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Miejski

andrzej dziuba, słucham
Pierwsza część relacji z ubiegłotygodniowego  
dyżuru telefonicznego prezydenta Tychów.

Wreszcie zwycięstwo
Piłkarze GKS Tychy dopisali w minionym 
tygodniu do swego konta cztery punkty.

Żeglarzu, hej!
Najbliższy weekend upłynie pod znakiem  
festiwalu szantowego „Port Pieśni Pracy”.5 1810
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bielska do remontu
jedna z głównych arterii komunikacyjnych naszego miasta zyska po kilkutygodniowej modernizacji nową nawierzchnię asfaltową.
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tel. 789 069 424
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil Peszat
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kronika policyjna

◆ 20.08, OkOłO gODZiNy 16, 
Na OZNakOWaNym PRZej-
ściu Dla PieSZych przy ron-
dzie Lwowskim (al. Piłsudskie-
go – ul. Dmowskiego) doszło 
do potrącenia rowerzysty przez 
samochód osobowy. Rowerzy-
sta z obrażeniami ciała został 
przetransportowany do szpita-
la. Kierująca osobówką 25-letnia 
kierująca była trzeźwa. Policjan-
ci KMP Tychy prowadzą dalsze 
postępowanie w sprawie tego 
zdarzenia. Kilka dni wcześniej, 
16.08 na oznakowanym przejściu 
dla pieszych w rejonie UM Tychy 
przy al. Niepodległości (na pasie 
w kierunku trasy DK 1) kierowca 
daewoo matiz potrącił 70-letnie-
go rowerzystę, który z obrażenia-
mi ciała został przetransporto-
wany do szpitala.
◆ 16.08 tuż PO POłuDNiu 
POiNfORmOWaNO O PO-
żaRZe Dachu ReStauRa-
cji mcDONalD’S u zbiegu al. 
Bielskiej i ul. Jaśkowickiej. Przed 
przyjazdem zastępów straży po-
żarnej z restauracji ewakuowa-
nych zostało 40 osób (28 klien-
tów i 12 pracowników). Jak się 
okazało, pożarem objęta była in-
stalacja fotowoltaiczna zamon-

towana na dachu restauracji. 
Po kilkunastu minutach sytuacja 
została opanowana. Na szczęście 
pożar nie przedostał się do wnę-
trza obiektu. Po około dwóch go-
dzinach działania zostały zakoń-
czone. Trwa ustalanie przyczyn 
i okoliczności tego pożaru.
◆ 20.08 OkOłO gODZiNy 
17.30 Na ul. OśWięcimSkiej 
kieRujący ciągNikiem ROl-
NicZym uderzył w bok opla. 
Na szczęście osobom podróżu-
jącym samochodem nic się nie 
stało.
◆ tegO SamegO DNia, 
O gODZ.16.30 Na tRaSie S1, 
tuż PRZeD ZjaZDem Na tRa-
Sę Dk 1, DOSZłO DO kOliZji 
tRZech POjaZDóW. Z usta-
leń policji wynika, że kierowca 
citroena utracił panowanie nad 
swoim pojazdem i doprowadził 
do zderzenia z nissanem i peu-
geotem. Na szczęście osoby po-
dróżujące pojazdami nie doznały 
obrażeń. Policjanci KMP Tychy 
prowadzą dalsze postępowanie 
w sprawie tego zdarzenia.
◆ 20.08, tuż PRZeD PółNO-
cą DyżuRNy kOmeNDy miej-
Skiej PSP tychy OtRZymał 
ZgłOSZeNie O POżaRZe 

na terenie jednej z firm produk-
cyjnych przy ul. Towarowej 50. 
Z hali produkcyjnej ewakuowa-
no około 200 osób. Po dotarciu 
na miejsce i rozpoznaniu sytuacji 
okazało się, że pożarem objęta jest 
skrzynka sterownicza. Strażacy 
szybko opanowali sytuację.
◆ W miNiONą NieDZielę 
W gODZiNach PORaNNych 

Na OZNakOWaNym PRZej-
ściu Dla PieSZych w ciągu 
al. Niepodległości przy skrzy-
żowaniu z ul. Wyszyńskiego do-
szło do zdarzenia drogowego 
z udziałem samochodu osobo-
wego i hulajnogi. Mężczyzna ja-
dący na hulajnodze elektrycznej 
usiłował przejechać przez przej-
ście dla pieszych, ale uderzył 
w bok osobowego audi. Trafił 
on pod opiekę ratowników me-
dycznych, obyło się jednak bez 
poważniejszych obrażeń. Pracu-
jący na miejscu policjanci win-
nym uznali mężczyznę jadące-
go na hulajnodze i ukarali go 
mandatem. Przez około godzinę 
w miejscu zdarzenia występowa-
ły utrudnienia w ruchu. 
Natomiast w niedzielę, 22.08 na 
ul. Niepodległości, 68-letni męż-
czyzna, poruszający się na hu-
lajnodze elektrycznej, potrącił 
22-letnią kobietę, która doznała 
obrażeń. Za spowodowanie koli-
zji otrzymał mandat karny.
◆ 19.08 NieZNaNy SPRaW-
ca, PODając Się telefO-
NicZNie Za PRacOWNika 
BaNku, doprowadził do nie-
korzystnego rozporządzania 
mieniem w kwocie 4.985 zł na 
szkodę 38-letniej tyszanki oraz 
na kwotę 30.000 zł 73-letniego 
mieszkańca Tychów. Postępowa-
nie prowadzi KMP Tychy. ls ●

Kierowca PKM uniemożliwił kie-
rującemu samochodem dostaw-
czym fiat ducato, który jadąc pod 
wpływem alkoholu doprowadził 
do groźnej sytuacji na DK 1. Jak 
stwierdziła policja miał ponad 2 
promile alkoholu.
– We wtorek rano miałem awa-
rię w Katowicach – opowiada 
kierowca PKM. -Przyjechało po-
gotowie technicznie, naprawio-
no pasek, ale dyspozytor skiero-
wał mnie bezpośrednio do bazy. 
Na dwupasmówce w Murckach 
minął mnie biały samochód do-
stawczy, ale tak blisko, że niewiele 
brakowało, by otarł się o autobus. 
Aby uniknąć zderzenia musiałem 
gwałtownie zachować. Pomyśla-
łem, że dobrze, że nikogo nie wio-
zę, bo inaczej pasażerowie mo-
gliby się poobijać. Jechałem dalej 
i zauważyłem, że samochód ten 
zaparkował w zatoczce przystan-
kowej. Podjechałem i chciałem 
kierowcy zwrócić uwagę, że mo-
gło dość do wypadku i zobaczy-
łem przez okno, jak pije piwo 
z puszki. Wysiadłem z autobu-

su, otwarłem drzwi dostawczaka 
i wyciągnąłem kluczyki ze sta-
cyjki. Specjalnie się nie opierał, 
był spokojny i od razu powie-
dział, że jest pijany. Spytał tyl-
ko: „Czy możemy się dogadać”? 
Powiedziałem, że nie i zadzwo-
niłem na policję i równocześnie 
powiadomiłem dyspozytornię. 
Przyjechała policja i zatrzymała 
go. To był kierowca, który woził 
pieczywo, bo jak otworzył bocz-
ne drzwi zauważyłem, że koszy-
ki i pieczywo było porozrzucane 
po aucie. Mogłem sobie wyobra-
zić, jak musiał jechać…
– Jesteśmy dumni z odpowiedzial-
nej i profesjonalnej postawy na-
szego kierowcy – powiedział Mi-
chał Kasperczyk, rzecznik PKM. 
– Kto wie, czy nie doszłoby do tra-
gedii, gdyby nie zareagował w ten 
sposób. Dobrze, że nasi kierowcy 
nie są obojętni na bezpieczeństwo 
innych użytkowników dróg, choć 
takie postępowanie nigdy nie jest 
sprawą łatwą. Interweniując, ni-
gdy przecież nie wiemy jak zare-
aguje ta druga osoba. ls ●

kierowca pkM uniemożliwił jazdę i nietrzeźwemu kierowcy 
dostawczego auta.

Obywatelskie 
zatrzymanie

kondolencje

Tak wyglądał opel, w którego na ul. Oświęcimskiej uderzył ciągnik.

Przejeżdżający w niedzielę przez przejście dla pieszych na 
hulajnodze uderzył w jadący samochód marki audi. 
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juŻ niebaWeM jedna 
z gŁóWnych arterii 
naszego Miasta zyska 
noWą asfaltoWą 
naWierzchnię. 
od Wtorku, 24 sierpnia 
rusza reMont al. 
bielskiej W tychach. 
na czas proWadzenia 
prac WproWadzona 
zostanie tyMczasoWa 
organizacja ruchu.

– Roboty drogowe na al. Bielskiej 
planowo rozpoczną się we wto-
rek na wysokości skrzyżowania 
z ulicami Edukacji/Budowlanych 
i etapami przesuwać się będą 
w kierunku Żwakowa – mówi 
Artur Kruczek, dyrektor Miej-
skiego Zarządu Ulic i Mostów 
w Tychach. – Na fragmentach 
objętych remontem, stara na-
wierzchnia zostanie sfrezowana, 
a w razie potrzeby zaingerujemy 
w niższe warstwy nawierzchni, 
gdzie uzupełniona zostanie pod-
budowa. Dopiero na tak przygo-
towanym podłożu, układany bę-
dzie nowy asfalt.

Jak informuje MZUiM, w za-
kres prac wchodzi także regulacja 
urządzeń znajdujących się w dro-
dze tj. studni kanalizacyjnych oraz 
wpustów ulicznych. Miejscowo 
przewidziano także wymianę kra-
wężnika. Wartość zawartej umowy 
to nieco ponad 2 mln. zł.

nie zamkną bielskiej
By zminimalizować utrudnienia, 
zadanie zostało podzielone na eta-

py. Dodatkowo ruch odbywać się 
będzie przy zawężeniach jezdni, 
bez konieczności zamykania kolej-
nych remontowanych odcinków.

– Podczas prowadzenia prac 
nie przewidujemy zamknięć na al. 
Bielskiej. Ruch zostanie utrzyma-
ny i poprowadzony jednym pa-
sem dla każdego kierunku. Tak-
że komunikacja publiczna będzie 
kursowała bez zmian – wyjaś-
nia dyrektor Kruczek. – Zgod-
nie z założeniami organizacji ru-
chu zostaną zapewnione dojazdy 
do osiedli, a chwilowe wyłączenia 
mogą występować jedynie pod-
czas asfaltowania zjazdów. Na sa-
mym końcu zostaną wykonane 
prace na rondach, co już będzie 

odbywać się przy ręcznym kiero-
waniu ruchem.

Remont ma potrwać do koń-
ca września.

rozkopane miasto
Obecnie w wielu punktach mia-
sta prowadzone są intensywne ro-
boty drogowe. Na samej al. Biel-
skiej równolegle trwać będą trzy 
zadania. Rozpoczynający się re-
mont al. Bielskiej, modernizacja 
skrzyżowań w ramach systemu 
ITS Tychy, a także remont od-
cinków ścieżki rowerowej. Nic 
dziwnego, że kierowcy są coraz 
bardziej poirytowani i mają za złe 
to spiętrzenie robót drogowych 
w jednym czasie.

– Naszą pracę widać na mieście, 
ponieważ sezon letni to czas, któ-
ry my, drogowcy, musimy w peł-
ni wykorzystać. Równolegle jest 
to okres, gdy w miastach, takich 
jak nasze, natężenie ruchu spada, 
ponieważ wiele osób wyjeżdża 
na urlopy – wyjaśnia Agnieszka 
Kijas, rzecznik Miejskiego Zarzą-
du Ulic i Mostów w Tychach. – 
Zapewniam, że prace planujemy 
tak, by były one najmniej uciąż-
liwe. Ich krótkotrwałe nasilenie, 
usprawiedliwia koordynacja har-
monogramów, co skraca czas wy-
konania, a tym samym czas trwa-
nia utrudnień. Tych, przy robotach 
drogowych o tak dużej skali jak re-
mont al. Bielskiej, nie da się całko-

wicie uniknąć. Za wszystkie nie-
dogodności przepraszamy, a także 
zapewniamy, że z chwilą, gdy po-
jedziemy po nowej nawierzchni 
zostaną nam one zrekompenso-
wane – dodaje.

Cierpliwość się opłaci
Bilans ostatnich lat potwierdza, 
że stosowane przez Miejski Za-
rząd Ulic i Mostów w Tychach 
rozwiązania korzystnie wpływa-
ją na poprawę bezpieczeństwa 
oraz rozładowanie ruchu w mie-
ście. Sztandarowymi przykłada-
mi mogą być dwa wybudowane 
od podstaw łączniki drogowe: 
ulic Grota Roweckiego z Oświę-
cimską, oraz Asnyka z Mikołow-
ską, modernizacja DK1/DK86, 
czy też drogi krajowej nr 44.

– Aleja Bielska to jedna z głów-
nych arterii naszego miasta. Gdy 
zsumujemy prace, jakie już zosta-
ły na niej wykonane, a te aktu-
alne dobiegną końca, zyska ona 
nowy wygląd na przeszło dwu-
kilometrowym odcinku. Dotyczy 
to zarówno chodników, ścieżek 
rowerowych, jezdni i skrzyżowań, 

które docelowo zostaną włączo-
ne do systemu ITS Tychy – wy-
mienia dyrektor Artur Kruczek. 
– Mieszkańców proszę o cierp-
liwość. Wszyscy rozumiemy, 
że roboty drogowe są uciążliwe, 
ale w efekcie wszystkie te zadania 
poprawią bezpieczeństwo i kom-
fort poruszania się po mieście.

Słowa dyrektora MZUiM mają 
odbicie w statystykach. Zgodnie 
z danymi wyrażonymi w raporcie 
bezpieczeństwa, na przestrzeni lat 
liczba samochodów zarejestrowa-
nych w Tychach wyraźnie wzro-
sła. W 2004 roku było ich około 
45 tysięcy, a na koniec 2020 bli-
sko 109 tysięcy.

– Kluczowe jest to, że w tym 
okresie, pomimo wzrostu ru-
chu obserwujemy znaczny spa-
dek liczby wypadków drogowych, 
czyli zdarzeń, które są najcięższe 
w skutkach. Spadek ten wynosi 
ok. 77,6%. – tłumaczy A. Kruczek 
– To bardzo dobra wiadomość, 
ponieważ oznacza, że na tyskich 
drogach jest znacznie bezpiecz-
niej, a nasza praca przynosi wy-
mierne efekty. Mn ●

rusZa remont bielskiej
do Wielu realizoWanych aktualnie inWestycji DROGOWych W RAmAch ITS, OD WTORKu DOchODZI KOLEjNA: REmONT AL. BIELSKIEj. TRZEBA LIcZyć SIę Z KOLEjNymI uTRuDNIENIAmI.
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Za kilka tygodni będziemy jeździć al. Bielską po nowym asfalcie.
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Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 
VIII kadencji

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

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

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

zwołuję na dzień 

26 sierpnia 2021 r. na godz. 1300 
sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji

(zdalny tryb obradowania).

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy VIII kadencji
/-/ Barbara Konieczna

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

komunikaty

kondolencje
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Jak już informowaliśmy, w najbliż-
szą sobotę, 28 sierpnia na terenie 
OW Paprocany i okolicznych 
kompleksów leśnych odbędzie 
się dziewiąta edycja Tyskiego 
Dogtrekkingu – imprezy spor-
towo-rekreacyjnej dla psów i ich 
właścicieli.

Dogtrekking to zasadniczo 
dłuższy spacer z psem, połączo-
ny z elementami marszu na orien-
tację. Chodzi o to, by w jak naj-
krótszym czasie dotrzeć na metę, 
zaliczając usytuowane na trasie 
punkty kontrolne. Jest to impreza 
praktycznie dla wszystkich posia-
daczy psów, bez względu na wiek 
opiekuna czy rasę psa. Wystarczą 
dobre chęci.

Organizatorzy przygotowa-
li dwie trasy: Mini, liczącą 8 ki-
lometrów i Mid – dwukrotnie 
dłuższą. Prowadzone będą odręb-
ne klasyfikacje dla kobiet, męż-
czyzn i rodzin.

Co prawda termin zgłoszeń 
za pośrednictwem internetu mi-
nął 20 sierpnia, to jednak chęt-
ni będą mogli się jeszcze zgłosić 
w dniu imprezy w biurze zawo-

dów – do godz. 8 w kat. Mid 
i do godz. 9 w kat. Mini. Biuro 
zawodów, usytuowane przy plaży 
na terenie OW Paprocany, czynne 
będzie od godz. 7.30; na godz. 8 
przewidziano odprawę weteryna-
ryjną, a na 8.50 odprawę zawod-
ników. Kategoria Mid wystartuje 
o godz. 9, zaś na krótszym dystan-
sie uczestnicy wystartują o godz. 
10. Zakończenie IX Tyskiego 
Dogtrekkingu i rozdanie nagród 
zaplanowano na godz. 15.

Dla uczestników oraz kibiców 
przygotowano na to przedpołu-
dnie także szereg innych atrak-
cji. Będą zabawy i zajęcia dla 
dzieci (od godz. 11), porady be-
hawioralne i żywieniowe doty-
czące psów (od godz. 11), poka-
zy psich sportów (od godz. 12) 
oraz prezentacja psów do adop-
cji (godz. 14).

