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stacjonarnie, z obostrzeniami...
W najbliższą środę rozpoczyna się kolejny  
„pandemiczny” rok szkolny.

Wymęczone, ale zwycięstwo
Piłkarze GKS Tychy wygrali drugi mecz 
z rzędu i awansowali w tabeli I ligi.

sprawy wielkie i małe
Druga część relacji z telefonicznego dyżuru 
prezydenta Tychów w naszej redakcji.3 185
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Weekend z szantami
od piątku do niedzieli, za sprawą festiwalu port pieśni pracy, w kilku miejscach na terenie tychów rozbrzmiewały pieśni żeglarskie.
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płynniej i bezpieczniej 
na drodze
ITS czyli Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w ostat-
nich tygodniach wzbudza ogromne zainteresowanie mieszkańców. Na-
wet nie tyle sam system, co prace na skrzyżowaniach, które utrudniają 
ruch w mieście. Widać już światełko w tunelu? Zapytaliśmy o to dyrek-
tora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, Artura KRUCZKA 
i dyrektora ds. inwestycji w tej firmie, Arkadiusza BĄKA. str. 10
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tel. 667 022 090
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

kronika policyjna

◆ Na skrZyżOWaNiu ulic 
cZarNej – OśWięcimskiej 
– jaWOrOWej doszło do zde-
rzenia – w bok skody uderzyła 
kierująca mazdą. Kobieta trafiła 
po opiekę ratowników medycz-
nych, ale na szczęście jej stan 
zdrowia nie wymagał hospitali-
zacji. Policjanci ustalili, że spraw-
cą zdarzenia jest kierowca skody, 
który skręcając w lewo z ul. Ja-
worowej w ul. Oświęcimską, wy-
musił pierwszeństwo na kierują-
cej mazdą, jadącej na wprost z ul. 
Czarnej w ul. Jaworową.
◆ 28.08 PO gODZiNie 9.30, 
Na skrZyżOWaNiu ul. Be-
gONii – BuDOWlaNych – 
BOcheńskiegO kierujący nis-
sanem uderzył w dacię. Z ustaleń 
policji wynika, że kierująca nis-
sanem kobieta wjechała na skrzy-
żowanie przy czerwonym świetle 
i warunkowej zielonej strzałce, 
wprost pod jadącą ul. Budow-
lanych w kierunku dworca PKP 
dacię.
◆ Na trasie Dk-1, W rejONie 
skrZyżOWaNia Z ul. PrZe-
mysłOWą (kierunek Katowice) 
doszło 27.08 do zderzenia dwóch 
samochodów osobowych. Jak 
ustaliła policja, kierowca vw do-

prowadził do zderzenia z mitsu-
bishi, a następnie uderzył w ba-
riery energochłonne. Osobom 
podróżującym pojazdami nic 
się nie stało.
◆ tegO samegO DNia, także 
Na Dk-1 W rejONie skrZy-
żOWaNia Z ul. FrycZa-mO-
DrZeWskiegO (pas w kierun-
ku Katowic) doszło do zderzenia 
dwóch aut i prawy pas w kie-
runku Katowic został czasowo 
wyłączony z ruchu. Zdaniem 
policji, kierująca seatem z nie-
wyjaśnionych przyczyn utraciła 
panowanie nad swoim samocho-
dem i uderzyła w bok peugeota. 
Na szczęście osoby podróżujące 
pojazdami nie doznały obrażeń. 
Po około godzinie uszkodzone 
pojazdy zostały usunięte, a ruch 
został przywrócony.
◆ 29.09, PO gODZ 20, ZgłO-
sZONO POtrąceNie PiesZe-
gO przez kierującego mitsubishi. 
Do zdarzenia doszło na przejściu 
na ul. Dmowskiego. Po przyjeź-
dzie policji okazało się, że pieszy 
nie doznał obrażeń i nie ma go 
już na miejscu zdarzenia. Funk-
cjonariusze ukarali kierowcę 
mandatem za nieustąpienie 
pierwszeństwa pieszemu.

◆  NieZNaNy sPr aWc a 
W skODZie suPerB, zapar-
kowanej przy ul. Legionów 
Polskich, zarysował powłokę 
lakierniczą, powodując straty 
w wysokości 4.000 zł. Postę-
powanie prowadzi KMP w Ty-
chach.
◆ 23.08. POlicjaNci kmP 
ZatrZymali Na ul. arc-
tOWskiegO 47-letNią ty-
sZaNkę, która kierowała vw 
polo pomimo cofniętych upraw-
nień.
◆ Na ul. De gaulle NieZNa-
Ny sPraWca skraDł w pozo-
stawionym w samochodzie lap-
topa Acer, o wartości 2000 zł.
◆ NieDaWNO POjaWił się 
NOWy rODZaj OsZustW 
związanych z platformą OLX 
i komunikatorem WhatsApp. 
Tyko w ostatnim tygodniu 
tyska policja zanotowała 6 
prób oszustwa osoby podającej 
się za pracownika banku i 10 
na WhatsApp. Namierzenie 
sprawców jest bardzo trudne, 
dlatego najważniejsze jest 
zachowanie ostrożności przy 
zawieraniu transakcji. Szerzej 
o tym procederze napiszemy za 
tydzień. ls ●

Tak wyglądała mazda po kolizji ze skodą, do której doszło na skrzyżowaniu Oświęcimskiej z Czarna i Jaworową.

Jak już  informowal iśmy, 
od soboty, 14 sierpnia przesta-
ły funkcjonować – ze względu 
na zbyt małą liczbę chętnych 
– miejskie punkty masowych 
szczepień w Hali Sportowej 
i na Stadionie Miejskim. Nie 
znaczy to jednak, że w Tychach 
nie ma aktualnie możliwości, 
by się zaszczepić.

Wszyscy chętni mogą się 
zaszczepić w jednym z funk-
cjonujących na terenie miasta 
punktów. Są to: Centrum Sto-
matologii „Dens” (Grota-Rowe-
ckiego 51), MR Tychy (Damrota 
47a), NZOZ „Medico” (Narcy-
zów 24), Przychodnia POZ (De 
Gaulle’a 49), POZ Nocna i świą-
teczna opieka zdrowotna (Edu-
kacji 102), Poradnia Lekarza 
POZ (Biblioteczna 17), Porad-
nia Lekarza Rodzinnego (Hut-
nicza 33), Poradnia POZ (Si-
korskiego 101), Przychodnia 
Eskulap (Czarnieckiego 6), Ul-
tra-Med.-Strefa (Fabryczna 2), 
Przychodnia Helpmed (Len-
cewicza 46), Przychodnia Hel-
pmed filia (Towarowa 1), Przy-
chodnia (ul. Turyńska 100), 
Punkt Szczepień (Cicha 27), 
NZOZ Estederm (al. Bielska 
135B/17), Apteka Dr Max (Ko-
pernika 28), Apteka „Miasto le-
ków” (Armii Krajowej 1).

Urząd Miasta w najbliższym 
czasie organizuje także nie-
dzielne szczepienia przeciw 
COVID-19 w tyskich parafiach. 
Najbliższe odbędą się 5 września 
w godzinach od 8 do 14 w parafii 
św. Benedykta przy ul. Nałkow-
skiej 19 oraz 12 września, tak-
że w godz. od 8 do 14 w para-
fii św. Jana Chrzciciela przy ul. 
Kopernika 5. W punkcie szcze-
pień przy parafiach będą mogły 
się zaszczepić osoby dorosłe. Na-
leży zabrać ze sobą dowód osobi-
sty. Na szczepienie nie trzeba się 
wcześniej rejestrować.

Równolegle z akcją niedziel-
nych szczepień w parafiach, 
prowadzona jest akcja pomo-
cy w spisaniu się w ramach Na-
rodowego Spisu Powszechnego. 

Zainteresowane osoby, któ-
re chcą skorzystać z pomocy 
rachmistrzów, powinny przyjść 
na spotkanie w wymienionych 
parafiach z przygotowanymi 
numerami PESEL wszystkich 
domowników. Przypominamy, 

że spis powszechny jest obo-
wiązkowy. 

Organizatorem punktów szcze-
pień przy parafiach oraz dyżurów 
rachmistrzów Narodowego Spisu 
Powszechnego jest Urząd Miasta 
Tychy. WW ●

otwartych jest 17 punktów.

Gdzie się zaszczepić

kondolencje
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W szkołach podstawowych bę-
dzie się uczyło 10.017 uczniów 
(w klasach pierwszych – 1.220). 
Do czterech liceów ogólnokształ-
cących uczęszczać będzie 2.015 
uczniów (w tym klasy pierwsze 
– 524 uczniów), do 6 techników 
– 2.005 uczniów (klasy pierw-
sze – 460 uczniów), branżowych 
szkół I st. (2 oraz specjalna) – 546 
uczniów (klasy pierwsze – 139 
uczniów), do Specjalnej Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy – 40 
uczniów. We wszystkich publicz-
nych przedszkolach i szkołach 
pracuje ok. 2.180 nauczycieli.

Każdy rok szkolny to około 210 
dni zajęć dydaktycznych, a w tym 
roku szkolnym dni wolne, nie li-
cząc świąt, zaplanowano w na-
stępujących terminach: zimowa 
przerwa 23-31 grudnia, ferie zi-
mowe dla woj. śląskiego

14–27 lutego, wiosenna prze-
rwa świąteczna 14 – 19 kwiet-
nia i zakończenie roku szkolne-
go 24 czerwca.

Co ze szczepieniami?
Poprzedni rok szkolny także roz-
począł się od nauki w trybie sta-
cjonarnym, jednak z powodu za-
grożenia epidemicznego podjęto 
decyzję o wprowadzeniu eduka-
cji zdalnej. Miesiące nauki online 
i brak bezpośredniego kontaktu 

z nauczycielami oraz rówieśnika-
mi z pewnością odbiły się nega-
tywnie na wiedzy wielu uczniów 
i ich samopoczuciu. Czy w tym 
roku sytuacja może się powtó-
rzyć?

Obecnie dwoma dawkami za-
szczepionych jest 48,8 proc. Po-
laków, jeśli chodzi o nastolat-
ków jest to od 30 do 40 proc. 
Jak potwierdziły władze oświa-
towe, dzieci nie będą dzielone 
na zaszczepionych i niezaszcze-
pionych, gdyż „taki podział był-
by niesprawiedliwy”. Rząd jednak 
zwrócił się do dyrektorów szkół 
i wychowawców o zachęcanie 
do szczepień i przeprowadzenie 
akcji informacyjnej wśród dzie-
ci młodzieży. Specjaliści zalecają, 
by szczepić uczniów, ostrzegają, 
że COVID-19 może stać się teraz 
chorobą dzieci, gdyż zaszczepie-
ni dorośli są bardziej chronieni. 
Dr Paweł Grzesiowski, pediatra, 
immunolog i ekspert Naczelnej 
Rady Lekarskiej ds. COVID-19, 
stwierdził, iż wirus Delta w szko-
łach jest zagrożeniem, bo to naj-
gorsza z dotychczas znanych mu-
tacji wirusa. Utrzymanie dystansu 
w szkołach jest bardzo trudne, 
a – jak dodał – wirus Delta prze-
mieszcza się drogą powietrzną 
i żeby się zarazić, nie trzeba mieć 
kontaktu twarzą w twarz.

– Zgodnie z wytycznymi, 
w pierwszym tygodniu przepro-
wadzimy akcję informacyjną, 
a w kolejnym tygodniu zbierać 
będziemy deklaracje od rodzi-
ców i uczniów – powiedziała Jo-
anna Wojtynek, dyrektor I LO im. 
Kruczkowskiego. – I w kolejnym 
tygodniu powinny rozpocząć się 
szczepienia. Nie wiemy jednak ilu 
będzie chętnych, a od tego będzie 
zależała organizacja szczepień.

zalecenia i obostrzenia
Nauka stacjonarna nadal będzie 
odbywała się w warunkach ob-
ostrzeń. Ministerstwo zaleca sto-
sowanie maseczek ochronnych 
w przestrzeniach wspólnych, gdy 
nie można zachować dystansu, 
mycie powierzchni detergentem 

lub dezynfekcja środkiem dezyn-
fekującym przed i po zajęciach, 
częste mycie rąk lub dezynfekcja 
rąk, ochrona podczas kichania 
i kaszlu, unikanie dotykania oczu, 
nosa i ust, wietrzenie klas przed, 
po i w trakcie zajęć oraz przerw, 
a także w dni wolne od zajęć, za-
chowywanie dystansu społeczne-
go – minimalna odległość między 
osobami: 1,5 m. Rekomendowane 
są szczepienia dla pracowników 
szkół oraz uczniów w określonych 
grupach wiekowych (obecnie 
przeciw COVID-19 szczepione 
mogą być dzieci starsze i nasto-
latkowie – w wieku od 12 do 18 
lat i osoby pełnoletnie).

– Podobnie jak w poprzednim 
roku, uczniowie będą „przypisa-
ni” do sal lekcyjnych i przecho-

dzić będą na zajęcia w grupach, 
zakładając maseczki w częściach 
wspólnych. O ile to możliwe i aura 
pozwoli, część zajęć odbywać się 
będzie poza szkołą, na wolnym 
powietrzu – dodała J. Wojtynek.

remonty i inwestycje
– W czasie wakacji wymalo-
waliśmy kilka sal lekcyjnych 
i przedszkolnych – maluchów, 
średniaków oraz korytarz i szat-
nię – stwierdziła Aleksandra 
Klimczewska, dyrektor Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 
w Cielmicach. – Wyremontowa-
ne zostały również boczne schody 
i strych, uporządkowany został 
teren wokół szkoły. Co roku trze-
ba wykonywać prace remontowe, 
bo zawsze jest coś, co wymaga 

naprawienia. Szkoła jest bardzo 
dobrze przygotowana do nauki 
stacjonarnej i już czekamy na na-
szych uczniów.

Podobne remonty odbyły 
się w wielu tyskich placówkach 
– łącznie wydano na nie 3 mln zł. 
Na wiele z nich miasto uzyskało 
dofinansowanie ze środków ze-
wnętrznych. Jedną z większych 
jest modernizacja dachu w Szkole 
Podstawowej nr 13 przy al. Nie-
podległości 108, w tym wykona-
nie dachu ekstensywnego („zie-
lonego”) nad salą gimnastyczną. 
W czterech szkołach rozpoczę-
to również większe inwestycje, 
w tym termomodernizację szkół 
podstawowych – nr 5, 7, 11 i 17 
(łączny ich koszt to 16 mln zł, 
z czego 8 mln zł pochodzi z dofi-
nansowania pozyskanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego). Nieba-
wem ma się rozpocząć rozbudo-
wa Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 3 przy ul. Cmentarnej.

Bez akademii
Ze względów epidemiologicz-

nych nie jest w tym roku orga-
nizowane miejskie rozpoczęcie 
roku szkolnego. Na ogół placów-
ki oświatowe nie planują akade-
mii czy zbiórek z tej okazji, może 
za wyjątkiem klas I-III, a w szko-
łach ponadpodstawowych – klas 
pierwszych podzielonych na gru-
py w różnych godzinach. W więk-
szości szkół uczniowie rozpoczną 
zajęcia w klasach, z wychowawca-
mi. leszek sobieraj ●

staCjonarnie, z oBostrzeniami...
14.623 ucznióW rozpocznie naukę W TySKIch SZKOłAch WSZySTKIch TyPóW

Ciekawe, czy wszyscy uczniowie cieszą się na nowy rok szkolny tak, jak dzieciaki z tyskiej SP 36.
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skończyŁy się Wakacje i W środę, 1 Września 
rozpocznie się rok szkolny 2021/2022 
i co najWażniejsze – rozpocznie się stacjonarnie. 
naukę W tyskich szkoŁach Wszystkich typóW 
rozpocznie 14.623 ucznióW.
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Prezydent Miasta Tychy
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 

przy al. Niepodległości 49 został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych, 
przewidzianych do sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności gruntu w trybie 

bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców dotyczący:

• lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku wielolokalowym przy ul. Czystej 23;
• lokalu mieszkalnego nr 76 w budynku wielolokalowym przy ul. Cichej 14.

