruntownego re-
montu – tłumaczy Marcin Stani-
czek, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Tychach.

Prace zakończono w ubiegłym 
tygodniu. Całość (projekt i wyko-
nanie) kosztowała blisko 145 ty-
sięcy złotych. Ru ●

W najbliższą środę, 28 lipca 
w godzinach od 16 do 19 w Klu-
bie Urbanowice Miejskiego Cen-
trum Kultury przy ul. Przejazdo-
wej 8, będzie można się spisać 
w ramach obowiązkowego Po-
wszechnego Spisu Ludności 
i Mieszkań.

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 2021 roku. Spisać 

się można do 30 września 2021 
roku.

Urząd Miasta w Tychach zor-
ganizował 3 lipca br. „Spisową so-
botę”. W Biurze Obsługi Klienta 
na mieszkańców Tychów przez 
kilka godzin czekali pracownicy 
urzędu, którzy pomagali w spisie. 
Z tej możliwości pomocy skorzy-
stało ponad 400 osób. W środę 
z podobnej formy pomocy będą 
mogli skorzystać mieszkańcy Ur-
banowic i okolicznych dzielnic. 
Mn ●

pomogą w klubie MCk przy ul. Przejazdowej

sPis w urBanowicach

CzytelniCy piszą

w przyszłym roku kontynuacja prac w Paprocanach.

PoMost Po reMoncie

Wyremontowany pomost już służy mieszkańcom i amatorom wodnej rekreacji.
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dwie tyszanki 
zostaŁy wyRóżnione 
w konkuRsie lady d. 
oRganizowanyM pRzez 
MaRka pluRę – senatoRa 
RzeCzypospolitej 
polskiej. CeleM 
konkuRsu jest 
uhonoRowanie 
pRaCy kobiet, któRe 
MiMo Codziennej 
walki z wŁasnyMi 
ogRaniCzeniaMi, 
wnoszą istotny wkŁad 
w RóżnyCh dziedzinaCh 
żyCia spoŁeCznego.

19 lipca Magdalena Kulus i Zu-
zanna Broda odebrały wyróż-
nienia w Urzędzie Miasta Ty-
chy w obecności Marka Plury 

i zastępcy prezydenta Tychów ds. 
społecznych Macieja Gramatyki.

Konkurs Lady D. został zainicjo-
wany w roku 2002 w Katowicach 
przez Marka Plurę. Od 2012 roku 
nosi imię Krystyny Bochenek.

– Od 19 lat honorowym tytułem 
Lady D. wyróżniamy kobiety z na-
szego regionu, które mimo swoich 
ograniczeń są aktywne w różnych 
dziedzinach życia. Nagrodzone 
dziś tyszanki z powodzeniem rea-
lizują swoje pasje. To godne podzi-
wu, bo wiem, że wymaga to wiele 
pracy i poświęcenia – mówi Marek 
Plura, który sam jest osobą niepeł-
nosprawną.

Obie wyróżnione tyszanki po-
ruszają się na wózku. Zuzan-
na Broda z powodzeniem bierze 
udział w biegach i półmarato-

nach. W swojej sportowej karie-
rze starowała także w mityngach 
i zawodach pływackich. Mag-
dalena Kulus od ponad dziesię-
ciu lat zawodowo jest związana 
z Urzędem Miasta Tychy, gdzie 
zajmuje się promocją. Poza tym 
pracuje jako dziennikarka, ko-
rektorka i copywriterka. W la-
tach 2007-2015 prowadziła blog 
o swoim psie asystencie pt. „Blon-
dyn i Blondyna”, który później 
został wydany w formie książki 
w serii „Monika Szwaja poleca”. 
Poza tym jest autorką powieści 
„Nie tylko o łajdakach” i trzech 
książek dla dzieci: „Cykor”, „Rap-
tus” i „Tyszaki”.

– Gratuluję obu laureatkom. 
Jesteśmy dumni, że mimo co-
dziennej walki z własnymi ogra-

niczeniami, odnoszą sukcesy 
i stawiają sobie kolejne cele. Nie-
pełnosprawność nigdy nie powin-
na być barierą dla realizacji celów 
i marzeń i zarówno pani Magda, 
jak i pani Zuzanna każdego dnia 
to udowadniają – mówił Maciej 
Gramatyka.

Wyróżnienia przyznano w 5 
głównych kategoriach: „Aktyw-
ność zawodowa”, „Aktywność 
społeczna”, „Kultura i sztuka”, 
„Sport” i „Dobry start”. Nagro-
dzone zostały także zwyciężczy-
nie w kategorii powiatów i miast 
na prawach powiatów. W sumie 
nagrodzono 27 kobiet z woje-
wództwa śląskiego m.in. z Biel-
ska-Białej, Bytomia, Gliwic, Ja-
strzębia Zdroju. Katowic, Rudy 
Śl., Rybnika, Zabrza i Żor. Rn ●

Jak wynika ze statystyk rak 
szyjki macicy jest drugim pod 
względem częstości występowa-
nia nowotwór złośliwy u kobiet 
na świecie. Dlatego miasto Ty-
chy realizuje program szczepień 
przeciw HPV, który ma na celu 
ograniczenie zachorowalności ty-
szanek na tę chorobę.

Program kierowany jest 
do dziewczynek z rocznika 2009, 
zameldowanych na terenie mia-
sta Tychy.

– Od wielu lat wspieramy 
w Tychach profilaktykę nowo-
tworową. Zdajemy sobie spra-
wę, że skuteczna walka z choro-
bami nowotworowymi powinna 
łączyć szereg elementów, w tym 
edukację zdrowotną oraz podej-
mowanie działań profilaktycz-
nych zgodnych z najnowszy-
mi standardami medycznymi. 
Zachęcam rodziców dziewczy-
nek do zgłoszenia się z córka-
mi na szczepienie przeciw HPV, 

być może dzięki temu ochronią 
zdrowie, a nawet i życie swoich 
dzieci – mówi Maciej Gramaty-
ka, zastępca prezydenta Tychów 
ds. społecznych.

Koszt szczepień w całości zo-
stanie pokryty z budżetu gminy.

Organizatorem szczepień z ra-
mienia Urzędu Miasta Tychy jest 
Przychodnia nr 4 Sp. z o.o.

W czwartki w godz. 15.30-18 
pracować będzie punkt szczepień 
przy ul. Żwakowskiej 20 (zapisy 
pod nr. tel. 32 217 50 38), w śro-
dy w tych samych godzinach bę-
dzie można zaszczepić dziecko 
w punkcie przy al. Niepodległo-
ści 45 (zapisy: 32 327 62 49 wewn. 
5 lub 508 314 612), zaś w piątki 
od godz. 16 do 18 czynny będzie 
punkt szczepień przy ul. Zaręby 
37a (zapisy: 32 322 93 32).

Program szczepień realizowany 
jest w ramach Programu Profilak-
tyki i Promocji Zdrowia dla Mia-
sta Tychy na rok 2021. Mn ●

ladies z tychóW
Magdalena kulus i zuzanna bRoda WyRóżNIONE.

uwaga rodzice dziewczynek z rocznika 2009.

zaszczeP
Przeciw hPV

Od lewej: wiceprezydent Tychów Maciej Gramatyka, senator Marek Plura oraz wyróżnione tyszanki – Magdalena Kulus i Zuzanna Broda.
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w wakaCyjnyM 
Cyklu „pRzewodniCy 
pttk tyChy 
na szlakaCh beskidów 
i juRy kRakowsko-
CzęstoChowskiej” 
pRezentujeMy 
tRasy tuRystyCzne, 
zapRoponowane pRzez 
koŁo pRzewodników 
tuRystyCznyCh 
iM. henRyka Czyby, 
dziaŁająCe pRzy pttk 
oddziaŁ w tyChaCh.

trasĘ Na PilskO – poleca prze-
wodnik beskidzki, Jacek Bar.
OPis: Pilsko, po Babiej Górze, 
jest najwyższym i równie cha-
rakterystycznym szczytem (masy-
wem) Beskidu Żywieckiego. Jego 
główny wierzchołek o wysokości 
1557 m znajduje się nieznacznie 
po słowackiej stronie i zaliczany 
jest do Beskidów Orawskich. Pil-
sko to nie tylko sam szczyt, ale 
cały masyw.
stOPieŃ truDNOŚci: trasa dla 
bardziej doświadczonych.
DystaNs, cZas PrZejŚcia: 
ok. 14,5 km, sam przemarsz ok. 5 
i pół godziny.
uWagi: suma wzniesień: 
ok. 1000 m.
OPis trasy: ruszamy z par-
kingu przed zajazdem „Smrek” 
w Korbielowie asfaltową drogą 
(ul. Leśna) w górę bocznej doli-
ny w kierunku przysiółku Czar-
ny Groń. Po około 450 m szlaki 

rozwidlają się, „nasz” żółty szlak 
biegnie w lewo, wzdłuż potoku 
Buczynka. Mijamy pole biwa-
kowe, gdzie można również za-
parkować i ewentualnie zanoco-
wać, mając własny namiot. Szlak 
skręca z asfaltowej drogi w lewo 
i przechodzi koło oznakowanego 
miejsca wypoczynku (ławostół). 
Ścieżka przez kładkę przechodzi 
na drugą stronę potoku i długim 
trawersem wspina się cały czas 
przez las na zbocza Szlakówki. 
Po drodze otwiera się ładny wi-
dok na przeciwległe zbocze do-
liny z widocznymi halami Usz-
czawne i Malorka. Nasza ścieżka 
z Korbielowa na Pilsko wykonu-
je ostry zakos i granią (Czarny 
Groń) wchodzi na Halę Mizio-
wą. Dotarcie tutaj zajmuje nam 
prawie 2 i pół godziny, poko-
nujemy prawie 700 m różnicy 
wzniesień.

W schronisku PTTK możemy 
odpocząć i coś zjeść. Do wybo-
ru mamy nowy olbrzymi budy-
nek lub stary, drewniany – pozo-
stałość po dawnym schronisku 
(obecnie grill). Na hali krzyżu-
ją się liczne szlaki turystyczne 
(piesze, rowerowe, konne, nar-
ciarskie). Przy schronisku znaj-
dują się wyciągi narciarskie oraz 
stacja GOPR. Po odpoczynku ru-
szamy na szczyt Pilska, wybiera-
my czarny szlak wzdłuż wycią-
gu orczykowego. W pół godziny 
docieramy na szczyt Góry Pięciu 
Kopców (1542 m), która jest tzw. 

polskim wierzchołkiem Pilska. 
Przebiega tędy granica polsko–
słowacka, a główny wierzchołek 
znajduje się już za granicą. Cała 
górna część masywu porośnięta 
jest gęstą kosówką, co dodaje uro-
ku i tworzy wysokogórski charak-
ter tego miejsca.

Po nacieszeniu się wspaniały-
mi widokami na Beskid Żywie-
cki z Babią Górą i Pilskiem, wą-
ską ścieżką przez gęste kosówki 
ruszamy na słowacki szczyt Pil-
ska. Po paru minutach stajemy 
na kamienistym wzniesieniu, 
skąd przy dobrej widoczności 
możemy podziwiać panoramę 
Tatr, otoczenie Jeziora Oraw-

skiego, Beskidy Orawskie, Beskid 
Żywiecki i Śląski. Na szczycie, 
oprócz drogowskazów szlaków, 
znajduje się krzyż i kamienny 
ołtarz polowy postawiony przez 
mieszkańców wsi Mutne (Orawa, 
Słowacja). Podobnie jak na Ba-
biej Górze, na szczycie Pilska 
często trafimy na silny wiatr, 
a przy słabej widoczności bardzo 
łatwo jest pobłądzić. Wracamy 
na polską stronę, ale dla odmia-
ny na Halę Miziową schodzimy 
żółtym, a nie czarnym szlakiem. 
Ścieżka prowadzi przez zarośla 
paproci i po łuku sprowadza 
nas przed Schronisko na Hali 
Miziowej. Liczne szlaki tury-

styczne z Korbielowa na Pilsko 
umożliwiają nam powrót inną 
trasą niż droga, którą tu dotar-
liśmy. Najpierw zielonym szla-
kiem idziemy w kierunku So-
potni Wielkiej. Mijamy ścieżkę 
prowadzącą na Halę Górową. 
Po około półgodzinnym mar-
szu, licząc od schroniska, do-
cieramy do początku czarnego 

szlaku, którym przejdziemy wi-
dzianą już wcześniej grań z Halą 
Uszczawne i Malorka. Schodzi-
my na Przełęcz Przysłopy, gdzie 
znowu zmieniamy szlak tym ra-
zem na niebieski. Po trwającym 
pół godziny zejściu do Korbielo-
wa jesteśmy na parkingu przed 
Zajazdem „Smrek”, skąd wyru-
szyliśmy rano. ls ●

to byŁa pRawdziwie 
histoRyCzna wypRawa 
– pRzez 11 dni ekipa ktk 
gRonie odwiedzaŁa 
zabytki potRzebne 
do uzyskania dużyCh 
stopni kolaRskiej 
odznaki tuRystyCznej 
oRaz kolaRskiej 
odznaki pielgRzyMiej 
– zaMki, bazyliki, 
Rynki i Ratusze oRaz 
zwiedzaŁa obiekty 
potRzebne do zdobyCia 
odznaki kRajoznawCzej 
polski. tyszanie 
pokonali ŁąCznie 
1.075 kM szlakaMi 
woj. Łódzkiego, 
świętokRzyskiego, 
wielkopolskiego 
i MazowieCkiego.

Prowadzącym, a zarazem nawi-
gatorem grupy, był Paweł Boj-
czuk, a wraz z nim podróżowali: 
Stanisław Bajda, Andrzej Jarnot, 
Maria Kokot, Jacek Kotowski, 
Beata Marcisz-Kotowska, Lucy-
na Ogorzelska, Dariusz Sztuka 
i Zbigniew Wojciechowski.

Wycieczka rozpoczęła się 
w Radomsku. Pierwszego dnia 
rowerzyści zaliczyli 80-kilometro-
wy „spacerek”, podczas którego 
zwiedzili ruiny czterech zamków 
w Bąkowej Górze, Majkowicach, 
Przedborzu i Fałkowie. Potem po-
przez Końskie dotarli do Drzewi-
cy, gdzie zobaczyli ruiny zamku 
wzniesionego w latach 1527 – 

1535 z inicjatywy prymasa Ma-
cieja Drzewickiego. Mimo tego, 
że zamek jest częściową ruiną, 
jest to najlepiej zachowana rezy-
dencja z pierwszej połowy XVI 
wieku w Polsce (obecnie znajduje 
się w rękach prywatnych). W go-
dzinach popołudniowych dotarli 
do Opoczna, gdzie skierowali się 
do zamku kazimierzowskiego.

– Niestety współczesna bryła 
zamku niewiele ma już wspólne-
go ze średniowieczną warownią – 

mówi Stanisław Bajda. – Pozba-
wiona zabytkowego charakteru 
forma stanowi dziś rażący przy-
kład, do czego może doprowadzić 
rekonstrukcja oparta nie na rze-
telnej analizie historycznej, lecz 
jedynie na wyobraźni i własnym 
widzimisię architekta.

Następnego dnia – kolejne za-
bytki, w tym m.in. romański ze-
spół opactwa cystersów z XII 
wieku w Sulejowie Podklaszto-
rzu, romańska bazylika trójna-

wowa na planie krzyża łaciń-
skiego, zbudowana z kamienia. 
W Piotrkowie Trybunalskim jest 
zamek królewski – zbudowany 
w początkach XVI wieku na po-
lecenie Zygmunta I Starego, ba-
zylika pw. św. Jakuba (XIII w.), 
kościół i klasztor o.o. Bernardy-
nów (XVII w.) z cudownym obra-
zem Matki Boskiej Piotrkow-
skiej, zabytek sztuki inżynierskiej 
– jedna z ładniejszych wież ciś-
nień w Polsce i zamek w dzielni-

cy Byki. Po noclegu w Ujeździe 
grupę czekało odwiedzenie Pała-
cu Biskupów Kujawskich w Wol-
borzu, a potem na trasie znalazły 
się Skierniewice, Spała, Inowłódz 
i Rawa Mazowiecka. W Inowło-
dzu warty odwiedzenia jest m.in. 
kościółek św. Idziego, wybudowa-
ny w roku 1082 przez Władysława 
Hermana. Następnie – Rawa Ma-
zowiecka, skąd droga poprowa-
dziła do Puszczy Bolimowskiej, 
Łowicz, Maurzyce (zbudowany 
w 1927 r. na rzece Słudwi pierw-
szy w świecie spawany most dro-
gowy).

Kolejny etap to Gostynin, 
a następnie zamki w Przed-
czu, Borysławicach Zamkowych 
i Kole, wreszcie dwa piękne za-
mki w Uniejowie i Łęczycy, gdzie 
nie sposób nie zawitać na wysta-
wę diabłów.

– W liczącej 400 ekspona-
tów kolekcji rzeźb demonicz-
nych większość to różne wciele-
nia diabła Boruty – opowiada S. 
Bajda. – Uzupełniają ją wizerun-
ki innych znanych czartów: Lu-
cyfera, Belzebuba, Fugasa oraz 
Rokity. Mamy więc tutaj Borutę 
browarnika, parobka, diabła we-
neckiego i wieśniaka, są drewnia-
ne postacie wyobrażające diabła 
górnika, bartnika czy zakonnika, 
jest Boruta z dziewczyną, diabeł 
chuligan, a nawet diabełek na-
turysta. Wśród kolorowych fi-
gurek dostrzec możemy diabła 
skąpanego w wodzie święconej 
i kradnącego sieci oraz wszel-

kiej maści bezimienne diabełki 
leśne i błotne z wielu regionów 
Polski. Nie zabrakło na wystawie 
również współczesnych diabłów 
przemysłowych, a nawet diabel-
skiej orkiestry grającej na prze-
dziwnych instrumentach. Zatrzy-
maliśmy się także w Grotnikach, 
gdzie na cmentarzu znajduje się 
grób Krzysztofa Krawczyka, który 
zmarł 5 kwietnia tego roku.

Rowerzyści kończą trasę wizy-
tując zabytki w Zduńskiej Woli, 
zamki w Wieruszowie, Kępnie 
i Oleśnie, z potem przez Często-
chowę wrócili do Tychów.

