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22. absolutorium dla prezydenta
Andrzej Dziuba przedstawił raport o stanie miasta i bez głosu 
sprzeciwu otrzymał od radnych absolutorium za 2021 rok.

baraże o krok
Rezerwom GKS Tychy brakuje już tylko 
jednego zwycięstwa, by walczyć o III ligę. 

Światła za światłami
Kierowcy skarżą się na zbyt dużą liczbę sygnalizacji 
świetlnych na ulicach Mikołowskiej i Oświęcimskiej.3 144
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tegoroczna, dziewiąta edycja festiwalu słowa „logos fest”, poświęcona twórczości edwarda stachury, trwała pięć dni.
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Między 24 a 26 
czerwca odbędą się 
ii zawody balonowe 
o puchar MarszaŁka 
województwa 
Śląskiego „in 
the silesian sky”. 
za wspóŁorganizację 
odpowiadać będą 
Miasta pszczyna 
oraz tychy. u nas 
odbędą się loty 
konkursowe, a także 
gala otwarcia 
oraz zakończenia 
zawodów wraz 
z wręczenieM nagród.

Zawody odbywają się w ramach 
obchodów 100-lecia Powstań Ślą-
skich oraz powrotu części Górne-
go Śląska do Polski. Tegoroczna 
impreza potrwa aż trzy dni.

– Po raz pierwszy gościmy w Ty-
chach najlepsze załogi balonowe 
w Polsce i Europie. To będzie fanta-
styczne widowisko. Już teraz zapra-
szam mieszkańców naszego miasta 
na to wydarzenie – mówi prezy-
dent Tychów Andrzej Dziuba.

W podniebne szranki stanie 20 
załóg balonowych, które zmierzą 
się w różnych konkurencjach, 
najpopularniejsze z nich to „hare 
and hound” (pogoń za lisem) czy 
zrzucenie markera przez zawod-
ników jak najbliżej wyznaczone-
go przez sędziego celu zwanego 
„krzyżem”.

–  Zawody balonowe cieszą 
się bardzo dużym zainteresowa-
niem widzów ze względu na swo-
ją spektakularną formę. Nieczę-
sto zdarza się, aby nad miastem 
można było podziwiać tak dużo 
latających sporej wielkości ko-
lorowych obiektów. Najwięk-
sze emocje wśród widowni bu-
dzi nocny pokaz, kiedy czasze 
oświetla ogień z palników, a ba-
lony tworzą olbrzymie lampiony 
– mówi Tomasz Filus ze Skywal-
kers Balloon Club, który odpo-
wiada za organizację zawodów 
od strony technicznej.

Same balony nie tylko spekta-
kularnie wyglądają, są także po-
kaźnych rozmiarów. Nylonowe 
lub poliestrowe powłoki, czyli 
charakterystyczne „czasze”, osią-
gają nawet 3.600 m sześc. Pozo-
stałe elementy budowy balonu 
to kosz ratanowy, dzięki któremu 
wytrzymuje on liczne uderzenia 
podczas lądowania oraz system 
zasilania (palniki, węże i butle 
z gazem propan-butan lub pro-
panem technicznym).

Czynnikiem decydującym 
o rozpoczęciu lotów będzie po-
goda, a jednym z kluczowych 
elementów – wiatr. Idealna 
prędkość wiatru do podnieb-
nych zmagań wynosi 2–3 m/
sek. Sterowanie balonem opie-
ra się bowiem na prawach fizyki 
i jest możliwe wyłącznie w górę 
i w dół –   podgrzanie powie-

trza wewnątrz powłoki powodu-
je uniesienie balonu, a odpowie-
trzanie – jego opadanie. Reszta 
pozostaje w gestii pilotów, którzy 
muszą wykazać się niezwykłymi 

umiejętnościami, jak wiedza me-
teorologiczna, ocena rzeźby tere-
nu oraz doświadczenie, aby pre-
cyzyjnie oszacować kierunek czy 
prędkość lotu. Mn ●

Prokuratura Okręgowa w Katowi-
cach skierowała do Sądu Rejono-
wego Katowice-Wschód akt oskar-
żenia przeciwko pięciu osobom, 
w tym 50-letniemu mieszkańco-
wi Tychów. Zarzuca się im popeł-
nienie kilku przestępstw, w tym 
czerpania korzyści z uprawniania 
prostytucji przez inne osoby oraz 
ułatwianie uprawiania prostytucji. 
Oskarżonym grozi do 5 lat pozba-
wienia wolności. 