Ogłoszenie 
Prezydenta Miasta Tychy

Działając na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., 
poz.753 ze zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 
ze zm.), art. 113 ust. 6 oraz art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – gospodarce 

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

Prezydent Miasta Tychy zawiadamia
Na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy wywieszone zostało 
obwieszczenie o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Tychy nr 69/2021 z 20 sierpnia 2021 roku 
ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym 
oznaczoną jako działka nr 2295/108 o pow. 0,0064 ha (KW Wykaz 1073 Tychy) położoną 
przy ul. Piaskowej przejętą przez Gminę Tychy w związku z realizacją inwestycji drogowej 
pn.: „budowa ulicy Palmowej i Piaskowej w Tychach – cz. II ulica Piaskowa (droga gminna 
klasy L)”.
Obwieszczenie to uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Znak Sprawy: GGN.6833.37.2020

komunikaty

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

przy al. Niepodległości 49, został wywieszony wykaz  

nieruchomości przewidzianych do :

− sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego  nieruchomości oznaczonych jako działki 

numer:

• 4284/69 o pow. 608 m2 przy ul. Żorskiej/Nowej  w Tychach,

• 4285/69 o pow. 642 m2 przy ul. Żorskiej/Nowej  w Tychach,

• 4286/69 o pow. 643 m2 przy ul. Żorskiej/Nowej  w Tychach,

• 4287/69 o pow. 657 m2 przy ul. Żorskiej/Nowej  w Tychach,

• 4288/69 o pow. 1 012 m2 przy ul. Żorskiej/Nowej  w Tychach,

• 4289/69 i 4292/69 o łącznej pow. 879 m2 przy ul. Żorskiej/Nowej  w Tychach,

• 4291/69 o pow. 521 m2 przy ul. Żorskiej/Nowej  w Tychach,

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

przy al. Niepodległości 49, został wywieszony wykaz 
nieruchomości przewidzianych do:

− sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 227/21 o pow. 677 m2, 

położonej w Tychach przy ul. Czułowskiej.

Kilka dni przed uroczystościami 
odwiedziliśmy jeden z domów 
przy ul. Spokojnej, gdzie od tygo-
dni spotykają się panie z dzielni-
cy JUWe. – Co my tu robimy, no 
ozdoby robimy. Od lat się spotka-
my i przygotowujemy dożynkowe 
ozdoby kościelne. To już trady-
cja, która przechodzi z pokolenia 
na pokolenie. Nas uczyły nasze 
matki, a one uczyły się od swoich 
– opowiada jedna z pań. 

majestatyczne korony ze zbóż
Tradycją jest plecenie korony do-
żynkowej czy, inaczej mówiąc, 
dożynkowego wieńca. Kiedyś 
przygotowywały je kobiety i mło-
de dziołchy. Często przywilej ten 
należał do najbardziej pracowi-
tych żniwiarek. Dziś te misterne 
konstrukcje wykonują najczęściej 

panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
lub innych lokalnych organizacji. 
Majestatyczne korony lub wianki 
dożynkowe wyplatane są z róż-
nych rodzajów zbóż: pszenicy, 
żyta, jęczmienia i owsa. Kłosy te 
są specjalnie wybrane i pozosta-
wione na polu. Jest to pozostałość 
elementów archaicznych, kiedy 
pozostawiano na pustym polu pas 
lub kępę niezżętego zboża. Była 
to forma składania ofiar bóstwom 
urodzaju.

– Wykonanie korony dożyn-
kowej wymaga często skompli-
kowanej konstrukcji z drutów, 
drucików i sznurków. Do wień-
ców dodawane są także żywe lub 
suszone kwiaty i zioła, orzechy 
i owoce. Przygotowujemy też 
mniejsze wianki czy inne ozdo-
by. Dla nas jest to świetna za-

bawa. Spotykamy się popo-
łudniami w kilkanaście osób 
i pracujemy do zmierzchu. 
Świetnie się przy tym bawimy. 
Zawsze któraś przyniesie cia-
sto, napoję czy coś mocniejsze-
go. Śpiewamy, plotkujemy, żar-
tujemy i pleciemy.

Wieniec zanoszony jest 
rano do kościoła na poświęce-
nie. Do dziś funkcjonuje wiara, 
że skupia on w sobie moce, które 
decydują o płodności, przyszło-

rocznym urodzaju i wzroście 
zbóż. Są to wierzenia magiczne 
zaczerpnięte z kultur prasłowiań-
skich. W ten sposób dziękowano 
bogom za plony, składając ofiary 
bóstwom urodzaju.

Warto przypomnieć, że dożyn-
ki, nazywane na Śląsku „żniw-
nym”, to święto plonów. Są uko-
ronowaniem całorocznej pracy 
rolników połączonym z obrzęda-
mi dziękczynnymi za ukończenie 
żniw i prac polowych. kp ●

Miasto tychy 
(WydziaŁ rozWoju 
Miasta i Funduszy 
europejskich) 
pozyskaŁo 
doFinansoWanie 
W Wysokości 
999 999,00 zŁ ze środkóW 
europejskich (prograM 
rozWoju obszaróW 
Wiejskich na lata 2014-
2020) na przebudoWę 
Miejskiego targoWiska 
przy al. bielskiej 
W tychach.

Projekt zakłada budowę no-
wych elementów infrastruktu-
ry (m.in. stragany o konstruk-
cji drewnianej, kiosk handlowy 
wolnostojący, wiaty magazynowe 
i śmietnikowe, wykonanie sieci 
energetycznej, wodno–kanaliza-
cyjnej i deszczowej dla budyn-
ków, montaż elementów małej 
architektury, nasadzenia zieleni) 
oraz przebudowę istniejących 
(m.in. budynek administracyjno
–techniczny, termomodernizacja 
kiosków handlowych, wymiana 
słupów oświetlenia ulicznego). 
Ponadto, w celu obniżenia kosz-
tów eksploatacji obiektu, zapla-
nowany został montaż instala-
cji fotowoltaicznej na obiektach 
handlowych i budynku admini-
stratora.

Realizacja przedsięwzięcia 
przyczyni się do uporządkowa-

nia przestrzeni administrowane-
go przez spółkę „Śródmieście” 
targowiska, które zajmuje obszar 
5.286 m kw. Wpłynie to na pod-
niesienie jakości świadczonych 
tam usług oraz poprawę warun-
ków sprzedaży i obsługi klientów, 
a także obniży koszty eksploatacji 
obiektu i pozwoli utrzymać do-
tychczasowe, niskie opłaty czyn-
szowe. Zakłada się także wpływ 
inwestycji na rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości w sektorze 
rolno–spożywczym oraz wzrost 
konkurencyjności producentów 
rolnych i integrację łańcucha rol-
no-spożywczego.

Nowoczesne, miejskie tar-
gowisko ma stać się miejscem 
sprzedaży lokalnych produk-
tów z ekologicznych upraw wy-
produkowanych na okolicznych 
terenach wiejskich. Niewątpli-
wym atutem przebudowywanej 
infrastruktury jest prowadzenie 
sprzedaży na wolnym powie-
trzu, co minimalizować będzie 
możliwości zakażenia wirusem 
SARS-2.

Wkrótce zostanie podpisana 
stosowna umowa Miasta Tychy 
z wojewódzkimi władzami sa-
morządowymi, które są operato-
rem Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Zakończenie realizacji planowa-
nej inwestycji przewidywane jest 
na grudzień 2022 roku.
 rn ●

targ na Bielskiej 
po noWemu
tychy pozyskaŁy kolejny Milion zŁotych ZE ŚRODKóW 
uNII EuROPEjSKIEj.

korona już się roBi
tradycyjnie na pierWszą niedzielę Września 
ZAPLANOWANO mIEjSKIE DOżyNKI.

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

przy al. Niepodległości 49 na parterze, został wywieszony wykaz nieruchomości 
przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 

położonych w Tychach u zbiegu ulic Oświęcimskiej i Beskidzkiej 
oznaczonej jako działki nr:

• działka 1222/121 o pow. 0,3632 ha, użytek Bz, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator 
nr 247701_1.0001.AR_7.1222/121, księga wieczysta prowadzona jest dla 4 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 2,0036 ha, a działka wpisana jest pod nr 1.

• działka 1224/121 o pow. 0,2233 ha, użytek RIVa, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator 
nr 247701_1.0001.AR_7.1224/121, księga wieczysta prowadzona jest dla 6 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 0,8177 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.

• działka 642/121 o pow. 0,2553 ha, użytek RIVa, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator 
nr 247701_1.0001.AR_7.642/121, księga wieczysta prowadzona jest dla 6 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 0,8177 ha, a działka wpisana jest pod nr 1.

• działka 3404/121 o pow. 0,0941 ha, użytek RIVa, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator 
nr 247701_1.0001.AR_7.3404/121, księga wieczysta prowadzona jest dla 6 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 0,8177 ha, a działka wpisana jest pod nr 5.

• działka 3405/121 o pow. 0,1216 ha, użytek RIVa, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator 
nr 247701_1.0001.AR_7.3405/121, księga wieczysta prowadzona jest dla 6 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 0,8177 ha, a działka wpisana jest pod nr 6.

• działka 447/121 o pow. 0,5134 ha, użytek RIVa, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator 
nr 247701_1.0001.AR_7.447/121, księga wieczysta prowadzona jest dla 1 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 0,5134 ha, a działka wpisana jest pod nr 1.

• działka 1387/2 o pow. 0,5617 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator 
nr 247701_1.0004.AR_1.1387/2, księga wieczysta prowadzona jest dla 2 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 0,6057 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.

• działka 1389/2 o pow. 0,0630 ha, użytek dr, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator 
nr 247701_1.0004.AR_1.1389/2, księga wieczysta prowadzona jest dla 2 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 0,0653 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.

• działka 1391/2 o pow. 0,2370 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator 
nr 247701_1.0004.AR_1.1391/2, księga wieczysta prowadzona jest dla 1 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 0,2831 ha, podział działki 704/2 nie został jeszcze ujawniony 
– złożony wniosek 27.07.2021.

• działka 763/1 o pow. 0,9166 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice k. m. 1, identyfikator 
nr 247701_1.0004.AR_1.763/1, księga wieczysta prowadzona jest dla 1 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 0,9166 ha, a działka wpisana jest pod nr 1.

• działka 1292/1 o pow. 0,7890 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator 
nr 247701_1.0004.AR_1.1292/1, księga wieczysta prowadzona jest dla 4 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 0,9210 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.

• działka 1393/2 o pow. 0,2059 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator 
nr 247701_1.0004.AR_1.1393/2, księga wieczysta prowadzona jest dla 2 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 0,2218 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.

• działka 1395/2 o pow. 0,8169 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator 
nr 247701_1.0004.AR_1.1395/2, księga wieczysta prowadzona jest dla 1 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 0,8823 ha, podział działki 803/2 nie został jeszcze ujawniony 
– złożony wniosek 27.07.2021

• działka 1332/1 o pow. 0,1241 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator 
nr 247701_1.0004.AR_1.1332/1, księga wieczysta prowadzona jest dla 3 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 0,9214 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.

• działka 1333/1 o pow. 0,4796 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator 
nr 247701_1.0004.AR_1.1333/1, księga wieczysta prowadzona jest dla 3 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 0,9214 ha, a działka wpisana jest pod nr 3.

komunikat

PrOgram DOżyNek 2021

5 WrZeśNia, tychy-urBaNOWice:
gODZ. 11 – msza święta w parafii pw. matki Bożej Pośredniczki 
Wszelkich łask;
gODZ. 12.30 – korowód dożynkowy z Orkiestrą Dętą KWK „Piast” 
spod kościoła na miejsce imprezy (ul. Przejazdowa 8);
gODZ. 13 – przywitanie władz miasta i tradycyjne dzielenie 
chlebem
gODZ. 15 – występ zespołu urbanowiczanki ze Stowarzyszenia 
Koła Gospodyń w Tychach-urbanowicach;
gODZ. 16 – rodzinny spektakl lalkowy pt. „Księżycowe opowie-
ści” – Wędrowny Teatr Lalek Teatr małe mi z łodzi;
gODZ. 17 – „Biesiada dożynkowa” – Kapela z Naszego miasteczka;
gODZ. 18.45 – spektakl pt. „Afera makbecioka”- Teatr dla Doro-
słych w Bieruniu;
gODZ. 20 – koncert: Bernadeta Kowalska z Przyjaciółmi.
Atrakcje dodatkowe: warsztaty, gry i zabawy dla dzieci z Lufci-
kiem na Korbkę w ogrodzie Klubu mcK urbanowice, gastrono-
mia, stoiska promocyjne.

tegoroczne obchody śWięta plonóW odbędą 
się W najbliższą 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 
będzie W urbanoWickiM kościele pW. Matki bożej 
pośredniczki Wszelkich Łask.

Gospodynie z dzielnicy JUWe od tygodni przygotowują 
tradycyjną dożynkową koronę.

reklama
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mamy nowoczesną oczyszczalnię, ale jest 
problem. w godzinach nocnych po prostu 
śmierdzi i wiem, jaka jest tego przyczyna. 
taka sytuacja zdarza się od czasu do czasu, 
ostatnio w nocy przed dwoma tygodniami. 
wziąłem rower i pojechałem w miejsce, 
z którego jak przypuszczałem śmierdzi. 
rów zakończony jest przepustem i tutaj 
widać co przepływa przez rów – fekalia, 
papier toaletowy, itd. byłem zaskoczony 
tą sytuacją, bo z tego wynika, że nocą 
do gostynki spuszczane są nieoczyszczone 
ścieki. kiedy wiatr zawieje w stronę 
zabudowań czuć przykry odór.
aNDrZej DZiuBa: – ja też jestem 
zaskoczony tym, co pan mówi. Spół-
ka RcGW jest szczególnie wyczulona 
na sprawy związana z ekologią, prze-
strzega wszelkich norm. Poza tym nie 
widzę powodów dla jakich miałaby 
spuszczać nieoczyszczone ścieki, 

bo wszystko funkcjonuje sprawnie 
i normalnie. Oczywiście musimy 
to sprawdzić zwłaszcza, że na bieżąco 
monitorowana jest jakość wody, czuj-
niki są zamontowane przed oczyszczal-
nią i za spustem z oczyszczalni i wie-
my, jaka woda płynie Gostynką przed 
oczyszczalnią i jaka płynie za nią.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie 
także ze Zbigniewem Gieleciakiem, 
prezesem Regionalnego centrum 
Gospodarki Wodno-Ściekowej:

– Tyska oczyszczalnia ścieków 
spełnia wszystkie normy związane 
z procesem oczyszczania ścieków. Kil-
kustopniowy proces technologiczny 
zapewnia utrzymanie prawidłowych, 
określonych prawem parametrów 
ścieków oczyszczonych. Pierwszym 
stopniem oczyszczania ścieków jest 
proces mechaniczny, gdzie wydziela-

ne są największe części zanieczyszczeń 
w tym folie, papiery, gałęzie, kamienie, 
piasek itp. Tak wstępnie oczyszczone 
ścieki trafiają na część biologiczną, 
a następnie ścieki oczyszczone kie-
rowane są do rzeki Gostyni, zgodnie 
z otrzymanym pozwoleniem wodno
-prawnym. Wszystkie ścieki trafiające 
do oczyszczalni ścieków Tychy urba-
nowice (zarówno w dzień jak i w nocy) 
przechodzą ww. proces oczyszczania 
i nie ma możliwości, żeby po tak prze-
prowadzonym procesie technologicz-
nym trafiały do rzeki zanieczyszcze-
nia opisane przez mieszkańca. Tyska 
oczyszczalnia posiada dwa kanały 
odpływowe: jeden główny i awaryj-
ny. Kanałem głównym ścieki oczysz-
czone są odprowadzane do rzeki 
Gostyni, wylot kanału jest czysty, nie 
ma tam śladów żadnych zanieczysz-

czeń (zdjęcie nr 1). Kanały awaryjne 
używane są jedynie w wyjątkowych 
przypadkach tj. np. powódź. Kanały 
awaryjne nie były wykorzystywane 
do odprowadzania ścieków już od po-
nad 10 lat i odpływ z kanału jest czysty 
(zdjęcie nr 2)

W związku z powyższym prośmy 
o kontakt osobę, która zlokalizowa-
ła miejsce zanieczyszczenia, w celu 
dokładnego określenia ww. miejsca 
i zweryfikowania czy miejsce to jest 
własnością RcGW SA i jest zarządza-
ne przez spółkę Zwracam się z prośbą 
o bezpośredni kontakt z kierownikiem 
oczyszczalni markiem Pieczykolanem 
(tel. 607-872-070) w celu wyjaśnienia 
zaistniałej sytuacji i określenia dokład-
nego miejsca, które zostało zlokalizo-
wane jako miejsce zrzutu nieoczysz-
czonych ścieków. ls

chodzi mi o ul. dmowskiego. były 
robione chodniki, krawężniki, 
ale pozostały dziury, głębokie 
rowy i trudno jest przejść. 
a mieszkają tu ludzie z różną 
niepełnosprawnością, niektórzy 
poruszają są na wózkach, inni 
z balkonikami, jest też osoba 
niedowidząca. to nie jest długi 
odcinek, zaledwie około 100 m. 
bardzo proszę o interwencję w tej 
sprawie.
aNDrZej DZiuBa: 
– W tym miejscu zakończyły się 
prace związane z chodnikami 
i z tego co wiem, lada dzień 
ekipa budowlana ma przystąpić 
do wykonania nowej nakładki 
jezdni. teren ten więc na pewno 
będzie uporządkowany.

niech pan coś zrobi 
z piłkarzami gks! potrzebny 
byłby dobry analityk, który 
potrafiłby rozpracować rywali 
i podpowiedział jak nasi mają 
grać. można by np. zatrudnić 
strejlaua, on pokierowałby 
drużyną online. coraz trudniej 
mi kibicować, bo kiedy grają mecz, 
muszę brać relanium.
– Mam nadzieję, że piłkarze 
w końcu się obudzą i nie trzeba 
będzie brać tak mocnych środ-
ków. Przecież w jeden miesiąc 
nie da się zapomnieć jak się gra 
w piłkę. Wiosną grali bardzo 
dobrze, mieliśmy też trochę 
pecha, ale awans był tuż tuż… 
Niestety, na pewne sprawy nawet 
prezydent nie ma wpływu.

mam właściwie prywatna sprawę. 
chodziłem na basen do wodnego 
parku, wykupiłem karnet za 200 
złotych. ale przyszła epidemia 
i obiekt był zamknięty. do wyko-
rzystania pozostało mi 130 złotych. 
niby niewiele, ale chodzi też o za-
sadę. kiedy przyszedłem do aqua-
parku z tym karnetem usłyszałem, 
że nie jest ważny, że mogę się 
zwrócić nawet do prezydenta, jeśli 
chcę, żeby mi zwrócono pieniądze. 
no więc dzwonię...

