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kiermasz płynnego złota
Zorganizowany po raz drugi kiermasz miodu  
cieszył się ogromnym zainteresowaniem tyszan.

Czerwony debiut janiaka
Piłkarze GKS Tychy zawiedli kibiców  
i przegrali w Rzeszowie z Resovią 0:1.

Czas na promocję
Wyłoniono 144 projekty, które powalczą 
o realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego.4 145
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dwa medale karoliny
wychowanka MoSM Tychy do krążków zdobyTych w londynie i rio de janeiro dołożyła dwa Medale igrzySk w Tokio.
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Redakcyjną tradycją stały się już coroczne dyżury prezydenta Tychów 
Andrzeja Dziuby w redakcji naszego tygodnika. Po ubiegłorocznej 
przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, już w następny 
wtorek, 17 sierpnia, wracamy do tej tradycji i w godz. 12-13.30 
gościć będziemy gospodarza miasta w naszych progach.

Zatem każdy, komu uda się w tym czasie wybrać numer telefonu 
32 325 72 38, będzie mógł porozmawiać z prezydentem, zgłosić mu 
jakiś problem lub o jakąś ważną dla miasta sprawę zapytać.

Zdając sobie sprawę, że chętnych do rozmowy z Andrzejem Dziubą 
będzie bardzo dużo, a nie każdy będzie miał możliwość zatelefonowania, 
oferujemy też adres mailowy, na który Czytelnicy „TT” mogą nadsyłać 
swoje pytania. Wszystkie je zbierzemy i przekażemy prezydentowi, 
który w kolejnych numerach naszego tygodnika będzie się starał na 
nie odpowiedzieć. Pytania należy wysyłać na adres: redakcja@
twojetychy.pl.
Przypominamy zatem: we wtorek, 17 sierpnia w godz. 12-13.30 
zadzwoń do prezydenta!

jak co roku, andrzej dziuba porozmawia z naszymi Czytelnikami.

ZadZwoń do preZydenta!
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tel. 667 022 090
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj
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kronika poliCyjna

◆ 7.08, po godZinie 15.30 
prZy jednej Z restauracji 
na ul. Fabrycznej, doszło do za-
słabnięcia mężczyzny. Obsługa 
restauracji, która powiadomiła 
służby ratunkowe, przystąpiła 
wraz ze świadkami do udziela-
nia pomocy. U mężczyzny do-
szło do zatrzymania krążenia. 
Niestety, pomimo ich wysiłków 
oraz przybyłych ratowników me-
dycznych i strażaków, nie udało 
się przywrócić funkcji życiowych 
u 40-letniego mężczyzny. Poli-
cjanci KMP Tychy pod nadzorem 
prokuratury prowadzą postępo-
wanie mające na celu wyjaśnienie 
przyczyn i okoliczności śmierci 
mężczyzny.
◆ Z kolei 6.08 na ul. ucZ‑
niowskiej w rejonie Zespołu 
Szkół nr 6, wylądował śmigłowiec 
Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego, by udzielić pomocy 14 – 
letniemu chłopakowi, który kil-
ka minut wcześniej spadł z dachu 
pobliskich garaży, z wysokości 

około 3 metrów. Poszkodowane-
go przetransportowano do Gór-
nośląskiego Centrum Zdrowia 
Dziecka w Katowicach-Ligocie.
◆ na ul. Mikołowskiej, 
przed skrzyżowaniem z ul. Kato-
wicką, doszło do zdarzenia dro-
gowego z udziałem samochodu 
osobowego i motocykla. Jak usta-
liła policja, kierowca osobówki nie 
zachował ostrożności przy zmia-
nie pasa ruchu z prawego na lewy 
i zajechał drogę motocykliście.
◆ 6.08, około godZiny 11 
na ul. stocZniowców 70 
za skrzyżowaniem z ul. Żwa-
kowską do zaparkowanego ja-
guara uderzył citroen. Z relacji 
świadka zdarzenia i ustaleń pra-
cujących na miejscu policjantów 
wynika, że kierowca citroena za-
gapił się i utracił panowanie nad 
swoim pojazdem, co skutkowało 
w uderzeniem w zaparkowanego 
jaguara. Kierowca citroena tra-
fił pod opiekę ratowników me-
dycznych.

◆ 5 sierpnia od godZin 
popołudniowych strażacy 
Komendy Miejskiej PSP w Ty-
chach, wspierani jednostkami 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Lędzin, Czarnuchowic, Bie-
runia Starego, Bierunia Nowe-
go i Chełmu Śląskiego usuwali 
skutki obfitych opadów desz-
czu (zalania i powalone drze-
wa). Działania prowadzone były 
na terenie Tychów, m.in. przy 
ul. Dmowskiego, Rolnej, Róży-
ckiego, Harcerskiej, Piłsudskie-
go, Długiej, Kościelnej, a także 
w Bieruniu (ul. Jagiełły, Bijaso-
wicka, Królowej Jadwigi, War-
szawska), Chełmie Śląskim (ul. 
Jasna), Imielinie (ul. Podmiej-
ska) i Lędzinach (ul. Zamkowa, 
trasa S1). Działaniami w Bieru-
niu przy ul. Jagiełły dowodził 
Komendant Miejski PSP Tychy, 
st. bryg. Piotr Szojda. Łącznie 
do godziny 9 rano 6 sierpnia dy-
żurni SK KM PSP Tychy otrzy-
mali 33 zgłoszenia.ls ●

Pani

Dominice  
Czernow
w trudnej chwili

śmierci

Mamy
szczere wyrazy współczucia

oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy

składają

Zarząd oraz Koleżanki i Koledzy

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
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kondolencje

sposoby na zwiększenie 
„klikalności” nie zawsze są fair.

to nie była 
Zemsta
Dzięki portalowi tychy24.net w 
mieście zaczęła krążyć fałszywa 
opinia, jakoby w minionym 
tygodniu doszło do odwetu na 
kierowcy tyskiego autobusu 
za wydarzenia w Katowicach, 
w których inny kierowca 
komunikacji miejskiej śmiertelnie 
potrącił dziewiętnastolatkę. 

Autor wpisu na portalu ty-
chy24.net z 3 sierpnia sprytnie 
pomija fakty i dopuszcza się ma-
nipulacji informacją, tworząc 
narrację jakoby na skutek hej-
tu po tragicznych wydarzeniach 
w Katowicach, w Tychach doszło 
do ataku na kierowcę PKM. Spra-
wę zdementował Michał Kasper-
czyk rzecznik prasowy PKM Ty-
chy. – Do zdarzenia doszło około 
21 w środę 28 lipca czyli 3 dni 
przed wydarzeniami z Katowic. 
Na al. Niepodległości nieznana 
kobieta rzuciła w kabinę kierow-
cy linii 262 butelką. Napastnicz-
ka wykorzystała moment, którym 
autobus zatrzymał się na przy-
stanku i miał otwarte drzwi. Siła 
rzutu była tak duża, że przebiła 
szklaną szybę oddzielająca kabi-
nę kierowcy. Na skutek zdarze-
nia nasz kierowca udał się do za-
jezdni, bo potrzebował pomocy 
medycznej. Mamy zabezpieczone 
nagranie z monitoringu i już zło-
żyliśmy na policji zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa – wy-
jaśnia. karolina wypiór ●

W piątkowe przedpołudnie na ul. Stoczniowców 70 citroen uderzył w zaparkowanego jaguara.
Zaatakowany kierowca przebywa 
obecnie na zwolnieniu lekarskim.
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od 11 sierpnia 
skrzyżowanie uliC 
grota roweCkiego 
i edukaCji zostanie 
wyŁąCzone 
z ruChu do poŁowy 
października. ponadto 
od 5 sierpnia trwa 
przebudowa ul. 
baŁuCkiego w tyChaCh.

Trwające od połowy czerwca pra-
ce na skrzyżowaniu ulic Eduka-
cji i Grota Roweckiego wkracza-
ją w kolejną fazę. Od najbliższej 
środy skrzyżowanie to zostanie 
zamknięte dla ruchu kołowego, 
za wyjątkiem pojazdów komu-
nikacji zbiorowej. Ich ruchem 
sterować będzie sygnalizacja wa-
hadłowa. W tym czasie skrzyżo-
wanie zostanie gruntownie prze-
budowane.

Bezpieczeństwo i płynność ruchu
Zakres prac na skrzyżowaniu ul. 
Edukacji z ul. Grota-Roweckie-
go przewiduje rozebranie starej 
nawierzchni, przebudowę sieci, 
wymianę konstrukcji drogi, po-
szerzenie wlotów o dodatkowe 
pasy ruchu, ustawienie nowej 
sygnalizacji świetlnej oraz prze-
budowę chodników i ścieżek ro-
werowych. Wszystkie te działania 
mają zwiększyć bezpieczeństwo 
i poprawić płynność ruchu.

Modernizacja skrzyżowania 
prowadzona jest w ramach szero-
kiego projektu pod nazwą Inteli-
gentny System Zarządzania i Ste-
rowania Ruchem – w skrócie ITS. 

Przypomnijmy, że łącznie w ra-
mach ITS Tychy przebudowanych 
zostanie blisko 40 skrzyżowań 
w Tychach. Ponadto powstanie 
szeroko zakrojona struktura tele-
informatyczna, co stworzy możli-
wość sterowania ruchem. W efek-
cie komunikacja ma działać lepiej 
i bardziej punktualnie, a kierowcy 
mają przemieszczać się po mie-
ście płynniej.

duże zmiany na ul Bałuckiego.
W ostatnich dniach ruszyła tak-
że przebudowa ul. Bałuckiego. 
Od czwartku 5 sierpnia nastąpi-

ły istotne zmiany w organizacji 
ruchu. Odcinki objęte robotami 
będą zamknięte, a strefa płatnego 
parkowania zostanie zawieszona. 
Na odcinku od ul. Budowlanych 
do ul. Cienistej droga zostanie 
wykonana od podstaw. W pierw-
szej kolejności wymienione zosta-
ną warstwy konstrukcyjne drogi 
i dopiero na tak przygotowanym 
podłożu ułożona zostanie asfalto-
wa nawierzchnia; zastąpi ona sta-
re granitowe kostki brukowe.

By zminimalizować utrudnie-
nia w ruchu, prace podzielono 
na etapy. Pierwszy już się roz-

począł przez co ul. Bałuckiego 
jest zamknięta na odcinku od ul. 
Budowlanych do ul. Bema. Gdy 
prace na tym fragmencie się za-
kończą, zamknięty zostanie dru-
gi odcinek – od ul. Bema do ul. 
Cienistej. Co ważne, na czas pro-
wadzenia prac zawieszona zosta-
nie strefa płatnego parkowania 
na ul. Bałuckiego. Aktywne Karty 
Mieszkańca, jakie zostały wydane 
dla osób mieszkających przy tej 
ulicy, będą obowiązywały w stre-
fie płatnego parkowania przy ul. 
Bibliotecznej. Inwestycja ma mieć 
swój finał w październiku.

Prace nad systemem ITS w Ty-
chach rozpoczęły się w 2019 r. 
i planowo potrwają do poło-
wy 2022. Całkowity koszt wraz 
z przebudową skrzyżowań 
to prawie 120 mln zł z czego 
blisko 85 procent stanowi do-
finansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego, z puli na tzw. niskoemi-
syjny transport miejski dla wy-
datków kwalifikowanych. Środki 
te zostały ujęte w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Woje-
wództwa Śląskiego. 
kaMil peszat ●

nowa linia ztM wystartowała 
7 sierpnia.

sprawniej 
na „piast”
Zarząd Transportu Metropolital-
nego kontynuuje realizację jedne-
go z kluczowych projektów – uru-
chomienie ponad 30 metrolinii, 
usprawniających codzienne po-
dróże po Metropolii. 7 sierpnia 
uruchomiona została nowa li-
nia uzupełniająca, która ułatwi 
mieszkańcom Tychów, Bierunia 
i Chełma Śląskiego dojazd w re-
jon kopalni „Piast”.

–Chcemy maksymalnie zmniej-
szyć czas oczekiwania na kolejny 
kurs – mówi Małgorzata Gutow-
ska, dyrektor ZTM.

Nowa linia o numerze 554 uzu-
pełnieni kursy przebiegające przez 
Tychy, Bieruń i Chełm Śląski. Ce-
lem linii jest usprawnienie dojazdu 
w rejon kopalni „Piast” w Bieru-
niu. Autobusy tej linii będą się za-
trzymywać na przystankach, któ-
re nie są obsługiwane przez M108. 
Na trasie Tychy – Bieruń – Chełm 
Śląski – Imielin M108 zastąpi li-
nię autobusową 54. W dni robo-
cze nowa „eMka” na przystankach 
pojawiać się będzie co 30 minut, 
a w soboty – co godzinę.

– Jesienią planujemy uruchomić 
kolejne linie metropolitalne. Będą 
one przejeżdżać przez Kobiór, Ty-
chy, Katowice, Wyry, Orzesze, Ła-
ziska Górne, Mikołów, jak również 
połączą sosnowiecką strefę ekono-
miczną z Mysłowicami oraz Kato-
wicami. Co ważne, „eMki” ob-
sługiwane będą coraz lepszymi 
pojazdami. Zależy nam, aby po-
dróże komunikacją miejską były 
przyjemne i komfortowe – doda-
je Gutowska. kp ●

its pełną parą
kolejne praCe ModernizaCyjne NA TySKIch SKRZyżOWANIAch.

Kolejnym opanowanym przez drogowców miejscem w Tychach jest od ubiegłego tygodnia ul. Bałuckiego.
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na tyskiCh halaCh 
targowyCh przez dwa 
dni trwaŁ 2. kierMasz 
Miodu. kilkunastu 
wystawCów z CaŁej 
polski zaprezentowaŁo 
swoje Miodowe 
produkty. z wieloMa 
z niCh spotkaliśMy się 
po raz pierwszy w żyCiu.