– Podróżowaliśmy we wręcz 
tropikalnych upałach, ale humor 
oraz dobre samopoczucie dopisy-
wały przez cały czas trwania wy-
cieczki – dodaje Stanisław Bajda. 
– Podczas wyprawy zwiedziliśmy 
6 pomników historii, 6 obiektów 
potrzebnych na wyższe stopnie 
Kolarskiej Odznaki Turystycznej, 
28 zamków, 5 bazylik i 15 obiek-
tów do Odznaki Krajoznawczej 
Polski. Wszyscy uczestnicy wy-
cieczki zdobywali odznaki, m.in. 
KOT, KOP, OTK „Poznaj bazyli-
ki w Polsce”, ROK „Szlakiem ryn-
ków i ratuszy w Polsce”, oraz OK 
PTTK „Poznaj Polskie Pomni-
ki” i OTK PTTK Polskie „Naj”. 
Nie obyło się bez drobnych awa-
rii – jedna przebita dętka oraz 3 
pęknięte szprychy. Jadący z nami 
mechanik, kolega Zbyszek, pro-
wadzący w Tychach warsztat ro-
werowy, nie miał więc dużo pra-
cy. ls ●

pRzewodniCy pttk tyChy na szlakaCh beskidów i juRy kRakowsko-CzęstoChowskiej (3)

polskie i słoWackie pilsko

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.

szlakiem zamkóW, bazylik i rynkóW
RoweRzyśCi z ktk gRonie ZDOByLI KOLEjNE ODZNAKI TuRySTyCZNE.

Tyscy turyści przed zamkiem w Uniejowie.
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Miejski ośRodek poMoCy 
spoŁeCznej w tyChaCh 
poszukuje kandydatów 
na RodziCów 
zastępCzyCh. 
RozpoCząŁ także 
akCję inFoRMaCyjną, 
któRa Ma pRzybliżyć 
tę wyjątkową FoRMę 
opieki nad dziećMi 
pozbawionyMi opieki 
RodziCielskiej, ale także 
zaChęCić potenCjalnyCh 
RodziCów zastępCzyCh 
do zgŁoszenia się 
do tyskiego dziaŁu 
pieCzy zastępCzej, 
FunkCjonująCego 
w stRuktuRaCh 
tyskiego Mops-u. jego 
pRaCowniCy sŁużą 
wiedzą i Radą, poMagają 
w FoRMalnośCiaCh 
i wspieRają 
na każdyM etapie pieCzy 
zastępCzej.

W Tychach funkcjonuje obecnie 
99 rodzin spokrewnionych, 36 
rodzin niezawodowych, 5 rodzin 
zawodowych, w tym dwa pogoto-
wia rodzinne. W ostatnim cza-
sie przybywa jednak interwencji, 
w wyniku których dzieci odbie-
rane są biologicznym rodzinom. 
Z drugiej strony brakuje osób, 
które podjęłyby się rodzicielstwa 
zastępczego.

– Takie rodziny często są po-
strzegane przez pryzmat swojej 
roli w wymiarze czysto finanso-
wym. Społeczność lokalna nie 
dostrzega ogromu pracy rodzin 
zastępczych, jaki wkładają w za-
pewnienie stabilnego i bezpiecz-
nego środowiska wychowawczego 
dla dzieci, które niejednokrotnie 
doznały trudnych doświadczeń 
– mówi Iwona Rogalska, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tychach.

kampania pomoże?
Tyski MOPS rozpoczął więc kam-
panię, za pomocą której chce 
zmienić myślenie tyszan o ro-
dzicielstwie zastępczym. Akcja 
ma również zachęcić poten-
cjalnych rodziców zastępczych 
do zgłoszenia się do tyskiego 
Działu Pieczy Zastępczej, funk-
cjonującego w strukturach Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. 

W ramach działań przygoto-
wana została strona internetowa 
bezpiecznarodzina.tychy.pl.

– Znajdziemy na niej podsta-
wowe informacje o rodzicielstwie 
zastępczym i formularz kontakto-
wy. Dodatkowo w miejskich me-
diach społecznościowych pojawi 
się fabularyzowany spot przybli-
żający sytuację dzieci potrzebują-
cych zastępczych rodziców – do-
daje dyrektor MOPS.

Wspieramy, doradzamy, 
pomagamy
Najczęstszymi powodami umiesz-
czania dzieci w pieczy zastępczej 
są: niewydolność opiekuńczo
-wychowawcza, uzależnienia, 
niedojrzałość emocjonalna, cho-
roby, zaburzenia psychiczne oraz 
sieroctwo.

Aktualnie w Tychach, na miej-
sce w pieczy oczekuje troje dzieci, 
w tym jedno wymagające opieki 
specjalistycznej. To dzieci, których 
rodzice nie byli w stanie zaopieko-
wać się nimi we właściwy sposób.

Z powodu braku miejsc w pie-
czy zastępczej na terenie nasze-
go powiatu, dzieci umieszczane 
są na terenie całej Polski. Dlate-
go tyscy urzędnicy zachęcają: Zo-
stań rodzicem zastępczym! I ofe-
rują pomoc.

– Zostanie rodzicem zastęp-
czym to poważna i odpowiedzial-
na decyzja. Dlatego jako miasto 
staramy się wspierać wszystkich, 
którzy zdecydowali się stworzyć 
zastępczy dom potrzebującym 
dzieciom. Doradzamy, pomaga-
my w załatwieniu formalności 
i wspieramy na każdym etapie 
pieczy zastępczej – mówi Kata-
rzyna Dutka, kierownik Działu 
Pieczy Zastępczej.

najważniejsze dobro dziecka
Najważniejszym celem jest dobro 
dziecka dlatego rodzina zastępcza 

zostaje objęta pomocą koordyna-
tora rodzinnej pieczy zastępczej. 
Praca skupia się na monitoro-
waniu jego potrzeb, wspieraniu 
rodziny zastępczej w bieżących 
działaniach, doborze metod wy-
chowawczych, udzielanie infor-
macji o innych formach pomocy 
w przypadku wystąpienia trud-
ności.

Rodziny zastępcze mogą otrzy-
mać także wsparcie emocjonal-
ne, poradę specjalistyczną, jak 
również wsparcie psychologicz-
ne. Praca z rodziną zastępczą pro-
wadzona jest w kontakcie indywi-
dualnym z rodzinami i dziećmi, 
w formie wizyt w miejscu za-
mieszkania oraz w formie zespo-
łów interdyscyplinarnych. W ra-
mach podnoszenia kompetencji 
rodzicielskich, Rodziny Zastęp-
cze mogą uczestniczyć w grupie 
wsparcia lub szkoleniu.

szansa na spokojne życie
Rodziny zastępcze pełnią bardzo 
ważną rolę w tak trudnym mo-
mencie w życiu dziecka jak od-
separowanie od najbliższej rodzi-
ny. Rodzic zastępczy to dla nich 
szansa na spokojne życie i rozwój, 
doświadczenie prawdziwej troski 
i wsparcia. Dzieci umieszczone 
w rodzinach zastępczych, jeśli 
to możliwe, powinny mieć tak-
że kontakt ze swoimi rodzicami 
oraz innymi najbliższymi człon-
kami rodziny.

Chcesz dowiedzieć się więcej 
o pieczy zastępczej? Umów się 
na niezobowiązujące spotkanie 
z pracownikiem Działu Pieczy 
Zastępczej. Wypełnij formularz 
na stronie bezpiecznarodzina.ty-
chy.pl lub skontaktuj się: tel. 32 
326 43 92, e-mail: dpz@mops.
tychy.pl.

Urzędnicy podkreślają, że de-
cyzja o założeniu rodziny zastęp-
czej to nie zawsze decyzja na całe 
życie. Zdarza się, że po pewnym 
czasie dzieci wracają do swoich 
rodziców biologicznych, gdy upo-
rają się oni ze swoimi problemami 
i udowodnią, że są w stanie dalej 
zajmować się dzieckiem.

Dzieci kierowane są do rodzin 
zastępczych zgodnie z ustawą 
o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. W pierwszej 
kolejności poszukuje się kandyda-
tów na rodzinę zastępczą w rodzi-
nie biologicznej. Natomiast gdy 
nie ma takiej możliwości, dzieci 
umieszczane są w instytucjonal-
nej pieczy zastępczej – ośrodkach 
opiekuńczych. Mn ●

W Parku Górniczym, sąsiadują-
cym z osiedlem A, otwarto ostat-
nio ogólnodostępny plac zabaw. 
Znaleźć na nim można m.in. in-
teraktywne zabawki, huśtawki, 
leżaki czy ławki. Został w cało-
ści ufundowany przez mBank 
Polska.

Porozumienie między mBan-
kiem, a gminą Tychy podpisano 
7 lipca br. W ramach inwestycji 
stworzono kreatywną przestrzeń 

– wykonane z ekologicznych ma-
teriałów laboratoria pod gołym 
niebem. Park tematyczny będzie 
funkcjonował pod nazwą „Wyspa 
Naukowa MBank”.

– Będzie można na niej wsłu-
chać się w niezwykłą muzy-
kę kwiatów, zbadać obieg wody 
w przyrodzie, czy wytworzyć 
własny prąd. Wyspy mają przy-
ciągnąć także dorosłych, mogą 
stać się obowiązkowym ele-

mentem rodzinnych spacerów 
i miejscem spotkań z przyjaciół-
mi – czytamy w opisie projektu 
mBanku.

Podobne wyspy powstały lub 
wkrótce zostaną zainstalowa-
ne na terenie miejskich parków 
w Piotrkowie Trybunalskim, 
Lesznie, Gorzowie Wielkopol-
skim, Stargardzie, Elblągu, Ino-
wrocławiu, Olsztynie, Tarnow-
skich Górach i Wrześni. Ru ●

Michał Fidor i Sebastian Ka-
czor z tyskiej grupy biegaczy 
Runhogs po raz drugi pokonali 
Główny Szlak Sudecki. W ubie-
głym roku przebiegli tym szla-
kiem 500 km, co zajęło im 10 
dni. Teraz zanotowali 440 km 
w 8 dni.

Główny Szlak Sudecki pro-
wadzi ze Świeradowa-Zdrój 
do Prudnika. To drugi co do dłu-
gości szlak Polski, poprowadzony 
w sposób ciągły, jednym kolorem. 
Ustępuje jedynie Głównemu Szla-
kowi Beskidzkiemu. GSS prze-
chodzi przez 12 masywów gór-
skich i, zdaniem turystów, jego 
przejście wymaga sporego przy-
gotowania logistycznego i kondy-
cyjnego. A co dopiero przebieg-
nięcie...

„Ultra Dziku” i „Bastek” wy-
ruszyli w piątek, 26 czerw-
ca, a do Prudnika dotarli także 
w piątek, 2 lipca wieczorem, po-
konując każdego dnia po ok. 55 
60 km. Jednak, jak przyznali, po-
przeczka poszła w górę, bo do-
ciążyli plecaki namiotem i ma-
teracem. Spali „na dziko, jak 
na dzika przystało” …

Pobiegli, by pomóc Julce Strą-
czek, która walczy o sprawne 
rączki.

– Żeby to nasze sudeckie „ko-
pyrtkowanie” nie było jedynie 
kupą nikomu niepotrzebnej ro-
boty, chcielibyśmy trochę po-
móc małej Julci Strączek, która 
ma w życiu bardziej pod górkę 
niż nasze podejścia na szczyty – 
napisali na stronie FB. – Od uro-
dzenia dzielnie walczy z wielo-
ma przeciwnościami losu, który 

pokarał tę małą istotkę różny-
mi wadami. Teraz trzeba powal-
czyć o zdrowe rączki – jej mama 
zbiera aktualnie na operację re-
konstrukcji kciuka w lewej rącz-
ce. Julka bardzo pragnie zawal-
czyć o swoje zdrowie i przyszłość 
– a my mamy nadzieję, że Wy ot-
worzycie serducha i choć trochę 

jej w tym pomożecie. Możecie 
też wesprzeć Julkę bezpośrednio 
na konto lub sms-em. Odbiorca: 
Fundacja Siepomaga Nr konta: 85 
2490 1028 3587 1000 0009 2049 
Tytułem: Darowizna Julcia Strą-
czek lub SMS na numer 72365 – 
treść: 0092049. Koszt 2,46 zł brut-
to (w tym VAT)  ls ●

interaktywny plac zabaw w Parku Górniczym.

zaBawa na Bank

Na nowym placu jest wiele miejsc do zabawy, ale i odpoczynku.
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przebiegli główny szlak sudecki, by pomóc chorej julce.

„dziki” są wszędzie

Michał Fidor i Sebastian Kaczor.
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zostań rodzicem 
zastępczym
Mops poszukuje kandydatów I PROMujE RODZICIELSTWO ZASTęPCZE. 

ktO MOże stWOrZyć rODZiNĘ ZastĘPcZą?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć 
małżonkowie lub osoba samotna, którzy spełniają określone 
wymagania, między innymi:
·  nie są pozbawione władzy rodzicielskiej, lub nie jest ona ogra-

niczona ani zawieszona, a także osoby którym nie ograniczono 
zdolności do czynności prawnych.

·  osoby, które są w stanie sprawować opiekę nad dzieckiem 
w formie rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu 
dziecka i mają do tego odpowiednią motywację oraz predyspo-
zycje.

·  osoby, które są w stanie zapewnić dziecku odpowiednie 
warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb 
– w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, 
właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku 
i organizacji czasu wolnego.
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reklama

kolejny FilM wojCieCha 
wikaRka „kRyptoniM 
obiekt, Czyli Cud 
nad Rawą” opowiada 
o jedynyM w histoRii 
hokeja zwyCięstwie 
polski nad związkieM 
RadzieCkiM, podCzas 
MistRzostw świata 
w katowiCaCh, 
w 1976 R. dla jednyCh 
FilM ten jest okazją 
do wspoMnień, dla 
innyCh – do poznania 
atMosFeRy i kulis 
taMtej iMpRezy, jej 
bohateRów oRaz iCh 
opinii o tyM wydaRzeniu. 
to niezwykle Ciekawy, 
ChwilaMi wzRuszająCy 
dokuMent o ludziaCh, 
któRzy pRzeszli 
do histoRii polskiego 
spoRtu. o FilMie – i nie 
tylko – RozMawiaMy 
z jego twóRCą, 
tyszanineM wojCieCheM 
wikaRkieM.

„twoje tychy”: który to już pana 
film o hokeju?
WOjciech Wikarek: 
– Czwarty. Pierwszy był film 
pt. „Gdyby nie to, że tak ślisko” 
z 1987 roku. Tytuł ten to cytat 
z popularnej piosenki zespołu 
Skaldowie, a powstała ona 
właśnie z myślą o mistrzostwach 
świata w 1976 roku i zresztą 

została wykonana przez Skaldów 
podczas imprezy. Film opowiada 
o sytuacji w polskim hokeju, 
a głównym jego bohaterem był 
nieżyjący już trener Werner Lin-
dner. W 2011 roku nakręciłem 
też film o tyskich Atomówkach, 
kiedy trzeci raz z rzędu zdobyły 
mistrzostwo Polski, a reprezenta-
cja kobiet po raz pierwszy wzięła 
udział w mistrzostwach świata. 
I jest jeszcze film „Czwarta 
tercja” o Pawle Łukaszce, 
który przerwał karierę sportową 
i został księdzem. Znamy się 
od lat, bo bronił w czasie, kiedy 
i ja grałem.

był pan zawodnikiem klubu, 
którego już nie ma – baildonu 
katowice.
– Jako młody chłopak trafiłem 
do Baildonu i grałem jako bram-
karz w zespołach juniorskich 
aż do wieku 19 lat, czyli mniej 
więcej 10 lat. Potem trzeba było 
jednak pomyśleć o pracy, więc 
zrezygnowałem z gry. Hokej 
jednak pozostał moją ulubioną 
dyscypliną.

od kiedy pan myślał o zrobieniu 
filmu o cudzie nad rawą, czyli 
o zwycięstwie polski z zsrr?
– Od dawna. To było dla 
mnie jedno z najwspanial-
szych sportowych przeżyć. 
Obejrzałem na mistrzostwach 
wszystkie mecze Polaków 

i niektóre inne spotkania. Część 
hokeistów występujących na tej 
imprezie znałem, to byli idole 
mojej młodości. Dlatego, kiedy 
zdecydowałem się nakręcić film, 
wiedziałem z kim rozmawiać, 
do kogo jechać i kogo prosić 
o pomoc. Chciałem uchwycić 
przede wszystkim atmosferę 
katowickich mistrzostw, 
dramaturgię, jaka im towa-
rzyszyła, bo przecież byliśmy 
blisko zdobycia medalu, oraz 
opowiedzieć o różnych 
wydarzeniach towarzyszących 
imprezie. To kolejny film, który 
zrobiłem we współpracy z Te-
lewizją Katowice. Dzięki temu 
miałem dostęp do materiałów 
archiwalnych.