– Jeśli nie z własnej winy nie 
wykorzystał pan limitu to jest 
oczywiste, że powinien mieć 
pan możliwość wykorzystania 
go teraz lub otrzymać zwrot 
pieniędzy. Dowiem się dlaczego 
w ogóle doszło do takiej sytuacji. 
Z tego co się orientuję, ważność 
wszystkich kart w związku 
z czasowym zamknięciem 
Wodnego Parku Tychy została 
przedłużona do końca lipca. 
Proszę pana raz jeszcze o kontakt 
z Wodnym Parkiem – będziemy 
sprawę wyjaśniali.

został wybudowany łącznik 
ul. oświęcimskiej z ul. serdeczną. 
dobrze funkcjonuje, ale wiele osób 
zaczęło jeździć ul. urbanowicką. 
na przełomie zmian w strefie 
jedzie tu auto za autem. to aż 
niemożliwie… chciano kiedyś 
zrobić z ul. urbanowickiej drogę 
lokalną, postawić odpowiednie 
znaki i sprawa byłaby rozwiązana. 
skoro jest łącznik, nich jeżdżą 
łącznikiem, ale nikomu nie chce się 
nawracać na rondzie, by zjechać 
potem łącznikiem. trzeba wrócić 
do tego pomysłu i postawić 
odpowiednie oznakowanie, 
że to droga tylko dla mieszkańców. 
poza tym, jak kilka razy stanie 
tu policja, to się oduczą tędy 
jeździć.
– Ta ulica już ma charakter 
lokalny, ale mentalności ludzi się 
nie zmieni, więc pewnie trzeba 
będzie rzeczywiście postawić 
odpowiednie znaki. Sprawą musi 
się zająć Wydział Komunikacji, 
zbadać jak to wpłynie na ruch 
w tym rejonie.

dzwonię odnośnie parku 
północnego. powstał tutaj 
urządzony na dziko pumptrack. 
młodzież zrobiła skocznie wysokie 
na ok. 3 metry. dzwoniłam 
do wydziału komunalnego, ale 
w ogóle nie reagują. poza tym 
ta część parku wygląda okropnie 
– jest pełno śmieci, opony, 
a kanału odprowadzającego 

wodę nikt nie czyści i jest zatkany 
od dwóch lat.
– Zaczęliśmy modernizować 
ten park od strony Liceum in. 
Kruczkowskiego, inwestując 
niemałą kwotę. Chcemy, 
by cały Park Północny był 
zagospodarowany, ale zachował 
swój naturalny charakter, 
by stał się jednym z ulubionych 
miejsc, często odwiedzanych 
przez mieszkańców. Dlatego 
zajmiemy się tym problemem 
w najbliższym czasie. Dziękuję 
za tę informację.

chciałam się dowiedzieć, kiedy 
będzie otwarty dps „dobre 
miejsce” w kobiórze
– Dobiegają końca odbiory 
straży pożarnej, czekamy na koń-
cowe protokoły oraz na zgodę 
wojewody na użytkowanie 
obiektu. Dopiero po uzyskaniu 
tej zgody na funkcjonowanie 
DPS będzie można przyjmować 
wnioski. Wszelkich informacji 
w tej sprawie udziela Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
do którego także trzeba się 
będzie zwrócić, by dopełnić 
formalności, związanych 
z przyjęciem do domu pomocy.

w tychach powstaje coraz więcej 
murali. mam pomysł, by z okazji 
100. rocznicy powrotu do polski 
części górnego śląska, w tym 
tychów, na jednym z budynków 
przy al. piłsudskiego wykonać 
mural, upamiętniający 
to wydarzenie. mógłby on 

przedstawiać marszałka józefa 
piłsudskiego, który odznacza 
tyszanina, zastępcę komendanta 
na powiat pszczyński polskiej 
organizacji wojskowej stanisława 
krzyżowskiego orderem Virtuti 
militari albo rodzeństwa 
krzyżowskich, bardzo zasłużonych 
dla polskości tych ziem.
– To bardzo interesujący pomysł. 
Murale nie tylko upiększają 
miasta, ale są też formą upamięt-
nienia osób i wydarzeń. Teraz 
powstaje mural poświęcony 
Ryśkowi Riedlowi i nic nie stoi 
na przeszkodzie, by kolejnym 
był właśnie mural, o którym pan 
mówi. Temat przekażę Miejskie-
mu Centrum Kultury.

dzwoniłem do pana 
na dyżur w ubiegłym roku. chodzi 
mi o chodnik od zespołu szkól nr 
6 do ul. uczniowskiej, około 40 
metrów. obiecał pan, że zrobicie 
to w ramach bieżących remontów, 
ale nie został wykonany. 
mówiłem też o nowej nawierzchni 
ul. uczniowskiej od nr 14 do 50. 
dwa, trzy razy od naszej rozmowy 
już naprawiono dziury. wie 
pan jak teraz ta ulica wygląda? 
to po prostu pajęczyna upstrzona 
kupami asfaltu.
– Nie wiem czy to będzie jakieś 
usprawiedliwienie, ale tempo 
inwestycji, w tym drogowych 
jest obecnie bardzo wysokie. 
Obecnie mamy 44 otwarte 
inwestycje na terenie Tychów 
i pewne rzeczy z bieżących 
spraw nam umknęły. Muszę 

otwarcie przyznać, że realny 
termin wykonania remontów 
na ul. Uczniowskiej to przyszły 
rok. Pyta pan też czy ktoś nad-
zoruje inwestycje? Tak, jednak 
brakuje ludzi do pracy. Mamy 
zaledwie czterech inspektorów 
z odpowiednimi uprawnieniami. 
Na każdego przypada więc 11 
dużych inwestycji, które trzeba 
dopilnować – przygotować 
projekt, przetargi, nadzorować 
wykonawców i wreszcie rozliczyć 
finansowo. To są wielkie 
pieniądze, więc odpowiedzial-
ność także jest wielka. Szukamy 
ludzi, dajemy ogłoszenia, ale 
chętnych do pracy nie ma. 
To są oczywiście nie pana, ale 
moje problemy, ale mówię o nich 
dlatego, by pan zrozumiał, 
że to nie jest tak, że się komuś 
nie chce, że lekceważymy tego 
typu głosy.

kolejne pytanie tego samego 
rozmówcy dotyczyło remontu 
wiaduktu na ul. grota roweckiego:
czy nie lepiej było najpierw 
zrobić kładkę dla pieszych, 
żeby nie trzeba było obchodzić 
2 kilometry, żeby dostać 
się do stokrotki? poza tym 
całe tychy są rozkopane, 
zamknięto wiele skrzyżowań, 
robią się kilometrowe korki. 
wy tylko wystawiacie faktury, 
a my tyszanie za to płacimy 
z naszych podatków.
– Pewnie pan nie wie, ale 
żeby zamknąć ruch kolejowy 
i wykonywać jakiekolwiek 
prace na linii kolejowej, wiąże 
się to z olbrzymimi proble-
mami z koordynacją ruchu 
pociągów i kosztami. Budo-
wanie najpierw jednej kładki, 
a potem mostu i rozbieranie 
tej kładki podrożyłoby koszty 
inwestycji w sposób dramatycz-
nie wysoki. A przecież mówił 
pan, że to są pana pieniądze, 
z pańskich podatków… 
Proszę zrozumieć, że nikt nie 
robi na złość mieszkańcom, 
to nie jest tak, że ktoś nie 
pomyślał. Wszystko było 
przeanalizowane, skalkulowane 
zostały koszty. Były argumenty 
za i przeciw i zapadły takie, 
a nie inne decyzje. Prowadzone 
prace rzecz jasna wiążą się 
z pewnymi niedogodnościami, 
ale tak jest zawsze przy tego 
typu inwestycjach. Wszyscy 

musimy uzbroić się w cierpli-
wość.

rozkopano skrzyżowanie 
al. piłsudskiego i ul. ks. 
tischnera. wymieniono latarnie 
i za to dziękuję, ale teraz 
jest tu bałagan – puzzle 
leżą na chodnikach, a ubytki 
są wysypane grysem.
– Skrzyżowanie, o którym pan 
mówi, będzie kończone jeszcze 
w tym roku, więc proszę nam 
dać nam trochę czasu na dokoń-
czenie prac i uporządkowanie 
terenu.

co z zaniedbanym parkiem 
łabędzi? czy planowane jest jego 
zagospodarowanie?
– Systematycznie zajmujemy 
się naszymi parkami: Park 
Południowy, Park Jaworek, Park 
Północny już modernizujemy. 
Przyjdzie także kolej na Park 
Łabędzi, jednak chcemy, by był 
on jak najbardziej naturalny 
– z ładnymi alejkami, ławkami, 
odpowiednim oświetleniem, 
ale bez placów zabaw, jak 
np. w Parku Jaworek, gdzie 
mamy skatepark i będzie wodny 
plac zabaw. Myślę, że Parkiem 
Łabędzi zajmiemy się nie 
wcześniej, jak w przyszłym roku.

mieszkam przy terenach 
przemysłowych i chodzi 
mi o hałas, jaki nam dokucza 
na ulicach stolarskiej, 
kowalskiej, przyjazdowej. jest 
tu hydrobudowa, lear, terminal 
żabka… czy jest możliwość 
wybudowania częściowych 
ekranów?
– Zanotowałem pana 
prośbę. Nie będzie to jednak 
łatwy temat. Hałas to sprawa 
subiektywna, konieczne byłoby 
zidentyfikowanie głównych 
źródeł hałasu, bo ekrany nie 
wszędzie da się postawić. 
Jeśli ma pan kontakt z którymś 
z radnych z Urbanowic…

– tak, z panią edytą danielczyk.
– To bardzo proszę się z nią 
skontaktować i wspólnie spotka-
my się na wizji lokalnej, na którą 
zaprosimy także specjalistów 
w zakresie hałasu, budowy 
ekranów, itd. Ta sprawa wymaga 
wizytacji w terenie i zasięgnięcia 
opinii fachowców.
leszek sobieraj ●

spraWy Wielkie i małe
prezydent tychóW andrzej dziuba ODPOWIADAł NA PyTANIA cZyTELNIKóW „TWOIch TychóW” (2)

Andrzej Dziuba.
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We Wtorek, 17.08 prezydent tychóW andrzej 
dziuba przez póŁtorej godziny dyżuroWaŁ 
przy redakcyjnyM teleFonie. teleFon dzWoniŁ 
bez przerWy, Mieszkańcy zgŁaszali Wiele 
spraW, zaróWno tych dotyczących Miasta, jak 
i pryWatnych. niektórzy przygotoWali po kilka 
pytań na nurtujące ich spraWy, a ci, którzy nie 
Mogli się dodzWonić, nadesŁali pytania MailoWo. 
oto kolejna część relacji z prezydenckiego dyżuru.
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26 sierpnia w restauracji 7 Samu-
rai SUSHI odbyły się zajęcia Uni-
wersytetu Małego Przedsiębior-
cy, w którym wzięły udział dzieci 
z przedszkoli SportArt.

– W ramach projektu przewi-
dziano gry logiczne i strategicz-
ne, które będą miały za zadanie 
wyzwolić w dzieciach małych 
przedsiębiorców. UMP jest bez-
płatnym i innowacyjnym pro-
gramem, dzięki któremu dziecko 
pozna czym naprawdę jest przed-
siębiorczość i wyzwoli w sobie ta-
kie cechy jak: zaradność, komuni-
katywność, kreatywność. Zajęcia 
poprowadzi grupa doświadczo-

nych trenerów, wykładowców 
akademickich i psychologów. 
Realizatorem projektu jest Fun-
dacja „Europa House” – relacjo-
nuje Patryk Szczygieł, pomysło-
dawca UMP.

W miniony czwartek dziecia-
ki sprzedawały lemoniadę, którą 
przygotowali sushi mistrzowie 
z 7 Samurai SUSHI. – Zaangażo-
waliśmy się w projekt, bo uwa-
żamy, że to genialna sprawa 
– mówi Anne Sophie-Basta 
właściciel restauracji. – Dzieci 
przygotowały naklejki na bu-
telki, własnoręcznie je okleiły 
i sprzedawały w Pasażu Kultu-

ry Andromeda. Cały dochód zo-
stał przeznaczony na zakupienie 
nagród dla dzieciaków. To było 
bardzo edukacyjne. Poza tym 
chcemy, żeby nasza restaura-
cja była miejscem, gdzie się 
po prostu dzieje. Na przykład 
w czwartki prowadzimy bezpłat-
ne warsztaty dla dzieci z robie-
nia sushi. Wystarczy się wcześ-
niej zapisać pod numerem 731 
151 777 – dodaje.

Wszystkich zainteresowanych 
Uniwersytetem Małego Przedsię-
biorcy odsyłamy na adres ump@
europahouse.eu lub pod numer 
530 823 007. kp ●

przez dWa tygodnie 
W tychach trWaŁy 
MiędzynarodoWe 
Warsztaty Meetings 
oF design students 
czyli Meds revival 
2021. do naszego 
Miasta przyjechaŁo 
60 projektantóW 
z ponad 20 krajóW. 
WystaWa Wieńcząca 
pracę MŁodych 
architektóW MiaŁa 
Miejsce W broWarze 
obyWatelskiM.

– Hasłem przewodnim tyskiej edy-
cji MEDS jest rewitalizacja – mó-
wiła na inauguracji Hanna Skoczy-
las zastępca prezydenta Tychów ds. 
zrównoważonego rozwoju. – Nie 
da się nie zauważyć, że wszystkie 
miasta Śląska przechodzą lub już 
przeszły, głęboką rewitalizację. 
Jako samorządowcy mamy świa-
domość, że te zmiany są nieunik-
nione i wymagają od nas podejścia 
do przestrzeni z otwartą głową. 
Pomimo doświadczenia i specja-
listycznej wiedzy nie zawsze uda-
je się uniknąć błędów, dlatego tak 
ważnym jest, aby być otwartym 
na zmiany, wymianę doświad-
czeń i rozmowę. Nasze działania 
zawsze dążą w kierunku zmian, 
czy to w architekturze miejskiej, 
czy płaszczyźnie społecznej i za-
wsze nastawione są na progres. 
W obecnych czasach mamy tę 
świadomość, że rewitalizacja infra-

strukturalna nie jest możliwa bez 
głębokiej rewitalizacji społecznej 
i takie działania też podejmujemy 
– mówiła prezydent.

siedem na Śląsku, cztery 
w tychach
W ramach tegorocznej edycji 
warsztatów powstało 7 projek-
tów miejskich na Śląsku w tym 
cztery w Tychach. Na terenie 
Browaru Obywatelskiego po-
wstała podświetlona instalacja 
w mozaikowym stylu oraz pawi-
lon z materiałów pochodzących 
z demontażu. Park Suble wzbo-
gacił się o lustrzaną altankę, zaś 
tunel pod al. Jana Pawła II prze-
szedł rewitalizację, do której wy-
korzystano odpady.

nagrody dla studentów
Podczas sobotniej (28 sierpnia) 
wystawy wręczono również na-
grody w konkursie dla studen-
tów na projekt dzikiej plaży przy 
Jeziorze Paprocany, o którym pi-
saliśmy w jednym z poprzednich 
numerów. Pierwsza nagroda tra-
fiła ex aequo do Piotra Gajdka, 
Krzysztofa Hendela oraz Pawła 
Białasa, Kamila Bryłki i Mi-
chała Ciebienia. Wyróżnienie 
otrzymały zespoły w składzie: 
Agnieszka Stawinoga, Monika 
Binioszek; Szymon Świderski, 
Paweł Aleksy; Jakub Nobis, Ja-
kub Nowakowski; Daria Bal, 
Katarzyna Kędziorczyk, Nicole 
Kossowska. 
kaMil peszat ●

uniWersytet małego Przedsiębiorcy. 