– Wydarzenie miało przede 
wszystkim charakter edukacyj-
ny i położyliśmy nacisk głównie 
na promowanie wiedzy o pszcze-
larstwie – mówiła pomysłodaw-
czyni kiermaszu Karolina Che-
micz-Pałys. – Produkcja miodu 
to nie tylko sposób na zarobek. 
To przede wszystkim zgłębianie 
wiedzy o ekosystemie, w którym 
żyjemy. Dzięki pszczelarzom je-
steśmy w stanie lepiej zrozumieć 
zachodzące w naturze zależno-
ści i uczyć się jak żyć w zgodzie 
z naturą. Mam nadzieję, że Kier-
masz Miodu wpisze się na stałe 
w mapę wydarzeń kulturalnych 

w naszym mieście. Takie wyda-
rzenia są po prostu potrzebne – 
dodała.

miód, węgiel i szafran
Tyszanie mogli skorzystać z nieby-
wale bogatej oferty. Przede wszyst-
kim na stoiskach znalazły się mio-
dy z gospodarstw pszczelarskich 
z różnych rejonów Polski, miody 
leśne, spadziowe, akacjowe i wie-
lokwiatowe. – Trudno powiedzieć, 
który miód jest najlepszy, bo gu-
sta są różne – zauważył Andrzej 
Gałuszka prezes Stowarzyszenia 
Pszczelarzy w Tychach. – Każdy 
miód jest zdrowy, bez względu 
na to z jakich pyłków powstaje 
– dodał inny pszczelarz. – Każdy 
z miodów zawiera przeciwutlenia-
cze. Im ciemniejsza barwa mio-
du tym zawiera on większą ilość 
antyoksydantów zwalczających 
wolne rodniki. Są w nim też inne 
ważne składniki m.in.: potas, fo-
sfor, magnez, wapń, żelazo i kwas 
foliowy. Miód lipowy sprawdza 
się w przeziębieniach i stanach 

grypowych, gryczany jest nieza-
stąpiony przy niedoborze żelaza, 
rzepakowy natomiast to prawdzi-
wy hit przy problemach wątrobo-
wych – dodał.

Wśród produktów można 
było znaleźć również inne pro-
dukty pszczele jak pyłek, mleczko 
pszczele, propolis, pierzga, ale też 
piwo miodne czy napoje propo-
lisowe. – Nasze napoje tworzone 
są na bazie propolisu oraz samych 
naturalnych dodatków. Są zdecy-
dowanie zdrowsze od niejednego 
popularnego przecieru marchew-
kowego dostępnego w sklepach. 
Polecamy dwa smaki – węglowa 
cola oraz szafran – zachęcał pro-
ducent. Skosztowaliśmy węglo-
wej coli z prawdziwym węglem 
i to była najlepsza nieoryginalna 
cola, jaką piliśmy. Z ciekawszych 
produktów można wymienić 
miód z liofilizowanymi owocami. 
– Liofilizowane czyli wysuszone 
w obniżonej temperaturze i pod 
zmniejszonym ciśnieniem – tłu-
maczył producent. – Dzięki temu 

mają dłuższy termin przydatno-
ści. Oferujemy bardzo szeroką 
gamę smaków: miętowy, rokiet-
nikowy, malinowy, cynamonowy, 
z kakao czy czarnym bzem.

dla zdrowia też
Prócz produktów spożywczych 
na stoiskach było sporo kosme-
tyków i wyrobów leczniczych. 
– Prowadzimy lecznicę, gdzie sto-
sujemy apiteraipę czyli inhalacje 
w domku pszczelim. Terapia po-
lega na wdychaniu powietrza wy-
dostającego się z zabezpieczone-
go ula znajdującego się w domku. 
Powietrze wypełniające pomiesz-
czenie, podobnie jak produkty 
pszczele, ma właściwości proz-
drowotne. Takie zabiegi stosu-
je się głównie w leczeniu astmy, 
przewlekłego zapalenia zatok, 
gardła czy migdałków, alergii, mi-
gren, choroby tarczycy, depresji, 
nerwicy a nawet otyłości – wy-
tłumaczyła właścicielka kliniki. 
Na miejscu można było zakupić 
miodowe kosmetyki, aromatycz-

ne świece czy miodowe wkłady 
z podgrzewaczem.

najlepsze stoisko
Pod koniec drugiego dnia wyło-
niono w konkursie najlepsze sto-
isko 2. Kiermaszu Miodu. Tytuł 
ten przypadł Romanowi Widzowi 
z Modliborzyc. Pamiątkowe trofe-
um wręczyła prezes spółki „Śród-
mieście” Katarzyna Ptak. – Mam 
nadzieję, że wszyscy odwiedzają-

cy kiermasz doskonale się bawili 
i nauczyli czegoś o życiu pszczół. 
Liczę również, że kiermasz po-
zostanie z nami i będziemy mie-
li okazję spotykać się z tej okazji 
na Tyskich Halach Targowych 
każdego lata – mówiła prezes 
„Śródmieścia”. Wręczono również 
nagrody rzeczowe dla głosujących 
w konkursie w postaci gry plan-
szowej i rośliny miododajnej.
kaMil peszat ●

Z okazji 102. rocznicy I Powsta-
nia Śląskiego oprócz mszy świę-
tych oraz uroczystości złożenia 
hołdu pod pomnikami w Papro-
canach, Urbanowicach i Czuło-
wie odbędzie się pokaz mappingu 
„100-lecie wybuchu III Powstania 
Śląskiego – Śląsk wspólna sprawa” 
oraz 8. edycja Miejskiego Rajdu 
Rowerowego „Śladami Powstań-
ców Śląskich”.

W niedzielę, 15.08, o godz. 11 
w kościele Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Paprocanach 
odprawiona zostanie msza św., 
a o godz. 14 przed tablicą upa-
miętniającą wybuch I Powstania 
Śląskiego (ul. Paprocańska 156) 
złożone zostaną kwiaty. Z kolei 
o godz. 15.15 odbędą się uroczy-
stości pod pomnikiem Powstań-
ców Śląskich i Ofiar II Wojny 

Światowej w Urbanowicach (ul. 
Główna). O godz. 16 na wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych 
z zespołem Szwarne Karlusy za-
prasza Klub Urbanowice MCK, 
ul. Przejazdowa 8.

Przygotowane specjalnie 
z okazji powstania widowisko 
multimedialne „100-lecie wy-
buchu III Powstania Śląskie-
go – Śląsk wspólna sprawa” bę-
dzie można zobaczyć także 15.08 
przy Zespole Szkół Muzycznych 
(al. Niepodległości 53), w godz. 
20.30-22.

Natomiast we wtorek, 17.08 
w Czułowie o godz. 18 zaplano-
wano mszę św. w kościele pw. 
Krzyża Świętego, a o godz. 19 – 
złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Bohaterów Powstań Śląskich przy 
ul. Katowickiej. ls ●

13 sierpnia o godz. 10.30, z oka-
zji zbliżającego się Święta Wojska 
Polskiego, w kościele pw. Marii 
Magdaleny odprawiona zosta-
nie msza w intencji żołnierzy 
polskich. Uroczystą mszę świę-
tą uświetni występ chóru „Presto 
Cantabile”. Po nabożeństwie zło-
żone zostaną kwiaty pod pomni-
kiem Powstańców Śląskich.

Tradycyjnie Komendant Woj-
skowej Komendy Uzupełnień 
w Tychach z okazji Święta Wojska 
Polskiego wręczy awanse i meda-
le. Jeden żołnierz rezerwy zosta-
nie mianowany na wyższy sto-
pień wojskowy; „Złoty Medal Siły 
Zbrojne w Służbie Ojczyzny” tra-
fi do trojga pracowników WKU, 
zaś jeden z pracowników komen-
dy otrzyma srebrny medal „Siły 

Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. 
Czterech żołnierzy zawodowych 
oraz tyluż cywilnych pracowni-
ków wojska zostanie uhonorowa-
nych odznaką pamiątkową WKU 
w Tychach.

Ponadto za wzorowe wykony-
wanie obowiązków służbowych 
Szef Wojewódzkiego Sztabu Woj-
skowego w Katowicach na wnio-
sek komendanta WKU w Tychach 
wyróżnił: nagrodą uznaniową – 2 
żołnierzy; urlopem nagrodowym 
– 2 żołnierzy.

To będzie ostatnie Święto Woj-
ska Polskiego, które zorganizuje 
obecny komendant Wojskowej 
Komendy Uzupełnień. Po 32 la-
tach służby ppłk Wojciech Zdra-
da przechodzi bowiem na eme-
ryturę. kaMil peszat ●

pod pomnikami w Paprocanach, urbanowicach i czułowie.

powstańcZe 
rocZnice

to będzie ostatnie święto wojska polskiego organizowane 
przez obecnego szefa WKu.

pożegnanie 
komendanta

kiermasZ płynnego Złota
wystawCy z CaŁej polski PRZyjEchALI NA 2. KIERmASZ mIODu W TychAch.

Na kiermaszu każdy mógł wypróbować apiterapię czy „inhalację pszczołami”.
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Prezydent Miasta Tychy
10 sierpnia 2021 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla N pomiędzy 

al. Piłsudskiego, ul. Dmowskiego i ul. Nałkowskiej w Tychach
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXIV/483/21 z dnia 28 stycznia 
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla N pomiędzy al. Piłsudskiego, ul. Dmowskie-
go i ul. Nałkowskiej w Tychach.[1], [2]
Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 31 sierpnia 2021 r., z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, 
adresu i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie: [1], [2]
1) papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

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

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

3) poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się:
1) w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,
2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.

umtychy.pl/ w zakładce: Zamierzenia władzy  Obwieszczenia  Zagospodarowanie 
przestrzenne  Sierpień 2021.

Informacja o ochronie danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej za-
kładce Zamierzenia władzy  Obwieszczenia  Zagospodarowanie przestrzenne  Sierpień 
2021 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale Planowania 
Przestrzennego i Urbanistyki.[3],[4].

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

Podstawa prawna:
art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p.
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)
[3] art. 8a ust. 1 – u.p.z.p.
[4] art. 17a – u.p.z.p.

reklama

Nagrody w konkursach wręczyła prezes spółki „Śródmieście” Katarzyna Ptak (w środku).

komunikat
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Wynajmij wolne
boksy handlowe
w doskonałej przestrzeni

Czekamy na Ciebie, skorzystaj!

reklama

z poCzątkieM lipCa 
wróCiŁy tyskie 
śniadania iniCjatywy 
tyskiej. w jednyM 
z poprzedniCh nuMerów 
„twoiCh tyChów” 
krystyna leszCzyńska 
(koordynator projektu) 
opowiadaŁa o liCznyCh 
atrakCjaCh, które 
oferują podCzas 
śniadań. w sobotę, 
31 lipCa wybraliśMy 
się osobiśCie, aby 
przekonać się z CzyM 
to się je.

Po kilku zmianach lokalizacji 
(m.in. Rynek, osiedle K) śnia-
dania na dobre zadomowiły się 
na Paprocanach. Zielona prze-
strzeń obok boisk przy placu za-
baw to świetne miejsce na tego 
typu spotkania. – Nam tutaj się 
bardzo podoba – odpowiada ty-
szanka, która z grupą przyjaciółek 
skorzystała z propozycji. – W ty-
godniu nie mamy za dużo czasu, 
żeby się spotkać i po prostu sobie 
poplotkować. Wszystkie lubimy 
spędzać czas na świeżym powie-
trzu, więc postanowiłyśmy spraw-
dzić ofertę. Jest bardzo bogata 
i każda z nas znalazła coś dla sie-
bie. Ja jestem strasznym łasuchem 
i zdecydowałam się na śniadanie 
na słodko. Było pyszne – dodaje.

Wybierać było w czym: omle-
ty, tortille, sałatki, kanapki, naleś-

niki, lasagne, zapiekanki, racuchy 
i tarty. A i to tylko niektóre z pro-
pozycji. Osobiście skusiliśmy się 
na smażony schab z kminkiem, 
chleb ze smalcem i małosolny 
ogórek – śniadanie mistrzów. – 
Śniadania to nie tylko oferta czy-
sto kulinarna – opowiadała Kry-
styna Leszczyńska. – Kładziemy 
spory nacisk na animacje, stąd dzi-
siaj tańczymy zumbę z Magdale-
ną Myśliwiec czy medytujemy 
z Innym Czasem. Ostatnio ćwi-
czyliśmy judo z mistrzem świa-
ta Adamem Borowcem i Gwar-
dią, zaprosiliśmy Atomówki czy 
psiego behawiorystę. Dziś wolon-
tariuszki z Hospicjum im. Św. Ka-
liksta malują dzieciom twarzycz-
ki a Grzegorz Wańczyk z pasieki 
Gucio opowiada o świecie pszczół. 
Ponadto uruchomiliśmy swojego 
rodzaju ankietę. Każdy mieszka-
niec może napisać na kartce swój 
pomysł na kolejne nasze aktyw-
ności lub po prostu problem czy 
temat, którym według niego po-
winniśmy się zająć. Kartkę ano-
nimowo można wrzucić do pu-
dełka. Mamy nadzieję, że dzięki 
temu w jeszcze bliższych relacjach 
będziemy z mieszkańcami, co po-
zwoli nam jeszcze szybciej reago-
wać i wprowadzać polepszające ży-
cie w mieście rozwiązania. To jest 
nasz główny cel jako stowarzysze-
nia Inicjatywa Tyska – dodała.

Na śniadaniach faktycznie 
trudno się nudzić. Kiedy przy-

byliśmy, na miejsce część tyszan 
oddaliła się na sąsiadującą łąkę, 
by oddać się wspomnianej me-
dytacji. Inna część brała udział 
w zajęciach taneczno-ruchowych 
do przygrywającej muzyki. Or-
ganizator zadbał oczywiście 
o wydzieloną przestrzeń do kon-
sumpcji. – Śniadanie na leżaku 
w leniwe sobotnie przedpołudnie 
powinno być nakazane prawem 
– powiedział nam Paweł, który 
skorzystał z oferty razem z cór-
ką. – A ten gość od pszczół jest 
fenomenalny. Podeszliśmy tyl-
ko na chwilę, bo mała zobaczyła 
pszczoły za szybką i zaciekawiła 
się. Spędziliśmy przy stoisku po-
nad pół godziny. Zosia była za-
fascynowana ogromem wiedzy, 
a ja zastanawiam się nad zało-
żeniem własnej pasieki – śmiał 
się tyszanin. Faktycznie pan 
Grzegorz potrafi zrobić wraże-
nie swoim obyciem z tematem, 
sami przysłuchiwaliśmy się kil-
ka dobrych minut, nadstawia-
jąc ucha.

Przed nami jeszcze co najmniej 
dwie paprocańskie edycje Tyskich 
Śniadań Inicjatywy Tyskiej – 14 
i 28 sierpnia. Wydarzenie za-
planowane w godzinach od 10 
do 13. W razie niekorzystnej po-
gody może być odwołane. Aby 
być na bieżąco polecamy śledzić 
media społecznościowe Inicjaty-
wy Tyskiej.
kaMil peszat ●

Jak już pisaliśmy, 14 sierpnia 
w Tychach rozpocznie się pierw-
sza polska edycja Meetings of De-
sign Students czyli MEDS Revi-
val 2021. Nasze miasto odwiedzi 
60 projektantów z ponad 20 kra-
jów. W ramach tegorocznej edy-
cji warsztatów powstanie siedem 
projektów miejskich, odbędzie się 
sześć wydarzeń towarzyszących, 
liczne wykłady, panele dyskusyjne 
oraz warsztaty.