a jak to się stało, że uczył pan 
jazdy na łyżwach ówczesną 
gwiazdę estrady urszulę sipińską.
– Brzmi to jak anegdota, ale 
to prawda. Moi rodzice pracowa-
li w Telewizji Katowice i wszyscy 
wiedzieli, że Wikarki mają syna 
Wojtka, który gra w hokeja. 
A telewizja była organizatorem 
programu rozrywkowego, który 
zaprezentowano widzom w cza-
sie mistrzostw, podczas dnia 
wolnego. Wzięło w nim udział 
kilka gwiazd, w tym Urszula 
Sipińska. Problem w tym, że cały 
program miał się odbywać 
na lodzie, a ona… nie umiała 
jeździć. Nie szukano więc daleko 

i telewizja mnie „obarczyła” za-
szczytem nauczenia piosenkarki 
jeździć. Wynajęto lodowisko 
w Oświęcimiu i tam przez dwa 
dni po trzy godziny uczyłem 
jeździć panią Urszulę. I udało 
mi się, bo w czasie występu 
poradziła sobie bardzo dobrze. 
Z tym związana jest kolejna 
anegdota, bo nasi czołowi 
hokeiści – Henryk Gruth, Karol 
Żurek, Henryk Pytel i Ryszard 
Nowiński towarzyszyli jej 
na lodowisku podczas występu. 
Jak opowiadał Heniu Gruth, nie 
było to takie łatwe, bo uszyto 
im garnitury na miarę i każdy 
nieostrożny ruch, nie mówiąc 
o upadku podczas występu, 
mógł rozerwać delikatne szewki 
spodni…

był hokej, praca na kopalni „piast”, 
a dopiero potem film.
– Poszedłem do górnictwa 
z przyczyn, że tak powiem 
ekonomiczno-mieszkaniowych 
i na „Piaście” przepracowałem 
35 lat w dziale mierniczym. 
Równocześnie jednak, z racji 
tego, że jestem technikiem foto-
grafii, robiłem zdjęcia, dokumen-
tując życie na kopalni – na dole 
i na powierzchni. Kiedy pojawił 
się sprzęt VHS, wszyscy zaczęli 
kręcić, a kopalnie i zakłady pracy 
chciały mieć filmy na własny 
użytek. Dyrekcja kupiła sprzęt 
i zrobiliśmy godzinny film o tym, 
jak kopalnia świetnie fedruje. 
Potem śmialiśmy się, że był 
to film o godzinę za długi…

jak to się stało, że nie został 
pan… muzykiem?
– (śmiech): Wiem o czym 
pan mówi. Moi rodzice byli 
muzykami, tata był pianistą, 
kompozytorem, dyrygentem, 
pracował z czołowymi polskim 
orkiestrami, w moim domu 
zawsze było pełno muzyki, prze-
wijali się ludzie związani z polską 
estradą. No więc któregoś dnia 
poszedłem do cioci na lekcję gry 
na fortepianie. Ale po trzech lek-
cjach oznajmiłem, że nie mogę 
więcej przychodzić, bo w tym 
czasie mam trening… Jednak 
coś mi pozostało, bo muzyka, 
dźwięk jest zauważalna w moich 
filmach, odgrywa dużą rolę, 
dopełnia całości.

nakręcił pan 21 filmów, które 
zdobyły 175 nagród. o wszystkich 
nie porozmawiamy, ale był film 
o pańskim ojcu, dyrektorze 
orkiestry polskiego radia 
i telewizji w katowicach pt. 
„irek” i film „najdłuższa szychta” 
z narratorem janem peszkiem.
– Ten pierwszy jest bardzo osobi-
sty, bo starałem się pokazać ojca 
takim, jakim go zapamiętałem 
i jak zapamiętali go inni. Z kolei 
drugi, o strajku na kopalni 
„Piast”, to efekt moich przeżyć, 
bo uczestniczyłem w tamtych 
wydarzeniach. Patrząc z per-
spektywy czasu, te filmy mają 
wyjątkowe znaczenie – 12 osób, 
które wystąpiły w filmie „Irek” 
już z nami nie ma, podobnie jest 
ze świadkami wydarzeń na „Pia-
ście”. Nie ma już przywódców 
strajku, wielu osób, którzy go 
organizowali, nie ma ówczesnego 
dyrektora… Z czasem te filmy 
stały się dokumentami z praw-
dziwego zdarzenia i cieszę się, 
że udało mi się to zarejestrować. 
To samo z filmem „Hanys”. Trzej 
wybitni kolarze, którzy w nim 
wystąpili – Hanusik, Szurkowski 
i Gazda – już odeszli.

odbyły się dwie premiery filmu 
„kryptonim obiekt, czyli cud nad 
rawą” – w katowicach i w tychach. 
była to kolejna okazja, by spotkać 
się z bohaterami filmu, ale 
i kibicami.
– Atmosfera tych spotkań była 
fantastyczna i myślę, że film 
się spodobał, zresztą mam już 
pierwsze opinie i wszystkie 
są pozytywne. Na premierze 
w Katowicach byli wszyscy 

hokeiści, którzy mogli przyje-
chać. Nie było Stefana Chowańca 
ze względów zdrowotnych 
i Józefa Stefaniaka z Łodzi, 
który zarezerwował nawet pokój 
w hotelu, ale miał wypadek 
samochodowy. Na szczęście nic 
mu się nie stało… Większość 
była obecna – Ziętara, Jaskierski, 
Gruth, Marcińczak, trener 
Mruk, który wtedy był trenerem 
bramkarzy, Jobczyk, Zabawa, 
Jajszczok i inni.

a jakie plany na najbliższą 
przyszłość? pojawił się już jakiś 
temat na kolejny film?
– Nie, jeszcze szukam, zastana-
wiam się…. Może trzeba byłoby 
coś zmienić? Im jestem starszy, 
tym robię dłuższe filmy. Kiedyś 
moim rozpoznawalnym znakiem 
był film krótki, szybki, z wesołą 
puentą. Trudno porywać się 
na fabułę, skoro moja ekipa 
jest… jednoosobowa, czasami 
tylko proszę przyjaciół o pomoc, 
bo bywa, że trzeba się narobić, 
by sprzęt gdzieś wnieść, ustawić, 
itd. Po dwóch premierach 
„Cudu nad Rawą” chcę trochę 
odpocząć. A pomysł może 
pojawić się w każdej chwili… 
Poszedłem kiedyś do Tyskiej 
Galerii Sportu i zobaczyłem 
zdjęcie Zygmunta Hanusika. 
Dopiero wtedy skojarzyłem, 
że przecież mieszka w Tychach. 
Zdobyłem numer telefonu, 
zadzwoniłem i tak się zaczęło. 
No więc na razie odpoczywam. 
Jestem w tej dobrej sytuacji, że… 
nic nie muszę.
RozMawiaŁ: 
leszek sobieRaj ●

cuda się zdarzają
RozMawiaMy z wojCieCheM wikaRkieM, jEDNyM Z NAjBARDZIEj uTyTułOWANyCh TWóRCóW KINA NIEZALEżNEGO, 
AuTOREM fILMu „KRyPTONIM OBIEKT, CZyLI CuD NAD RAWą”.

Autor w Tyskiej Galerii Sportu w czasie premiery swojego poprzedniego 
filmu „Hanys”, opowiadającego o Zygmuncie Hanusiku.

Wojciech Wikarek i jego narzędzie pracy.
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27 lipCa, wtorek
godz. 9 – NORDIC WALKING 
– zajęcia Aktywni 60+ (OW 
Paprocany)
godz. 9.30 – ZuMBA KIDS i aerobik 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 10 – jOGA – zajęcia dla 
chętnych (Kompleks Sportowy 
Paprocany)
godz. 10.20 – ZuMBA KIDS 
i aerobik dla dzieci 7-16 lat (boisko 
przy ul. Nowej)
godz. 16 – „KAPITAN BAjER” 
– animacje dla dzieci w dzielnicy 
Wartogłowiec z cyklu „Wejdź 
do świata bajek” (plac zabaw 
ul. Cmentarna 54)
godz. 17 – „PRZyGODA 
Z PRZyRODą” – warsztaty dla 
mieszkańców os. A (kościół 
Miłosierdzia Bożego, ul. Andersa 25)
godz. 19 – STAND-uP: Adam Van 
Bendler w programie „Placebo” 

(Klub muzyczny underground, 
pl. Korfantego 1)

28 lipCa, środa
godz. 9 – GIMNASTyKA 
prozdrowotna dla seniorów (Klub 
MCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)
godz. 9.30 – ZuMBA KIDS i aerobik 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 10.20 – ZuMBA KIDS 
i aerobik dla dzieci 7-16 lat (boisko 
przy ul. Nowej)
godz. 10.20 – ZDROWy 
KRęGOSłuP – warsztaty dla 
mieszkańców os. A (kościół 
Miłosierdzia Bożego, ul. Andersa 25)
godz. 16 – BAjTLE W PLENERZE 
– cotygodniowe animacje dla 
dzieci na os. L (plac zabaw przy 
ul. Legionów Polskich)
godz. 16 – WAKACyjNE MOTyLKI 
– zajęcia kreatywne dla dzieci 
(MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 
16)
godz. 17 – ZDROWy KRęGOSłuP, 
Survival – warsztaty dla mieszkańców 
os. A (kościół Miłosierdzia Bożego, 
ul. Andersa 25)
godz. 17 – fITNESS 
na Wartogłowcu (boisko przy ZS-P 
nr 3, ul. Cmentarna)
godz. 18 – TAI ChI z instruktorem 
(boisko OW Paprocany)

29 lipCa, czwartek
godz. 9 – NORDIC WALKING 
– zajęcia Aktywni 60+ (OW 
Paprocany)

godz. 9.30 – ZuMBA KIDS i aerobik 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 10.20 – ZuMBA KIDS 
i aerobik dla dzieci 7-16 lat (boisko 
przy ul. Nowej)
godz. 16 – „STANy 
ZjEDNOCZONE” – animacje dla 
dzieci z dzielnicy Czułów w cyklu 
„Podróże po świecie” (plac Krystyny 
Ryguły)
godz. 16 – SZTuKA X MuZy 
– projekcja filmu dla dorosłych 
„Kłamstewko” (MBP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – jOGA – zajęcia dla 
chętnych (Kompleks Sportowy 
Paprocany)
godz. 17 – POZNAj jEZIORO 
– EKORyby – rodzinne warsztaty 
plastyczne (Muzeum Miejskie, 
pl. Wolności 1)
godz. 17 – BAjKOOPOWIADACZ 
dla dzieci (MBP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

30 lipCa, piątek
godz. 9.30 – ZuMBA KIDS i aerobik 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 10 – TAI ChI – zajęcia 
Aktywni 60+ (ośrodek sportowy 
przy ul. Brzozowej lub OW 
Paprocany)
godz. 10.20 – ZuMBA KIDS 
i aerobik dla dzieci 7-16 lat (boisko 
przy ul. Nowej)
godz. 11-14 – EXTREME CITy 
(skatepark w Parku jaworek)

godz. 16 – BAjKOTEKA: projekcja 
filmu dla dzieci „Superagentka” (MBP 
– Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 20 i 21.15 – MuZyCZNE 
WIECZORy NAD jEZIOREM: koncert 
„Znane melodie w kameralnym 
ujęciu” w wykonaniu Agnieszki 
Zimnej i Piotra Pudełko (OW 
Paprocany)

31 lipCa, sobota
godz. 8 – jOGA – zajęcia dla 
chętnych (Kompleks Sportowy 
Paprocany)
godz. 8 – POZNAj jEZIORO – ptaki 
znad jeziora – rodzinny spacer 
edukacyjny (zbiórka: przystań 
kajakowa Paprocany)
godz. 9 – NORDIC WALKING 
– warsztaty dla mieszkańców 
os. A (kościół Miłosierdzia Bożego, 
ul. Andersa 25)
godz. 9.30 – fITNESS 
na Wartogłowcu (boisko przy ZS-P 
nr 3, ul. Cmentarna)
godz. 9.30 – ZuMBA KIDS i aerobik 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 10 – TySKIE ŚNIADANIE 
– impreza kulinarno-kulturalna (OW 
Paprocany)
godz. 10.45 – ZuMBA KIDS 
i aerobik dla dzieci 7-16 lat (boisko 
przy ul. Nowej)
godz. 11 – „W STRONę 
NOWOCZESNOŚCI: Osiedle D” 
– spacer architektoniczny (zbiórka: 
przed wejściem do urzędu 
Skarbowego, al. Niepodległości 60)

godz. 15 – MOTOPIKNIK DLA RR 
– zabawy i animacje dla dzieci, pokaz 
filmu i koncert (Riedel Music Club, 
ul. Oświęcimska 53)
godz. 18.30 – MuZyCZNE 
OGRóDKI NA BACZu: koncert zespołu 
hipnoza just Duet (pl. Baczyńskiego)

1 sieRpnia, niedziela
godz. 8 – NORDIC WALKING 
w żwakowie (zbiórka: rejon stacji PKP 
Tychy żwaków)
godz. 16 – „ALICjA PO DRuGIEj 
STRONIE LuSTRA” – spektakl Teatru 
Papahema (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

2 sieRpnia, poniedziałek
godz. 9.30 – ZuMBA KIDS i aerobik 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 10.20 – ZuMBA KIDS 
i aerobik dla dzieci 7-16 lat (boisko 
przy ul. Nowej)
godz. 18 – TAI ChI z instruktorem 
(boisko OW Paprocany)

31 lipCa godz. 15, 
Motopiknik, Riedel MusiC 
Club, ul. oświęCiMska 53
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Miejska biblioteka 
publiCzna świętuje 
w tyM Roku jubileusz 
65–leCia. to najstaRsza 
instytuCja kultuRy 
w naszyM MieśCie. 
z tej okazji 
pRzygotowywana jest 
książka, któRa Ma się 
ukazać w sieRpniu, 
bowieM wŁaśnie 9 
sieRpnia 1956 podjęto 
deCyzję o utwoRzeniu 
książniCy. 
w Chwili powstania 
jej księgozbióR liCzyŁ 
8 tys. książek, obeCnie 
jest iCh 334 tys. oRaz 
kilkadziesiąt tysięCy 
zbioRów speCjalnyCh.

Historia obecnej Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej sięga jed-
nak znacznie wcześniej – jest 
ona bowiem spadkobierczynią 
działającego w latach między-
wojennych Towarzystwa Czy-
telni Ludowych. Po II wojnie 
światowej powołano bibliotekę 
gminną, która działała do 1955 
roku w prywatnym domu przy 
ulicy Sienkiewicza. Rok póź-
niej, po podjęciu uchwały przez 
Miejską Radę Narodową o po-
wołaniu biblioteki, MBP otrzy-
mała lokal przy ul. Bieruta 9 
(obecnie ul. Batorego, gdzie dziś 
mieści się filia nr 3) na osiedlu 
B. Pierwsze dziesięciolecie dzia-
łalności tyskiej biblioteki upły-
nęło głównie na tworzeniu za-
lążków przyszłego księgozbioru, 
czyli intensywnym gromadzeniu 
książek. Pierwszym kierowni-

kiem została Joanna Micha-
łowska. Biblioteka zatrudniała 
wówczas 5 bibliotekarzy, a księ-
gozbiór liczył 8 tys. W dwóch 
pomieszczeniach zorganizo-
wano wypożyczalnię dla do-
rosłych i dzieci oraz niewielką 
czytelnię czasopism. Zajmowa-
no się tam również gromadze-
niem i opracowaniem zbiorów. 
To była pierwsza tyska Bibliote-
ka Centralna. Pomimo różnych 
trudności następował systema-
tyczny rozwój sieci filii, a ide-
ałem, do którego dążono, było 
założenie ich na każdym tyskim 
osiedlu.

Książkę o historii tyskiej książ-
nicy napisały pracownice MBP 
Maria Bisztyga i Katarzyna Ku-
rasiewicz.

– Pomysł uczczenia jubileuszu 
naszej biblioteki poprzez wyda-
nie publikacji, narodził się trzy 
lata wcześniej z inicjatywy dy-
rektor Anny Krawczyk – mówi 
Maria Bisztyga. – Książka jest 
opowieścią o historii placówki, 
ale napisaną przez bibliotekarzy 
i z bibliotekarskiej perspektywy. 
To rodzaj gawędy, przedstawia-
jącej tyską książnicę w interesu-
jący i w przyjemny sposób. Za-
leżało nam na tym, by pokazać 
jak różnorodna, ciekawa i odpo-
wiedzialna bywa praca bibliote-
karza, tym bardziej, że spora jej 
część jest niewidoczna dla użyt-
kownika.

Książka ma przybliżyć dro-
gę MBP od jednej placówki 
na osiedlu B do nowoczesnej, 
multimedialnej, posługującej no-
woczesnymi technikami bibliote-

ki wielkomiejskiej, funkcjonują-
cej w rozległej sieci terytorialnej. 
Będzie w niej o olbrzymim postę-
pie technologicznym, jaki się do-
konał przez ponad sześć dekad. 
Ale jej dzieje ukazane są na tle 
przemian, jakie następowały 
w Tychach, oraz w jaki sposób 
zmieniające się potrzeby i zainte-
resowania czytelnicze mieszkań-
ców wpływały na kształtowanie 
się księgozbioru.

– Pragniemy także pochwalić 
się bogatą ofertą wydarzeń kultu-
ralnych, których zorganizowaliśmy 
w ciągu tych 65 lat naprawdę wiele 
– wyjaśnia Maria Bisztyga. – Nie 
zabraknie również wspomnień by-
łych pracowników, którzy zostawi-
li świadectwo o tym, czego można 
dokonać „z miłości do ludzi i ksią-
żek”. Przywołujemy daty, ważne 
wydarzenia, osoby zasłużone w 65-
letniej historii Biblioteki.

Napisanie książki poprzedzi-
ły długotrwałe prace związane 
z przeglądem materiałów archi-
walnych, dokumentacji biblio-
teki, prac magisterskich, piś-
miennictwa branżowego, jak 
również publikacji o Tychach 
i województwie śląskim.

– Gromadzi l iśmy fakty, 
zbieraliśmy archiwalne foto-
grafie. Wykonywaliśmy aktu-
alne zdjęcia na potrzeby pub-

likacji. Wszystko to nie byłoby 
możliwe bez zaangażowania 
i twórczego wysiłku pracow-
ników biblioteki. Nieocenio-
ną pomocą służyły nam także 
osoby najdłużej związane z ty-
ską książnicą, a wspomnienia 
i anegdoty przez nich przyto-
czone nadały opowieści nieco 
humoru i żywszych barw – do-
daje Maria Bisztyga.
leszek sobieRaj ●

książka na jubileusz
65 lat Miejskiej biblioteki publiCznej – NAjSTARSZEj INSTyTuCjI KuLTuRy W TyChACh.

Jeszcze do niedawna szukając książek w bibliotece posługiwaliśmy się takim katalogiem i 
spędzaliśmy godziny w czytelni kartkując encyklopedie, słowniki i leksykony.

M
BP
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B I O
K U C H E N N E

B I O
K U C H E N N E

ODPADY BIO-KUCHENNE, BIO-ZIELONE, POZOSTAŁE PO SEGREGACJI – ZMIESZANE, POPIÓŁ 
– INFORMACJA NT. WŁAŚCIWEGO SPOSOBU SEGREGACJI TYCH ODPADÓW

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY?