Lemoniadowy biznes

Zajęcia Uniwersytetu Małego Przedsiębiorcy cieszą się dużym zainteresowaniem maluchów.
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studenCi reWitalizoWali 
tyChy
Meds TO mIęDZyNARODOWE WARSZTATy DLA młODych PROjEKTANTóW. 

Z uczestnikami warsztatów MEDS spotkała się Hanna Skoczylas, 
zastępca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju (z prawej).
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Prezydent Miasta Tychy
31 sierpnia 2021 r.
TYCHY,  woj. śląskie

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie 
Alei Bielskiej oraz cmentarza przy ul. Żorskiej w Tychach wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 wrześ-
nia 2021 r. do 5 października 2021 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki 
Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu. 
[1],[2],[3]
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się [1]:
· w dniu 9 września 2021 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 305, piętro III, o godzinie 17:00. 

Podczas dyskusji publicznej obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa sanitarnego, w tym 
obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego. Chęć udziału w 
dyskusji należy zgłosić, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną 
na adres: urbanistyka@umtychy.pl, na piśmie na adres urzędu – z podaniem imienia, 
nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu lub telefonicznie 32 776 3701,

· w dniu 16 września 2021 r. o godzinie 16.30, za pomocą środków porozumiewania się 
na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag.
Link do zdalnej dyskusji dostępny będzie wraz z Obwieszczeniem na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy → 
Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 2021 → Sierpień).

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie 
oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 19 października 2021 r.  
[4],[5]
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49,  
43-100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie: [6],[7]
· pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

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

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

· poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które 
zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Tychy (zakładka: Prawo lokalne → Zarządzenia Prezydenta Miasta). [8]
W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady 
Miasta Tychy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu. [9]
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą 
również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy 
(zakładka: Zamierzenia władzy → obwieszczenia → zagospodarowanie przestrzenne → 
2021 Sierpień).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej). [10],[11]

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

Podstawa prawna:
[1]  art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) - zwany dalej u.p.z.p.
[2]  art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

[3]  Uchwała Rady Miasta Tychy Nr XIV/289/19 Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w rejonie Alei Bielskiej oraz cmentarza przy ul. Żorskiej w Tychach

[4]  art. 18 ust. 1 – u.p.z.p. [5] art. 17 pkt. 11 – u.p.z.p. [6] art. 18 ust 2 – u.p.z.p. [7] art. 18 ust 3 – u.p.z.p. 
[8] art. 17 pkt. 12 – u.p.z.p. [9] art. 20 – u.p.z.p.

[10] art. 8a ust 1 – u.p.z.p. [11] art. 17a – u.p.z.p.
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po raz 37. odbyŁ 
się tyski FestiWal 
szantoWy port pieśni 
pracy. tegoroczną 
edycję Można zaliczyć 
do bardzo udanych. 
organizator – Miejskie 
centruM kultury 
– przygotoWaŁ bogaty 
repertuar i jak zaWsze 
dŁugą listę artystóW, 
którzy zagrali W kilku 
Miejscach W Mieście.

Festiwal ma wieloletnią tradycję 
i markę, która co roku przycią-
ga do Tychów miłośników szant 
i muzyki folkowej z całej Polski, 
a nawet zagranicy. Port Pieśni 
Pracy to integracja międzypoko-
leniowa, spotkania znajomych, 
których łączy pasja żeglarska 
i zamiłowanie do muzyki, a tak-
że spędzanie czasu w otoczeniu 
charakterystycznych dla Tychów 
atrakcji turystycznych, w tym je-
ziora Paprocacany.

„na paprach” i „w underze”
To właśnie na Paprocanach pod-
czas cyklu Muzyczne Wieczory 
nad Jeziorem rozpoczęły się te-
goroczne szanty. Tego wieczora 
na polowej scenie zaprezento-
wali się m.in. Marta Śliwa, któ-
ra przedstawiła liryczną stronę 
tego gatunku muzycznego. Bar-
dziej skocznie do tematu pode-
szła „Formacja”, która w irlandz-
kim stylu również sympatyzowała 
z poezją śpiewaną. Po koncercie 
miłośnicy muzyki jezior, mórz 
i oceanów przybili do klubu 
Underground, gdzie bawili się 
do drugiej w nocy. Tutaj zde-
cydowanie wyróżniała się gru-
pa GlassGo (nazwa to ciekawa 
gra słów, fonetycznie brzmi jak 
Glasgow czyli największe miasto 
w Szkocji, zaś w wolnym tłuma-
czeniu znaczy tyle co „szklanki 
w ruch”), która zagrała bardzo 
energetyczne połączenie szant 
ze ska czy punk rockiem. Pod 
sceną podczas ich koncertu roz-
pętał się niemały sztorm.

pięć godzin koncertu
Kolejnego dnia już od godzin 
przedpołudniowych żeglarze 
śpiewali swoje pieśni. W Gemi-
ni Park Tychy warto było zwró-
cić uwagę ma Stonehenge, któ-
re zagrało z typowym dla szant 
instrumentarium (akordeon, 
skrzypce, gitara). Później, po po-
łudniu, Port Pieśni Pracy znalazł 
się na placu Baczyńskiego, gdzie 
po raz pierwszy podczas tego-
rocznego festiwalu zaprezentował 
się Męski Chór Szantowy „Zawi-
sza Czarny” liczący blisko trzy-
dziestu mężczyzn. Śpiew a cap-
pella na tyle gardeł nie mógł się 
nie podobać. Z „Zawiszą Czar-
nym” związany był również kolej-
ny artysta Waldemar Mieczkow-
ski, kapitan statku o tej właśnie 
nazwie. Pod wieczór miłośnicy 
muzycznej żeglugi zacumowali 
w Teatrze Małym, gdzie odbył się 
pięciogodzinny koncert transmi-
towany online. Prócz corocznych 
bywalców takich jak Ryczące 
Dwudziestki, Marek Szurawski 
czy Perły i Łotry, zaprezentowali 
się Atlantyda czy Andrzej Korycki 
i Dominika Żukowska. Najżywiej 
publiczność reagowała na gospo-
darzy czyli Perły i Łotry, którzy 
zaprezentowali m.in. nowy utwór 
w swoim repertuarze. Cały kon-

cert można zobaczyć w mediach 
społecznościowych MCK.

deszcz żeglarzom nie straszny
Z powodu zapowiadanych opa-
dów planowany wcześniej kon-
cert na statku (plac zabaw Papro-
cany) przeniósł się do Gemini 

Park Tychy i to tam zespół Klang 
pokazał jak świetny ma kontakt 
z młodszą częścią widowni. Fi-
nał festiwalu odbył się pod go-
łym niebem na tzw. Dzikiej Plaży 
w Paprocanach i pomimo nie-
sprzyjającej pogody pod scenę 
zawitała niemała publiczność. 

Ten koncert pokazał jak bardzo 
bogata jest to muzyka i jak róż-
norodnych emocji jest nośni-
kiem. Tradycyjnie zwieńczeniem 
festiwalu był występ all hands, 
podczas którego artyści wspól-
nie zaprezentowali się na scenie. 
kaMil peszat ●

szanty jak przed pandemią
Miniony Weekend uPłyNął POD ZNAKIEm BARDZO uDANEj EDycjI fESTIWALu PORTu PIEŚNI PRAcy.

NaucZyciel rOku W aNDrOmeDZieFlash

Tyski poseł michał Gramatyka zorganizował w minioną sobotę w Pasażu Kultury Andromeda 
spotkanie pt. „Edukacja Przyszłości”, na które zaprosił nauczycieli martę młyńską i Przemysława 
Staronia - laureata nagrody Nauczyciela Roku 2018 (na zdjęciu). Na spotkaniu zaproszeni goście 
przedstawili swoje poglądy na system edukacji w Polsce i wyliczyli największe jego bolączki. 
Według Staronia, patologie w tym obszarze ciągną się od początku lat 90. i kolejne ekipy rządzące 
nieudolnie sobie z nimi radziły.  kp ●

reklama

Na tegorocznym festiwalu prezentował się m.in. Męski Chór Szantowy „Zawisza Czarny”.
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its czyli inteligentny 
systeM zarządzania 
i steroWania rucheM 
W ostatnich tygodniach 
Wzbudza ogroMne 
zainteresoWanie 
MieszkańcóW. 
naWet nie tyle saM 
systeM, co prace 
na skrzyżoWaniach, 
które utrudniają 
ruch W Mieście. 
Widać już śWiateŁko 
W tunelu? zapytaliśMy 
o to dyrektora 
Miejskiego zarządu ulic 
i MostóW W tychach, 
artura kruczka 
i dyrektora ds. 
inWestycji W tej FirMie, 
arkadiusza bąka.

artur krucZek: – Na szczęś-
cie, ogrom prac już za nami. 
Przypomnę, że w ramach ITS 
do przebudowy przeznaczono 
39 skrzyżowań, z których 18 
już skończyliśmy, na 10 trwają 
prace, a na kolejne 4 wejdziemy 
we wrześniu. Czyli w tym 
roku skończymy co najmniej 
32 skrzyżowania, a wówczas 
na następny rok pozostanie ich 
już tylko 7. To oznacza, że zbli-
żamy się do końca tych prac, 
które wpływają na poruszanie się 
po mieście. Warto dodać, że ITS 
Tychy to ogromne przedsięwzię-
cie zarówno pod kątem techno-
logicznym, jak i logistycznym. 
Przy zadaniu o tak dużej skali 
utrudnień nie da się uniknąć, ale 
zapewniam, że robimy wszystko, 
by je zminimalizować. Przez cały 
czas trwania prac, które zaczęły 
się końcem 2019 r., tylko dwa 
skrzyżowania zostały zamknięte. 
Przy czym, cały czas utrzymany 
jest na nich ruch autobusów 
i trolejbusów oraz pojazdów 
uprzywilejowanych. Uzbrójmy 
się w cierpliwość. Przed nami 
jeszcze kilka miesięcy wytężonej 
pracy. Cały system planujemy 
uruchomić do końca czerwca 
2022 r.
arkaDiusZ Bąk: – Sezon 
robót drogowych, takich jak 
ingerencja w nawierzchnię 
czy układanie astatu, trwa 
do początku grudnia, ale paca 
na skrzyżowaniach to nie tylko 
roboty drogowe. W ich zakres 
wchodzi także teletechnika 
czy przyłącza energetyczne. Te 
roboty będziemy kontynuować 
zimą, oczywiście z pewnymi 
ograniczeniami z uwagi 
na mrozy.

czy udaje się dotrzymać 
ustalonych terminów?
arkaDiusZ Bąk: – Tak, 
ponieważ inwestycja trwa i jej 
termin – koniec czerwca 2022 – 
nie jest zagrożony. Pamiętajmy 
jednak, że każda budowa niesie 
ze sobą sytuacje nietypowe, które 
mogą wpłynąć na czas trwania 
utrudnień w obrębie danego 
skrzyżowania. Przykładowo, 
uruchomienie ruchu na skrzyżo-
waniu ulic Andersa/Burschego 
zakładaliśmy końcem sierpnia, 
ale w toku prac natrafiliśmy 
na niezewidencjonowane 
sieci, których nie było widać 
na mapach. To częste sytuacje 
w procesie budowlanym, które 

nas nie dziwią. W efekcie okres 
wyłączenia ruchu na tym 
skrzyżowaniu przedłużył się 
o dwa tygodnie, przy czym nie 
stanowi to zagrożenia dla finału 
inwestycji. Co się tyczy wstrzy-
mania ruchu na skrzyżowaniu 
Edukacji/Grota-Roweckiego, 
tutaj nie napotkaliśmy dotych-
czas żadnych niespodzianek 
i planowo wznowimy ruch pod 
koniec października. Chciałbym 
podkreślić, że tylko na tych 
skrzyżowaniach doszło do wy-
łączenia ruchu i nie planujemy 
kolejnych. Na pozostałych udało 
się ruch utrzymać.
artur krucZek: – Proszę 
zrozumieć, że spędzamy 
długie godziny, planując nasze 
posunięcia, aby zminimalizować 
wszelkie niedogodności. Naszym 
zadaniem jest zorganizować 
prace tak, aby były one jak 
najmniej odczuwalne dla 
kierowców i pieszych. Priory-
tetem jest utrzymanie ruchu 
i tylko w dwóch przypadkach 
było to niemożliwe.

mieszkańców nurtuje jeszcze jeden 
temat: dlaczego mzuim nie skupia 
się na jednym skrzyżowaniu, tylko 
pracuje na wielu naraz. pytają 
czy skupiając moce przerobowe 
tylko na jednym, nie skróciłoby 
to czasu zakończenia tego jednego 
skrzyżowania, dzięki czemu 
uciążliwości byłyby lokalnie 
krótsze a globalnie mniejsze?
arkaDiusZ Bąk: – Pozornie 
może się tak wydawać, ale proszę 
pamiętać, że proces organi-
zacji budowy o tak szerokiej 
skali na terenie całego miasta, 
to ogromne przedsięwzięcie. 
Podam przykład: nie możemy 
rozpocząć prac drogowych, gdy 
nie zakończymy przebudowy sie-
ci. Aby maksymalnie przyspie-
szyć czas realizacji, nasze ekipy 

pracują równolegle na kilku 
skrzyżowaniach i zmieniają się 
na nich, ze względu na postęp 
robót. Jeżeli mamy do przebu-
dowy 39 skrzyżowań i średnio 
jedno zajmuje dwa miesiące, 
to robiąc je po kolei, skończyli-
byśmy w drugiej połowie 2027.

dość często dostajemy też pytania 
dlaczego nie widać pracowników 
na budowie?
artur krucZek: 
– Wszystkie działania, jakie 
wykonujemy, są objęte cyklami 
i przerwami technologicznymi. 
Bardzo prostym i obrazowym 
przykładem jest stabilizacja 
podłoża, czyli pierwszej 
warstwy konstrukcyjnej drogi. 
Po jej wyłożeniu, musimy 
poczekać aż się zawiąże, a za-
nim to nastąpi nie możemy 
wykonywać tam żadnych 
robót. Dlatego wówczas 
robotnicy zmieniają front 
robót i w tym czasie pracują 
na innym skrzyżowaniu. Z tych 
powodów skala naszych działań 
jest tak rozległa. Chodzi 
o to, by skrócić czas realizacji 
przedsięwzięcia, a tym samym 
czas trwania utrudnień.

prócz działań w mieście 
prowadzone są również prace 
na drogach krajowych, gdzie 
montowane są stacje wim. czym 
są i czemu będą służyć.
arkaDiusZ Bąk: – Stacje 
WIM umożliwią ważenia pojaz-
dów w ruchu. Budowane są one 
w ciągu dróg krajowych: dwie 
stacje na DK44, oraz na DK1 
i S1, czyli na wszystkich wlotach 
do miasta. Aktualnie prowadzi-
my prace przy dwóch stacjach: 
jedna powstaje na granicy 
Tychów z Katowicami (DK86) 
oraz na wylocie z Tychów 
na Mikołów (DK44). Utrudnie-

nia polegają na zawężeniu jezdni 
do jednego pasa.
artur krucZek: – Takie 
stacje umożliwiają ważenie 
pojazdów ciężarowych w ruchu 
i dają informację organom 
uprawnionym do kontroli o tym, 
że samochody są przeciążone. 
Dzięki temu, po pierwsze: 
inspekcja może bardzo 
łatwo taki pojazd namierzyć, 
po drugie: kierowcy, wiedząc 
o takim systemie na wszystkich 
drogach wlotowych do miasta, 
będą unikać wjazdu do niego 
i w efekcie nie będą niszczyć 
naszych dróg. Pamiętajmy, 
że przeciążone samochody są 
jednym z głównych czynników 
wpływających na degradację 
dróg w miastach. Jeżeli tylko 
uda nam się wyeliminować kilka 
takich TIR-ów w ciągu dnia, 
to zaoszczędzimy mnóstwo pie-
niędzy i czasu na naprawdę dróg. 
Takie wagi oszczędzają nasze 
drogi, niwelują hałas w mieście 
i zwiększają bezpieczeństwo.