Jak nas poinformowała pro-
kurator Marta Zawada-Dybek, 
rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Katowicach, czyny 
objęte aktem oskarżenia doty-
czą lat 2005-2016 na terenie wie-
lu miast w Polsce. Zgromadzone 
w śledztwie dowody wskazują, 
że oskarżeni – poza jedną oso-
bą – czerpali korzyści majątko-
we z uprawiania przez inne osoby 
prostytucji. Oskarżeni odpowie-
dzą także za inne przestępstwa, 
w tym podrabianie dokumentu, 
groźby karalne, stosowanie gróźb 
bezprawnych w celu zmuszenia 
do określonego zachowania, po-
siadanie treści pornograficznych 
z udziałem małoletnich.

Proceder polegał na umieszcza-
niu przez oskarżonych ogłoszeń 
randkowych w internecie. Następ-

nie werbowali mężczyzn do upra-
wiania prostytucji, odbierali tele-
fony od klientów i umawiali ich 
na spotkania. Równocześnie przy-
gotowywali i udostępniali miesz-
kania, w których mężczyźni świad-
czyli usługi seksualne.

– Ustalenia wskazują, iż trzy 
oskarżone osoby uczyniły sobie 
z sutenerstwa stałe źródło docho-
du, które stanowiło ich główny, 
a czasem jedyny zarobek. Mę-
skie prostytutki umawiane były 
zarówno z kobietami, jak i męż-
czyznami. Wśród oskarżonych 
są dwie kobiety, które ułatwiały 
mężczyznom uprawianie prosty-
tucji, opłacając im usługi fryzjer-
skie i stylistyczne – mówi prok. 
M. Zawada-Dybek.

Łączna kwota korzyści ma-
jątkowej osiągnięta przez oskar-
żonych, wynikająca z zarzutów 
aktu oskarżenia to około 420 tys. 
złotych. Mieszkańcowi Tychów 
przedstawiono łącznie 10 zarzu-
tów, w tym m.in. czerpanie korzy-
ści z cudzego nierządu, ułatwienie 
uprawianie prostytucji poprzez 
udostępnianie lokalu do świad-
czenia usług seksualnych, organi-
zowanie spotkań z klientami.

W toku śledztwa wszyscy 
podejrzani przyznali się do po-

pełnienia zarzucanych im czy-
nów. Początkowo trzy osoby 
zostały tymczasowo aresztowa-
ne, a obecnie wobec wszystkich 
osób objętych aktem oskarżenia 
stosowane są wolnościowe środ-

ki zapobiegawcze. Dwie oskar-
żone osoby były już wcześniej 
karane za przestępstwo związa-
ne z czerpaniem korzyści z upra-
wiania prostytucji przez inne 
osoby. ls ●

Męskie prostytutki umawiali zarówno z kobietami, jak i mężczyznami.

Tyszanin w gangu suTenerów

Balony nad tychami
już za niespeŁna Miesiąc cZEKA NAS WyDARZENIE SPORTOWE bEZ PREcEDENSu.

Co prawda, by obejrzeć poranne starty balonów, 
trzeba będzie dość wcześnie wstać, ale z pewnością 