Impreza, organizowana przez 
Fundację Człowiek i Pies oraz 
tyski MOSiR, objęta jest hono-
rowym patronatem prezydenta 
Tychów, Andrzeja Dziuby. Pa-
tronat medialny sprawuje redak-
cja „Twoich Tychów”. WW ●

aktualne probleMy 
saMorządóW oraz 
zagroŻenia Wynikające 
z WproWadzenia 
polskiego Ładu byŁy 
teMateM spotkania 
prezydenta tychóW 
andrzeja dziuby 
z saMorządoWcaMi 
i politykaMi.

Spotkanie odbyło się 16 sierpnia 
w Urzędzie Miasta, a jego inicja-
torem był senator Zygmunt Fran-
kiewicz, wcześniej długoletni pre-
zydent Gliwic. Oprócz prezydenta 
Dziuby i senatora Frankiewicza, 
w spotkaniu udział wzięli: lider 

Porozumienia Jarosław Gowin, li-
der Koalicji Polskiej Władysław 
Kosiniak–Kamysz i poseł Stani-
sław Bukowiec.

Podczas spotkania omawia-
no aktualne problemy samorzą-
dów oraz zagrożenia wynikają-
ce z wprowadzenia Polskiego 
Ładu.

– Każdemu samorządow-
cowi zależy na tym, by miasta 
czy gminy mogły się rozwijać, 
a poziom życia mieszkańców 
był coraz wyższy. Bez samo-
dzielności w podejmowaniu de-
cyzji i wsparcia finansowego, ten 
rozwój będzie niemożliwy. Musi-
my o tym mówić głośno i zrobić, 

co w naszej mocy, by ochronić 
niezależność samorządów. Pod-
czas dzisiejszego spotkania roz-
mawialiśmy o zagrożeniach, ale 
także o ewentualnych propo-
zycjach dla samorządów – po-
wiedział po spotkaniu Andrzej 
Dziuba.

Związek Miast Polskich 
i Unia Metropolii Polskich 
stworzyły narzędzie do pro-
stego obliczania ile dana gmi-
na straci na wprowadzeniu pro-
mowanego przez PiS programu. 
W przypadku Tychów to okro-
jenie budżetu miasta o prawie 
62 miliony złotych, których 
nie będzie można przeznaczyć 

na inwestycje polepszające wa-
runki życia w mieście. – Dzie-
ląc tę kwotę przez liczbę miesz-
kańców Tychów wychodzi, 
że to taki program „500 minus” 
– dodał prezydent Tychów.

Jak informuje Ewa Grudniok, 
rzecznik Urzędu Miasta, na spot-
kaniu w Tychach rozmawiano 
także o konsekwencjach wpro-
wadzenia Polskiego Ładu dla 
polskich przedsiębiorców.

Tydzień wcześniej b. wicepre-
mier Jarosław Gowin także goś-
cił w Tychach, gdzie spotkał się 
z burmistrzami i wójtami gmin 
Subregionu Tyskiego metropo-
lii. rn ●

Tegoroczne obchody Święta Plonów 
odbędą się w niedzielę, 5 września 
w Urbanowicach i zorganizuje je 
tamtejsza Rada Osiedla JUWe wraz 
z Miejskim Centrum Kultury.

Wydarzenie rozpocznie się od 
dziękczynnej mszy dożynkowej, 
która o godz. 11 celebrowana bę-
dzie w urbanowickim kościele pw. 
Matki Bożej Pośredniczki Wszel-
kich Łask. Następnie dożynkowy 
korowód przejdzie na plac przy 
ul. Przejazdowej, gdzie ok. godz. 
13 przedstawiciele władz samo-
rządowych Tychów dzielić będą 
pomiędzy uczestników święta 
chleb z tegorocznych zbiorów.

Po przerwie, o godz. 15 rozpo-
cznie się festyn, w trakcie które-
go wystąpią Urbanowiczanki, Ka-
pela z Naszego Miasteczka oraz 
Bernadeta Kowalska z przyjaciół-
mi. Najmłodsi obejrzą spektakl 
„Księżycowe opowieści”, a nie-
co starszych na spektakl „Afera 
Makbecioka” zaprosi Teatr dla 
Dorosłych z Bierunia. Podczas 
imprezy, która potrwa do godzin 
wieczornych będzie także moż-
na skorzystać ze stoisk gastro-
nomicznych, odwiedzić stoiska 
promocyjne, a w ogrodzie Klubu 
MCK czekać będzie szereg atrak-
cji dla dzieci. WW ●

W tym roku w urbanowicach.

DOżynki 2021

iX tyski dogtrekking już w sobotę.

z psem marsz!W obronie samorZądóW
prezydent tychóW SPOTyKA SIę Z POLITyKAmI I SAmORZąDOWcAmI.

W czasie spotkania u prezydenta Dziuby omawiano sprawy istotne dla samorządu.
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Wynajmij wolne
boksy handlowe
w doskonałej przestrzeni

Czekamy na Ciebie, skorzystaj!

reklama

Miniony Wtorek, 17.08 
prezydent tychóW 
andrzej dziuba przez 
póŁtorej godziny 
dyŻuroWaŁ przy naszyM 
redakcyjnyM telefonie. 
telefon dzWoniŁ bez 
przerWy, Mieszkańcy 
zgŁaszali Wiele 
spraW, zaróWno tych 
dotyczących Miasta, jak 
i pryWatnych. niektórzy 
przygotoWali po kilka 
pytań W nurtujących 
ich spraWach, a ci, 
którzy nie Mogli się 
dodzWonić, nadesŁali 
pytania MailoWo. oto 
pierWsza część relacji 
z prezydenckiego 
dyŻuru.

na ul. cyganerii i czarneckiego 
prowadzony był remont. jak się 
jednak okazuje, przy ulewnych 
deszczach część studzienek 
kanalizacyjnych w ogóle 
nie odbiera wody. obniżono 
krawężniki przy przejściach dla 
pieszych i ścieżkach rowerowych, 
co jest sprawą oczywistą, ale 
wykonano to tak, że woda stoi 
na chodniku i ulicy i nie odpływa 
do studzienek. deszczówka płynie 
z ulicy poprzez trawnik, chodnik 
i dalej aż do komendy policji. 
ponadto na ul. czarneckiego 
wysypano ziemię, podniesiono 
trawnik i teraz ta ziemia spływa 
na chodnik.
aNDRZej DZiuBa: – Bardzo 
dziękuję za tę informacje. 
Na szczęście inwestycja nie 
została jeszcze odebrana. 
Sprawdzimy jak to było w pro-
jekcie i będziemy interweniować 
u wykonawcy.

czy zostaną przywrócone kursy 
linii 33 i 65?
– Z tego co wiem, jest to zawie-
szenie czasowe, spowodowane 
brakami kadrowymi PKM 
Tychy. Sytuacja ta była przed-
miotem konsultacji między 
Zarządem Transportu Metropo-
litalnego, a naszą spółką, wpro-
wadzono korekty w rozkładach 
jazdy, by te problemy były jak 
najmniej uciążliwe. Stąd też 
pojawiły się zmiany w kurso-
waniu na metropolitalnej linii 
M18. Mam nadzieję, że w miarę 
szybko sytuacja zmieni się 

na tyle, że będzie możliwy 
powrót kursów na wspomnia-
nych liniach.

czy będą wznowione szczepienia 
w punktach, które do niedawna 
działały?
– Bardzo nam zależy, by jak 
najwięcej mieszkańców się 
zaszczepiło, bo to zwiększa 
bezpieczeństwo nas wszystkich. 
Robimy wszystko, bo umożliwić 
tyszanom zaszczepienie się, 
ale musieliśmy zlikwidować 
dotychczasowe punkty, 
bo szczepiło się mało osób 
i utrzymywanie dużych, stałych 
punktów nie ma sensu. Obecnie 
w mieście działa 17 punktów, 
w których można się zaszczepić, 
akcja systematycznie prowadzo-
na jest także w parafiach. Nie 
trzeba żadnych dodatkowych 
formalności, wystarczy dowód 
osobisty. Informacje można 
znaleźć m.in. na stronie urzędu 
miasta.

czy na mecz piłkarski albo 
hokejowy będzie mógł przyjść 
ktoś, kto nie jest zaszczepiony?
– Obecnie sytuacja epidemiczna 
jest na tyle stabilna, że nie 
ma dalszych ograniczeń w liczbie 
widzów na trybunach, wręcz 
przeciwnie – na mecze przycho-
dzi coraz większa liczba kibiców. 
Niektóre kraje rzeczywiście 
wprowadziły takie obostrzenia, 
nawet do tego stopnia, że nie 
można wejść do restauracji, jeśli 
nie jest się osobą zaszczepioną. 
Bacznie obserwuję to, co dzieje 
się w Warszawie, bo przecież 
ma to wpływ na nasze życie, 
ale myślę, że rząd nie odważy 
się na wprowadzenie takich 
obostrzeń. To jednak oczywiście 
będzie zależało od rozwoju 
sytuacji związanej z epidemią.

mam duży ogród, dużo zieleni 
i w związku z tym jest dużo 
odpadów zielonych. dostaję 
worki, ale za mało, już teraz 

mi ich zabrakło, a gdzie tam 
koniec listopada... Byłam 
w referacie gospodarki odpadami 
komunalnymi na ul. Budowlanych, 
ale powiedzieli, że oni już się tym 
nie zajmują.
– Każdy mieszkaniec otrzymuje 
taką samą liczbę worków. Pakiet 
ten jednym wystarcza, są też 
tacy, którzy nawet nie wykorzy-
stują worków, które otrzymują. 
Ale jeśli ktoś potrzebuje więcej 
worków np. na odpady zielone, 
to może zgłosić się do PSZOK 
(Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów) na ulicy Serdecznej 
– tam otrzyma dodatkowe 
worki. Można też je zakupić 
w jakimkolwiek sklepie i włożyć 
do nich odpad. Takie worki tak-
że zostaną odebrane. Najlepiej, 
by kolor worka odpowiadał 
temu, jaki jest przeznaczony 
na dany odpad – np. jeśli chce-
my zapakować do niego trawę, 
należy kupić worek w kolorze 
brązowym.

chciałbym zainterweniować 
odnośnie ul. hierowskiego. 
problemem jest to, że z jednej 
strony ulicy parkują auta i zrobiło 
się tak wąsko, że dwa samochody 
nie mogą się wyminąć. od godzin 
popołudniowych aż do wieczora 
nie da się przejechać. dochodzi 
do pyskówek, nawet rękoczynów, 
bo nikt nie chce ustąpić, a poza 
tym nie ma gdzie wjechać, żeby 
innego przepuścić. może trzeba 
byłoby zlikwidować pas zieleni 
i poszerzyć drogę, by była w pełni 
przepustowa.
– W tym roku na ul. Hierow-
skiego prowadzony będzie 
remont – wyniesiona zostanie 
tarcza skrzyżowania, powstaną 
przejścia dla pieszych. Być może 
uda się wykonać także nową 
nakładkę. Zastanowimy się nad 
kompleksowym rozwiązaniem 
problemu, o którym pan mówił, 
bo postawienie zakazu parko-
wania niczego nie rozwiąże. 
Problem w tym, że część terenu 
nie jest nasza – należy do spół-
dzielni Oskard, a jak wiadomo 
miasto nie może inwestować 
na nie swoim terenie. Jednak 
mieszkańcy zgłosili projekt 
budowy parkingów do Budżetu 
Obywatelskiego i dzięki temu 
mamy prawo wejść w teren 
spółdzielczy. Spróbujemy to wy-
korzystać, bo mamy umowy 
ze spółdzielniami, by ramach 
tego budżetu wykonywać różne 
inwestycje. Warunek jest tylko 
jeden – mieszkańcy muszą gło-
sować na ten projekt, aby wygrał 
i znalazł się na liście. Głosować 
można od 10 do 20 września, 
do czego gorąco zachęcam.

czy tablice świetlne z rozkładami 
jazdy zostaną zamontowane 
na wszystkich tyskich 
przystankach?
– Taki jest plan. Zaczęliśmy 
od tych najważniejszych, 
gdzie jest najwięcej pasażerów. 
W pierwszym etapie, w ramach 
programu SDIP II (System 
Dynamicznej Informacji Pasa-
żerskiej), realizowanego przez 
Zarządu Transportu Metropoli-
talnego, pojawią się tablice na 50 
tyskich przystankach.

mam dwie sprawy z urbanowic. 
jakiś czas temu informowano 
o remoncie chodnika wzdłuż 

ul. głównej i mam pytanie, 
kiedy ten remont zostanie 
przeprowadzony. chcę dodać, 
że wzdłuż niego porosły krzaki, 
które częściowo tak go zasłaniają, 
że trudno przejść. i druga sprawa: 
na ul. urbanowickiej zrobiono 
sobie bazę dla tirów, mimo iż 
jest znak zakazu wjazdu powyżej 
7 ton. kierowcy przyjeżdżają 
tędy tirami od ul. oświęcimskiej 
na tereny przemysłowe, a ponadto 
parkują u jednego z gospodarzy 
z ul. urbanowickiej, u którego 
zrobili sobie po prostu bazę dla 
tirów.
– Jeśli chodzi o chodnik, to jego 
remont jest przewidziany 
na ten rok, teren też zostanie 
uporządkowany. W sprawie 
tirów powiadomię straż miejską, 
bo nie może być tak, że nie 
są respektowane znaki zakazu. 
Spytamy też wspomnianego 
gospodarza, czy ma zgodę 
na wjazd ciężkich aut, ale przy 
takim tonażu nie sądzę, by tak 
było.

chodzi o budowę czterech 
budynków 8-piętrowych murapolu 
przy skrzyżowaniu ul. sikorskiego 
i al. Bielskiej. wybudowanie ich 
blisko budynków trzypiętrowych 
tsm oskard powoduje sprzeciw 
mieszkańców i zastrzeżenia 
dotyczące zaciemnienia. po prosto 
one przesłonią wszystko. 
chcielibyśmy prosić o spotkanie 
z deweloperem i kierownictwem 
oskardu.
– Znam temat, bo zgłosiła się 
do mnie zarówno Spółdzielnia 
Oskard, jak i Murapol, 
gdyż pojawiły się problemy 
z organizacją ruchu i wyjazdem. 
Przedstawiciele Murapolu 
przyjęli argumenty inżynierów 
ruchu. Jeśli chodzi o sprawę za-
ciemnienia i bliskiej odległości 
od budynków już istniejących, 
to obiecano mi, że ten problem 
spółdzielnia Oskard roz-
strzygnie z Murapolem. Z tego 
co wiem, pierwsze spotkanie 
już się odbyło, na początku 
września planowane jest 
spotkanie z mieszkańcami. Jeśli 
deweloper nie wypełni zapisów, 
określonych w postanowieniu 
z lutego 2021 roku, to po prostu 
nie otrzyma pozwolenia 
na budowę.
notoWaŁ: leszek sobieraj ●

andrZej dZiuba, słuCham
prezydent tychóW ODPOWIADAł NA PyTANIA cZyTELNIKóW „TWOIch TychóW” (1)

Andrzej Dziuba.
Le

sze
k S

ob
ier

aj

5|24 sierpnia 2021www.tychy.pl tWoje tychynasze tychy



„jesteś z osiedla a? 
Mieszkasz tu od dziecka 
albo przeproWadziŁeś 
lub przeproWadziŁaś 
się W MŁodości? 
opoWiedz naM, jak 
tu byŁo i jest. podziel 
się sWoją historią 
i Wspólnie ocalMy 
ją od zapoMnienia 
– naMaWiają tyscy 
Muzealnicy.

Historia to nie tylko daty i fakty – 
to także dźwięki, smaki, zapachy, 
kolory... Świadczą o tym wspo-
mnienia rozmówczyń i rozmów-
ców, którzy zechcieli podzielić się 
z pracownikami Muzeum Miej-
skiego swoją opowieścią o osied-
lu A. Jak ta opowiedziana przez p. 
Danutę:

„Pamiętam, że nie było za cicho 
na naszym osiedlu. Jako dzieci, czy 
młodzież, potrafiliśmy być na swój 
sposób uciążliwi swoimi głośnymi 
zabawami. Ojcowie nasi, bywało, 
odsypiali w ciągu dnia nocne zmia-
ny. Ulubioną zabawą chłopców była 
jazda po ulicy na skonstruowanych 
przez siebie pojazdach. Było to kil-
ka desek z przymocowanymi me-
talowymi łożyskami kulkowymi. 
Robiły te pojazdy niesamowi-
ty rumor. [...] Nieraz słyszeliśmy 
od bardziej nerwowych sąsiadów: 
„Będziecie tam cicho najduchy jed-
ne! Czy mam tam zejść? “ Niekie-
dy z domów rozlegała się głośna 
muzyka, były to zazwyczaj modne 
w tym czasie przeboje, jak np. „Gdy 
mi ciebie zabraknie“ czy „Mari-
na, Marina, Marina“. Wtedy dużo 
się śpiewało. Niekiedy, zwłaszcza 
w dniach wypłat, wprost na ulicy 
odbywały się głośne popisy wokal-
ne panów [...] “.

