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begonie wdzięczności
Ukraińskie kobiety wraz z TZUK posadziły w Parku Miejskim 
1500 sadzonek begonii w podzięce za pomoc tyszan.

Festiwal stachury
IX edycja festiwalu LOGOS FEST poświęcona 
jest twórczości Edwarda Stachury. 

Mamy w tychach weteranów
Z okazji Dnia Weterana rozmawiamy z dwójką  
tyszan, która ma za sobą służbę na misjach.4 95
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Droższe inwestowanie
galopująca inflacja i wzrost cen materiałów budowlanych powodują, że samorządy mają coraz większe problemy z inwestycjami.
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Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil Peszat

W Młodzieżowym Domu Kultury 
nr 2 w odbył się coroczny Dzień 
Kultury Japońskiej. Natomiast 28 
maja rozpocznie się II Tydzień 
Kultury Orientu w restauracji 7 
Samurai Sushi, który potrwa do 4 
czerwca.

Tym razem oprócz tradycyj‑
nych pokazów sztuk walki Ai‑
kido, w MDK nr 2 można było 
zanurzyć się głębiej w kulturze 
kulinarnej Japonii dzięki poka‑
zom i warsztatom sushi z 7 Sa‑
murai Sushi. – Dzieciaki były 
bardzo zainteresowane orien‑
talnym jedzeniem – mówi Ewa 
Baran dyrektor MDK nr 2. – 
Zaprosiliśmy również dzie‑
ci z Ukrainy, które świetnie się 
bawiły podczas całego wydarze‑
nia – dodaje.

Kulinaria przybliżyły również 
prezentacje multimedialne po‑

święcone japońskim słodyczom 
oraz tradycji piknikowania przy 
święcie Hanami, które związane 
jest z podziwianiem kwitnących 
wiśni. Wychowankowie MDK 
mieli również okazję do stwo‑
rzenia swojej własnej czarki 
do herbaty na warsztatach cera‑
micznych oraz otrzymania swo‑
jego imienia wykaligrafowanego 
po japońsku. Podczas spotkania 
odbyło się także oficjalne otwar‑
cie wystawy plastycznej o tema‑
tyce japońskiej oraz rozstrzygnię‑
cie konkursu i rozdanie nagród 
za najlepsze prace.

Od najbliższej soboty tyszanie 
będą mogli zapoznać się ze sztu‑
ką parzenia herbaty, warsztatami 
kaligrafii japońskiej oraz spró‑
bować własnych sił w kręceniu 
sushi pod okiem sushi mastera 
z mieszczącej się na pl. Baczyń‑

skiego restauracji 7 Samurai Sus‑
hi. Główne atrakcje zaplanowa‑
no na 1 czerwca, kiedy to w godz. 
17‑19 na pl. Baczyńskiego zorga‑
nizowany zostanie Dzień Dzie‑
cka po japońsku. W jego ramach 
odbędzie się pokaz sztuk walki 
– swoje umiejętności Aikido za‑
prezentują zawodnicy Aikikai jiu 
jitsu i Bastion Tychy, pokaz ka‑
rate zademonstruje Danuta Fy‑
da‑Granek zaś treningi rodzinne 
przeprowadzi BjjFamily. W wy‑
darzeniu weźmie udział prawdzi‑
wy samuraj Sako Mariusz Blasz‑
kiewicz oraz futboliści z Tychy 
Falcons.

Wydarzenie jest współfinanso‑
wane w ramach Tyskich Inicjatyw 
Kulturalnych przy współorgani‑
zacji Miejskiego Centrum Kultu‑
ry oraz Fundacji Oui Silesie. 
kp ●

Ruszył remont nawierzchni ul. 
Oświęcimskiej. Prace prowadzone 
są na odcinku od ronda Urbano‑
wickiego do ul. Świerczynieckiej. 
Jak informuje Miejski Zarząd Ulic 
i Mostów, roboty obejmują sfre‑
zowanie starej nawierzchni, re‑
gulację urządzeń infrastruktury 
drogowej, remont poboczy oraz 
ułożenie nowej asfaltowej nakład‑
ki. Planowo remont ma potrwać 
do piątku 27 maja, ale tempo prac 
uzależnione jest od pogody.

Dodatkowo trwa budowa no‑
wego połączenia drogowego po‑
między ul. Oświęcimską a ul. 
Goździków. Łącznik ma być goto‑
wy do końca sierpnia. Dotychczas 
zakończono budowę sieci gazo‑
wej, na ukończeniu jest kanaliza‑
cja deszczowa, a także trwa bu‑
dowa sieci elektroenergetycznej, 
teletechnicznej i oświetlenia ulicz‑
nego. W toku jest również układa‑
nie warstw konstrukcyjnych, kra‑
wężników i obrzeży. kp ●

Miniony weekend obrodził w wy‑
darzenia na świeżym powietrzu. 
W sobotę, prócz finału kampanii 
społecznej „Z nich jesteśmy dum‑
ni” (piszemy o niej na str. 6), od‑
była się Wielka Muzyczna Pomoc, 
zaś w niedzielę w parafii bł. Ka‑
roliny tyszanie bawili się podczas 
10. Festynu Rodzinnego.

Wielka Muzyczna Pomoc 
to impreza charytatywna od lat 
organizowana przez Marcina Goł‑
kę, znanego muzyka, lidera zespo‑
łu Paganda. W tym roku zbierano 
fundusze dla ośmioletniej Nata‑
lii Górskiej – mieszkanki Tychów, 
która od urodzenia zmaga się 
z poważnymi problemami zdro‑
wotnymi – To była największa 
edycja od lat, a być może w całej 
historii imprezy – mówi Marcin 
Gołka. – Przez cały dzień na pla‑
cu pod Żyrafą były tłumy tyszan, 

a do każdej atrakcji ustawiały się 
długie kolejki rodzin z dziećmi. 
To nas oczywiście bardzo cieszy‑
ło, bo taki jest zamysł imprezy – 
aby całe rodziny mogły aktywnie 
spędzić czas, a przy okazji wspo‑
móc potrzebujące dziecko. Jeste‑
śmy bardzo wdzięczni za każdą 
złotówkę. To zdecydowanie jest 
rekordowa edycja, bo w pewnym 
momencie puszki się wypełniły 
po brzegi i musieliśmy szybko 
zorganizować nowe – cieszy się 
Marcin Gołka. Gdy oddawaliśmy 
ten numer do druku organizato‑
rzy nie znali nawet przybliżonej 
kwoty zebranych datków.

Nazajutrz w ogrodach farnych 
parafii bł. Karoliny równie tłum‑
nie tyszanie pojawili się na 10. 
Festynie Rodzinnym. Przez cały 
czas trwania festynu ogrody 
były pełne tyszan i atrakcji. Ma‑

lowanie twarzy, mini zoo, dmu‑
chańce, prezentacja pojazdów 
policyjnych i straży pożarnej, 
konkurencje sportowe, kiermasz 
książki używanej oraz koncerty 
Raisy Miszteli oraz zespołu Uni‑
verse. – Bardzo mi się podoba, 
choć tłok jest trochę uciążliwy – 
mówiła tyszanka, która przyszła 
z całą rodziną. – Jesteśmy tutej‑
szymi parafianami i bardzo nas 
cieszy, że ogrody zawsze są ot‑
warte dla tyszan. Świetnie uzu‑
pełniają się z parkiem i tężnią 
– dodała. Impreza w ramach 
Metropolitalnego Święta Ro‑
dziny była współorganizowana 
przez Miejskie Centrum Kultu‑
ry pod patronatem prezydenta 
Tychów Andrzeja Dziuby i Mar‑
szałka Województwa Śląskiego 
Jakuba Chełstowskiego.
kaMil peszat ●

w Mdk nr 2 odbył się dzień kultury japońskiej a od soboty zaczyna się II Tydzień Kultury Orientu 
w restauracji 7 Samurai Sushi.

Orientalne tychy

Utrudnienia jeszcze do piątku.

Prace Przy Oświęcimskiej
Miniony weekend obrodził w festyny i imprezy. 

PiknikOwy weekend

Na 10. Festynie Rodzinnym w ogrodzie farnym bł. Karoliny pojawiło się kilka tysięcy tyszan i gości.

W minioną sobotę odbyła się Wielka Muzyczna Pomoc. Była to największa edycja w historii imprezy.
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inFlacja i wzrost 
cen MateriaŁów 
bUdowalnych 
powodUją, że gMiny 
albo MUszą znaleźć 
dodatkowe pieniądze 
do kwoty na jaką 
opiewa najniższa 
oFerta, albo 
zrezygnować 
z inwestycji.

Drożeje niemal wszystko i wszy‑
scy to odczuwamy. Przy wysokiej 
inflacji w trudnej sytuacji znaleźli 
się inwestorzy – zarówno ci, któ‑
rzy jakiś czas temu zdecydowali 
się na budowę własnego domu, 
jak i duże firmy czy samorządy. 
Oczywiście inflacja nie tłumaczy 
wszystkiego, bo wzrost cen nie‑
których produktów przekracza 
poziom inflacji.

Poza tym materiałów budo‑
walnych zaczyna brakować, po‑
dobnie jak pracowników. A ci, 
którzy pracują, domagają się wyż‑
szych zarobków. To zaś, podob‑
nie jak nowe programy rozdawni‑
ctwa, potęgują inflację. Być może 
mamy to, przed czym ostrzega‑
ło wielu ekspertów – efekt „kuli 
śniegowej”. A wojna w Ukrainie 
tylko pogarsza i komplikuje sy‑
tuację.

Coraz drożej
Już w ostatnich miesiącach 2021 
roku poziom inflacji rósł. Na po‑
czątku 2022 roku było to 8,6 proc., 
w lutym – 9,2 proc., a jak po‑
dał Główny Urząd Statystyczny, 
w kwietniu ceny dóbr i usług były 
średnio o 12,3 proc. wyższe niż 
rok wcześniej. Wzrost cen przy‑
biera na sile, inflacja jest na po‑
ziomie najwyższym od 1998 roku 
(w skali zaledwie miesiąca nastą‑
pił ponad 4‑procentowy wzrost 
cen żywności).

To wszystko ma, rzecz jasna, 
wpływ na budżety samorządów, 
bo należy oczekiwać, że wyż‑
szych kwot za usługi domagać się 
będą firmy wywożące odpady, re‑
montujące drogi, firmy komuni‑
kacyjne, można się spodziewać 
wyższych stawek za wodę, które 
zaproponuje GPW, itd. A inwesty‑
cje? Na ostatniej sesji Rady Mia‑

sta mówił o nich prezydent An‑
drzej Dziuba.

albo zrezygnować, albo 
dopłacić. tylko z czego?
– Inwestycje na razie przebiegają 
planowo, choć borykamy się, jak 
wszyscy, ze wzrostem cen mate‑
riałów budowlanych. Na przykład 
w ostatnim czasie stal zdrożała 
czterokrotnie, podobnie alumi‑
nium, każda dostawa cegieł, pu‑
staków jest już po nowej cenie. 
Coraz większe problemy mają 
wykonawcy. Kiedy rozstrzygamy 
przetarg i okazuje się, że najniższa 
zaproponowana cena znacznie 
przewyższa nasze wcześniejsze 
założenia, to mamy dwa wyjścia. 
Albo znaleźć dodatkowe pienią‑
dze do kwoty na jaką opiewa naj‑

niższa oferta, albo zrezygnować 
z inwestycji.

Najtrudniejsza sytuacja jest 
w przypadku inwestycji w toku 
lub trwających dłużej – np. dwa 
i więcej lat.

– Wykonawcy po prostu tracą 
na tych kontraktach. Jako miasto 
jesteśmy związani ustawą o zamó‑
wieniach publicznych i mamy 
ograniczone pole manewru. Nie 
chcemy, by wykonawca zbankru‑
tował lub zszedł z budowy w trak‑
cie kontraktu, bo wtedy straty 
są po obu stronach. A jeśli cho‑
dzi o pieniądze, które w pierwszej 
fazie tzw. Polskiego Ładu otrzy‑
mały samorządy na inwestycje, 
to nie słyszałem, czy jakakolwiek 
się rozpoczęła, bo ceny na prze‑
targach znacznie przewyższają za‑

planowane wydatki. Podam przy‑
kład: Sosnowiec dostał 65 mln zł 
na przebudowę układu drogowe‑
go, a w przetargu najniższa ofer‑
ta wynosiła 140 mln zł. Jest więc 
dylemat – dodać brakującą kwotę 
z budżetu, jeśli się ją ma, czy zre‑
zygnować z inwestycji. A jeśli się 
rezygnuje, to te 65 mln zł trzeba 
oddać do budżetu państwa – wy‑
jaśnił prezydent.

Finał w sądzie?
– Mieliśmy pandemię, a teraz in‑
flację – powiedział nam szef jed‑
nej z firm budowlanych. – Na jed‑
nej budowie musieliśmy czasowo 
wstrzymać prace, bo inwestor po‑
informował, że może mieć prob‑
lem z płatnością. I wcale się nie 
dziwię, bo jeśli materiały do izo‑

lacji zdrożały o 70 proc., a np. pły‑
ty OSB – o 50 proc., to o czym 
tu mówić? Podwyżki cen innych 
materiałów to już nie jest kwe‑
stia kilku procent w skali roku 
czy pół roku, ale kilkudziesięciu. 
Poza tym tych materiałów nie ma, 
bo wiele firm budowalnych poro‑
biło spore zapasy, a producenci 
nie nadążają. Mam też podwyko‑
nawców, którzy są w podobnej sy‑
tuacji, przychodzą do mnie i pyta‑
ją co dalej. Na razie rozmawiamy 
z inwestorem, ale nie wiem, czy 
sprawa nie skończy się w sądzie. 
Mamy teraz wprawdzie kilka 
kontraktów, ale nagle wszystko 
stanęło pod znakiem zapytania. 
Dojdzie do tego, że bardziej bę‑
dzie opłacało się zerwać umowę, 
niż kontynuować prace i dopłacać 
do interesu.

trudne przetargi
Zdaniem Jana Cofały, naczelni‑
ka Wydziału Innowacji i Inwe‑
stycji w Urzędzie Miasta Tychy, 
jeszcze do niedawna szacunkowe 
ceny, określane przez organizują‑
cych przetargi, były wyższe niż te, 
które pojawiały się potem w ofer‑
tach przetargowych. Wykonaw‑
cy wręcz walczyli ze sobą cenami. 
Sytuacja się jednak zmieniła…

– Na wzrost cen materiałów 
i ich braki nakładają się również 
problemy kadrowe firm budowla‑
nych. Od jakiegoś czasu na budo‑
wach brakuje rąk do pracy, teraz 
pracownicy z Ukrainy, którzy sta‑
nowili część załóg, powyjeżdżali 
na wojnę. Otrzymujemy wnioski 
od wykonawców o zmianę umów. 
Można powiedzieć, że znaleźli się 
oni pod ścianą i oczekują, że wy‑
negocjujemy nowe ceny. W prze‑
ciwnym razie będą musieli zejść 
z budowy i w sądzie dochodzić 
pieniędzy z tytułu kar umow‑
nych.

Problem zaczyna się już z chwi‑
lą ogłoszenia przetargu. Na przy‑
kład po raz trzeci ogłoszono prze‑
targ na modernizację targowiska 
przy al. Bielskiej (inwestycja 
ta ma być sfinansowana ze środ‑
ków unijnych). W pierwszym 
przypadku zaproponowane ceny 
znacznie przekraczały zaplano‑
wany budżet, w drugim termi‑

nie nie było chętnych, a jak bę‑
dzie teraz?

Umowy i klauzule
Jest sprawą oczywistą, że jeśli 
chodzi o inwestycje samorządy 
mają bardziej ograniczone moż‑
liwości prawne niż inni inwesto‑
rzy, co wynika z ustawy o zamó‑
wieniach publicznych.

– Z prowadzeniem inwesty‑
cji jest coraz trudniej – dodał 
Jan Cofała. – Zastanawiamy się 
jak reagować, jeśli inflacja na‑
dal będzie rosła. Jeśli wykonaw‑
ca ma wycenić roboty w skali 
jednego roku, to dla niego in‑
westycja ta – według obecnego 
wskaźnika – będzie o 10‑12 pro‑
cent droższa. A przecież ceny 
niektórych materiałów zdrożały 
o wiele więcej niż inflacja. I nie‑
wiele pomogą tzw. klauzule re‑
waloryzacyjne. Dla wyjaśnienia 
– klauzule mówią o tym, iż moż‑
na zmieniać wartość oferty, jeśli 
wzrosną ceny materiałów. Umo‑
wy na krótszy termin nie miały 
do tej pory takich klauzul, mia‑
ły je natomiast umowy na dłuż‑
sze terminy. Teraz jednak infla‑
cja tak pogalopowała, że te zapisy 
już nie wystarczają, bo jak okre‑
ślić wartość w klauzuli? Nie jest 
więc wykluczone, że trzeba będzie 
je stosować również w umowach 
na krótsze terminy, bo ani wyko‑
nawca ani my nie wiemy, jaka bę‑
dzie cena materiałów np. za sześć 
miesięcy. Firmy więc albo w ogóle 
nie będą przystępowały do prze‑
targów, aby nie ryzykować, albo 
będą składały ofertę z ceną znacz‑
nie wyższą, żeby się zabezpieczyć 
przed wzrostem cen. Tylko czy 
wtedy da się rozstrzygnąć jaki‑
kolwiek przetarg? To bardzo ne‑
gatywne zjawisko.