„Revival”, hasło tegorocznej 
edycji, odnosi się do miejskiego 
i architektonicznego kontekstu 
Górnego Śląska jako terenu ko-
palń, szybów i fabryk, nadających 
mu niepowtarzalną i powszech-
nie rozpoznawalną tożsamość. 
Od wielu lat region ten przeży-
wa stopniową transformację, sta-
jąc się centrum kultury i nadając 
nowe znaczenie charakterystycz-
nemu dla siebie krajobrazowi. Jed-
nym z głównych wyzwań warszta-
tów będzie sprowokowanie idącej 
za transformacją regionu zmia-
ny jego wizerunku w mentalności 
społeczeństwa oraz przywrócenie 
do życia zapomnianych przestrze-
ni. Przez dwa tygodnie uczestni-
cy będą pracować w grupach pod 
okiem doświadczonych tutorów. 
Na początku warsztatów uczest-
nicy wybiorą projekty, w których 
udoskonalenie i wykonanie będą 
zaangażowani.

– Warsztaty MEDS tworzą lu-
dzie, którzy każdego roku przy-
jeżdżają z całego świata, żeby 
podzielić się swoim doświadcze-
niem z różnych dziedzin designu 

– mówi Magdalena Storożenko, 
prezes MEDS Silesia Founda-
tion. – Szukamy osób o otwar-
tych umysłach, zamiłowaniu 
do ciągłego zdobywania wiedzy 
i pasji tworzenia. Każda grupa 
wraz ze swoim tutorem będzie 
pracować nad powstaniem pro-
jektu i jego dokumentacją, któ-
ra zaprezentowana zostanie pod-
czas kończącej warsztaty wystawy. 
To znaczy, że zostawimy po so-
bie realny ślad w przestrzeni miej-
skiej. To nie są spotkania towa-
rzyskie, tutaj będziemy ciężko 
pracować, ale i z ogromną satys-
fakcją. Kiedy byłam na warszta-
tach w Iranie spałam na paletach, 
innym razem moim mieszkaniem 
był kartonowy namiot. Nigdzie 
indziej nie nauczyłam się wię-
cej i nigdy wcześniej nie czułam, 
że rysując ołówkiem po kartce, 
tworzę nową rzeczywistość – do-
daje.

– Na warsztatach MEDS silny 
nacisk kładziemy na praktykę – 
mówi Kamila Haja zastępca pre-
zesa MEDS Silesia Foundation. 
– Na uczelniach zdobywaliśmy 
głównie wiedzę teoretyczną. Tu-
taj złapiemy za narzędzia i włas-
noręcznie zbudujemy wcześniej 
zaprojektowane obiekty. Nieza-
przeczalną wartością są uczest-
nicy warsztatów, którzy zjeżdżają 
się z całego świata. Oni przywo-
żą na warsztaty wiedzę zdobytą 
na rodzimych uczelniach, kultu-
rę projektowania, specyficzne dla 
danego kraju sposoby rozwiązy-
wania problemów. Zanurzenie 

się w tym międzynarodowym 
tyglu jest nie do przecenienia – 
dodaje.

Efektem pracy młodych pro-
jektantów będą cztery zrealizo-
wane projekty na terenie Tychów 
oraz trzy w innych lokalizacjach 
na Śląsku. Na terenie Browaru 
Obywatelskiego, gdzie mieścić 
się będzie siedziba warsztatów, 
powstanie podświetlona instala-
cja w mozaikowym stylu oraz pa-
wilon powstały z materiałów po-
chodzących z demontażu. Park 
Suble wzbogaci się o lustrzaną al-
tankę, zaś tunel pod al. Jana Pawła 
II przejdzie rewitalizację, do któ-
rej zostaną wykorzystane… od-
pady. Powstała mozaika krytycz-
nie odnosić się będzie do dzikiego 
konsumpcjonizmu. W Katowi-
cach przy kinie „Światowid” re-
witalizację przejdzie podwórko. 
Pozostałe dwa projekty będą na-
tury multimedialnej.

Podczas dwutygodniowych 
warsztatów odbędą się panele 
dyskusyjne prowadzone przez tu-
torów. Wśród zaproszonych gości 
znajdą się czołowi polscy archi-
tekci, m.in.: Marlena Wolnik, Ka-
tarzyna Furgalińska, Ryszard Na-
konieczny, Oskar Grąbczewski, 
Magdalena Milert, Paulina Gra-
bowska czy Adrian Krężnik. Prze-
prowadzone zostaną również dwa 
otwarte warsztaty dla dzieci.

MEDS Revival 2021 zostanie 
uwieńczony wernisażem prac 
w formie wystawy, który 28 sierp-
nia odbędzie się w Browarze Oby-
watelskim. kaMil peszat ●

na dwa tygodnie browar obywatelski zamieni się w międzynarodową siedzibę młodych architektów.

designerski tygiel

impreZa prawem nakaZana
w ostatnią lipCową sobotę ByLIŚmy NA TySKIm ŚNIADANIu STOWARZySZENIA 
INIcjATyWA TySKA.

Podczas Tyskich Śniadań w Paprocanach można naprawdę smacznie i zdrowo zjeść.
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rozpoCząŁ się Czas 
proMoCji projektów 
w raMaCh budżetu 
obywatelskiego 2022. 
ostateCzne gŁosowanie 
rozpoCznie się 10 
września i potrwa 
do 20 września. każdy 
MieszkanieC tyChów, 
niezależnie od wieku, 
będzie MógŁ wziąć w niM 
udziaŁ i zdeCydować, 
które projekty Mają 
zostać zrealizowane 
w przyszŁyM roku.

Po weryfikacji formalnej i mery-
torycznej do głosowania przeszły 
144 projekty, w tym 116 dotyczą-
cych określonego rejonu miasta 
i 28 projektów dotyczących ogó-
łu mieszkańców. Tyszanie zgłosili 
w sumie 190 propozycji. – Chciał-
bym podziękować wszystkim 
autorom złożonych projektów, 
wszystkim, którzy złożyli podpi-
sy na listach poparcia poszczegól-
nych projektów, a także osobom, 
które pracowały nad kolejną edy-
cją budżetu obywatelskiego w na-
szym mieście. Dzięki waszej pracy 
i zaangażowaniu zostanie zreali-
zowanych wiele świetnych po-
mysłów i projektów, które zmie-
nią nasze miasto – mówi Maciej 
Gramatyka, zastępca prezydenta 
Tychów ds. społecznych.

Jak skutecznie promować
Aktualnie autorzy projektów mają 
za zadanie zainteresować swoim 
pomysłem jak największą liczbę 
tyszan. Dzięki temu obywatele, 
a zwłaszcza mieszkańcy konkret-
nego osiedla czy dzielnicy, dowie-
dzą się o planowanych zmianach. 
– Określenie do kogo będą adre-
sowane działania promocyjne, 
jest bardzo istotne. Zbyt szero-
kie adresowanie działań do ogó-
łu społeczeństwa niesie ze sobą 

ryzyko, że komunikat „zagubi 
się” wśród innych. Pomysłodaw-
cy powinni zdecydować się, dla 
kogo zadanie będzie najbardziej 
istotne: dla dzieci, dla młodzieży, 
osób starszych, najbliższych są-
siadów czy osób odwiedzających 
dane miejsce? I dla nich zaadre-
sować informację – zalecają koor-
dynatorzy budżetu. Urząd Miasta 
przygotował do pobrania gotowy 
szablon plakatu, ulotek oraz logo-
typy BO czy grafiki oraz nakładki 
na Facebook, aby ułatwić auto-
rom projektu dotarcie do swoich 
adresatów.

drogie, ale potrzebne
W tym roku najdroższym 
ze zgłoszonych projektów jest 
„Urokliwy Zakątek Wypoczyn-
ku i Rekreacji przy I LO przy 
ul. Korczaka 6”, na którego re-
alizację potrzeba 420 tys. zł; 
na 350 tys. zł wyceniono „Zago-
spodarowanie terenu przed SP 40 
przy ul. Zgrzebnioka 45”, na 260 
tys. zł. – „Doposażenie placu za-
baw przy Przedszkolu nr 22 przy 
ul. Dąbrowskiego 85”, na 250 
tys. zł wyceniono „Remont chod-
nika w Parku Górniczym”, na 210 
– „Ogród montessoriański przy 
Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyga-
nerii 33” – to najkosztowniejsze 
propozycje w całym budżecie. 
Są to oczywiście projekty doty-
czące całego miasta, wśród któ-
rych znalazły się jeszcze m.in. 
budowa wiaty rowerowej przy 
ZSP nr 2 w Cielmicach, remont 
boiska przy ZSP1 przy ul. Leś-
nej 66, poidełka w Tychach czy 
„Ligwistyczna papuga – war-
sztaty na temat kultury żywego 
słowa”.

Wśród projektów dotyczących 
określonego regionu nie zabra-
kło „funduszożernych” propozy-
cji. Zaproponowano m.in. remont 
parkingu przy ul. Moniuszki 5-16 

za 225 tys. zł, budowę parkingu 
przy ul. Witosa i ul. Sikorskie-
go za 213 tys. zł, budowę altany 
śmietnikowej przy ul. Orzeszko-
wej 17-29 za 150 tys. zł czy re-
mont ciągu pieszego przy ul. El-
fów za 120 tys. zł.

Festyny „na miękko”
Wspomniane wyżej propozycje 
to tak zwane projekty twarde, 
co nie znaczy, że zabrało propozy-
cji „miękkich”. W tych propozy-
cjach bardzo aktywni byli miesz-
kańcy Wilkowyj i Wartogłowca, 
którzy zgłosili liczne zajęcia ru-
chowe dla dzieci, dni seniora, 
Mikołajki, festyny czy półkolo-
nie. Ciekawą propozycję zgłosi-
li mieszkańcy osiedla C, którzy 
zażyczyli sobie łąki kwietnej oraz 
zielonego zakątka. Podobnym to-
rem myślenia poszedł mieszka-
niec Starych Tychów, który zgłosił 
dywan kwietny przy Rynku, inny 
zaś przy tymże Rynku widziałby 
tablicę historyczną. Mieszkań-
cy osiedla Balbina mogą głoso-
wać m.in. na świąteczny festyn 
osiedlowy czy turniej piłki noż-
nej. Na Żwakowie potrzebne 
są stojaki rowerowe, zaś na Glin-
ce plac do gry w bule.

W głosowaniu, które odbędzie 
się od 10 do 20 września, każdy 
mieszkaniec Tychów – niezależ-
nie od wieku – będzie mógł oddać 
dwa głosy: jeden na projekt do-
tyczący określonego rejonu mia-
sta niezależnie od wielu i miej-
sca zamieszkania w Tychach oraz 
jeden na projekt dotyczący ogó-
łu mieszkańców. Listy z nazwami 
wybranych projektów zostały za-
mieszczone na stronie razemty-
chy.pl, w zakładce Budżet Oby-
watelski Aktualności. Wkrótce 
na stronie pojawią się szersze opi-
sy projektów oraz szczegóły doty-
czące samego głosowania.
kaMil peszat ●

grupa MiŁośników 
przyrody tyskie 
lovelasy organizuje 
spotkania w obrzeżnyCh 
lasaCh, któryCh CeleM 
jest propagowanie 
kultury obCowania 
ze środowiskieM 
leśnyM.

Ostatnia „kąpiel leśna” odbyła 
9 lipca i była trzecią, po dwóch 
imprezach majowych. W tym 
miesiącu planowana jest kąpiel 
w niedzielę, 15 sierpnia w go-
dzinach porannych. Z kolei 21 
lub 22 bm. będzie miała miejsce 
kąpiel w hamakach. Anna Nowi-
cka – dyplomowany przewodnik 
kąpieli leśnych, miłośniczka la-
sów, przewodnik leśny i edukator 
leśno-przyrodniczy, przewiduje 
jeszcze jedną kąpiel w tygodniu 
w godzinach popołudniowych. 
– Zapraszając na wspólne kąpie-
le leśne, zapraszam do głębokiego 
bycia w tu i teraz. Ważne w tym 
doświadczeniu jest, aby pozo-
stawić za sobą na chwilę troski 
i problemy, wyłączyć telefony, 
zanurzyć się i wykąpać w leś-
nym, zdrowym powietrzu, prze-
pełnionym zdrowotnymi fiton-
cydami (związki produkowane 
przez rośliny wyższe tj. mszaki, 
paprotniki, nagonasienne, okry-
tonasienne o działaniu antybak-
teryjnym, pierwotniakobójczym 
i grzybobójczym – przyp. red.) 
i olejkami eterycznymi – zapra-
sza przewodnik.

Kąpiele leśne shinrin yoku wy-
wodzą się z Japonii. Popularność 
zyskały w latach osiemdziesią-
tych, jako część ogólnokrajowe-
go programu poprawy zdrowia. 
Ich celem było złagodzenie skut-
ków szerzących się chorób cywi-
lizacyjnych wywołanych stresem 
oraz zapobiegania niepokojące-
mu zjawisku karoshi czyli śmierci 
z przepracowania. Według prze-
wodniczki leśnej to prozdrowot-
na i terapeutyczna forma kon-
taktu z naturą, która wzmacnia 
zdrowie i poczucie szczęścia. 

Znacznie różni się od zwykłe-
go spaceru, do którego jesteśmy 
przyzwyczajeni.

spokój i uważność
– Zwykły spacer po lesie wy-

gląda z reguły tak, że nastawiamy 
się na przejście pewnego odcin-
ka drogi z punktu A do punktu 
B. Zazwyczaj odbywa się w towa-
rzystwie rodziny lub znajomych, 
z którymi rozmawiamy podczas 
spaceru. Gdy zaś sami udaje-
my się na spacer, to często z słu-
chawkami na uszach, słuchając 
muzyki czy audiobooka. Wtedy 
las staje się dla nas tylko tłem, 
a nie bohaterem spaceru. Kąpiel 
leśna z kolei polega na bardzo 
powolnym, uważnym i cichym 
chodzeniu po lesie, głębokim za-
nurzeniu się w nim całym sobą 
oraz wszystkimi swoimi zmysła-
mi. Jest uważnym przeżywaniem 
i doświadczaniem lasu. Ważna 
jest tutaj otwartość na las oraz 
na to, co chce nam ofiarować 
w danej chwili. Podczas kąpieli 
leśnej będziemy otwierać swoje 
zmysły i bacznie przyglądać się 
otaczającej nas przyrodzie, ob-
serwować, słuchać, dotykać wą-
chać i smakować las, przyglądać 
się tutejszej bioróżnorodności, 
szukać leśnego życia i podziwiać 
napotkane cuda – mówi prze-
wodniczka.