Fotograf i lodowisko
Muzeum ciągle szuka nowych 
rozmówczyń i rozmówców, któ-
rzy podzielą się swoimi opowieś-
ciami. To dzięki takim rozmowom 
udaje się ustalić kolejne ciekawe 
fakty na temat najstarszego tyskie-
go osiedla. Na przykład, że w la-
tach 60. XX wieku na placu św. 
Anny (wówczas pl. W. Pstrowskie-
go) działał Zakład Fotograficzny! 
Z relacji pani Danuty:

„Zniknął zakład fotograficz-
ny, a ten zakład był dla nas bar-
dzo ważny, dlatego że robiło się 
w nim zdjęcia legitymacyjne […]. 
Pamiętam tego fotografa, pamię-
tam, że robił nam zdjęcia z seria-
li […]. „Znak Zorro“ był taki film 
[…]. Pan, który grał główną rolę, 
to był taki idol wszystkich dziew-
czyn wtedy. No to, jak się szło 
do fotografa, myśmy go tak pro-
siły: „Niech nam Pan zrobi zdję-
cie tego Zorra“. Jak on to robił, nie 
wiem, w każdym razie robił nam 
te zdjęcia! ”.

Trafiają się też takie opowie-
ści, w które dziś trudno uwie-
rzyć. Jak ta z relacji pana Sławo-
mira: „Dziadkowie opowiadali, 
jak na łyżwach jeździli po tym 
osiedlu, to nie potrafię sobie tego 
wyobrazić. A to mama mi mówi-
ła, że dziadek lał wodę całą noc, 
a rano już było lodowisko. Nie 
było takiego ruchu wtedy samo-
chodów, to można było sobie 
na to pozwolić”.

Dzięki wspomnieniom rysuje się 
też obraz dzieciństwa spędzonego 
na osiedlu A w latach 50. XX wie-
ku. Z relacji pana Henryka: „Gier 
my mieli bardzo dużo. Na podwór-
ko jak my wyszli, to każdy coś tam 
wymyślił. Patykami rzucać, to trze-
ba było rzucać tak, żeby coś z tego 

mieć, punkty zbierać. […] Kółko 
i patyk, jeździło się z felgą po osied-
lu. Piłką my się gonili. Tak sami 
my se robili wesołość. Człowiek 
do domu przyszedł zmarnowany. 
Piłka nożna, o Jezus, to było nasze 
życie […] Myśmy potrafili wyko-
rzystać każde miejsce. Nawet pod 
ajnfartem. To my tam w kiepki gra-
li. Jeden na drugim i żeby nie prze-
puścić i już my mieli zabawę na pół 
dnia. Jak jest blok, kończy się wy-
soki parter, jest część piwniczna, 
tam takie okienka są, to my w pił-
kę grali, małą piłką w te okienko, 
to była bramka. Gra w noża, skoki 
z huśtawki kto dalej, cuda na kiju. 
Na trzepaku! Po hasiokach my lo-
tali, do kubła żech wpodł, jasny pie-
ron! ”.

Świadkowie przemian
Muzeum Miejskie w Tychach 
prowadzi badania i gromadzi 
zapisy historii mówionej wśród 
mieszkańców tyskiego Osiedla 
A – najstarszego osiedla „Nowych 
Tychów”, bo pierwszego wzniesio-
nego po podjęciu decyzji o rozbu-
dowie dawnej osady w 1951 roku. 
Wiemy, że mieszkańcy, a jedno-
cześnie uczestnicy ważnych wyda-
rzeń historycznych i społecznych, 
niosą ze sobą wiele opowieści. 
A ich mikroopowieści pozwolą 
uzupełnić szerszy obraz wielkiej 
historii o nieznane szczegóły.

Dzięki dotychczasowym działa-
niom wśród i wspólnie ze społecz-

nością Osiedla, jak tym prowa-
dzonym od 2018 roku w ramach 
Programu Rewitalizacji dla Mia-
sta Tychy, wiemy, że to zbiorowość 
szczególna. Tę „wielobarwną” spo-
łeczność tworzą niejednokrotnie 
osoby pochodzące z różnych, 
dalekich zakątków Polski. Część 
mieszka tu od dziecka, niektó-
rzy sprowadzili się w młodości. 
Za każdym razem są to jednak 
świadkowie wyjątkowych prze-
mian, przez doświadczenie spe-
cyfiki czasów, przechowujący in-
dywidualną pamięć o nich. Wielu 
z nich to ludzie starsi lub w sę-
dziwym wieku, których świade-
ctwa czasów narażone są na bez-
powrotną utratę. Dlatego tyscy 
muzealnicy chcą ocalić te histo-
rie od zapomnienia, opracować 
i udostępnić je dzięki publikacji 
pod koniec 2021 roku szerszej 
grupie odbiorców. Tym samym 
przybliżyć nieco realia życia nie 
tylko w początkach rozbudowy 
miasta Tychy, ale życia na jego 
pierwszym osiedlu.

Wszystkich, którzy chcieli-
by się podzielić wspomnieniami, 
o kontakt proszą: Anna Kura (tel. 
32 327 18 20–21, wew. 24, e–mail: 
a.kura@muzeum.tychy.pl) i Ewe-
lina Lasota (tel. 32 327 18 20–21, 
wew. 31, e–mail: e.lasota@muze-
um.tychy.pl).

Działanie prowadzone jest w ra-
mach Programu Rewitalizacji dla 
Miasta Tychy. aW ●

W tychach od 26 lat 
dziaŁa anoniMoWa 
grupa saMopoMocoWa 
al-anon dla osób, które 
Wśród bliskich Mają 
osoby zMagające się 
z chorobą alkoholoWą. 
grupa spotyka się 
W kaŻdy czWartek 
o godz. 18.30 W budynku 
przy ul. daMrota 62a. 
udziaŁ W spotkaniach 
jest bezpŁatny.

– Al-Anon to ludzie, którzy mar-
twią się, że ktoś z bliskich pije 
za dużo. Choroba alkoholowa 
wpływa na każdego członka ro-
dziny. Otoczenie pijącego zostaje 
przez tę chorobę jakby „napro-
mieniowane”, zachowanie najbliż-
szych zmienia się, choć oni sami 
często tego nie widzą. Rodziny 
i przyjaciele alkoholika otrzy-
mują w Al-Anon szansę ucze-
nia się od siebie nawzajem, jak 
żyć w sposób satysfakcjonujący 
i szczęśliwy – mówi przedstawi-
cielka grupy.

dwanaście stopni
Grupa samopomocowa jest op-
arta na programie Dwunastu 
Stopni. Studiowanie ich jest nie-
zbędne do osiągania postępu 
w programie. Zasady w nich za-
warte są uniwersalne, odnoszą-
ce się do każdego, niezależnie 
od wyznawanej religii. – W Al
-Anon dążymy do coraz głęb-
szego zrozumienia tych stopni 
i modlimy się o umiejętność sto-
sowania ich w naszym życiu. 1) 
Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsil-
ni wobec alkoholu i że nie jeste-
śmy w stanie kierować naszym 
życiem; 2) Uwierzyliśmy, że siła 
większa od naszej własnej może 
nam przywrócić równowagę du-
cha i umysłu; 3) Postanowiliśmy 
powierzyć naszą wolę i nasze ży-
cie opiece Boga – jakkolwiek Go 
pojmujemy; 4) Przeprowadzili-
śmy szczery i odważny rachunek 
sumienia; 5) Wyznaliśmy Bogu, 
sobie – we własnym sumieniu 
– i innemu człowiekowi istotę 
naszych błędów; 6) Z całkowitą 
gotowością powierzyliśmy Bogu 
usuwanie wszelkich słabości na-
szego charakteru; 7) Prosiliśmy 
Boga z pokorą, aby usunął na-
sze wady; 8) Sporządziliśmy listę 
osób przez nas skrzywdzonych 
i postanowiliśmy im wszystkim 
zadośćuczynić; 9) Naprawiliśmy 
błędy popełnione wobec wszyst-
kich ludzi, gdy tylko było to moż-
liwe, bez krzywdy dla nich lub dla 
innych; 10) Prowadziliśmy w dal-
szym ciągu rachunek sumienia, 
w razie popełnienia błędu jeste-
śmy gotowi przyznać się do tego; 
11) Poszukiwaliśmy przez mod-
litwę i medytację coraz doskonal-
szej więzi z Bogiem – jakkolwiek 
Go pojmujemy – prosząc jedynie 
o poznanie Jego woli wobec nas 
i o siłę do jej spełnienia; 12) Dzię-
ki stosowaniu Dwunastu Stopni 

dostąpiliśmy duchowego prze-
budzenia i staraliśmy się nieść 
posłannictwo innym ludziom, 
a zasady te stosować we wszyst-
kich naszych sprawach – wylicza 
członkini grupy Al-Anon.

najważniejsza jest pomoc
Grupy Rodzinne Al-Anon są 
wspólnotą krewnych i przyjaciół 
alkoholików. Istnieją one w tym 
celu, aby rozwiązywać wspólne 
problemy przez dzielenie się swo-
im doświadczeniem, siłą i nadzie-
ją. – Jesteśmy przekonani, że al-
koholizm jest chorobą rodzinną 
i że zmiana naszego nastawienia 
może przyczynić się do jej wyle-
czenia. Al-Anon nie jest związany 
z żadną sektą, wyznaniem, ugru-
powaniem politycznym, organi-
zacją lub z jakąkolwiek instytucją. 
Nie bierze udziału w żadnych spo-
rach. W sprawach nie dotyczących 
wspólnoty Al-Anon nie zajmuje 
żadnego stanowiska, nie popiera 
ich ani nie odrzuca. W grupie nie 
ma składek członkowskich. Jeste-
śmy samowystarczalni dzięki do-
browolnym datkom uczestników 
spotkania. Jedynym motywem 
naszego działania jest niesienie 
pomocy rodzinom alkoholików. 
Realizujemy to przez praktyko-
wanie Dwunastu Stopni, przez 
serdeczne przyjmowanie i doda-
wanie otuchy rodzinom alkoholi-
ków, oraz zrozumienie i dodawa-
nie odwagi samemu alkoholikowi 
– dodaje.

dzielenie się własną historią
– Mój mąż pił dużo. Bardzo dużo. 
Początkowo wypierałam w świa-
domości to, że ma problem z pi-
ciem. Usprawiedliwiałam go przed 
samą sobą, rodziną, dziećmi. Nie 
byliśmy zamożni, a przez problem 
z alkoholem w domu wciąż bra-
kowało pieniędzy. Nie umiałam 
sobie poradzić z tym, co się dzie-
je. Zaczęłam upadać na zdrowiu, 
zaczęłam bać się o dzieci. Czu-
łam się osobą strasznie niepo-
radną. Od lekarza, któremu zwie-
rzyłam się ze swoich problemów, 
usłyszałam o alkoholizmie. Wte-
dy nikt tego nie traktował jeszcze 
jako choroby. Trafiłam do grupy 
Al-Anon, gdzie wytłumaczyli mi, 
czym ta choroba jest i jak strasz-
ny wpływ ma na rodzinę pijące-
go. Jeszcze przez długie lata pró-
bowałam pomóc małżonkowi. 
Nie dało się. Samo opowiedzenie 
mojej historii było uwalniające. 
W grupie spotkałam się ze zrozu-
mieniem oraz ogromnym wspar-
ciem. Dzięki niej znalazłam w so-
bie siłę, aby odejść i ratować siebie 
i dzieci. To było pod koniec lat 90., 
a uczęszczam na spotkania do dziś 
– podzieliła się z nami swoją histo-
rią jedna z uczestniczek.

Wszystkie osoby, które po-
trzebujące pomocy zapraszamy 
na czwartkowe spotkania. Z gru-
pą można kontaktować się za po-
mocą email: pelnaradosc94t@
gmail.com. kaMil peszat ●

W ostatnich dniach 
rozstrzygnięto 
konkurs studencki 
na opracoWanie 
koncepcji przestrzenno-
architektonicznej 
zagospodaroWania 
dzikiej plaŻy 
na paprocanach 
W tychach.

Rozdanie nagród odbędzie się 25 
sierpnia na terenie Browaru Oby-
watelskiego w Tychach w trakcie 
międzynarodowych warsztatów 
z designu Meeting of Design Stu-
dents Silesia (MEDS). Zwycięskie 
projekty posłużą jako inspiracja 
do kształtowania przestrzeni 
na Dzikiej Plaży nad Jeziorem 
Paprocańskim w Tychach.

nagrody
Jury w składzie: Hanna Skoczylas 
(zastępca Prezydenta ds. Zrówno-
ważonego Rozwoju), Kamila Haja, 
Magdalena Storożenko i Wojciech 
Lesiak (pracownicy wydziału In-
nowacji i Inwestycji Urzędu Miasta 
Tychy), Anna Syska (Miejski Kon-
serwator Zabytków), prof. Andrzej 
Duda oraz prof.  Tomasz Wagner 
nagrodziło pięć prac. Dwie rów-
norzędne nagrody I stopnia (z na-
grodą pieniężną w wysokości 1500 

zł) otrzymały – praca wykonana 
przez zespół w składzie: Piotr Gaj-
dka, Krzysztof Hendel oraz praca 
wykonana przez zespół w składzie: 
Paweł Białas, Kamil Bryłka, Mi-
chał Ciebień.

Decyzją Komisji przyznano 
także 3 równorzędne wyróżnienia 
(z nagrodą pieniężną w wysoko-
ści 600 zł). Wyróżnienie otrzyma-
ły zespoły w składzie: Agnieszka 
Stawinoga, Monika Binioszek; 
Szymon Świderski, Paweł Alek-
sy; Jakub Nobis, Jakub Nowakow-
ski; Daria Bal, Katarzyna Kędzior-
czyk, Nicole Kossowska.

dzika niech będzie dzika
Pierwsza z dwóch nagrodzonych 
prac prezentuje pomysł na po-

zostawienie plaży tak „dzikiej” 
na ile jest to możliwe. Według 
pomysłu, plaża ma być prze-
ciwwagą dla drugiego brzegu, 
gdzie znajduje się promenada. 
Projektanci podeszli do zadania 
z szacunkiem do tego, co zastali 
na miejscu, toteż starali się wy-
korzystać to, co jest, a nie grun-
townie przebudować. Znalazło 
się miejsce dla kameralnych plaż, 
stanowisk wędkarskich, zacho-
wano stary układ komunikacyj-
ny oraz zaprojektowano ambony 
do obserwacji ptactwa. Autorzy 
starali się przy tym wszystkim 
zachować jak najbardziej natu-
ralny charakter zbiornika Papro-
cany. Żadne drzewo nie zostało 
wyznaczone do wycinki, a linia 

brzegowa nie została zabudo-
wana. Ponadto autorzy zapro-
ponowali zastosowanie palików 
uniemożliwiających parkowa-
nie samochodów na terenach 
zielonych znajdujących się przy 
drodze obok Dzikiej Plaży. Prze-
widzieli również punkt gastro-
nomiczny, parkiet ze stolikami, 
który można zmienić w parkiet 
taneczny oraz scenę do imprez 
okolicznych czy kina letniego.

tyskie lampiony
Nagrodzono również pracę, 
według której na Dzikiej Plaży 
powinno stanąć trzy pawilony 
przypominające lampiony. Ze-
spół zabudowy zaprojektowa-
no w taki sposób, by korelował 
z otaczającą go przestrzenią: 
jeziorem, lasem i Dziką Plażą 
oraz przenikał się z przestrzenią 
wody, natury i funkcji. Dobra-
ne formy i materiały uwydat-
niają walory przyrodnicze pla-
ży przy czym nie dominują nad 
krajobrazem. Pawilony/lampio-
ny razem tworzą nietuzinkową 
kompozycję widoczną z wielu 
punktów otaczających zbiornik. 
Obiekty miałyby być wyposażo-
ne w przestrzeń użytkową m.in. 
prysznice czy miejsce do odpo-
czynku. kaMil peszat ●

alkohol W rodZinie
W raMach tyskich dni trzeźWości PRZyPOmINAmy 
O GRuPIE SAmOPOmOcOWE AL-ANON.

Grupa samopomocowa Al-Anon działa w Tychach od 26 lat.

fo
t. 

ar
c. 

wł
.

ProPoZyCje na dZiko
jest koncepcja ZAGOSPODAROWANIA DZIKIEj PLAży.

Wizualizacja „lampionów” na Dzikiej Plaży.

my Z osiedla a
MuzeuM Miejskie NADAL ZBIERA WSPOmNIENIA 
mIESZKAńcóW NAjSTARSZEGO TySKIEGO OSIEDLA.

Osiedle A w Tychach (1979), ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.
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Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
NR 473/2021

z dnia 16 sierpnia 2021r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1363) Prezydent Miasta Tychy podaje do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, złożonego przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach, wydał w dniu 6 sierpnia 2021r. decyzję NR 
473/2021, znak sprawy: GWB.6740.5.2.2021.BC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn:

„Budowa ul. Grabowej w Tychach” (droga gminna DG190980S klasy D).
Decyzją został zatwierdzony projekt podziału nieruchomości oraz projekt budowlany.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Niniejszą decyzją, na podstawie art.12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych, zatwierdza się podział nieruchomości.

L.p.