WWW.MASTER.TYCHY.PL

ODPADY
BIO-KUCHENNE
POJEMNIK/WOREK
BRĄZOWY
- przeznaczony na odpady

BIO-KUCHENNE
- odpady spożywcze /

pochodzenia roślinnego

WRZUCAMY: 
 odpady i resztki żywności pochodzenia 
roślinnego,

 obierki i ogryzki po owocach 
i warzywach, skórki od bananów, 

 resztki owoców cytrusowych,
 przeterminowane produkty spożywcze,
 odpady kuchenne (resztki żywności, 
pierogi z owocami, serem,
przeterminowane jogurty),

 fusy po kawie i herbacie,
 stary chleb, 
 przeterminowane wyroby cukiernicze,
ciasta, drożdżówki, itp.

 resztki produktów mleczarskich,
 ser biały i żółty, 
 oleje, oliwa, tłuszcze roślinne
(zlewamy do oryginalnego opakowania),

 jajka, skorupki jaj.

NIE WRZUCAMY: 
kości, mięsa,
odchodów zwierzęcych,
karmy dla zwierząt, żwirku dla kotów,
papierosów,
> wyrzucamy do POJEMNIKA NA ODPADY 
POZOSTAŁE PO SEGREGACJI (TZW. 
ZMIESZANE) – pojemniki szary),
tkanin, materiałów nieorganicznych,
papieru, 
materiałów i substancji 
zanieczyszczających
(np. zawierających metale ciężkie lub 
toksyczne związki organiczne).

 

NIE ZAPOMNIJ:
PRZED WYRZUCENIEM:  

WRZUĆ BEZ OPAKOWAŃ
Nie wrzucaj do pojemnika żywności w opakowaniach. 

 Zabrudzone opakowania należy wyrzucić do POJEMNIKA NA 
ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI (tzw. ZMIESZANE) – 
pojemniki szary.

WYRZUĆ W WORKU NA ODPADY BIO-KUCHENNE
LUB BEZPOŚREDNIO DO POJEMNIKA
Odpady spożywcze wyrzuć bezpośrednio do pojemnika lub 
w worku do tego przeznaczonym –  instalacja na odpady 
BIO-KUCHENNE już na pierwszym etapie wyeliminuje zbędne 
opakowanie.

  
WAŻNE: 
Odpady BIO-KUCHENNE służą do produkcji BIOGAZU, z którego 
w silnikach kogeneracyjnych produkowana jest energia 
elektryczna i cieplna.  
Dlatego wrzucaj do tego pojemnika/worka tylko i wyłącznie odpady 
wymienione powyżej – na odpady
BIO-ZIELONE przeznaczony jest
inny worek.

Droga jaką pokonują odpady BIO-KUCHENNE
W roku 2020 r. w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych zrealizowana została 
nowa inwestycja – rozbudowa instalacji fermentacji beztlenowej o moduł przygotowania odpadów BIO-kuchennych zbieranych 
selektywnie. 
Wybudowana została nowa hala, w  której powstała nowoczesna linia do rozładunku odpadów BIO-kuchennych, w  której 
zainstalowane zostały urządzenia, służące do przygotowania do dalszej obróbki tych odpadów. 
Przywożone do zakładu zbierane selektywnie odpady BIO-kuchenne trafi ają na  nową, wydzieloną halę, w której w pierwszej 
kolejności następuje proces usunięcia opakowań. Następnie wyodrębniona, biodegradowalna część poddawana jest 
rozdrobnieniu oraz higienizacji zgodnie z wymaganiami sanitarnymi w temperaturze 70 st. C, aby zapewnić całkowite uśnięcie 
baterii i pasożytów z bioodpadów. Finalnie bio-materiał jest poddawany procesowi fermentacji beztlenowej, w wyniku którego 
powstaje biogaz, z którego w silnikach kogeneracyjnych produkowana jest energia elektryczna i ciepło, wykorzystywane na 
potrzeby własne zakładu, jak również sprzedawana do sieci. 
SZCZEGÓŁY: www.master.tychy.pl – ZAKŁAD.

Problemy podczas segregacji odpadów BIO-KUCHENNYCH
Właściwa segregacja odpadów BIO-KUCHENNYCH stwarza problemy – szczególnie w  zabudowie 
wielorodzinnej, pomimo szeroko prowadzonej akcji informacyjnej oraz dokładnie opisanych pojemników, 
odpady kuchenne są niestety często wymieszane z odpadami pozostałymi po segregacji (komunalnymi), 
co zakłóca proces odzysku tych odpadów, dlatego też ostatecznie są odbierane jako odpady komunalne 
pozostałe po segregacji - zmieszane). 

Sposób odbioru odpadów BIO-KUCHENNYCH – TYCHY:

Zabudowa jednorodzinna Odbiór realizowany jest co dwa tygodnie przez cały rok 
– zgodnie z harmonogramem.

Zabudowa wielorodzinna
Odbiór realizowany jest od 1 kwietnia do 31 października (dwa razy 
w  tygodniu), a  od 1 listopada do 31 marca (1 raz w  tygodniu) – zgodnie 
z harmonogramem, którym dysponuje spółdzielnia/zarządca nieruchomości.

ODPADY
BIO-ZIELONE
WOREK
BRĄZOWY
- przeznaczony na odpady

BIO-ZIELONE: trawę i liście

WRZUCAMY: 
 skoszoną trawę z przydomowego 
ogródka (świeżo skoszona, sucha trawa, 
siano), 

 liście, 
 kwiaty cięte i doniczkowe (zwiędłe 
kwiaty, rośliny),

 niewykorzystane, miękkie części 
uprawianych roślin, chwasty, korzenie 
roślin, 

 drobno pocięte gałązki krzewów, 
rozdrobnione gałęzie drzew, chrust, 

 korę drzew, ogrodową, czyste trociny.

NIE WRZUCAMY: 
odpadów kuchennych, 
kości, mięsa,
odchodów zwierzęcych,
karmy dla zwierząt, żwirku dla kotów,
papierosów,
tkanin, materiałów nieorganicznych,
papieru, 
materiałów i substancji 
zanieczyszczających.

NIE ZAPOMNIJ:
PRZED WYRZUCENIEM:

POŁAM/ROZDROBNIJ  
Przed wyrzuceniem rozdrobnij większe gałęzie, tak aby zmieściły 
się w worku.

WAŻNE: 
Odpady BIO-ZIELONE służą do produkcji KOMPO-MASTER, 
wysokiej jakości kompostu do polepszania jakości gleb. 
Dlatego wrzucaj do tego worka tylko i wyłącznie odpady 
wymienione powyżej – na odpady pochodzenia KUCHENNEGO 
przeznaczony jest inny pojemnik/worek. 

ODDAJ DO PSZOK
PSZOK PRZYJMUJE TE ODPADY JAKO: 

Droga jaką pokonują odpady BIO-ZIELONE
W roku 2018 rozbudowany został Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych o plac 
z zadaszonymi boksami na dojrzewanie i przechowywanie świeżego kompostu uzyskanego z odpadów zielonych (trawy, liści). 
Po tej rozbudowie możliwe jest kompostowanie odpadów BIO-zielonych w  sposób skutkujący produkcją wysokiej jakości 
środka poprawiającego właściwości gleby – tzw. polepszacza glebowego.
W  związku ze zmianą Ustawy o  odpadach do zakładu zaczęły trafi ać ilości odpadów zielonych ponad dwukrotnie większe 
od zakładanych na etapie realizacji kompostowni. Inwestycja w  zakresie realizacji zadaszonych boksów na dojrzewanie 
i  przechowywanie uzyskanego kompostu, w  chwili obecnej pozwala zapewnić miejsce na odpowiednie dojrzewanie 
i przechowywanie niniejszego kompostu do czasu jego odbioru. Możliwa jest również sprzedaż uzyskiwanego kompostu pn. 
KOMPO-MASTER, który uzyskał wszystkie niezbędne certyfi katy. Tym samym w procesie kompostowania odpadów zielonych 
powstaje produkt, który sprzedawany jest zainteresowanym odbiorcom zewnętrznym w cenie 10 zł/tonę.
SZCZEGÓŁY: www.master.tychy.pl – KOMPO-MASTER.

O czym należy pamiętać segregując odpady BIO-ZIELONE
Odpady bio-zielone i odpady bio-kuchenne to dwa różne rodzaje odpadów, dlatego nie wolno ich mieszać! Trawę i inne odpady zielone wkładamy do brązowego 
worka, który dostarcza fi rma odbierająca odpady/zarządcy nieruchomości. Można też kupić brązowy worek we własnym zakresie. Niestety, jeśli włożymy trawę 
do worka innego koloru niż brązowy - nie zostanie ona zabrana. Pamiętajmy, by wyrzucając większe gałęzie, rozdrobnić je tak, aby zmieściły się w worku. 
Z kolei odpady kuchenne wyrzuca się do brązowego pojemnika lub worka na odpady  bio - kuchenne. 
Ponadto, odpady bio-zielone można dostarczyć do jednego z dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK-u, przy ul. Serdecznej 
lub Katowickiej w Tychach. 

Sposób odbioru odpadów BIO-ZIELONYCH – TYCHY:
Zabudowa jednorodzinna Odbiór realizowany jest w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – co dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem.

Zabudowa wielorodzinna
Odbiór realizowany jest od 1 kwietnia do 30 listopada (1 raz w tygodniu – dotyczy odpadów pochodzących z terenów 
wydzielonych dla potrzeb przydomowych ogródków, zgromadzonych w  oznaczonych workach przy altanach 
śmietnikowych) – zgodnie z harmonogramem którym dysponuje spółdzielnia/zarządca nieruchomości.

WRZUCAMY:
 ODPADY POCHODZENIA 
ROŚLINNEGO, 
NP. OBIERKI PO OWOCACH 
I WARZYWACH, 
SKÓRKI OD BANANÓW, 
 RESZTKI OWOCÓW CYTRUSOWYCH,
 PRZETERMINOWANE PRODUKTY 
SPOŻYWCZE,
 FUSY PO KAWIE I HERBACIE,
 STARY CHLEB, 
 PRZETERMINOWANE WYROBY 
CUKIERNICZE, CIASTA, 
DROŻDŻÓWKI, ITP.
 JAJKA, SKORUPKI JAJ.

wrzucaj produkty
bez opakowań 

ODPADY
KUCHENNE

reklama
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JAK POPRAWNIE 

WWW.MASTER.TYCHY.PL EcoHarmonogramie

ODPADY
POZOSTAŁE
PO SEGREGACJI 
(ZMIESZANE) 
POJEMNIK 
SZARY
- przeznaczony na odpady

pozostałe po segregacji
– zmieszane 

WRZUCAMY: 
 zużyte środki higieny osobistej: chusteczki higieniczne, 
nawilżające, wata, waciki, płatki kosmetyczne, patyczki do 
czyszczenia uszu, nici dentystyczne, pieluchy, smoczki dziecięce, 
podpaski, tampony, jednorazowe maszynki golenia,

 zabrudzone odpady papierowe: paragony sklepowe, zabrudzony, 
zawilgocony, tłusty papier (np. karton po pizzy, opakowanie po 
maśle), ręczniki papierowe,

 naczynia żaroodporne, zastawę stołową (np. talerze, kubki, 
filiżanki), szkło stołowe (np. kieliszki, szklanki, kufle), naczynia 
z duraleksu, porcelanę, ceramikę, fajans, kamionkę, kryształy, 
szkło zbrojone, lustra, szkło nietłukące, zniszczone okulary, szkła 
kontaktowe, bombki choinkowe, klosze ze szkła, 

 gumki do włosów, guziki, recepturki, szczoteczki do zębów, gąbki 
do naczyń, kąpielowe, ścierki, czyściki, soczewki kontaktowe, 
kredki, maty do ćwiczeń, magnesy na lodówkę,

 rękawiczki jednorazowe, gumowe, lateksowe oraz maseczki,
 drewniane klocki, puzzle i inne zabawki małych rozmiarów,
 przeterminowane, niezużyte kosmetyki, pełne lub z resztkami 
zawartości takie jak: cienie do powiek, podkłady do twarzy, 
szminki, tusze do rzęs, lakiery do paznokci, dezodoranty 
w sprayu, lakiery do włosów,
mydło w kostce,

 plastry, bandaże,
 zanieczyszczone styropianowe
naczynia, opakowania jednorazowe,

 filtry do wody,
 zapełnione worki do odkurzacza,
 wkłady do zniczy, resztki świec,
 kości, mięso, odchody zwierzęce, sierść,
 karma dla zwierząt, żwirek dla kotów,
 niedopałki papierosów,
 zużytą odzież, tekstylia, buty
– [oddaj do PSZOK].

NIE WRZUCAMY: 
odpadów, które można posegregować,
odpadów niebezpiecznych,
farb, lakierów, opakowań po żrących 
chemikaliach, opakowań po olejach 
samochodowych, rozpuszczalników, 
środków czyszczących, substancji do 
wywabiania plam, środków ochrony roślin 
i owadobójczych oraz pustych opakowań 
po nich, tonerów od drukarek,
> oddajemy do PSZOK
zużytego sprzętu RTV / AGD, żarówek 
energooszczędnych, zużytych świetlówek, 
> oddajemy do PSZOK, wystawiamy 
w ramach mobilnej zbiórki - zgodnie 
z harmonogramem, wystawiamy do altany 
śmietnikowej, wrzucamy do specjalnego 
pojemnika oraz oddajemy w sklepach 
podczas zakupu nowego urządzenia 
zużytych baterii,
> oddajemy do PSZOK lub wrzucamy

 do specjalnego pojemnika,
odpadów wielkogabarytowych,
> oddajemy do PSZOK lub 
wystawiamy w ramach 
mobilnej zbiórki - zgodnie 
z harmonogramem, wystawiamy 
do altany śmietnikowej,
odpadów remontowo – 
budowlanych
> oddajemy do PSZOK,
przeterminowanych lekarstw
> oddajemy do PSZOK 
i WYBRANYCH APTEK. 

NIE ZAPOMNIJ:
PRZED WYRZUCENIEM:  

Do pojemnika z odpadami pozostałymi po 
segregacji (zmieszanymi) nie wrzucamy 
surowców, które można posegregować.
Dlatego wrzucaj do tego pojemnika tylko 
i wyłącznie odpady pozostałe po segregacji 
– na odpady posegregowane przeznaczone 
są inne pojemniki/worki. 

  
WAŻNE: 
UWAGA NA ODPADY NIEBEZPIECZNE
Pamiętaj o odpadach niebezpiecznych. 
Te odpady można oddać w specjalnie 
wyznaczonych punktach w sklepach 
i aptekach, a także w punkcie selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. 
PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych), zorganizowanym 
przez gminę. Do PSZOK-u można również 
oddać GRUZ, ODPADY WIELKOGABARYTOWE 
i OPONY. Odpady do PSZOK-u należy 
dostarczyć własnym transportem.

PSZOK NIE PRZYJMUJE ZMIESZANYCH 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

ODDAJ DO PSZOK
PSZOK PRZYJMUJE ODZIEŻ I TEKSTYLIA

Unikajmy błędów  podczas segregacji
Często zdarza się, że na osiedlach z zabudową wielorodzinną, w pojemnikach przeznaczonych na odpady segregowane znajdują się odpady zmieszane 
- nieposegregowane. Jest to poważny błąd, w wyniku którego odpady zamiast trafi ć do recyklingu, tym samym stać się cennymi surowcami, trafi ają na 
wysypisko, gdzie zalegają latami zanieczyszczając środowisko. Prawidłowo prowadzona segregacja odpadów w naszych domach, ogranicza tony śmieci, 
które - jeśli trafi ą na wysypisko - stanowią poważne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. Dlatego tak istotna jest wiedza na temat tego, co nie powinno 
znaleźć się w pojemnikach na odpady segregowane. Z pewnością do pojemników na szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale nie mogą trafi ć odpady 
pozostałe po segregacji – tzw. zmieszane.

WYSZUKIWARKA ODPADÓW – rozwieje wątpliwości
Segregacja odpadów została wprowadzona przede wszystkim po to, aby odzyskiwać i przetwarzać ponownie jak najwięcej 
surowców, dzięki czemu zminimalizujemy negatywny wpływ zanieczyszczeń na środowisko. Dlatego zawsze, gdy mamy 
wątpliwości, gdzie coś wyrzucić, powinniśmy się upewnić, czy wybraliśmy dobrze. W  tym celu możemy posłużyć się 
wyszukiwarką odpadów, która została utworzona specjalnie dla mieszkańców miasta Tychy. Znajdziemy ją na stronie www.
master.tychy.pl oraz w EcoHarmonogramie, a także na stronie umtychy.pl. Dzięki temu udogodnieniu w przystępny sposób 
można sprawdzić, jak odpowiednio posegregować odpady oraz gdzie je można oddać.

POPIÓŁ 
POJEMNIK/WOREK  
CZARNY
- przeznaczony

na popiół
i żużel 

WRZUCAMY: 
 popiół i żużel z kotłowni, pieca kuchennego i centralnego 
ogrzewania, kominka, grilla, papierosa,   

 sadzę, 
 popiół ze spalania
węgla i drewna.

NIE WRZUCAMY: 
NIE NALEŻY MIESZAĆ POPIOŁU Z INNYMI 
ODPADAMI!

NIE ZAPOMNIJ:
WAŻNE: 

DO POJEMNIKÓW NALEŻY WRZUCAĆ 
WYŁĄCZNIE ZIMNY POPIÓŁ!