Długoletnie badania nad 
wpływem kąpieli leśnych dowo-
dzą, że dzięki nim możemy być 
zdrowsi, spokojniejsi, szczęśliw-
si oraz lepiej sypiać. – Udowod-
niono, że głębokie przebywanie 
w lesie obniża poziom kortyzolu 
i adrenaliny (hormonów stresu), 
zwalnia tętno, reguluje ciśnienie 
krwi, pomaga w walce z obniżo-
nym nastrojem poprzez redukcję 
lęku, niepokoju, gniewu czy przy-
gnębienia, przez co jest bardzo 
pomocne również w leczeniu sta-
nów depresyjnych. Dodaje ener-
gii, zwiększa poziom serotoniny 
i endorfiny (hormonów szczęś-
cia). Pomaga w zaburzeniach snu 
i w leczeniu bezsenności. Kąpiele 

leśne poprawiają odporność na-
szego organizmu poprzez wzrost 
komórek NK (Natural Killers), 
które walczą z atakującymi nas 
wirusami i nowotworami – pod-
sumowuje Anna Nowicka.

Aby wzmocnić swój orga-
nizm, kąpiel leśna powinna jed-
norazowo trwać około 2,5-4 go-
dzin przynajmniej raz w miesiącu 
i odbywać się na niewielkim dy-
stansie. Tutaj nie liczą się przeby-
te kilometry tylko przeżycie we-
wnętrzne. Takie spacery można 
odbywać samemu lub z przeszko-
lonym przewodnikiem. Kąpiel 
leśną kończy rytuał wspólnego 
picia herbaty i podsumowania 
doznań.

Co zabrać ze sobą?
Na kąpiel leśną nie potrzebujesz 
specjalnego przygotowania. Tak 
naprawdę nie musisz zabierać nic 
oprócz kilku godzin wolnego cza-
su, otwartości na las, pozytywne-
go nastawienia i odpowiedniego 
stroju. W miarę możliwości przy-
da się wyższe obuwie oraz kurt-
ka przeciwdeszczowa do plecaka. 
Można zabrać ze sobą mały no-
tesik i coś do pisania, by zapisać 
przychodzące myśli czy przemy-
ślenia podczas kąpieli. Dobrym 
pomysłem jest zaopatrzyć się 
w wodę do picia, kawę czy herbatę 
w termosie i jakąś przekąskę. Jeśli 
obawiasz się komarów i kleszczy, 
zabezpiecz się w odpowiedni dla 
siebie repelent.

– Zapraszam na leśne kąpiele 
w naszych tyskich lasach. Wszyst-
kich zainteresowanych zachęcam 
do polubienia nas w mediach spo-
łecznościowych, gdzie funkcjonu-
jemy jako Tyskie Lovelasy. Pod-
czas kąpieli sam zdecydujesz, ile 
możesz wrzucić do mojej leśnej 
skrzyneczki, która będzie wspar-
ciem w rozwoju moich leśnych 
projektów – dodaje Anna Nowi-
cka. Osoby zainteresowane mogą 
zapisywać się za pośrednictwem 
maila: kontakt@tyskielovelasy.pl 
lub telefonu 693 813 511.
kaMil peszat ●

CZas na promoCJę
budżet obywatelski 2020 WSZEDł W TRZEcI ETAP.

leŚne spa?
w tyChaCh Coraz większą popularność ZDOByWAją KąPIELE LEŚNE.

Jednym ze zrealizowanych w ub. roku projektów z Budżetu Obywatelskiego są hamaki na Sublach. Uczestnicy leśnych kąpieli.
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z Mojej póŁki

poeta  
miłości
Wielu z nas zna jego wiersze. 
Zwłaszcza ten najczęściej cyto-
wany „W malinowym chruśnia-
ku”. I podejrzewamy, że autor 
opisał w nim chwile miłosnych 
uniesień, tyle, że nie zawsze wie-
my z kim…

Był i jest nazywany poetą mi-
łości. Bolesław Leśmian. O 42 la-
tach zmagania się z twórczością, 
ale także życiu codziennym, nie 
wolnym od trosk, kłopotów z pra-
wem, zawiedzionych nadziei, ale 
też i romansach, krótszych i tych 
trwających wiele lat, życiu mał-
żeńskim opowiada nam Piotr 
Łopuszański w książce pod zna-
miennym tytułem „Bywalec ziele-
ni. Bolesław Leśmian. Biografia”. 
I chyba nikt lepiej nie mógł tego 
zrobić. Od lat bowiem Piotr Ło-
puszański zajmuje się twórczoś-
cią i życiem Leśmiana.

Leśmian wczesny to buntow-
nik, jak przystało na młode-
go człowieka. Końcówka życia, 
to czas, kiedy sięga po mitolo-
gie, świat przyrody, filozofie. 
Poeta miłości. Cudowne, jedy-
ne w swoim rodzaju erotyki, nie 
mniej piękne miłosne listy. Stąd 
często uważano, że miłość to ja-
kaś mania Leśmiana. Jak podkre-
śla Piotr Łopuszański, Leśmian 
kochał i był kochany, już od dzie-
ciństwa. Zawsze była obok niego 
jakaś kobieta. Czasami nie jed-
na. Nic więc dziwnego, że ktoś 
kto kocha i jest kochany, apro-
buje świat. A zwłaszcza przyro-
dę. O tym przecież pisze w tomie 
„Łąka” w 1920 roku. Ten tom oka-
zał się rewelacją w owym czasie.

Ale jest też i drugi Leśmian. 
Umierają najbliżsi, a i sam Bole-
sław choruje i to ciężko. Zastana-
wia się nad przemijaniem, cier-
pieniem. O tym, że życie biegnie 
dalej, a wielu z tych, co byli obok, 
już nie ma. Strach przed śmiercią. 
Pytanie czy tam jest coś po dru-
giej stronie. Byliśmy i co? Le-
śmian bronił się przed tym, iż 
to ma być koniec. Według niego 
dusze żyją nadal.

Był zafascynowany językiem. 
Tworzył nowe słowa, bawił się 
możliwością pokazania innego 
świata, poprzez wydumane, wy-
myślone słowo. Otoczony słowni-
kami. Jak pisze Piotr Łopuszański, 
Leśmian nie był przez współczes-
nych rozumiany. Może wynikało 
to z faktu, że cały czas poszuki-
wał, odwoływał się do filozofii, 
śledził to, co się dzieje w kultu-
rze europejskiej. Cenił poetów 
rosyjskich.

Mamy więc Leśmiana marzy-
ciela, filozofa, autora poezji, dra-
matów, klechd, nowel. Jak to się 
stało, że ów niewielkiego wzrostu 
mężczyzna (jak mówił Franc Fi-
szer: „podjechała pusta dorożka 
i wysiadł z niej Leśmian”), szyb-
ko łysiejący, miał takie powodze-
nie u kobiet. Urok osobisty, czar, 
erudycja, i chyba to coś, czego nie 
da się określić, nazwać. To coś, 
co przyciąga jak magnes.

Najważniejsza była dla niego 
twórczość, choć za życia wydał 
zaledwie trzy tomy poezji. Dłu-
go zwlekał, poprawiał, kłócił się 
z wydawcą. Często bez grosza, 
szukający pomocy. Notariat – 
ucieka kiedy tylko może ze swo-
jej kancelarii. Hrubieszów i Za-
mość to nie są miejsca dla niego. 
Kończy się to źle: jego zastępca 
po prostu kradnie pieniądze, a Le-
śmian całą winę bierze na siebie.

A do tego życie miłosne też 
pełne zawirowań. Zofia Chylińska 
– żona i obecna przez lata Dora 
Lebenthal. I chwilowe fascyna-
cje innymi kobietami. Oderwa-
ny od rzeczywistości, która boleś-
nie o sobie przypominała.

Piotr Łopuszański pokazuje Le-
śmiana na tle ówczesnego świata 
literatury, filozofii, światopoglą-
dów. Opowiada o rodzinie, zna-
jomych, przyjaciołach, wrogach. 
Na kartach tej biografii przewi-
ja się wiele postaci znanych jak 
i tych, które tylko na moment za-
istniały w życiu poety. Wiele no-
wych czasami rewelacyjnych in-
formacji. Jak to było naprawdę 
z pogrzebem Leśmiana, roman-
sem jego córki?

Mamy okazję poznać życie 
poety, filozofa, erudyty, kochan-
ka, myśliciela. I przypomnieć so-
bie:

Kto w chwili pocałunku nie 
zagrzał swej dłoni

Na twych bioder nawrzałej 
żądzą przegięcinie,

Nie potrafi określić upojeń 
tej woni,

Co z ciebie, jako z róży snem 
potartej, płynie.

jan MazurkiewiCz ●

piotr łopuszański
„Bywalec zieleni. Bolesław 

leśmian. Biografia”.
wyd. iskry.

W najbliższą sobotę, 14 sierpnia 
o godz. 20 na placu Baczyńskie-
go odbędzie się premiera nowe-
go spektaklu Teatru HoM „Don 
Kichot”.

„Don Kichot” to monumental-
ne widowisko plenerowe oparte 
na klasycznych technikach tea-
tru ulicznego. W sztuce wystąpią 
szczudlarze, gigantyczne machi-
ny, ogień i interakcja z widzem. 
Spektakl ma jednocześnie formę 
koncertu, gdyż oprawę muzyczną 
skomponował i wykona na żywo 
Michał Czachowski, jeden z naj-
bardziej rozpoznawanych i uty-

tułowanych gitarzystów flamenco 
w Polsce. Towarzyszył mu będzie 
nie mniej utalentowany saksofo-
nista Michał Sosna. Reżyserem 
projektu a także autorem sceno-
grafii jest założyciel Teatr HoM 
Jakub Kabus.

– To zdecydowanie jeden z na-
szych ciekawszych premier – mówi 
reżyser Jakub Kabus. – Przede 
wszystkim po raz pierwszy w na-
szej sztuce znalazło się miejsce 
dla narratora. Dotychczas grali-
śmy głównie pantomimę. Tym 
razem jednak postanowiliśmy 
odnieść się, nomen omen, do-

słownie do ostatnich wydarzeń 
politycznych w kraju, bo uznali-
śmy, że jako artyści mam taki obo-
wiązek i taką potrzebę. Poza tym 
nasz nowy spektakl będzie zawie-
rał wszystkie cechy z jakimi jeste-
śmy kojarzeni czyli monumentalną 
scenografię, efekty specjalne oraz 
animowane elementy. Na uwagę 
na pewno zasługuje 12-metrowy 
wiatrak czy koń Rosynant, w któ-
rego animację włożyliśmy mnó-
stwo czasu i energii. Zapraszam 
wszystkich w sobotę na plac Ba-
czyńskiego na premierowe wido-
wisko. kp ●

7 sierpnia w tiChauer 
art gallery odbyŁ się 
wernisaż wystawy 
„7 zMysŁów”, podCzas 
której 12 artystów 
zaprezentowaŁo 
swoje praCe z zakresu 
Malarstwa, rzeźby, 
fotografii, Muzyki, 
tańCa, Mody, 
perforManCe Czy 
nawet Mappingu. 
za spięCie tego kolażu 
w jedną spójną CaŁość 
odpowiadaŁa katarzyna 
korus – spirytus Movens 
CaŁego przedsięwzięCia.

Cała wystawa podzielona jest 
na cztery tematyczne części. 
W jednej z nich zawieszone 
obrazy i rzeźby potraktowane 
są światłami z rzutników, które 
je animują. Efekt jest piorunujący. 
Poszczególne elementy obrazów 
wcześniej komputerowo zmapo-
wanych, podświetlane są w rytm 
wypełniającej salę muzyki, przez 
co np. na obrazie zmieniają się 
fazy księżyca. Założeniem było 
oddziaływanie na wszystkie zmy-
sły, co udało się dzięki artystom 
towarzyszącym wydarzeniu. Pod-
czas wernisażu odbył się pokaz 
tańca, performance oraz koncert 
muzyki elektronicznej.

– „7 zmysłów” miało być two-
rem interdyscyplinarnym, któ-
ry łącząc wiele elementów, two-
rzy nową jakość. Siedem to liczba 
mistyczna o wielu znaczeniach, 
wyróżniona w każdej kulturze 
i we wszystkich czasach. Czło-
wiek od początku swoich dziejów 
nadawał jej znaczenie – mówiła 
podczas wydarzenia Katarzyna 
Korus.

Na wystawie można podzi-
wiać prace takich artystów jak: 
Katarzyna Korus (malarstwo 
w technikach mixed, media art, 
performance art), Martha Mu-
lawa (rzeźba, batiki, performan-
ce art), Jaga Hupało (stylizacje, 

malarstwo, performance art), 
Daniel Fedorczyk (mapping 3d, 
animacje, światło, efekty specjal-
ne), Monika Chomiuk (instalacje 
artystyczne, malarstwo), Joanna 
Zubrycka (muzyka, wokal), Se-
bastian Wichaty (muzyka), Ka-
rolina Gwiszcz (fotografia), Ari 
Dykiel (mapping 3d, animacje), 
Michał Pilecki (muzyka), Mar-
cin Urzędowski (kostiumy), Se-
bastian Cynk (taniec ekspery-
mentalny), Gaba Porabik (moda 
i stylizacje).

Wystawa potrwa do 17 wrześ-
nia w Tichauer Art Gallery w Bro-
warze Obywatelskim.
kaMil peszat ●

Na placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 8 trwa cykl ani-
macji dla dzieci w dzielnicy War-
togłowiec „Wejdź do świata bajek”. 
Zadanie realizowane jest z Budże-
tu Obywatelskiego 2021 i odbywa 
się we wtorki o godz. 16.

– Najpiękniejsze zabawy 
to te, które dotykają świata ba-

jek. Z tego powodu zapraszamy 
wszystkie dzieci wraz z rodzicami 
na cykl animacji prowadzonych 
co tydzień na placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. 
Cmentarnej 54 – zachęcają orga-
nizatorzy.

W minionym tygodniu pro-
wadzący odpowiedzieli na pyta-

nia kogo nazywamy Indianinem 
oraz jak rozpoznać ślady dzikich 
zwierząt? W tym tygodniu (10 
sierpnia) dzieciaki będą się bawić 
w świecie Harrego Pottera, na-
stępnie (17 sierpnia) w Gwiezd-
nych Wojen, by zakończyć (24 
sierpnia) klimatem filmu „Po-
wrót do przyszłości”. kp ●

każde dziecko może wziąć udział w ciekawych zajęciach.

bajki Z budżetem 
obywatelskim

premiera spektaklu plenerowego na placu Baczyńskiego.

ulicZny don kichot

Dzieci wzięły udział w licznych edukacyjnych zabawach.
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wsZystkie gatunki 
naraZ
Ciekawa wystawa SZTuKI WSPółcZESNEj.