Widmo inflacji krąży nad za‑
mówieniami publicznymi i inwe‑
stycjami. Ci, którzy przegrywa‑
ją przetargi, nie mają pracy, a ci, 
którzy je wygrywają nie wiedzą 
czy dokończą prace i czy nie po‑
padną w poważne kłopoty finan‑
sowe. A samorządy zastanawiają 
się, czy w ogóle rozpoczynać ja‑
kieś poważniejsze inwestycje, czy 
przeczekać. I tak źle i tak niedo‑
brze… leszek sobieraj ●

We wrocławskiej Hali Stulecia od‑
był się Samorządowy Okrągły Stół, 
podczas którego wypracowano 
rekomendacje dla strony rządzą‑
cej związane z funkcjonowaniem 
polskich miast po przyjęciu ponad 
3 milionów obywateli z Ukrainy. 
Przez dwa dni samorządowcy z ca‑
łej Polski, przedstawiciele rządu 
i Prezydenta RP, pracodawców, 
środowisk akademickich i orga‑
nizacji pozarządowych dyskuto‑
wali o tym, jak działać długofalo‑
wo, by sprostać wyzwaniom, które 
niesie za sobą kryzys uchodźczy. 
W wydarzeniu uczestniczyło 
blisko pół tysiąca samorządow‑
ców m.in. Maciej Gramatyka, za‑
stępca prezydenta Tychów.

– Z badań wynika, że około 30 
procent uchodźców z Ukrainy 

będzie chciało zostać w naszym 
kraju i do takiej liczby, w kon‑
tekście mieszkalnictwa, powin‑
niśmy się przymierzać. Na pew‑
no musimy uelastycznić rynek 
najmu, zwiększyć prawa właści‑
ciela – zauważył Jacek Karnow‑
ski, prezydent Sopotu, uczestnik 
podstolika poświęconego miesz‑
kalnictwu.

W Polsce nie ma obozów dla 
uchodźców. Sytuacja jest odmien‑
na niż w innych krajach przyjmu‑
jących ofiary konfliktów zbroj‑
nych. Polacy przyjmują Ukraińców 
w domach prywatnych i pomagają 
im dzięki ogromnemu zaangażo‑
waniu organizacji pozarządowych. 
– Dlatego konieczne jest wypra‑
cowanie konkretnych, długoter‑
minowych rozwiązań prawnych 

i finansowych, wspierających za‑
równo uchodźców, jak i Polaków. 
Nad takimi regulacjami pracujemy 
– dodał Artur Kozioł, Burmistrz 
Miasta i Gminy Wieliczka, koor‑
dynator podstolika Finanse i Le‑
gislacja.

Podstawowym problemem 
rynku pracy jest brak znajomo‑
ści języka polskiego u kandy‑
datów, 85 proc. Ukraińców de‑
klaruje, że tego języka nie zna. 
– Najważniejszą rekomenda‑
cją dla rządu jest jak najszybsze 
wdrożenie systemowych narzę‑
dzi szybkiej nauki języka – mó‑
wił podczas obrad stolika poświę‑
conemu rynkowi pracy Sergiusz 
Kmiecik, przewodniczący Rady 
Miejskiej Wrocławia.
oprac. kp ●

w poświęconym uchodźcom z Ukrainy spotkaniu samorządowców wzięły udział tyskie władze.

nasi Przy Okrągłym stOle

Samorządowy Okrągły Stół we Wrocławiu.

ar
c.

Coraz trUDniej o inwestyCje
probleMy saMorządów Z PODjęcIEM LUb DOKOńcZENIEM DZIAłAń INWESTycyjNych ROSNą W TEMPIE… WyżSZyM NIż INFLAcjA.

Przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II, Tyskie Towarzystwo Budownictwa 
Mieszkaniowego realizuje kolejną inwestycję – budynek mieszkalno-usługowy. Jak się 

dowiedzieliśmy w TTBS, nie ma obecnie problemów związanych z inflacją.
– Kontrakt z firmą Dombud zawieraliśmy już w czasie, kiedy już obowiązywał umowny zapis o klauzulach 

rewaloryzacyjnych – powiedziała Daria Szczepańska, prezes TTBS. – Jak na razie od wykonawcy 
nie mamy sygnałów o zmianach cen. Jednak Dombud to duża firma, prowadząca wiele inwestycji, 

mająca zapewne w magazynach zapas materiałów i własną betoniarnię, co poprawia sytuację, 
bo od roku ceny betonu poszybowały w górę. Mieliśmy natomiast problemy z materiałami, m.in. 

wykonawca zamówił kafelki u producenta z Ukrainy i teraz musiał szukać nowego dostawcy.
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reklamakondolencje

Ponad 50 kobiet z Ukrainy sadziło 
w minioną środę, 18 maja kwiaty 
w Parku Miejskim Solidarności 
w Tychach. Akcja była podzięko‑
waniem dla tyszan wspierających 
uchodźców ukraińskich.

– Naprawdę mamy za co dzię‑
kować – mówiła Oksana Mytiai 
– jedna z inicjatorek akcji. Bardzo 
jesteśmy wdzięczne tyszanom, 
którzy pomagali od pierwsze‑
go dnia wojny. Brakuje mi słów, 
by wyrazić wdzięczność, bo na‑

prawdę tyle szczerości, miłości, 
współczucia i zrozumienia spot‑
kałam przez te trzy miesiące – do‑
daje.

Pani Oksana podkreśliła, że ak‑
cja jest tylko „malutkim symbo‑
lem wdzięczności” i razem z inny‑
mi osobami zadeklarowała chęć 
organizacji kolejnych akcji i po‑
mocy służbom miejskim w ich 
codziennych obowiązkach.

– Cześć osób, która do nas 
przyjechała z Ukrainy, ucie‑

kając przed wojną, rozpoczęła 
nowe życie w naszym mieście. 
Mamy osoby, które już podję‑
ły pracę m.in. w Tyskim Zakła‑
dzie Usług Komunalnych czy 
w firmach prywatnych na tere‑
nie miasta. Staramy się ich mo‑
tywować do działania i cieszymy 
się, że chcą pracować i się usa‑
modzielniać. To ważne, bo nie 
wiemy jak długo będziemy w sta‑
nie im materialnie czy finanso‑
wo pomagać. Nie tylko jako sa‑
morząd, ale także sami tyszanie 
i tyszanki, bo to na ich barkach 
od początku wojny w dużej mie‑
rze spoczęła organizacja pomocy 
dla uchodźców. Zbiórki darów, 
organizacja miejsc noclegowych 
– za to wsparcie w imieniu pre‑
zydenta miasta Andrzeja Dziuby 
jeszcze raz mieszkańcom Tychów 
dziękuję – mówi Ewa Grudniok, 
rzecznik prasowa Urzędu Miasta 
Tychy. Mn ●

na stadionie MiejskiM 
w tychach odbyŁy 
się targi pracy 
i przedsiębiorczości. 
w targach wzięŁo 
UdziaŁ ok. 600 osób. 
oFerty zatrUdnienia 
zaprezentowaŁo 
40 lokalnych 
pracodawców. 
przedstawili okoŁo 
800 wolnych Miejsc 
pracy, w tyM oFert dla 
obywateli Ukrainy 
zaMieszkUjących tychy 
i powiat bierUńsko-
lędziński.

– Zorganizowaliśmy targi, bo wie‑
lu naszych gości z Ukrainy, któ‑
rzy pojawili się w Tychach, pro‑
siło o to, żeby im zorganizować 
spotkanie z pracodawcami – mó‑
wił Maciej Gramatyka zastępca 
prezydenta Tychów do spraw 
społecznych. – Oni chcą praco‑
wać, chcą być samodzielni, a nie 
liczyć tylko na naszą pomoc. 
Część z nich już znalazła pracę, 
część natomiast wciąż jej szuka. 
Frekwencja, jaką cieszyło się wy‑
darzenie, tylko utwierdza w prze‑
konaniu, jak potrzebne są takie 
targi. Rozmawiając z pracodaw‑
cami, którzy zaprezentowali swoje 
oferty, widzę że rynek jest w sta‑
nie zapewnić im stabilną sytuację 
zawodową. Chciałbym podzięko‑
wać wszystkim, którzy odpowie‑
dzieli na nasze zaproszenie – do‑
dał wiceprezydent.

Na targach pojawili się po‑
średnicy pracy, restaurato‑
rzy, producenci komponentów 
branży automotive, ale też Po‑
czta Polska, Wojskowa Komen‑
da Uzupełnień czy Komenda 
Miejska Policji. – Poszukujemy 
przede wszystkim pracowników 
produkcyjnych – mówił przed‑

stawiciel opolskiego pośred‑
nika pracy. – Stawki zaczynają 
się od minimalnej krajowej, ale 
szybko rosną, jeżeli zobaczymy, 
że pracownik sumiennie realizu‑
je swoje zadania. Jeżeli ktoś jest 
zainteresowany pracą, to na tar‑
gach możemy rozpocząć proces 
rekrutacyjny i w następnym ty‑
godniu taka osoba może zacząć 
pracę.

– Potrzebujemy 15 pracowni‑
ków do obsługi maszyn – dodała 
przedstawicielka firmy produk‑
cyjnej funkcjonującej na terenie 
Tychów. – Na początku oferuje‑
my 3,6 tys. zł brutto, premię 400 
zł, dodatek na dojazd do pracy 
oraz dodatek posiłkowy. Nie wy‑
magamy doświadczenia, każdy 
pracownik przejdzie wewnętrz‑
ne szkolenie – tłumaczyła.

– W Polsce jestem od mar‑
ca. Przyjechałam z dwójką dzie‑
ci – mówiła obywatelka Ukrainy. 
– Od tego czasu spotkałam się 
z ogromną serdecznością miesz‑
kańców Tychów i urzędników. 
Przez chwilę pracowałam w ma‑
łej gastronomii, ale to była praca 
na dwa tygodnie na zastępstwo. 
Nie chcę być dla nikogo obciąże‑
niem i wolę sama na siebie praco‑
wać. Jestem ogromnie wdzięczna 
za pomoc, jaką cały czas udzie‑

la mi polska rodzina. Na targach 
umówiłam się na trzy rozmo‑
wy, mam nadzieję, że któraś da 
mi pracę.

Ponadto swoje oferty przed‑
stawili: Powiatowy Urząd Pra‑
cy w Mikołowie oraz Powiatowy 
Urząd Pracy w Pszczynie. Pomoc 
zaoferowało również Młodzieżo‑
we Centrum Kariery w Tychach 
oraz Regionalny Ośrodek Wspie‑
rania Ekonomii Społecznej. Jed‑
nocześnie podczas targów można 
było skorzystać z propozycji spół‑
ki „Śródmieście” oferującej wy‑
najem wirtualnego biura, a tak‑
że zasięgnąć informacji na temat 
otwarcia własnej działalności go‑
spodarczej od przedstawicieli: Za‑
kładu Ubezpieczeń Społecznych 
w Tychach, Urzędu Skarbowego 
w Tychach, Wydziału Ewidencji 
Działalności Gospodarczej Urzę‑
du Miasta Tychy oraz Powiatowe‑
go Urzędu Pracy w Tychach.

Organizatorami Tyskich Tar‑
gów Pracy i Przedsiębiorczości 
byli: Urząd Miasta Tychy, Okrę‑
gowa Izba Przemysłowo‑Handlo‑
wa w Tychach, Katowicka Specjal‑
na Strefa Ekonomiczna Podstrefa 
Tyska, Cech Rzemiosł i Przedsię‑
biorczości w Tychach oraz Powia‑
towy Urząd Pracy w Tychach.
kaMil peszat ●

Mamy za co dziękować – mówią mieszkający w Tychach Ukraińcy.

BegOnie wdzięcznOści

W Parku Miejskim Solidarności zasadzono 1500 białych begonii. Kwiaty zostały posadzone w miejscu, 
gdzie rok temu wspólnie z mieszkańcami miasta utworzono napis z kwiatów #NieZapominajmy 

dla uczczenia pamięci Polek i Polaków, którzy zmarli w wyniku zachorowania na COVID-19.
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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 9 w budynku wielolokalowym przy ul. Asnyka 4;
• lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku wielolokalowym przy ul. Bukowej 4;
• lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielolokalowym przy ul. Arkadowej 11;
• lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielolokalowym przy ul. Wojska Polskiego 13;
• lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku wielolokalowym przy ul. Wojska Polskiego 21;
• lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku wielolokalowym przy ul. Starokościelnej 2.

komunikat

tłUmy na targaCh 
praCy
przez trzy godziny TARGI PRAcy ODWIEDZIłO KILKASET OSób.

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 
VIII kadencji

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

(Dz. U. z 2022 r., poz. 559.) oraz art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

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

zwołuję na dzień 

26 maja 2022 r. na godz. 1300 
sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji

(zdalny tryb obradowania).

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy VIII kadencji
/-/ Barbara Konieczna

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

komunikat

Tyskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem.
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29 Maja obchodziMy 
dzień weterana 
dziaŁań poza granicaMi 
państwa, polskie 
święto obchodzone 
od 2012 r. obchody 
tego święta poŁączone 
są z obchodaMi 
odbywającego się 
w tyM saMyM dniU. 
Międzynarodowego 
dnia Uczestników Misji 
pokojowych onz. z tej 
okazji zaprosiliśMy 
do rozMowy dwóch 
weteranów – grzegorza 
gacka oraz ŁUkasza 
kaczMarskiego. pan 
grzegorz obecnie jest 
tyskiM strażnikieM 
MiejskiM zaś pan ŁUkasz 
pracUje w Urzędzie 
Miasta tychy.

„twoje tychy”: jak długo trwała 
pana służba wojskowa?
ŁukaSZ kacZmaRSki: 
– Do Urzędu trafiłem w 2002 r. 
zaraz po zakończeniu służby 
wojskowej, która trwała dwa 
lata. Na początku pracowałem 
przez 5 lat w straży miejskiej, 
skąd przeniosłem się do Wy‑
działu Spraw Obywatelskich. 
Jeszcze w trakcie zasadniczej 
służby wojskowej pojechałem 
na misję na Wzgórza Golan, 
tj. na granicę między Syrią 
a Izraelem, gdzie w charakterze 
starszego szeregowego zostałem 
na kolejny rok. W tamtym 
czasie pomiędzy Izraelem 
a Syrią zawieszono prowadzenie 
działań zbrojnych, a naszym 
zadaniem było patrolowanie 
wyznaczonej strefy buforowej, 
monitorowanie sytuacji 
i sprawdzanie czy nie dochodzi 
do ruchów wojsk.

co najbardziej doskwiera na misji 
poza granicami kraju?
ŁK: – Na misji człowiekowi 
doskwiera poczucie tęsknoty. 
Począwszy od tak oczywistych 
kwestii jak rodzina, po pro‑
zaiczne jak polskie jedzenie. 
Każdemu z nas brakowało 
czego innego. Mnie osobiście 
najbardziej dawała się we znaki 
rozłąka z bliskimi. To był trudny 
rok, jednak nauczyłem się 
w tym czasie wielu rzeczy, więc 
oceniam ten okres pozytywnie. 
Z tamtych dni pozostała ze mną 
umiejętność oceniania sytuacji 

na chłodno. Aktualnie moje 
obowiązki polegają m.in. na tym, 
że muszę szybko reagować, 
dlatego tamte doświadczenia 
przydają mi się w pracy.

nie związał pan swojej przyszłości 
z wojskiem. dlaczego?
ŁK: – Z różnych powodów 
odszedłem z wojska. Zdarzały 
się okresy, w których żałowałem 
tej decyzji. Jednak praca 
w straży miejskiej pozwalała 
mi realizować się sportowo. 
Grałem w koszykówkę. Wojsko 
wymagało ode mnie reżimu 
sprawności fizycznej, podobnie 
koszykówka i dzięki temu 
w miarę możliwości pozostaję 
w tym reżimie do dziś.

jak pan wspomina czas na misji?
ŁK: – Stacjonowałem na małym 
posterunku. Jedna osoba pełniła 
wartę na wieży obserwacyjnej, 
druga pełniła wsparcie i wtedy 
trzecia miała czas wolny. Ten 
jednak spędzaliśmy na wyko‑
nywaniu drobnych czynności 
pobieżnie związanych z misją czy 
posterunkiem. Zawsze można 
było coś poprawić, udoskonalić 
czy doszkolić się. Tak mi płynąl 
czas wolny. A płynął wyjątkowo 
szybko.

pan natomiast w wojsku służył 
do emerytury...