Gmina Tychy
Nr działki

ObrębStan dotychczasowy
(pierwotny nr działki)

Stan po podziale
Pod drogę Pozostała część nieruchomości

1. 1801/49 2202/49 2203/49

Tychy

2. 1821/49 2204/49 2205/49
3. 1644/61 2206/61 2207/61
4. 327/61 2208/61 2209/61
5. 1522/61 2210/61 2211/61
6. 1538/70 2212/70 2213/70
7. 1536/70 2214/70 2215/70
8. 1524/61 2216/61 2217/61
9. 1534/70 2218/70 2219/70

10. 1532/70 2220/70 2221/70
11. 1871/62 2222/62 2223/62
12. 1530/69 2224/69 2225/69
13. 1575/65 2226/65 2227/65
14. 1576/65 2228/65 2229/65
15. 1651/65 2230/65 2231/65

Tychy
16. 1577/65 2232/65 2233/65
17. 2183/76 2234/76 2235/76
18. 896/122 1373/122 1372/122; 1374/122
19. 553/118 1375/118 1376/118

Nieruchomości, które staną się własnością Gminy Miasta Tychy (w nawiasie podano oznaczenie numeru działki przed podziałem).
Gmina Tychy/Obręb Tychy
2204/49 (1821/49), 2206/61 (1644/61), 2208/61 (327/61), 2210/61 (1522/61), 2212/70 (1538/70), 2214/70 (1536/70), 2216/61 (1524/61), 
2218/70 (1534/70), 2220/70 (1532/70), 2222/62 (1871/62), 2224/69 (1530/69), 2226/65 (1575/65), 2228/65 (1576/65), 2230/65 (1651/65), 
2232/65 (1577/65), 2234/76 (2183/76), 1375/118 (553/118), 1539/59, 1521/61, 1537/70, 1523/61, 1535/70, 1533/70, 1531/70, 1788/62.

Działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem dokonania budowy i przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, 
budowy lub przebudowy zjazdów (art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. e, h ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych).

Numer działki
(po podziale)

Numer działki pierwotnej 
lub niepodlegającej 

podziałowi

Powierzchnia 
zajętości terenu 

w m2
Zakres prac

Gmina Tychy, obręb Tychy
1 2 3 4 5

1. 886/6 50 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu

2. 2203/49 1801/49
6 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 

uzbrojenia terenu
92 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu

3. - 1041/61 19 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu

4 - 1042/61 1 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu

5. 2205/49 1821/49 3 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu

6. - 2097/61
3 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu

11 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu

7. - 1289/61
5 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu

11 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu

8. - 403/5 40 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu

Numer działki
(po podziale)

Numer działki pierwotnej 
lub niepodlegającej 

podziałowi

Powierzchnia 
zajętości terenu 

w m2
Zakres prac

9. - 172/50
1 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu

21 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu

10. - 709/51
7 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu

27 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu

11. 2207/61 1644/61 40 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu

12. - 2130/52 15 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu

13. - 813/55
3 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 

uzbrojenia terenu
4 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu

14. - 812/55
30 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 

uzbrojenia terenu
12 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu

15 - 326/61 10 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu

16. 2209/61 327/61
7 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 

uzbrojenia terenu

14 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu

17. - 1892/61 12 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu

18. - 56
14 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 

uzbrojenia terenu
5 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu

19. - 2175/45 5 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu

20. - 903/45
8 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 

uzbrojenia terenu
16 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu

21. - 1058/59 4 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu
22. - 1540/59 6 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu

23. 2213/70 1538/70
12 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 

uzbrojenia terenu
37 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu

24. 2211/61 1522/61 10 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu

25. 2219/70 1534/70 25 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu
26. 2217/61 1524/61 10 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu
27. 2221/70 1532/70 73 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu
28. 2223/62 1871/62 12 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu

29. - 750/68 3 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu

30. - 1408/68
4 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 

uzbrojenia terenu
20 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu

31. 2229/65 1576/65 68 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu

32. - 416/67 8 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu

33. - 2094/77 14 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu
34. - 1673/77 6 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu

35. - 869/77
10 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu

10 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu

36. 870/77 8 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu
37. - 871/77 7 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu

38. - 1774/77
6 Ograniczenie ze względu budowę lub przebudowę zjazdu

7 Ograniczenie ze względu na budowę lub przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu

Pouczenie
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Budownictwa 
Urzędu Miasta Tychy przy ul. Barona 30, w godzinach pracy Urzędu (informacja na stronie internetowej BIP UM Tychy), w terminie 14 dni od dnia 
ukazania się powyższego obwieszczenia.

Po tym terminie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia 
do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tychy.

z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Budownictwa

/-/mgr inż. Dariusz Ferenc

komunikat

reklama
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BeSkiD śląSki. Trasę z Brennej 
przez Stary Groń i Halę Jaworo-
wą do Brennej poleca przewodnik 
beskidzki Marzena Gąsior.

Brenna Centrum – Horzeli-
ca – Stary Groń (792 m n.p.m.) 
– Chata Grabowa – Kotarz 
(973 m n.p.m.) – Hala Jaworowa 
– Brenna Hołcyna – Brenna.

Wycieczka jednodniowa. Jed-
na z najładniejszych tras w Beski-
dzie Śląskim. Należy się wybrać 
przy dobrej pogodzie, ze względu 
na piękne panoramy, które są jej 
największą atrakcją. Wycieczkę 
można przedłużyć idąc z Kota-
rza dalej czerwonym szlakiem 
na Karkoszczonkę (i do Chaty 
Wuja Toma), z której schodzimy 
do Brennej szlakiem żółtym (tra-
sa przedłuża się w tym przypadku 
do ok. 7 godzin, 20 km, podejść 
850 m). Warto i w tym warian-
cie nie omijać Hali Jaworowej – 
idąc od strony Grabowej najpierw 
zejść na halę niebieskim szlakiem, 
a potem wrócić nim do czerwone-
go i dopiero wtedy iść na Kotarz 
i dalej. Wycieczkę w wariancie 
z dziećmi można odbyć wcho-
dząc z Doliny Leśnicy zielonym 
szlakiem na Stary Groń, potem 
dojść do Chaty Grabowa i zejść 
czerwonym szlakiem do Doliny 
Leśnicy (7 km; 2,5 godziny).
StOPieŃ tRuDNOści: wyma-
gająca.
DyStaNS, cZaS PRZejścia: 
15,5 km, 5,5 godziny (to czas 
samej wędrówki średnim tury-
stycznym tempem, nie uwzględ-
nia odpoczynków, postojów, 
zwiedzania itp.)
uWagi: podejścia: 700 m, zej-
ścia 700 m.
DOjaZD: własnym samochodem 
do centrum Brennej. Wzdłuż 
ul. Wyzwolenia są liczne parkin-
gi m.in. przy sklepie Biedronka, 
Amfiteatrze czy kościele (w po-
bliżu początek zielonego szlaku). 
Publicznym transportem – auto-
busem ze Skoczowa lub Cieszy-

na. Skoczów jest dobrze skomuni-
kowany kolejowo z Bielskiem czy 
Katowicami (i Tychami).
OPiS tRaSy: z centrum Bren-
nej idziemy zielonym szlakiem 
(koło Amfiteatru i terenów re-
kreacyjno–sportowych), przez 
mostek na drugą stronę Brenni-
cy i początkowo ostrym podej-
ściem, na grzbiet Starego Gronia. 
Na Krzynówku (647 m n.p.m.) 
spotykamy szlak czarny i dalej 
już łagodniej przez Horzelicę 
(797 m n.p.m.) na Stary Groń 
(792 m n.p.m.). Tutaj warto za-
planować krótki postój, gdyż jest 
tam wieża widokowa, bacówka 
i tablice informacyjne.

Ze Starego Gronia idziemy 
czarnym szlakiem do Chaty Gra-
bowa, która oprócz dużej oferty 
kulinarnej oferuje ciekawe otocze-
nie (Ogród Bajek, rozległa pano-
rama Beskidu Śląskiego). Czarny 
szlak doprowadza nas do grzbie-
tu Beskidu Węgierskiego, gdzie 
spotykamy znaki czerwone. Skrę-
camy w lewo i czerwonym szla-
kiem wędrujemy na szczyt Kota-
rza. Tu kolejny punkt widokowy, 
tym razem na stronę Szczyrku 
i masywu Skrzycznego

Z Kotarza wracamy czerwo-
nym szlakiem do odejścia szla-
ku niebieskiego, i dalej, szlakiem 
niebieskim schodzimy na Halę Ja-
worową, jedno z najpiękniejszych 
miejsc w Beskidzie Śląskim (moż-
na też skorzystać ze skrótu pro-
wadzącego ścieżką z wierzchołka 
Kotarza wprost na Halę Jaworo-
wą, ale nie jest ona oznakowa-
na). Na Hali Jaworowej warto 
zejść ze szlaku i podejść w stro-
nę widocznej bacówki. Po powro-
cie na niebieski szlak schodzimy 
nim do Doliny Hołcyny i dalej 
do centrum Brennej.
atRakcje: Wieża widokowa 
i bacówka na Starym Groniu, 
w pobliżu której jest prowadzo-
ny sezonowy wypas niewielkich 
stad owiec, ale nie corocznie. 

Wieża pozwala na podziwia-
nie rozległej panoramy: Równi-
ca. Błatnia, Klimczok i Magura, 
masyw Skrzycznego i Baraniej 
Góry, Mała Fatra (od Rozsutca 
po Klaka), pasmo Stożka i Czan-
torii i oczywiście Beskid Śląsko 
Morawski z charakterystyczną, 
najwyższą Łysą Górą.

W Chacie Grabowa smaku-
ją wybornie rogaliki z jagodami 
lub białym makiem, zwłaszcza 
na widokowej werandzie z pa-
noramą Czantorii, Równicy, Be-
skidu Śląsko Morawskiego. Obok 
chaty urządzono ciekawy (nie tyl-
ko dla najmłodszych) park tema-
tyczny „Ogród Bajek” z posta-
ciami z legend regionu Beskidu 
Śląskiego podzielony na cztery 
żywioły: ognia, powietrza, wody 
i ziemi. Do każdego z nich przy-
pisane zostały poszczególne po-
stacie z demonologi słowiań-
skiej: Swaróg, Raróg, Radogost, 
Światowid, Dziewanna, Kupała, 
Południca, Domowoj, Dworo-
woj, Skarbnik, Utopiec, 3 rusał-
ki i Płanetnik.

Grzbiet Beskidu Węgierskie-
go, którego fragmentem idziemy 
czerwonym szlakiem, to histo-
ryczna granica miedzy Śląskiem 
i Małopolską (i między Austro 
– Węgrami i Polską przed roz-
biorami).

Ekumeniczny „ołtarz euro-
pejski” na Kotarzu wybudowany 
w 2008 roku z kamieni przywie-
zionych ze wszystkich państw Eu-
ropy i wielu miast Polski.

Rumowisko skalne, przez któ-
re prowadzi niebieski szlak mię-
dzy Kotarzem, a Halą Jaworową. 
To doskonałe miejsce do poznania 
budowy geologicznej Beskidów.

Bacówka na Hali Jaworowej, 
w której w sezonie pasterskim 

można kupić tutejsze wyroby. 
Już w XVII w. był to ośrodek sa-
łasznictwa.

Próg wodny na potoku Hoł-
cyna i utworzona dzięki niemu 
„zatoka wodna”, która jest tere-
nem rekreacyjnym – w sezonie 
można tu pływać kajakiem czy 
rowerem wodnym.

Park Turystyki w centrum 
Brennej – zapewnia atrakcje 
sportowe (siłownia zewnętrzna, 

boiska, duży plac zabaw, zimą 
lodowisko) i kulturalne.

„Kozia Zagroda” w Brennej 
w budynku restauracji, będą-
cym repliką drewnianej chału-
py z 1928 r., można skosztować 
tradycyjnej beskidzkiej kuchni 
(prowadzone są warsztaty regio-
nalne: wyrobu sera, ozdabiania 
pierniczków, pieczenia chleba 
na zakwasie i cieszyńskich cia-
steczek) ls ●

przeWodnicy pttk tychy na szlakach beskidóW i jury krakoWsko-częstochoWskiej (7)

Z brennej na halę jaWoroWą

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.

W WakacyjnyM cyklu prezentujeMy trasy 
turystyczne, zaproponoWane przez koŁo 
przeWodnikóW turystycznych iM. henryka czyby, 
dziaŁające przy pttk oddziaŁ W tychach.

reklama

reklama
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juŻ od najbliŻszego 
piątku, 27 sierpnia, tychy 
na trzy dni staną się 
MiasteM… portoWyM, 
a to za spraWą 
organizoWanego 
tu od dWóch dekad 
festiWalu „port pieśni 
pracy”.

Szanty wrosły już w wakacyjny 
krajobraz Tychów, a dzięki szan-
tom nasze miasto trwale kojarzą 
wszyscy miłośnicy pieśni żeglar-
skiej w całej Polsce. Po ubiegło-
rocznych zawirowaniach covido-
wych, które ograniczyły festiwal 
praktycznie do jednego koncer-
tu i to transmitowanego online, 
w tym roku „Port Pieśni Pracy” 
powraca ze zdwojoną mocą i to aż 
w siedmiu lokalizacjach.

Piątek, dzień pierwszy
Festiwal rozpocznie się o godz. 
18 na terenie Ośrodka Wypo-
czynkowego w Paprocanach. 
Szanty wypełnia bowiem kolejne 
spotkanie z wakacyjnego cyklu 
„Muzycznych Wieczorów nad Je-
ziorem”. W koncercie inaugura-
cyjnym wezmą udział: Jan i Klan, 
Marta Śliwa, Formacja, Andrzej 
Korycki i Dominika Żukowska 
oraz niezwykły duet dwóch Woj-
ciechów: „Sępa” Dudzińskiego 

z Ryczących Dwudziestek oraz 
„Muzyka” Harmansy z Pereł 
i Łotrów.

Na noc tyski festiwal zawinie 
do klubu Underground, gdzie 
od godz. 22 zagrają: Mietek Folk, 
Banana Boat, North Cape, Leje 
na Pokład, Orkiestra Samanta 
i GlassGo. Oj, zdaje się, że plac 
Korfantego zadrży w posadach!

sobota, dzień drugi
Najbogatszy program przygo-
towany został na sobotę, gdyż 
„Port Pieśni Pracy” pojawi się 
aż w trzech miejscach. Najpierw, 
o godz. 11 w Gemini Park umilać 

zakupy będą Atlantyda, Stoneh-
enge i Marta Śliwa, zaś o godz. 
15.30 w „Muzycznym Ogródku 
na Baczu” rozpocznie się koncert 
prawdziwych szantowych gwiazd: 
zespołu Klang, Ryczących Dwu-
dziestek i jedynego w swoim ro-
dzaju Męskiego Chóru Szantowe-
go „Zawisza Czarny”.

To jednak nie wszystko! 
Po ubiegłorocznym romansie 
ze sceną Teatru Małego, orga-
nizatorzy festiwalu – czyli ze-
spół Perły i Łotry oraz Miejskie 
Centrum Kultury – postanowili 
wrócić na deski przybytku przy 
ul. Hlonda 1. W wieczornym 

koncercie (na który wejściów-
ki rozeszły się błyskawicznie) 
zagrają: Jan i Klan, Klang, Ma-
rek Szurawski, Formacja, Ryczą-
ce Dwudziestki, Andrzej Kory-
cki i Dominika Żukowska duet 
„Sęp” i „Muzyk” oraz gospodarze 
festiwalu – Perły i Łotry.

niedziela, dzień trzeci
Ostatni dzień tegorocznego „Por-
tu Pieśni Pracy” rozpocznie się 
już przed południem na… statku, 
czyli placu zabaw w OW Papro-
cany. Punktualnie o godz. 11 ze-
spół Klang rozpocznie specjalny 
koncert dla dzieci i ich rodziców, 
po którym festiwalowa rodzina 
„przepłynie” na drugi brzeg jezio-
ra, by o godz. 16 zwieńczyć PPP 
plenerowym koncertem finało-
wym na Dzikiej Plaży. Dla liczo-
nej zwykle w tysiącach publicz-
ności szantowej wystąpią: Marta 
Śliwa, North Cape, Stonehen-
ge, Orkiestra Samanta, Walde-
mar Mieczkowski, Banana Boat, 
Mietek Folk, Perły i Łotry, Marek 
Szurawski i Męski Chór Szantowy 
„Zawisza Czarny”.

Szykują się zatem wspaniałe 
spotkania z muzyką mórz i oce-
anów, która ogarnie całe miasto. 
Oby tylko Neptun z Posejdonem 
zadbali o dobrą pogodę…
Wojciech Wieczorek ●

dziś Mbp to jedna 
z najWaŻniejszych 
tyskich placóWek 
kultury i nie zMieniŁ 
tego takŻe czas epideMii. 
WaŻnyM obszareM 
funkcjonoWania 
tyskiej ksiąŻnicy 
pozostaŁa dziaŁalność 
popularyzująca ksiąŻkę 
i czytelnictWo.

Obostrzenia wymuszone stanem 
epidemii uniemożliwiły organi-
zację spotkań dla czytelników 
w tradycyjnej formule na tere-
nie biblioteki, a w najlepszym ra-
zie drastycznie ograniczyły liczbę 
uczestników. W okresach uspo-
kojenia sytuacji epidemicznej 
pracownicy MBP nadal zapra-
szali osobistości świata kultury 
i literatury w ramach cykli „Tury 
Kultury” oraz „Portrety litera-
ckie”. Tyska Biblioteka zaistnia-
ła również na szklanym ekranie 
w serii programów TVP Kato-
wice „Po kropce” oraz „Pokój 
na poddaszu”. W przerwach po-
między kolejnymi lockdownami, 
z zachowaniem obowiązujących 
limitów frekwencyjnych, tyszanie 
mieli okazję spotkać się z auto-
rem komedii kryminalnych Al-
kiem Rogozińskim oraz znany-
mi pisarkami Katarzyną Bondą 
i Joanną Jax. Były też występy 
znanych artystów kabaretowych 
Roberta Górskiego i Krzysztofa 
Respondka, spotkania z dzien-
nikarką Moniką Zamachow-
ską, aktorką Grażyna Wolszczak 
i współzałożycielem zespołu 
„Universe” Henrykiem Czichem, 
badaczką historii regionu Aliną 
Bednarz, a w cyklu „Czwartki 

z paletą” malarstwo popularyzo-
wała Agnieszka Kijas. Spotkania 
w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki odbywały się w formu-
le tradycyjnej, hybrydowej albo 
wyłącznie wirtualnej.