KOMUNALNYCH W DOMOWYCH 
PIECACH

Pylący problem - dlaczego segregujemy popiół?  
Największą uciążliwością technologiczną podczas mechanicznego sortowania odpadów 
jest popiół z kominków, czy pieców grzewczych – sypki, lepki i pylący. W zakładzie Spółki 
Master często powodował on awarię przenośników zacierając szybko obracające się 
elementy.
Najczęstszym problemem w procesie odzysku surowców, jest zanieczyszczenie odpadów 
segregowanych popiołem. Apelujemy, aby popiół i żużel – zimny – zbierać w pojemnikach, 
workach specjalnie do tego przystosowanych – czarnych (odpowiednio opisanych). Dzięki 
temu unikniemy wielu przestojów linii sortowniczej spowodowanych czyszczeniem.
W  tym zakresie MASTER-Odpady i  Energia Sp. z  o.o. realizuje kampanię „Segregacja 
popiołu” w  ramach której, we współpracy z  gminami, podstawiane zostają na bieżąco 
pojemniki na popiół, które zgodnie z harmonogramem odbierane są od mieszkańców.
SZCZEGÓŁY: www.ekomaster.tychy.pl  -  SEGREGACJA POPIOŁU

Nie dla spalanych odpadów – segregujmy, nie spalajmy i nie zatruwajmy!
W ramach akcji prowadzonej na rzecz walki ze smogiem (szczególnie w okresie grzewczym) Spółka MASTER przypomina 
o zakazie palenia odpadów w domowych paleniskach „NIE DLA SPALANYCH ODPADÓW”– SEGREGUJMY, NIE SPALAJMY 
I NIE ZATRUWAJMY!
Celem tej kampanii jest uświadomienie mieszkańcom domów ogrzewanych piecami centralnymi, jak niebezpieczne dla 
środowiska jest spalanie odpadów. Akcja prowadzona jest na rzecz walki ze smogiem. Smog to śmiertelny problem, 
który szczególnie w  okresie jesienno-zimowym dotyka nas wszystkich, zarówno mieszkańców dzielnic z  zabudową 
jednorodzinną, jak i  zabudową wielorodzinną. Dym ze spalanych odpadów to trucizna, która z każdym oddechem może 
mieć śmiertelne konsekwencje. Istotne jest, aby ogrzewać z głową – ekologicznie, nie przyczyniając się do emitowania do 
atmosfery toksycznych związków.
Statystycznie, w ciągu roku każdy z nas wytwarza ok. 300 kg różnych odpadów – pamiętajmy, że domowy piec nie jest 
miejscem w którym powinny się one znaleźć – to nie domowa spalarnia śmieci!
SZCZEGÓŁY: www.ekomaster.tychy.pl  -  NIE! DLA SPALANYCH ODPADÓW 

WRZUCAMY WYŁĄCZNIE ODPADY 
POZOSTAŁE PO SEGREGACJI 
TWORZYW SZTUCZNYCH, 
METALI, SZKŁA, PAPIERU,  
ODPADÓW KUCHENNYCH:

 ZABRUDZONE OPAKOWANIA,
 ZUŻYTE ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ, 
NP. WATA, WACIKI, 
PIELUCHY, PODPASKI,  
CHUSTECZKI HIGIENICZNE,
 NIEDOPAŁKI PAPIEROSÓW,
 MIĘSO, KOŚCI,
 WORKI Z ODKURZACZA,
 CERAMIKĘ.

odpady, którychnie można jużposegregować

ODPADY
POZOSTAŁE
PO SEGREGACJI
ZMIESZANE

wszystko,
czego nie można wrzucić

do pozostałych pojemników,
a co nie jest odpadem 

niebezpiecznym

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
TYCHY:  ul. Serdeczna i ul. Katowicka

Regulamin oraz Informator Przyjęcia Odpadów do PSZOK – dostępny na

WWW.MASTER.TYCHY.PL
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ogłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

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

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

æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16
æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 
ul.	Filaretów	31

æ  Szpital	Wojewódzki,	ul.	Edukacji	102
æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ  Centrum Integracji Społecznej, ul. Edukacji 11
æ  TSM	OSKARD,	ul.	Dąbrowskiego	39
æ  Uniwersytet	Trzeciego	Wieku	w Tychach, 
ul.	Ciasna	3

æ  Wojskowa	Komenda	Uzupełnień,	
ul. Cyganerii 51

æ  Tyskie Hale Targowe 

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9

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

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

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

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

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

ul. Baczyńskiego 2
æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 
Warszawy	26

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

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

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul.	Sikorskiego	101

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

ul. Narcyzów, Piaskowa
æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47
æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 
ul.	Urbanowicka	33

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

æ  Sklep	Lewiatan	ul.	Wyszyńskiego
æ  Strefa	Smaku	róg	Wyszyńskiego	

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

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

kaRieRa/edukaCja

auto:
AUTOSKUP	KUPIĘ	KAŻDE	AUTO!	NAJLEPIEJ	
ZAPŁACĘ!	603	578	739

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

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

Elektryk. Tel. 504 877 825
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 

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.
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

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

Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 
Pranie narożników, materacy, foteli, kom-
pleksowe sprzątanie mieszkań, aparta-
mentów. PUCUŚ Glancuś 533-872-049
Malowanie, gładź, płytki TANIO 694 423 
810
Firma	budowlana	wykonuje	malowanie	
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223

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

MT-BUD firma budowlana, wykonuje: po-
krycia dachowe, malowanie, docieplenia, 
wykończenia oraz inne prace. Kontakt: 
459 344 047

Finanse:

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

pRaCa:

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

Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095

nieRuChoMośCi:

KUPIĘ

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

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

KUPIĘ	MIESZKANIE	ZA	GOTÓWKĘ.	MOŻE	
BYĆ	DO	REMONTU.	RÓWNIEŻ	Z	PROBLE-
MEM:	-ZADŁUŻONE,	-	KOMORNIK,	-HIPO-
TEKA,	-WYKUP	LOKATORSKI,	-SPRAWY	
SPADKOWE,	-	POMOC	PRAWNA,	WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ.	TEL.	737	938	416
Kupię garaż na os. H  - za gotówkę. Tel: 
501 503 735. 
Kupię za gotówkę mieszkanie. Telefon: 
501 503 735. 

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

SPRZEDAM
Sprzedam garaż przy ul. G. Roweckiego 
obok starej myjni. Cena 36.000 zł Tel. 502 
338 823

autoreklama

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

Sprzedam mieszkanie Tychy, al. Niepod-
ległości.	2/3	pokoje,	I	piętro	z	dużym	bal-
konem, metraż – 44,60 m2 + piwnica. 
Cena – 243 000 zł.  Tylko w BN VOTUM: 
501 503 735.
Sprzedam mieszkanie po remoncie os. 
H, M-3, 47 m2, wieżowiec. Cena – 282 
000 zł. Do negocjacji.  Tylko w 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.

WYNAJMĘ

Szukam mieszkania, pokoju do wynajęcia 
783 516 447 , 722 151 747
Do wynajęcia umeblowany pokój tel. 609 
192 905
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.

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 witry-
ny 150m2. cena 640000zł VIPART 501 
396 663

Lachowice, Dom,160m2,działka 592m2ce-
na 349000zł, VIPART 501396663
Tychy, dom inwestycyjnie - 9 kawalerek, 
cena 675000 zł VIPART 501 396 663
Tychy Paprocany, działka zieleń eko, pow. 
3170m2, cena 221900 zł VIPART 509 733 
966
Tychy	Wartogłowiec,	działka,	pow.1277	
m2,	cena	170zł/m2	VIPART	790	855	188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
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
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 mieszkania 1,2,3 pokojowe z 
balkonem i windą już od 5300 m2 tel.696
-493-977 www.ihn.com.pl

Tychy os Z pow.56,5 m2 widok na Papro-
cany możliwośc zrobienia 3 pokoi, balkon 
duża piwnica 3 piętro cena 310.000 zł tel. 
696-493-977 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 
Dom wolnostojący Mikołów-Kamionka 4 
pokoje, działka 407 m2 cena 599.000 zł tel 
696-493-977, www.ihn.com.pl
Dom wolnostojący Kobiór duża działka 
800 m2, 5 pokoi, cena 390.000 zł do nego-
cjacji  tel. 886309-197 www.ihn.com.pl 
Tychy- Czułów Dom w zabudowie bliź-
niaczej z garażem o pow 129 m2  cena 
485.000 zł tel. 886309-197 www.ihn.
com.pl 
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl 
Lędziny Dom wolnostojący-dwurodzinny 
o pow ok 250 m2 działka 670 m2 cena 
369.000 zł 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/	m-ce	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
Lędziny mieszkanie 3 pokojowe, 63,1 m2, 
290 tys., 3p, 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. C, 35,5 m2, do wynajęcia miesz-
kanie 2 piętro w niskiej zabudowie, ka-
walerka czynsz 1100 zł + media www.
ASTON.com.pl 728-713-101
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. O, 51 m2, do wynajęcia mieszka-
nie na pierwszym piętrze, jest winda, sa-
lon z balkonem, sypialnia, osobna widna 
kuchnia  czynsz 1600 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 4 Pory Roku, do wynajęcia 50 m2, 2 
przestronne pokoje, piękny duży balkon, 
umeblowane, wysoki standard, możli-
wość	wynajecia	garażu,	czynsz	1900	zł/
mc + opłaty i media 731 713 100 www.
ASTON.com.pl
Tychy os. B wysoki standard dla wyma-
gającego klienta, mieszkanie 2 pokoje z 
balkonem, kompletnie umeblowane i wy-
posażone. Czynsz 2200 zł + media www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, 4 Pory Roku, mieszkanie do wy-
najęcia, 4 pokoje, 78 m2, umeblowane, 
w	pełni	wyposażone,	czynsz	2800	zł/mc	
+ media, 519 595 671, www.ASTON.
com.pl
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 199.000 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,	działki	budowla-
ne, dostępne wszystkie media, cena 400 
zł/m2	www.ASTON.com.pl	519-595-674
Tychy,	Wygorzele	1667	m2,	działka	bu-
dowlana, wszystkie media, cena 383.410 
zł www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, Jaroszowice, wąska działka 6613 
m2, cena 599.000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Lędziny Blych, działka 9706 m2, cena 
873.540 zł, www.ASTON.com.pl 731-
713-100
Pszczyna, osiedle Daszyńskiego, cicha 
uliczka, „amerykanka”, pow. 175 m2, dół 
do remontu, góra w stanie do wprowadze-
nia, 5 pokoi, działka 577 m2, 499.000zł, 
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
Tychy, w pobliży placu Baczyńskiego, 
dom wolnostojący z budynkiem gospo-
darczym, działka 651 m2, w planie zago-
spodarowania	12MWU	z	dopuszczeniem	
lokali użytkowych, cena 999.000 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
SPRZEDŻ	Mieszkań	i	Apartamentów	De-
veloperskich w Tychach– INDOMO tel. 
508 063 856 szczegóły na www.indomo.
info.pl	oraz	www.facebook.com/indo-
motychy
SPRZEDŻ Mieszkań i Apartamentów 
Developerskich w Katowicach, Mi-
kołowie i Tychach– INDOMO tel. 508 
063 856 szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
Nowe Działki budowlane – Bojszowy 
Nowe	–	pow.	ok.	1000m2	–	cena:150	zł/
m2 - INDOMO tel. 508 063 856 szczegóły 
na www.indomo.info.pl oraz www.fa-
cebook.com/indomotychy
NOWOCZESNY APARTAMENT W TY-
CHACH GOTOWY DO ZAMIESZKANIA – 
pow. 106m2 + ogródek + dwa miej-
sca parkingowe pod budynkiem. 
Osiedle nowych domów jednorodzin-
nych. Tychy Paprocany -INDOMO tel. 
508 063 856 szczegóły na www.indo-
mo.info.pl oraz www.facebook.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

inne:

reklama

autoreklama
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w najbliższy piątek 
o godz. 20.30 na MuRawę 
stadionu Miejskiego 
pRzy ul. edukaCji 7 
wyjdą zespoŁy gks 
tyChy i Łks Łódź, 
by zainauguRować 
RozgRywki nowego 
sezonu w i lidze.

Podopieczni trenera Artura Der-
bina przystąpią do nich z nieza-
bliźnioną jeszcze chyba raną 
po sezonie ubiegłym, kiedy to – 
mimo zajęcia trzeciego miejsca 
w tabeli i znakomitej sytuacji 
wyjściowej przed barażami – 
rozczarowali kibiców i siebie sa-
mych i nie uczcili 50-lecia klubu 
awansem. Trzeba jednak szybko 
o tym zapomnieć i spróbować 
po raz kolejny…

Jaki będzie GKS w nowym se-
zonie – to pokażą dopiero mecze. 
Wiemy na pewno, że kadra GKS 
nie została poważnie osłabiona, 
bo poza odejściem Bartosza Szeli-
gi, klub rozstał się z graczami, któ-
rzy nie zyskali uznania trenerów. 
Wielu wzmocnień także nie odno-
towaliśmy, ale przecież nie o ilość, 
lecz o jakość chodzi. Miejmy na-
dzieję, że Tomáš Malec, Marcin 
Kozina i Gracjan Jaroch będą do-

brą zmianą w ataku, do którego 
w poprzednich rozgrywkach było 
najwięcej pretensji.

Dość obiecująco wypadły 
przedsezonowe sparingi, a zwłasz-
cza ostatni, w którym tyszanie 
pewnie pokonali ligowego rywa-
la z Jastrzębia 5:2. Mecz rozegrano 
na dystansie 4x30 minut i patrząc 
na skład GKS z pierwszej poło-
wy wydaje się, że był on najbliż-
szy temu, co zobaczymy w piątek. 

Tę pierwszą, godzinną połowę ty-
szanie wygrali 3:1, po dwóch go-
lach Tomáša Malca i trafieniu Se-
bastiana Stebleckiego. W drugiej 
części swoje gole dołożyli Nemanja 
Nedić i Michał Staniucha, a że go-
ście trafili tylko dwa razy w ciągu 
120 minut, sparing zakończył się 
wysokim zwycięstwem drużyny 
Artura Derbina.
gks tychy – gks jastrZĘBie 
5:2 (3:1). Gole: Malec (21’, 30’), 

Steblecki (34’), Nedić (72’), Sta-
nioucha (114’) oraz Rumin (39’ 
z karnego), Balboa (118’).
gks tychy: I połowa: Jałocha 
– Mańka, Sołowiej, Szymura, 
Wołkowicz – Kozina, Steblecki, 
Żytek, Grzeszczyk, Biel – Malec. 
II połowa: Jałocha (91’ Odyjew-
ski) – Połap, Nedić, Zarębski, 
Stefaniak – Staniucha, Paprzy-
cki, Misztal, Orliński, K. Piątek 
– Jaroch. ww ●

Kadra GKS Tychy na sezon 2021/22.
W	górnym	rzędzie	od	lewej:	Oskar Paprzycki, Łukasz Grzeszczyk, 

Łukasz Sołowiej, Tomáš Malec, Nemanja Nedić, Kamil Szymura, 
Sebastian Steblecki, Michał Staniucha, Marcin Kozina, Marcel Misztal, 

Krzysztof Wołkowicz, Dorian Orliński, Krzysztof Machowski.
W	środkowym	rzędzie	od	lewej: Artur Sip, Wiktor Żytek, Maciej Mańka, 
Damian Nowak, Adrian Odyjewski, Kacper Dana, Marcel Stefaniak, 
Jakub Piątek, Kacper Piątek, Bartosz Zarębski, Miłosz Pawlusiński.

W	dolnym	rzędzie	od	lewej:	Gracjan Jaroch, Bartosz Biel, Leszek 
Simiłowski (fizjoterapeuta), Tomasz Rogala (trener bramkarzy), 
Tomasz Horwat (asystent trenera), Artur Derbin (trener), Kacper 

Jędrychowski (asystent trenera), Grzegorz Kiecok (kierownik drużyny), 
Łukasz Tatoj (fizjoterapeuta), Kamil Kargulewicz, Dominik Połap.

Do startującego w połowie sierp-
nia sezonu w IV lidze przygoto-
wują się piłkarze drużyny rezer-
wowej GKS Tychy. Podopieczni 
trenera Jarosława Zadylaka mają 
już za sobą trzy mecze kontrolne, 
a przed startem rozgrywek zapla-
nowali jeszcze dwa.

W pierwszym, po urlopowej 
przerwie, sparingu tyszanie zmie-
rzyli się z III-ligowymi rezerwami 
Górnika Zabrze i po wyrównanym 
i ciekawym spotkaniu zremisowa-
li 1:1. Na gola Machowskiego z 30 
min. meczu górnicy odpowiedzieli 
na 20 minut przed końcem.

GKS II Tychy zagrał w tym spa-
ringu w składzie: w bramce Sip 
(30’ Maciejowski, 65’ Baczewski) 
– 1. połowa: Kopczyk, Bielusiak, 
Hachuła, Legenzow, B. Rutkow-
ski, Dzięgielewski, Machowski, 
Paluch, Żelazowski i zawodnik 
testowany; 2. połowa: Kokoszka, 
Krężelok, Bućko, Ploch, Matusz-
ko, Orliński, Biegański, K. Rut-

kowski i dwóch zawodników te-
stowanych.

W swoim drugim starciu kon-
trolnym tyscy rezerwiści zanoto-
wali zwycięstwo, pokonując ry-
wala z czwartej ligi – Gwarka 
Ornontowice 3:1. Wynik otworzył 
w 16 min. Żelazowski, a po prze-
rwie dwa gole dołożyli Zubrzycki 
(52’) i zawodnik testowany (58’). 
Honorowego gola ornontowicza-
nie zdołali strzelić w 70 min.

GKS II Tychy: Wolny (30’ Ma-
ciejowski, 70’ Baczewski) – Hachu-
ła, Brych, Kopczyk, B. Rutkowski, 
Krężelok, Ploch, Paluch, K. Rut-
kowski, Zubrzycki, Żelazowski 
oraz Bielusiak, Kokoszka, Krzosa, 
Legenzow, Bućko, Śmiłowski, For-
tuna i zawodnik testowany.

W miniony weekend zespół 
trenera Zadylaka zmierzył się 
z grającą w równoległej grupie IV 
ligi Szczakowianką i pewnie wy-
grał 4:2. Do przerwy GKS II pro-
wadził 2:0, po golach K. Rutkow-

skiego (29’) i Zubrzyckiego (43’). 
Kwadrans po zmianie stron trój-
kolorowi posłali w stronę rywala 
dwa kolejne ciosy (w 60’ karnego 
wykorzystał Paluch, a w 61’ po-
nownie na listę strzelców wpisał 
się Zubrzycki) i choć zespół z Ja-
worzna wykorzystał w końcówce 
dwa błędy tyszan, to na dogonie-
nie GKS nie było szans.

GKS II Tychy zagrał w tym me-
czu w składzie: Dana (46’ Sip) 
– Hachuła, Bielusiak, Kopczyk, K. 
Rutkowski, Krężelok, Legenzow, 
Zubrzycki, Machowski, Biegański, 
Paluch oraz Żelazowski, Kokoszka, 
Ploch, Gurgul, Śmiłowski, Wilk.