GRZeGORZ Gacek: – Jestem 
emerytem wojskowym. Na moje 
szczęście dosłużyłem resorto‑
wych praw emerytalnych w pełni 
sił fizycznych jak i psychicznych. 
Brałem udział w misjach 
poza granicami kraju, służąc 
w Polskich Kontyngentach 
Wojskowych. Służbę wojskową 
rozpocząłem w 1995 r. jako 
żołnierz służby zasadniczej. 
Nie ukrywam, że zgłosiłem 
się do wojska na ochotnika. 
W latach 90. sytuacja na rynku 
pracy nie była kolorowa, 
co na pewno pomogło mi podjąć 
decyzję, która jednak była 
zbieżna z moim wychowaniem. 
W domu zawsze kultywowało 
się tradycje patriotyczne, choć 
byłem pierwszym mundurowym 
w rodzinie. Urodziłem się 
15 sierpnia (Święto Wojska 
Polskiego), więc dziś śmieję się, 
że bycie żołnierzem było moim 
przeznaczeniem. W pewnym 
momencie służby zdecydowałem 
się związać swoją przyszłość 
z wojskiem na stałe. Przez te lata 
wojsko ulegało wielu zmianom, 
modyfikacjom i reformom, 
więc doświadczałem ich 
od zasadniczej służby wojskowej 
aż po służbę zawodową. 
W szlaku miecza przeszedłem 
wszystkie pierwsze stanowiska 
dowódcze w rożnych korpusach 
osobowych, w różnych rodzajach 

sił zbrojnych na różnych 
stanowiskach, również pełniąc 
służbę poza granicami kraju. 
Nie bez znaczenia jest, że służba 
wojskowa w swoim całokształcie 
niesie za sobą wiele wyrzeczeń, 
jak choćby rozłąka z rodziną czy 
adaptacja w obce środowisko.

jak wygląda życie na misji?
GG: – Czas wolny na misji 
oczywiście jest, ale w zasadzie… 
go nie ma. Tak jak powiedział 
pan Łukasz, w wolnym 
czasie zajmowaliśmy się 
doskonaleniem siebie. Realizując 
zadania poza granicami państwa, 
na obcej ziemi, w sytuacjach 
nieprzewidywalnych, pomimo 
największych zabezpieczeń za‑

wsze pozostawało się w sytuacji 
zagrożenia. Nie można było 
zapomnieć, jaką się pełni rolę 
i robić co się tylko chce. Na misji 
jak i w kraju żołnierzem jest 
się 24 godziny na dobę. Jednak 
ze względu na warunki ten czas 
upływa inaczej. Czas wolny 
natomiast był uwarunkowany 
realizacją zadań. Dość często 
spędzaliśmy go na rywalizacji 
sportowej między naszymi 
żołnierzami czy żołnierzami 
państw sojuszniczych.

czy po odejściu z wojska zostały 
z panem na dłużej nawyki reżimu 
sprawności fizycznej?
GG: – Sport uprawiałem 
od zawsze, co przydało mi się 
podczas służby w batalionach 6. 
Brygady Powietrznodesantowej 
w Krakowie. Po odejściu na eme‑
ryturę reżim treningowy został, 
ale jest zdecydowanie mniejszy. 
Żegnając się ze służbą, zupełnie 
zmienił się mój tryb życia, co nie 
pozwala mi na utrzymanie 
sprawności w reżimie zawo‑
dowego żołnierza. Oczywiście 
pozostaję w gotowości fizycznej 
i w razie potrzeby w krótkim 
okresie mógłbym nadrobić za‑
ległości. Wciąż realizuję zadania 
na rzecz wojska polskiego, dzielę 
się swoim doświadczeniem, 
szkolę żołnierzy, którzy 
realizują zadania np. na granicy 
białorusko‑polskiej czy udzielają 
wsparcia na rzecz uchodźców.
Rola strażnika miejskiego jest 
dla pana kontynuacją obowiązku 
obywatelskiego?
GG: – Do pracy w straży 
miejskiej aplikowałem pod 
koniec ubiegłego roku. Z moimi 
kwalifikacjami i uprawnieniami 
mogę działać z pożytkiem nie 

tylko dla wewnętrznych zadań 
urzędu ale też społeczności 
lokalnej. Widzę w tym dalsze 
realizowanie mojej idei służby 
i patriotyzmu. Przede wszystkim 
wojsko nauczyło mnie szacunku 
do życia i jego wartości oraz 
umiejętność analizy sytuacji. 
Bardzo mi się to przydaje w mo‑
ich dzisiejszych obowiązkach, 
zwłaszcza umiejętność podejmo‑
wania szybkich decyzji. Żadna 
misja nie jest misją bezpieczną. 
Żadna misja nie gwarantuje 
powrotu. Taka świadomość uczy 
skupienia, które przydaje się 
w każdym zadaniu. Na misjach 
poza granicami kraju spędziłem 
2 lata spośród 18 całej służby 
wojskowej.

utrzymuje pan kontakt z innymi 
weteranami, z kolegami z misji?
GG: – Mamy podwójny status, 
jeżeli chodzi o weteranów i nie 
dotyczy to tylko żołnierzy, ale 
również innych funkcjona‑
riuszy służb mundurowych. 
Przepisy jasno wskazują, jakie 
służby mogą taki status uzyskać. 
Większość z nas raczej żyje tym 
życiem bieżącym. Osobiście, 
w miarę możliwości, utrzymuję 
kontakt z moimi kolegami, ale 
również z weteranami poszkodo‑
wanymi. Nie zapominam o tych, 
którzy wyjechali na misje poza 
granice kraju, realizowali zada‑
nia w polskich kontyngentach 
wojskowych w ramach naszych 
obowiązków sojuszniczych 
przynależności do Paktu Północ‑
noatlantyckiego, ale ze swoich 
misji nie wrócili. Ważna jest 
pamięć, bo każdy z nas żyje tak 
długo, jak ta pamięć w naszych 
głowach i sercach tkwi.
rozMawiaŁ: kaMil peszat ●

W środę, 25 maja od godz. 18 Sto‑
warzyszenie ON/OFF organizuje 
w Mediatece przy al. Piłsudskiego 
16 wyjątkowe wydarzenie, które‑
go pretekstem jest przypadający 
następnego dnia Dzień Matki.

Po uroczystym rozpoczęciu 
spotkania zaplanowano panel 
dyskusyjny „Mama w pracy”. 
Poprowadzi go radna Sejmi‑

ku Wojewódzkiego i prezeska 
Stowarzyszenia ON/OFF Ali‑
na Bednarz, a dyskusji wezmą 
udział: tyska przedsiębiorczyni 
Anne‑Sophie Basta, zastępczy‑
ni burmistrza Mikołowa Iwo‑
na Spychała i przedsiębiorczyni 
z Imielina Barbara Huzarewicz. 
Kwadrans później na scenie Me‑
diateki pojawi się była Pierwsza 

Dama RP Jolanta Kwaśniewska, 
z którą dziennikarka Dorota Sta‑
sikowska‑Woźniak porozmawia 
na temat porozumiewania się 
bez barier.

Muzycznie spotkanie oprawi 
uzdolniona młoda tyska pianistka 
i kompozytorka Hanna Derej.

Wstęp na spotkanie jest wol‑
ny. ww ●

reklama

spotkanie z okazji Dnia Matki.

PrezydentOwa w mediatece

mamy w tyChaCh weteranów
z okazji dnia weterana DZIAłAń POZA GRANIcAMI KRAjU ROZMAWIAMy Z DWójKą TySZAN, KTóRZy MAją ZA SObą SłUżbę NA MISjAch.

Łukasz Kaczmarski i Grzegorz Gacek.
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klUb radnych 
prezydenta andrzeja 
dziUby odpowiedziaŁ 
na apel katarzyny 
MUchy i sFinansowaŁ 
zakUp dziesięciU Maszyn 
krawieckich, które 
posŁUżą pani katarzynie 
do prowadzania 
warsztatów rękodzieŁa 
dla tyskich dzieci, 
gŁównie tych 
zMagających się 
z różnyMi stopniaMi 
niepeŁnosprawności. 
pani katarzyna 
na co dzień prowadzi 
artystyczną pracownię 
krawiecką.

– Z ogromną wdzięcznością 
ślę podziękowania do pana 
prezydenta Andrzeja Dziu‑
by oraz Klubu Radnych Pre‑
zydenta za ogromne wsparcie, 
które otrzymałam – podzieliła 
się Katarzyna Mucha. – Dzięki 
ich pomocy w naszej pracow‑
ni pojawiły się nowe maszyny 
do szycia FIRST. Są bardzo po‑
ręczne i lekkie – w sam raz dla 
dzieci. To właśnie z nimi chcę 
pracować na warsztatach kra‑
wieckich. Będę mogła uczyć 
szycia na jednym modelu ma‑
szyny, co bardzo ułatwi nam 
warsztaty „Z maszyną w świat”. 
To mój najnowszy projekt, któ‑
ry chcę realizować, pokazywać 
że ta umiejętność daje dużą sa‑
tysfakcję oraz samodzielność. 
Dzięki poręcznym maszynom 
do szycia będę w stanie dotrzeć 

do większej liczby uczestników, 
spakować je ze sobą i dojechać 
do różnych ośrodków. Warsztaty 
skierowane są do szkół, świet‑
lic ale nie tylko. Pierwsze z wy‑
korzystaniem nowych maszyn 
mamy już za sobą. Dzieciaki 
z Zespołu Szkół Specjalnych nr 
8 w Tychach gościły w naszej 
pracowni. Podczas warsztatów 
młodzież uszyła swoje własne 
poduszki – dodała pani Kata‑
rzyna, która podobne warsztaty 
prowadzi od lat.

Katarzyna Mucha od dziecka 
zmaga się ze sporymi problema‑
mi zdrowotnymi. Były na tyle wi‑
doczne, że miała trudności w na‑
wiązaniu relacji rówieśniczych 
od najmłodszych lat. Dzieci nie 
chciały się bawić ze schorowa‑
ną Kasią. Swoje miejsce znalazła 
w zakładzie krawieckim. – Zna‑
lazłam tam ukojenie. To było cu‑
downe. Uwielbiałam dotykać ma‑
teriały, maszyny to były dla mnie 
tajemnice do odkrycia. Wycisza‑
łam się i tworzyłam swój własny 
kolorowy świat. Krawiectwo sta‑
ło się dla mnie statkiem kosmicz‑
nym, dzięki któremu mogłam od‑
bywać dalekie podróże do świata 
mojej wyobraźni. Szyłam zupeł‑
nie inne życie. Krawiectwo miało 
dla mnie wartość terapeutyczną. 
Nauczyło mnie samodzielności, 
poczucia własnej wartości oraz 
samoakceptacji. Przez całe swo‑
je życie zmagam się z problema‑
mi zdrowotnymi, miałam szereg 
operacji, przeszłam proces psy‑
choterapeutyczny. Na każdym 
z tych etapów rękodzieło doda‑

wało mi ogromną chęć, by przeć 
do przodu i żyć. Czy tam szyć... 
Dzięki szyciu jestem wybudzo‑
ną i świadomą istotą. Znalazłam 
„tu i teraz” w sobie, moje we‑
wnętrzne dziecko, które wciąż 
potrafi się zachwycać niesamo‑
witością istnienia. Codziennie za‑
dziwia mnie piękno istnienia i ten 
fakt, że jestem, że żyję, że czuję, 
oddycham i doświadczam. Świat 
jest piękny jako całość, a każdy 
z nas jest piękny jako jego szcze‑
gół. Wystarczy odrzucić ten tra‑
wiący nas egocentryzm i zro‑
zumieć, że wszystko, czego tak 
naprawdę potrzebujemy, mamy 
w sobie, a nie na zewnątrz. Tam 
w środku gdzieś to pulsuje wraz 
z każdym uderzeniem nasze‑
go serduszka. To jest nasze ży‑
cie. Nie ważne jakim skrawkiem 
materiału jesteś, czy jesteś czar‑
ny czy w kropki, czy chropowaty 
czy gładki. Jesteś piękny, bo jesteś 
żywy. A życie to najbardziej nie‑
samowite i piękne zjawisko, ja‑
kie pojawiło się na tym świecie. 
Ja o tym właśnie szyję.

Pani Kasia od 2017 r. prowadzi 
pracownię krawiecką Kolorowy 
Świat Katarzyny, którą urucho‑
miła dzięki wsparciu Powiato‑
wego Urzędu Pracy w Tychach. 
Lwią część jej działalności zaj‑
mują właśnie warsztaty krawie‑
ckie, podczas których przekazuje 
dzieciakom, nierzadko zmagają‑
cym się z niepełnosprawnościa‑
mi, swoją miłość do szycia i ży‑
cia. Prócz tego realizuje wszystkie 
zadania krawieckie od przyszy‑
cia guzika i skrócenia nogawek 

po uszycie lalki przedstawiają‑
cej postać z bajki czy kostiumu 
lub sukni balowej. Jej pracownia 

mieści się przy ul. Kościuszki 42. 
Po przejściu jej progu rozpo‑
ściera się kolorowy i fascynują‑

cy świat, szyty niezwykle rzadko 
spotykanymi dziś nićmi.
kaMil peszat ●

17 Maja rozpoczęŁa 
się Miejska kaMpania 
spoŁeczna pod hasŁeM 
„z nich jesteśMy dUMni”. 
przedsięwzięcie MiaŁo 
na celU przybliżenie 
MieszkańcoM tychów 
dziaŁalności osób 
niepeŁnosprawnych. 
to również 
pokazanie, że osoby 
z różnego rodzajU 
niepeŁnosprawnościaMi 
Mogą realizować 
swoje pasje, Marzenia 
i być pewnego rodzajU 
inspiracją.

– Zapewniam, że osoby, które 
zaprosiliśmy do wspólnych spot‑
kań to zdecydowanie osoby, któ‑
re inspirują. Bardzo często są one 
rozpoznawalne nie tylko w środo‑
wisku osób z niepełnosprawnoś‑
ciami. To także ludzie, z których 
jesteśmy bardzo dumni i możemy 
obserwować ich sukcesy – mówi 
Ewa Grudniok, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Tychy.

Kampanię rozpoczął XX Festi‑
wal Piosenki i Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych. W dniach 
17‑19 maja w Andromedzie 
mieszkańcy Tychów mieli oka‑
zję uczestniczyć w wernisażu, 
którego celem było propagowa‑
nie i promocja twórczości osób 

z niepełnosprawnościami, wy‑
miana doświadczeń uczestników 
i środowisk działających twór‑
czo z osobami niepełnospraw‑
nymi oraz możliwość wystąpie‑
nia na profesjonalnej scenie.

W czwartek 19 maja na de‑
skach Teatru Małego swoje talen‑
ty aktorskie i wokalne zaprezen‑
towało około 200 podopiecznych 
placówek z całego Śląska. Galę fe‑
stiwalową poprzedził wernisaż 
konkursu plastycznego w Pasażu 
Kultury Andromeda, którego te‑
matem przewodnim była „Kart‑
ka z wyobraźni – kolory na dobry 
humor”. Wystawa, na której moż‑
na podziwiać blisko 100 prac, po‑
trwa do 31 maja.

18 maja mieszkańcy Tychów 
mogli uczestniczyć w dniu ot‑
wartym tyskiego koła Polskiego 
Związku Niewidomych, Ośrodka 
Święta Faustyna oraz „Atelier Ko‑
lorowy Świat Katarzyny”. Wszy‑
scy zainteresowani mieszańcy 
naszego miasta mieli możliwość 
poznać podopiecznych ośrodka 
„od kulis”.

20 maja w Mediatece doszło 
do połączenia dwóch światów 
na spotkaniu z Dominiką Krasiń‑
ską i Katarzyną Muchą. W spotka‑
niu wzięli bowiem udział ucznio‑
wie szkół średnich i podopieczni 
Ośrodka Święta Faustyna. Domi‑
nika Krasińska, laureatka wielu 

nagród m.in. „Doskonałość Sieci 
2020”, „Kobieca Twarz Roku 2022”. 
Znana z udziału w telewizyjnym 
programie „Down the road. Ze‑
spół w trasie” i prowadzenia ka‑
nału na YouTube, opowiedziała 
o swoich doświadczeniach. Dru‑
gą z gospodyń piątkowego wieczo‑
ru była Katarzyna Mucha – właś‑
cicielka pracowni krawiectwa 
artystycznego „Atelier Kolorowy 
Świat Katarzyny” w Tychach, któ‑
ra specjalizuje się w tworzeniu za‑
bawek sensorycznych, patchwor‑
kowych przytulanek i dekoracji. 
W Atelier odbywają się także war‑
sztaty szycia i rękodzieła.

Zwieńczeniem akcji „Z nich 
jesteśmy dumni” był rodzinny 
piknik w Paprocanach, który od‑
był się w sobotę 21 maja. Wśród 
atrakcji przygotowanych przez 
organizatorów były m.in. wy‑
stępy kabaretów, warsztaty języ‑
ka migowego, wystawa ceramiki 
i rysunku podopiecznych Stowa‑
rzyszenia na Rzecz Osób Niepeł‑
nosprawnych „W stronę słońca” 
oraz kiermasz, animacje i zaba‑
wy z Tyszakami.

Kampania „Z nich jesteśmy 
dumni” udowodniła, że brak 
wzroku, słuchu, czy trudności 
w poruszaniu się i różne inne nie‑
pełnosprawności nie są przeszko‑
dą, jeśli ma się wielkie serce i bo‑
gatą duszę. ad ●

nowy rajd w propozycjach KTK Gronie.

między szyBami

z niCh jesteŚmy DUmni
na co dzień pokazUją jAK POKONAć WłASNE SłAbOŚcI.

o Czym ty szyjesz?
kolorowy świat katarzyny – NIEZWyKłE MIEjScE NA MAPIE TychóW. DZIęKI POMOcy RADNych WyjDZIE POZA SWOjE PROGI. 

Uczestnicy rajdu zapoznali się m.in. z historią lędzińskich kopalń.

Klub Radnych Prezydenta Andrzeja Dziuby odpowiedział na apel Katarzyny 
Muchy i sprezentował tyszance maszyny do szycia.
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Klub Turystyki Kolarskiej Gronie, 
działający przy Oddziale PTTK 
w Tychach, zorganizował I Rajd 
Rowerowy „Między szybami” 
do miejsc po byłych szybach ko‑
palnianych na ziemi lędzińskiej 
i aby uhonorować pokolenia 
miejscowych górników. Rajd ten 
miał się odbyć w 2020 roku, ale 
ze względu na pandemię musiał 
być przełożony. Teraz, organizu‑
jąc rajd, KTK Gronie włączył się 
w obchody 70‑lecia kopalni „Zie‑
mowit”.

W rajdzie, który rozpoczął 
się właśnie przed tą kopalnią, 
63 rowerzystów przejechało 
do miejsca, gdzie w 1843 roku 
rozpoczęło się wydobywanie 
węgla kamiennego na ziemi lę‑
dzińskiej. O historii powstania 
pierwszej kopalni o nazwie „Ra‑
dość Henryka”, jej kontynuator‑
ce – kopalni „Piast” w Lędzinach 
oraz połączeniu „Piasta” z „Zie‑
mowitem”, a także o likwida‑
cji ostatnich szybów „Piasta” 

opowiadał Cezary Sawicki – pre‑
zes KTK Gronie i emerytowany 
pracownik „Ziemowita”.

– Wspomnieniem po kopalni 
„Piast” jest znajdujące się w tym 
miejscu pół koła wieży szybu 
kopalnianego, w pobliżu dawne‑
go budynku maszyny wyciągo‑
wej, adaptowanego na Powiato‑
we Centrum Pomocy Rodzinie 
w Lędzinach – powiedział. – Tu‑
taj zapaliliśmy znicz z naklejką 
rajdową dla uczczenia pokoleń 
lędzińskich górników. Meta kil‑
kukilometrowej trasy – od pra‑
cujących szybów kopalni „Ziemo‑
wit” poprzez symboliczne miejsce 
po kopalni „Piast” – znajdowała 
się na Placu Farskim w Lędzinach. 
Tutaj zorganizowaliśmy konkur‑
sy sprawnościowe dla dzieci oraz 
konkurs wiedzy turystyczno–kra‑
joznawczej o regionie.