Mimo czasu pandemii, w 2020 
roku udało się zrealizować 17 
spotkań w ramach cyklu filmo-
wego „Sztuka X Muzy”, organi-

zowano spotkania z ramach „Baj-
koopowiadacza”. W 2020 roku 
przeprowadzono 5 spotkań z baj-
ką opowiadaną na żywo dla 169 
dzieci. W ramach ogólnopolskiej 
akcji czytelniczej „Mała Książka
-Wielki Człowiek” w ubiegłym 
roku rozdano 714 wyprawek dla 
młodych czytelników. Niektóre 
z wymienionych wydarzeń były 

również dostępne w formie trans-
misji w czasie rzeczywistym na bi-
bliotecznym profilu na Faceboo-
ku. W bibliotecznych placówkach 
i działach były prezentowane róż-
nego rodzaju wystawy i wystawki 
tematyczne literatury.

Z myślą o najmłodszych
W tym czasie MBP zorganizo-
wała wiele inicjatyw online pod 
szyldem projektu #NieZosta-
wiamCzytelnika. Były to między 
innymi „Zagadkownia”, czyli ty-
tuły książek, adaptacji, filmów 
w formie zagadek z emotiko-
nek, zajęcia plastyczno-kreatyw-
ne „Zabawa Ze Sztuką”, #Prze-
czytane – recenzje poczytnych 
publikacji dla dzieci i dorosłych 
ze zbiorów MBP Tychy przygoto-
wane przez bibliotekarzy, a także 
„Na wszystko jest książka” – ka-
lendarz świąt nietypowych zilu-
strowany wystawkami książek, 
„Książkowa Top Lista”, „Pakiet 
Małego Patrioty” – propozycje 
związane z obchodami 3 Maja 
i 11 Listopada. Specjalnie dla naj-
młodszych bibliotekarze wcielili 
się w role bajkowych postaci, re-
alizując przedstawienia teatralne 
w ramach cyklu „Banialuki w Bi-
bliotece” przeniesionych na fan-
page MBP Tychy. W ubiegłym 
roku oferta MBP liczyła łącznie 
166 pozycji online, które dotarły 
do 102.385 obserwujących fanpa-
ge biblioteki. Odbywały się rów-
nież bezpłatne projekcje filmów 
i bajek dla najmłodszych w ra-
mach projektu „Bajkoteka” przy 
zachowaniu wszelkich wymogów 
sanitarnych. W minionym roku 
w trzech placówkach odbyło się 
29 spotkań dla 545 dzieci w ra-

mach Klubu Motyli Książkowych 
oraz 40 warsztatów dla 876 dzieci 
w ramach „Akademii Pięciu Zmy-
słów”. Jednak szkolnictwo online 
spowodowało zanik takich form, 
jak lekcje biblioteczne, czy wyj-
ścia do biblioteki zorganizowa-
nych grup szkolnych. Nowe po-

kolenie tyskich przedszkolaków 
jeszcze ani razu nie odwiedziło 
biblioteki. Ważne jest jednak to, 
że pomimo niesprzyjających oko-
liczności tyskim bibliotekarzom 
udało się zapewnić mieszkańcom 
chociaż to niezbędne minimum. 
leszek sobieraj ●

W piątek, 13 sierpnia na Placu Św. 
Anny odbył się międzypokolenio-
wy plener malarski organizowany 
przez Fundację Rozwoju Ekono-
mii Społecznej FRES ze środków 
budżetu miasta Tychy.

P lener  zorganizowano 
w ramach programu rewitalizacji 
Osiedla A. Wzięło w nim udział 
prawie 100 osób w różnym wieku 
– od kilkulatków do seniorów.

– Pierwszy raz organizowali-
śmy plener malarski na osiedlu 
A. Uczestnicy wspólnie tworzyli 
obrazy na sztalugach, na kartkach, 
na chodniku. To była świetna za-
bawa oraz mnóstwo pozytywnej 
artystycznej energii – mówi Piotr 
Stoły z FRES.

Wyposażeni w sztalugi, pod-
obrazia, farby i kredy uczestnicy 
warsztatów przez kilka godzin, pod 
okiem Andrzeja Ryszarda Czer-
wińskiego – malarza, rzeźbiarza, 
przewodniczącego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury oraz organizato-
ra plenerów i wystaw malarskich 
dla malarzy nieprofesjonalnych, 
tworzyli swoje dzieła. Chętni mo-
gli zabrać je ze sobą do domu. Naj-
młodszym pomagali także pracow-
nicy FRES oraz wolontariusze 
z Tyskiej Rady Seniorów.

W lipcu tego roku podobny 
plener zorganizowano na os. O. 
Wzięło w nim udział prawie. 200 
osób. W planach są kolejne ple-
nery malarskie. Mn ●

W sieCi i na żyWo
65 lat Miejskiej biblioteki publicznej – NAjSTARSZEj INSTyTucjI KuLTuRy W TychAch (5).

żeglarZu, hej!
z siedMiu scen na terenie tychóW W NAjBLIżSZy WEEKEND ROZBRZmIEWAć BęDą SZANTy.

Po rocznej przerwie „Port Pieśni Pracy” wraca 
na Dziką Plażę w Paprocanach.
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od dzieci i młodzieży po seniorów.

mięDzypOkOleniOwy 
plener

Prawie sto osób w różnym wieku wzięło udział 
w plenerze malarskim na osiedlu A.
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WSPOmNieNie gRażyNy PiekORZ, BiBliOtekaRZa:

– Podwaliny pod tyską bibliotekę stworzyło w roku 1956 
pierwsze pokolenie tyskich bibliotekarzy. W trudnych latach 
50. powstała pierwsza filia biblioteczna na osiedlu B. Wówczas, 
oprócz powołania do życia mBP, stworzone zostały zasady 
udostępniania materiałów bibliotecznych, skompletowano 
księgozbiór i przygotowano go do wypożyczania. często tym 
paniom w okularach i koczku zawdzięczamy, że mimo skromne-
go wynagrodzenia, w miarę możliwości tworzyły miejsca, gdzie 
można było spotkać się z książką i spędzić miło czas.

Wraz z rozwojem Tychów powstawały nowe filie biblioteczne 
i kolejni bibliotekarze tworzyli miejsca przyjazne tyszanom. 
Lata 70. i 80. przyniosły przyrost filii mBP – 23 placówki, a kadra 
liczyła 64 osoby. W tamtych latach nikt nie przypuszczał, 
że w kolejnej dekadzie niebawem nastąpi olbrzymi skok tech-
nologiczny, który całkowicie zmieni naszą pracę. Zaczynaliśmy 
od pisania piórem, potem były maszyny do pisania, a teraz 
komputery, pełna automatyzacja, wrzutnie, selfchecki, itd. 
Tyska biblioteka zmieniała się tak, jak zmieniał się świat wokół 
nas.

Przez 65 lat pracowało w mBP wielu bibliotekarzy, część ode-
szła na zasłużone emerytury, cześć niedługo odejdzie, a nasi 
młodzi bibliotekarze będą dążyć dalej do tego, aby ludzie cie-
kawi świata, rozkochani w literaturze czuli się dobrze w tyskiej 
bibliotece i byli z niej dumni.

Zmieniła się biblioteka i bibliotekarze. Dziś są to osoby o sze-
rokich zainteresowaniach, animatorzy kultury, otwarci na świat 
i ludzi, na to co nowe, pełni nowych pomysłów, empatyczni, 
komunikatywni, wykształceni. Ten kto lubi czytać i odwiedza 
bibliotekę wie, że zmiany w bibliotekach są fundamentalne, 
a tyska biblioteka jest tego najlepszym przykładem.
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POkaZ teatRu OgNia flash

W miniony piątek (20.08) miejskie centrum Kultury zorganizowało w Paprocanach wyjątkowo 
widowiskowy pokaz z użyciem muzyki, ognia, świateł i laserów w wykonaniu Teatru NAm-
TARA. Tłumnie zebrani tyszanie mieli możliwość obejrzenia półgodzinnego pokazu, w którym 
pirotechnika grała niejednokrotnie pierwsze skrzypce. Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu 
„Tychy na lato”.  kp ●
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24 sierpnia, wtorek
godz. 9 – NORDIc WALKING – zaję-
cia Aktywni 60+ (OW Paprocany)
godz. 9.30 – ZumBA KIDS i aerobik 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy ul. No-
wej)
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. 15.30 – WAKAcjE PROFI-
LAKTycZNE pod żyrafą – zajęcia dla 
dzieci i młodzieży w wieku 3-15 lat 
(Park miejski Solidarności)
godz. 16 – „POWRóT DO PRZE-
SZłOŚcI” – animacje dla dzieci 
w dzielnicy Wartogłowiec z cyklu 
„Wejdź do świata bajek” (plac zabaw 
ul. cmentarna 54)
godz. 17 – „PRZyGODA Z PRZy-
RODą” – warsztaty dla mieszkańców 
os. A (kościół miłosierdzia Bożego, 
ul. Andersa 25)

25 sierpnia, środa
godz. 9 – GImNASTyKA prozdro-
wotna dla seniorów (Klub mcK Wil-
kowyje, ul. Szkolna 94)
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. 10.20 – ZDROWy KRęGO-
SłuP – warsztaty dla mieszkańców 

os. A (kościół miłosierdzia Bożego, 
ul. Andersa 25)
godz. 16 – BAjTLE W PLENERZE: 
„Wyprawa w kosmos” – cotygo-
dniowe animacje dla dzieci na os. L 
(plac zabaw przy ul. Legionów Pol-
skich)
godz. 16 – WAKAcyjNE mOTyLKI 
– zajęcia kreatywne dla dzieci (mBP 
– mediateka, al. Piłsudskiego 16)
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)

26 sierpnia, czwartek
godz. 9 – NORDIc WALKING – zaję-
cia Aktywni 60+ (OW Paprocany)
godz. 9.30 – ZumBA KIDS i aerobik 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy ul. No-
wej)
godz. 10.20 – ZumBA KIDS i aero-
bik dla dzieci 7-16 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 16 – „BuKIET TALENTóW” 
– spektakl plenerowy teatru Kulture-
ska z Krakowa (plac Krystyny Ryguły)
godz. 16 – SZTuKA X muZy – pro-
jekcja filmu dla dorosłych „małe 
szczęścia” (mBP – mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 17 – jOGA – zajęcia dla 
chętnych (Kompleks Sportowy Pa-
procany)
godz. 17 – „LILIA WODNA – KRó-
LOWA jEZIORA” – rodzinne warsztaty 
plastyczne w ramach projektu „La-
cus” (muzeum miejskie, pl. Wolno-
ści 1)
godz. 17.30 – SPOTKANIE dla se-
niorów z dzielnicy Wilkowyje (restau-
racja „Polonez”, ul. Browarowa 1)
27 sierpnia, piątek
godz. 9.30 – ZumBA KIDS i aero-
bik dla dzieci 2-6 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 10 – TAI chI – zajęcia Ak-
tywni 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 „Kacper i Emma naj-
lepsi przyjaciele” (mBP – mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – „PIąTEK Z KSIężNIcZKA-
mI” – kameralne warsztaty plastyczne 
dla dziewcząt i kobiet, towarzyszące 
wystawie „Księżniczki i dziewczyny” 
(muzeum miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 18 – PORT PIEŚNI PRAcy 
– festiwal szantowy (OW Paprocany)
godz. 20.30 – KINOPLENEROWE 
w dzielnicy juWe: pokaz filmu „Ból 
i blask” (Plac przy Klubie mcK urba-
nowice, ul. Przejazdowa 8)
godz. 22 – PORT PIEŚNI PRAcy 
– festiwal szantowy (Klub muzyczny 
underground, pl. Korfantego 1)

28 sierpnia, sobota
godz. 7.30 – IX TySKI DOGTREK-
KING (OW Paprocany)
godz. 8 – jOGA – zajęcia dla chęt-
nych (Kompleks Sportowy Papro-
cany)
godz. 9 – NORDIc WALKING – war-
sztaty dla mieszkańców os. A (kościół 
miłosierdzia Bożego, ul. Andersa 25)
godz. 9 – „KADRy DZIELNIcy 
– powrót do przeszłości. Osiedla N 
i O wczoraj i dziś” – kameralny spa-
cer fotograficzny i warsztaty (zbiórka 
przy piekarni „misztela”, ul. Armii Kra-
jowej 27)
godz. 9.30 – FITNESS na War-
togłowcu (boisko przy ZS-P nr 3, 
ul. cmentarna)
godz. 9.30 – ZumBA KIDS i aerobik 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy ul. No-
wej)
godz. 10.45 – ZumBA KIDS i aero-
bik dla dzieci 7-16 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 11 – WARSZTAT OBEcNOŚcI 
– tworzenie fikcyjnej biografii – kre-
atywny warsztat online, towarzyszą-
cy wystawie „Księżniczki i dziewczy-

ny” (spotkanie online na platformie 
Zoom)
godz. 11 – POZNAj jEZIORO 
– EKOspacer – rodzinny spacer 
w ramach projektu „Lacus” (zbiórna 
na przystani kajakowej w Paproca-
nach)
godz. 11 – PORT PIEŚNI PRAcy 
– festiwal szantowy (Gemini Park)
godz. 11 – FESTyN RODZINNy 
w dzielnicy Wartogłowiec (boisko 
ZS-P nr 3, ul. cmentarna 54)
godz. 15 – żEGNAjcIE WAKAcjE 
– festyn sportowo-rekreacyjny dla 
dzieci (OW Paprocany)
godz. 15 – PORT PIEŚNI PRAcy – fe-
stiwal szantowy (pl. Baczyńskiego)
godz. 18.30 – PORT PIEŚNI PRA-
cy – festiwal szantowy (Teatr mały, 
ul. hlonda 1)
godz. 20.30 – KINO PLENEROWE 
w żwakowie: projekcja filmu „Stu-
latek, który wyskoczył przez okno 
i zniknął” (plac zabaw przy ul. Nowej

29 sierpnia, niedziela
godz. 8 – NORDIc WALKING 
w żwakowie (zbiórka: rejon stacji 
PKP Tychy żwaków)
godz. 9 – XIV GRAND PRIX Tychów 
w Biegach Długodystansowych 

(Kompleks Sportowy Paprocany, 
ul. Sikorskiego 110)
godz. 12 – PORT PIEŚNI PRAcy 
– festiwal szantowy (plac zabaw „Sta-
tek” OW Paprocany)
godz. 14 – Tyski Test Sprawności 
(OW Paprocany)
godz. 16 – SPEKTAKL DLA DZE-
cI „czy umiesz gwizdać joanno” 
w wyk. Teatru Guliwer (Teatr mały, 
ul. hlonda 1)
godz. 16 – PORT PIEŚNI PRA-
cy – festiwal szantowy (Dzika Plaża 
w Paprocanach)

30 sierpnia, poniedziałek
godz. 9.30 – ZumBA KIDS i aerobik 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy ul. No-
wej)
godz. 10.20 – ZumBA KIDS i aero-
bik dla dzieci 7-16 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 15.30 – WAKAcjE PROFI-
LAKTycZNE pod żyrafą – zajęcia dla 
dzieci i młodzieży w wieku 3-15 lat 
(Park miejski Solidarności)
godz. 18 – ANDROmEDA – KINO, 
jAKIE ZNAmy – pokaz filmu „Zabij 
to i wyjedź z tego miasta” (Pasaż 
Kultury Andromeda, pl. Baczyń-
skiego)

27-29 sierpnia: port pieśni pracy – festiWal szantoWy, oW 
paprocany
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W minioną sobotę na terenach 
zielonych przy ul. Fitelberga od-
był się Festyn Śląski, realizowa-
ny w ramach projektu Budżetu 
Obywatelskiego pn. „Impreza 
integracyjna dla mieszkańców 

na osiedlu F i Zawiść”. W pro-
gramie były między innymi 
zabawy, animacje, konkursy 
i fotobudka. Wystąpił kabaret 
Grzegorza Stasiaka, kojarzonego 
z programu telewizyjnego „Na-

uka Jazdy” oraz z Radio Fest, 
gdzie razem z Marcinem Jano-
tą prowadzą FEST Dobry Dzień. 
Imprezę zakończył znakomity 
zespół folkowy Rube Świnie.
kp ●

osiedlowa zabawa z Budżetu Obywatelskiego.