nasi czytelnicy zwracają uwagę, 
że te skrzyżowania, które już są 
oddane, nie działają inteligentnie, 
tak jak to zostało zapowiedziane 
w ramach its. rozumiem, że są 
już przygotowane pod system, 
którego po prostu jeszcze nie 
włączyliście?
artur krucZek: – Dokładnie 
tak. System nie ma swojej 
funkcjonalności, gdyż nie jest 
jeszcze włączony. Mieszkańcy 
widzą, że prace na skrzyżowaniu 
się zakończyły i dziwią się, że nie 
ma różnicy w działaniu sygnali-
zacji. Pamiętajmy, że inwestycja 
jest w toku. Póki co przygoto-
wujemy miasto na, kolokwialnie 
mówiąc, wpięcie poszczególnych 
sygnalizacji do Inteligen-
tnego Systemu Zarządzania 
i Sterowania Ruchem. Jego 

centrum jest już gotowe i mieści 
się na stadionie miejskim. 
W listopadzie przeprowadzimy 
pierwsze testy i uruchomimy 
nabory na operatorów centrum. 
Korzyści, jakie niesie ze sobą 
ten system, zobaczymy dopiero 
po uruchomieniu i kalibracji 
systemu, co ma mieć miejsce 
w II połowie 2022 roku.

przypomnijmy jakie to są korzyści.
artur krucZek: – Przede 
wszystkim upłynnienie ruchu 
oraz wzrost bezpieczeństwa 
na drogach. Dzięki systemowi 
detekcji oraz ponad 600 kame-
rom będziemy mogli obszarowo 

zarządzać ruchem. System 
będzie dynamicznie reagował 
na zmiany, jakie zachodzą 
na drodze. Przykładowo – wielu 
kierowców denerwuje się stojąc 
na czerwonym świetle, podczas 
gdy ruch na pozostałych wlotach 
jest zerowy. W takiej sytuacji 
ITS wyśle sygnał do sygnaliza-
torów i włączy zielone światło. 
Każdy wlot będzie objęty formą 
detekcji ruchu, a system będzie 
na bieżąco analizował sytuację 
i dostosowywał do niej swoje 
zachowanie. Zyskują nie tylko 
kierowcy, ale i pasażerowie 
komunikacji miejskiej. ITS 
znacząco usprawni transport 
publiczny nadając priorytet prze-
jazdu autobusom i trolejbusom. 
Ponadto zintegrowane systemy 
monitoringu w przeciągu kilku 
sekund są w stanie dostarczyć in-
formację o wypadku drogowym, 
co pozwoli szybko zareagować, 
a na dynamicznych tablicach 
zostaną wyświetlone komunikaty 
o utrudnieniach.
arkaDiusZ Bąk: – Pojazdy 
straży pożarnej także zostaną 
wyposażone w nadajniki, 
dzięki czemu ITS rozpozna 
je i nada im priorytet. Ponadto 
system umożliwi odcinkowy 
pomiar prędkości, który będzie 
zbierał informacje statystyczne, 
co wykorzystamy do pogłębio-
nych analiz sytuacji na drogach. 
Będziemy w stanie monito-
rować bezpieczeństwo ruchu 
drogowego i przy współpracy 
z policją reagować, by prędkość 
w mieście nie była przekraczana. 
Dodatkowo ITS pomoże przy 
ustalaniu przebiegu wydarzeń 
podczas wypadków. Urucho-
miona zostanie również detekcja 
rowerzystów. Tu dodam, 
że czasami wpływają do nas 
pytania, dlaczego montujemy 
podpórki dla rowerzystów 
z przeciwnej strony niż przyciski 
do włączania sygnalizacji świet-
lnej. Otóż po uruchomieniu 
sytemu rowerzyści nie będą 
musieli naciskać przycisku. 

płynniej i BezpieCzniej na drodze
z dyrektoraMi MzuiM rozMaWiaMy o zaletach its ORAZ O Tym, DLAcZEGO muSImy SIę ZmAGAć Z TyLOmA uTRuDNIENIAmI W Ruchu.

Artur Kruczek i Arkadiusz Bąk.

Po włączeniu w przyszłym roku systemu ITS ruch w mieście ma być płynniejszy.
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3 Września, piątek
godz. 17 – POżEGNANIE WAKAcjI w Wilkowyjach – festyn dla 
mieszkańców (Klub mcK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)
godz. 19 – Tychy NA OKRąGłO – pokaz spektaklu światło-
dźwięk-animacja Daniela fedorczyka (OW Paprocany)
godz. 19.30 – GRuPA mOcARTA WŚRóD GWIAZD – czyli histo-
ria muzyki wg Grupy mocarta – koncert (Teatr mały, ul. hlonda 1)
godz. 19.30 – ROcK W uNDER – koncert rockowy: Gif Noise, 
Tamtej Nocy i Paganda (underground Pub, pl. Korfantego 1)

4 Września, sobota
godz. 13 – mORALNOŚć PANI DuLSKIEj – teatralna insceniza-
cja w ramach Narodowego czytania (mBP – mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 15 – ODSłONIęcIE muRALu Ryszarda Riedla, z udzia-
łem m.in. Sebastiana Riedla (ul. filaretów 14)
godz. 18 – ROcK nie NA PLAży – koncert zespołów cree 
i Dżem (Teatr mały, ul. hlonda 1)
godz. 15 – fESTyN STAROTySKI – impreza dla rodzin, z udzia-
łem m.in. joanny Bartel i zespołu Gruba ferajna (Rynek)

5 Września, niedziela
godz. 11 – mSZA ŚWIęTA Dożynkowa (kościół pw. matki Bożej 
Pośredniczki Wszelkich łask, urbanowice)
godz. 13 – cEREmONIA DOżyNKOWA i tradycyjnie dzielenie 
chleba (plac przy ul. Przejazdowej 8)
godz. 15 – fESTyN DOżyNKOWy, w programie m.in. spektakle 
dla dzieci i dorosłych, występy i koncert Bernadety Kowalskiej 
(plac przy ul. Przejazdowej 8)
godz. 17 – KONcERT mAGDALEŃSKI: „Improwizacje” w wyk. 
józefa Skrzeka – instr. elektroniczne i henryka jana Botora  
– organy (kościół pw. św. marii magdaleny, ul. Damrota 62)

4 Września: godz. 18 – rock nie na plaży  
– koncert zespoŁóW cree i dżeM, teatr MaŁy 
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płynniej i BezpieCzniej na drodze
z dyrektoraMi MzuiM rozMaWiaMy o zaletach its ORAZ O Tym, DLAcZEGO muSImy SIę ZmAGAć Z TyLOmA uTRuDNIENIAmI W Ruchu.

System wykryje ich i da zielony 
sygnał.
artur krucZek: – Przy 
okazji modernizacji skrzyżo-
wań, jakie objęte są ITS-em, 
w znaczącym stopniu poprawi 
się też infrastruktura dla 
rowerzystów. Część z tych 
skrzyżowań miała ograniczony 
zakres ścieżek rowerowych 
np. przebiegały tylko przez 
jeden wlot. Po przebudowie 
większość z nich będzie prze-
jezdna dla rowerzystów.
arkaDiusZ Bąk: – Nie mo-
żemy też zapomnieć o likwidacji 
barier architektonicznych, dzięki 
czemu nasze miasto staje się 
jeszcze bardziej przyjazne dla 
osób zmagających się z niepełno-
sprawnościami.

warto jeszcze przypomnieć 
o znakach zmiennej treści.
arkaDiusZ Bąk: – Tak, 
tych będzie 72. Ich montaż nie 
powinien generować większych 
uciążliwości w ruchu drogo-
wym. Dzięki nim mieszkańcy 
otrzymają informacje o wolnych 
miejscach parkingowych, wystę-
pujących niebezpieczeństwach 
i utrudnieniach na drogach, ale 
i informacje meteorologiczne. 
Pamiętajmy, że ITS to nie tylko 
modernizacja skrzyżowań, ale 
przede wszystkim najnowsza 
technologia oraz ogromna ilość 
danych.
artur krucZek: – Cały 
system będzie skoordynowany 
z portalem informacyjnym 
oraz aplikacją dla mieszkańców. 
Każdy będzie mógł zaczerpnąć 
informacji jak wygląda sytuacja 
ruchowa w mieście. Umożliwi 
to planowanie podróży i spraw-
niejsze przemieszczanie się 
po Tychach z uwzględnieniem 
różnych środków transportu: 
samochodu, autobusów, 
trolejbusów czy nawet roweru 
miejskiego. Wszystko po to, 
by po naszym mieście jeździło 
się bezpieczniej i sprawniej.
rozMaWiaŁ: kaMil peszat ●

Po włączeniu w przyszłym roku systemu ITS ruch w mieście ma być płynniejszy.

Od kilku lat w pierwszą sobotę 
września na tzw. Dzikiej Plaży 
w Paprocanach spotykali się mi-
łośnicy zespołów Cree i Dżem, 
by wziąć udział w imprezie pod 
nazwą „Rock na Plaży”. W tym 
roku tez się spotkają, tyle, że nie 
w plenerze.

Koncert przemianowano 
na „Rock NIE na Plaży”, bo ze wzglę-
dów epidemicznych odbędzie się 
ona w sali Teatru Małego i stam-
tąd będzie transmitowana online 
do najdalszych zakątków świata.

Miejsce koncertu nie jest obu 
zespołom obce. Dżem koncer-

tował w „Małym” jeszcze za cza-
sów Ryśka Riedla, a i grupa Se-
bastiana Riedla kilkukrotnie 
na deskach tyskiego teatru miała 
okazję wystąpić. Chyba jednak 
nigdy nie zagrali przy ul. Hlon-
da 1 na tym samym koncercie.

Szczęśliwi ci, którym uda-
ło się zdobyć bilety na sobotni 
koncert, bo komplet wejśció-
wek rozszedł się bardzo szyb-
ko. Na szczęście dla tych, któ-
rym się nie powiodło, koncert 
będzie transmitowany na ka-
nale YouTube Miejskiego Cen-
trum Kultury. Zapraszamy za-

tem do teatru i przed monitory. 
Początek koncertu o godz. 18.

Jak dowiedziel iśmy się 
w MCK, na sobotę planowa-
ne jest także symboliczne od-
słonięcie muralu Ryśka Riedla, 
którzy artyści z grupy Czary-
Mury tworzą od kilkunastu dni 
na bloku przy ul. Filaretów 14, 
w którym mieszkał nieżyjący 
wokalista Dżemu. Jeśli tylko po-
goda autorom muralu pozwoli 
dokończyć dzieła, to mural Ryś-
ka zostanie oficjalnie odsłonię-
ty przed sobotnim koncertem, 
o godz. 15. WW ●

Andrzej Piaseczny to jeden z naj-
popularniejszych polskich wo-
kalistów; utwory „Niecierpliwi”, 
„Prawie do nieba”, „Imię desz-
czu”, „Chodź, przytul, przebacz” 
czy „Śniadanie do łóżka” – to tyl-
ko niektóre z wielkich przebojów, 
za które publiczność go pokocha-
ła. W czwartek, 23 września popu-
larny „Piasek” dwukrotnie wystąpi 
w Teatrze Małym w Tychach.

Pierwsze sukcesy wokalisty 
to początek lat dziewięćdziesiątych 
i występy w rockowym zespole 
Mafia. Ale ogromną popularność – 
zwłaszcza wśród przedstawicielek 
płci pięknej – przyniosła Andrze-
jowi Piasecznemu płyta nagrana 
z saksofonistą De Mono Robertem 
Chojnackim. „Sax & Sex” sprze-

dał się w ogromnym nakładzie 
a hity „Budzikom śmierć”, „Pra-
wie do nieba” i „Niecierpliwi” nu-
ciła cała Polska. Album pokrył się 
podwójną platyną. W 1998 roku 
artysta rozpoczął solową karierę. 
Dobrą passę komercyjnych suk-
cesów podtrzymała płyta „Piasek” 
z singlowymi przebojami „Moc-
niej” i „Jeszcze bliżej”. Dekadę temu 
prawdziwą sensacją okazał się na-
tomiast krążek „Spis rzeczy ulubio-
nych”, nagrany wspólnie z Sewery-
nem Krajewskim – ikoną polskiej 
sceny muzycznej, twórcą wielu nie-
zapomnianych hitów Czerwonych 
Gitar. Był to wówczas najchętniej 
kupowany album w Polsce.

Andrzej Piaseczny nagrywał 
również ze Stanisławem Soyką, 

Krzysztofem Krawczykiem i Ja-
nem Borysewiczem. Jest laureatem 
prestiżowych nagród: Telekamery, 
Super Jedynek, Eska Music Awar-
ds i Bursztynowego Słowika. Re-
prezentował Polskę na konkursie 
Eurowizji. Spełniał się także w roli 
jurora w popularnym programie 
„The Voice of Poland”. W 2017 
roku artysta świętował 25-lecie 
pracy artystycznej. Jak zapew-
niają organizatorzy, na koncercie 
w Tychach „Piasek” zaśpiewa swo-
je największe przeboje.

Koncerty w Teatrze Małym 
rozpoczną się o godz. 18 i 20. Bi-
lety można nabyć w kasie Teatru 
Małego lub internetowo – w ser-
wisie www.kupbilecik.pl.
as ●

W sobotę, 4 września od godz. 
15 na Rynku czekać będzie wiele 
atrakcji dla mieszkańców okolicy 
i całego miasta. Okazją do wspólnej 
zabawy będzie tradycyjny już Fe-
styn Starotyski, realizowany w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego.

Impreza rozpocznie się o godz. 
15 bajką „Figlarze”, na którą naj-
młodszych widzów zaprosi Fabry-
ka Kultury. Godzinę później roz-
pocznie się pierwsze spotkanie 
ze znaną tyską gawędziarką Stefa-
nia Dyduch, która opowie co dzia-
ło się „Dawno temu w Tychach”. 
Na godz. 16.45 zaplanowano kon-
cert pochodzącej z Pszczyny wo-

kalistki pt. „Alicja Janosz Dzie-
ciom”, po którym po raz drugi 
spotka się z uczestnikami festynu 
Stefania Dyduch. Tym razem te-
matem gawędy będzie „Strój ślą-
ski jako dawny facebook”

O godz. 18.30 swój występ roz-
pocznie niezwykle lubiana na Ślą-
sku artystka kabaretowa i aktorka 
(niezapomniana Andzia ze „Świę-
tej wojny”) Joanna Bartel zaś festyn 
zakończy akcent muzyczny – „Tri-
bute to Maanam & klasyki polskie-
go rocka”, czyli koncert zespołu co-
verowego Gruba Ferajna.

Występy estradowe to jednak 
nie wszystkie atrakcje Festynu 

Starotyskiego. Od godziny 15 
czynna będzie także m.in. stre-
fa gastronomiczna, euro-bungee, 
miasteczko cyrkowe, fotobudka 
czy zagroda ze zwierzętami. Dla 
miłośników hokeja otwarte zo-
stanie boisko do unihokeja, gdzie 
będzie można zagrać z hokei-
stami GKS Tychy, odbyć z nimi 
wspólny mini-trening, a także 
wziąć udział w konkursie na naj-
lepszego strzelca pn. „Bądź jak 
Michael Cichy”. Na godz. 16.20 
zaplanowano oficjalną prezenta-
cję hokejowej drużyny GKS wraz 
z prezentacją koszulek na nowy 
sezon. WW ●

Już w najbliższą niedzielę, 5 
września o godz. 17 w kościele 
pw. św. Marii Magdaleny doj-
dzie do niezwykłego spotkania 
dwóch gigantów muzyki organo-
wej – Józefa Skrzeka i Henryka 
Jana Botora. To spotkanie dwóch 
muzycznych osobowości i tem-
peramentów organizuje parafia 
wraz z Miejskim Centrum Kultu-
ry w ramach cyklicznych „Kon-
certów magdaleńskich”.

Ani jednego, ani drugiego bo-
hatera tego pojedynku na orga-
nowe improwizacje, przedstawiać 
raczej nie trzeba. Józef Skrzek 
to multiinstrumentalista i kom-
pozytor, jako członek legendar-
nego zespołu SBB był przez pięć 

dekad czołowym przedstawicie-
lem polskiego rocka progresyw-
nego i elektronicznego. W ostat-
nich latach komponuje głównie 
muzykę sakralną.