Jedna z nagród, „Kryka gór‑
nicza” przypadła najstarszemu 
uczestnikowi rajdu – emeryto‑
wanemu górnikowi KWK „Zie‑
mowit” Józefowi Losce, a puchar 
otrzymał najmłodszy uczestnik 

raju – 4‑letni Krystian Zie‑
liński, który samo‑

dzielnie przejechał całą trasę. 
Węglowe rzeźby otrzymały naj‑
liczniejsze rodziny Zielińskich 
i Kozioł, puchar dostała także 
najliczniejsza grupa zorganizo‑
wana z „Rowerowego Chrzano‑
wa”. Każdy z uczestników wrócił 
z pamiątkową naklejką z szy‑
bami „Ziemowita”, widzianymi 
ze wzgórza Klimont w Lędzinach 
i butelką wody sodowej, wydo‑
bywanej w tej kopalni z głęboko‑
ści 400 m.

– Organizację I Rajdu Rowero‑
wego „Między szybami” wsparła 
Polska Grupa Górnicza SA, pa‑
tronatem objęła go Burmistrz 
Miasta Lędziny, a komandorem 
rajdu był Krzysztof Kuc. – do‑
dał. C. Sawicki. – Włączyliśmy 
się także w akcję pomocy prze‑
bywającym w Lędzinach uchodź‑
com z Ukrainy, przekazując datki 
na zakup ambulansu medycz‑
nego. W zamian zostaliśmy po‑
częstowani typowymi ukraiń‑
skimi daniami. Był to pierwszy 
rajd, więc trasa była symbolicz‑
na. W przyszłości można zmie‑
nić jego formułę oraz zasięg, tak 
jak było rozległe położenie szy‑
bów kopalnianych na ziemi lę‑
dzińskiej. ls ●

6 | 24 Maja 2022 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



TYSKI Informator SamorządowY Nr 14/720

7|24 Maja 2022www.tychy.pl twoje tychy

DODATEK WYDAWANY I FINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA TYCHY  ADRES REDAKCJI:   43-100 Tychy   ·   al. Niepodległości 49   ·   tel. 32 776 39 16   ·   e-mail: redakcja@umtychy.pl 



dzień bibliotekarzy 
i bibliotek, 
przypadający na 8 Maja 
(obchodzony od 1985 
rokU z inicjatywy 
stowarzyszenia 
bibliotekarzy polskich), 
rozpocząŁ tydzień 
bibliotek. w tyM czasie 
Miejska biblioteka 
pUbliczna w tychach 
przygotowaŁa 
szereg wydarzeń dla 
MŁodszych i starszych 
czytelników

„twoje tychy”: dzień bibliotekarza 
i tydzień bibliotek jest bardziej 
dla czytelnika czy pracowników 
bibliotek?
aNNa kRaWcZyk: – Intencją 
inicjatorów było, aby przybliżyć 
czytelnikom wszystkich bibliotek 
– i publicznych i naukowych 
i szkolnych – zawód bibliote‑
karza. Dla nas jest to zawsze 
okres refleksji o tożsamości 
bibliotek i ich roli w budowaniu 
dziedzictwa kulturowego. 
Każdy Tydzień Bibliotek 
ma swoje hasło, w tym roku jest 
to „Biblioteka – świat w jednym 
miejscu”. To bardzo adekwatne 
stwierdzenie, które świetnie 
odnosi się do naszej rzeczy‑
wistości. Wszak oprócz zadań 
typowo bibliotecznych, czyli 
gromadzenia i udostępniania 
zbiorów, realizujemy cały szereg 
innych zadań.

jak choćby udzielanie informacji. 
kierunki na studia licencjackie 
i magisterskie w swojej nazwie 
podkreślają ten informacyjny dział 
waszej pracy. studenci, chcący 
zostać bibliotekarzami, studiują 
„bibliotekoznawstwo i informację 
naukową”.
– Rzeczywiście, metody 
i systemy wyszukiwania 
informacji naukowych to bardzo 
ważny czynnik naszej pracy. 
Tego od nas oczekują czytelnicy, 
abyśmy pomogli znaleźć im to, 
czego nie ma w Google. Wiem, 
że istnieje pogląd, że jak czegoś 
nie ma w Google, to nie ma tego 
w ogóle, ale w rzeczywistości, 
aby mieć dostęp do specjali‑
stycznych i naukowych treści, 
trzeba udać się do księgarni lub 
biblioteki. Naszym zadaniem, 
jako bibliotekarzy, jest doskonałe 
orientowanie się w publikacjach 
naukowych oraz umiejętne 
dobieranie bibliografii pod dany 
problem naukowy. Poruszamy 
się sprawnie nie tylko po na‑
ukowych wydawnictwach, ale 
też po opublikowanych pracach 
naukowych w tym doktoran‑
ckich i magazynach tematycz‑
nych. Studenci i uczniowie 
to wciąż spora grupa naszych 
czytelników. Przychodzą do nas 
po pomoc w doborze materia‑
łów. Oferujemy też usługi online 
polegające na udostępnianiu 
skanów konkretnych rozdziałów 
książek z naszych zbiorów.

rozpieszczony jest ten czytelnik...
– Można odnieść takie 
wrażenie, ale dla nas jest 
to chleb powszedni. Naszym 
zadaniem i poniekąd misją jest 
szczerzenie czytelnictwa, dlatego 
to my jesteśmy dla czytelnika, 

a nie on dla nas. Gdyby nie 
czytelnik, bylibyśmy tylko 
magazynem na książki. Poza tym 
młodzi ludzie, którym po raz 
pierwszy przychodzi napisać 
pracę naukową, mogą czuć się 
zagubieni w gąszczu wymogów 
oraz dostępnych materiałów. Dla 
nas bibliotekarzy ten świat jest 
codziennością i z chęcią dzielimy 
się naszym doświadczeniem. 
Bardzo nas cieszy obecność 
maturzystów, którzy chętnie 
odwiedzali nasze czytelnie przed 
egzaminami. Przede wszystkim 
jest to miejsce panującej ciszy, 
która sprzyja nauce. Poza tym 
maturzyści podpytywali 
bibliotekarzy na tematy związane 
z przedmiotami ich zaintere‑
sowań czy też bezpośrednio 
z samymi egzaminami z lat 
wcześniejszych. Jest to jasny syg‑
nał, że udało nam się stworzyć 
miejsce, gdzie młody czytelnik 
czuje się komfortowo, a także 
zespół, któremu ufa. To jest dla 
nas ogromna nobilitacja.

dochodzimy do punktu naszej 
rozmowy, w którym jasne się 
staje, że czytelnika trzeba sobie 
wychować. przesadzam?
– Tak to po trochu jest. Dlatego 
właśnie Tydzień Bibliotek 
adresujemy głównie do młodych 
i najmłodszych czytelników. 
W naszych filiach odbyły się 
pasowania na czytelników, 
podczas których nowi czytelnicy 
złożyli uroczystą przysięgę 
i zostali zaprzysiężeni i pasowani 
na czytelnika zakładką. Poza 
tym otrzymali gadżety związane 
z biblioteką i książki. Przed filią 
nr 13 odbył się spektakl dla 
przedszkolaków przygotowany 
przez pracowników MBP. 
Zdobyliśmy doświadczenie 
w pandemii, podczas której 
bibliotekarki nagrywały treści 
dla dzieci. Trafiały one głównie 
do internetu. Jednak teraz nasze 
bibliotekarki wystąpiły po raz 
pierwszy przed tak ogromną 
publicznością. Zebrało się 
setki dzieciaków, aby zobaczyć 
naszą autorską bajkę o wesołym 
kapturku. Zrealizowaliśmy 

ją przy pomocy nieocenionej 
przyjaciółki biblioteki, Justyny 
Biskup‑Naumienko. Przez 
kolejne dni Tygodnia Bibliotek 
nasi czytelnicy wzięli udział 
w Forum Międzypokoleniowym, 
podczas którego seniorzy mogli 
posłuchać wykładów o łago‑
dzeniu procesów starzenia czy 
technologiach, które pomagają 
w codziennym życiu. Młodzi zaś 

mogli zapoznać się z reedycją 
książki tyszanina Macieja Blady 
„Klub 70”. Odbyły się również 
spotkania autorskie chociażby 
z Marzeną Filipczak, Aliną 
Przydatek czy Agnieszką Kulbat. 
Bawiliśmy się również podczas 
loteriady w Bibliotece Głównej 
i spotkania Biblioteka Przyjazna 
Seniorom. To pokazuje jak 
szerokim zawodem jest zawód 

bibliotekarza. Bez pasji można 
się w nim dość szybko wypalić. 
Mam to ogromne szczęście, 
że przyszło mi pracować z ponad 
pięćdziesięcioma ludźmi o nie‑
spożytej energii i ogromnych 
chęciach do działania.

główny urząd statystyczny 
opublikował dane, z których 
wynika, że polacy czytają 
więcej niż w poprzednich 
latach (najlepszy wynik 
od 2014 r. – 42 proc. 
respondentów przeczytało chociaż 
jedną książkę). z drugiej strony 
analiza rynku przygotowana 
przez magazyn forbes wskazuje, 
że w 2020 roku funkcjonowało 
w naszym kraju 7782 bibliotek 
wraz z filiami, jednak ich liczba 
systematycznie spada. dla 
porównania jeszcze w 2002 
roku było ich 8783. jak wygląda 
sytuacja w tychach?
– W Tychach jest dobrze. 
Od stycznia do kwietnia 2022 r. 
czytelnicy, których mamy blisko 
16 tys., odwiedzili nasze 
placówki ponad 62 tys. razy 
wypożyczając przeszło 166 tys. 
zbiorów. Z naszej strony www 
i mediów społecznościowych 
skorzystano 650 tys. razy. 
Cieszy nas, że jest to wzrost 
względem lat pandemicznych, 
w których – z oczywistych 
przyczyn – odnotowaliśmy 
spadek czytelnictwa. Muszę 
jednak przyznać, że coraz mniej 
osób decyduje się, aby studio‑

wać bibliotekoznawstwo. Przez 
to na rynku jest coraz mniej 
wykształconych bibliotekarzy. 
W placówkach często zatrudnia 
się osoby o wykształceniu 
humanistycznym, niekoniecznie 
stricte po bibliotekoznawstwie. 
Takim osobom trudno jest 
odnaleźć się w naszej rze‑
czywistości. O ile absolwenci 
filologii czy kulturoznawstwa 
doskonale mogą orientować się 
w świecie wydawniczym, to już 
niekoniecznie mają pojęcie o sy‑
stemach, w których pracujemy. 
A to są już rzeczy ścisłe. Wszyst‑
kie nasze opisy bibliograficzne 
czy inne opracowania muszą 
spełniać zunifikowane normy. 
Bibliotekarze, którzy kształcą 
się w tym kierunku przez pięć 
lat, znają te systemy, normy 
i zasady. I takich bibliotekarzy 
jest na rynku pracy coraz mniej.

również na tyskim rynku?
– W naszych bibliotekach nie 
mamy aktualnie wakatów. Praca 
w bibliotekach ma jeszcze jedną 
cechę. Jest zazwyczaj długoletnia. 
Sama pracuję tutaj już ponad 
30 lat, a gdy ostatnio jedna 
z naszych pracownic przechodzi‑
ła na emeryturę, zażartowałam, 
że teraz będzie musiała odkopać 
wszystkie świadectwa pracy. 
W odpowiedzi usłyszałam „Pani 
dyrektor, to pani mi wystawi 
jedyne świadectwo jakie 
potrzebuję”.
kaMil peszat ●

BiBlioteka – miejsCe na lata
z okazji dnia bibliotekarza i bibliotek ROZMAWIAMy Z ANNą KRAWcZyK, DyREKTORKą MbP W TychAch.

w eUropejską noc 
MUzeów w Miejskiej 
galerii sztUki „obok” 
odbyŁ się wernisaż 
prac anny różyckiej, 
która za poMocą 
narzędzi rodeM z placU 
bUdowy tworzy 
wŁasne interpretacje 
lUdzkiej cielesności. 
po wernisażU gościoM 
galerii zapewniono 
transport trolejbUseM 
do MUzeUM Miejskiego, 
gdzie o godz. 19 
rozpoczęŁa się wystawa 
w raMach święta 
MUzealników.

W centralnym punkcie galerii 
zainstalowano ogromną rzeźbę, 
która skupia w sobie najważniej‑
sze cechy twórczości Różyckiej. 
Jak pisała o jej twórczości Wie‑
sława Konopelska: „Wytworzone 
przez nią dzieła są efektem anali‑
zy i doznań związanych z jej włas‑
nym ciałem, są formą odnotowa‑
nia zachodzących w nim zmian 
i przeobrażeń. Różycka nie po‑
strzega ciała jako jedności i cało‑
ści – poszczególne części są nieza‑
leżne, stanowią raczej inspirację 
do powstania kolejnego obiektu 
rzeźbiarskiego. Właściwie mogą 
funkcjonować jako pojedyncze 
elementy, nawet spełniając wy‑
łącznie funkcje dekoracyjne de‑
signerskiego detalu”.

Artystka w swojej twórczości 
wykorzystuje różne materiały ta‑
kie jak kamień, beton, metal czy 
szkło. – Zaprezentowane w gale‑
rii rzeźby są częścią dużego cyklu 
„Części ciała – Part of body”, naj‑
ważniejszego w dorobku artystki 
– wspomniał kurator galerii Woj‑
ciech Łuka. – Tak, mam sporo cy‑
kli, ale temu poświęcam najwię‑
cej uwagi – przytaknęła artystka. 
– W jego ramach walczę nie tyl‑
ko z materiałem, który jest trudny 

i nieprzewidywalny, ale również 
z samą sobą. Te prace wymagają 
ode mnie dużo autorefleksji. Za‑
praszam państwa do własnych 
przemyśleń. Nie bez powodu nie 
tytułuję swoich prac – dodała.

Kurator galerii zwrócił też 
uwagę na mało kobiecy mate‑
riał oraz narzędzia jego obróbki, 
na jaki zdecydowała się Anna Ró‑
życka. – Faktycznie jestem raczej 
drobna, a moja praca przypomina 
bardziej warsztat przemysłu cięż‑

kiego niż pracownię artystyczną. 
Piec odlewniczy, spawarki czy ob‑
cęgi nie kojarzą się ze sztuką i ko‑
biecością. Moja twórczość wy‑
maga ode mnie sporego wysiłku 
fizycznego, a ten przecież jest nie‑
oderwany od ludzkiego ciała, któ‑
re to jest moją pozycją wyjściową 
do poszukiwań.

Dla gości galerii przygotowa‑
no gustownie wydany katalog 
ze zdjęciami rzeźb bohaterki wy‑
stawy. kaMil peszat ●

Ciało na warsztaCie
do 17 czerwca potrwa wystawa rzeźb ANNy RóżycKIEj W MIEjSKIEj GALERII SZTUKI „ObOK”.

Ogromna rzeźba zajmuje centralną część galerii. 
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Tyskie bibliotekarki stworzyły spektakl, który oglądnęło ponad sto przedszkolaków.
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Pod honorowym patronatem 
wiceprezydenta Tychów Macie‑
ja Gramatyki odbyła się cieka‑
wa edycja cyklu Tury Kultury 
– „Warto Razem! Forum Mię‑
dzypokoleniowe”. Pretekstem 
do zorganizowania wydarzenia 
stała się międzypokoleniowa po‑
wieść „Klub 70” tyszanina Ma‑
cieja Blady, której drugie wyda‑
nie właśnie trafiło na sklepowe 
półki. Wydarzenie zorganizowa‑
ła Miejska Biblioteka Publiczna 
przy współudziale m.in. Młodzie‑
żowej Rady Miasta i Tyskiej Rady 
Seniorów.

Przez lata cykl Tury Kultury 
zaskarbił sobie miejsce w sercach 
wielu tyszan. I tym razem spotka‑
nie cieszyło się sporym zaintere‑
sowaniem. Na sali koncertowej 
Mediateki gościli m.in. wicepre‑
zydent Tychów Maciej Gramaty‑
ka, przewodnicząca Rady Miasta 
Barbara Konieczna czy przewod‑
nicząca Tyskiej Rady Seniorów 
Urszula Polubiec. Spotkanie po‑
prowadził przewodniczący Mło‑
dzieżowej Rady Miasta Mikołaj 
Figlarski. Jak przystało na fo‑
rum międzypokoleniowe różni‑
ce w metrykach leżały po obu 
stronach osi.

– Jestem przyjacielem senio‑
rów od wielu, wielu lat – przy‑
witał gości tyski pisarz Maciej 
Blada. – Wśród moich prawdzi‑
wych przyjaciół lwią część stano‑
wią osoby po 70. roku życia. Nie 
jest to żadna kurtuazja. Ostatnio 
zostałem nazwany autorem pro‑

zy rodzinnej i mi się to podo‑
ba. Usłyszałem też kiedyś, że pi‑
szę o bardzo trudnych rzeczach 
bardzo prostym językiem i po‑
trafię nim zainteresować nasto‑
latka i dziewięćdziesięciolatka. 
Potraktowałem to jako ogromny 
komplement. Co się tyczy reedy‑
cji „Klubu 70”, skończył się na‑
kład (1000 sztuk) i zdecydowa‑
łem się na dodruk, a przy okazji 
poprawiliśmy wszystkie niedo‑
ciągnięcia debiutanckie, na któ‑
re chorowała pierwsza edycja. 
Wówczas wydałem ją bez żad‑
nej premiery, bez rozgłosu. By‑
łem debiutantem, nie mogłem 
liczyć na dużą promocję. Zro‑
biłem to praktycznie własnym 
sumptem. Druga edycja powsta‑
ła we współpracy z Miejską Bi‑
blioteką Publiczną, Tyską Radą 
Seniorów, Uniwersytetem Trze‑
ciego Wieku oraz pod patrona‑
tem „Dziennika Zachodniego”, 
co jest dla mnie ogromną nobi‑
litacją. Chciałbym, z tą poniekąd 
limitowaną edycją (500 egzem‑
plarzy), dotrzeć do UTW i klu‑
bów seniora w całej Polsce – do‑
dał w rozmowie z nami. Czwarta 
powieść Macieja Blady, po „Klu‑
bie70”, „Napiwku za przyjaźń” 
i „Do dna”, pojawi się w lutym 
przyszłego roku i po raz pierw‑
szy jej akcja toczyć się będzie 
w Tychach.