Fest pO śląsku
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„twoje tychy”: jak wyglądało 
pani dzieciństwo? urodziła się 
pani w czasie ii wojny światowej, 
a to nie były łatwe czasy. czy coś 
pani pamięta z tamtego okresu?
heleNa malec: – Urodziłam 
w 1942 roku w Miechowie 
w rodzinie robotniczej. Mama 
Marianna prowadziła dom i zaj-
mowała się wychowaniem dzieci, 
a ojciec zajmował się handlem. 
Miałam brata Zdzisława i dwie 
starsze siostry: Janinę i Stanisła-
wę. Do 1949 roku mieszkaliśmy 
na tzw. komornym. Po wojnie 
rodzice zaczęli budować dom 
dzięki prowadzeniu sklepu 
spożywczego, który niestety mu-
sieli szybko zlikwidować. Były 
to czasy stalinowskie, w których 
gnębiono prywatną inicjatywę. 
Wtedy mój tatuś przyuczył 
się ogrodnictwa i prowadził 
przyszpitalny ogród warzywno
-owocowy. Moi rodzice byli 
bardzo pracowici. Z czasów 
wojny nie przypominam sobie 
zbyt wiele, bo byłam za mała. Ale 
w pamięci utkwiła mi bomba, 
która wpadła na podwórko 
sąsiadów, a u nas wyleciały 
wszystkie szyby z okien. Ojciec 
przewrócił mnie na ziemię 
i przykrył własnym ciałem, 
co z początku miałam mu 
strasznie za złe. Mam przed 
oczyma naszą ucieczkę do krew-
nych do Komorowa niedaleko 
Miechowa, którzy mieli młyn. 
Był to styczeń 1945 roku i zbliżał 
się front oraz wyzwolenie miasta. 
Bardzo się bałam huku pojazdów 
mechanicznych, które nas mijały 
i cały czas płakałam ze strachu. 
W Komorowie schroniła się 
także jakaś rodzina z Warszawy. 
Od ich córki zaraziłam się 
błonicą i leżałam w szpitalu. 
Prawdopodobnie opiekująca się 
mną pielęgniarka była Niemką, 
bo nie rozumiałam, co do mnie 
mówiła. Jej mowa przypominała 
piski.
Po skończeniu wojny wróciliśmy 
na „stare śmieci” i zaczęłam 
chodzić do przedszkola, 
które przez jakiś czas prowadziły 
siostry zakonne. Przerażały 
mnie ogromne białe kornety 
na ich głowach. Siostry były 
dość surowe. Zmuszały mnie 
do jedzenia kaszy jaglanej, 
do której do tej pory mam 
uraz. Gdy przedszkole przejęła 
osoba świecka, pojawił się konik 
na biegunach i drewniane klocki 
do zabawy. W domu miałam 
jedną lalkę i kilka kolorowych 
książeczek ze zwierzętami 
z Afryki, które przywiozła siostra 
ojca mieszkająca na Ziemiach 
Zachodnich. Starsze rodzeństwo 
czytało mi te bajeczki. Moją 
ulubioną była ta o łabędziu.

do szkoły poszła pani na pewno 
z radością?
– 7-letnią szkołę podstawową 
rozpoczęłam w Miechowie 
w 1949 roku. Była to duża 
szkoła z oddzielnymi klasami dla 
dziewcząt i chłopców. W mojej 
były 42 uczennice. W I klasie 
siostra mamy zapisała mnie 

do biblioteki. Dzięki inicjatywie 
cioci miłość do czytania książek 
trwa przez całe życie. W piątej 
klasie szkołę podzielono na dwie 
mniejsze i powstały klasy 
koedukacyjne. Bardzo lubiłam 
się uczyć, praktycznie wszystkie-
go oprócz prac ręcznych. Mimo, 
iż nie miałam pięknego głosu 
śpiewałam w szkolnym chórze, 
który występował np. na wszyst-
kich akademiach. Chodziłam też 
na SKS (szkolny klub sportowy). 
Po szkole spotykałyśmy się 
często z koleżankami na boisku 
na grę w dwa ognie. Próbowałam 
też jazdy na łyżwach na tzw. 
żabkach, ale po pierwszej próbie 
urwały mi się zelówki i na tym 
się skończyło. Zimy kiedyś był 
obfite w śnieg, który leżał przez 
kilka miesięcy. Czasem było go 
tak dużo, że tata musiał z rana 
robić od domu tunel do głównej 
drogi. Jazda na sankach i lepienie 
bałwana oraz gra w śnieżki były 
co roku ulubionymi rozrywkami 
dzieci.
W klasie VI i VII prowadziłam 
zastęp zuchów, za co na zakoń-
czenie roku szkolnego otrzyma-
łam plecak, który służył mi przez 
kilka lat. Jeszcze na studiach 
nosiłam go na rajdach i obozach 
wędrownych. Czas szybko mijał, 
dobrze się uczyłam i szkołę 
podstawową ukończyłam 
z wyróżnieniem.

miała pani problem z wyborem 
szkoły średniej?
– W Miechowie były dwie szkoły 
średnie: 4-letnie liceum ogólno-
kształcące i 5-letnie Technikum 
Ekonomiczne. Rodzice wybrali 
dla mnie tę drugą placówkę, 
bo tam mogłam dostać 
stypendium, a siostry chodziły 
już do liceum. W dalszym ciągu 
nauka przychodziła mi bardzo 
łatwo. Wszystkie przedmioty 
mnie interesowały. Miałam 
dobre oceny, więc dostałam 
całe stypendium. Poza nauką 
nic specjalnego się nie działo. 
W starym budynku nie było sali 
gimnastycznej, ćwiczyliśmy przy 
ładnej pogodzie na podwórku, 
a w zimie szkoła zakupiła narty, 
na których próbowałam nauczyć 
się jeździć. Pisałam maturę 
z języka polskiego i matematyki, 
a z egzaminów ustnych byłam 
zwolniona.

i co potem? dostała się pani 
na jakieś wymarzone studia 
z takimi wynikami ze szkoły 
średniej?
– Wybór studiów był trochę 
zawężony ze względu na ukoń-
czone przeze mnie technikum. 
Było dużo przedmiotów zawodo-
wych, a ogólne były okrojone. 
Myślałam o Wydziale Prawa 
w Krakowie, ale ze względów 
finansowych było to niemoż-
liwe. Ostatecznie wybrałam 
Wyższą Szkołę Ekonomiczną 
w Katowicach. Miałam sporo 
czasu po maturze, więc „ryłam” 
do egzaminów wstępnych, które 
zdałam bez problemu. Zamiesz-
kałam w akademiku w Ligocie. 

Byłam bardzo przykładną 
studentką na pierwszym roku 
studiów – cały czas spędzałam 
w „pokoju cichej nauki”, a potem 
otwarły mi się oczy na otacza-
jący mnie świat. Stypendium, 
które dostawałam wystarczało 
na opłatę pokoju w akademiku, 
stołówki i dojazdów na uczelnię. 
Na przyjemności dorabiałam 
z koleżankami w Spółdzielni 
Studenckiej „Kajtuś” – robiłyśmy 
inwentaryzację w dużych 
firmach. Na święta i wakacje 
wracałam do domu do rodziców. 
W lecie dorabiałam sobie w tzw. 
dziecińcu, gdzie opiekowałam 
się dziećmi, których rodzice 
byli zajęci żniwami. Pod koniec 
studiów, w 1965 roku byłam 
na szkółce narciarskiej w Rytrze 
koło Nowego Sącza. W owym 
czasie polscy biskupi wystoso-
wali słynny list do biskupów 
niemieckich „Przebaczamy 
i prosimy o przebaczenie”, pro-
sząc w nim o pojednanie. Był 
to dla nas, młodych Polaków, 
czas ożywionych dyskusji, czy 
była to słuszna decyzja. Na IV 
roku zachorowałam na żółtaczkę 
i długo przebywałam w szpitalu, 
ale studia ukończyłam.

i co po studiach? kariera naukowa? 
praca? jak trafiła pani do tychów?
– Miałam propozycję do pra-
cowni ekonomiki przemysłu 
profesora Bladego, ale zarobki 
asystentów były w tamtym 
czasie bardzo niskie. Trudno 
byłoby mi z nich się utrzymać. 
Od II roku do ukończenia 
studiów dostawałam stypendium 
fundowane z tyskiego zakładu, 
które musiałam odpracować. 
Podjęłam pracę w Tychach 
w ZREMB-ie, który przydzielił 
mi mieszkanie. Tychy poznałam 
wcześniej, ponieważ zaprzyjaź-
niłam się w akademiku z starszą 
koleżanką Zofią Kocjan, która 
po studiach uczyła w Technikum 
Browarniczym. Miasto bardzo 
mi się podobało. Duże wrażenie 
robiły przestrzeń i zieleń. 
Pierwsze mieszkanie dostałam 
przy al. Rewolucji Październiko-
wej (obecna al. Niepodległości), 
więc do pracy mogłam chodzić 
pieszo. Praca bardzo mi się 
podobała, była zgodna z moim 
wykształceniem i predyspozy-
cjami. Byłam przyjęta z myślą, 
że zostanę kierowniczką i tak też 
się stało. Przepracowałam tam 
do 1977 roku, a po reorganizacji 
zatrudniono mnie na pięć lat 
w Biurze Projektowym tego 
samego kombinatu. W 1982 
roku przeszłam do ZEG-u. 
W międzyczasie wyszłam 
za mąż.
ZEG był w okresie swojej 
świetności, tworzył prototypowe 
urządzenia elektroniczne 
dla górnictwa. W szkoleniu 
uczestniczyła chińska delegacja 
w związku z zakupem jednego 
z nich. Byłam opiekunką 
grupy, zabezpieczałam jej 
pobyt socjalny i organizowałam 
wycieczki, zwiedzając Tychy 
i okolice m.in. niemiecki obóz 

koncentracyjny w Auschwitz 
i Wisłę. Organizowałam też 
szkolenia BHP i zawodowe. 
Prowadziłam dokumentację 
osobową uczniów szkoły zawo-
dowej, którzy odbywali u nas 
praktyki na specjalnie utworzo-
nych dla nich warsztatach lub 
praktykowali na wydziałach. 
Atmosfera w firmie była bardzo 
fajna do czasu transformacji, 
kiedy to zaczęło się wyczuwać 
duże napięcie, aż w końcu ZEG 
upadł.

a co się stało z panią? wczesna 
emerytura? renta? nudy?
– Po ukończeniu 50. roku 
życia przeszłam na rentę, którą 
pobierałam aż do uzyskania 
wieku emerytalnego. Pomagałam 
przy wychowaniu wnuków, gdy 
były chore, jeździłam z nimi 
w czasie wakacji do Szczawnicy 
i Rabki. Szybko dorosły i obecnie 
studiują w Krakowie. Po śmierci 
męża związałam się z Klubem 
Seniora, który był finansowany 
przez FRES. Tam odbywają się 
różne ciekawe zajęcia np. gim-
nastyka oraz różne spotkania, 
np. moją największą pasją 
jest gra w brydża, ponieważ 
oprócz treningu mózgu mogę 
się spotykać z ludźmi. Jako 
najmłodsze dziecko w rodzinie, 
byłam uczona przez starsze 
rodzeństwo gry w karty. Zaczęło 
się od Piotrusia, potem była 
wojna, makao, remik, tysiąc 
itd. Musiałam to wszystko 
opanować, a potem się trochę 

„wciągnęłam”, a na dobre 
w akademiku, gdzie zetknęłam 
się z pasjonatami brydża. Były 
to gry amatorskie, ale dużo 
graliśmy. Spotykałam się na bry-
dżu po studiach do momentu 
przyjścia na świat syna w 1968 
roku. Potem tylko okazjonalnie, 
np. w sanatorium, gdzie 
grałam nawet z księdzem. A tak 
na dobre powróciłam do tej 
rozrywki umysłowej na Tyskiej 
Senioriadzie na Paprocanach 
trzy lata temu. Przyglądałam 
się grającym z UTW. Gdy ktoś 
odszedł, ucząca zaprosiła mnie 
do zastąpienia tego i tak to się 
zaczęło. Spotykaliśmy dwa razy 
w tygodniu na UTW do czasu 
wybuchu pandemii, a potem, 
gdy poluzowano obostrzenia 
związane z pandemią 
i po przyjęciu szczepień na covid 
19 na tzw. domówkach. Jest 
to gra, która wciąga, ponieważ 
utrzymuje umysł w dobrej 
kondycji, co w starszym wieku 
jest konieczne, aby nie zanikały 
synapsy. Zostały przeprowa-
dzone badania naukowe, które 
dowiodły korelacji pomiędzy 
regularną grą w brydża a zapa-
dalnością na chorobę Alzhei-
mera. Brydż jest pięknem życia. 
Okazją nie tylko do rywalizacji, 
ale i do spotkań towarzyskich. 
Wcześniej chodziłam na naukę 
języka niemieckiego na UTW, 
co też aktywuje mózg. Zdążyłam 
zaliczyć kilka semestrów 
lektoratu. Niestety, choroba męża 
przerwała moją naukę.

pięknie jest mieć w życiu pasje 
i je rozwijać. a co zdaniem pani 
jest najważniejsze, co nas trzyma 
przy tym życiu, szczególnie w tych 
trudnych czasach pandemii?
– Przede wszystkim stosunek 
do otaczającego nas świata: 
do człowieka i do przyrody. Trze-
ba być otwartym, tolerancyjnym, 
asertywnym, ale mieć empatię. 
Miłość i rodzina na dobre 
i na złe są bardzo ważne. Staram 
się żyć na własny rachunek, aby 
dla nikogo nie być ciężarem. 
Mam dobry kontakt z synem 
i jego rodziną, a także z siostrą, 
która mieszka w Tychach. Spoty-
kałam się też na kawie na działce 
z bratem, który zmarł 4 lata 
temu. Bardzo brakuje mi męża 
Zdzisława, który też odszedł 4 
lata temu po walce z rakiem. Był 
odpowiedzialny i rzeczowy, nie 
nadużywał alkoholu, niestety 
palił więcej ode mnie (ja w ten 
nałóg wpadłam na studiach). 
Zawsze mogłam na niego 
liczyć, nawet w chorobie. Był 
typowym domatorem. W każde 
wakacje jeździliśmy do Janowa 
Lubelskiego, z którego pocho-
dził. Dalej utrzymuję kontakt 
z jego rodziną. Nie możemy też 
zapominać o naszym zdrowiu. 
Doceniamy to szczególnie 
w okresie pandemii, której końca 
nie widać. Szanujmy się i bądź-
my dla siebie dobrzy, aby jakoś 
przebrnąć przez te trudne czasy, 
które przecież kiedyś miną!
rozMaWiaŁa:  
danuta Wencel ●

„babciu, dziadku, opoWiedz sWoiM WnuczętoM”

aby nie Zanikały synaPsy…
„jeśli chcesz być nadzieją przyszŁości Musisz przejąć pochodnię od sWojego dziadka i babci”- poWiedziaŁ papieŻ franciszek podczas śWiatoWych dni MŁodzieŻy 
W polsce W lipcu 2016 roku. na ŁaMach „echa” W latach 2016-2018 ukazyWaŁy się WyWiady z seniorkaMi i senioraMi z cyklu „babciu, dziadku opoWiedz sWoiM 
WnuczętoM”. poWstaŁa z nich ksiąŻka, która ukazaŁa się We Wrześniu 2019 roku. WyWiady cieszyŁy się duŻą popularnością nie tylko Wśród ludzi starszych, 
sięgali po nie MŁodzi, odkryWając W nich róŻne ciekaWe, czasaMi historyczne rzeczy. na prośbę tyskiej rady senioróW WracaMy do rozMóW z tyskiMi senioraMi 
tyM razeM na ŁaMach tygodnika „tWoje tychy” W nadziei, Że będą one WsparcieM na te trudne czasy pandeMii koronaWirusa, które kiedyś Miną.

heleNa malec – lat 79, emerytowana ekonomistka; wdowa, syn mariusz, dwoje wnucząt: michał 
i malwina. Pracowała w ZREmB i ZEG. Po przejściu na rentę uprawiała działkę i dorywczo pracowała 
w biurze nieruchomości. Od 1961 roku jest pasjonatką brydża, na którym spotyka się z przyjaciółmi 
z uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dużo czyta, ostatnio książki o tematyce psychologicznej.
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poliWęglan jest jednyM 
z najpopularniejszych 
tWorzyW sztucznych 
obecnych 
na rynku. Występuje 
W Wielu rodzajach 
i kategoriach, ale 
do najpopularniejszych 
zaliczaMy poliWęglan 
koMoroWy (czyli 
poliWęglan 
kanalikoWy) oraz 
poliWęglan lity.

Jest on wykorzystywany w wie-
lu branżach, np. do budowy ma-
szyn i pojazdów, w elektrotechni-
ce, oświetleniu i budownictwie, 
produkcji wybranych sprzętów 
gospodarstwa domowego, me-
chanice, technice środków spo-
żywczych, technice medycznej.

liczne zalety
Poliwęglan ma liczne zale-
ty, m.in. jest bardzo trwały, 
podczas obróbki nie kruszy się 
i nie odpryskuje, wyróżnia go 
też wytrzymałość mechaniczna 
i wysoka odporność na uszko-
dzenia – aż 200 razy wyższa niż 
w przypadku szkła, odporność 
na promieniowanie UV i dzia-
łanie czynników atmosferycz-
nych. Wśród cennych właściwo-
ści poliwęglanu warto wymienić 
też możliwość gięcia na zimno, 

spawalność i sklejalność, odpor-
ność na ścieranie, elastyczność, 
możliwość stosowania w tempe-
raturach użytkowych od 40°C 
do 120°C.

Płyty z poliwęglanu komoro-
wego są bardzo chętnie wykorzy-
stywane w budownictwie. Popu-
larność tworzywo to zawdzięcza 
swoim właściwościom mechanicz-

nym i termicznym. Klienci często 
wybierają ten rodzaj płyt do aran-
żacji wejść do budynków (dasz-
ki nad drzwiami), a także budowy 
zadaszenia balkonu czy tarasu.

na tarasy, balkony, pergole…
Bardzo dobre parametry izola-
cyjne, dobra przepuszczalność 
światła oraz niski ciężar sprawia, 
że materiał ten stał się konku-

rencyjny w stosunku do szkła. 
Płyty komorowe z poliwęglanu 
doskonale nadają się do wszel-
kiego rodzaju zadaszeń. Mate-
riał ten może służyć do ochrony 
tarasów, balkonów, pergol czy 
werand. Świetnie sprawdza się 
też w przypadku ścianek działo-
wych we wnętrzach, które chcie-
libyśmy doświetlić. Daszki nad 
drzwiami czy zadaszenia nad ta-
rasem lub werandą zapewnia-
ją budynkom ciekawy wygląd, 
bez dużego nakładu środków 
i pracy.