będzie warto w ten weekend się nie wyspać.
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◆ POlicjaNci Z TychóW 
ZaTRZymali NieTRZeźWą 
27-letnią kobietę, która podczas 
awantury ugodziła nożem swoje-
go partnera. Do zdarzenia doszło 
26.05 przed godziną 20. Komen-
da Miejska Policji została poin-
formowana, iż przy ul. Darwina 
znajduje się mężczyzna z ranami 
ciętymi. Na miejsce skierowano 
karetkę, która udzieliła poszko-
dowanemu pierwszej pomocy. 
W rozmowie z 33-letnim mężczy-
zną policjanci ustalili, że chwilę 
wcześniej w mieszkaniu doszło 
do awantury. Jego partnerka mia-
ła go ugodzić nożem, powodując 
u niego rany cięte rąk i brzucha. 
Poszkodowany z obrażeniami 
nie zagrażającymi życiu trafił 
do szpitala. Mundurowi udali 
się do mieszkania i zatrzymali 
27-latkę podejrzaną o ugodzenie 
nożem mężczyzny. Kobieta mia-
ła prawie półtora promila alko-
holu w organizmie. Sprawczyni 
usłyszała zarzut uszkodzenia ciała 
na okres poniżej 7 dni i decyzją 
prokuratora została objęta poli-
cyjnym dozorem. Za popełnio-
ne przestępstwo grozi jej do 2 lat 
więzienia.
◆ FuNkcjONaRiuSZe kO-
meNDy POWiaTOWej POli-
cji W BieRuNiu PRZyłaPa-
li Na gORącym ucZyNku 
dwóch mężczyzn – mieszkańców 
Tychów, którzy kradli wyposa-
żenie samochodu. Do zdarzenia 
doszło 19.05 około północy. Po-
licjanci patrolujący ul. Lędzińską 
w Bieruniu dostrzegli na jednym 
z parkingów dwóch mężczyzn 
i postanowili ich sprawdzić. 
Sprawcy zostali przyłapani na go-
rącym uczynku. W momencie 
legitymowania ich przez funk-
cjonariuszy, znajdowali się przy 
uniesionym na podnośniku sa-
mochodzie bez kół. Jak się oka-
zało, w bagażniku samochodu, 
którym mężczyźni przyjechali 

na miejsce przestępstwa, znajdo-
wały się 4 aluminiowe felgi wraz 
z oponami. Oprócz kół podejrza-
ni zdążyli też ukraść inne elemen-
ty i wyposażenie pojazdu. Łączna 
wartość wyrządzonych przez zło-
dziei strat szacowana jest na 1,5 
tysiąca złotych.

W momencie zatrzymania obaj 
mężczyźni byli pijani, w związ-
ku czym zostali przewiezieni 
na izbę wytrzeźwień. Sprawcy 
kradzieży to młodzi mieszkań-
cy Tychów w wieku 20 i 22 lat. 
Żaden z nich nie miał wcześniej 
konfliktu z prawem, ale czyn, któ-
rego się dopuścili, zagrożony jest 
karą pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do 5 lat.
◆ FuNkcjONaRiuSZe kmP 
W Tychach PROWaDZą PO-
STęPOWaNie dotyczące kra-
dzieży w jednej ze stacji benzy-
nowych, znajdujących się przy ul. 
Kopernika. Śledczy uzyskali zdję-
cie mężczyzny, który może mieć 
związek z tą sprawą i za zgodą 
prokuratora publikujemy uzy-
skany w ramach prowadzonych 
czynności wizerunek tej osoby.
RySOPiS: mężczyzna w wieku 
około 30-40 lat, średniej budowy 
ciała, wzrost około 180 centy-
metrów. W momencie kradzieży 
był ubrany w czarną kurtkę z trój-
kątną szarą wstawką na plecach 
po stronie lewej i szarym lewym 
rękawem. Pod prawa piersią znaj-
dował się natomiast skośny suwak 
koloru żółtego. Miał na sobie jas-
ne spodnie tzw. „bojówki” oraz 
ciemne sportowe buty.

Wszyscy, którzy wiedzą coś 
na temat zdarzenia lub rozpoznają 
osobę ze zdjęcia poniżej, prosze-
ni są o pilny kontakt z policjan-
tami Wydziału do Walki z Prze-
stępczością Przeciwko Mieniu 
Komendy Miejskiej Policji w Ty-
chach – Tychy aleja Bielska 46, tel. 
47 85 512 00, 47 85 512 30 lub tel. 
alarmowy 112. ls ●
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Do 30 czerwca 2022 r. właściciele 
lub osoby zarządzające budynka-
mi i lokalami mają czas, by złożyć 
deklarację o źródłach ogrzewania. 
Zachęcamy do skorzystania z te-
renowych dyżurów pracowników 
Urzędu Miasta i wypełnienia de-
klaracji.