Do zebranych seniorów zwró‑
cił się również zastępca prezyden‑
ta Tychów do spraw społecznych 
Maciej Gramatyka. – Z panią 

radną Urszulą Paździorek‑Paw‑
lik rozmawialiśmy o tym, że kie‑
dy pani radna zaczynała karierę 
w radzie miasta w 2002 r. o oso‑
bach starszych nie mówiło się 
zbyt dużo. Nie było wówczas 
UTW, Tyskiej Rady Seniorów, ta‑
kich spotkań jak to dzisiejsze, zaś 
Maciej Blada chodził do podsta‑
wówki. Wiele się zmieniło w po‑
dejściu do seniorów i to na szczęś‑
cie na dobre. To niezwykle ważne, 
by jakość naszego życia była jak 
najlepsza, bo dobre życie po pro‑
stu chce się żyć – mówił wicepre‑
zydent.

Podczas wydarzenia bardzo 
ciekawą prelekcję wygłosiła dr n. 
med. Agnieszka Jabłeka specjali‑
sta chorób wewnętrznych i geria‑
trii; dr n. med. Piotr Blada spe‑
cjalista medycyny rodzinnej 
opowiadał o roli leków w dorosło‑
ści oraz potrzebie edukacji zdro‑
wotnej zaś przedstawiciele Max‑
Com SA zaprezentowali telefon 
dla seniorów, którego integral‑
ną częścią jest opaska SOS, mo‑
nitorująca najważniejsze proce‑
sy życiowe oraz potrafi wezwać 
pomoc. Marek Sitko, optometry‑
sta, przybliżył potrzeby wzroko‑
we osób po 50. roku życia oraz 
udzielił wielu porad jak dbać 
o ten zmysł, by cieszyć się nim 
do późnej starości. Bezpłatne po‑
miary i badania dla uczestników 
przeprowadziło Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studentów Medy‑
cyny i Salon optyczny O! Optyk.
kaMil peszat ●

reklama

kolejna ciekawa edycja cyklu Tury Kultury.

Przyjaciel seniOrów

Maciej Blada wraz z dyrektor MBP Anną Krawczyk.
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dziewiąta edycja 
FestiwalU sŁowa logos 
Fest poświęcona będzie 
w znacznej Mierze 
twórczości edwarda 
stachUry.

Wymyślony przez Pawła Drze‑
wieckiego, a organizowany przez 
Teatr Mały festiwal rozpocznie 
już w środę, 25 maja (o godz. 18) 
aktorskie czytanie pierwszej po‑
wieści Edwarda „Steda” Stachury, 
zatytułowanej „Cała jaskrawość”. 
Z tekstem, którego akcja osadzo‑
na jest w realiach peerelowskiej 
prowincji, zmierzą się: Kamil‑
la Baar, Michał Majnicz i Paweł 
Drzewiecki.

Jedynym, chwilowym odej‑
ściem od „Steda” w tej edycji LO‑
GOS FEST wydaje się być spektakl 
Teatru Polonia „Piękny nieczuły”, 
według tekstu Jeana Cocteau, na‑
pisanego specjalnie dla Edith Piaf. 
Główną rolę gra w przedstawie‑
niu Natalia Sikora oraz… piosen‑

ki Edith Piaf, brawurowo przez 
aktorkę i wokalistkę wykonane. 
Na ten spektakl Teatr Mały za‑
prasza 26 maja o godz. 18.

W piątek, 27 maja wracamy 
do Stachury, a to za sprawą opar‑
tego na jego prozie filmu „Siekie‑
rezada” w reżyserii Witolda Lesz‑
czyńskiego. Obraz ze znakomitą 
rolą Edwarda Żentary pokazany 
zostanie w Pasażu Kultury An‑
dromeda o godz. 18.

Konkurs recytatorski, w któ‑
rym trzeba popisać się interpre‑
tacją tekstu aktualnego patrona 
LOGOS FEST, towarzyszy festi‑
walowi od pierwszej jego edy‑
cji. Nie inaczej jest i tym razem, 
a owocem zmagań recytatorów 
z materią wierszy „Steda” będzie 
widowisko literackie „Wszystko 
jest poezja”, na które zapraszamy 
do Pasażu Kultury Andromeda 
w sobotę, 28 maja o godz. 18. Fe‑
stiwal zakończy widowisko mu‑
zyczne w reżyserii Jerzego Sata‑
nowskiego „Edward Stachura. 

Między mną a mgłą”, z udzia‑
łem m.in. Artura Żmijewskiego, 
Kuby Blokesza, Pawła Ruszkow‑
skiego, Krzysztofa Stępnia i ze‑
społu „Trzy dni później”. Spektakl 
będzie można zobaczyć na fi‑
nał tegorocznego LOGOS FEST 
– w niedzielę, 29 maja o godz. 18 
w Teatrze Małym.

Poza teatrem i Androme‑
dą, trzecią platformą spotkań 
z Edwardem Stachurą będzie in‑
ternet, a ściślej kanał YouTube 
Teatru Małego, gdzie transmito‑
wane będą rozmowy Teresy Droz‑
dy w ramach cyklu „Dialog o sło‑
wie”. Gośćmi dziennikarki będą: 
Jan Kondrak – bard, jeden z naj‑
popularniejszych popularyzato‑
rów twórczości Edwarda Stachury 
(26.05 godz. 20), dr Jakub Beczek 
– literaturoznawca, autor biogra‑
fii i opracowań twórczości „Steda” 
(27.05 godz. 20) oraz Jerzy Sata‑
nowski – kompozytor muzyki te‑
atralnej (28.05 godz. 20).
ww ●

Festiwal staChUry
od środy do niedzieli W TEATRZE MAłyM, ANDROMEDZIE I INTERNEcIE.

WyStaWa Na OGRODZeNiuFlash

III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego zorganizowało plenerową wystawę 
dla mieszkańców miasta na ogrodzeniu szkoły od strony ul. Edukacji. Zdjęcia przedstawiają 
architekturę i dzieła sztuki podparyskiej dzielnicy La Défense.

La Défense to futurystyczna dzielnica, znajdująca się w podparyskim departamencie hauts-
de-Seine. jest jednym z największych centrów biznesu w Europie. – Interesująca architektura, 
jak również urbanistyczne zagospodarowanie tej części paryskiego przedmieścia, które 
w dalszym ciągu się rozbudowuje, jest doskonałym tematem na dialog pomiędzy dynamiczną 
dzielnicą La Défense a przeobrażającymi się polskimi miastami – mówi Anita Iskierka dyrektor 
szkoły. kp ●
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Z myślą o tym powstał program 
pod nazwą „Różowa kokardka” 
skierowany do kobiet, w których 
życie wpisała się choroba nowo‑

tworowa. Program daje możli‑
wość wykonania bezpłatnie ma‑
kijażu permanentnego brwi, ust 
lub oka. Program prowadzony 

jest od 2019 roku i będzie kon‑
tynuowany jeszcze przynajmniej 
do końca roku bieżącego.
– Wszyscy wiedzą, jak waż‑
ne w procesie zdrowienia jest 
samopoczucie. Chcemy, żeby 
na twarzach dziewczyn po che‑
mii, znów zagościł uśmiech, żeby 
nie zapomniały jakie są piękne 
– słyszymy w tyskim gabinecie 
Villa Urody. – Choć jesteśmy 
w pełni sezonu i na brak pracy 
nie narzekamy, to z otwartymi 
ramionami czekamy na pacjent‑

ki, które chcą choć na moment 
zapomnieć o chorobie i poprawić 
sobie nastrój.
Przypominamy, że wykonanie 
makijażu permanentnego jest 
bezpłatne, wystarczy zaświad‑
czenie od lekarza. Szczegółowy 

regulamin akcji można znaleźć 
na stronie internetowej gabinetu 
Villa Urody.
– Z całego serca zachęcamy 
do rozpropagowania akcji „Ró‑
żowa kokardka” wśród przyja‑
ciół i znajomych – mówią panie 

z gabinetu Villa Urody. – Liczy‑
my, że uda nam się przywrócić 
uśmiech na niejednej pięknej 
twarzy. Będziemy szczęśliwe, 
mając swój wkład we wspieraniu 
dzielnych kobiet w walce o swoje 
zdrowie i piękno. as ●

„różowa kokarDka” wCiĄż aktywna
Villa Urody WSPIERA DZIELNE KObIETy WALcZącE Z NOWOTWORAMI.

reklama

choroba nowotworowa to wciąż trUdny 
teMat występUjący w naszych realiach. 
wspóŁczesna Medycyna dysponUje coraz 
większą wiedzą i nowyMi MożliwościaMi 
leczenia niestety ze skUtkaMi UbocznyMi 
cheMioterapii pacjenci zostają saMi. 
szczególnie dotkliwe jest to dla kobiet, 
dla których Utrata brwi, rzęs i wŁosów 
dodatkowo pogŁębia zŁe saMopoczUcie. ar

c.
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pacjenci chorUjący 
na coVid-19 leczeni 
są obecnie wyŁącznie 
w oddziale 
obserwacyjno-
zakaźnyM. to bardzo 
ważna inForMacja dla 
Mieszkańców Miasta 
i okolic, których część 
Może nie wiedzieć, 
że Megrez nie prowadzi 
jUż tzw. dziaŁalności 
coVidowej i wróciŁ 
do FUnkcjonowania 
w norMalnyM trybie.

Co ważne, tyski szpital realizuje 
długofalowe plany rozwoju i pod‑
noszenia jakości udzielanych 
świadczeń medycznych, rozpo‑
czyna także kolejne inwestycje 
– w tym największy w historii 
szpitala projekt informatyzacji, 
dzięki któremu mieszkańcy zy‑
skają dostęp m.in.: do specjalne‑
go Portalu Obsługi Pacjenta.

Megrez praktycznie od począt‑
ku pandemii COVID‑19 funkcjo‑
nował jako szpital jednoimien‑
ny. Oznaczało to wstrzymanie 
regularnych przyjęć do oddzia‑
łów i skupienie się na niesieniu 
pomocy osobom zarażonym ko‑
ronawirusem. Wraz ze spadkiem 
liczby zakażeń szpital wrócił 
do normalnego funkcjonowania. 

W pełni pracują również takie 
komórki jak Zakład Rehabilita‑
cji, Zakład Diagnostyki Obrazo‑
wej oraz Zakład Diagnostyki La‑
boratoryjnej, które oferują także 
komercyjne usługi dla pacjentów 
spoza placówki. Szukające pomo‑
cy osoby mogą też bez obaw ko‑
rzystać z Nocnej i Świątecznej 
Opieki Zdrowotnej znajdującej 
się w szpitalu.

– Za nami długie miesiące wy-
tężonej walki z pandemią CO-
VID-19, za co jeszcze raz dziękuję 
wszystkim pracownikom naszego 
szpitala. Gdy zapadła decyzja 
o przywróceniu regularnej dzia-
łalności medycznej naszych ko-
mórek, odetchnęliśmy z ulgą. Choć 
pandemia ciągle się nie skończyła, 
cieszymy się, że możemy z powro-
tem być blisko mieszkańców Ty-
chów i okolic, świadcząc dla nich 
najwyższej jakości usługi medycz-
ne w wymiarze sprzed pandemii 
– mówi Mariola Szulc, Prezes 
Szpitala Megrez w Tychach.

wideokonsultacje oraz nowy 
portal obsługi pacjenta
W niedalekiej przyszłości pa‑
cjenci Szpitala Megrez zyskają 
dostęp do szeregu nowoczesnych 
e‑usług. Wszystko za sprawą in‑
ternetowego portalu Obsługi Pa‑
cjenta, dzięki któremu będą oni 

mogli m.in.: sprawdzić on‑line 
swoją dokumentację medyczną, 
historię choroby, wyniki badań 
czy zarejestrować się na wizytę. 
Co istotne, zgodnie z obowią‑
zującymi standardami system 
będzie dostosowany do obsługi 
przez osoby z niepełnospraw‑
nościami.

Utworzenie portalu Obsługi 
Pacjenta jest częścią szerokiego 
projektu modernizacji infrastruk‑
tury teletechnicznej oraz infor‑
matycznej szpitala, która obejmu‑
je m.in.: zakup nowych serwerów, 
systemu do archiwizacji i digita‑
lizacji danych, nowych kompute‑
rów czy wdrożenie cyfrowego sy‑
stemu numerkowego do obsługi 
pacjentów. W planach jest rów‑
nież utworzenie pomieszczenia 
do wideokonsultacji w wysokiej 
jakości obrazu i dźwięku, dzięki 
któremu lekarze będą mogli prze‑
prowadzać telekonsultacje z pa‑
cjentami, a także odbywać zdalne 
konsylia lekarskie ze specjalista‑
mi z dowolnego miejsca na Zie‑
mi. To największy w historii szpi‑
tala tego typu projekt.

– Informatyzacja to, obok tzw. 
twardych inwestycji, kluczowy 
element funkcjonowania nowo-
czesnej placówki jaką jest Szpital 
Megrez w Tychach. Naszym ce-
lem jest stałe podnoszenie jakości 

i zwiększenie dostępności naszych 
usług dla wszystkich pacjentów, 
a także wzmocnienie bezpieczeń-
stwa przechowywanych danych. 
To szczególnie ważne w dobie 
rosnących zagrożeń ze strony cy-
berprzestępców – mówi Mariola 
Szulc, prezes Szpitala Megrez 
w Tychach i dodaje – Oprócz 
portalu Obsługi Pacjenta, po-
wstanie także specjalny system 
przeznaczony dla naszych kon-
trahentów, m.in.: dostawców 
sprzętu medycznego czy leków, 
ułatwiający składanie wniosków 
i zamówień.

Projekt „Wdrożenie elektro‑
nicznych usług medycznych 
w MEGREZ Sp. z o.o.” realizo‑
wany jest w ramach Regional‑
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego „Cyfro‑
we Śląskie”, którego finansowa‑
nie pochodzi z Funduszy Euro‑
pejskich.

pandemia czasem remontów 
i inwestycji
Ostatnie lata to nie tylko okres 
pandemii COVID‑19, który był 
dla Szpitala Megrez czasem wy‑
tężonej walki o zdrowie i życie 
tysięcy mieszkańców z całego 
regionu. Był to także czas wie‑

lu niezbędnych inwestycji i re‑
montów.

Tylko w 2021 roku, po ponad 
rocznej przerwie otwarto Od-
dział Ginekologiczno-Położ-
niczy, który przeszedł kapital-
ny remont. Tyska porodówka 
jest teraz jedną z najnowocześ‑
niejszych w całym wojewódz‑
twie śląskim: posiada cztery 
kompleksowo wyposażone sale 
porodowe (w tym salę z wanną 
do porodów w wodzie), salę cięć 
cesarskich wraz z pokojem ob‑
serwacyjnym, stały monitoring 
KTG, a także oferuje szereg me‑
tod łagodzenia bólu porodowego. 
W trosce o najmłodszych pacjen‑
tów wymagających intensywnej 
terapii wyremontowano także 
Oddział Neonatologiczny, któ‑
ry jest wyposażony w szereg wy‑
sokiej klasy inkubatorów, respi‑
ratorów, pomp infuzyjnych czy 
mobilnych stanowisk do fotote‑
rapii, umożliwiających prowadze‑
nie zabiegów przy łóżku matki. 
Co istotne, ciężarne pacjentki 
mają możliwość skorzystania 
ze znieczulenia zewnątrzopo-
nowego podczas porodu dzięki 
stałej obecności dedykowane-
go zespołu anestezjologicznego. 
Nad rodzącymi oraz ich dzieć‑

mi czuwa wykwalifikowana ka‑
dra lekarzy‑specjalistów oraz po‑
łożnych, które doceniane są przez 
mamy za profesjonalną opiekę, 
pełną ciepła i empatii.

Inwestycje nie ominęły rów‑
nież innych komórek Szpitala 
Megrez. W ciągu ostatnich kil‑
kunastu miesięcy przebudowano 
izolatki na oddziałach, wyposa‑
żając je w śluzy do dezynfekcji, 
specjalistyczne myjki czy system 
filtracji powietrza. W szpitalu za-
instalowano także wielką myjnię 
służącą do dezynfekcji sprzę-
tu, takiego jak wózki czy łóżka, 
wymieniono kanały wentylacyj‑
ne w budynku bloku łóżkowego 
oraz przeprowadzono szereg in‑
nych znaczących projektów.

Szpital Megrez nie zwalnia tem‑
pa. Oprócz zaplanowanego pro‑
jektu informatyzacji, trwa termo-
modernizacja polegająca m.in.: 
na wymianie okien i elewacji, 
co wpłynie na energooszczęd‑
ność budynku oraz komfort pa‑
cjentów. Co więcej, już niedługo 
ruszy remont V piętra budynku 
łóżkowego szpitala, gdzie znaj-
duje się oddział Chirurgii Ogól-
nej i Chirurgii Rekonstrukcyj-
nej Narządu Ruchu.
as ●

megrez nie jest jUż szpitalem CoViDowym
szpital Megrez w tychach SUKcESyWNIE PRZyWRócIł REGULARNE PRZyjęcIA DO ODDZIAłóW. 

Tyska placówka cały czas się zmienia. Przed nami kolejne remonty i inwestycje.

Nowoczesna myjnia do dezynfekcji sprzętu szpitalnego.Szpital Megrez jest otwarty dla wszystkich pacjentów, także tych najmłodszych.

Wanna do porodów w wodzie to jedna z wielu wizytówek tyskiej porodówki.
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z n a j d z i e c i e  n a s  w  n a s t ę p U jąc yc h  M i e j s c ac h :

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 
æ  Targowisko Miejskie

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

ul. Katowicka 9

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

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy, 
ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o., 
ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33
æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 
ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 
Warszawy 26

æ  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 
ul. Przejazdowa 8

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 Groszek ul. Wspólna 63

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  Piekarnia Gruzińska, ul. Biblioteczna 26
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75

aUto:

Autoskup, Autozłom w każdym 
stanie! Zadzwoń 517 300 610 Bo  
warto!