31 lipca GKS II Tychy w czwar-
tym meczu sparingowym zagra 
z LKS Jawiszowice, zaś w środę, 4 
sierpnia sprawdzi się w spotkaniu 
z Polonią Łaziska. Nowy sezon li-
gowy tyszanie rozpoczną 14/15 
sierpnia, a ich pierwszym rywa-
lem będzie na wyjeździe zespół 
ROW Rybnik. ww ●

Poniżej prezentujemy 26-osobową 
kadrę tyskiego zespołu na pierw-
szoligowy sezon 2021/22. W kolej-
ności podajemy: numer zawodni-
ka, imię i nazwisko, a w nawiasie 
rok urodzenia, wzrost i wagę.
BraMkarZe: 1. Adrian ODY-
JEWSKI (1997, 195/91); 13. Kon-
rad JAŁOCHA (1991, 201/92); 22. 
Kacper DANA (2001).
OBrOŃcy: 3. Łukasz SOŁOWIEJ 
(1988, 189/84); 5. Maciej MAŃKA 
(1989, 183/77); 6. Nemanja NE-
DIĆ (1995, 195/87); 11. Krzysz-
tof WOŁKOWICZ (1994, 180/72); 

22. Marcel STEFANIAK (2000, 
181/76), 30. Kamil SZYMURA 
(1990, 186/76), 99. Dominik PO-
ŁAP (1999, 173/63).
POMOcNicy: 4. Oskar PAPRZY-
CKI (1998, 186/78); 7. Jakub PIĄ-
TEK (1998, 179/77); 8. Łukasz 
GRZESZCZYK (1987, 183/81); 14. 
Bartosz BIEL (1994, 169/68); 16. 
Marcel MISZTAL (2003, 186/70); 
17. Sebastian STEBLECKI (1992, 
186/75); 19. Michał STANIUCHA 
(2001, 181/77); 25. Wiktor ŻYTEK 
(1994, 185/81); 27. Kamil KAR-
GULEWICZ (2000, 172/66); 77. 

Kacper PIĄTEK (2000, 180/70); 
Marcin KOZINA (2001, 184/76).
NaPastNicy: 10. Damian NO-
WAK (1992, 185/74); 20. Gracjan 
JAROCH (1998, 171/66); 29. To-
máš MALEC (1993, 199/93).
treNer: Artur DERBIN; asy‑
steNci treNera: Tomasz HOR-
WAT, Kacper JĘDRYCHOWSKI; 
treNer BraMkarZy: Tomasz 
ROGALA; kierOWNik Druży‑
Ny: Henryk KIECOK; fiZjOte‑
raPeuci: Leszek SIMIŁOWSKI, 
Łukasz TATOJ; lekarZ: Grze-
gorz NOCOŃ. ww ●

łks na początek
gks tyChy TRADyCyjNIE WŚRóD KANDyDATóW DO AWANSu DO EKSTRAKLASy.
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Czwartoligowcy też szlifują formę.

sParingi rezerw na Plus

kadra gks tychy na sezon 2021/22.

do Boju gks!31 liPca – 1 sierPNia: gks tychy – łKS łódź 
(piątek, godz. 20.30), Arka Gdynia – Zagłębie 
Sosnowiec, Widzew łódź – Sandecja Nowy Sącz, 
Górnik Polkowice – Podbeskidzie Bielsko-Biała, 
Odra Opole – Miedź Legnica, GKS Katowice – Re-
sovia Rzeszów, Stomil Olsztyn – Chrobry Głogów, 
Korona Kielce – Skra Częstochowa, GKS jastrzębie 
– Puszcza Niepołomice.
7‑8 sierPNia: Resovia Rzeszów – gks tychy 
(piątek, godz. 18), Korona – Puszcza, łKS – Skra, 
Miedź – GKS Katowice, Podbeskidzie – Odra, 
Zagłębie – Widzew, jastrzębie – Stomil, Górnik 
– Sandecja, Arka – Chrobry.
14‑15 sierPNia: gks tychy – Miedź Legnica 
(sobota, godz. 19), Widzew – Chrobry, Górnik – 
Zagłębie, Odra – Sandecja, GKS Katowice – Pod-
beskidzie, Puszcza – łKS, Stomil – Arka, Resovia 
– Skra, Korona – jastrzębie.
18 sierPNia: Podbeskidzie Bielsko-Biała – gks 
tychy (środa, godz. 18), Stomil – Korona, łKS – 
jastrzębie, Resovia – Puszcza, Miedź – Skra, Arka 
– Widzew, GKS Katowice – Sandecja, Odra – Za-
głębie, Górnik – Chrobry.
21‑22 sierPNia: gks tychy – Sandecja Nowy 
Sącz, Widzew – Stomil, Górnik – Arka, Odra – 
Chrobry, GKS Katowice – Zagłębie, Skra – Pod-
beskidzie, Puszcza – Miedź, jastrzębie – Resovia, 
Korona – łKS.
28‑29 sierPNia: Zagłębie Sosnowiec – gks 
tychy, Stomil – łKS, Resovia – Korona, Miedź 
– jastrzębie, Podbeskidzie – Puszcza, Sandecja 
– Skra, Chrobry – GKS Katowice, Arka – Odra, Wi-
dzew – Górnik.
4‑5 WrZeŚNia: gks tychy – Chrobry Głogów, 
Górnik – Stomil, Odra – Widzew, GKS Katowi-
ce – Arka, Skra – Zagłębie, Puszcza – Sandecja, 
jastrzębie – Podbeskidzie, Korona – Miedź, łKS 
– Resovia.
11‑12 WrZeŚNia: Arka Gdynia – gks tychy, Sto-
mil – Resovia, Miedź – łKS, Podbeskidzie – Korona, 
Sandecja – jastrzębie, Zagłębie – Puszcza, Chrobry 
– Skra, Widzew – GKS Katowice, Górnik – Odra.
18‑19 WrZeŚNia: gks tychy – Widzew łódź, 
Odra – Stomil, GKS Katowice – Górnik, Skra – 
Arka, Puszcza – Chrobry, jastrzębie – Zagłębie, 
Korona – Sandecja, łKS – Podbeskidzie, Resovia 
– Miedź.
25‑26 WrZeŚNia: Górnik Polkowice – gks 
tychy, Stomil – Miedź, Podbeskidzie – Resovia, 
Sandecja – łKS, Zagłębie – Korona, Chrobry – ja-

strzębie, Arka – Puszcza, Widzew – Skra, Odra – 
GKS Katowice.
2‑3 PaźDZierNika: gks tychy – Odra Opole, 
GKS Katowice – Stomil, Skra – Górnik, Puszcza 
– Widzew, jastrzębie – Arka, Korona – Chrobry, 
łKS – Zagłębie, Resovia – Sandecja, Miedź – Pod-
beskidzie.
9‑10 PaźDZierNika: GKS Katowice – gks tychy, 
Stomil – Podbeskidzie, Sandecja – Miedź, Zagłębie 
– Resovia, Chrobry – łKS, Arka – Korona, Widzew – 
jastrzębie, Górnik – Puszcza, Odra – Skra.
16‑17 PaźDZierNika: gks tychy – Stomil Ol-
sztyn, Skra – GKS Katowice, Puszcza – Odra, ja-
strzębie – Górnik, Korona – Widzew, łKS – Arka, 
Resovia – Chrobry, Miedź – Zagłębie, Podbeski-
dzie – Sandecja.
23‑24 PaźDZierNika: gks tychy – Skra Czę-
stochowa, Stomil – Sandecja, Zagłębie – Podbe-
skidzie, Chrobry – Miedź, Arka – Resovia, Widzew 
– łKS, Górnik – Korona, Odra – jastrzębie, GKS 
Katowice – Puszcza.
30‑31 PaźDZierNika: Puszcza Niepołomice 
– gks tychy, Skra – Stomil, jastrzębie – GKS 
Katowice, Korona – Odra, łKS – Górnik, Resovia 
– Widzew, Miedź – Arka, Podbeskidzie – Chrobry, 
Sandecja – Zagłębie.
6‑7 listOPaDa: gks tychy – jastrzębie, Stomil 
– Zagłębie, Chrobry – Sandecja, Arka – Podbeski-
dzie, Widzew – Miedź, Górnik – Resovia, Odra – 
łKS, GKS Katowice – Korona, Skra – Puszcza.
13‑14 listOPaDa: Korona Kielce – gks tychy, 
Puszcza – Stomil, jastrzębie – Skra, łKS – GKS 
Katowice, Resovia – Odra, Miedź – Górnik, Pod-
beskidzie – Widzew, Sandecja – Arka, Zagłębie 
– Chrobry.
20‑21 listOPaDa: łKS łódź – gks tychy, Chro-
bry – Stomil, Skra – Korona, Puszcza – jastrzębie, 
Zagłębie – Arka, Sandecja – Widzew, Podbeski-
dzie – Górnik, Miedź – Odra, Resovia – GKS Ka-
towice.
27‑28 listOPaDa: gks tychy – Resovia Rze-
szów, Stomil – jastrzębie, Sandecja – Górnik, 
Chrobry – Arka, Puszcza – Korona, Skra – łKS, 
GKS Katowice – Miedź, Odra – Podbeskidzie, Wi-
dzew – Zagłębie.
4‑5 gruDNia: Miedź Legnica – gks tychy, 
Arka – Stomil, Skra – Resovia, jastrzębie – Koro-
na, Chrobry – Widzew, Zagłębie – Górnik, San-
decja – Odra, Podbeskidzie – GKS Katowice, łKS 
– Puszcza.

kOlejka PO kOlejce
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„twoje tychy”: jak świętowałyście 
zdobycie tej podwójnej korony?
DOrOta hałatek: – Hucznie, 
bo aż trzy razy. Najpierw 
w Katowicach, kiedy po meczu 
z GKS zapewniłyśmy sobie 
mistrzostwo, potem była feta 
w Sosnowcu, po spotkaniu ostat-
niej kolejki z KKP Bydgoszcz, 
kiedy otrzymałyśmy złote 
medale i wreszcie w Warszawie – 
po finale Pucharu Polski. To były 
wspaniałe, niezapomniane 
chwile i mam nadzieję, że jeszcze 
nie raz będę świętować podobne 
sukcesy.

przed każdym sezonem czarni 
walczą o tytuł. teraz też byłyście 
faworytkami. jak się czułyście 
z tą presją?
– Jestem w tym klubie już cztery 
lata i zawsze kończyłyśmy sezon 
na podium, ale nikt chyba 
nie przypuszczał, że w tych 
rozgrywkach sięgniemy po oba 
trofea. Co prawda przystępo-
wałyśmy do rozgrywek z takim 
właśnie nastawieniem, choć 
niektórzy więcej szans dawali 
obrończyniom tytułu, czyli 
piłkarkom Górnika Łęczna. 
Jednak w tym sezonie grałyśmy 
z nimi trzykrotnie – dwa razy 
w lidze i w pucharze – i trzy 
razy wygrywałyśmy. To nas 
podbudowało i utwierdziło 
w przekonaniu, że ten sezon 
będzie należał do nas.

przez pierwszą rundę przeszłyście 
jak burza. w drugiej, choć 
trudniejszej, także nie 
zwolniłyście tempa i w całym 
sezonie doznałyście tylko jednej 
porażki. nie było na was mocnych?
– Ta jedna porażka przytrafiła 
nam się na wiosnę z Medykiem 
Konin i w tej sytuacji można 
powiedzieć, że był to po prostu 
wypadek przy pracy. Dobre wy-
niki dodawały nam sił, budowały 
atmosferę. W rudzie rewanżowej 
było oczywiście trudniej, 
bo rywalki w każdym meczu 
starały się nam urwać choć punkt. 
Trzeba się było solidnie napraco-
wać na ten końcowy sukces. Poza 
tym było sporo kontuzji, były tez 
zakażenia, niektóre z dziewczyn 
przechodziły kwarantannę. Rzad-
ko więc trenowałyśmy wszystkie 
razem. Jednak te absencje 
dawały szanse innym i tak było 
też w moim przypadku. Wiosną 
trafiłam do podstawowego składu 
i myślę, że zrobiłam wszystko, 
by udowodnić, iż zasługuję na grę 
w pierwszej drużynie. W drugiej 
rundzie ciężar gry spoczywał 
na zawodniczkach rezerwowych 
i właśnie gra zmienniczek okazała 
się dużym atutem Czarnych. Tytuł 
i puchar wywalczyliśmy nie tylko 
pierwszą jedenastką, ale całą 
drużyną.

w drużynie mistrza polski silnie 
reprezentowana jest polonia 
tychy. ty byłaś pierwsza...

– Tak, można powiedzieć, że po-
ciągnęłam koleżanki za sobą, 
bo mniej więcej rok po mnie 
dołączyła cała grupa – Paulina 
Czechowska, Klaudia Tobiczyk, 
Ala Stolarczyk i Oliwia Ogier-
man. Tak się jednak złożyło, 
że Ala Stolarczyk nie grała w tym 
sezonie, bo miała kontuzję 

i wracała do formy, występując 
w rezerwie. Oliwia również była 
po zabiegu i występowała w III 
lidze. Z kolei Paulina i Klaudia 
były blisko kadry meczowej... 
Jeśli o mnie chodzi, to wiosną 
grałam w każdym meczu 
ligowym i w decydujących 
spotkaniach pucharowych.

jakie są twoim zdaniem 
największe atuty mistrzyń polski?

– Podoba mi się to, że każdej 
dziewczynie bardzo zależy 
na grze, że potrafimy być 
bardzo skoncentrowane 
na treningach i na meczach. 
Mamy wytyczony cel i temu 
podporządkowane jest wszyst-
ko. Taka atmosfera mobilizacji, 
koncentracja, samodyscyplina 
oraz poważne podejście 
do swoich obowiązków bardzo 
mi odpowiada.

była pani powoływana 
do młodzieżowych reprezentacji 
polski, teraz pora na kadrę u-19 
trener katarzyny barlewicz...
– W tej kwestii mogę zrobić 
tylko jedno – grać jak najlepiej 
i czekać na powołanie. Zaliczy-
łam występy w reprezentacjach 
Polski, choć nie grałam tyle, ile 
bym chciała. Jak wiele zawod-
niczek, czekam więc na swoją 
szansę. Czy pojawi się w najbliż-
szym sezonie – zobaczymy.

kilka lat temu uległa pani 
poważnej kontuzji. nie zwątpiła 
pani wtedy, że wróci do wysokiej 
formy?
– To była pierwsza moja 
kontuzja i rzeczywiście był 
to dla mnie bardzo trudny 
czas. Musiałam przejść 
operację i potem czekała mnie 
prawie półroczna przerwa. 
Powrót na boisko nie był łatwy, 
różne mi myśli przychodziły 
do głowy. Jednak, patrząc 
na to z perspektywy czasu, 
myślę, że ta sytuacja wzmoc-
niła mnie przede wszystkim 
psychicznie. Nauczyła, że nawet 
w trudnych chwilach nie należy 
się poddawać. Taka postawa 
w sporcie bardzo się przydaje.

piłka nożna dla dziewczynki 
w wieku kilku lat to dobry wybór?
– Bez wątpienia. W ogóle 
uważam, że uprawianie sportu 
pozwala dziecku i młodemu 

człowiekowi szybciej znaleźć 
swoje miejsce, uczy wielu 
ważnych i wartościowych 
cech i może stać się sposobem 
na życie. Jeśli jednak upra-
wianie sportu ma być czymś 
więcej niż zabawą, trzeba się 
temu całkowicie poświęcić 
i podporządkować swoje życie. 
Oczywiście nauka to jedno, 
ale na wszystko czasu nie 
wystarczy, więc oprócz szkoły 
i treningów trzeba zrezygnować 
z wielu rzeczy. Dziś jednak nie 
zamieniłabym futbolu na nic 
innego.

łatwo pewnie nie było, bo w tym 
sezonie grę na poziomie ekstraligi 
musiała pani pogodzić z nauką 
w klasie maturalnej.
– Zdanie matury to był mój 
trzeci cel na ten rok, oprócz 
mistrzostwa i pucharu. Moja 
szkoła – Zespół Szkół nr 1 im. 
Morcinka w Tychach – umoż-
liwiła mi indywidualny tok 
nauczania. Polegało to na tym, 
że byłam w szkole do 12.30, 
a potem codziennie po lek-
cjach jechałam do Sosnowca 
na trening. Zajęcia trwały 2-3 
godziny i wracałam prosto 
na korepetycje, które także 
miałam codziennie. W domu 
byłam więc o godz. 20-21. 
Na zdawanie materiału z lekcji, 
które opuściłam umawiałam 
się z nauczycielami indywidu-
alnie.

a co po maturze?
– Jeszcze nie wybrałam uczelni, 
ale chcę pójść na filologię angiel-
ską. W końcu nie zdecydowałam 
się na AWF, bo wolałabym robić 
coś innego, niż zostać w sporcie. 
Ale studiując nie zrezygnuję 
z futbolu, nadal chce grać 
i za rok powtórzyć z drużyną 
tegoroczny sukces.
RozMawiaŁ: 
leszek sobieRaj ●

z tychóW na mistrzoWski tron
doRota haŁatek wRaz z dRużyną CzaRnyCh sosnowieC SIęGNęłA PO MISTRZOSTWO POLSKI I PuChAR POLSKI

Medale i nagrody dla Śląskiego Towarzystwa Strzeleckiego.

oliMPijskie sukcesy

Tyska piłkarka z pucharem za mistrzostwo Polski.

Radość z podwójnego sukcesu – Dorota Hałatek na rękach koleżanek z drużyny.
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Ekipa Śląskiego Towarzystwa 
Strzeleckiego Tychy wystartowała 
w finałach Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży i Mistrzostwach 
Polski Juniorów Młodszych 
w Bydgoszczy. Nasze zawodniczki 
i zawodnicy spisali się znakomicie 
zdobywając 5 medali.