Wychodząc naprzeciw miesz-
kańcom, w poniżej podanych 
dniach będzie możliwość wypeł-
nienia i złożenia deklaracji, po-
mogą w tym pracownicy Wy-
działu Komunalnego, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa: 31.05 
(wtorek) od godz. 12 do 15.30 
– kościół św. Marii Magdaleny 
w Tychach, ul. Damrota 62 – sal-
ka katechetyczna; 2.06 (czwartek) 
od 14 do 17.30 – budynek przed-

szkola nr 30, ul. Pogodna 37; 7.06 
(wtorek od 12 do 15.30) – para-
fia św. Ojca Pio – Mąkołowiec, ul. 
Przepiórek 50, w domu kateche-
tycznym w salce na piętrze; 9.06 
(czwartek od 14 do 17.30) – para-
fia Krzyża Świętego w Czułowie, 
ul. Bzów 15, salka katechetyczna; 
21.06 (wtorek od 12 do 15.30) – 
parafia św. Józefa Robotnika, 
Wartogłowiec, ul. Dzwonkowa 
54- salka katechetyczna; 23.06 
(czwartek od 14 do 17.30) – Klub 
Wilkowyje MCK, ul. Szkolna 94.

Uwaga! Obowiązek złożenia 
deklaracji jest nałożony ustawo-
wo i za jego niewypełnienie w wy-
znaczonym terminie grozi grzyw-
na. Mn ●

jeśli chcesz uniknąć grzywny…

złóż deklarację
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obowiązujący 
od dwóch lat zakaz 
eksMisji, wprowadzony 
przepisaMi tzw. 
specustawy 
covidowej, przestaŁ 
już obowiązywać. 
zakaz ten, potrzebny 
na początku pandeMii, 
byŁ później powszechnie 
krytykowany 
i niedawno sejM uchyliŁ 
ten zapis specustawy. 
w Miastach i gMinach 
Można się zateM 
spodziewać lawiny 
eksMisji.

Zakaz eksmisji jednych chronił 
w trudnym czasie, ale równo-
cześnie narażał właścicieli lokali, 
w tym miasto (czyli wszystkich 
mieszkańców, gdyż w ostatecznym 
rachunku to oni ponoszą opłaty 
za mieszkania zajmowane przez 
nieuczciwych lokatorów) na do-
datkowe koszty i niemałe straty 
finansowe. Sytuacja ta rzutowała 
również na straty związane z de-
wastacją lokali i ograniczała podję-
cie innych inwestycji gminnych.

Na skutek zapisów specustawy 
od ponad dwóch lat miasto nie 
mogło odzyskać lokali zadłużo-
nych oraz zajmowanych bez ty-
tułu prawnego i dlatego teraz, 
przy współpracy z komornika-
mi, podejmuje zakrojone na sze-
roką skalę działania eksmisyjne. 
Odzyskane zadłużone i zniszczo-
ne mieszkania, po przeprowadze-
niu remontów i odnowieniu, będą 
przyznawane nowym lokatorom, 
oczekującym w kolejce na przy-
dział.

Warto jednak dodać, iż od wie-
lu lat eksmitowani najemcy i ich 
rodziny nie są pozostawieni bez 
pomocy, a miasto zapewnia im 
dogodne możliwości oddłużenia, 
a w ostateczności najem socjalny 
lokali lub pomieszczenia tymcza-
sowe. Dlatego wszyscy najemcy 
lub byli najemcy lokali mieszkal-
nych znajdujących się w zasobach 
gminy, którzy znaleźli się w trud-
nej sytuacji finansowej i życiowej, 
a są zadłużeni z tytułu czynszu 
najmu, chcąc uniknąć eksmisji, 
a także dodatkowych bardzo wy-
sokich kosztów spraw sądowych 
i egzekucyjnych, mogą skorzy-

stać z pomocy oferowanej przez 
miasto.