UsŁUgi:

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.

Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329.

Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176

Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223
Firma remontowo - budowlana 30 lat na 
rynku, wykonuje malowanie domów, da-
chów, krycie papą, blachą i inne. Tel: 723 
442 989, 727 207 735
Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474
Remonty mieszkań 694 423 810

Finanse:
POŻYCZKI-SZYBKO Z KOMORNIKIEM 
32/260-00-33, 516-516-611, Pośrednik 
CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

praca: Przyjmę osoby do sprzedawania na tar-
gowisku tel. 576 949 233

Ochrona, Tychy, 668-085-925

Ochrona z gr. niepełnosprawności, Tychy, 
668-085-925. 

nierUchoMości:

BIURA NIERUCHOMOŚCI

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
Tychy, os. C 37,94 m2, niski blok, 1 piętro 
z BALKONEM. Mieszkanie po generalnym 
remoncie - pod klucz- wyposażenie w ce-
nie. Bardzo jasne ustawne 2 pokoje, cena 
298.000 zł, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl  
Katowice, Giszowiec, 43 m2, 2 pokoje, bal-
kon, stan do wykończenia, cena 275.000 
zł www.ASTON.com.pl 731-713-100

Tychy, os. B 54,4 m2, PARTER, niski ocie-
plony blok, bardzo jasne 2 ustawne po-
koje z możliwością przerobienia na 3, 
oddzielna kuchnia z oknem, duże możli-
wości aranżacyjne, cena 299.000 zł, 731 
713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. O, 63 m2, 9 piętro, 3 niezależne 
pokoje z pięknym widokiem, bardzo jasne, 
oddzielna kuchnia z oknem cena 359.000 
zł, 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. K 62,7 m2, , niski blok, 4 piętro 
z 4. Bardzo jasne duże 3 ustawne pokoje, 
oddzielna kuchnia z oknem, duże możli-
wości aranżacyjne, cena 399.000 zł do ne-
gocjacji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. T, 2 p, 64 m2, 3 pokoje, stan 
do wejścia, super układ, balkon, cena 
440.000 zł do negocjacji, 731 713 100 
www.ASTON.com.pl
Tychy Balbina 64,41 m2, 3 pokoje, wyso-
ki parter, duży balkon, do wejścia. Cena 
550.000 zł www.ASTON.com.pl 728 713 
101  
Tychy, os. A 69 m2, 1 PIĘTRO, niski blok, 
bardzo jasne duże 3 ustawne pokoje, od-
dzielna kuchnia z oknem, duże możliwości 
aranżacyjne, cena 369.000 zł do negocja-
cji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. R, ul. Skalna 89, do sprzedaży 
3 pokojowe mieszkanie o pow. 70 m2 z 
komórką lokatorską, tarasem 12 m2 i ga-
rażem podziemnym (dodatkowo płatne),  
na I p. w niskim bloku w apartamentowcu 
z windą, cena 570 000 zł.  www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 797 
m2 oraz 2350 m2 działka nie jest budow-
lana – tereny zielone, blisko lasu, cena 100 
zł/m2 www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Wilkowyje działka 797 m2, pod za-
budowę wielorodzinną, blisko lasu, cena 
300.000 zł netto + VAT www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Miedźna Frydek działka 1051 m2, super 
miejsce, blisko lasu, cena 89.335 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Wisła Wielka k. Pszczyny, ul. Cieszyńska, 
działka 1319 m2, piękny widok na jezioro 
i góry. cena 169 000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-110

autoreklama

LOKALE BIUROWE   od 20 m²
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Tychy Zwierzyniec, bliźniak, pow. 147,39 
m2, działka 333 m2, stan developerski, 
nowoczesna bryła, fajny układ pomiesz-
czeń, cena 899.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Lędziny, nowoczesny dom wolnostojący 
do wejścia, pow. 252 m2, działka 1033 
m2, cena 1.350.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Tychy, w pobliży placu Baczyńskiego, dom 
wolnostojący z budynkiem gospodarczym, 
działka 651 m2, 12MWU z dopuszczeniem 
lokali użytkowych, cena 999.000 zł www.
ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy Mąkołowiec, dom w zabudowie 
bliźniaczej w wysokim standardzie, 124 
m2 4 pokoje, garaż w bryle budynku 
cena 999.000 zł www.ASTON.com.pl 
728-713-101
Tychy Glinka, dom wolnostojący, pow. 227 
m2, działka 1000 m2, cena 1.490.000 zł 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, 4 Pory Roku, lokal usługowo-han-
dlowy o pow. 80 m2, cena 600 000 netto zł 
+ VAT www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy ul. Harcerska, budynek mieszkalno-
usługowy z garażem podziemnym, całko-
wita pow. 536 m2, parking zewnętrzny na 
11 samochodów, podjazd dla inwalidów, 
cena 1 950 000 zł, www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy ul. Oświęcimska/Czarna do wyna-
jęcia działka 500 m2, czynsz 1500 zł/mc. 
Istnieje możliwość postawienia biura i 
wtedy czynsz 2500 zł/mc www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy, Stare Tychy, do wynajęcia 2 poko-
jowe biuro, 45 m2 w kamienicy na II p., 
czynsz 1500 zł z ogrzewaniem i śmiecia-
mi + woda i prąd www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy, os L, lokal na parterze 53 m2, stan 
do wejścia, parking przed lokalem, czynsz 
1700 zł/mc netto www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy, os B,  lokal biurowy po remoncie, 
kuchnia i łazienka do własnej dyspozycji,  
parking przed lokalem, czynsz 1900 zł/mc 
netto www.ASTON.com.pl 731-713-100
Mikołów Rynek lokal na parterze 120 m2, 
czynsz 7500 zł/mc www.ASTON.com.pl 
731-713-100

WYNAJMĘ

Do wynajęcia umeblowany pokój, kuch-
nia 609 192 905

KUPIĘ
KUPIĘ prywatnie dom bez pośredników w 
Tychach i okolicach do 800 tyś. Tel. 697–
880–875, 535–472–128

ZAMIENIĘ
Pilnie zamienię mieszkanie 35m2 II piętro 
os. A na parter tel: 534 927 472

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!
Gabinet Masażu. Dyplomowany fizjote-
rapeuta  512-375-741  Bony prezento-
we !!!
Masaż dźwiękiem mis tybetańskich 
692 893 871

transport:

kUpię / sprzedaM

Sprzedam pokrowiec na mały miejski sa-
mochód tel: 504 462 172
Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

inne:
Oddam za darmo czasopisma i książki o 
tematyce instalacji sanitarnych tel. 509 
370 379

autoreklama

autoreklama

Komenda Miejska Policji, 
al. Bielska 46, tel. 47 85 512 00, 
47 85 512 55 alarmowy 997;
Straż Pożarna, 
al. Niepodległości 230, 
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe,
ul. Fitelberga 71, 
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe, ul. Barbary 
25, tel. 32/227 31 24, alarm. 992, 
www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi‑
cy 6, tel. 32/325 64 11, 
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach, 
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00, 
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00, 
www.szpitalmegrez.pl; 
Sanepid, ul. Budowlanych 131, 
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle‑
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e‑mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.‑śr. 7.30‑15.30, czw. 
7.30‑17.30, pt. 7.30‑13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla‑
nych 59, pon.‑czw. 7.30‑17, 
pt. 7.30‑12; rej.pojazdów: 
tel./fax 32/780‑09‑65, prawa jaz‑
dy: tel./fax 32/780‑09‑55;
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu‑
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06‑07, e‑mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743‑
84‑46, e‑mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me‑
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. ‑ pt. 7‑19, 
sob. 7‑14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30‑18, 
wt.‑pt. 7.30‑15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go‑
dziny pracy: pon.‑śr. 7.30‑15.30, 
czw. 7.30‑17.30, pt. 7.30‑13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo‑
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad‑skar‑
bowy‑w‑tychach, czynny: pon. 
7‑18, wt.‑pt. 7‑15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.‑pt. 7.30‑15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/327 
02 46, e‑mail: mops.tychy@inte‑
ria.pl, czynny: pon.‑śr. 7.30‑15.30, 
czw. 7.30‑17.30, pt. 7.30‑13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud‑
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e‑mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.‑
pt. 7.30‑15.30.

ważne 
telefonymiejskie

WOLNE   MIEJSCA   HANDLOWE
Targowisko Miejskie
na Starych Tychach
al. Bielska przy Browarze Tyskim

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

 – ZERO ZWROTÓW
– 

 e-mail: e.kunc@twojetychy.pl
tel.: 605 874 605, 32 325 72 40

 e-mail: d.pajor@twojetychy.pl
tel.: 601 624 255, 32 325 72 15

komunikat

Prezydent Miasta Tychy
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej 

ogłasza I przetarg pisemny, nieograniczony   
na najem lokali użytkowych - garaży przy ul. Żorskiej 89-89A  

oraz garażu przy ul. Żorskiej 89B
1. TERMIN i MIEJSCE PRZETARGU 
PRZETARG (część jawna) odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 102 (I piętro) w dniu 27.06.2022 roku o 10.00. 

2. CENY WYWOŁAWCZE MIESIĘCZNEJ KWOTY CZYNSZU NETTO ORAZ WYSOKOŚĆ WADIUM:

Nr garażu przy ulicy. Żorskiej 89-89A pow. użytkowa (m²) miesięczna kwota czynszu netto Wadium 

garaż nr 2 15,90 130 zł 500 zł

garaż nr 5 15,56 130 zł 500 zł

garaż nr 6 15,90 130 zł 500 zł

garaż nr 10 16,78 140 zł 500 zł

garaż nr 12 16,79 140 zł 500 zł

garaż nr 13 16,27 140 zł 500 zł

garaż nr 14 15,92 130 zł 500 zł

garaż nr 15 16,44 140 zł 500 zł

garaż ul Żorska 89B 18,49 149 zł 500 zł 

Do wylicytowanej kwoty miesięcznego czynszu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie 
zawarcia umowy najmu. Aktualnie stawka ta wynosi 23%. Osoba która wygra przetarg jest zobowiązana do podpisania umowy najmu w 
ustalonym terminie. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony 3 lata.

3. FORMA, TERMIN, MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM, WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA ORAZ WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU: 
Wpłata wadium przelewem lub w kasie najpóźniej do 24.06.2022 roku. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy 
Urzędu Miasta Tychy nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium oraz złożenie oświadczeń i dokumentów:
• zgłoszenie przystąpienia do przetargu na najem lokalu użytkowego
• pisemna oferta dotycząca proponowanej miesięcznej kwoty czynszu najmu.
• dowód wpłaty wadium 
• oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy najmu garażu

W przypadku złożenia ofert na więcej niż jeden garaż, wskazane warunki należy spełnić oddzielnie dla każdego garażu. 
Oferty zawierające dowód wpłaty wadium oraz wymagane oświadczenia i dokumenty należy złożyć do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 Tychy (Biuro Obsługi Klienta, parter budynku, stanowisko nr 3 lub na 7 piętrze, pokój 717) w terminie 
do 24.06.2022 roku do godziny 13.00. 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem „Przetarg 
na najem garażu nr ....... przy ul. Żorskiej 89-89A”. lub „Przetarg na najem garażu przy ul. Żorskiej 89B”. 
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie przetargu. Prezydent Miasta Tychy może odwołać 
ogłoszony przetarg z ważnych powodów. 

4. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI: 

 z up. PREZYDENTA MIASTA TYCHY  
WYKONUJĄCEGO ZADANIA W ZAKRESIE 

 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

 mgr Igor Śmietański 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA   

DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 
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18 Maja gościeM 
tyskiej galerii 
sportU byŁ dr hab. 
proF. Uś krzysztoF Łęcki 
– socjolog, aUtor wielU 
książek, prywatnie 
wielki pasjonat 
FUtbolU. spotkanie 
zaMykające tyską 
odsŁonę eUropejskiej 
nocy MUzeów 
dotyczyŁo najnowszej 
pUblikacji proFesora, 
zatytUŁowanej 
„stadiony świata 
(poMiędzy geMeinschaFt 
i gesellschaFt) ”.

Zgromadzeni w TGS mieli oka‑
zję porozmawiać o futbolu i nie 
tylko. Krzysztof Łęcki zaznaczył, 
że piłka nożna otacza wszyst‑
kie dziedziny naszego życia, 
co starał się udowodnić w swojej 
książce. – Socjologia skupia się 
na opisywaniu tego, w jaki spo‑
sób funkcjonuje społeczeństwo 
i jakie zmiany w nim zachodzą 
na przestrzeni lat. Można uznać, 
że futbol jest egzemplifikacją so‑
cjologii – mówił.

Wśród obecnych w TGS był 
legendarny piłkarz GKS Tychy 
Kazimierz Szachnitowski. Pro‑
wadzący spotkanie Piotr Za‑
wadzki poprosił, aby odniósł 

się do zawartych w książce słów 
profesora z perspektywy byłego 
zawodnika. – Zgodzę się z pro‑
fesorem, jeśli chodzi o wartości 
kierujące zawodnikami w obec‑
nych czasach. Za moich czasów 
było trochę inaczej. Nie liczy‑
ły się dla nas pieniądze i róż‑
nego rodzaju profity. Chcieli‑
śmy po prostu grać w piłkę. Mój 
pierwszy rok w GKS Tychy wy‑
glądał tak, że graliśmy o utrzy‑
manie. W następnym sezonie 
walczyliśmy o mistrza, skoń‑
czyło się na wicemistrzostwie. 
Czuliśmy duże wsparcie kibi‑
ców i przywiązanie do klubu. 
Teraz to wszystko wygląda zu‑
pełnie inaczej – opisywał Szach‑
nitowski.

Książka porusza także zagad‑
nienie mitu założycielskiego. 
Czym jest i jakie ma znaczenie 
starał się przedstawić na przy‑
kładzie GKS Tychy.– Mity założy‑
cielskie mają różne interpretacje. 
Jeżeli powstaje drużyna i odno‑
si sukces, to zaraz wokół klubu 
zaczyna się tworzyć coś zupełnie 
nowego. Każdy twór po pewnym 
czasie staje się elementem histo‑
rii, jeśli czymś się zaznacza. Dla 
GKS Tychy takim mitem założy‑
cielskim mogło być wicemistrzo‑
stwo Polski z 1976 roku i słyn‑
ny mecz z FC Koeln w Pucharze 

UEFA. Rodzice opowiadali o tych 
sukcesach dzieciom, one prze‑
chodziły z pokolenia na pokole‑
nie. Te legendy będą długo trwa‑
ły – mówił.

Naukowiec wytłumaczył tak‑
że słuchaczom genezę powsta‑
nia dość zagadkowego tytułu 
swojej książki. – To słowa Fer‑
dynanda Tönniesa z XIX wieku: 
„To, co będzie cechowało czasy, 
które nastąpią, to przechodzenie 
od wspólnoty do spółki akcyj‑
nej”. Różnica pomiędzy Geme‑
inschaft i Gesellschaft rozjaśnia 
te wszystkie zjawiska, które się 
ukazują nam wszystkim. Z jed‑
nej strony wspólnota, z drugiej 
skrajny indywidualizm – opisy‑
wał Łęcki.

Na koniec spotkania wszyscy 
przybyli do TGS mogli zadać goś‑
ciowi pytania, na które profesor 
bardzo wyczerpująco odpowia‑
dał. Pozycja „Stadiony świata (po‑
między Gemeinschaft i Gesells‑
chaft) ” jest warta sprawdzenia 
zarówno dla zagorzałych sympa‑
tyków futbolu, jak również osób, 
które nie interesują się sportem. 
Każdy w niej znajdzie coś dla sie‑
bie i może dostrzec obraz świa‑
ta, w którym piłka nożna i rze‑
czy z nią związane, otaczają nas 
każdego dnia.
arkadiUsz dębowski ●

We wtorek, 3 czerwca na Arenie 
Lekkoatletycznej będzie miało 
miejsce wręcz historyczne wy‑
darzenie – I Tyska Spartakiada 
Seniorów będzie równocześnie 
pierwszymi zawodami lekkoat‑
letycznymi na nowym obiekcie.

Zgłoszenia do imprezy, orga‑
nizowanej pod patronatem pre‑
zydenta Andrzeja Dziuby przez 
Tyską Radę Seniorów i Miej‑
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
przyjmowane są do 31.05 (pocztą 
elektroniczną na adres: zgłosze‑

nia@mosir.tychy.pl) oraz w biu‑
rze zawodów w dniu 3.06, w godz. 
14.30‑15.30. Uczestników obo‑
wiązuje obuwie i strój sportowy.

W zawodach mogą startować 
osoby urodzone w 1962 roku 
i starsze, a rywalizacja będzie prze‑
biegała w dwóch konkurencjach: 
wieloboju – bieg na 60 m, nordic 
walking 500 m, pchnięcie kulą (K 
3 kg; M 4 kg), rzut piłką lekarską 
do tyłu – 2 kg, rzuty do kosza, tor 
przeszkód, rzut piłeczką palanto‑
wą oraz jazda na rowerze stacjo‑

narnym (dystans „przejechany” 
w czasie 10 min).

Pakiety startowe wydawane 
będą w godzinach 14.30–15.30, 
o godz. 16 zaplanowano roz‑
poczęcie zawodów, a 4.06.2022 
o godz. 15 w Miejskim Centrum 
Kultury – podsumowanie i wrę‑
czenie nagród. Wszyscy uczestni‑
cy otrzymają dyplomy za udział, 
pierwsze 6 miejsc w obu katego‑
riach jest nagradzane medala‑
mi i dyplomami. Przewidywane 
są nagrody rzeczowe. ls ●

seniorzy zainaugurują lekkoatletyczny obiekt.

seniOrada na sPOrtOwO

FUtBol jako 
DzieDzina żyCia
spotkanie z proF. krzysztoFeM ŁęckiM W TySKIEj GALERII SPORTU.

Spotkanie z prof. Krzysztofem Łęckim odbyło się na tle zdjęcia srebrnej drużyny GKS z 1976 roku.
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w tyM MeczU nie 
chodziŁo o strzelenie 
jak największej 
liczby goli. spotkanie 
z aUtsajdereM 
trzeba byŁo wygrać 
jak najMniejszyM 
nakŁadeM siŁ, które 
będą potrzebne w tyM 
tygodniU na Mecze 
decydUjące o awansie 
do barażU o iii ligę.