Swój wielki talent i wysoką 
formę potwierdziła Aleksandra 
Moiczek, która przed miesiącem 
ustanowiła rekord Polski w konku-
rencji pistoletu pneumatycznego. 
W Bydgoszczy wywalczyła tytuł 
mistrzowski w pistolecie sporto-
wym, a do tego sukcesu dorzuciła 
drugi medal – srebrny w pistole-
cie MIX w parze z Pawłem Baniu-
siewiczem. Z kolei Paweł sięgnął 
po medale w trzech pozostałych 
konkurencjach juniorów młod-
szych: pistolecie pneumatycznym, 
szybkostrzelnym i sportowym. 
W każdej konkurencji zdobył in-
dywidualnie brązowe medale.

Nic zatem dziwnego, że Ola, 
jak i Paweł zostali uznani za naj-
lepszych zawodników Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży i MP 
w strzelaniach pistoletowych 
i otrzymali nagrody Polskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego 
– pistolety pneumatyczne. ls ●

Medaliści olimpijscy ŚTS – Aleksandra Moiczek i Paweł 
Baniusiewicz wraz z trenerem Krzysztofem Rymskim.

w piŁkaRskiej kobieCej dRużynie CzaRnyCh 
sosnowieC, któRa w tyM sezonie zdobyŁa wszystko, 
Co byŁo do zdobyCia, gRa MoCna RepRezentaCja 
byŁyCh zawodniCzek polonii tyChy. o zakońCzonyM 
sezonie RozMawiaMy z doRotą haŁatek – pieRwszą, 
któRa CzteRy lata teMu pRzeszŁa z tyskiego klubu 
do CzaRnyCh. jest wyChowanką pionieRa tyChy, 
poteM byŁa zawodniCzką akadeMii piŁki nożnej sMs 
i polonii.
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dRużyna juwe 
jaRoszowiCe to jedyny 
tyski zespóŁ, któRy 
w MinionyM sezonie 
zanotowaŁ awans 
do wyższej ligi. staŁo się 
to w Roku jubileuszu 25-
leCia klubu, więC okazja 
do świętowania jest 
podwójna.

W ogóle sezon 2020/2021 w kla-
sie A był wyjątkowo emocjonu-
jący, końcówka okazała się praw-
dziwym dreszczowcem z wieloma 
zwrotami akcji, huśtawką nastro-
jów i przetasowaniami w tabeli. 
Każdy zespół rozegrał 28 meczów, 
a i tak o awansie decydował lep-
szy bilans bramkowy w bezpo-
średnich meczach dwóch naj-
lepszych ekip!

Emocje zaczęły się już na… 10 
kolejek przed końcem sezonu. 
Właśnie w 20. serii JUWe prze-
grał 0:2 z Leśnikiem i wówczas 
na pierwsze miejsce w tabeli wy-
sunęła się Studzionka. Potem ty-
szanie stracili punkty po remisie 
1:1 z Brzeźcami i po serii wygra-
nych Studzionki wydawało się, 
że ma ona już awans w kieszeni, 
tym bardziej, że wygrała z trzecim 
w tabeli Leśnikiem. Kiedy więc 
w 28. kolejce JUWe przegrało 
w Chełmie Śląskim ze Stalą, kibice 
z Jaroszowic zaczęli się już żegnać 
z myślą o okręgówce. Ale… Stu-
dzionka niespodziewanie prze-
grała z Brzeźcami i o wszystkim 
miał zadecydować mecz JUWe – 

Studzionka w przedostatniej ko-
lejce. I w tym spotkaniu JUWe nie 
pozostawiło cienia wątpliwości 
kto jest lepszy, nokautując rywa-
li 6:2! Jednak teraz na głównego 
konkurenta wyrósł Leśnik i eki-
pa z Jaroszowic musiała wygrać 
w ostatniej kolejce z Siódemką. 
I wygrała, a że Leśnik także zgar-
nął całą pulę, oba zespoły zrów-
nały się punktami. Okazało się, 
że JUWe i Leśnik mają także iden-
tyczny bilans punktowy bezpo-
średnich meczów, bo zanotowa-
ły po jednej wygranej. Ale bilans 
bramkowy przemawiał na ko-
rzyść JUWe, które w bezpośred-
nich meczach zdobyło 4 gole, 
a Leśnik 3 i to tyszanie zagrają 
w okręgówce.

– Do spotkania z Chełmem 
byłem optymistą, ale po naszej 
przegranej ze Stalą w 28. kolejce 
pomyślałem, że nie ma już co my-
śleć o awansie – powiedział tre-
ner Dawid Frąckowiak. – Po prze-
granej Studzionki na własnym 
boisku z LKS Brzeźce nadzieje 
znów odżyły. Wróciliśmy do gry 
i wszystko miało się rozstrzyg-
nąć w dwóch ostatnich kolej-
kach. W meczu ze Studzionką 
zagraliśmy wręcz koncertowo, ta-
kie spotkania, kiedy z trudnym 
rywalem nasza gra była wręcz 
bez zarzutu, chciałoby się częś-
ciej oglądać. Miniony sezon był 
z powodu pandemii wyjątkowo 
trudny. Cztery mecze mieliśmy 
wyznaczone na środy, a wiado-
mo, jak trudno jest w tygodniu 

zebrać ekipę, z uwagi na pracę 
zawodową, naukę czy inne obo-
wiązki. Oceniając postawę druży-
ny w tym sezonie, można powie-
dzieć, że naszym problemem była 
koncentracja i podejście do me-
czów. Pomijając spotkanie z Leś-
nikiem, zespół potrafił się zmo-
bilizować na mecze z drużynami 
z czołówki, natomiast z zespołami 
z dołu tabeli, potraciliśmy punk-
ty. Niektórzy zawodnicy po pro-
stu byli zbyt pewni swego.

Niewątpliwie atutem JUWe 
był w tym sezonie bardzo ofen-
sywny styl gry. Drużyna zdoby-
ła najwięcej – 97 goli, o 10 wię-
cej niż Leśnik i o 16 więcej niż 
Studzionka. Czołówka strzel-
ców: Augustyniak 19, Cibor 18, 
A. Gąsior 15, Czupryna 13, Ja-
kubczyk 6, Krzczuk i Frącko-
wiak po 4. W punktacji kana-
dyjskiej (gole i asysty) najlepszy 
był Augustyniak – 36 punktów 
(19 i 17), przed Czupryną – 29 
punktów (13 i 16), trzeci był Ci-
bor 28 punktów (18 i 10).

Kadra liczyła 24 zawodników, 
a najwięcej meczów rozegrali: 
Hornik – wszystkie 28, Kwiatkow-
ski – 27, A. Gąsior i Sz. Woźniak 
– 26, Cibor i P. Haśnik – 25, Czu-
pryna i Jakubczyk – 24, Krzczuk 
i Frąckowiak – 21, Augustyniak 
i Banaś – 20.

Piłkarze zobaczyli 57 kartek, 
w tym 2 czerwone – Augusty-
niak i Roszak oraz Kwiatkowski 
(dwie żółte). Najwięcej kartek 
żółtych otrzymali: Woźniak – 7, 

Frackowiak, Nyga – 6, Krzczuk 
– 5, Czupryna.

Za najlepszego zawodnika se-
zonu uznano Damiana Czuprynę 
(najwięcej punktów w punktacji 
klubowej), natomiast najlepszym 
zawodnikiem rundy wiosennej 
został Szymon Kwiatkowski.

– Moim zdaniem w lidze okrę-
gowej mocne będą cztery, pięć 
drużyn, ale nie ma większej prze-
paści między zespołami czołów-
ki klasy A i pozostałymi ekipami 
okręgówki – dodał trener Frąc-
kowiak. – Oczywiście w tej kla-
sie wymagania są wyższe i trzeba 
się do nich dostosować zarów-
no pod względem piłkarskim, 
jak i mentalnym. Ale przy odpo-
wiedniej mobilizacji nie powin-
niśmy mieć problemów z utrzy-
maniem się w wyższej lidze. 
Na pewno nie obędzie się bez 
przetasowań w kadrze, chociaż-
by dlatego, że żegna się z nami 
dwóch zawodników. Olaf Augu-
styniak przechodzi do AKS Mi-
kołów, a Damian Nyga planu-
je objąć funkcję trenera w Unii 
Bieruń Stary. Do zespołu doj-
dzie dwóch, trzech młodszych 
piłkarzy. Mamy na tyle szero-
ką kadrę i wszyscy pozostali 
zadeklarowali chęć pozostania 
w JUWe, że ze spokojem czeka-
my na pierwsze mecze w okrę-
gówce.

A w sierpniu JUWe Jaroszo-
wice zaprosi kibiców na wspól-
ne świętowanie jubileuszu 25-le-
cia. ls ●

Zofia Brzoza, wychowanka MOSM 
Tychy, obecnie występująca w bar-
wach siatkarskiej drużyny MKS 
Dwójka Zawiercie, po raz kolej-
ny uczestniczyła w mistrzostwach 
Europy. W rywalizacji najlepszych 
ekip U-16 polska reprezentacja za-
jęła szóste miejsce.

W ubiegłym roku tyszan-
ka startowała w ME do lat 17 
w Czarnogórze, gdzie Polki zaję-
ły 5. miejsce. W tym roku repre-
zentacja Polski pomyślnie prze-
szła eliminacje do siatkarskich 
ME U-16 w łotewskim Dynebur-

gu i zakwalifikowała się do tur-
nieju finałowego, rozgrywanego 
na Węgrzech i w Słowacji. Bia-
ło-czerwone zajęły tam 6. loka-
tę. Mistrzostwa te zaczęły się dla 
polskiej drużyny niezbyt fortun-
nie, bo zespół przegrał pierwsze 
dwa mecze z Turcją i Rosją. I choć 
następne trzy spotkania nasze za-
wodniczki wygrały, dawało im 
to jedynie prawo gry o piątą lo-
katę. Niestety, w spotkaniu z Ser-
bią, Polki miały szanse zwyciężyć 
w czterech setach, jednak prze-
grały w tie-breaku. ls ●

Czy po rocznej przerwie biega-
cze z całej Polski znów spotka-
ją się na Tyskim Półmaratonie? 
Wszystko wskazuje na to, że tak. 
Bieg rozegrany zostanie w nie-
dzielę, 5 września na atestowanej 
przez Polski Związek Lekkiej At-
letyki trasie, prowadzącej ulicami 
miasta oraz wokół Jeziora Papro-
cańskiego.

Już teraz na liście startowej 
półmaratonu widnieje ponad ty-
siąc uczestników, a limit wyzna-
czono na 2.000 startujących! Tym 
samym Tyski Półmaraton stał się 
największą pod względem fre-
kwencji imprezą sportową w mie-
ście, a w tym roku zapowiada się 
na wręcz rekordową.

Organizatorzy od dawną czy-
nią starania, by w pełni profe-
sjonalnie przygotować zawody, 
nadać im odpowiednią rangę 
i przygotować wiele atrakcji, za-
równo dla startujących, jak i ki-
biców. Będzie zatem rozgrzew-
ka i zajęcia sportowe, biegi dla 
dzieci, masaże, pokazy produk-
tów sportowych, losowanie na-
gród, konkurs na strefę kibi-
ca, piknik rodzinny i atrakcje 
dla najmłodszych. O szczegó-
łach można przeczytać na stro-
nie głównego organizatora zawo-
dów – Stowarzyszenia Promocji 
Lekkiej Atletyki: www.spla.com.
pl oraz współorganizatora – MO-
SiR-u. Jedną z ciekawostek bę-

dzie posiłek na trasie do wyboru 
– mięsny albo wegański!

Przypomnijmy, iż pierw-
sza edycja Tyskiego Półmarato-
nu odbyła się we wrześniu 2012 
roku. Wówczas rozgrywano tak-
że Międzynarodowy Bieg Uliczny 
w kilku kategoriach wiekowych 
i na kilku dystansach. Łącznie 
w obu tych biegach wystartowało 
ponad 800 zawodników i zawod-
niczek. Potem w Tyskim Triathlo-
nie wzięło udział wielu znanych 
biegaczy, reprezentantów Polski, 
a także zawodnicy z Ukrainy, Wę-
gier, Anglii, Hiszpanii, Białorusi, 
Włoch, Niemiec i Kenii.

Zgłoszenia do tegorocznej 
edycji przyjmowane były w op-

cji pakietu plus online do 18.07, 
natomiast w wersji standard – 
do 15.08 Po tym terminie zgło-
szenie się do biegu będzie możli-
we wyłącznie w biurze zawodów 
IX Półmaratonu w Tychach – 
3.09. W ramach pakietu starto-
wego uczestnik otrzymuje m.in. 
obsługę medyczną, ciepły posiłek 
po biegu (mięsny lub wegetariań-
ski), napoje na trasie i na mecie, 
pamiątkowy medal (dla osób, któ-
re ukończą bieg), udział w konkur-
sie z licznymi, wartościowymi na-
grodami.

W ramach półmaratonu roze-
grana zostanie także sztafeta – 2 
x około 10,5 km. Sztafety skła-
dać się będą z dwóch osób (ko-

bieca, męska lub mieszana), któ-
re łącznie mają do pokonania 
21,0975 km. Limit sztafet usta-
lono na 100.

Dodajmy, iż od kilku lat bieg 
rozgrywany jest pod patronatem 
prezydenta Andrzeja Dziuby. 
ls ●

Specjalizująca się w wyścigach 
MTB Laura Choma zakwalifiko-
wała się do Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży, która 8 sierpnia 
rozegrana zostanie w Boguszo-
wie-Gorcach. Bardzo dobrze po-
jechała także w kolejnej eliminacji 
Pucharu Polski.

Start w Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży Laura zapew-
niła sobie podczas zawodów eli-
minacyjnych, w których zajęła 
czwarte miejsce. W trudnych wa-

runkach, przy temperaturze po-
wyżej 30 st. C rozgrywana była 
kolejna eliminacja Pucharu Pol-
ski w Warszawie. Trasę popro-
wadzono niemal w całości na ot-
wartej przestrzeni, więc lejący się 
z nieba żar mocno dał się we zna-
ki zawodniczkom i zawodnikom. 
Przygotowano też kilka bardzo 
ostrych podjazdów. Laura bardzo 
dobrze poradziła sobie z tymi wa-
runkami i trasą. Zakończyła za-
wody na 5. miejscu. ls

dreszczoWiec z happy endem
piŁkaRze juwe jaRoszowiCe GODNIE uCZCILI juBILEuSZ 25-LECIA KLuBu, AWANSująC DO LIGI OKRęGOWEj.

eliminacje do olimpiady i Puchar Polski.

laura choMa Blisko PodiuM

tyski półmaraton – największa impreza sportowa Tychów - mobilizuje biegaczy.

już Ponad 1000 zaPisanych!

zofia brzoza wystartowała w mistrzostwach Europy.

Polki Bez Medalu

Taki medal otrzymają wszyscy, którzy ukończą bieg.

Drużyna JUWe Jaroszowice wywalczyła awans do ligi okręgowej, gdzie jej rywalami będą m.in. OKS Zet Tychy i Ogrodnik Cielmice.
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Zofia Brzoza (z lewej) ze swoją klubową 
i reprezentacyjną koleżanką, Nadią Siudą.

Laura Choma na trasie zawodów o Puchar Polski.
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po Raz pieRwszy 
w histoRii MissouRi 
baptist univeRsity 
w st. louis kobieCa 
dRużyna siatkaRska 
sięgnęŁa po zŁoty 
Medal naia – jednego 
z tRzeCh wiodąCyCh 
stowaRzyszeń, któRe 
zRzesza okoŁo 500 
uCzelni i spRawuje 
nadzóR nad studenCkiMi 
dRużynaMi spoRtowyMi. 
do MistRzostwa 
walnie się pRzyCzyniŁa 
tyszanka MaRia 
hanusik, któRa 
od Roku studiuje 
i gRa w dRużynie 
uniweRsyteCkiej z st. 
louis.