Najemca (były najemca) lokalu 
może starać się o przyznanie do-
datku mieszkaniowego lub roz-
łożenie należności na dogodne 
i co ważne – nieoprocentowane 
raty, po uwzględnieniu sytuacji 
finansowej rodziny. Dodajmy, iż 
podpisanie umowy wstrzymuje 
naliczanie odsetek ustawowych 
za opóźnienie i może spowodo-
wać zawieszenie już prowadzo-
nej egzekucji komorniczej. Po-
nadto najemca może się starać 
o odroczenie spłaty zadłużenia, 
a także o zamianę zajmowanego 
lokalu na mniejszy lokal za spła-
tę zadłużenia, przekwalifikowanie 
zajmowanego lokalu mieszkalne-
go na najem socjalny, spłatę długu 
w formie świadczenia rzeczowe-
go, czyli odpracowanie oraz o po-
moc Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej.

Więcej informacji znajduje się 
na stronie Miejskiego Zarządu 
Budynków Mieszkalnych, a in-
formacji udzielają także właści-
we Rejony Obsługi Mieszkańców 
MZBM. ls ●

raport i wotum zaufania
Najpierw głosowano nad udzie-
leniem prezydentowi Andrze-
jowi Dziubie wotum zaufania, 
po przedstawieniu przez niego 
Raportu o stanie Gminy Miasta 
Tychy za rok 2021. W dokumen-
cie tym, na blisko 200 stronach, 
przedstawiono najważniejsze 
dane, wydarzenia i informacje 
dotyczące 2021 roku. Znaleźć 
w nim można m.in. informacje 
dot. demografii, gospodarki prze-
strzennej, gminnych programów 
rewitalizacji, pozyskiwaniu fun-
duszy zewnętrznych, edukacji, 
kultury czy sportu.

W głosowaniu dotyczącym wo-
tum zaufania 21 radnych było za, 
troje wstrzymało się od głosu.

Finanse 2021
Następnie prezydent przedstawił 
sprawozdanie finansowe z wykona-
nia budżetu. Otrzymało ono pozy-
tywną opinię Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Katowicach oraz 
komisji rewizyjnej Rady Miasta.

– Realizacja budżetu miasta 
w 2021 r. w związku z trwają-
cą pandemią COVID-19 oraz 
rozpędzającą się w II półroczu 
inflacją była naznaczona dużą 
niepewnością – powiedział pre-
zydent. – Mimo tak trudnej sy-
tuacji społeczno-gospodarczej 
wykonanie budżetu miasta prze-
biegło bez większych zakłóceń, 
a zdecydowaną większość zapla-
nowanych remontów i inwesty-
cji zakończono zgodnie z ter-
minem.

Warto podkreślić, iż 2021 roku 
maksymalna dopuszczalna war-
tość wskaźnika zadłużenia, wy-
liczana w oparciu o osiągnię-
tą przez miasto w poprzednich 
trzech latach nadwyżkę ope-
racyjną wyniosła dla Tychów 
15,2 proc. Natomiast osiągnięty 
wskaźnik zadłużenia wyniósł za-
ledwie 2,2 proc.

– Mówiąc inaczej, moglibyśmy 
pozwolić sobie na siedem razy 
większe zadłużenie niż to obecne 
– stwierdził prezydent Dziuba.

miliard dochodu
W 2021 r. dochody budżetu mia-
sta wyniosły 1.014,4 mln zł, czyli 
o 11,4 mln zł mniej niż zaplano-
wano. Z kolei wydatki budżetu 
miasta wyniosły 994,9 mln zł tj. 
o 41 mln zł mniej w stosunku 
do planu.

– Niepełne wykonanie planu 
dochodów wynika przede wszyst-
kim z niższego od założonego 
wpływu środków europejskich 
o 19,4 mln zł. Środki te wpłyną 
w 2022 r – dodał prezydent

Jeśli chodzi o niewykonanie 
wydatków, to kwota 41 mln zł do-
tyczyła działalności bieżącej (31,4 
mln zł) oraz działalności mająt-
kowej (9,6 mln zł). Przy takim 
wykonaniu dochodów i wydat-
ków zamiast planowanego defi-
cytu w kwocie 10,1 mln zł miasto 
zamknęło rok nadwyżką wyno-
szącą 19,6 mln zł.