Mecz z beniaminkiem, który 
zresztą żegna się z IV ligą, roz‑
począł się od kilku dogodnych 
sytuacji tyszan, których jednak 
nie wykorzystali Ploch i Wa‑
chowiak, przenosząc piłkę nad 
bramką lub mijając słupek nie 
z tej strony co trzeba. Starania 
tyskich rezerwistów przyniosły 
efekt po dwóch kwadransach, 
a tym, który strzałem pod po‑
przeczkę otworzył wynik był 
Borzęcki.

W przerwie trener Sebastian 
Idczak wprowadził na boisko 
Dzięgielewskiego, za co mło‑
dy wychowanek odwdzięczył 
się już po trzech minutach gry, 
podwyższając prowadzenie go‑
ści do dwóch goli. W drugiej 

części mogło paść zresztą znacz‑
nie więcej goli, ale dobrze dys‑
ponowany bramkarz Bestwiny 
swoimi interwencjami ratował 
swój zespół przed pogromem. 
Skapitulował po raz trzeci do‑
piero w 82 min. i to po strza‑
le Krężeloka z rzutu karnego, 
podyktowanego za faul na Bie‑
gańskim.

Trener Sebastian Idczak, cie‑
sząc się z cennych trzech punk‑
tów, zwracał uwagę na sporo 
niedokładności w sytuacjach 
podbramkowych, które mu‑
szą być wyeliminowane bardzo 
szybko, bo już w najbliższą śro‑
dę czeka GKS II bodaj najważ‑
niejszy mecz sezonu. O godz. 18 
Trójkolorowi podejmą przy ul. 
Edukacji swojego najgroźniej‑
szego rywala w walce o zwy‑
cięstwo w grupie – LKS Decor 
Bełk. Zwycięstwo tyszan może 
być krokiem milowym w dro‑
dze do barażu o III ligę, a kom‑
plet oczek także w sobotnim me‑
czu w Czańcu raczej przesądzi 
o wszystkim.
LkS BeStWiNa – GkS ii ty-
chy 0:3 (0:1). Gole: Borzęcki 
(31’), Dzięgielewski (48’) i Krę‑
żelok (82’ z karnego).

GkS ii tychy: Czarnogłowski 
– Rutkowski, Kopczyk, Zaręb‑
ski, Pipia, Wachowiak (46’ Dzię‑
gielewski), Ploch, Krężelok (85’ 
Kokoszka), Borzęcki (64’ Orliń‑
ski), Paluch (56’ Biegański), Ja‑
niak (80’ Rabiej). Żółta kartka: 
Wachowiak.

W pozostałych meczach 26. ko‑
lejki: Landek – ROW 4:1, Piast II 
– Unia Turza 2:1, Czaniec – Ksią‑
żenice 3:0, Bełk – Czechowice 2:6, 
Łękawica – Gorzyce 4:0, Podbe‑
skidzie II – Kuźnia 0:2, Jasienica 
– Góral 3:0 (walkower). ww ●

iV liga
1. GkS ii tychy 26 57 77:25
2. bełk 25 52 51:31
3. Unia Turza 26 48 57:38
4. Piast II 26 46 53:35
5. czaniec 25 44 48:32
6. czechowice 26 42 51:33
7. Kuźnia 26 41 38:32
8. jasienica 26 36 34:41
9. łękawica 26 35 44:45
10. Landek 26 35 44:40
11. ROW 26 34 58” 59
12. Podbeskidzie II 26 31 33:37
13. Gorzyce 26 29 32:55
14. Książenice 26 25 46:68
15. bestwina 26 15 28:66
16. Góral 26 7 17:74

w ŚroDę meCz o awans?
piŁkarze rezerw gks tychy NIE ODPUSZcZAją WALKI O FOTEL LIDERA.

Piłkarze GKS Tychy pożegnali 
w minioną niedzielę I‑ligowy se‑
zon 2021/2022 i zrobili to w sty‑
lu, który charakteryzował więk‑
sza część rozgrywek. Po słabym 
widowisku drużyna trenerów 
Jarosława Zadylaka i Przemysła‑
wa Pitrego zremisowała u siebie 
z Koroną Kielce 1:1 (0:1).

Jako, że kielczanie byli już pew‑
ni czwartego miejsca i gry w ba‑
rażach o Ekstraklasę, a GKS już 
też o nic nie grał, spotkanie przy 
Edukacji 7 było typowym „me‑
czem o pietruszkę”. Jak się oka‑
zało, nawet i tego zdrowego wa‑
rzywka nie udało się tyszanom 
zdobyć, a punkt dający im osta‑
tecznie najgorsze od 2017 roku 
12. miejsce w tabeli, uratowali 
w doliczonym czasie gry.

Korona, oszczędzając się 
na czwartkowy baraż z Odrą 
Opole, wystawiła w Tychach 
mocno rezerwowy skład, ale 
zmiennicy i tak okazali się moc‑
niejsi od tyskich asów i do prze‑
rwy zasłużenie prowadzili 1:0 

po golu Takača w 26 min. Pił‑
karze GKS także mieli okazje 
do zdobycia gola, ale nawet w sy‑
tuacjach sam na sam z bram‑
karzem Kamil Kargulewicz 
i Daniel Rumin nie dali rady go 
pokonać. Udała się ta sztuka do‑
piero w doliczonym czasie gry 
i to z rzutu karnego, wykorzy‑
stanego przez Krzysztofa Woł‑
kowicza.

Bezpośredni awans do Ekstra‑
klasy wywalczyły Miedź Legni‑
ca i Widzew Łódź. W barażach 
zagrają: Korona z Odrą i Arka 
z Chrobrym, zaś I ligę opuszcza‑
ją Stomil Olsztyn, Górnik Polko‑
wice i GKS Jastrzębie.
GkS tychy – kORONa kieLce 
1:1 (0:1). Gole: Wołkowicz (90’ 
z karnego) i Takač (26’).
GkS tychy: Jałocha – Machow‑
ski, Nedić, Żytek, Wołkowicz 
– Kargulewicz (79’ Dzięgielew‑
ski), Czyżycki (60’ Piątek), Pa‑
przycki, Malec (59’ Jaroch), Ko‑
zina (63’ Wachowiak) – Rumin. 
Żółta kartka: Wołkowicz.

W pozostałych meczach ostat‑
niej kolejki: Stomil – Puszcza 1:0, 
Skra – Jastrzębie 1:1, Katowice 
– ŁKS 2:0, Odra – Resovia 0:3, 
Polkowice – Miedź 0:1, Widzew 
– Podbeskidzie 2:1, Arka – San‑
decja 2:1, Chrobry – Zagłębie 4:0. 
ww ●

i liga
1. Miedź 34 77 56:22
2. Widzew 34 62 53:38
3. Arka 34 61 62:39
4. Korona 34 56 46:37
5. Odra 34 51 51:46
6. chrobry 34 50 43:34
7. Sandecja 34 47 39:36
8. Katowice 34 46 44:47
9. Podbeskidzie 34 45 48:41
10. łKS 34 45 33:37
11. Resovia 34 44 42:39
12. GkS tychy 34 44 37:41
13. Skra 34 38 28:41
14. Puszcza 34 37 41:50
15. Zagłębie 34 36 41:48
16. Stomil 34 35 32:52
17. Polkowice 34 29 32:54
18. jastrzębie 34 25 32:58

Wicemistrzowie Polski w fut‑
bolu amerykańskim, zespół Ty‑
chy Falcons wziął w tym roku 
udział – jako pierwszy polski 
zespół – w rozgrywkach euro‑
pejskich o puchar CEFL. W ro‑
zegranym kilka tygodni temu 
debiucie tyszanie ulegli w Pra‑
dze zespołowi Prague Lions 
20:28, zaś w minioną niedzielę 
na własnym obiekcie podejmo‑
wali mistrza Czech – Vysočina 

Gladiators. Futboliści z pl. Zba‑
wiciela już w pierwszych dwóch 
kwartach pokazali swą wyższość 
i do przerwy prowadzili 21:7. 
Druga część meczu przebiega‑
ła również po dyktando tyszan, 
którzy ostatecznie pokonali Gla‑
diatorów 36:7.

Niedzielne zwycięstwo nie 
dało jednak Sokołom promocji 
do finału Pucharu CEFL (zagrają 
w nim Prague Lions), więc tyscy 

futboliści mogą skoncentrować się 
na walce na krajowym podwórku. 
Na razie, po porażkach z Silesia 
Rebels (7:24) i Lowlanders Bia‑
łystok (6:26) oraz zwycięstwie 
z Warsaw Eagles (52:0) Falcons 
zajmują czwartą lokatę w tabeli, 
ale wciąż mają szanse na awans 
do play off. Najbliższe spotka‑
nie tyszanie rozegrają w pierw‑
szy weekend czerwca z liderują‑
cymi Kraków Kings. ww ●

europejska przygoda Tychy Falcons.

POrażka i triumf

słabe pożegnanie gks z sezonem.

nawet Pietruszki 
nie wygrali
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iNfORmatOR kiBica

PiŁka NOżNa. iV liga: 25.05 GKS II Tychy – Decor bełk (godz. 
18), 28.05 LKS czaniec – GKS II Tychy (14); liga okręgowa: 25.05 
jUWe jaroszowice – Iskra Pszczyna (17), 25.05 KS Studzienice – 
Ogrodnik cielmice (17), LKS łąka – OKS Zet Tychy (17); klasa a: 
29.05 LKS Studzionka – Siódemka Tychy (17); klasa b: 28.09 
czułowianka – pauzuje.
SPaRtakiaDa SeNiORóW. 3.06 Arena Lekkoatletyczna. Rocz-
nik 1962 i starsze. Konkurencje: wielobój oraz jazda na rowerze 
stacjonarnym.
kOSZykóWka. 4.06. XiV turniej koszykówki Ulicznej 3x3. 
Obiekt MOSiR przy ul. brzozowej 2. Zgłoszenia: zgloszenia@mosir.
tychy.pl do 1.06 lub w dniu zawodów w godz. 9.30-10.15. Kate-
gorie (z podziałem na dziewczyny i chłopców): – 2011 i mł., 2009-
2010, 2005-2008, OPEN.
DZień DZiecka Na SPORtOWO. 29.05 OW Paprocany, w godz. 
14-17. Rocznik 2010 i młodsze. ls ●

Trzecia runda Samochodowych 
Mistrzostw Tychów, organizowa‑
nych przez Automobilklub Zie‑
mi Tyskiej, odbyła się w nieco 
odświeżonej formule. Start rów‑
noległy do odcinka sprawił, że ry‑
walizacja była jeszcze bardziej wi‑
dowiskowa. Panowała iście letnia 
aura, a wśród licznie przybyłych 
kibiców – prawdziwie piknikowa 
atmosfera.

Była to wyjątkowo widowi‑
skowa próba. Organizatorzy po‑
dzielili trasę na dwie części – tor 
A i tor B, a start do każdego prze‑
jazdu odbywał się równocześ‑
nie na obu torach. Dzięki temu 
na trasie można było oglądać kil‑
ka samochodów równocześnie. 
Zawodnicy, którzy zaczęli ściga‑
nie od pokonania toru A, w na‑
stępnym przejeździe startowali 
z toru B i odwrotnie. Po dwóch 
przejazdach wszyscy mieli więc 
za sobą tę samą trasę.

W tej formule najlepiej po‑
radził sobie Rafał Wlazłowski 
(subaru impreza), reprezentują‑
cy klasę Open 4WD. Po raz dru‑
gi z rzędu zanotował on najlepszy 
czas zawodów. Kolejne pozycje 
w klasie Open 4WD zajęli Dezy‑
deriusz Chrzan i Adam Musioł 
(subaru impreza STI) oraz Mi‑
chał Kareusz i Michał Dudzik 
(subaru impreza). Marcin Mar‑
kowicz (subaru impreza WRX) 
jadący w klasie Gość, na całej tra‑
sie był wolniejszy tylko od Wla‑
złowskiego. Wśród zawodników 
z licencją sportową wyprzedził 
on Artura Szpaka i Piotra Szpa‑
ka (mitsubishi lancer) oraz Jacka 
Poloka i Roberta Danielczoka 
(ford fiesta).

Najlepsza załoga klasy 4. – Mi‑
chał Biały i Grzegorz Bartyzel 
(audi 80) – mogła się pochwa‑
lić dopiero siódmym czasem za‑
wodów. W swojej kategorii wy‑
przedzili Macieja Sarkę z Rafałem 
Zielińskim (mitsubishi lancer evo 
9) oraz Dominika Sarkę z Marci‑
nem Chodórem (mitsubishi lan‑
cer). Sebastian Butyński/Łukasz 

Biernot (honda civic) zaliczy‑
li hat‑trick, wygrywając w klasie 
3. trzecią rundę z rzędu. Za jego 
plecami uplasowali się Wojciech 
Książek i Kamila Szczerba (re‑
nault clio) oraz Grzegorz Ira i Da‑
mian Drob (honda civic).

Grzegorz i Agnieszka Dobrzań‑
scy (honda civic) wygrali rywali‑
zację w klasie 2. Podium uzupeł‑
nili Romuald Stasik i Grzegorz 
Pękala (citroën C2) oraz Łukasz 
Michalski i Izabela Michalska 
(honda civic). W klasie 1. od po‑
czątku sezonu dominuje Łukasz 
Semik pilotowany przez Krzysz‑
tofa Wadasa (fiat seicento). Tak 
było i tym razem – na mecie wy‑
przedzili załogi Delfin Orłowski/
Sławomir Raczek (nissan almera) 
ora Jakub Tuszyński/Jakub Naj‑
grodzki (fiat seicento).

Adam Pawłowski z Pauliną 
Kempką (fiat cinquecento) byli 
najszybszą załogą w klasie dla fia‑
tów cinquecento i seicento (CEN‑
TO). Za nimi uplasowali się Mi‑
chał Mucha i Karolina Klyta 
(fiat seicento) oraz Piotr Strzo‑
da i Piotr Chojnowski (fiat sei‑
cento). W klasie PPC (peugeot 
i citroën) podium zajęły trzy ci‑
troeny C2: pierwszy był Robert 
Ożóg z Mariuszem Kobylińskim, 
drugi Tomasz Piksa z Markiem 
Hohołem, a trzecie miejsce zajęli 
Tomasz Sadkiewicz i Magdalena 
Krzeszowiec.

Paweł Rączka i Łukasz Kuś 
(bmw 120ti) po raz kolejny zdo‑
minowali klasę RWD, wyprze‑
dzając Michała Parzycha i Piotra 
Śliwę (bmw E36). Na najniższym 
stopniu podium stanęli Rafał 
i Klaudia Orlik (bmw 318). Kamil 
Wioska i Jan Wioska (volkswa‑
gen golf II) byli najszybsi w kla‑
sie Retro, a w klasie Open 2WD 
pierwsi na mecie zameldowali 
się Grzegorz Łącała i Piotr Gą‑
stoł (bmw 318).

Kolejna runda Samochodo‑
wych Mistrzostw Tychów zosta‑
ła zaplanowana na 5 czerwca.
oprac. ls ●

w lidze „szóstek”.

hiacynt 
na czele
Na „Orliku” przy ul. Wejchertów 
trwają rozgrywki Tyskiej Ligi 
Szóstek.

12 drużyn rozegrało 5. kolej‑
kę spotkań, w której zanotowano 
dwa remisy – Czułowianka Ty‑
chy – From_UA 6:6 i 4:4 w der‑
bach osiedla A Oszołomy – Am‑
sterdam DUET Team. Drużyna 
z Ukrainy nie zdobyła w tym ty‑
godniu trzech „oczek” i tym sa‑
mym już tylko trzy drużyny za‑
chowały komplet punktów.

W pozostałych meczach: Drik 
Team – KS Pampeluna 5:3, FC 
Dallas Tychy – Wybrzeże Klatki 
Schodowej 18:3, Olimpia Tychy 
– Hiacynt Tychy 2:10, FC Tyskie 
Dzbany – Kopacze 4:2.

Na czele tabeli trzy zespoły: 
Hiacynt (z imponującym bilan‑
sem bramek 73:6), FC Dallas i Ty‑
skie Dzbany – po 15 pkt, tabelę 
zamykają Pampeluna i Wybrzeże 
– bez punku. Oto szóstka kolejki: 
Krzysztof Niedobecki (Wybrzeże) 
– Ariel Rybicki (Oszołomy), Szy‑
mon Błąkała (Kopacze), Konrad 
Pipia (Hiacynt), Michał Stefanek 
(FC Dallas), Patryk Mierzejewski 
(Amsterdam Duet Team).
ls ●

Kilka minut po stracie, na trasę 
wyruszają Marian i Maryjanna 
i próbują dogonić uczestników. 
Ci, którzy zostaną dogonieni, 
otrzymują tzw. karnego wąsa, 
w którym muszą biec do mety. 
To zawsze wyzwala u uczest‑
ników dodatkową motywację 
i wolę walki, choć przybiegnięcie 
na metę z wąsami nie jest żadną 
ujmą, może jedynie powodem 
do żartów…

W każdym razie impreza zor‑
ganizowana 15 maja br. po raz 

czwarty przez Music Sport Events 
Mariusz Ziach, przy współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji Tychach i Stowarzy‑
szeniem Pozytywnie Zakręceni, 
nazywa się Ostatni Marian Ty‑
ski Duathlon Pościgowy. Ten 
pościg trwa najpierw podczas 
6‑kilometrowego biegu, następ‑
nie na 25‑kilometrowym odcin‑
ku jazdy rowerowej i ponownie 
na trasie 6‑kilometrowego bie‑
gu. Najlepszy czas zawodów za‑
notował Piotr Skorupa z Tychów 

– 1:32.43, przed Michałem Śmie‑
gielskim (Tychy) 1:33.30 i zna‑
nym triathlonistą, kilkukrotnym 
zwycięzcą Tyskiego Triathlonu, 
Michałem Lisieńskim (Siemiano‑
wice) 1:34.13. Z kolei najszybszą 
kobietą okazała się Joanna Liro 
(Bielsko Biała) 1:53.06 przed Ma‑
rzeną Ługowską (Tychy) 2:00.43 
i Aleksandrą Nabiałek (Dąbrowa 
Górnicza) 2:05.15.