Instalacje i oświetlenie tworzyły bardzo sugestywny nastrój.

Katarzyna Korus (przy mikrofonie) wraz z zaproszonymi artystami.
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więcej na www.kultura.tychy.pl oraZ uMtychy.pl/lato

poCząwszy od 1992 
roku daŁ się zauważyć 
systeMatyCzny 
wzrost CzytelniCtwa 
we wszystkiCh 
wskaźnikaCh. 
do staŁyCh bywalCów 
Mbp, opróCz uCzniów 
i studentów, zaliCzyć 
Można byŁo dorosŁyCh 
powyżej 30. roku żyCia, 
dzieCi, osoby praCująCe 
zawodowo oraz 
niezatrudnione.

Bibliotekarze jak zawsze otacza-
li szczególną opieką czytelników 
starszych, chorych i niepełno-
sprawnych. Jedna z filii działała 
w Szpitalu Wojewódzkim, nato-
miast osobom starszym pracow-
nicy biblioteki przynosili książki 
bezpośrednio do domów. Z ko-
lei dział Muzyczny i Książki Mó-
wionej odpowiadał na potrze-
by czytelników z dysfunkcjami 
wzroku.

tyscy studenci
Przełomową dekadę swoich dzie-
jów (1996-2006) tyska książni-
ca rozpoczynała z bilansem bli-
sko 31 tysięcy zarejestrowanych 
czytelników, którzy odwiedzili jej 
placówki ponad 316 tysięcy razy 
oraz dokonali około 590 tysięcy 
wypożyczeń. Księgozbiór liczył 
wówczas ponad 360 tysięcy wo-
luminów. Typowi czytelnicy pią-

tej dekady istnienia MBP w Ty-
chach to osoby uczące się oraz 
zmieniające lub uzupełniające 
posiadane kwalifikacje, czyli ucz-
niowie szkół średnich, słuchacze 
studiów dziennych i zaocznych. 
Nie bez znaczenia dla wzrostu 
zainteresowania ofertą miej-
skiej biblioteki było powstanie 
w Tychach, w 1997 roku, wyższej 
szkoły. Biblioteka w miarę możli-
wości starała się sprostać nowym 
oczekiwaniom, stawiając przede 
wszystkim na „wieloegzempla-
rzowość” zbiorów, w tym ksią-
żek naukowych. Z czasem udało 

się przyspieszyć dopływ nowoś-
ci. W dalszym ciągu duży udział 
w strukturze czytelników miały 
osoby młode, do 25. roku życia. 
Stopniowo jednak zmniejszał 
się popyt na literaturę naukową. 
Czytelnicy zaczęli poszukiwać 
nowości z obcej literatury pięk-
nej oraz pozycje współczesnych 
autorów polskich, dobrej prozy. 
Pytano o książki rozpropagowa-
ne przez media, powieści sen-
sacyjne, obyczajowe, romanse 
historyczne i współczesne, fan-
tastyka, thrillery medyczne, 
political story, biografie, auto-

biografie, reportaże społeczne 
i podróżnicze.

Bilans półwiecza
Na pół wieku działalności lat pra-
cy MBP w Tychach złożyła się 
praca 470 bibliotekarzy, którzy 
wypożyczyli czytelnikom ponad 
26 milionów pozycji i udzieliło 
ponad 670 tysięcy informacji. 
Szóste dziesięciolecie pracy Miej-
skiej Biblioteki otwiera rozpoczę-
cie w 2007 roku komputerowej 
obsługi użytkowników w centrali, 
poprzedzone stworzeniem elek-
tronicznej bazy zbiorów umiesz-

czonej w Internecie i dostępnej 
dla użytkownika za pośredni-
ctwem katalogu OPAC.

nowe czasy
– Do lamusa zaczęły odchodzić 
czasy wielogodzinnych pobytów 
w czytelni i żmudnego przepisywa-
nia albo kserowania potrzebnych 
materiałów – wyjaśnia Maria Bisz-
tyga, pracownica MBP, współau-
torka książki o historii tyskiej MBP. 
– Na naszych oczach kiełkowało 
społeczeństwo informacyjne. Nie 
bez znaczenia były także: spadek 
liczby uczących się i studiują-
cych, niż demograficzny, wyjazdy 
za granicę, brak czasu. Użytkowni-
cy odwiedzali placówki MBP z na-
stawieniem wypożyczenia książek 
do domu. Do czytelń zaglądali je-
dynie po to, by szybko otrzymać 
kserokopie lub skany ze zbiorów 
i nie chcieli zatrzymywać się tam 
na dłużej. Pod koniec pierwszej de-
kady dwudziestego pierwszego wie-
ku czytelnie zanotowały drastyczny 
spadek udostępniania książek o 10 
tysięcy egzemplarzy. Komputery 
i Internet ułatwiły naukę, skróci-
ły czas zdobywania wiedzy. Dał się 
też zauważyć wyraźny spadek ak-
tywności czytelniczej wśród dzie-
ci. Stąd stawianie na różnorodność 
oferty, zbiorów, wizualną atrakcyj-
ność treści oraz systematyczne roz-
budowywanie kalendarza imprez 
bibliotecznych.

Biblioteka główna
Swoją szóstą dekadę tyska Bi-
blioteka rozpoczynała w licz-
bie 16 placówek, które w 2006 
roku dokonały ponad 751 ty-
sięcy udostępnień i wypoży-
czeń. Społeczność czytelników 
liczyła wtedy blisko 31 tysięcy 
osób, które odwiedziły placówki 
MBP prawie 300 tysięcy razy. Ju-
bileusz 60-lecia tyskiej Książnicy 
w 2016 roku zbiegł się w czasie 
z otwarciem długo wyczekiwa-
nej Biblioteki Głównej przy al. 
Piłsudskiego 16 oraz z najwięk-
szymi od blisko dwudziestu 
lat zmianami organizacyjnymi 
w sieci bibliotecznej, w wyniku 
których liczba placówek zmala-
ła do 14.

odnawianie zbiorów
Systematycznie dbano o aktua-
lizację księgozbioru naukowego 
oraz dopływ dobrej i poszukiwa-
nej literatury dla dorosłych. Od-
nawiano zbiory, których treści 
najszybciej ulegały przedawnie-
niu. Dużym wsparciem dla tyskiej 
książnicy okazały się środki finan-
sowe otrzymywane od 2005 roku 
z Biblioteki Narodowej na zakup 
nowości wydawniczych w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. Stopniowo wzrasta-
ło także zainteresowanie materia-
łami i informacją regionalną.
lesZek soBieraj ●

od BiBlioteki do mediateki
65 lat Miejskiej biblioteki publiCznej - NAjSTARSZEj INSTyTucjI KuLTuRy W TychAch (cZ. 3)

Wydarzeniem o historycznym znaczeniu dla czytelników i środowiska bibliotekarzy było otwarcie 
w 2016 roku Biblioteki Głównej w budynku Mediateki XXI wieku przy al. Piłsudskiego 16.
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10 sierpnia, wtorek
godz. 9 – NORDIc WALKING – zaję-
cia Aktywni 60+ (OW Paprocany)
godz. 9.30 – ZumBA KIDS i aero-
bik dla dzieci 2-6 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 10 – jOGA – zajęcia dla chęt-
nych (Kompleks Sportowy Paproca-
ny)
godz. 10.20 – ZumBA KIDS i aero-
bik dla dzieci 7-16 lat (boisko przy ul. 
Nowej)
godz. 16 – „hARRy POTTER I jEGO 
ZAGINIONA RóżDżKA” – animacje 
dla dzieci w dzielnicy Wartogłowiec 
z cyklu „Wejdź do świata bajek” (plac 
zabaw ul. cmentarna 54)
godz. 17 – „PRZyGODA Z PRZyRO-
Dą” – warsztaty dla mieszkańców os. 
A (kościół miłosierdzia Bożego, ul. 
Andersa 25)

11 sierpnia, środa
godz. 9 – GImNASTyKA prozdro-
wotna dla seniorów (Klub mcK Wil-
kowyje, 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 aero-
bik dla dzieci 7-16 lat (boisko przy 
ul. Nowej)

godz. 10.20 – ZDROWy KRĘGO-
SłuP – 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. Legio-
nów Polskich)
godz. 17 – ZDROWy KRĘGOSłuP, 
Survival – warsztaty dla mieszkań-
ców os. A (kościół miłosierdzia Boże-
go, ul. Andersa 25)
godz. 17 – FITNESS na Wartogłow-
cu (boisko przy ZS-P nr 3, ul. cmen-
tarna)

12 sierpnia, czwartek
godz. 9 – NORDIc WALKING – zaję-
cia Aktywni 60+ (OW Paprocany)
godz. 9.30 – ZumBA KIDS i aero-
bik dla dzieci 2-6 lat (boisko przy ul. 
Nowej)
godz. 10.20 – ZumBA KIDS i aero-
bik dla dzieci 7-16 lat (boisko przy ul. 
Nowej)
godz. 16 – „SZWEcjA” – animacje 
dla dzieci z dzielnicy czułów w cyklu 
„Podróże po świecie” (plac Krystyny 
Ryguły)
godz. 16 – SZTuKA X muZy – pro-
jekcja filmu dla dorosłych „chce się 
żyć” (mBP – mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)
godz. 17 – jOGA – zajęcia dla chęt-
nych (Kompleks Sportowy Paproca-
ny)
godz. 17 – „NA NOWO, cZyLI 
DRuGIE życIE uLuBIONych jEAN-
SóW” – rodzinne warsztaty krea-
tywne (muzeum miejskie, pl. Wol-
ności 1)
godz. 17 – WAKAcyjNE mOTyL-
KI (Filia nr 12 i 13 miejskiej Biblioteki 
Publicznej)

13 sierpnia, piątek
godz. 9.30 – ZumBA KIDS i aero-
bik dla dzieci 2-6 lat (boisko przy ul. 
Nowej)
godz. 10 – TAI chI – zajęcia Aktyw-
ni 60+ (ośrodek sportowy przy ul. 
Brzozowej lub OW Paprocany)
godz. 10.20 – ZumBA KIDS i aero-
bik dla dzieci 7-16 lat (boisko przy ul. 
Nowej)
godz. 11‑14 – EXTREmE cITy (ska-
tepark w Parku jaworek)
godz. 16 – BAjKOTEKA: projekcja 
filmu dla dzieci „Dzwoneczek i tajem-
nica piratów” (mBP – mediateka, al. 
Piłsudskiego 16)
godz. 17 – PąTEK Z KSIĘżNIcZKA-
mI – warsztaty plastyczne dla dziew-
cząt i kobiet, towarzyszące wystawie 
„Księżniczki i dziewczyny” (muzeum 
miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 19 – „EmIGRANcI” – słucho-
wisko (strona internetowa Teatru 
małego)
godz. 20 i 21.15 – muZycZNE 
WIEcZORy NAD jEZIOREm: koncert 
„muzyczna podróż we dwoje” w wy-
konaniu Gabrieli i michała Kubar-
skich – skrzypce, akordeon (OW Pa-
procany)

14 sierpnia, sobota
godz. 7 – TySKI BIEG ŚWIĘTOjAŃ-
SKI (OW Paprocany)
godz. 8 – jOGA – zajęcia dla chęt-
nych (Kompleks Sportowy Paproca-
ny)
godz. 9 – NORDIc WALKING – war-
sztaty dla mieszkańców os. A (koś-
ciół miłosierdzia Bożego, ul. Ander-
sa 25)
godz. 9.30 – FITNESS na War-
togłowcu (boisko przy ZS-P nr 3, 
ul. cmentarna)

godz. 9.30 – ZumBA KIDS i aero-
bik dla dzieci 2-6 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 10 – TySKIE ŚNIADANIE 
– impreza kulinarno-kulturalna 
z udziałem m.in. tyskich hokeistek 
z drużyny Atomówek oraz zespołu 
rockowego Paganda (OW Paproca-
ny)
godz. 10.45 – ZumBA KIDS i aerobik 
dla dzieci 7-16 lat (boisko przy ul. Nowej)
godz. 11 – „PIERWSZE OSIED-
LA NOWych TychóW: Osiedle A” 
– spacer architektoniczny (zbiórka: 
ul. Andersa, przy rzeźbie murarki)
godz. 19 – „EmIGRANcI” – słucho-
wisko (strona internetowa Teatru 
małego)
godz. 20 – „DON KIchOT” – pre-
miera spektaklu plenerowego 
w wyk. Teatru hom (pl. Baczyńskie-
go)
godz. 20.30 – KINO PLENEROWE 
w dzielnicy juWe: pokaz filmu „Pa-
terson” (Klub mcK urbanowice, ul. 
Przejazdowa 8)

15 sierpnia, niedziela
godz. 8 – NORDIc WALKING 
w żwakowie (zbiórka: rejon stacji 
PKP Tychy żwaków)
godz. 12 – TROPEm WILcZym 
– Bieg Pamięci żołnierzy Wyklętych 
(OW Paprocany)
godz. 12 – „cO W KuLISIE PISZcZy” 
– teatralna gra terenowa (Teatr mały, 
ul. hlonda 1)
godz. 20.30 – mAPPING „100-lecie 
wybuchu III Powstania Śląskiego – 
Śląsk wspólna sprawa” (Zespół Szkół 
muzycznych, al. Niepodległości 53)

16 sierpnia, poniedziałek
godz. 9.30 – ZumBA KIDS i aerobik 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy ul. Nowej)
godz. 10.20 – ZumBA KIDS i aero-
bik dla dzieci 7-16 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 18 – „ANDROmEDA – KINO, 
jAKIE ZNAmy” – projekcja filmu 
„Gniazdo” (Pasaż Kultury Androme-
da, pl. Baczyńskiego)

13 i 14 sierpnia, godz. 19 – „eMigranCi” – sŁuChowisko 
(strona internetowa teatru MaŁego)
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RODZAJ ODPADU CO Z NIM ZROBIĆ?
• WALIZKI • DUŻE PLECAKI • NAMIOTY • KARIMATY  
• PODUSZKI TURYSTYCZNE TYPU „ROGAL” 
• KRZESŁA I STOLIKI TURYSTYCZNE • LEŻAKI • HAMAKI 
• PARASOLE PLAŻOWE • OGRODOWE • DMUCHANE MATERACE 
• PIŁKI • ZABAWKI PLAŻOWE • KOŁA DO PŁYWANIA • MASKOTKI 
• ŁÓŻECZKA TURYSTYCZNE • FOTELIKI ROWEROWE • WĘDKI 
• UCHWYT DO SELFIE • ZNISZCZONE ROWERY • HULAJNOGI 
• ŁYŻWOROLKI • DESKOROLKI • ROWERKI BIEGOWE 
• KASKI ROWEROWE • LATAWCE • RAKIETKI PLAŻOWE
• PALETKI DO BADMINTONA • RAKIETY DO TENISA 
• SIATKA DO BADMINTONA, SIATKÓWKI, TENISA
• GRILL TURYSTYCZNY

TO ODPADY WIELKOGABARYTOWE, KTÓRE NALEŻY:
• zostawić pod altaną śmietnikową w wyznaczonym miejscu 

(mieszkaniec bloku)
• wystawić przed dom w ramach mobilnej zbiórki w terminie 

zgodnym z harmonogramem wywozu odpadów 
(mieszkaniec domu jednorodzinnego)

• oddać do PSZOK-u – pamiętać należy o obowiązujących 
LIMITACH GABARYTOWYCH – każdy mieszkaniec ma możliwość 
nieodpłatnie dostarczyć odpady wielkogabarytowe do PSZOK 
w ilości do 0,5 tony w danym roku kalendarzowym.