– Zaznaczyć jednak należy, 
że wynik ten został zniekształco-
ny przez wpływ w grudniu 2021 r. 
jednorazowej subwencji ogólnej 
z budżetu państwa – wyjaśnił pre-
zydent. – Środki te w wysokości 
29 mln zł w rzeczywistości mia-
ły zrekompensować samorządom 
straty, jakie w budżetach 2022 r. 

spowodują zmiany podatkowe 
wynikające z wprowadzenia Pol-
skiego Ładu. Nie uwzględniając 
tych dochodów miasto zamknę-
łoby rok deficytem w wysoko-
ści 9,4 mln zł, czyli zbliżonym 
do planowanego.

nadwyżka
Tychy zanotowały mniejszą tzw. 
nadwyżkę operacyjną, czyli róż-
nicę między dochodami a wydat-
kami bieżącymi. Pokazuje ona, 
ile miasto może przeznaczyć 
na inwestycje. W 2021 r. nad-
wyżka osiągnęła poziom prawie 
98 mln zł i była wyższa o pra-
wie 28 mln zł niż rok wcześniej, 
właśnie na skutek wspomnianej 
subwencji państwowej, która 
tak naprawdę powinna być uję-
ta w dochodach roku 2022 r. Bez 
tych środków nadwyżka opera-
cyjna zachowałaby tendencję 
spadkową i wyniosła 68,9 mln zł. 
Urząd Miasta Tychy szacuje, 
że nadwyżka w 2022 r. wyniesie 
ok. 40 mln zł, co jest wynikiem 
z jednej strony zmniejszających 
się dochodów z PIT, a z drugiej 
strony rosnących wydatków bie-
żących związanych z galopującą 
inflacją.

Dochody w 2021 roku wzro-
sły w stosunku do ubiegłego 
roku o 3 proc., czyli o 29 mln zł. 
Po roku spowolnienia spowo-
dowanego epidemią, dochody 
własne miasta wzrosły. Osiąg-
nięte zostały przede wszystkim 
z wpływów z tytułu udziału mia-
sta w podatku dochodowym PIT 
i CIT (o 22,6 mln zł), z podatku 
od czynności cywilnoprawnych 
(o 4,8 mln zł) i z podatku od nie-
ruchomości (o 4,3 mln zł).

W 2021 dochody uzyska-
ne ze źródeł zewnętrznych były 
znacząco niższe niż w 2020, bo aż 
o ponad 57 mln zł. Spadek ten 
wynika ze zmniejszenia środków 
rządowych z Funduszu Przeciw-

działania COViD – w 2000 roku 
było to 40,3 mln zł, w 2021 – zale-
dwie 6,2 mln zł. Ponadto ze środ-
ków unijnych wpłynęło o 11,3 
mln zł mniej niż rok wcześniej, 
co wynika z faktu, że ubiegły rok 
był końcowym okresem wyko-
rzystywania środków unijnych 
ze starej perspektywy finansowej 
na lata 2014-2020.

wydatki
W 2021 roku wydatki ogółem 
budżetu miasta Tychy to 994,9 
mln zł, z czego wydatki bieżące 
wyniosły 820,5 mln zł, zaś wy-
datki majątkowe 174,4 mln zł. 
W strukturze wydatków bieżą-
cych, jak co roku, największy 
udział mają środki wykorzysta-
ne na oświatę i wychowanie (wy-
datkowano łącznie 310,7 mln zł, 
tj. o 25,5 mln zł więcej niż przed 
rokiem) oraz rodzinę i pomoc 
społeczną. Stanowią one pra-
wie dwie trzecie wszystkich wy-
datków bieżących. W ubiegłym 
roku na trzecim miejscu pod 
względem wielkości wydatków 
bieżących znalazły się środki 
przeznaczone łącznie na gospo-
darkę komunalną, mieszkanio-
wą i usługi – 8 proc. wydatków 
bieżących tj. prawie 67 mln zł. 
Na poziomie od 4-7 proc. wydat-
ków bieżących kształtują się wy-
datki na kulturę fizyczną, kulturę 
i sztukę, a także administrację, 

transport zbiorowy oraz utrzy-
manie dróg.