„twoje tychy”: jak pani trafiła 
na amerykańską uczelnię?
Maria haNusik: – Kiedy 
byłam w klasie maturalnej, 
skontaktowała się ze mną 
agencja, która pośredniczy 
w kontaktach z amerykańskimi 
uczelniami. W moim przy-
padku niebagatelne znaczenie 
miało to, że gram w siatkówkę 
i przy zakwalifikowaniu mnie 
do drużyny uniwersyteckiej 
mogłam liczyć na stypendium 
sportowe. Myślałam o studiach 
związanych z księgowością 
i chciałam wybrać Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach. 
Właśnie taki kierunek jest 
na Missouri Baptist University. 
Pomyślałam – dlaczego więc nie 
spróbować?

jak przebiegała rekrutacja?
– Składała się z kilku etapów. 
W zimie, przed maturą, musia-
łam zdać egzamin kwalifikacyjny 
z języka. Chodziłam do klasy 
z rozszerzonym angielskim 
w I LO im. Kruczkowskiego, 
więc nie miałam większego 
stresu. Z uwagi na obostrzenia, 
egzamin odbywał się online 
i składał się z dwóch części. Naj-

pierw przez kamerę trzeba było 
pokazać pokój, aby udowodnić, 
że nikogo w nim nie ma, a po-
tem była to rozmowa na kilka 
tematów. Liczyła się przede 
wszystkim umiejętność konwer-
sacji, swoboda w posługiwaniu 
się językiem angielskim i rzecz 
jasna gramatyka. Za te elementy 
egzaminator przyznawał punkty. 
Następnie trzeba było napisać 
dwie rozprawki i gotowe teksty 
pokazać do kamery. Musiałam 
również przesłać kilkuminutowy 
film z ujęciami z meczów. Z tym 
nie było problemów, bo klub 
z Halemby, w którym wtedy gra-
łam, nagrywał wszystkie mecze, 
więc wystarczyło je przejrzeć 
i zmontować fragmenty moich 
najlepszych akcji na boisku.

ale przede wszystkim trzeba było 
zdać maturę…
– To był podstawowy warunek, 
jednak, aby dopełnić formal-
ności, wcześniej musiałam 
mieć przygotowany komplet 
przetłumaczonych dokumen-

tów wraz ze świadectwem. 
Wszystko przygotowywałam 
w biegu i to w czasie, kiedy 
trzeba było się uczyć do matury. 
Dlatego kiedy przystąpiłam 
już do egzaminu maturalnego, 
mogłam odetchnąć. Czekałam 
tylko na wyniki… Na koniec od-
była się jeszcze jedna rozmowa 
z panią, która na uniwersytecie 
zajmuje się rekrutacją. Nie był 
to jednak żaden egzamin, tylko 
zwykła rozmowa, w czasie której 
odpowiadałam na wiele pytań. 
Po dwóch dniach otrzymałam 
decyzję o przyjęciu, przyznaniu 
mi stypendium i zaproszenie 
na przyjazd.

były problemy z wyjazdem do usa?
– Na początku czerwca, z uwagi 
na obostrzenia, samoloty nie 
latały. Potem wznowiono loty, 
a kiedy ja leciałam na początku 
sierpnia, wszystko już funk-
cjonowało w miarę normalnie. 
Studia w USA zaczynają się już 
pod koniec sierpnia, musiałam 
jednak być wcześniej z uwagi 
na przygotowania drużyny 
do sezonu. Uczelnia bardzo 
mi pomogła w tych pierwszych 
dniach. Na lotnisku czekał 
na mnie trener Chris Nichols 
i jedna z zawodniczek, z którymi 
pojechałam do campusu. Za-
mieszkałam w dwuosobowym 
pokoju. Jeśli chodzi o sprawy 
związane z epidemią, sytuacja 
była diametralnie inna niż 
w Polsce. Wszystko było 
otwarte – restauracje, bary, 
kluby, jedynym wymogiem było 
noszenie maseczek w zamknię-
tych pomieszczeniach.

a jak studiowaliście? zdalnie?
– Część zajęć odbywała się 
zdalnie, ale część w campusie 
w małych grupach. Przedmioty 
były bardzo różne – matematyka, 
makroekonomia, mikroeko-
nomia, podstawy księgowości, 
probablistyka, statystyka, itd. No 
i w związku z tym, że to Mis-
souri Baptist University, były 
też takie przedmioty jak Stary 
Testament i Nowy Testament. 
Myślałam, iż będzie trudniej, 
jednak studiowanie w USA jest 
zupełnie inne niż w Polsce. Tam 
większe znaczenie przykłada się 

do rozumowania, umiejętności 
zastosowania nauki w praktyce. 
Stąd dużo jest różnych projektów 
i zajęć praktycznych. W każdym 
razie zdawałam wszystko 
w terminie, a na zakończenie 
dostałam nawet list pochwalny 
za bardzo dobre wyniki w nauce 
i wysoką średnią.

sezon siatkarski zakończyłyście 
sukcesem. jak przebiegała 
rywalizacja?
– W związku z epidemią, 
rozgrywki były wydłużone i za-
kończyły się dopiero na początku 
maja. Po wstępnej fazie grupowej 
odbył się tygodniowy turniej 
tzw. National Championship. 
Od początku grałyśmy bardzo 
dobrze i z meczu na mecz 
rosło zainteresowania naszą 
drużyną. Siatkówka jest tam 
bardzo popularna, więc zawody 
finałowe odbyły się w wielkiej 
hali na kilka tysięcy osób. Mecze 
finałowe były transmitowane 
w amerykańskiej telewizji, 
a także online, więc moi rodzice 
śledzili rozgrywki. Zdobyłyśmy 
tytuł mistrzowski, pierwszy 
w historii uniwersytetu, więc 
radość była olbrzymia. Dosta-
liśmy pamiątkowe statuetki, 
a w nowym sezonie otrzymamy 
specjalne sygnety z herbem 

szkoły, bo takie otrzymują 
mistrzowie.

jest pani jedyną polką w drużynie?
– Tak, ale są dziewczyny z róż-
nych krajów, w tym z Brazylii, 
Argentyny, Holandii i Serbii.

a jak wyglądają treningi?
– Różnią się od tych w Polsce, 
bo więcej jest zajęć siłowych. 
Oprócz codziennych treningów, 
które mamy od poniedziałku 
do piątku, trzy razy w tygo-
dniu mamy również zajęcia 
na siłowni. Trenerzy przykładają 
też większą wagę do przygo-
towania motorycznego oraz 
treningów wytrzymałościowych. 
Często podczas treningów 
w okresie przygotowawczym, 
przed rozpoczęciem rozgrywek 
ligowych, mamy wiele treningów 
indywidualnych, podczas 
których trenerzy skupiają się 
na doskonaleniu umiejętności 
każdej zawodniczki z osobna.

dwa treningi dziennie, zajęcia 
na uczelni, nauka i mecze, które 
pewnie wiążą się z wyjazdami... 
czasu dla siebie nie zostaje już 
wiele.
– To prawda. Mecze odbywają się 
przeważnie w tygodniu i w sobo-
ty. Niedziele są wprawdzie wolne, 
ale przeznaczamy je na naukę. 
Poza tym z campusu do centrum 
St. Louis jest 20-25 minut 
jazdy samochodem. Samochodu 
niestety nie mam. Jedynie raz 
poszłam ze współlokatorką 
na lody, ponieważ zajęło nam 
to 1,5 godziny w jedną stronę. 
W marcu mieliśmy spring break 
– jest to tygodniowa przerwa 
na uczelni. Postanowiłam zwie-
dzić Stany i wraz z moim kolegą 
wyjechaliśmy na krótkie wakacje 
do Miami. Było cudownie. 

Co prawda byliśmy tam tylko 5 
dni, ale udało nam się zobaczyć 
wszystkie najciekawsze miejsca, 
wypocząć na plaży i spędzić 
aktywnie czas podczas gry 
w siatkówkę plażową. Podczas 
roku akademickiego czasu 
naprawdę nie zostaje wiele. Moje 
stypendium jest bardzo wysokie, 
pokrywa koszty nauki, pobytu 
w akademiku i wyżywienia. 
Jednak jeśli chodzi o kieszonko-
we, musiałam liczyć na pomoc 
rodziców. Po kilku miesiącach 
pobytu za granicą postanowiłam 
zacząć pracować. Możliwości 
są bardzo ograniczone. Studenci 
zagraniczni mogą pracować 
jedynie na terenie campusu 
i to tylko 20 godzin tygodniowo. 
Wcześniej trzeba wyrobić sobie 
tzw. socjal security number, czyli 
ubezpieczenie, co też jakiś czas 
trwa. Bierzemy prace jakie są, 
więc wieczorami, po zajęciach 
i treningach, sprzątam pomiesz-
czenia uczelni.

ile lat będą trwały studia?
– Umowę podpisuje się co roku 
i obie strony – student i uczelnia 
– muszą być tym zainteresowane. 
Studia licencjackie trwają 4 lata, 
a potem magisterskie – kolejne 2 
lata lub 1,5 roku. I taki też sobie 
postawiłam cel – najpierw zrobić 
licencjat, a potem zobaczę.

i oczywiście nadal chce pani grać 
w siatkówkę.
– Zdecydowanie tak. Zresztą, 
jeśli się chce grać w siatkówkę 
w USA, zostaje tylko opcja uni-
wersytecka. Nie ma siatkarskich 
klubów sportowych. Kiedy 
skończę studia i będę chciała 
nadal grać w Stanach, musia-
łabym dostać się do... kadry 
narodowej USA.
leszek sobieRaj ●

pod amerykańską siatką
od Roku MaRia hanusik studiuje i gRa w siatkaRskiej dRużynie MissouRi baptist univeRsity, A DWA MIESIąCE TEMu WRAZ Z KOLEżANKAMI ZDOByłA MISTRZOSTWO 
STANóW ZjEDNOCZONyCh W LIDZE NAIA.

Maria haNusik

Rok urodzenia 2001, przyjmująca. W siatkówkę zaczęła grać w Szko-
le Podstawowej nr 10 w Tychach. Potem przeniosła się do Sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 19, gdzie trenowała pod okiem Ireny Pałki, 
a po ukończeniu podstawówki wróciła do żwakowa – do Gimna-
zjum nr 3. Występowała w barwach II-ligowego TKS Tychy (trener 
Krzysztof Pałka), a dwa lata temu trafiła do występującego również 
w II lidze KPKS halemba. Występowała w młodzieżowych repre-
zentacjach Polski.

Maria Hanusik (na zdjęciu z prawej) z koleżankami po zdobyciu mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w lidze NAIA. Podczas wycieczki do Miami.

 Tyszanka na przyjęciu drużyny Missouri Baptist University.
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hasło z krzyżówki nr 713: 
WakacyjNa PrZygODa.

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.

lew 23.vii-22.viii
Wiele się będzie działo w pracy, jeszcze 
więcej w domu. Rodzina doceni to, co robisz 
i przyklaśnie Twoim pomysłom.

panna 23.viii-22.iX
Księżyc wyzwoli w Tobie gejzer energii. Będziesz 
przenosić góry. Czeka Cię sporo korzystnych ofert 
finansowych.

waga 23.iX-23.X
Gwiazdy dodadzą Ci pewności siebie i odwagi. 
Wreszcie pokażesz, na co Cię stać. unikaj Raka,  
bo nie jest do końca szczery.

skoRpion 24.X-21.Xi
W pracy spadnie na Ciebie wiele obowiązków, 
choć atmosfera znacznie się poprawi. Zadbaj 
o swoje zdrowie.

stRzeleC 22.Xi-21.Xii
Szansa na nowy związek. Gwiazdy przyniosą 
Ci więcej romantycznych klimatów, korzystaj 
z życia.

kozioRożeC 22.Xii-19.i
Księżyc skłoni Cię do ryzyka. Na szczęście w razie 
niepowodzeń, spadniesz i tak na cztery łapy. 
uważaj za kierownicą!

wodnik 20.i-18.ii
W życiu miłosnym prawdziwy przełom. Pojawić 
się może obok Ciebie bratnia dusza. Idealny czas 
na randki.

Ryby 19.ii-20.iii
Poszczęści Ci się w kontaktach towarzyskich. 
Osiągniesz także spore korzyści w interesach. 
Zagraj na loterii.

baRan 21.iii-20.iv
urlop, niestety, musi trochę poczekać. Masz teraz 
okazję, by załatwić każdą sprawę. Nie zmarnuj 
okazji!

byk 21.iv-21.v
W stałym związku możesz odnotować 
ochłodzenie uczuć. Skup się teraz na pracy 
i finansach. Przeczekaj burzliwy okres.

bliźnięta 22.v-20.vi
Zacznij żyć w spokoju i na luzie! Czas, by nauczyć 
się spokoju. Odejdź od rutyny i zrób coś tylko dla 
siebie.

Rak 21.vi-22.vii
Idealny czas na odpoczynek. jeżeli planujesz 
urlop, zrób to właśnie teraz. Gwiazdy Ci sprzyjają.
 Wróżka aDrasteja tel. 692 893 871

horoskoP

dawno teMu w sztuce (255)skończyć W pięknym szaleństWie!

nie ostatnie pożegnanie
W radio nadano komunikat 
– nie tylko Niemcy od zacho-
du, ale i Rosja od wschodu 
wkroczyli do Polski. Na wieść 
o tym Witkacy otruł się i pod-
ciął sobie żyły. Spoczął na nie-
wielkim cmentarzyku we wsi 
Jeziory na Polesiu. Blisko 40 lat 
później postanowiono zaburzyć 
spokój artysty. Co z tego wyni-
kło? Komedia omyłek! Jednak 
nim przejdziemy dalej, nim 
opowiem, jak to Witkacemu 
po śmierci wyrosły zęby, a tak-
że, co w grobie matki artysty 
robi nieznana chłopka z Pole-
sia, winna Ci jestem, drogi Czy-
telniku, wyjaśnienie. Trzymasz 
w rękach ostatni felieton, jaki 
napisałam dla tygodnika „Twoje 
Tychy”. Dzięki współpracy z Re-
dakcją, co wtorek, przez blisko 
6 lat, miałam możliwość, dzielić 
się z Tobą moją wiedzą i pasją, 
jaką jest malarstwo. Po 255 od-
cinkach, przyszedł czas na prze-
rwę. Zabieram ze sobą plecak 
doświadczeń i moc wspomnień. 
Jednym z najpiękniejszych bę-
dzie to, gdy chodząc ulicami 

naszego miasta, przypadkowo 
spotykałam osoby, które właś-
nie czytały mój tekst. W takich 
momentach nie wiedziałam jak 
się zachować: czy minąć bez 
słowa, a może podejść i zapy-
tać o wrażenia? Ale teraz wiem, 
co należy zrobić. Teraz – z całe-
go serca – chcę Ci podziękować 
za czas, jaki poświęciłeś na lek-
turę moich opowieści o sztuce, 
za każdy uśmiech, a także za łzy 
wzruszenia, oczywiście, o ile 
udało mi się je wywołać. Liczę, 
że jeszcze nie raz spotkamy się 
na łamach, a także przy okazji 
innych artystycznych działań, 
bo – koniec końców – nie jest 
to ostatnie pożegnanie. Zresz-
tą, w wypadku Witkacego, także 
nie było…

cyrk zdychającego prl-u
Powtórny pogrzeb Witkace-
go, jeden z dziennikarzy – Ra-
fał Ziemkiewicz – określił jako 
propagandowy cyrk zdychają-
cego PRL-u. Trafniej się nie da. 
Otóż (o czym szerzej pisałam 
w poprzednim odcinku cyklu 
„Dawno temu w sztuce”), wła-

dze Polski i Rosji postanowiły, 
na znak kwitnącej przyjaźni, 
hucznie i z hałasem sprowadzić 
ciało Stanisława Ignacego Wit-
kiewicza z ukraińskiej wówczas 
wsi Jeziory na Polesiu do kraju. 
Liczyła się tylko pompa, a szcze-
góły? Kto by się szczegółami 
przejmował! Do udziału w ofi-
cjalnej delegacji, która wyru-
szyła po ciało Witkacego, nie 
zaproszono ekspertów. Rzutem 
na taśmę, i w dużej mierze dzię-

ki własnemu uporowi, dołączyli 
do niej dwaj mężczyźni, mają-
cy względne pojęcie o sprawie. 
Krewny artysty, Maciej Witkie-
wicz, rozpoznawalny śpiewak 
operowy oraz Stefan Okołowicz 
– fotograf i dokumentalista. Do-
tarli oni do Jezior już po tym, 
jak ekshumowano zwłoki, a za-
nitowana trumna była gotowa 
do transportu. Przekazano im 
zdjęcia z miejsca pochówku 
i pamiątki, jakie znaleziono 

przy wykopanych szczątkach. 
Panowie zaczęli je przeglądać 
i już po chwili wiedzieli – to nie 
Witkacy!

jakim cudem wyrosły mu zęby?
Po pierwsze: okazało się, że oso-
ba, której szczątki wykopano, 
miała pełne uzębienie. Nato-
miast Witkacy pod koniec życia 
własnych zębów nie miał – no-
sił sztuczną szczękę. Po drugie: 
w pamiątkach, jakie znalezio-
no przy zmarłym były guziki 
od typowej ukraińskiej koszu-
li – rubaszki – i metalowa ob-
rączka. Witkacy obrączki nigdy 
nie nosił, a jeżeli przy jego ciele 
miałyby znaleźć się jakiekolwiek 
guziki, to byłyby to guziki z ma-
rynarki czy koszuli. Panowie za-
częli zgłaszać, że zaszła pomył-
ka, ale zostali szybko uciszeni. 
Powiedziano im, że wszystko 
jest ustalone i jak pan Maciej 
chce nadal kontynuować swo-
ją karierę śpiewaczą, to ma sie-
dzieć cicho. Zresztą co za róż-
nica – ten trup czy tamten. Tak 
oto trumna z ciałem wyruszyła 
do Zakopanego, gdzie za dwa 
dni miał odbyć się pogrzeb. 
Czyste szaleństwo!

Witkacy była kobietą
Przez Zakopane przetoczył się 
ogromny kondukt z tysiącami 
ludzi. Na jego czele szedł ksiądz 
Tischner, który przemawiał 
w kościele, jeszcze nie zdając 
sobie sprawy, że być może to nie 
są zwłoki Witkacego. Na uro-

czystość przybył tłum wielbi-
cieli artysty, miłośników sztuki, 
ludzi wrażliwych. A tymczasem, 
zamiast w pochówku Witkace-
go, uczestniczyli w wielkiej far-
sie. Prawdy nie dało się zamieść 
pod dywan. Gdy Stefan Około-
wicz opublikował w „Tygodniku 
Powszechnym” tekst ze swoimi 
wątpliwościami, mleko się roz-
lało. Sprawa zaczęła być głośna 
i oficjalna, ale z braku funduszy 
nie było możliwości przepro-
wadzenia ponownej ekshuma-
cji. Na to trzeba było czekać aż 
do 1994 i wówczas wykonano 
badania szczątków. Okazało się, 
że absolutnie nie jest to Witkacy. 
W grobie matki Stanisława Igna-
cego Witkiewicza leżały zwłoki 
młodej kobiety tuż po połogu. 
Stąd też w Jeziorach wykopano 
przy niej ciało dziecka. Słowem: 
kompromitacja. Na szczęście po-
stanowiono już nie kontynuować 
tej dziwacznej zabawy zmienia-
nia historii i uznano, że najlep-
szym sposobem upamiętnienia 
Witkacego będzie wydanie jego 
dzieł. Tak oto w ubiegłym roku 
ukazały się ostatnie tomy z bio-
grafią Witkacego, a także kilka-
dziesiąt tomów dzieł zebranych. 
To oznacza, że finał tej tragedii 
kosmicznej pomyłki z Witka-
cym i wielką polityką w tle, jest 
dla nas, odbiorców, korzystny. 
Tu postawię kropkę.
Z artystycznym pozdrowie-
niem,
agnieszka kijas – kRytyk 
z seRCeM do sztuki ●

Ostatni żart Witkacego – po śmierci stał się kobietą.

„lepiej skońCzyć w pięknyM szaleństwie 
niż w szaRej, nudnej banalnośCi i zastoju” 
– MówiŁ witkaCy i sŁowa dotRzyMaŁ. 
ba! swój ostatni żaRt zaseRwowaŁ naM 
po śMieRCi. Choć Ciężko w to uwieRzyć, 
to do dziś na pięknyM i sŁawnyM zakopiańskiM 
CMentaRzyku, zwanyM pęksowyM bRzyzkieM, 
w gRobie Matki tego genialnego aRtysty leży 
nieznana ChŁopka z polesia, któRa udaje 
witkaCego. i to dopieRo jest szaleństwo!
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