A kolei Henryk Jan Botor to ty-
ski wirtuoz organów, mistrz im-
prowizacji i kompozytor, mający 
w swoim dorobku utwory symfo-
niczne, kameralne, fortepianowe, 
organowe, chóralne oraz pieśni. 
Od wielu lat pełni funkcję szefa 
artystycznego Tyskich Wieczorów 
Kolędowych.

Dwa wielkie nazwiska i wielkie 
muzyczne osobowości – w nie-
dzielę „u Marii Magdaleny” szy-
kuje się prawdziwa muzyczna 
uczta! rn ●

Muzycznie, teatralnie i sportowo

Festyn starotyski

już za trzy tygodnie koncert popularnego wokalisty w Tychach.

„piasek” w teatrze

W tym roku w teatrze i online.

rock nie na pLaży

Cree zagra w Teatrze Małym po raz pierwszy od wielu lat.
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Muzyczna uczta w kościele pw. marii magdaleny.

spotkanie 
GiGantów

Henryk Jan Botor i Józef Skrzek będą w niedzielę 
improwizować w kościele Marii Magdaleny.
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Trasę na Skrzyczne ze Szczyrku 
Salmopola poleca przewodnik be-
skidzki Marzena Gąsior.

Szczyrk Salmopol – Przełęcz 
pod Malinowem – Jaskinia Ma-
linowska – Malinowska Ska-
ła (1152 m n.p.m.) – Skrzyczne 
(1257 m n.p.m.) – Szczyrk.

Wycieczka jednodniowa. Bar-
dzo atrakcyjna i widokowa wy-
cieczka. Dla mnie nr 1 w Beski-
dzie Śląskim. Na tą trasę należy 
się wybrać przy dobrej pogodzie 
ze względu na piękne panoramy. 
Wiatr i deszcz znacznie zwięk-
szają trudność trasy, bo jej więk-
szość przebiega w nieosłoniętym 
terenie. Wycieczkę można prze-
dłużyć schodząc ze Skrzycznego 
do Buczkowic czerwonym szla-
kiem (5 godzin, 15,5 km). Moż-
na też połączyć ją z trasą prowa-
dzącą czerwonym szlakiem przez 
Przełęcz Karkoszczonkę i Beskid 

Węgierski na Przełęcz Salmopol-
ską. W takiej sytuacji najlepiej sa-
mochód zostawić na Przełęczy 
Salmopolskiej i wyruszyć na Ma-
linów czerwonym szlakiem. Dzię-
ki temu zamkniemy pętlę właś-
nie na Przełęczy Salmopolskiej. 
UWAGA: to wariant dla bardzo 
sprawnych piechurów (8 godzin, 
24 km, 1170 m podejścia). Trasę 
można skrócić schodząc z Małe-
go Skrzycznego do Szczyrku żół-
tym szlakiem, chociaż wtedy re-
zygnujemy z wejścia na Skrzyczne 
(3 godziny, 10 km). Można też 
wspomóc się kolejką krzesełkową 
ze Skrzycznego.
stOPień truDNOści: trudna.
DystaNs, cZas PrZejścia: 
14,5 km, 5 godzin (to czas samej 
wędrówki średnim turystycznym 
tempem, nie uwzględnia odpo-
czynków, postojów, zwiedzania 
jaskini itp.).

uWagi: przewyższenia – podej-
ścia: 810 m, zejścia 930 m.
DOjaZD: własnym samochodem 
– do Szczyrku Salmopola (par-
king przy ośrodku narciarskim). 
Możemy też zostawić samochód 
na parkingu w okolicach dolnej 
stacji kolejki na Skrzyczne i do Sal-
mopola podjechać lokalnym auto-
busem. Publicznym transportem 
– z Bielska Białej (koło dworca 
PKP) do Szczyrku Salmopola re-
gularnie kursują autobusy. Bielsko 
Biała jest dobrze skomunikowane 
z Katowicami (Tychami).
OPis trasy: Ze Szczyrku Sal-
mopola idziemy niebieskim szla-
kiem trawersując zbocza Malinowa 
na Przełęcz pod Malinowem, gdzie 
spotykamy szlak czerwony prowa-
dzący z Przełęczy Salmopolskiej 
na Malinowską Skałę. Z przełęczy 
podchodzimy czerwonym szlakiem 
około 500 metrów w stronę szczytu 
Malinowa (dość ostre podejście) 
i zwiedzamy Jaskinię Malinow-
ską. Przy naszym szlaku napotka-
my drogowskaz kierujący do ja-
skini – prowadzi do niej wyraźna 
ścieżka. Jaskinia jest wyposażona 
w nowe drabinki i klamry i jest 
dostępna dla turystów dysponu-
jących latarką (najlepiej czołową). 
Z jaskini wracamy tą samą ścieżką 
do czerwonego szlaku i schodzimy 
na Przełęcz pod Malinowem.

Następnie kontynuujemy wę-
drówkę na Malinowską Skałę, na-
dal szlakiem czerwonym. Mali-
nowska Skała to świetny punkt 

widokowy i atrakcja geologicz-
na. Dalszą część drogi wędru-
jemy szlakiem zielonym, który 
prowadzi widokowym grzbie-
tem na wierzchołek Skrzycznego. 
Tu można odpocząć w schroni-
sku PTTK, a z narciarskiej wieży 
startowej FIS, która latem staje się 
platformą widokową, podziwiać 
panoramę 360o. Ze Skrzycznego 
schodzimy niebieskim szlakiem 
do Szczyrku (w kierunku północ-
nym). Szlak prowadzi wzdłuż ko-
lejki krzesełkowej przez Halę Ja-
worzynę. Jest dość stromy. Można 
też skorzystać ze szlaku zielonego 
do Szczyrku, jest on trochę dłuż-
szy, ale nieco łagodniejszy.
atrakcje: Jaskinia Malinowska 
– osuwiskowa jaskinia w postaci 

dużych szczelin połączonych wą-
skimi i krętymi korytarzami i ko-
minkami. Znana już od XV w kie-
dy to ukrywali się w niej husyci, 
potem ewangelicy, a okresowo 
beskidzcy zbójnicy, z których naj-
bardziej znany był harnaś Ondra-
szek. Od 2019 roku przystosowa-
na do indywidualnego zwiedzania 
i jako jedyna w Beskidach, udo-
stępniona dla turystów. Zamon-
towano w niej drabinki i klamry, 
które umożliwiają bezpieczne zej-
ście do jaskini. Konieczne własne 
źródło światła.

Malinowska Skała o wysoko-
ści 14 m. Jest to zlepieniec będący 
częścią składową fliszu karpackie-
go uznany za pomnik przyrody 
nieożywionej.

Grzbiet od Malinowskiej Ska-
ły po Skrzyczne jest bardzo wi-
dokowy (osłabione drzewosta-
ny świerkowe nie wytrzymały 
silnych wiatrów i na początku 
XXI wieku powstały tu potężne 
wiatrołomy). Podczas wędrówki 
możemy podziwiać dalekie wi-
doki na Beskidy, Tatry, a także 
góry Choczańskie i Małą Fatrę.

Skrzyczne, najwyższy szczyt Be-
skidu Śląskiego. Schronisko PTTK 
ma świetną lokalizację, bardzo do-
brą kuchnię i długą historię.

Północne, strome stoki 
Skrzycznego obfitują w liczne ru-
mowiska skalne i jaskinie dzięki 
czemu możemy lepiej poznać bu-
dowę tego rejonu Karpat (Karpa-
ty Fliszowe). ls ●

przeWodnicy pttk tychy na szlakach beskidóW i jury krakoWsko-częstochoWskiej (8)

Śladami ondraszka

ZaWsZe DBaj O BeZPiecZeństWO

Zawsze dbaj o bezpieczeństwo: zabierz mapę, odpowiednią 
odzież, wygodne buty, zabezpiecz się przed trudnymi warun-
kami pogodowymi, zabierz latarkę i telefon z zainstalowaną 
aplikacją „Ratunek”. jeśli wybierasz się sam, poinformuj kogoś 
o swoich planach.
Przy słonecznej pogodzie pamiętaj też o okularach przeciwsło-
necznych i kremie z filtrem uV.

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

PT
TK

starCie Branż
restauracje i Fitness RAZEm DLA fILIPKA.

tyskie siŁoWnie i kluby 
sportoWe Wraz z tyskiMi 
restauratoraMi 
podejMują się WyzWania 
„#challenge dla 
Filipka choleWy”. 
te dWie branże, które 
najbardziej ucierpiaŁy 
podczas pandeMii, Łączą 
się W Walce o lepsze 
życie dla Filipka 
choleWy z piasku koŁo 
pszczyny, który choruje 
na chorobę sMa1.

Od 10 sierpnia do 8 września 
2021, w każdym z miejsc stoi 
skarbonka, do której zbierane 
są datki dla Filipka. Rywalizacja 
polega na zebraniu jak największej 
kwoty, a wygra oczywiście Filipek 
i jego rodzina oraz jedna z dwóch 
branż.

Chłopczyk choruje na rzadką 
chorobę genetyczną SMA1, czy-
li rdzeniowy zanik mięśni typu 
pierwszego. Rodzice chłopca wraz 
z ludźmi o wielkich sercach zbie-
rają środki na zakup najdroższego 
leku świata, który pomoże urato-
wać chłopca. Koszt terapii wyno-
si 9 mln złotych! Niestety, czasu 
jest coraz mniej i wciąż brakuje 
ponad 4 mln złotych.

– Żeby pomóc Filipkowi w tej 
ciężkiej walce, postanowiliśmy 
zorganizować akcję „Challenge 
dla Filipka”. Zaprosiliśmy tyskie 
kluby sportowe oraz restauracje 
do dołączenia do wydarzenia. 
Kolejny raz tyszanie udowodnili, 
że mają wielkie serca oraz, że nie 
są obojętni na potrzeby innych – 

tłumaczy pani Anna, koordyna-
tor akcji.

Każda firma z drużyny prze-
granej typuje dwie osoby do wy-
konania zadania. W przypadku 
przegrania siłowni i klubów spor-
towych, drużyna będzie musiała 
w ciągu godziny zjeść przystawkę, 
zupę, danie główne i deser. Gdy 
przegrają restauratorzy, drużyna 
będzie musiała odbyć godzinny 
trening.

To wszystko będziecie mo-
gli zobaczyć 11 września pod-
czas finału akcji w OW Papro-
cany o godz. 12 podczas Tyskich 
Śniadań organizowanych przez 
Inicjatywę Tyską. Można rów-
nież wspomóc akcję wysyłając 
SMS na numer 72365 o treści 
0090118. kaMil peszat ●

W akcji BiOrą uDZiał:

Przedstawiciele tyskich restauracji:
– Avanti Steak house ul. Batorego 24,
– Kawiarnia co bądź ul. G. Roweckiego 28,
– Pizzeria Dalton ul. harcerska 15,
– Grill Pub, ul. Z. Nałkowskiej 31,
– Karczma Tatrzańska, Kobiór ul. Beskidzka 5,
– Kolorowy Talerz, ul. G. Roweckiego 68,
– Osteria le Botti ul. Barona 30,
– Stadionova Restaurant ul. Edukacji 7,
– Pub żywiecki z Innej Beczki al. jana Pawła II 12,

oraz klubów sportowych:
– Active Point ul. Edukacji 7,
– Apex Predator plac Korfantego 1,
– centrum sportowe Bastion ul. Borowa 128,
– fabryka formy ul. Towarowa 2c,
– fit curves ul. Kapicy 6,
– K.S. Gwardia, ul. Wejchertów 20,
– Paker hala ul. Budowlanych 43,
– Revital fit & Gym, ul. uczniowska 7,
– K.S. Ronin plac Baczyńskiego 2,
– Strefa fitness ul. fabryczna 2,
– Studio Kobiet ul. Wejchertów 2,
– Warsztat formy ul. Sikorskiego 20.

Właściciele obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków oraz uję-
tych w gminnej ewidencji za-
bytków (m.in. bloki na osied-
lach A i B oraz liczne budynki 
Starych Tychów) wciąż mogą 
pozyskać środki z tegoroczne-
go budżetu gminy na prace przy 
tych obiektach. Prace mogą być 
niewielkimi pracami renowa-
cyjnymi, które miałyby zakoń-
czyć się do końca listopada tego 
roku. Do końca września można 
także składać wnioski o dotację 
na 2022 rok – informuje Urząd 
Miasta.

W przypadku budynków 
z gminnej ewidencji zabytków 
dotacja może być udzielona 
np. na odnowienie lub uzupeł-
nienie tynków, odnowienie lub 
całkowite odtworzenie okien 
i drzwi, odtworzenie więźby da-
chowej, pokrycia dachowego 
oraz rynien i rur spustowych. 
Środki mogą być także prze-
znaczone na stabilizację kon-

strukcyjną zabytku oraz na jego 
zabezpieczenie, zachowanie 
i utrwalenie.

– W przypadku budynków wpi-
sanych do rejestru zabytków za-
kres dotowanych prac jest znacznie 
szerszy. Wnioski można składać 
także w ciągu roku, jednak przy-
znanie dotacji będzie uzależnio-
ne kwotą pozostałych do rozdys-
ponowania środków. W tym roku 
kwota w budżecie gminy na ten 
cel to ponad 80 tysięcy złotych 
– mówi Miejski Konserwator Za-
bytków Anna Syska.

Wszelkie informacje są dostęp-
ne w Biuletynie Informacji Pub-
licznej, udziela ich także Miejski 
Konserwator Zabytków (nr tel. 
32 438 22 80, mail: konserwator.
zabytkow@umtychy.pl).

W ubiegłym roku dotowane 
były prace przy wymianie poszy-
cia dachowego w budynku przy 
ul. Mikołowskiej 67 oraz inwenta-
ryzacja architektoniczna kościoła 
pw. Ducha Świętego. Mn

Ważne dla właścicieli obiektów wpisanych do rejestru.

dotacje na zabytki

Za środki z dotacji zinwentaryzowany został m.in. 
kościół Ducha Świętego na Żwakowie.
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www.tychy.pl

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

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

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9

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

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

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

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

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

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

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

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

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

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

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

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

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

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

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

kariera/edukacja

auto:

AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

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

usŁugi:
Elektryk. Tel. 504 877 825
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 

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
Remonty dachów – papa. Tel. 505 015 
176

MT-BUD firma budowlana, wykonuje: po-
krycia dachowe, malowanie, docieplenia, 
wykończenia oraz inne prace. Kontakt: 
459 344 047
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
Poszukuję opiekunki dla samotnej starszej 
Pani z możliwością wspólnego zamieszka-
nia. tel. 512 828 883.

nieruchoMości:

KUPIĘ

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

autoreklama

reklama
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www.tychy.pl

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

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

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416
Kupię garaż na os. H - za gotówkę. Tel: 
501 503 735. 
Kupię za gotówkę mieszkanie. Telefon: 
501 503 735. 

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

SPRZEDAM
Sprzedam 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

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.
Tychy centrum - M-3, 42 m2, Czynsz naj-
mu 1600 zł. + media + kaucja. BN VO-
TUM: 501 503 735.