W 2021 roku wydatki na remon-
ty, bieżące naprawy i konserwacje 
wyniosły 27,5 mln zł co oznacza, 
że wzrosły w stosunku do 2020 r. 
o prawie 3 mln zł. Priorytetem – 
tak jak to było w latach ubiegłych – 
były remonty dróg wraz z oświet-
leniem, na które wydatkowano 
ponad 15 mln zł. W ramach in-
westycji w ochronę zdrowia całość 
środków tj. 12,6 mln zł przekaza-
no do spółki Megrez, prowadzą-
cej szpital wojewódzki z przezna-
czeniem na remont V piętra, m.in. 
oddziału Chirurgii Ogólnej i Chi-
rurgii Rekonstrukcyjnej Narządu 
Ruchu, przebudowę Oddziału Gi-
nekologiczno-Położniczego i Od-
działu Neonatologicznego oraz 
na inne remonty.

Podczas sesji radni jednogłoś-
nie przyjęli sprawozdanie z wyko-
nania budżetu, a następnie udzie-
lili prezydentowi absolutorium 
za ubiegły rok – 22 radnych gło-
sowało za, 2 radnych wstrzyma-
ło się od głosu. To już 22. absolu-
torium uzyskane przez Andrzeja 
Dziubę, który stanowisko prezy-
denta Tychów piastuje od lipca 
2000 roku.

„Raport o stanie miasta” oraz 
szczegółowe dane ze sprawozda-
nie z wykonania budżetu za 2021 
rok zamieszczone są na stronie 
UM Tychy. ls ●

wracają eksmisje
przez dwa lata ObOWIąZyWAł ZAKAZ WyKWATEROWANIA WPROWADZONy PRZEZ TZW. 
SPEcuSTAWę cOvIDOWą, ALE TERAZ… 

22. aBsolutorium dla prezydenta
radni bez gŁosu sprzeciwu przyjęli SPRAWOZDANIE fINANSOWE Z WyKONANIA buDżETu NA 2021 ROK.

W tyskich szkołach podstawo-
wych w roku szkolnym 2021/2022 
do egzaminu końcowego przystą-
piło ponad 1500 uczniów. Wśród 
zdających egzamin byli obywatele 
Ukrainy, w tym uchodźcy wojen-
ni, którzy przyjechali do Tychów 
po 24 lutego 2022 roku.

Co w związku z utrudnienia-
mi, dotyczącymi chociażby braku 
znajomości języka? Czy ucznio-
wie z Ukrainy mogli liczyć na ja-
kieś dodatkowe terminy przepro-
wadzenia egzaminu w związku 
z trudnościami w komunikacji? 
– Jeżeli uczeń, będący uchodźcą 
z Ukrainy, został przyjęty do kla-
sy ósmej polskiej szkoły podsta-
wowej, przystąpi do egzaminu 
wraz ze swoimi polskimi kolega-
mi i koleżankami z klasy – mówi 
Aleksandra Pisarzowska-Jamrozik 
z Działu Organizacyjno-Admini-
stracyjnego Miejskiego Centrum 
Oświaty w Tychach. – Przepisy 
nie przewidują możliwości przy-

stępowania do egzaminu w termi-
nie dodatkowym, wyznaczonym 
z uwagi na kraj pochodzenia ucz-
nia. Nie ma również możliwości 
zdalnego przeprowadzenia, przez 
nauczycieli ukraińskich, egzaminu 
dla uczniów ukraińskich, uczęsz-
czających do polskich szkół. Warto 
zaznaczyć, że przepisy przewidują 
dla uczniów-uchodźców różnego 
rodzaju ułatwienia i dostosowa-
nia. Na przykład arkusze egzami-
nacyjne dla uchodźców z Ukrai-
ny zawierają polecenia w języku 
ukraińskim, istnieje możliwość 
korzystania ze słownika, czas prze-
znaczony na przeprowadzenie eg-
zaminu jest wydłużony – dodaje.