Szeroko wykorzystywany w bu-
downictwie ze względu na uni-
katową kombinację swoich pod-
stawowych właściwości: lekkość, 
sztywność, odporność mecha-
niczną, przezroczystość, termo-
izolacyjność, odporność na wa-
runki atmosferyczne, możliwość 
gięcia na zimno. Stosowany jest 
głównie w wersji bezbarwnej, 
mlecznej (opal) oraz dymionej 
(brąz).

Poliwęglan lity to materiał łą-
czący w sobie bezkonkurencyjną 
odporność na uderzenia z bar-
dzo wysoką przezroczystością, 
co czyni go doskonałym wybo-
rem dla wymagających zasto-
sowań i coraz częściej stosowa-
ny zamiast szkła przy budowie 
ścianek działowych. To mate-
riał praktycznie niezniszczalny, 
przejrzysty jak szkło, dwa razy 
lżejszy i jednocześnie znacznie 
bardziej odporny na uderzenia. 
Poliwęglan lity przeznaczony 
do zastosowań zewnętrznych po-
siada dwustronne zabezpiecze-
nie przed szkodliwym działa-
niem promieniowania UV dzięki 
czemu wykonane instalacje prze-
trwają długie lata w niezmienio-
nej postaci.

Zadaszenia z poliwęglanu nie 
wymagają masywnej, ciężkiej, 
a tym samym kosztownej kon-
strukcji nośnej.

Warto również zaznaczyć, 
że płyty poliwęglanowe są ma-
teriałem łatwym w codziennej 
pielęgnacji. W przeciwień-
stwie do innych produktów, jak 
np. szkła, nie tworzą się na nich 
zacieki, a ewentualne zabrudzenia 
są stosunkowo mało widoczne.

szerokie zastosowanie
Płyty poliwęglanowe znajdują za-
stosowanie m.in. przy konstruk-
cjach takich jak:
•	 świetliki	płaskie	i	łukowe,
•	 zadaszenia,	wiaty,	przystanki,
•	 werandy,	ogrody	zimowe,	per-

gole,
•	 szklarnie,
•	 daszki	nad	wejściem,	wiatroła-

py,
•	 sufity	 podwieszane,	 ścianki	

działowe,
•	 wypełnienie	bram,	drzwi	i	ba-

lustrad,
Przypomnijmy zatem jeszcze 

raz właściwości płyt poliwęgla-
nowych: dobra przepuszczalność 
światła, doskonałe parametry ter-
moizolacyjne, duża odporność 
na uderzenia, lekkość połączona 
z dużą sztywnością materiału, 
możliwość gięcia płyt na zimno, 
łatwość obróbki i montażu płyt.
as ●

PrZejrZysty i trWalsZy od sZkła
pŁyty poliWęglanoWe ZNAjDują cORAZ SZERSZE ZASTOSOWANIE, TAKżE W BuDOWNIcTWIE.

reklama

Płyty poliwęglanowe, ze względu na swoją przejrzystość i trwałość, znajdują szerokie zastosowanie 
w budownictwie, np. do efektownego zadaszenia tarasu czy werandy.
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z n a j d z i e c i e  n a s  W  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9

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

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

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

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

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

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

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

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

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

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

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

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

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

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

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

kariera/edukacja

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

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

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

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

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

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

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

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504 625 566
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 
Pranie narożników, materacy, foteli, kom-
pleksowe sprzątanie mieszkań, aparta-
mentów. PUCUŚ Glancuś 533-872-049
Malowanie, gładź, płytki TANIO 694 423 
810
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223

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

MT-BUD firma budowlana, wykonuje: po-
krycia dachowe, malowanie, docieplenia, 
wykończenia oraz inne prace. Kontakt: 
459 344 047
Remonty dachów – papa. Tel. 505 015 176
Płytkowanie, malowanie, sufity podwie-
szane, hydraulika. Tel. 668 651 688

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 
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 

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

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

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

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

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.

SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie Tychy – centrum. 
2 pokoje, 36 m2, I piętro z balkonem + 
piwnica. Niska zabudowa. Cena – 212 
000 zł. Tel: 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

Wynajmę pokój 20m2 z dostępem do ła-
zienki i kuchni 400,00 zł Kobieta dojrzała 
538 922 789
Do wynajęcia umeblowany pokój tel. 609 
192 905
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
Tychy centrum - M-2, 36 m2, parter. 
Czynsz najmu 1250 zł. + media + kau-
cja. BN VOTUM: 501 503 735.
Tychy centrum - M-3, 42 m2, Czynsz naj-
mu 1600 zł. + media + kaucja. BN VO-
TUM: 501 503 735

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 wi-
tryny 150m2. cena 640000zł VIPART 
501396663
Lachowice, Dom,160m2,działka 592m2ce-
na 349000zł, VIPART 501396663
Tychy, dom inwestycyjnie - 9 kawalerek, 
cena 675000zł VIPART 501 396 663
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 359 800zł VIPART 790 855 188
Tychy Mąkołowiec - nowy dom, bliźniak, 
pow. 136m2/550m2, cena 750000 zł VI-
PART 501 396 663
LĘDZINY, do wynajęcia kawalerka, 13m2, 
cena 700zł + media VIPART 509 733 977
Tychy, do wynajęcia mieszkanie M-3, ceny 
od 1350zł + media 501 396 663
Tychy, do wynajęcia mieszkanie M-3, ceny 
od 1350zł + media 501 396 663

Pilnie szukamy 1 lub 2 pokojowego 
mieszkania dla gotówkowego klienta, 
bardzo dobre warunki 733- 476-805 
www.ihn.com.pl 
Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję do-
bre warunki może być zadłużone z ko-
mornikiem oraz innymi problemami tel. 
504- 476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działki dla dewelopera gwa-
rantujemy bezpieczną sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977 Nowa inwestycja !!! na 
sprzedaż mieszkania 1,2,3 pokojowe z 
balkonem i windą już od 5300 m2 tel.696
-493-977 www.ihn.com.pl
Tychy os Z pow.56,5 m2 widok na Papro-
cany możliwośc zrobienia 3 pokoi, balkon 
duża piwnica 3 piętro cena 310.000 zł tel. 
696-493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1900+media tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Dom wolnostojący Mikołów-Kamionka 4 
pokoje, działka 407 m2 cena 599.000 zł tel 
696-493-977, www.ihn.com.pl
Dom wolnostojący Kobiór duża działka 
800 m2, 5 pokoi, cena 390.000 zł do nego-
cjacji tel. 886309-197 www.ihn.com.pl 
Tychy- Czułów Dom w zabudowie bliźnia-
czej 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 
mieszkanie w apartamentowcu, salon z 
aneksem kuchennym, sypialnia, łazien-
ka 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 + media 
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 wszystkie 
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 wpro-
wadzenia, 5 pokoi, działka 577 m2, 
499.000zł, 731-713-100, www.ASTON.
com.pl
Pszczyna, 13 minut pieszo do Parku 
Pszczyńskiego, okolica wyłącznie nowych 
domów, pow. 133 m2, 5 pokoi, działka o 
pow. 501 m2, 750.000 zł 731-713-100, 
www.ASTON.com.pl
Tychy 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 jednorodzin-
nych. Tychy Paprocany -INDOMO tel. 
508 063 856 szczegóły na www.indo-
mo.info.pl oraz www.facebook.com/
indomotychy 

zdroWie:

BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889 935 290

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, 
jestem spokojny, 
czekam na do-
mek u dobrych 
ludzi, teraz jestem 
w schronisku.

Kontakt: Katarzyna 888 812 681
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po nieudanyM początku 
sezonu trener artur 
derbin dokonaŁ W ub. 
tygodniu kilku korekt 
W skŁadzie. jak na razie 
przynosi to punktoWy 
efekt.

Wyjściowy skład na wtorkowy 
wyjazdowy mecz z Podbeski-
dziem mógł zaskoczyć kibiców. 
Tyski szkoleniowiec dał szansę 
gry od początku młodym – Gra-
cjanowi Jarochowi i Kamilowi 
Kargulewiczowi, pozostawiając 
na ławce kapitana drużyny, Łu-
kasza Grzeszczyka. Z braku zdro-
wego drugiego stopera, w parze 
z Nemanją Nedićem zagrał cof-
nięty z pomocy Wiktor Żytek.

„Zastępcy” dali o sobie znać 
już od pierwszych momentów 
meczu – w 1 min. Jaroch w do-
brej sytuacji trafił w bramkarza, 
a dwie minuty później strzał lewą 
nogą Kargulewicza obronił Po-
laček. Bramkarz Podbeskidzia po-
zwolił się zresztą pokonać w ca-
łym meczu tylko raz w 60 min., 
kiedy to Nedić ulokował piłkę 
w siatce. Gola jednak nie uzna-
no, bo boczny arbiter sygnalizo-
wał pozycję spaloną Czarnogór-
ca, a sędziowie VAR jego decyzję 
potwierdzili.

Bez straconego gola pozo-
stał też Konrad Jałocha, choć – 
zwłaszcza w drugiej połowie – pił-
karze Podbeskidzia kilkukrotnie 
próbowali mu zagrozić. Kapitalną 
interwencją tyski bramkarz popi-
sał się zwłaszcza w doliczonym 
czasie gry, czym uratował cenny 
wyjazdowy punkt dla GKS.
PODBeSkiDZie BielSkO-Bia-
ła – gkS tychy 0:0.

gkS tychy: Jałocha – Połap, 
Nedić, Żytek, Wołkowicz – Ja-
niak (69’ Kozina), J. Piątek (76’ 
Steblecki), Paprzycki, Jaroch (69’ 
Grzeszczyk), Kargulewicz (57’ 
Biel) – Malec. Żółte kartki: Woł-
kowicz, J. Piątek i Kargulewicz.

W niedzielny wieczór zespoło-
wi Artura Derbina przyszło przy 
Edukacji 7 mierzyć się z Sande-
cją. Trener wystawił na ten mecz 
identyczną jedenastkę jak we wto-
rek i także tym razem przyniosło 
to punkty. Choć zaczęło się nie-
wesoło. W 30 min. Konrad Ja-
łocha popełnił dwa fatalne błę-
dy naraz – najpierw wahał się 
z wyjściem z bramki, a kiedy już 
wyszedł, to broniąc strzał Błani-
ka skiksował i pozwolił napastni-
kowi Sandecji dobić piłkę do pu-
stej bramki.

Na szczęście tyszanie dość 
szybko odrobili stratę. Już trzy 
minuty po golu Błanika rzut wol-
ny egzekwował Tomasz Wołko-
wicz i uczynił to tak precyzyjnie, 
że wychodzący do główki Ne-
manja Nedić musiał wpakować 
piłkę do siatki.

Po zmianie stron oba zespo-
ły próbowały przechylić szalę 
zwycięstwa na swoją korzyść, 
ale udało się to tylko gospoda-
rzom. Po niewykorzystanych sy-
tuacjach Gracjana Jarocha (słu-
pek) i Marcina Koziny (wolej tuż 
nad poprzeczką), wreszcie napór 
GKS przyniósł efekt. Szarżę Bar-
tosza Biela w 72 min. przerwał 
faulem w polu karnym obrońca 
Sandecji, a rzut karny Wołkowicz 
pewnie zamienił na zwycięskie-
go gola. Choć kibice denerwo-
wali się do końcowego gwizdka, 
bo nowosądeczanie w końców-

ce mocno przycisnęli. Na szczęś-
cie Jałocha w pełni odpokutował 
winę przy straconym golu i wy-
bronił kilka idealnych sytuacji 
gości.
gkS tychy – SaNDecja 
NOWy SącZ 2:1 (1:1). Gole: Ne-
dić (33’), Wołkowicz (72’ z karne-
go) oraz Błanik (30’).
gkS tychy: Jałocha – Połap, 
Nedić, Żytek, Wołkowicz – Ja-
niak (46’ Kozina), J. Piątek, Pa-
przycki, Jaroch (80’ K. Piątek), 
Kargulewicz (46’ Biel) – Malec 
(66’ Grzeszczyk). Żółta kartka: 
Połap.

W pozostałych meczach 5. ko-
lejki: Widzew – Stomil 2:0, Pol-
kowice – Arka 2:1, Katowice – 
Zagłębie 2:1, Puszcza – Miedź 
0:1, Jastrzębie – Resovia 1:1, Ko-
rona – ŁKS 1:0. Spotkania Odra 
– Chrobry oraz Podbeskidzie – 
Skra odbyły się już po zamknię-
ciu tego numeru.
Wojciech Wieczorek ●

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

zmarł pierwszy prezes Gks
W miniony piątek, 21 sierpnia 
w wieku 98 lat zmarł Franci-
szek Wszołek – współzałożyciel 
i pierwszy prezes powstałego 
przed 50 laty Górniczego Klubu 
Sportowego Tychy.

GKS Tychy powstał 20 kwiet-
nia 1971 roku. Na funkcję pre-
zesa nowo powstałego klubu 
powołano wówczas Franciszka 
Wszołka, ówczesnego dyrekto-
ra kopalni „Piast” w Lędzinach, 
a wcześniej m.in. wiceministra 
górnictwa i energetyki i pierwsze-
go prezesa Zagłębia Sosnowiec. 
Prezes Wszołek dzierżył ster ty-
skiego klubu przez rok, bo praca 
zawodowa spowodowała, że wyje-
chał do NRD, a potem Nigerii.

W 2015 roku prezes Wszołek 
był gościem na otwarciu Stadio-
nu Miejskiego, a w kolejnym roku 
przyjechał na inaugurację Ty-
skiej Galerii Sportu. Na początku 
września wybierał się do Media-
teki na galę 50-lecia GKS Tychy, 
niestety zmarł w piątek w swoim 
domu w Katowicach. WW

Po inauguracyjnej wygranej 
ze spadkowiczem z III ligi ROW-
em Rybnik, w drugiej kolejce przy-
szło tyskim rezerwom zmierzyć się 
z beniaminkiem IV ligi – drużyną 
Czarnych-Górala Żywiec.

Podopieczni trenera Jarosła-
wa Zadylaka potwierdzili, że są 
dobrze przygotowani do sezo-
nu, a przy tym niezwykle sku-
teczni, bowiem rozgromili „gó-
rali” aż 8:0.

Mecz został rozstrzygnięty 
już do przerwy, na którą piłka-
rze schodzili z wynikiem 5:0 dla 
gospodarzy. Kanonadę na bram-
kę Czarnych rozpoczął w 4 min. 
Krężelok, po kwadransie pod-
wyższył Paluch, a po półgodzi-
nie gry na 3:0 trafił Biegański. 
W ostatnich minutach I poło-
wy gole zdobyli jeszcze Misztal 
i ponownie Paluch, co zupeł-
nie odebrało gościom z Żywca 

ochotę do gry. Konsekwencją 
tego były kolejne trzy trafienia 
po zmianie stron, których au-
torami byli Zarębski, Misztal 
i Orliński.

Mając najlepszy bilans bram-
kowy tyscy rezerwiści usadowi-
li się na fotelu lidera po dwóch 
kolejkach w IV lidze. Komplet 
zwycięstw mają jeszcze na kon-
cie tylko zespoły LKS Bełk i Spój-
ni Landek. WW ●

WresZCie ZWyCięstWo
W MinionyM tygodniu piŁkarze gks ZDOByLI cZTERy LIGOWE PuNKTy PO REmISIE 
W BIELSKu-BIAłEj I TRIumFIE W TychAch.

Nemanja Nedić był, oprócz Krzysztofa Wołkowicza, jednym z bohaterów meczu 
z Sandecją – strzelił gola i był pewnym punktem obrony.
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dwa mecze i dwa zwycięstwa GKS II Tychy.

rezerwy na czele

TG
S

Piłkarze z Żywca byli tylko tłem dla strzelających kolejne gole tyszan.
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b jak Michal belica
kieDy POjaWił Się PO RaZ PieRWSZy Na tySkim lODO-
WiSku, Nikt NaWet Nie PRZyPuSZcZał, że StaNie Się 
jeDNym Z NajWażNiejSZych ZaWODNikóW DRużyNy. 
POZORy mylą…

Pod koniec sierpnia hokejową reprezentację Polski czeka w Bra-
tysławie turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich 2022, 
a naszymi rywalami będą tam Słowacy, Białorusini i Austriacy. 
Faworytem na pewno nie będziemy, ale to dobra okazja, aby 
przypomnieć sylwetkę jednego ze słowackich graczy GKS-u Ty-
chy – michala Belicy.