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

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy os. R, M-5, 78 m2, 5 piętro, cena 
370000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś.C, M-3, 46,9 m2, parter, cena 
230000zł VIPART 509 733 966
Tychy oś F, M-4, 47,5 m2, 5 piętro, cena 
285000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś W, M-4,66,2m2,3 piętro, cena 
470000zł VIPART 501 396 663
Tychy, os. H, LOKAL ,parter,duże witryny 
150m2. cena 640000zł VIPART 501 396 
663
Lachowice, Dom,160 m2,działka 592m2 
cena 349000 zł, VIPART 501 396 663
Tychy, dom inwestycyjnie - 9 kawalerek, 
cena 675000zł VIPART 501 396 663
Tychy Mąkołowie c-nowy dom, pow 
136m2/550m2 ,cena 750000zł VIPART 
501 396 663
Tychy Paprocany, działka zieleń eko,pow. 
3170m2, cena 221900 zł VIPART 509 733 
966
Bojszowy, działka, pow. 1007 m2, cena 
170zł/m2 VIPART 501 396 663
Bieruń Nowy, działka, pow. 696 m2, cena 
72000zł VIPART 509 733 966
LĘDZINY, do wynajęcia kawalerkI, 13 m2 
cena od 700zł + media VIPART 509 733 
977

Pilnie szukamy 1 lub 2 pokojowego 
mieszkania dla gotówkowego klien-
ta, bardzo dobre warunki 733-476-805 
www.ihn.com.pl 
Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję do-
bre warunki może być zadłużone z ko-
mornikiem oraz innymi problemami tel. 
504- 476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działki dla dewelopera gwa-
rantujemy bezpieczną sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977 Nowa inwestycja!!! na 
sprzedaż mieszkania 1,2,3 pokojowe z 
balkonem i windą już od 5300 m2 tel.696
-493-977 www.ihn.com.pl
Tychy os Z pow.56,5 m2 widok na Papro-
cany możliwośc zrobienia 3 pokoi, balkon 
duża piwnica 3 piętro cena 310.000 zł tel. 
696-493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1900+media tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 

Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Dom wolnostojący Mikołów-Kamionka 4 
pokoje, działka 407 m2 cena 599.000 zł tel 
696-493-977, www.ihn.com.pl
Dom wolnostojący Kobiór duża działka 
800 m2, 5 pokoi, cena 390.000 zł do nego-
cjacji tel. 886309-197 www.ihn.com.pl 
Tychy- Czułów Dom w zabudowie bliź-
niaczej z garażem o pow 129 m2 cena 
485.000 zł tel. 886309-197 www.ihn.
com.pl 
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl 
Lędziny Dom wolnostojący-dwurodzinny 
o pow ok 250 m2 działka 670 m2 cena 
369.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl 
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl 
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działka Lędziny 1710 m2 blisko S1cena 
159.000 zł idealna pod inwestycję tel.696
-493-977 www.ihn.com.pl
Działka Tychy Cielmice pow. 985 cena 
250.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Tychy lokal do wynajęcia pow. 25 m2 duża 
witryna główna ul. al. Bielska cena 900 zł 
733-476-805 www.ihn.com.pl 
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter, duże witryny o. pow. 80 
m2 cena 2000 zł/ m-ce tel. 886-309-197 
www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia hala magazynowa Tychy i 
okolice, różne powierzchnie, zadzwoń i 
zapytaj o szczegóły 733- 476-805 www.
ihn.com.pl 
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl 

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

Chcesz sprzedać nieruchomość szybciej 
i drożej niż myślisz – zadzwoń, pomogę 
Marzena 519-595-674
Katowice, mieszkanie deweloperskie, 2 
pokoje, 32,7 m2, 235.440 zł, 519 595 672, 
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, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
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
Tychy, Wilkowyje, ul. Browarowa 791 m2, 
działka budowlana, dostępne wszystkie 
media, użytkowanie wieczyste, promocja 
przy rezerwacji do 31.08 cena 199.000 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
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 wprowadze-
nia, 5 pokoi, działka 577 m2, 499.000zł, 
731-713-100, www.ASTON.com.pl
Pszczyna, 13 minut pieszo do Parku 
Pszczyńskiego, okolica wyłącznie nowych 
domów, pow. 133 m2, 5 pokoi, działka o 
pow. 501 m2, 750.000 zł 731-713-100, 
www.ASTON.com.pl
Tychy 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, Stare Tychy, 2 piętro, niski blok, 46 
m2, 2 pokoje, stan do wejścia, balkon, 
cena 250.000 zł, 731 713 100 www.
ASTON.com.pl
Tychy, w pobliżu 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

Mikołów Mokre, ul. Skłodowskiej, działka 
1060 m2 z projektem domu i pozwole-
niem na budowę, cena 299.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Cztery Pory Roku, mieszkanie do 
wynajęcia, 4 pokoje, parter z ogródkiem, 
czynsz: 2800 zł + media, 519 595 674, 
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:

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!

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

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

Hej, zauważcie mnie! Jestem Kajtek, 
lubię spacerować, chociaż mam słaby 
wzrok. Lubię jeść, 
ale tylko miękkie 
smaczki. Straci-
łem dom, potrze-
buję spokojnego 
zacisza na stare 
lata. Pomóż! 

Kontakt: Katarzyna 888 812 681
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reklama

iNFOrmatOr kiBica

Piłka NOżNa. iv liga: 4.09 mRKS czechowice-Dziedzice – GKS 
II Tychy (16); liga okręgowa: 1.09 juWe jaroszowice – LKS łąka 
(17.30), 4.09 Iskra Pszczyna – Ogrodnik cielmice (17), 5.09 BTS 
Rekord II – OKS Zet Tychy (11), 5.09 juWe jaroszowice – GLKS 
Wilkowice (17), 8.09 Studzienice – juWe jaroszowice (17.30); 
klasa a: 1.09 Polonia międzyrzecze – Siódemka Tychy (17), 4.09 
Siódemka Tychy – LKS Woszczyce (17); klasa b: 8.09 Nadwiślan 
Góra - czułowianka Tychy (17.30). ls ●

Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

trzy punkty nie 
przyszŁy tyszanoM 
W sosnoWcu ŁatWo. 
Musieli odrabiać stratę, 
a W końcóWce Mocno się 
starać, by punktóW nie 
stracić.

Trener Artur Derbin jest wycho-
wankiem Zagłębia, więc wizyta 
na Stadionie Ludowym miała 
dodatkowy smaczek sentymen-
talny. Podobne odczucia miał 
w niedzielę także Wojciech Szu-
milas – jeszcze stosunkowo nie-
dawno występujący w koszulce 
GKS, a teraz stanowiący o sile 
gospodarzy. Sentymenty jed-
nak w obu przypadkach pozo-
stały poza boiskiem, bo zespół 
Derbina ograł Zagłębie, z kolei 
„Szumi” swoim golem otworzył 
wynik meczu.

Stało się to bardzo szybko, 
bo już w 7 min. meczu. Po poda-
niu Kamińskiego Szumilas zna-
lazł się z piłką na linii pola kar-
nego i mocno strzelił po ziemi 
lewą nogą w długi róg bramki 
GKS. Konrad Jałocha, choć wy-
ciągnął się jak długi, nie był w sta-
nie sięgnąć piłki i sosnowiczanie 
objęli prowadzenie. Warto za-
uważyć, że „Szumi” nie okazywał 
po zdobyciu gola wielkiej rado-
ści z tego faktu, jakby podkreśla-
jąc przywiązanie do barw, które 
przez lata były jego barwami.

Nie wiadomo jak potoczył-
by się mecz, gdyby nie bar-
dzo szybkie wyrównanie. W 13 
min. Krzysztof Wołkowicz po-
słał z rzutu rożnego piłkę w pole 
karne, tam zgrał ją Nemanja Ne-
dić, odbił jeszcze Gracjan Jaroch, 
po czym Oskar Paprzycki wysko-
czył zza obrońcy i głową wpako-
wał futbolówkę do siatki.

Podobnie jak rezultat, tak 
i przebieg gry w tej części meczu 
był dość wyrównany. Piłka roz-
grywana była szybko, nie brako-
wało groźnych sytuacji pod jed-
ną i drugą bramką. W 29 min. 
szansę na ponownie objęcie pro-
wadzenia mieli gospodarze, ale 
po główce Gojnego uratowała 
przyjezdnych poprzeczka. Z ko-

lei po drugiej stronie boiska szan-
sę w 34 min. miał Kacper Janiak, 
ale uderzył minimalnie nad po-
przeczką.

W 38 min. miała miejsce akcja, 
która – jak się okazało – była klu-
czową dla końcowego rezultatu. 
Piłkę w pole karne Zagłębia wpro-
wadził Jaroch, podał ją do Woł-
kowicza, który nieco szczęśliwie 
obsłużył stojącego przed bram-
ką Tomaša Malca. Słowackiemu 
napastnikowi nie pozostało nic 
innego, jak tylko pokonać strze-
gącego bramki gospodarzy Fran-
kowskiego i tak w ciągu 20 mi-
nut podopieczni trenera Artura 
Derbina ze stanu 0:1 doprowadzi-
li do prowadzenia 2:1.

I nie oddali go już do końca, 
choć w drugiej połowie nadal 
obserwowaliśmy twardą walkę 
o każdy centymetr boiska i sporo 
podbramkowych starć. Zwłasz-
cza w ostatnich dwóch kwadran-
sach, kiedy gracze GKS niemal 
w komplecie cofnęli się, by bro-
nić wyniku, decydując się od cza-
su do czasu na kontry. Zagłębie 
natomiast za wszelką cenę dążyło 
do zdobycia choć jednego punk-
tu i spowodowało, że oglądali-
śmy istną „obronę Częstochowy”. 
Najlepszą okazję do osiągnięcia 
celu mieli sosnowiczanie w 88 
min., kiedy to w zamieszaniu 
podbramkowym piłkę zmierza-

jącą do siatki intuicyjnie wybro-
nił Jałocha.

– Był to dla nas bardzo wy-
magający mecz – powiedział 
na konferencji prasowej trener 
Artur Derbin. – Nie weszliśmy 
w to spotkanie najlepiej, szybko 
straciliśmy bramkę, ale na szczęś-
cie równie szybko odpowiedzieli-
śmy golem. Przeciwnik nękał nas 
dośrodkowaniami, stąd musieli-
śmy w przerwie dokonać pew-
nych korekt taktycznych, które 
przyniosły efekt. Nasza druży-
na pokazało dużo charakteru, 
dużo poświęcenia, co było wi-
dać zwłaszcza w ostatnich minu-
tach. No i wreszcie zdobyliśmy 
gola z ataku, więc mamy na-
dzieję, że będziemy robić kolej-
ne kroki w przód – dodał szko-
leniowiec GKS.

Przed Trójkolorowymi teraz 
dwutygodniowa przerwa w roz-
grywkach, gdyż zaplanowany 
na najbliższą sobotę, 4 wrześ-
nia mecz z Chrobrym na włas-
nym stadionie, został przełożo-
ny z uwagi na powołania piłkarzy 
gości do reprezentacji młodzieżo-
wych. Kolejnym rywalem tyszan 
będzie zatem Arka, z którą zagra-
my w Gdyni 12 września.
ZagłęBie sOsNOWiec – gks 
tychy 1:2 (1:2). Gole: Paprzy-
cki (13’), Malec (38’) oraz Szu-
milas (7’).

gks tychy: Jałocha – Połap, 
Nedić, Żytek, Wołkowicz – Ja-
niak (79’ Kozina), J. Piątek, 
Paprzycki (83’ Szymura), Ja-
roch (69’ Grzeszczyk), Biel (82’ 
K. Piątek) – Malec (82’ Kargu-
lewicz).

W pozostałych meczach 6. ko-
lejki: Stomil – ŁKS 0:3, Resovia 
– Korona 0:1, Miedź – Jastrzę-
bie 1:1, Podbeskidzie – Puszcza 
4:0, Chrobry – GKS Katowice 4:0, 
Arka – Odra 3:0, Widzew – Pol-
kowice 4:2. Mecz Sandecji ze Skrą 
Częstochowa został przełożony 
na 13 października. ●

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

WymęCzone, ale 
zWyCięstWo
piŁkarze gks tychy PO fALSTARcIE W NOWym SEZONIE ODNIEŚLI DRuGIE ZWycIęSTWO Z RZęDu.

Dla trenera Artura Derbina - wychowanka Zagłębia – mecze z zespołem z Sosnowca mają dodatkowy smaczek. 
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piŁkarze gks ii tychy 
znakoMicie rozpoczęli 
ten sezon, a W 
MinionyM tygodniu do 
inauguracyjnych dWóch 
zWycięstW doŁożyli 
kolejne dWa!

Środowym, wyjazdowym rywalem 
drużyny trenera Jarosława Zadylaka 
był zespół Unii Turza Śląska, który 
okazał się dość wymagającym 
rywalem. W pierwszej połowie 
gospodarze mieli kilka dobrych 
okazji do objęcia prowadzenia, ale 
żadnej z nich nie wykorzystali, w 
przeciwieństwie do tyszan, którzy 
dzięki golowi Machowskiego tuż 
przed przerwą, schodzili do szatni 
z prowadzeniem.

Po zmianie stron goście na-
dal atakowali, ale tyscy rezerwi-
ści bronili się skutecznie, choć 
i niefortunnie: w 58 min. inter-
weniujący Kopczyk przypadko-
wo zagrał piłkę ręką i po drugim 
„żółtku” musiał opuścić boisko. 
To jednak nie za bardzo pomogło 
Unii, która straciła w tym spot-
kaniu jeszcze dwa gole. Jednego, 
w 70 min. gospodarze strzelili so-
bie sami, a chwilę później Misztal 
postawił kropkę nad „i”, pieczętu-
jąc zwycięstwo tyszan 3:0.
lks uNia turZa śląska – 
gks ii tychy 0:3 (0:1). Gole: 
Machowski (43’), Orzeł (70’ sa-
mob.) i Misztal (72’).
gks ii tychy: Odyjewski – Pi-
pia, Zarębski, Kopczyk, Stefaniak, 
Pawlusiński (87’ Legenzow), Krę-
żelok, Machowski, Misztal (78’ Or-
liński), Biegański (59’ Bielusiak), K. 
Piątek (46’ Staniucha). Czerwona 
kartka: Kopczyk (za dwie żółte).

W sobotę piłkarze GKS II Tychy 
podejmowali na bocznym boisku 
przy ul. Edukacji jednego z out-
sajderów tabeli – Unię Książeni-
ce. I choć wynik 4:1 zdaje się su-
gerować, że był to mecz do jednej 
bramki, to jednak goście przez dłu-

gi czas opierali się Trójkolorowym 
i utrzymywali rezultat bezbram-
kowy. Dopiero w 35 min. stracili 
gola (jego autorem był Pawlusiń-
ski), na którego zresztą odpowie-
dzieli już chwilę później.

Tyszanie ruszyli mocnej 
po przerwie i swoją niekwestio-
nowaną wyższość piłkarską po-
twierdzili jeszcze trzykrotnie go-
lami. W 68 min. trafił Orliński, 
cztery minuty później poprawił 
Biegański, a pięć minut przed 
końcowym gwizdkiem wynik 
na 4:1 ustalił Machowski.

W najbliższą sobotę czeka nas 
mecz na szczycie w naszej grupie 
IV ligi. Zajmujący drugie miej-
sce MRKS Czechowice-Dziedzice 
podejmie o godz. 16 lidera z Ty-
chów.
gks ii tychy – lks uNia 
książeNice 4:1 (1:1). Gole: 
Pawlusiński (35’), Orliński (68’), 
Biegański (72’), Machowski (85’) 
oraz Suchiński (36’).
gks ii tychy: Odyjewski – Pi-
pia (88’ Hachuła), Zarębski, Bie-
lusiak, Stefaniak, Misztal (65’ Or-
liński), Krężelok, Pawlusiński (46’ 
Legenzow), Biegański (83’ Dzię-
gielewski), Staniucha (46’ Pa-
luch), Machowski. Żółta kartka: 
Legenzow. WW ●

iv liga
1.gks ii tychy 4 12 18:2
2. czechowice 4 10 10:3
3. Landek 4 9 10:5
4. Piast II 4 9 12:6
5. Bełk 4 9 8:5
6. Gorzyce 3 6 7:5
7. czaniec 4 6 7:7
8. Podbeskidzie II 4 5 6:7
9. jasienica 3 5 2:1
10. ROW 4 5 8:9
11. Kuźnia 4 4 7:8
12. unia Turza 4 4 6:10
13. łękawica 4 4 5:9
14. Bestwina 4 0 4:10
15. Książenice 4 0 5:16
16. Góral 4 0 3:15

samodzielny 
lider
rezerWy kontynuują SERIę ZWycIęSTW.
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c jak cele i zadania
W cZasach Prl-u PlaN musiał Być. kONkretNy, Z licZ-
Bami, Datami, kONkretNymi celami i ZaDaNiami. 
OcZyWiście NajBarDZiej licZył się PlaN gOsPODar-
cZy, BO tO ON miał NaPęDZać ustrój, ale i W iNNych 
sFerach WłaDZa PlaNOWała życie OByWatelOm. 
także W sPOrcie, także W tychach.

O gospodarce planowej wspominała już deklaracja programo-
wa Polskiej Partii Robotniczej z końca 1943 roku: „Siła i potęga 
Polski, dobrobyt i spokojne jutro jej obywateli osiągnięte być 
mogą drogą planowej odbudowy i rozbudowy gospodarki 
narodowej, zmierzającej do zaspokojenia materialnych i du-
chowych potrzeb szerokich rzesz ludu pracy”.