• ŚPIWORY • KOCE • RĘCZNIKI • KURTKI • SANDAŁY 
• KLAPKI• MATERIAŁOWE MAŁE PLECAKI PODRÓŻNE

• wyrzucić do szarego pojemnika na odpady pozostałe  
po segregacji (tzw. „zmieszane”) 

• oddaj do PSZOK-u 

• PUSTE BUTLE GAZOWE • oddaj do PSZOK-u

• OKULARY PRZECIWSŁONECZNE • CZEPKI PŁYWACKIE 
• CERAMICZNE PAMIĄTKI • MAGNESY NA LODÓWKĘ • BIŻUTERIA
• WKŁADY DO DŁUGOPISU • KREDKI • PATYCZKI PO LODACH
• KORKI Z WINA (WYKONANE Z KORKA) 
• WSZELKIEGO RODZAJU ZUŻYTE MASECZKI • RĘKAWICZKI
• MASZYNKI DO GOLENIA JEDNORAZOWE • PILNIKI DO PAZNOKCI 
• WORKI PO WĘGLU DRZEWNYM DO GRILLA • WORKI GRILLOWE 
• FILMY I KLISZE FOTOGRAFICZNE

• wyrzucić do szarego pojemnika na odpady pozostałe 
po segregacji (tzw. „zmieszane”) 

reklama
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RODZAJ ODPADU CO Z NIM ZROBIĆ?

• KOSMETYKI DO OPALANIA • PO OPALANIU • DEZODORANTY 
• ANTYPERSPIRANTY • TUBKI PO PAŚCIE DO ZĘBÓW
• SPRAYE ODSTRASZAJĄCE KOMARY, KLESZCZE, MESZKI

• puste opakowanie – wyrzucić do żółtego pojemnika/worka  
na tworzywa sztuczne i metale

• opakowanie z zawartością lub kosmetyk bez opakowania 
– wyrzucić do szarego pojemnika na odpady pozostałe po 
segregacji (tzw. „zmieszane”)

• MAZAKI • FLAMASTRY • ELEMENTY PLASTIKOWE DŁUGOPISÓW
• BIDONY PLASTIKOWE • TERMOSY • PUSZKI PO NAPOJACH 
• KORKI Z WINA (PLASTIKOWE) • JEDNORAZOWE REKLAMÓWKI
• JEDNORAZOWE PLASTIKOWE KUBKI, TALERZYKI 
• WKŁADY DO LODÓWEK TURYSTYCZNYCH • KARTY KREDYTOWE 
• KORKOCIĄGI • NOŻYCZKI • SZCZYPCE DO GRILLOWANIA 
• PLASTIKOWE LOTKI DO BADMINTONA

• wyrzucić do żółtego pojemnika/worka na tworzywa sztuczne 
i metale

• ZAPISANE KARTKI I LISTY • wyrzucić do niebieskiego pojemnika/worka na opakowania 
z papieru i tektury

• OPONY ROWEROWE • DĘTKI 
• NARZĘDZIA OGRODOWE (METALOWE): SEKATORY • NOŻYCE 
• SCYZORYKI

• oddaj do PSZOK-u

• ZUŻYTE PŁYTY CD, DVD • PENDRIVE • SŁUCHAWKI 
• KARTY TELEFONICZNE • GRAFICZNE • PAMIĘĆ USB 
• ŁADOWARKI DO TELEFONÓW • KABLE DO ŁADOWAREK 
• PODRÓŻNE ADAPTERY (PRZEJŚCIÓWKI) 
• LODÓWKI TURYSTYCZNE • APARATY FOTOGRAFICZNE
• NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU (ELEKTRYCZNE) 
• ELEKTRYCZNE SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW
• MASZYNKI DO GOLENIA ELEKTRYCZNE 
• ŻELAZKA TURYSTYCZNE • DEPILATORY

TO ODPADY RTV/AGD, KTÓRE NALEŻY:
• oddać w ramach odbioru zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego realizowanego podczas zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych: 
- MOBILNA ZBIÓRKA (DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ)
- WYSTAWKA - ALTANA (DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ)

• oddaj do PSZOK-u 

• POPIÓŁ Z GRILLA • wyrzucić do pojemnika/worka czarnego przeznaczonego  
na popiół

reklama

11|10 sierpnia 2021www.tychy.pl twoje tyChynasze tychy



www.tychy.pl

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

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9

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

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

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

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

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

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

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

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

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

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

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

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

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

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

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

kariera/edukaCja

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

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

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

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

Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp.690 
463 652.
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504 625 566
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii15. Tel: 603 585 329. 
Pranie narożników, materacy, foteli, kom-
pleksowe sprzątanie mieszkań, aparta-
mentów. PUCUŚ Glancuś 533-872-049
Malowanie, gładź, płytki TANIO 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:

Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095 

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

Zatrudnię fachowców budowlanych i po-
mocników. Mile widziani emeryci z prawa 
jazdy kat B. tel: 459 344 047

nieruChoMośCi:
KUPIĘ

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

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

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

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. 737938416
Kupię za gotówkę mieszkanie. Telefon: 
501 503 735. 

SPRZEDAM
Sprzedam garaż przy ul. G. Roweckiego 
obok starej myjni. Cena 36.000 zł Tel. 502 
338 823
Sprzedam mieszkanie Tychy, al. Niepod-
ległości. 2/3 pokoje, I piętro z dużym bal-
konem, metraż – 44,60 m2 + piwnica. 
Cena – 241 000 zł.  Tylko w BN VOTUM: 
501 503 735.
Sprzedam mieszkanie po remoncie os. 
H, M-3, 47 m2, wieżowiec. Cena – 279 
000 zł. Do negocjacji.  Tylko w BN VOTUM: 
501 503 735.
Sprzedam działkę mieszkaniowo-usłu-
gową w Bieruniu Nowym. Powierzchnia  
5155 m2. Cena 90 zł. /m2. Tylko w BN VO-
TUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ
Do wynajęcia umeblowany pokój tel. 609 
192 905

autoreklama
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www.tychy.pl

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

Przyjmę Pana na kwaterę 793 460 704
Tychy centrum -  M-2, 36 m2, parter. 
Czynsz najmu 1250 zł.  + media + kau-
cja.  BN VOTUM: 501 503 735.

Szukam mieszkania, pokoju do wynajęcia 
783 516 447, 722 151 747

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy os. R, M-5, 78 m2, 5 piętro, cena 
370000 zł 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 592m2 
cena 349000zł, VIPART 501396663

Tychy, dom inwestycyjnie - 9 kawalerek, 
cena 675000zł VIPART 501 396 663

Tychy Paprocany, działka zieleń eko, pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 
966

Tychy Wartogłowiec, działka, pow.1277 
m2, cena 170zł/m2 VIPART 790 855 188

Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
72000zł VIPART 509 733 966

Pisarzowice , dom pow. 96,15, działka 
500m2, cena 359800zł VIPART 790 855 
188

Tychy Mąkołowiec - nowy dom, bliźniak, 
pow. 136m2/550m2 ,cena 750000zł VI-
PART 501396663

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 Pa-
procany 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

 Katowice, mieszkanie deweloperskie, 
2 pokoje, 32,7 m2, 235.440 zł, 519 595 
672, www.ASTON.com.pl

Tychy, os F, 10 piętro, 56 m2, 4 poko-
je, stan do remontu, balkon w czterech 
pokojach, cena 290.000 zł, 731 713 100 
www.ASTON.com.pl

Katowice/Mysłowice Janów Miejski, 
ogromne mieszkanie w budynku 3 ro-
dzinnym, 86 m2, do kapitalnego remon-
tu, możliwość własnej aranżacji, duża 
piwnica 21 m2, ogród, 259.000 zł, 519 
595 672, www.ASTON.com.pl

Tychy, os. B, 2 pokoje do wynajęcia, 37 
m2, częściowo umeblowane, obok sta-
dionu czynsz 1500 zł/mc, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl

Tychy Żorska, 42 m2, do wynajęcia miesz-
kanie w apartamentowcu, salon z anek-
sem kuchennym, sypialnia, łazienka 
czynsz 1500 zł + media www.ASTON.
com.pl 728-713-101

Katowice Ligota, 33 m2, do wynajęcia 
nowoczesne umeblowane mieszkanie 
w apartamentowcu, z ogródkiem, czynsz 
1500 zł + media www.ASTON.com.pl 
731-713-420

Tychy os. R ul. Skalna apartamentowiec z 
windą, do wynajęcia 3 pokoje, 70 m2 + 
taras 11 m2, 3p/4 Czynsz 2800 zł + me-
dia www.ASTON.com.pl 519-595-674

Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła – ostatnie działki, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl

Tychy, Wilkowyje, ul. Browarowa 791 m2, 
działka budowlana, dostępne wszyst-
kie media, użytkowanie wieczyste, cena 
209.000 zł (z VAT) www.ASTON.com.pl 
519-595-674

Tychy Wilkowyje, super miejsce, pow. 839 
m2, wszystkie media, nowe domy w są-
siedztwie, cena 326.600 zł, 731-713-100 
www.ASTON.com.pl

Kobiór ul.Poziomkowa działka budow-
lana 933 m2, media w granicach (woda, 
kanalizacja, gaz, prąd) cena 199.000 zł  
www.ASTON.com.pl 728-713-101

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

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

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

Lipno, Świdnica, woj. lubuskie, działki za 
4,77 zł za m2, ulokuj pieniądze w ziemi, 
pow. od 5700 m2 do 83.700 m2, 501-223-
821 www.ASTON.com.pl
Pszczyna, osiedle Daszyńskiego, cicha 
uliczka, "amerykanka", pow. 175 m2, dół 
do remontu, góra w stanie do wprowa-
dzenia, 5 pokoi, działka 577 m2, 499.000 
zł, 731-713-100, www.ASTON.com.pl
Pszczyna, 13 minut pieszo do Parku 
Pszczyńskiego, okolica wyłącznie nowych 
domów, pow. 133 m2, 5 pokoi, działka o 
pow. 501 m2, 750.000 zł 731-713-100, 
www.ASTON.com.pl
Tychy Balbina, dom wolnostojący do ka-
pitalnego remontu, pow. 180 m2, działka 
885 m2, cena 700.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-100

Tychy, Mąkołowiec, dom w stanie dewelo-
perskim, bliźniak, cena 770.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674

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 jednoro-
dzinnych. Tychy Paprocany -INDOMO 
tel. 508 063 856 szczegóły na www.
indomo.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 48 889 935 290

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

transport:

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

kupię/sprzedaM:

Kupię monety "PRL" ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

zwierzęta

Tofik puka do Twojego serduszka. Czy 
jest tam miejsce dla małego, chudego, 
beżowego pieska? Kocham spacerki, je-
stem spokojny, 
czekam na do-
mek u dobrych 
ludzi, teraz je-
stem w schro-
nisku.

Kontakt: Katarzyna 888 812 681

reklama

autoreklama

||||twoje tyChy 1310 sierpnia 2021



w poprzedniM sezonie 
gks tyChy walCzyŁ bez 
powodzenia o proMoCję 
do ekstraklasy, zaś 
resovia rzeszów 
skuteCznie wybroniŁa 
się przed spadkieM 
z i ligi. z pierwszego 
wyjazdowego spotkania 
obeCnej kaMpanii 
tyszanie wróCili 
jednak bez zdobyCzy 
punktowej.

Podopieczni trenera Artura Der-
bina wyszli na mecz z Resovią 
z dwoma wymuszonymi kontuzja-
mi zmianami w składzie. Łukasza 
Sołowieja zastąpił na środku obro-
ny Nemanja Nedić, zaś za Barto-
sza Biela zagrał Jakub Piątek. Już 
od początku widać było, że tego 
dnia nie będzie łatwo, bo gospo-
darze od pierwszych minut prze-
jęli inicjatywę i stworzyli kilka 
groźnych sytuacji, z których jedną 
zakończyli golem, nie uznanym 
jednak przez sędziego z powodu 
spalonego. Przyszła jednak 16 mi-
nuta i przewaga Resovii znalazła 
odzwierciedlenie na tablicy wy-
ników. Płaskim strzałem popisał 
się Antonik, a Konrad Jałocha 
nie zdołał zatrzymać piłki, która 
ugrzęzła w siatce.

Co prawda tyszanie mieli pięć 
kwadransów na odrobienie strat, 
ale to najwyraźniej nie był ich 
dzień. Ciężka gra, brak sposobu 
na rozmontowanie rzeszowskiej 
defensywy i niewiele sytuacji mo-
gących zwiastować wyrównanie – 
to nie mogło przynieść nic dobre-
go i nie przyniosło. Podobnie jak 

przeprowadzone w drugiej poło-
wie zmiany, które zmieniły obraz 
gry o tyle, że GKS kończył spot-
kanie w dziesiątkę. Wprowadzony 
w 59 min. wypożyczony z Termali-
ki debiutant Kacper Janiak pograł 
sobie ledwie 20 minut, bo w tym 
czasie dwukrotnie ujrzał żółtą 
kartkę i musiał opuścić boisko.