Reprezentacja Słowacji w światowym rankingu zajmuje 
obecnie 9. miejsce, my jesteśmy na 22. mistrzem świata nasi 
południowi sąsiedzi byli raz – w 2002 roku. Rewelacyjna dru-
żyna wyeliminowała wtedy Szwecję i Kanadę, a w finale poko-
nała 4:3 Rosję. 24-letni słowacki napastnik michal Belica finał 
mistrzostw świata oglądał w domu – nie lubił gwaru knajp. 
Oczywiście, sukces rodaków niezmiernie go ucieszył, ale miał 
na głowie swoje problemy. Wychowanek klubu z Dubnicy 
po sezonie spędzonym w czeskim ytongu Brno szukał dla sie-
bie nowego pracodawcy. Pojechał do Podhala Nowy Targ, ale 
po godzinnym treningu usłyszał od trenerów, że żaden z niego 
hokeista. Skontaktowali się z nim jednak tyszanie, bo potrze-
bowali do składu dobrego napastnika. Kiedy o okolicznościach 
pierwszego treningu Belicy w Tychach opowiadali mi ówczesny 
trener GKS Wojciech matczak i dyrektor sportowy Karol Pawlik, 
wyglądało to na komedię pomyłek.

matczak: – miał do nas przyjechać jakiś Słowak. czekamy 
na niego i nic, nie ma go. Pewnie nie dojechał, tak też bywa.

Pawlik: – Nawet obszedłem lodowisko dookoła. Nikogo. 
Na murku siedział wprawdzie jakiś skulony chłopak, ale na ho-
keistę nie wyglądał. Pomyliłem się.

matczak: – Trening już trwał, a tu schodami w kierunku tafli 
idzie facet w czapce, z kijem na ramieniu i jakimś tobołkiem 
albo siatką na zakupy. mówi, że nazywa się Belica i przyjechał 
na treningi. „Ale nam podesłali gościa” – pomyślałem, i nie byłem 
w tej opinii odosobniony. jak tylko się przebrał i wyjechał na lód, 
zmieniliśmy zdanie.

Słowak imponował techniką, doskonale radził też sobie 
w grze przy bandzie lodowiska. Odważny, cwany, no po prostu 
hokeista z kraju mistrzów świata! Szybko stał się zawodnikiem, 
którego doceniali fachowcy, a kibice wręcz uwielbiali. Rację miał 
dziennikarz „Gazety Wyborczej”, który już na początku 2003 roku 
obwieścił, że Belica może być rewelacją polskiej ligi. Po jego 
zagraniach często słychać było z trybun skandowanie „Stefaaan! 
”. A dlaczego „Stefan”? To już sprawka kolegów z drużyny, którzy 
nadali Belicy ksywę „Stefan”, uznając, że jest łudząco podobny 
do aktora grającego rolę ochroniarza Stefana w polskiej komedii 
„E=mc²”. możecie sprawdzić w internecie, tym aktorem był Piotr 
Siejka, który w tym popularnym filmie pilnował bezpieczeństwa 
„Ramzesa”, granego przez cezarego Pazurę.

Belica w 2005 roku sięgnął z tyskim zespołem po pierwsze 
w historii mistrzostwo Polski. To właśnie on w inauguracyjnym 
finałowym meczu z unią Oświęcim jako jedyny spośród wszyst-
kich egzekutorów wykorzystał w dodatkowej serii rzut karny. Nie 
bawił się, jak inni gracze, w sztuczki techniczne, ale podjechał 
przed bramkę, mocno pociągnął z nadgarstka i uciszył trybuny 
hali w Oświęcimiu. Dzięki temu GKS w play-off objął prowadze-
nie, którego już nie oddał. Belica grał w GKS do 2007 roku. Dla 
wielu tyskich fanów to wciąż jeden z najlepszych graczy klubu 
w historii. piotr zaWadzki, tyska galeria sportu ●
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Michał Belica z pucharem za mistrzostwo Polski w 2005 roku.

iNfORmatOR kiBica

Piłka NOżNa. i liga: 29.08 
Zagłębie Sosnowiec – GKS 
Tychy (godz. 19.45); iV liga: 
25.08 unia Turza Śląska – GKS 
II Tychy (17.30), 28.08 GKS II 
Tychy – unia Książenice (11); 
liga okręgowa: 25.08 mKS 
Lędziny – Ogrodnik cielmice 
(17.30), 25.08 GTS Bojszo-
wy – OKS Zet Tychy (17.30) 
juWe jaroszowice – LKS 
łąka przełożony na 1.09, 
28.09 OKS Zet Tychy – Iskra 
Pszczyna (17), 28.08 czarni 
jaworze – juWe jaroszowice 
(16), 28.08 Ogrodnik cielmice 
– GTS Bojszowy (15); klasa a: 
29.08 Siódemka Tychy – Stal 
chełm Śląski (17); klasa b: 
28.08 czułowianka Tychy 
– uKS Warszowice (17)
lekka atletyka. 20.08 
14. edycja grand prix ty-
chów w biegach długody-
stansowych. Zapisy w godz. 
9–9.45 w KS Paprocany, start – 
godz. 10. Dystanse dla kobiet 
i mężczyzn: 5 i 10 km.
teSt SPRaWNOści. 29.08 
tyski test sprawności OW 
Paprocany, godz. 15. Za-
pisy – do 26.08 na stronie 
dostartu.pl.
feStyN. 28.08 festyn spor-
towo-rekreacyjny „Żegnaj-
cie Wakacje” (godz. 15-18). 
Dla dzieci z rocznika 2009 
i młodsze – zgłoszenia w dniu 
imprezy od godz. 15. ls ●

Przed wyjazdem do Zvolenia 
GKS rozegrał cztery mecze kon-
trolne, odnosząc dwa zwycięstwa 
(w tym z mistrzem Polski), do-
znając jednej porażki. Turniej 
na Słowacji okazał się ważnym 
sprawdzianem przed sezonem, 
bo teraz mieli się zmierzyć z mi-
strzem Słowacji HKM Zvolen, 10. 
ekipą słowackiej ekstraklasy HC 
05 Bańska Bystrzyca i reprezen-

tacją naszych południowych są-
siadów do lat 20.

W ekipie GKS zabrakło repre-
zentacyjnych graczy, jednak tym 
razem jedynie dwóch – Ondre-
ja Raszki i Filipa Starzyńskiego. 
Na zawody nie pojechał także 
Mateusz Gościński, który ma po-
dejrzenie wstrząśnienia mózgu. 
Zagrał natomiast testowany Do-
uglas Elgstam.

Start w turnieju tyszanie roz-
poczęli od porażki, przegrywa-
jąc nieznacznie z mistrzem Sło-
wacji 5:6. Po golu Cichego GKS 
objął prowadzenie, ale potem ton 
grze nadawała ekipa ze Zvolenia. 
Na początku drugiej tercji, przy 
stanie 3:1, dla rywali Serguszkin 
i Szczechura pokonali bramkarza 
rywali, a gole padły w odstępie 33 
sekund. Potem HKM Zvolen pro-
wadził już 6:3, jednak dwa kolej-
ne gole zdobyli Cichy i Sergusz-
kin. Nasz zespół walczył, ale nie 
zdołał wyrównać.
hkm ZvOleN – gkS tychy 
6:5 (3:1, 3:3, 0:1). Bramki Cichy 
2, Serguszkin 2, Szczechura.

W drugim meczu tyszanie po-
konali reprezentację Słowacji do lat 
20. Po wyrównanej pierwszej ter-

cji, GKS zdominował dwie kolejne 
i ostatecznie pewnie wygrał.
gkS tychy – SłOWacja u-20 
7:3 (1:1, 3:1, 3:1). Bramki Jezior-
ski, Mroczkowski, Galant, Dupuy, 
Witecki, Fieofanow, Elgstam.

Trzecie starcie przyniosło jed-
nak pogrom z HC 05 Bańska By-
strzyca. Rywale prowadzili już 
7:0, kiedy w drugiej tercji Dupuy 
zdobył gola – jedynego dla trój-
kolorowych w tym meczu.
gkS tychy – hc’05 BaNSká 
ByStRica 1:8 (0:4, 1:4, 0:0).

Po turnieju w Zwoleniu hoke-
iści GKS Tychy rozegrają jeszcze 
sparing z czeskim zespołem HC 
RT Poruba, który prowadzi były 
trener GKS Jiri Šejba. Mecz za-
planowano na 26 sierpnia, o go-
dzinie 18. ls ●

Już po raz piąty na Śląsku odbędzie 
się wielkie wydarzenie motoryza-
cyjne, skupiające najlepszych kie-
rowców rajdowych w kraju – Rajd 
Śląska. Odcinek testowy, poprze-
dzający start zawodów, tradycyjnie 
już odbędzie się w Bieruniu w pią-
tek, 10 września, na ul. Królikow-
skiego, obok zakładów NitroERG. 
Jeszcze przed startem rajdu będzie 
można obejrzeć pędzące z maksy-
malną prędkością rajdówki. Od-
cinek testowy potrwa od godziny 
11 do 15.

Ale zanim wystartuje Rajd 
Śląska, kierowców rywalizują-
cych o Samochodowe Mistrzo-
stwo Tychów czeka kolejna, 6. 
runda eliminacyjna na torze 

FCA Zawody rozegrane zosta-
ną 5 września.

Działacze Automobilklubu, or-
ganizującego obie imprezy, ser-
decznie zapraszają na nie kibiców. 
Ceremonia otwarcia Rajdu Śląska 
rozpocznie się 10.09 o godz. 18 
przy Spodku w Katowicach, gdzie 
dla kibiców przygotowano wiele 
atrakcji. Później kierowcy udadzą 
się pod Stadion Śląski, który –tak 
jak we wcześniejszych edycjach 
rajdu – stanowi bazę wydarzenia. 
Jeszcze tego samego dnia goście 
poczują przedsmak emocji na krót-
kim, ale widowiskowym odcinku 
Kryterium 100-lecia Powstań Ślą-
skich – jego trasa mieści się na bło-
niach Stadionu Śląskiego.

Piąta runda ProfiAuto Raj-
dowych Samochodowych Mi-
strzostw Polski to nie jedyne 
zmaganie odbywające się w ra-
mach Rajdu Śląska. Poza polską 
czołówką mierzyć się będą tak-
że kierowcy historycznych raj-
dówek w Motul Historycznych 
Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostwach Polski i młode talen-
ty w Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostwach Śląska.

Szczegółowe informacje o prze-
biegu zawodów, a także o spo-
wodowanych nimi utrudnie-
niach drogowych można znaleźć 
na stronie rajdu: www.rajdsla-
ska.pl lub pod numerem telefo-
nu 697-080-764. ls ●

Po raz pierwszy MOSiR i Sport 
& Apex Gym II organizują Tyski 
Test Sprawności, który odbędzie 
się w OW Paprocany 29 sierpnia.

Rywalizacja będzie polegać 
na pokonaniu jak najszybciej przy-
gotowanego i omówionego zestawu 
ćwiczeń w danym czasie oraz bie-
gu. Wygrywa zawodnik, który jako 
pierwszy przekroczy linię mety. 
Finałowy zestaw ćwiczeń zosta-
nie opublikowany oraz omówiony 
przed rozpoczęciem finałów. Ćwi-
czenia oraz dystans biegowy będą 
publikowane na profilu facebooko-
wym Apex Predator Gym.

Zawody rozegrane zostaną 
w trzech kategoriach – mężczyzn, 
kobiet oraz mikstów z maksymal-
ną liczbą uczestników – 300. Za-
pisy przyjmowane będą do 26 

sierpnia na stronie dostartu.pl. 
Organizatorzy zastrzegają, iż 
w przypadku deszczowej pogody 
zawody zostaną odwołane i prze-
niesione na 25.09

Start do biegu testowego na-
stąpi o godz. 15, a impreza po-
trwa do godz. 17. Biuro zawodów 
i odbiór numerów startowych: 
w godz. 14-14.40. Organizato-
rzy przewidują trofea sporto-
we i drobne nagrody rzeczowe. 
Każdy uczestnik po zakończeniu 
zmagań otrzyma również posi-
łek regeneracyjny. Startujący zo-
bowiązani są posiadać aktualne 
badania lekarskie zezwalające 
na udział w zawodach lub złożyć 
pisemne oświadczenie o starcie 
w zawodach na własną odpowie-
dzialność. ls ●

kto najszybciej wykona ćwiczenia i pobiegnie?. 

tyski test sprawnOści

samochodowe Mistrzostwa tychów przed Rajdem Śląska.

tyski azt zaprasza

Porażka, Wygrana i… Pogrom
hokeiści gks tychy na ostatniej prostej PRZED ROZPOcZęcIEm SEZONu 2021/2022.

poWoli dobiegają końca przygotoWania 
hokeistóW do sezonu 2021/2022. przypoMnijMy, 
iŻ pierWsze Mecze phl zaplanoWania na 10 
Września, a pierWszyM ryWaleM gks tychy 
będzie sts sanok. tyszanie Wrócili z MeMoriaŁu 
iM. paVla zabojnika W dość kiepskich 
nastrojach. przegrali dWa Mecze, W tyM ostatni 
aŻ 1:8 z 10. zespoŁeM sŁoWackiej ekstraklasy – 
banską bystrzycą.

Rajd Śląska to najważniejsza impreza sportu samochodowego w regionie.
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W 2. kolejce ligi okręgowej ro-
zegrano tylko jedno spotkanie, 
bowiem mecze Ogrodnik – Be-
stwinka i Studzienice – JUWe 
Jaroszowice zostały przełożone 
na inny termin.

JUWe poprosiło o przenie-
sienie meczu ze Studzienicami 
na 8.09 (17.30) z powodu choro-
by i kwarantanny kilku zawodni-
ków. Ponadto przełożone zosta-
ło spotkanie JUWe z LKS Łąka 
z 25.08 na 1 września z powodu 
wyjazdu na obóz sportowy. Mecz 
Ogrodnik – Bestwinka odbędzie 
się 29.09.

Rozegrano zatem jedynie mecz 
OKS Zet Tychy – MKS Lędziny 
1:1 (1:0).
W klaSie a Goczałkowice II wy-
grały z Siódemką 5:0.

W klaSie B natomiast Czuło-
wianka wygrała na wyjeździe 
z MKS II Lędziny 3:2. ls ●

liga okręgoWa
1. Pasjonat 2 6 6-0
2. czarni 2 4 13-2
3. Wilkowice 2 4 6-2
4. OkS Zet 2 4 4-2
5. jaroszowice 1 3 5-1
6. Rekord II 1 3 3-1
7. Studzienice 1 3 2-1
8. Bojszowy 2 3 5-7
9. Wisła Wielka 2 1 3-4
10. łąka 2 1 2-6
11. Lędziny 1 1 1-1
12. Stal 1 0 3-5
13. Bestwinka 1 0 1-3
14. Iskra Pszczyna 2 0 1-5
15. Ogrodnik 1 0 1-5
16. Piast 1 0 0-11

W niższych ligach.

mecze przełOżOne
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Hasło z krzyżówki nr 717: 
W HOŁDZIE POWSTAŃCOM.

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.

panna 23.Viii-22.iX
Nadchodzi szczęśliwy czas. Nie bój się kochać 
i ufać. Rozkwitniesz i oczarujesz każdego 
na swojej drodze.

Waga 23.iX-23.X
Przed Tobą prawdziwie słoneczne dni. Gwiazdy 
mogą cię skłonić do ryzyka. Działaj z rozwagą 
i skorzystaj z podpowiedzi innych.

skorpion 24.X-21.Xi
Gwiazdy będą teraz piętrzyć przed Tobą 
problemy. Lepiej, byś zachował chociaż zimną 
krew. Zadzwoń do Lwa, na niego zawsze możesz 
liczyć.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Na horyzoncie owocne spotkanie z dawną 
miłością! Nic nie będzie wprawdzie takie jak 
kiedyś, ale to nie oznacza, że będzie gorzej.

kozioroŻec 22.Xii-19.i
Księżyc sprzyja negocjacjom czy wspólnym 
ustaleniom. Przestań walczyć z rzeczywistością 
i bliskimi.

Wodnik 20.i-18.ii
Planety szepczą, że siedzisz na żyle złota, chociaż 
jeszcze o tym nie wiesz. Sięgnij po dawne 
pomysły, bo masz okazję do zrobienia pieniędzy.

ryby 19.ii-20.iii
Świetnie dogadasz się teraz z ludźmi, 
od których zależy Twoja kariera. Nastaw się 
na pracę zespołową, bo solowe pomysły teraz 
nie wypalą.

baran 21.iii-20.iV
Wymagania najbliższych mogą teraz wzrosnąć. 
Aby ich zadowolić, będziesz musiał zrezygnować 
z władnych potrzeb.

byk 21.iV-21.V
Planety nie mają litości, dopadnie cię osłabienie. 
Lepiej nie miej ambitnych planów, bo może okazać 
się, że Twoim jedynym marzeniem będzie łóżko.

bliźnięta 22.V-20.Vi
jeśli marzy ci się wielka miłość, będziesz musiał 
uzbroić się w cierpliwość. Gwiazdy pomogą ci 
zrozumieć, że nie warto niczego robić na siłę.

rak 21.Vi-22.Vii
Ogromną przyjemność zrobi ci przyglądanie 
się temu, jak rośnie stan Twojego konta. układ 
gwiazd wróży powodzenie.

leW 23.Vii-22.Viii
czas na zmiany! uznasz, że trzeba przeprowadzić 
w życiu generalne porządki, albo dojdziesz do 
wniosku, że masz wszystkiego dość i wyjeżdżasz.
 WróŻka adrasteja tel. 692 893 871

hOrOskOp

Tychy, al. Piłsudskiego 12
• Świetna lokalizacja 

• Budynek biurowy z recepcją, 
 

LOKALE BIUROWE 
DO WYNAJĘCIA

CENA od 

28 

marketing@srodmiescie.tychy.pl 32 219 08 52 512 048 016 
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