Powstanie w 1971 roku Górniczego Klubu Sportowego Tychy 
również wiązało się z zaplanowaniem konkretnych zadań. Pra-
wie jak w socjalistycznej gospodarce. Optymizm kierownictwa 
nowego klubu wiązał się z ogromnym potencjałem ludzkim, jaki 
na początku swojego istnienia posiadał GKS. W swoich założe-
niach miał on być klubem całego powiatu tyskiego, więc na jego 
chwałę miały zostać wykorzystane drużyny (zawodnicy, działacze 
i trenerzy) oraz obiekty sportowe z Wesołej, Lędzin, mikołowa, 
Bierunia czy łazisk. Z referatu wygłoszonego na zebraniu założy-
cielskim GKS przez prezesa franciszka Wszołka, wynikało, że w 30 
klubach sportowych powiatu działało wtedy 68 sekcji zrzeszają-
cych 3050 czynnych zawodników, natomiast w Szkolnych Klu-
bach Sportowych pracowało 121 sekcji z 3016 zawodnikami. Nie 
było jednak specjalną tajemnicą, że lokalnym działaczom z okolic 
Tychów taka perspektywa wcale się nie uśmiechała. Kiedy więc 
tylko reforma administracyjna zmieniła terytorium powiatu, zno-
wu zaczęli pracować wyłącznie na swój użytek.

Tygodnik „Echo” w 1971 roku pisał na pierwszej stronie 
„mieszkańcy Tychów, jak każdego innego ośrodka, chcieliby 
oklaskiwać s w o j e g o zawodnika, s w o j ą drużynę, cieszyć 
się sukcesami s w o i c h pupilków.” Dziennikarz popuścił wodze 
fantazji, dając do zrozumienia, jak silny mógłby być np. piłkarski 
GKS Tychy, gdyby grali w nim wychowankowie klubów z powia-
tu tyskiego. I zaczął wymieniać głośne wówczas nazwiska:

jan Banaś – wychowanek AKS mikołów, a potem as Polonii 
Bytom i Górnika Zabrze i reprezentacji Polski; henryk Latocha 
– wychowanek unii Bieruń Stary, obrońca Górnika Zabrze i re-
prezentacji Polski; hubert Skupnik – wychowanek AKS miko-
łów, wieloletni gracz krakowskiej Wisły; józef Gach – kolejny 
mikołowianin, piłkarz Wisły Kraków i ROW-u Rybnik; Konrad 
Bajger z łazisk Górnych, filar Ruchu chorzów; Eugeniusz Pluta 
z unii Bieruń Stary, as GKS Katowice… Gdyby na początku lat 
70. oprzeć na nich tyską drużynę, to byłby to skład marzeń, 
z dużymi szansami na ekstraklasowe podium!

Oczywiście, były to mrzonki, ale… jak opowiadał mi kiedyś Eu-
geniusz Pluta, który po zakończeniu bogatej kariery chętnie wspo-
magał piłkarską drużynę śląskich dziennikarzy, w pierwszej poło-
wie lat 70. był on bardzo, bardzo blisko transferu do Tychów.

Wracając do planów, sprawdźmy, jakie nałożone zostały za-
dania na początku istnienia klubu i co z ich realizacją?

W I etapie (1971-72) „planuje się zbudować silny zespół gwa-
rantujący czołową pozycję w tabeli III ligi, zmontować drużynę 
najzdolniejszych juniorów oraz nadal prowadzić drużyny klasy 
A, juniorów i trampkarzy”.

W II etapie działania (1972-74) „planuje się uzyskać awans 
drużyny do II ligi.” O III etapie deklaracja programowa mówi-
ła już bardziej ogólnie, bez wskazywania konkretnych celów: 
„Zaangażuje się wysoko kwalifikowaną kadrę szkoleniową, 
zorganizuje życie świetlicowe, wreszcie prowadzić się będzie 
ożywioną i systematyczną pracę z młodzieżą szkół podstawo-
wych i średnich, zwłaszcza LO nr 1 im. L. Kruczkowskiego”.

W praktyce okazało się, że drużyna piłkarska przekroczyła 
plan i już w 1974 roku zameldowała się w I lidze (wtedy był 
to najwyższy poziom rozgrywkowy), a dwa lata później sen-
sacyjnie została wicemistrzem Polski.

jeśli chodzi o drugi z wiodących sportów, czyli hokej na lodzie, 
postawione mu zostały bardziej ambitne zadania. Ale też druży-
na Górnika murcki, przejęta przez GKS, była już wtedy pierwszoli-
gowcem. W I etapie (1971-72) „zamierza się utworzyć silny zespół 
walczący o czołową pozycję w I lidze wraz z odpowiednim zaple-
czem”. Na II etap działania (1972-74) dla hokeistów wyznaczono 
cel – co najmniej trzecie miejsce w Polsce. Tu, w odróżnieniu od 
piłki nożnej, zdecydowanie przeszacowano możliwości drużyny. 
GKS Tychy jeszcze przez kilka lat był hokejowym przeciętniakiem 
(przytrafił mu się nawet spadek z ligi), by wreszcie w 1981 roku 
zdobyć pierwszy w historii brązowy medal.

piotr zaWadzki, tyska galeria sportu ●
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Hokeiści Górnika Murcki w pierwszomajowym pochodzie w Tychach 
(ok. 1970 roku). Zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach.

Po wakacyjnej przerwie uczestni-
cy Samochodowych Mistrzostw 
Tychów wracają do rywalizacji. 
5 września, o godz. 11.15 na to-
rze testowym FCA rozpocznie się 
kolejna, szósta runda.

Organizatorzy – działacze Au-
tomobilklubu Ziemi Tyskiej ser-
decznie zapraszają na tor kibi-
ców. Samochody będzie można 
zostawić na parkingu wytyczo-
nym przy Adient Seating Poland 
(ul. Świerczyniecka 7). Na torze 
nadal obowiązywać będą środ-
ki ostrożności związane z pan-
demią COVID-19: 1,5-metrowy 
dystans od innych osób oraz obo-
wiązek przebywania w wyznaczo-
nych przez organizatora strefach. 
Parking i wstęp na zawody – bez-
płatne.

Kto znalazł się najbliżej mi-
strzostw po 5 eliminacjach? 
W klasie 1. Paweł Oślak ma za-
ledwie cztery punkty przewagi 
nad Delfinem Orłowskim. Ro-
mual Stasik, otwierający tabe-
lę w klasie 2. ma dziesięć oczek 
przewagi nad Szymonem Gań-
czarczykiem. W klasie 3. lide-
rem jest Przemysław Mendrek 

– Damian Tomala traci do nie-
go dziewięć punktów. Artur 
Kobiela przewodzi klasyfikacji 
klasy 4., z 10-punktową prze-
wagą nad Mateuszem Masełką. 
W klasie CENTO po pięciu run-
dach prowadzi Wojciech Ksią-
żek, a w PPC liderem jest Ma-
rek Hohoł. Wśród kierowców 

aut z tylnym napędem (RWD) 
najwięcej punków zgromadził 
Daniel Strojek. Michał Kareusz 
prowadzi w klasie Open 4WD 
a Marek Tomal w Open 2WD. 
W klasie Retro liderem jest Ka-
mil Wioska.

Automobilklub Ziemi Tyskiej 
jest także organizatorem Rajdu 

Śląska 2021. Ta największa im-
preza motorsportowa na Śląsku 
odbędzie się już za dwa tygo-
dnie: 10-11 września. Więcej in-
formacji można znaleźć na stro-
nie automobilklubu: www.azt.
tychy.pl i na profilu FB: auto-
mobilklubziemityskiej. 
ls ●

W niższych ligach.

dziewięć 
GoLi zetki
W dwóch rozegranych w minio-
nym tygodniu meczach, piłkarze 
OKS Zet Tychy wykazali się spo-
rą skutecznością, zdobywając 9 
goli. To jednak nie pozwoliło im 
na zdobycie kompletu punktów.

W środę piłkarze Zetki przy-
wieźli z Bojszów tylko jeden 
punkt. „Tylko”, bo drużyna dwu-
krotnie prowadziła dwoma bram-
kami i była o krok od sięgnięcia 
po komplet punktów. Bramkę, 
która przesądziła o remisie tysza-
nie stracili w 97 minucie z rzu-
tu karnego.
gts BOjsZOWy – Oks Zet ty-
chy 4:4. Bramki: Fortuna 2, Pu-
stelnik i Gajewski.

W kolejnym meczu OKS Zet 
pewnie poradził sobie ze spadko-
wiczem z IV ligi Iskrą Pszczyna, 
wygrywając 5:0.

Pozostałe mecze: 25.08 MKS 
Lędziny – Ogrodnik Cielmice 
3:1 (gol Kołodziejczyk), mecz 
JUWe – Łąka został przełożony, 
28.08 Ogrodnik Cielmice – GTS 
Bojszowy 0:0, Czarni Jaworze – 
JUWe 5:1 (gol Cibor).
1. Rekord II 4 12 12-2
2. Wilkowice 4 10 20-4
3. jaworze 4 10 19-3
4. Pasjonat 4 9 10-8
5. Oks Zet 4 8 13-6
6. mKS Lędziny 3 7 10-2
7. Studzienice 3 6 5-7
8. GTS Bojszowy 4 5 9-11
9. jaroszowice 2 3 6-6
10. Iskra 4 3 2-10
11. łąka 2 1 2-6
12.Wisła Wielka 4 1 4-12
13. Ogrodnik 3 1 2-8
14. Stal 3 0 3-7
15. Bestwinka 2 0 1-6
16. Piast 4 0 4-24

klasa a: Siódemka Tychy – Stal 
Chełm Śląski 2:0
klasa B: Czułowianka Tychy 
– UKS Warszowice 5:1. Bramki: 
Sobota, Gołosz, Wróbel, Kostecki, 
Bonatowski. ls ●

W najbliższa 
niedzielę, 5 Września 
na atestoWanej 
przez polski zWiązek 
lekkiej atletyki trasie, 
proWadzącej ulicaMi 
Miasta oraz WokóŁ 
jeziora paprocańskiego, 
rozegrana zostanie 
9. edycja tyskiego 
póŁMaratonu. 
to najbardziej MasoWa 
iMpreza sportoWa 
W tychach, która 
co roku groMadzi 
biegaczy z caŁej polski 
i z zagranicy.

Ostatecznie na liście startowej 
znalazło się 1.129 biegaczy, wy-
startują także 24 sztafety – 2 x 
około 10,5 km. Sztafety składać 
się będą z dwóch osób (kobie-
ca, męska lub mieszana), któ-
ra łącznie ma do pokonania 
21,0975 km. Będą także biegacze 
z dziećmi w wózkach. Organiza-
torzy – SPLA Tychy – wspoma-
gani przez MOSiR, Urząd Mia-
sta Tychy, Komendę Miejską 
Policji Straż Miejską, Komendę 
Miejską PSP – robią wszystko, 
by profesjonalnie przygotować 
i przeprowadzić zawody, nadać 
im odpowiednią rangę i zorga-
nizować wiele atrakcji zarówno 
dla startujących, jak i kibiców: 
rozgrzewkę i zajęcia sportowe, 
biegi dla dzieci, masaże, pokazy 
produktów sportowych, konkurs 
na strefę kibica, piknik rodzinny 
i atrakcje dla najmłodszych.

W dniu zawodów biuro bie-
gu czynne będzie w hali sporto-
wej przy al. Piłsudskiego w godz. 
7.30-9.30, a od 8.45 do 10 przyj-
mowane będą zapisy do biegów 
dziecięcych. Do biegów można 
się zapisać również w Gemini 
Park (3.09 w godz. 16-20 i 4.09 

w godz. 10-18), gdzie również bę-
dzie możliwość odbioru pakietów 
biegu głównego.

Start do biegu głównego na-
stąpi o godz. 10, a po 10 minu-
tach rozpoczną się biegi dziecię-
ce (od 100 m do 1000 m).

Pierwsza edycja Tyskiego Pół-
maratonu odbyła się we wrześniu 
2012 roku. Wówczas rozgrywa-
no także Międzynarodowy Bieg 
Uliczny w kilku kategoriach wie-
kowych i na kilku dystansach. 
Łącznie w obu tych biegach wy-

startowało wówczas ponad 800 
zawodników i zawodniczek. Po-
tem w Tyskim Półmaratonie wzię-
ło udział wielu znanych biegaczy, 
reprezentantów Polski, a także za-
wodnicy z Ukrainy, Węgier, An-
glii, Hiszpanii, Białorusi, Włoch, 
Niemiec i Kenii.

Dodajmy, iż od kilku lat bieg roz-
grywany jest pod patronatem pre-
zydenta Andrzeja Dziuby, a wię-
cej o szczegółach imprezy można 
przeczytać na stronach: www.spla.
com.pl oraz MOSiR-u.ls ●

na torze Fca rozegrana zostanie 5. eliminacja Samochodowych mistrzostw Tychów.

przedsmak rajdowych emocji

Działacze Automobilklubu Ziemi tyskiej ponownie zapraszają kibiców na tor FCA.

Również w tym roku Tyski Półmaraton wystartuje przy hali sportowej.
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niedziela z tyskim 
półmaratonem
DO BIEGu ZGłOSIłO SIę 1.129 OSóB ORAZ 24 DWuOSOBOWE SZTAfETy.

uWaga Na utruDNieNia W ruchu

Organizatorzy Tyskiego Półmaratonu informują, że 5.09 nastąpią 
utrudnienia w ruchu. Z uwagi na bezpieczeństwo zawodników 
i kibiców, w godzinach 9.40-13 na trasie: od hali sportowej 
przy al. ul. Piłsudskiego, a następnie przy ul. ul. Sikorskiego, 
uczniowskiej, jaśkowickiej, Stoczniowców, żwakowskiej - do 
ronda Sublańskiego, nastąpią zamknięte zostaną skrzyżowania i 
przejazdy. Organizatorzy Tm proszą mieszkańców o zachowanie 
ostrożności i zachęcają do kibicowania.
Zamknięta zostanie ul. Sikorskiego od ul. Armii Krajowej do 
parkingu za piramidą, a w drugim kierunku od ul. żółkiewskiego 
do ul. Paprocańskiej.
mieszkańcy osiedla Zuzanna będą mogli wyjeżdżać przez ul. żół-
kiewskiego, z kolei kierowcy, jadący ul. Paprocańską, będą mieli 
zapewniony wyjazd na prawoskręcie.
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krzyżówka z hasłem sudoku

Ewa, b. premier

Duy nó Cewka,
na któr
nawija
si liny

Uczy si,
peszy

i
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komórkowej
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Jest nim Dubaj
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z Transylwanii
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Hasło z krzyżówki nr 718: 
WAKACJE NA FINISZU 

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
Przed Tobą nowe znajomości, a wraz z nimi nowe 
możliwości. Koniecznie wykorzystaj je, a nie 
pożałujesz!

Waga 23.iX-23.X
życie towarzyskie rozkręci się teraz na całego. 
Nawet jeśli zwykle jesteś bardzo zajęty i niewiele 
masz czasu dla znajomych, nie rezygnuj 
ze spotkań.

skorpion 24.X-21.Xi
Gwiazdy sugerują większą zapobiegliwość 
w sprawach finansowych. Pamiętaj, że nie da się 
zgarnąć dużej puli jednym ruchem.

strzelec 22.Xi-21.Xii
W Twoim sercu zabrzmi nostalgiczna nuta. 
jeśli jest w nim puste miejsce do wypełnienia, 
rozejrzyj się!

koziorożec 22.Xii-19.i
Zbierze się trochę trudnych spraw 
do załatwienia. Ale trudne nie znaczy przecież 
niemożliwe. Dasz radę i zadziwisz tych, którzy 
w ciebie nie wierzyli.

Wodnik 20.i-18.ii
Nie stwarzaj sobie wymyślonych barier, złap 
pozytywną falę i koniecznie idź do przodu. 
Gwiazdy ci sprzyjają!

ryby 19.ii-20.iii
Niedawno poznana osoba wniesie w Twoje życie 
trochę twórczego fermentu. To, co innym wyda 
się niemożliwe, dla ciebie będzie proste.

baran 21.iii-20.iv
Z niczym się nie wyrywaj. Postępuj teraz 
rozważnie, skup się na tym, co jest tu i teraz. 
Pamiętaj, że przeszłość minęła.

byk 21.iv-21.v
Na horyzoncie nowa miłość. Osoba, którą 
niedawno poznałeś, wniesie do Twojego życia 
sporo zamieszania.

bliŹnięta 22.v-20.vi
Pora zakończyć stare sprawy i śmiało snuć 
nowe plany. Weź się ostro do pracy, a czeka cię 
niespodzianka.

rak 21.vi-22.vii
W życiu towarzyskim będziesz teraz w centrum 
uwagi. Nagle poczujesz się otoczony sympatią 
i szczerą życzliwością.

leW 23.vii-22.viii
Pozwól sobie na swobodę i oryginalne działania. 
jeśli tęsknisz za miłością, możesz teraz zakochać 
się bez pamięci.
 Wróżka adrasteja tel. 692 893 871

horoskop

Tychy, al. Piłsudskiego 12
• Świetna lokalizacja 

• Budynek biurowy z recepcją, 
 

LOKALE BIUROWE 
DO WYNAJĘCIA

CENA od 

28 
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