– Dzisiejsze spotkanie roz-
poczęliśmy nawet przyzwoicie, 
stworzyliśmy sobie w pierwszym 
kwadransie nawet stuprocentową 
okazję, ale jej nie wykorzystaliśmy 
i zaraz potem stało się nieszczęście 
– oceniał spotkanie trener Artur 
Derbin. – Po stracie gola przeciw-
nik zmusił nas do ataku pozycyj-
nego, przez co narażaliśmy się 
na kontry. Gdy młody Kacper 
Janiak został ukarany czerwoną 
kartką gra stała się jeszcze bar-
dziej utrudniona i nie udało się 
zawalczyć o punkty. Nie mam pre-
tensji do chłopaków za zaangażo-
wanie, bo ono było od pierwszej 
do ostatniej minuty – dodał szko-
leniowiec GKS.

Okazja do rozpoczęcia mar-
szu w górę tabeli już w najbliższy 
piątek, 13 sierpnia o godz. 20.30 

na Stadionie Miejskim tyszanie po-
dejmą Miedź Legnica, która rozpo-
częła sezon od dwóch zwycięstw.
resovia rZesZów – gks 
tychy 1:0 (1:0). Gol: Antonik 
(16’).
gks tychy: Jałocha – Mańka, 
Nedić, Szymura, Wołkowicz – 
Steblecki (59’ K. Piątek), J. Piątek 
(73’ Jaroch), Żytek, Grzeszczyk, 
Staniucha (59’ Janiak) – Ma-
lec. Czerwona kartka: 79’ Janiak 
(za dwie żółte); żółte kartki: Ne-
dić i Żytek.

W pozostałych meczach 2. 
kolejki: ŁKS – Skra 3:2, Miedź 
– GKS Katowice 1:0, Podbeski-
dzie – Odra 0:3, Zagłębie – Wi-
dzew 1:2, Jastrzębie – Stomil 1:0, 
Polkowice – Sandecja 0:2, Arka 
– Chrobry 0:2. Spotkanie Koro-
ny z Puszczą odbyło się w ponie-
działek, już po zamknięciu tego 
wydania „TT”. ww

i liga
1. Widzew 2 6 5:1
2. miedź 2 6 5:1
3. chrobry 2 6 4:1
4. łKS 2 4 4:3
5. Resovia 2 4 3:2
6. Puszcza 1 3 2:0
7. Korona 1 3 2:0
8. Odra 2 3 4:4
9. Sandecja 2 3 2:3
10. jastrzębie 2 3 1:2
11. Katowice 2 1 2:3
12. Zagłębie 2 1 2:3
13. gks tychy 2 1 1:2
14. Arka 2 1 1:3
15. Polkowice 2 1 1:3
16. Podbeskidzie 2 1 1:4
17. Stomil 2 0 1:3
18. Skra 2 0 2:5

Zanim piłkarze niższych lig 
przystąpią do sezonu 2021/2022, 
zmierzyli się w meczach I rundy 
Pucharu Polski.

Rezerwa GKS Tychy urzą-
dziła sobie ostre strzelanie 
na boisku JUWe Jaroszowice, 
wygrywając 9:0. Gole dla GKS 
II zdobyli: Orliński 3, Kokosz-

ka 2, Hachuła, Kozina, Paluch 
i Misztal.

Zwycięstwem OKS Zet Ty-
chy zakończył się mecz w Jan-
kowicach ze Zniczem. Tyszanie 
wygrali 3:1. Piłkarze Ogrodnika 
Cielmice ulegli natomiast Kru-
pińskiemu Suszec 4:6 i odpadli 
z rozgrywek.

Czułowianka Tychy gra z LKS 
Goczałkowice we wtorek 10.08, 
o godz. 18. Warto wybrać się 
na to spotkanie na boisko przy ul. 
Katowickiej, choćby po to, by zo-
baczyć w akcji wielokrotnego re-
prezentanta Polski, Łukasza Pisz-
czka, który karierę kończy właśnie 
w goczałkowickim klubie. ls ● 

Oto terminarz spotkań rundy jesiennej grupy 
drugiej IV ligi:
14‑15 sierpnia: ROW 1964 ryBnik – gks 
ii tychy, LKS Bestwina – Spójnia Landek. LKS 
Bełk – Orzeł Łękawica, LKS Czaniec – Podbe-
skidzie II Bielsko-Biała, Piast II Gliwice – Kuźnia 
Ustroń, Drzewiarz Jasienica – Czarni Gorzyce, 
Czarni-Góral Żywiec – MRKS Czechowice-Dzie-
dzice, Unia Turza Śląska – Unia Książenice.

21‑22 sierpnia: gks ii tychy – cZarni‑
góral Żywiec, Spójnia Landek – Unia Ksią-
żenice, MRKS Czechowice – Unia Turza Śląska, 
Podbeskidzie II Bielsko-Biała – Piast II Gliwice, 
Orzeł Łękawica – LKS Czaniec, LKS Bestwina – 
LKS Bełk, ROW 1964 Rybnik – Czarni Gorzyce, 
Drzewiarz Jasienica – Kuźnia Ustroń.

25 sierpnia: unia turZa Śląska – gks ii 
tychy, LKS Bełk – Spójnia Landek, LKS Czaniec 
– LKS Bestwina, Piast II Gliwice – Orzeł Łęka-
wica, Drzewiarz Jasienica – Podbeskidzie II Biel-
sko-Biała, ROW 1964 Rybnik – Kuźnia Ustroń, 
Czarni-Góral Żywiec – Czarni Gorzyce, Unia 
Książenice – MRKS Czechowice-Dziedzice.

28‑29 sierpnia: gks ii tychy – unia ksią‑
Żenice, Spójnia Landek – MRKS Czechowice-
Dziedzice, Czarni Gorzyce – Unia Turza Śląska, 
Kuźnia Ustroń – Czarni-Góral Żywiec, Podbeski-
dzie II Bielsko-Biała – ROW 1964 Rybnik, Orzeł 
Łękawica – Drzewiarz Jasienica, LKS Bestwina – 
Piast II Gliwice, LKS Bełk – LKS Czaniec.

4‑5 wrZeŚnia: Mrks cZechowice‑dZie‑
dZice – gks ii tychy, LKS Czaniec – Spójnia 
Landek, Piast II Gliwice – LKS Bełk, Drzewiarz 
Jasienica – LKS Bestwina, ROW 1964 Rybnik – 
Orzeł Łękawica, Czarni-Góral Żywiec – Podbe-
skidzie II Bielsko-Biała, Unia Turza Śląska – Kuź-
nia Ustroń, Unia Książenice – Czarni Gorzyce.

11‑12 wrZeŚnia: spójnia landek – gks 
ii tychy, Czarni Gorzyce – MRKS Czechowice
-Dziedzice, Kuźnia Ustroń – Unia Książenice, 
Podbeskidzie II Bielsko-Biała – Unia Turza Ślą-
ska, Orzeł Łękawica – Czarni-Góral Żywiec, LKS 
Bestwina – ROW 1964 Rybnik, LKS Bełk – Drze-
wiarz Jasienica, LKS Czaniec – Piast II Gliwice.

18‑19 wrZeŚnia: gks ii tychy – cZarni 
gorZyce, Piast II Gliwice – Spójnia Landek, 
Drzewiarz Jasienica – LKS Czaniec, ROW 1964 
Rybnik – LKS Bełk, Czarni-Góral Żywiec – LKS 
Bestwina, Unia Turza Śląska – Orzeł Łękawica, 
Unia Książenice – Podbeskidzie II Bielsko-Biała, 
MRKS Czechowice-Dziedzice – Kuźnia Ustroń.

25‑26 wrZeŚnia: kuźnia ustroń – gks ii 
tychy, Spójnia Landek – Czarni Gorzyce, Pod-
beskidzie II Bielsko-Biała – MRKS Czechowice
-Dziedzice, Orzeł Łękawica – Unia Książenice, 
LKS Bestwina – Unia Turza Śląska, LKS Bełk- 

Czarni-Góral Żywiec, LKS Czaniec – ROW 1964 
Rybnik, Piast II Gliwice – Drzewiarz Jasienica.

2‑3 paźdZiernika: gks ii tychy – pod‑
BeskidZie ii Bielsko‑Biała, Drzewiarz Ja-
sienica – Spójnia Landek, ROW 1964 Rybnik 
– Piast II Gliwice, Czarni-Góral Żywiec – LKS 
Czaniec, Unia Turza Śląska – LKS Bełk, Unia 
Książenice – LKS Bestwina, MRKS Czechowice
-Dziedzice – Orzeł Łękawica, Czarni Gorzyce 
– Kuźnia Ustroń.

9‑10 paźdZiernika: orZeł łękawica – 
gks ii tychy, Spójnia Landek – Kuźnia Ustroń, 
Podbeskidzie II Bielsko-Biała – Czarni Gorzyce, 
LKS Bestwina – MRKS Czechowice-Dziedzice, 
LKS Bełk – Unia Książenice, LKS Czaniec – Unia 
Turza Śląska, Piast II Gliwice – Czarni-Góral Ży-
wiec, Drzewiarz Jasienica – ROW 1964 Rybnik.

16‑17 paźdZiernika: gks ii tychy – lks 
Bestwina, ROW 1964 Rybnik – Spójnia Lan-
dek, Czarni-Góral Żywiec – Drzewiarz Jasieni-
ca, Unia Turza Śląska – Piast II Gliwice, Unia 
Książenice – LKS Czaniec, MRKS Czechowice-
Dziedzice – LKS Bełk, Czarni Gorzyce – Orzeł 
Łękawica, Kuźnia Ustroń – Podbeskidzie II Biel-
sko-Biała.

23‑24 paźdZiernika: lks Bełk – gks ii ty‑
chy, Spójnia Landek – Podbeskidzie II Bielsko-
Biała, Orzeł Łękawica – Kuźnia Ustroń, LKS Be-
stwina – Czarni Gorzyce, LKS Czaniec – MRKS 
Czechowice-Dziedzice, Piast II Gliwice – Unia 
Książenice, Drzewiarz Jasienica – Unia Turza 
Śląska, ROW 1964 Rybnik – Czarni-Góral Ży-
wiec.

30‑31 paźdZiernika: gks ii tychy – lks 
cZaniec, Czarni-Góral Żywiec – Spójnia Lan-
dek, Unia Turza Śląska – ROW 1964 Rybnik, 
Unia Książenice – Drzewiarz Jasienica, MRKS 
Czechowice-Dziedzice – Piast II Gliwice, Czar-
ni Gorzyce – LKS Bełk, Kuźnia Ustroń – LKS 
Bestwina, Podbeskidzie II Bielsko-Biała – Orzeł 
Łękawica.

6‑7 listopada: piast ii gliwice – gks ii 
tychy, Spójnia Landek – Orzeł Łękawica, LKS 
Bestwina – Podbeskidzie II Bielsko-Biała, LKS 
Bełk – Kuźnia Ustroń, LKS Czaniec – Czarni Go-
rzyce, Drzewiarz Jasienica – MRKS Czechowice-
Dziedzice, ROW 1964 Rybnik – Unia Książenice, 
Czarni-Góral Żywiec – Unia Turza Śląska.

3‑14 listopada: gks ii tychy – drZe‑
wiarZ jasienica, Unia Turza Śląska – Spój-
nia Landek, Unia Książenice – Czarni-Góral 
Żywiec, MRKS Czechowice-Dziedzice – ROW 
1964 Rybnik, Czarni Gorzyce – Piast II Gliwice, 
Kuźnia Ustroń – LKS Czaniec, Podbeskidzie II 
Bielsko-Biała – LKS Bełk, Orzeł Łękawica – LKS 
Bestwina. ls ●

reklama

CZerwony deBiut 
Janiaka
po dwóCh kolejkaCh NOWEGO SEZONu TySZANIE Z ZALEDWIE jEDNOPuNKTOWym 
DOROBKIEm.

w pucharze polski na szczeblu Podokręgu Tychy.

pogrom na juwe

kto z kim w iv lidze?

row – gks  
w pierwsZeJ parZe

W poprzednim sezonie GKS 
pokonał u siebie Resovię 2:1.
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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 Wielką R aczę 
(1233 m n.p.m.) w Beskidzie 
Żywieckim poleca przewodnik 
beskidzki Marzena Gąsior.

Przyjemna, bardzo widoko-
wa wycieczka. Trasa prowadzi 
w większości przez las, ale w wielu 
miejscach zapewnia też wspania-
łe widoki, jedne z najpiękniejszych 
w Beskidach. Do odwiedzin zachę-
ca też schronisko PTTK z bogatą 
historią, dobrą kuchnią i rozległą 
górską panoramą! Jeden z warian-
tów trasy prowadzi przez rezerwat 
„Śrubita” z ciekawą ścieżką przy-
rodniczą (to wariant dla bardziej 
doświadczonych turystów, gdyż 
ścieżka nie jest oznakowana w ty-
powy sposób). Wszystkie opisane 
warianty wycieczki mają początek 
i koniec w tym samym punkcie.
dojaZd: – własnym samocho-
dem do Rycerki Górnej Kolonii 
(wygodny, duży, bezpłatny parking 
na końcu doliny). Publicznym 
transportem: do Rycerki Górnej 
Kolonii dojeżdżają busy z Rajczy, 

Milówki oraz Żywca (przewoź-
nikiem jest firma Thermocar). 
W tych trzech miejscowościach 
można przesiąść się na busa z po-
ciągu, ponieważ przez Żywiec, 
Milówkę i Rajczę prowadzi linia 
kolejowa relacji Katowice – Biel-
sko-Biała – Zwardoń.