A oto zwycięzcy w poszcze‑
gólnych kategoriach: pow. 16 lat: 
Agnieszka Jakubowska 2:08.31 

oraz Łukasz Pyrchia 1:39.26; 
pow. 30 lat: J. Liro oraz P. Sko‑
rupa; pow. 40 lat: M. Ługow‑
ska oraz Damian Kauf (Gór‑
ki) 1:36.35; pow. 50 lat: Urszula 
Cieślikowska (Racibórz) 2:18.42 
oraz Mirosław Bortel (Tychy) 
1:50.22.

Najlepszymi sztafetami okazały 
się: 1. Józef Rojek – Wojtek Wszo‑
łek 1:37.52, 2. Sebastian Krosny 
– Grzegorz Burzawa 1:44.36, 3. 
Iwona Urban – Marek Norko 
1:49.06. ls ●

duathlon pościgowy z Marianem i Marianną.

dOBiec Bez wąsów!

na trasie trzeciej eliminacji Samochodowych Mistrzostw Tychów.

ściganie 
równOległe

Pod wodzą trenera Michała 
Słoniny Zetka nie przegrywa. 
W sobotę zanotowała czwarte 
z rzędu zwycięstwo, poczynając 
od wygranej z GTS Bojszowy 4:1. 
W jakże odmiennych nastrojach 
są natomiast kibice z Cielmic 
– ich drużyna przegrała kolejny 
mecz, tym razem z najsłabszym 
zespołem okręgówki.

Choć OKS Zet wygrał z LKS 
Studzienice, nie był to najlepszy 
mecz w wykonaniu tyskiej jede‑
nastki. Po 20 minutach gospoda‑
rze przegrywali 0:2, ale na szczęś‑
cie zespół w porę się zmobilizował 
i do przerwy zdobył kontaktowe‑
go gola. Po zmianie stron Zetka 
jeszcze dwukrotnie pokonała 
bramkarza gości i mogła cieszyć 
się z kompletu punktów. Warto 
dodać, iż dwa gole zdobył grają‑
cy trener, walnie przyczyniając się 
do zwycięstwa drużyny.

– Pierwsza połowa była słaba 
w naszym wykonaniu, graliśmy 
zbyt niedokładnie i nieuważnie, 
co rywal wykorzystał i objął dwu‑
bramkowe prowadzenie – po‑
wiedział M. Słonina. – Co z tego, 
że dominowaliśmy na boisku, 
skoro nie miało to przełożenia 
na rezultat spotkania. Stwarza‑
liśmy sytuacje, jednak brakowa‑
ło ostatniego podania, które ot‑

wierałoby drogę do bramki. Ale 
po godzinie prowadziliśmy już 
3:2 i trzeba przyznać – po ładnych 
golach. Czwarte zwycięstwo z rzę‑
du bardzo cieszy, ale było to jedno 
z takich spotkań, o których trze‑
ba szybko zapomnieć.
OkS Zet tychy – LkS Stu-
DZieNice 3:2 (1:2). Bramki: 
Słonina 2, Gajewski.
OkS Zet: Czmok – Sidło, Kamiń‑
ski, Ryszka, Krupiński – Słonina 
(90’ Kulski), Gajewski (70’ Rosko‑
wicz), Fortuna, Kuliński – Zamoj‑
da, Olszowski (62’ Ptak).

Ogrodnikowi Cielmice nie wie‑
dzie się w tym sezonie, ale mało 
kto się spodziewał, iż drużyna bę‑
dzie schodzić pokonana w kon‑
frontacji z Piastem Gol Bieruń. 
Niestety, Ogrodnik zagrał słabe 
spotkanie i to goście zgarnęli całą 
pulę, wygrywając 3:1.

Trzeci nasz zespół – JUWe Ja‑
roszowice wygrał wyjazdowy 
mecz z GTS Bojszowy 2:0.

1. Wilkowice 25 66 83-17
2. MMKS Lędziny 25 66 94-20
3. Rekord II 25 64 84-17
4. czarni 25 48 71-38
5. OkS Zet  25 45 64-36
6. Pasjonat 25 38 55-41
7. łąka 25 37 38-45
8. Wisła 25 34 49-52

9. Iskra 25 34 49-54
10. Jaroszowice 25 31 40-60
11. Stal 25 23 32-58
12. bojszowy 25 22 33-57
13. Studzienice 25 20 33-68
14. Ogrodnik 25 16 29-75
15. bestwinka 24 13 18-72
16. Piast Gol 24 10 29-91

kLaSa a. Wyjątkowo skutecz‑
nie zagrali piłkarze Siódemki 
Tychy, którzy podejmowali dru‑
żynę Krupińskiego Suszec. Tysza‑
nie wgrali 7:4 i po 27 kolejkach 
zajmują miejsce w środku tabeli. 
Mają na koncie 36 punktów za 11 
zwycięstw i 3 remisy. W tabeli 
prowadzi rezerwa LKS Goczał‑
kowice – 73 punkty.
kLaSa B. Czułowianka Tychy 
stoczyła wyrównany mecz z Czar‑
nymi Piasek. Do przerwy Czarni 
prowadzili 2:0, w 53 min. Bartosz 
Kostecki zdobył kontaktową bram‑
kę, a w 62 min. Sebastian Dobroś 
wyrównał. Ostatnie słowo należało 
jednak rywali, którzy w 71 min. 
zdobyli gola z rzutu wolnego.
cZuŁOWiaNka tychy – cZaR-
Ni PaSek 2:3 (0:2). Bramki: 53’ 
Kostecki i 62’ Dobroś.

Czułowianka jest w tabeli na 5. 
miejscu z 36 punktami, prowadzi 
Fortuna Wyry – z kompletem 57 
punktów w 19 meczach. ls ●

w niższych ligach.

dOBra Passa zetki, ale…

Dopiero co zakończyła się trzecia eliminacja SMT, 
a już za kilka dni – 5 czerwca – kolejna.

AZ
T

W Poznaniu rozegrano Akade‑
mickie Mistrzostwa Polski – naj‑
ważniejszą imprezę studencką 
w Polsce. Są to jedne z nielicz‑
nych zawodów, podczas których 
we wspólnej rywalizacji można 
zobaczyć żaków‑amatorów i stu‑
dentów, którzy trenują profesjo‑
nalnie, w tym np. medalistów 
ostatnich Igrzysk Olimpijskich 
w Tokio.

W zawodach wystartowały 
trzy wychowanki MOSM Ty‑
chy. Julia Korzuch trenuje w 
AZS AWF Katowice i jest wice‑
mistrzynią Polski sprzed roku 
na 400 m ppł. Otwarła sezon 
2022 czasem 58,11. Podczas za‑
wodów w Poznaniu zdobyła zło‑
ty medal. – Joanna Linkiewicz 
(wicemistrzyni Europy i olim‑
pijka z Rio de Janeiro i Tokio) 
zakończyła karierę i wydaje się, 
że za trzy tygodnie Julia ma szan‑
sę sięgnąć w Suwałkach podczas 
MP po mistrzowski tytuł – po‑
wiedział Bogdan Przybycin, tre‑
ner MOSM Tychy. – W tym se‑
zonie bardzo wysoko zawiesiła 

sobie poprzeczkę. Minimum 
na mistrzostwa w USA (Oregon) 
jest wygórowane, ale w 2022 roku 
mamy także mistrzostwa Europy 
w Monachium. W jej przypad‑
ku jestem dobrej myśli. Drugi 
medal AMP – srebrny – zdo‑
była w skoku w dal Julia Frąc‑
kowiak, broniąca obecnie barw 
MCKiS Jaworzno. To największy 
talent, jaki pojawił się w ostat‑
nich dwóch dekadach tyskiej lek‑
kiej atletyki. Obecnie ma jed‑
nak kłopoty z kontuzją biodra, 
co wymusza na niej ciągłe mo‑
dyfikacje treningu. Bardzo mało 
skacze, a w Poznaniu zanotowa‑
ła wynik 6,02 m. Poprawiła rów‑
nież rekord życiowy na 100 m – 
12,19. Za trzy tygodnie również 
wystąpi na MP w Suwałkach.

Podczas AMP wręczane są 
także medale poszczególnych ty‑
pów uczelni i tutaj obu wręczo‑
no po złotym medalu – Korzuch 
w kategorii Uniwersytety, Frącko‑
wiak ‑ Uczelnie Techniczne. Poza 
tym Frąckowiak dostała jeszcze 
brązowy medal za bieg 100 m. Ju‑

lia Korzuch ma ukończone stu‑
dia magisterskie i pisze doktorat 
na Uniwersytecie Śląskim, nato‑
miast Julia Frąckowiak jest stu‑
dentką Politechniki Śląskiej.

Trzecia wychowanka MOSM 
Tychy, Magda Wilk przebie‑
gła w Poznaniu 1500 m w cza‑
sie 5.07.38 sek., co dało jej 35. 
miejsce.

– Warto dodać, iż w Raciborzu 
odbył się mecz międzypaństwo‑

wy juniorów Morawy – Śląsk. 
Wygrała ekipa naszego regionu, 
a MOSM Tychy reprezentowali: 
Mateusz Misterek – wygrał trój‑
skok i był trzeci w skoku dal, Ar‑
tur Bizoń – na 400 m był czwar‑
ty i Karolina Kozik, która zajęła 
drugie miejsce w biegu na 3 km. 
Za tydzień mistrzostwa woje‑
wództwa w Raciborzu – dodał 
trener Przybycin. 
leszek sobieraj ●

złoto i srebro tyskich lekkoatletek na Akademickich Mistrzostwach Polski.

dwie julie na POdium

Julia Frąckowiak ze srebrnym medalem Akademickich Mistrzostw Polski.
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bliźnięta 22.V-20.Vi
Księżyc pomoże ci załatwić trudne sprawy 
i spojrzeć na życie z dystansem. jeśli już wiesz, 
czego chcesz, to teraz to osiągniesz.

rak 21.Vi-22.Vii
Trudno o lepszy czas dla miłości! To również 
wymarzony okres na realizowanie dalekosiężnych 
planów życiowych.

lew 23.Vii-22.Viii
Wiele spraw będziesz musiał ponownie 
zaplanować i przemyśleć. Okoliczności będą się 
zmieniać w zawrotnym tempie.

panna 23.Viii-22.iX
Nie opuści cię teraz dobra energia i poczucie 
humoru, a wszystko pójdzie ci jak z płatka. 
Wyśmienite zdrowie!

waga 23.iX-23.X
Tydzień sprzyja nauce i zdawaniu egzaminów. 
W weekend możesz poczuć do kogoś miętę 
i to z wzajemnością!

skorpion 24.X-21.Xi
Nic teraz nie stoi na przeszkodzie, byś realizował 
swoje plany! Nie odpuszczaj sobie diety oraz 
dyscypliny!

strzelec 22.Xi-21.Xii
Sprawy zawodowe toczyć się będą powoli, 
ale dzięki cierpliwości, systematyczności oraz 
rzetelnej pracy dojdziesz do celu!

koziorożec 22.Xii-19.i
Nic nie zepsuje ci teraz wspaniałej, rodzinnej 
atmosfery! Masz teraz szansę naprawić 
popełnione niegdyś błędy.

wodnik 20.i-18.ii
Gwiazdy sprawią, że dopisze ci kondycja 
i wspaniałe samopoczucie. W pracy wpadniesz 
w niezły kołowrotek. będzie się działo!

ryby 19.ii-20.iii
Dobry czas na spotkania i odwiedziny, zwłaszcza 
starych znajomych. Może warto nadrobić 
zaległości towarzyskie?

baran 21.iii-20.iV
Na horyzoncie przejściowe kłopoty finansowe. 
W sprawach uczuciowych spokój i niczym 
niezmącona sielanka!

byk 21.iV-21.V
Gwiazdy radzą, byś znalazł życiowy balans. Pracy 
ci teraz nie zabraknie, a należy ci się odpoczynek.
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871

zaadOPtuj mnie  

RM

w tyM MiejscU, 
we wspóŁpracy 
z wolontariUszaMi 
tyskiego schroni-
ska dla zwierząt 
prezentUjeMy 
czworonogi, które 
czekają na swoich 
nowych wŁaścicieli. 
spójrzcie na nich 
ciepŁo i otwórzcie 
swoje serca i doMy.

Max – schroniskowy husky był już 
kiedyś przedstawiany na łamach 
naszej gazety. Niestety, do tej 
pory nie znalazł domu... Mamy 
nadzieję, że tym razem mu się po‑
szczęści i ktoś go pokocha. Nie‑
długo minie czwarty rok odkąd 
ten wspaniały pies jest w schro‑
nisku. Kto zna rasy północne ten 
wie, że dla tych psów zamknię‑
cie, mała ilość ruchu i spacerów 

to prawdziwa męka. Pracownicy 
schroniska starają się, aby Max 
miał zapewnione jak najlepsze 
warunki, ale pomimo starań wia‑
domo, że to nie to samo co wa‑
runki domowe. Maksiu nie jest 
już młodzieniaszkiem, ma około 
10 lat. Gdy trafił do schroniska 
był psem nieufnym a teraz szuka 
kontaktu z człowiekiem, daje się 
wyczesywać, chętnie zjada przy‑
smaki. Z niecierpliwością czeka 
aż zostanie wypuszczony na wy‑

bieg lub zabrany na spacer. Bie‑
ga wtedy szczęśliwy, zupełnie nie 
wyglądając na swój wiek. Max do‑
brze dogaduje się z innymi psia‑
kami i po odpowiednim wprowa‑
dzeniu i socjalizacji mógłby trafić 
do domu gdzie mieszka już pies. 
Czy znajdzie się człowiek, który 
da Maxowi szansę na normalne 
życie? Zapraszamy do Miejskiego 
Schroniska w Tychach gdzie mo‑
żecie poznać tego cudownego psa 
osobiście. rM ●

cO Wiemy O PSie:

imię: Max
NR eWiDeNcyJNy: 6753
Wiek: około 10 lat
PŁeć: samiec
WaGa: około 20 kg
OBecNie PRZeByWa: 
w Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
teLefON W SPRaWie 
aDOPcJi: 605 897 607
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hOrOskOP

Hasło z krzyżówki nr 756: 
WIOSNA W PEŁNI.

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.

maX

WięceJ Na WWW.kuLtuRa.tychy.PL

24 Maja, wtorek
godz. 17 – SZTUKA X MUZy: projekcja filmu 
„bob Dylan. I’m not there” (MbP Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

25 Maja, środa
godz. 17 – MONGOLSKI KALEjDOSKOP, czyli 
rowerem przez krainę czyngis-chana – spotka-
nie z podróżniczką Marzeną Gąsior (Klub McK 
Urbanowice, ul. Przejazdowa 8)
godz. 18 – DOM jEST jAK cZłOWIEK: spotka-
nie z Agatą Twardoch, autorka książki „Archi-
tektki” (Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 18 – LOGOS FEST: Edward Stachura 
„cała jaskrawość” – spektakl w reż. Aliny Moś-
Kerger (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 18 – cZWARTKI Z PALETą – gawęda 
o sztuce (MbP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

26 Maja, czwartek
godz. 18 – LOGOS FEST: jean cocteau „Pięk-
ny nieczuły” – spektakl Teatru Polonia w reż. 
Edwarda Wojtaszka (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 18 – cZWARTKI Z PALETą – gawęda 
o sztuce (MbP Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – „DRUGIE PIęTRO PO PRAWEj” 
– spektakl Teatru bELFEgoR w cyklu „czwartki 
z teatrem” (Klub McK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)
godz. 20 – LOGOS FEST: „Dialog o słowie” 
– rozmowa online Teresy Drozdy z janem Kon-
drakiem (kanał youTube Teatru Małego)

27 Maja, piątek
godz. 17 – PORTRETy LITERAcKIE: spotka-
nie z młodym tyskim pisarzem Maciejem bladą 
(MbP Filia nr 5, ul. Dąbrowskiego 5)
godz. 19 – „DRUGIE PIęTRO PO PRAWEj” 
– spektakl Teatru bELFEgoR (Teatr belfegor, 
al. Niepodległości 32 – dawny WSZiNS)
godz. 18 – SPOTKANIE AUTORSKIE z Rafałem 
Ryszką, autorem książki „Tajemnica cecylii broll” 
(Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)

godz. 18 – LOGOS FEST: „Siekierezada” – pro-
jekcja filmu wg prozy Edwarda Stachury (Pasaż 
Kultury Andromeda, pl. baczyńskiego)
godz. 20 – LOGOS FEST: „Dialog o słowie” 
– rozmowa online Teresy Drozdy z dr. jakubem 
beczkiem (kanał youTube Teatru Małego)
godz. 21 – KINO FREELOVE: „Moje wspaniałe ży-
cie” – plenerowy pokaz filmu w reż. łukasza Grze-
gorzka (ogród McK, ul. bohaterów Warszawy 26)

28 Maja, sobota
godz. 15 – EKOLOGIcZNy FESTyN osiedlowy 
na balbinie (pl. G. bacewicz)
godz. 18 – LOGOS FEST: „Wszystko jest poe-
zja” – widowisko literackie w reż. Pawła Drze-
wieckiego (Pasaż Kultury Andromeda, pl. ba-
czyńskiego)
godz. 20 – LOGOS FEST: „Dialog o słowie” 
– rozmowa online Teresy Drozdy z jerzym Sata-
nowskim (kanał youTube Teatru Małego)
godz. 20 – jAM SESSION w Art Music club 
(Art Music club, ul. Oświęcimska 53)

29 Maja, niedziela
godz. 15 – DZIEń DZIEcKA z Lena bajer 
(pl. baczyńskiego)
godz. 18 – LOGOS FEST: „Edward Stachura. Mię-
dzy mną a mgłą” – spektakl muzyczny w reż. je-
rzego Satanowskiego (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

25-29 Maja – logos Fest: edward 
stachUra, teatr MaŁy

ar
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