Na Wielką Raczę prowadzi 
więcej szlaków: np. ze Zwar-
donia (czerwony), słowackie 
ze Starej i z Nowej Bystricy (nie-
bieski i zielony), z Oszczadni-
cy (kilka szlaków i możliwość 
wjechania kolejką, skąd zielo-
nym szlakiem już niedaleko 
na Raczę). Wycieczkę można 
przedłużyć na dwa, albo więcej 
dni, planując noclegi w okolicz-
nych schroniskach (na Przegib-
ku, na Rycerzowej, na Krawców 
Wierchu…)
wariant i: Rycerka Górna Ko-
lonia – Wielka Racza – hala pod 
Małą Raczą – Rycerka Górna Ko-
lonia.
stopień trudnoŚci: niezbyt 
trudna.
długoŚĆ trasy, cZas prZej‑
Ścia: 13 km, 5 godz.
prZewyŻsZenia: podejścia – 
700 m, zejścia – 700 m.
opis trasy: Z Rycerki Górnej 
Kolonii idziemy żółtym szlakiem 
do schroniska PTTK tuż pod 
szczytem Wielkiej Raczy, skąd 
schodzimy czerwonym szlakiem 
na Halę pod Małą Raczą. Wraca-
my czerwonym, a potem żółtym 
szlakiem (tą sama drogą, co przy 
podejściu) do Rycerki Górnej 
Kolonii.

wariant ii: Rycerka Górna Ko-
lonia (PKS) – Wielka Racza – hala 
pod Małą Raczą – Hala Śrubita – 
Rezerwat Śrubita – Rycerka Gór-
na Kolonia.
stopień trudnoŚci: wyma-
gająca.
długoŚĆ trasy, cZas prZej‑
Ścia: 13 km, 5 godz.
prZewyŻsZenia: podejścia – 
680 m, zejścia – 680 m.
opis trasy: Z Rycerki Górnej 
Kolonii idziemy żółtym szlakiem 
do schroniska PTTK tuż pod szczy-
tem Wielkiej Raczy, skąd schodzi-
my czerwonym szlakiem na Halę 
pod Małą Raczą i dalej na Halę 
Śrubita. Po przejściu przez potok 
Śrubita trafiamy na wyraźną drogę 
schodzącą w lewo do doliny poto-
ku Śrubita. Schodzimy nią około 
450 m, po czym skręcamy z drogi 
w prawo ścieżką prowadzącą lekko 
w górę w stronę rezerwatu „Śrubi-

ta”. Jest to „Beskidzka Zielona Ścież-
ka” prezentująca cenne przyrodni-
czo obszary. W obrębie rezerwatu 
napotkamy tablice informacyjne 
i atrakcyjnie poprowadzone dróż-
ki i mostki ułatwiające wędrówkę 
nad głębokimi jarami na stromym 
zboczu Bugaja. Ścieżka jest ozna-
kowana (choć miejscami niezbyt 
dobrze, należy uważać. Warto za-
opatrzyć się w aktualną mapę lub 
nawigację). Ścieżka sprowadza nas 
po ok 2 kilometrach do drogi asfal-
towej, którą schodzimy do Doliny 
Rycerskiego Potoku i dalej do Ry-
cerki Górnej Kolonii.
wariant iii: Rycerka Górna 
Kolonia – Wielka Racza – hala 
pod Małą Raczą – Hala Śrubita 
– schronisko PTTK na Przegibku 
– Rycerka Górna Kolonia.
stopień trudnoŚci: trudna.
długoŚĆ trasy, cZas prZej‑
Ścia: 20 km, 6,5 godziny.

prZewyŻsZenia: podejścia 
– 1006 m, zejścia – 1006 m.
opis trasy: Z Rycerki Górnej 
Kolonii idziemy żółtym szlakiem 
do schroniska PTTK tuż pod 
szczytem Wielkiej Raczy, skąd 
schodzimy czerwonym szlakiem 
na Halę pod Małą Raczą i dalej 
na przełęcz Przegibek, gdzie spo-
tykamy szlak niebieski, którym 
schodzimy do schroniska PTTK. 
Stąd schodzimy zielonym szla-
kiem, który sprowadza do przy-
stanku PKS w Rycerce Górnej 
Kolonii. Jeżeli zostawiliśmy sa-
mochód na parkingu na końcu 

drogi, to po zejściu do przystan-
ku musimy skręcić w lewo, żeby 
do niego wrócić (ok 800 m).
atrakcje trasy: ślady ar-
chitektury drewnianej w Rycer-
ce Górnej, schronisko PTTK 
na Wielkiej Raczy z 1934 r., plat-
forma widokowa na Wielkiej Ra-
czy z dokładnie opisana panoramą 
(Beskidy, Kotlina Żywiecka, Tatry, 
Niżne Tatry, Góry Choczańskie, 
Mała Fatra…), granica ze Słowa-
cją; słowackie stoki Wielkiej Raczy 
tworzą rezerwat (bór jodłowo – 
świerkowy, rumowiska i wychod-
nie skalne), grzbiet odchodzący 
z wierzchołka Wielkiej Raczy 
na zachód prowadzi do ośrodka 
narciarskiego i sportowego Osz-
czadnica (Snow Paradise) – wycią-
gi, tor saneczkowy, hulajnogi gór-
skie, grzbiet graniczny (w stronę 
Rycerzowej) to Europejski Dział 
Wodny i historyczna granica mie-
dzy Polską i Północnymi Węgra-
mi, okolice Wielkiej Raczy w XVII 
– XIX w były terenami grasowania 
zbójników (jeden z nich, Marcin 
Portasz został ujęty na Hali Śru-
bita), rezerwat Śrubita na stokach 
Bugaja i „Beskidzka Zielona Ścież-
ka”, która przez niego prowadzi, 
okolice są dobre do uprawiania 
ski-touringu. ls ●

przewodniCy pttk tyChy na szlakaCh beskidów i jury krakowsko‑CzęstoChowskiej (5)

wielka raCZa w trZeCh odsłonaCh

ZawsZe dBaj o BeZpiecZeństwo

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

PT
TK

GKS Tychy od zwycięstwa rozpo-
czął etap meczów sparingowych, 
ale… łatwo nie było. Tyszanie 
pokonali na Stadionie Zimowym 
Zagłębie Sosnowiec 6:5.

Podopieczni trenera Krzysz-
tofa Majkowskiego zagrali 
w prawie optymalnym składzie. 
Zabrakło jedynie Radosława Ga-

lanta, który narzeka na drobny 
uraz pleców. Z zespołem tre-
nują już wszyscy obcokrajow-
cy, w tym gracze zza wschod-
niej granicy: Dienis Sierguszkin, 
Jegor Fieofanow i Artiom Smir-
now.
gks tychy – ZagłęBie sos‑
nowiec 6:5 (3:2, 1:2, 2:1). 

Bramki dla GKS: Gościński 2, 
Kotlorz, Wróbel, Starzyński, 
Seed.

Znany jest już terminarz sezo-
nu 2021/2022 PHL. Rywalizacja 
rozpocznie się 10.09 i drużyny 
rozegrają 45 kolejek. W pierw-
szej serii zmierzą się: STS Sanok 
– GKS Tychy, Comarch Craco-

via – Zagłębie Sosnowiec, Pod-
hale Nowy Targ – GKS Katowice, 
Energa Toruń – Unia Oświę-
cim. Ostatnia runda (na pod-
stawie tabeli po trzech rundach) 
rozpocznie się 18.01, a play off 
od ćwierćfinałów – 25.02. Finał 
– od 31.03.
ls ●

dla wyChowanki MosM 
tyChy karoliny naji 
igrzyska oliMpijskie 
w tokio byŁy wyjątkowe. 
zdobywająC kolejne 
dwa Medale dorównaŁa 
legendoM polskiego 
sportu i obeCnie 
Ma taką saMą liCzbą 
oliMpijskiCh krążków, 
Co adaM MaŁysz, kaMil 
stoCh, witold woyda 
i robert korzeniowski!

W indywidualnej klasyfikacji me-
dali olimpijskich Naję wyprzedza 
tylko czterech sportowców: legen-
darny szermierz Jerzy Pawłowski, 
narciarka Justyna Kowalczyk, któ-
rzy zdobyli po pięć medali olim-
pijskich i rzecz jasna lekkoatletka 
Irena Szewińska – 7 medali.

Karolina Naja, wychowanka 
Sylwii i Marka Stannych zdoby-

wała medale na trzech olimpia-
dach z rzędu: 2012 r w Londynie 
– brąz, 2016 r w Rio de Janeiro – 
brąz, 2020 w Tokio – srebro i brąz. 
Żadna inna polska kajakarka nie 
może pochwalić się takim dorob-
kiem, choć do pełni szczęścia bra-
kuje jej złotego krążka.

Przypomnijmy, iż rywaliza-
cję w Tokio Karolina rozpoczęła 
od srebrnego medalu, który zdoby-
ła z Anną Puławską w k-2 500 m, 
a w przedostatnim dniu olimpia-
dy obie – płynąc z Justyną Iskrzy-
cką i Heleną Wiśniewską – zdo-
były brązowy medal w k-4 na tym 
samym dystansie. W ogóle pol-
ska kobieca dwójka kajakarska 
to światowy fenomen. Biało-czer-
wone zdobywają olimpijskie me-
dale od 2000 roku! Zmieniały się 
zawodniczki, jednak od 21 lat miej-
sce polskiej osady na podium jest 
po prostu pewne. Poprzednie dwa 
brązowe medale olimpijskie Naja 
zdobyła z Beatą Mikołajczyk, która 
zanim zaczęła pływać z Nają, była 
wicemistrzynią olimpijską z Ane-
tą Konieczną, a te z kolei konty-
nuowały medalowe sukcesy Bea-
ty Sokołowskiej i Anety Pastuszki. 
Ta zmiana pokoleniowych sztafet 

polskiej dwójki kajakarskiej jest 
doprawdy fascynująca.

Nic dziwnego, że Karolinę Naję 
spotkał jeszcze jeden honor – była 
chorążym reprezentacji Polski 
podczas niedzielnej ceremonii 
zamknięcia Igrzysk.

Do medalowych sukcesów spor-
towców związanych z naszym 
miastem i regionem trzeba dodać 
niezwykły wyczyn urodzonego 
w Tychach wychowanka trenerów 
Katarzyny Śleziony i Waldemara 
Małeckiego z UKS Korzeniowski 
Bieruń, Dawida Tomali. Jego złoty 
medal w chodzie na 50 km to jed-
na z największych niespodzia-
nek Igrzysk Olimpijskich w To-
kio. Kto wie, czy trzy medalowe 
osiągnięcia sportowców urodzo-
nych w Tychach nie czyni naszego 
miasta najbardziej „medalodajne-
go” pod względem urodzenia, mia-
sta w Polsce. ls ●

W nowym sezonie piłkarki Po-
lonii Tychy zagrają w III lidze, 
która swym zasięgiem obejmo-
wać będzie województwa: śląskie, 
opolskie, dolnośląskie i lubuskie. 
Stało się tak na skutek przetaso-
wań w dotychczasowym składzie 
trzeciej grupy III ligi.

W 2010 roku KKS Polonia 
Tychy przystąpiła do rozgry-
wek w nowej III lidze. Kilka 
razy była blisko wywalczenia 
awansu do II ligi, m.in. w se-
zonie 2013/14, kiedy to druży-
nie zabrakło zaledwie jednego 
punktu i dwa lata później, kie-
dy przegrała baraż z GKS Kato-
wice. W wyniku reorganizacji 
rozgrywek, mimo zajęcia trze-
ciej pozycji w przerwanym se-
zonie 2019/20, drużyna spadła 
do IV ligi, ale teraz podopiecz-

ne trenera Marcina Piekarskiego 
wróciły na trzeci front.

Polonia rozpocznie sezon ligo-
wy 28-29 sierpnia, kiedy to podej-
mować będzie rezerwę mistrzyń 
Polski Czarnych Sosnowiec. 
W sosnowieckiej ekipie gra kil-
ka zawodniczek wcześniej zwią-
zanych z Polonią, więc na pewno 
będzie to bardzo ciekawy i trudny 
bój o punkty. Wcześniej jednak, 
bo 21.08 (godz. 17) w meczu Pu-
charu Polski tyszanki zmierzą się 
z LKS Goczałkowice.

Oto skład grupy 3. III ligi ko-
biet: Polonia Tychy, Czarni II Sos-
nowiec, Ślęza Wrocław, Stilon Go-
rzów Wielkopolski, Promień Żary, 
KKS Zabrze, Plon Błotnica Strzele-
cka, Unia Opole, Polonia Świdnica, 
Chrobry Głogów, ULKS Bogdań-
czowice, Mitech Żywiec. ls ●

CZtery medale i... Biało-CZerwona
karolina naja WŚRóD OLImPIjSKIch LEGEND POLSKIEGO SPORTu.

10 września: STS Sanok – GKS Tychy na inaugurację rozgrywek PhL.

pierwsZy sparing hokeistów

rywalkami tyskich piłkarek będą zespoły z województw: 
śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

polonia w iii lidZe

W sezonie 2021/2022 Polonia występować będzie 
w III lidze międzywojewódzkiej.
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Karolina Naja podczas spotkania 
w Tyskiej Galerii Sportu.
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hasło z krzyżówki nr 715: 
koncertowe lato. 

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
Przed Tobą bardzo udane dni. Gwiazdy zapowiadają 
moc atrakcji, choć nie na wszystkie starczy czasu. 
Do problemów w pracy podejdziesz z dystansem.

panna 23.viii‑22.iX
Księżyc sprawi, że Twoje problemy się rozwiążą, 
a życie zwolni tempo. udaj się na odpoczynek 
w jakimś cichym, odludnym miejscu.

waga 23.iX‑23.X
W pracy zadbaj o dobre układy z ludźmi. życzliwe 
nastawienie do świata sprawi, że zapragniesz 
bezinteresownie pomagać innym. uważaj 
za kierownicą.

skorpion 24.X‑21.Xi
Nuda i brak zajęć ci nie grożą. Księżyc otworzy 
przed Tobą nowe perspektywy zarobkowe. 
Koniecznie skontaktuj się z Baranem.

strzeleC 22.Xi‑21.Xii
Wreszcie postanowisz zrobić życiowy remanent 
i przestaniesz poświęcać energię temu, co się już 
nie sprawdza. Zadbaj o zdrowie.

koziorożeC 22.Xii‑19.i
Nie daj się namówić znajomym na ich ryzykowne 
pomysły. Wykaż się rozsądkiem i stanowczo bądź 
asertywny.

wodnik 20.i‑18.ii
W miłości masz zielone światło do realizowania 
marzeń i fantazji. Nie musisz liczyć się z kosztami 
Pod wpływem gwiazd możesz nawet popełnić 
jakieś głupstwo.

ryby 19.ii‑20.iii
Księżyc sprzyja wszelkim zmianom i zapowiada 
ważne wydarzenia w życiu uczuciowym. 
Koniecznie poddaj się temu, co przynosi ci los.

baran 21.iii‑20.iv
już wkrótce Twoje życie odmieni się na lepsze. 
Wszechświat ma ci do zaoferowania coś, o czym 
nawet nie śniłeś.

byk 21.iv‑21.v
uważaj na zazdrosną konkurencję, ktoś chce 
przejąć twoją pozycję w firmie. W sprawach 
sercowych wszystko ułoży się pomyślnie.

bliźnięta 22.v‑20.vi
masz dobry czas na realizację swoich marzeń. 
Gwiazdy ci sprzyjają, musisz tylko zrobić ten 
pierwszy krok.

rak 21.vi‑22.vii
cudowny czas na uporządkowanie swoich spraw. 
Ogarnij zaległe tematy i opłać wszystkie rachunki. 
Zadzwoń do Ryby.
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871

horoskop

Tychy, al. Piłsudskiego 12
• Świetna lokalizacja 

• Budynek biurowy z recepcją, 
 

LOKALE BIUROWE 
DO WYNAJĘCIA

CENA od 

28 
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