Egzaminy ósmoklasisty 
w tyskich szkołach podstawowych 
w 2022 roku przebiegły bez więk-
szych utrudnień. Nie było żadnych 
przecieków tematów ani komplika-
cji związanych ze znalezieniem sali 
czy komunikacją. 24 maja kończą-
cy podstawówkę przystąpili do eg-

zaminu z języka polskiego, 25 maja 
zmierzyli się z królową nauk – ma-
tematyką natomiast 26 maja czekał 
na nich język obcy. Ci uczniowie 
klas ósmych szkoły podstawowej, 
którzy z różnych powodów nie mo-
gli przystąpić do egzaminu w maju, 
będą mieć drugą szansę. Dodat-
kowe terminy egzaminu ósmokla-
sisty wyznaczono na: 13 czerwca 
(poniedziałek) – język polski, 14 
czerwca (wtorek) – matematyka, 
15 czerwca (środa) – język obcy. 
Do terminów dodatkowych mogą 
przystąpić tylko uczniowie, którzy 
z przyczyn losowych lub zdrowot-
nych nie przystąpili do egzaminu 
ósmoklasisty z danego przedmio-
tu lub przedmiotów w terminie 
głównym; przerwali lub którym 
przerwano i unieważniono egza-
min ósmoklasisty z danego przed-
miotu lub przedmiotów w termi-
nie głównym.

Ogłoszenie wyników egzaminu 
wyznaczono na 1 lipca. ad ●

w tychach egzamin ósmoklasisty przebiegł bez wielkich komplikacji.

już po bólu

Andrzej Dziuba już po raz 22. cieszył się z uzyskania absolutorium.

podczas czwartkowej (26.05) sesji rady Miasta, 
radni jednogŁoŚnie przyjęli sprawozdanie 
z wykonania budżetu za 2021 rok i udzielili 
prezydentowi Miasta absolutoriuM.

ar
c.
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dobiegają 
końca Mniejsze 
i większe inwestycje 
na dk 44, przynajMniej te 
od granicy z MikoŁoweM. 
do wiaduktu 
kolejowego. 
jak sygnalizują 
nasi czytelnicy, 
bulwersujące jest 
to, że na tyM odcinku 
drogi powstaŁo 
kilka skrzyżowań 
z sygnalizacją 
Świetlną. oczywiŚcie 
punkt widzenia zależy 
od Miejsca siedzenia, 
bo pewnie Mieszkańcy 
wilkowyj będą Mieli 
w tej kwestii inne 
zdanie.

„Po modernizacji drogi DK 44, 
pojawiła się na niej duża liczba 
skrzyżowań z sygnalizacją świet-
lną. To bardzo uczęszczana droga, 
o sporym nasileniu ruchu i prze-
jechanie obecnie nawet krótkiego 
odcinka znacznie się teraz wydłu-
ża, robią się korki. Na przykład 
z ul. Wierzbowej w Wilkowyjach 
do skrzyżowania DK 44 z al. Biel-
ską i z ul. Katowicką na odcinku 
około 4 km jest 10 skrzyżowań 
ze światłami. A dalej – w kie-
runku Bierunia – jest podob-
nie. Czym podyktowana jest aż 
taka liczba skrzyżować ze świat-
łami? Czy tylko umożliwieniem 
wyjazdu kierowców z bocznych 
ulic? Czy w niektórych miejscach 
np. przy skrzyżowaniu ul. Miko-

łowska – ul. Obywatelska nie 
można było zastosować innego 
rozwiązania, np. ronda” – pisze 
do nas Czytelnik.

Zasięgnęliśmy informacji 
w Miejskim Zarządzie Ulic i Mo-
stów, które odpowiada w mieście 
za drogowe inwestycje.

– Przebiegający przez Tychy 
odcinek drogi krajowej nr 44 
jest drogą o znacznym obciąże-
niu ruchem z wieloma wlotami 
podporządkowanymi – stwier-
dza Agnieszka Kijas, rzecznik 
MZUiM. – Z uwagi na sąsiedz-
two zabudowy, tyską trasę prze-
cinają liczne przejścia dla pie-
szych. W takich warunkach, 
zastosowanie sygnalizacji świet-
lnych umożliwia porządkowa-
nie ruchu i ułatwia poruszanie 
się wszystkim uczestnikom ru-
chu. Nie tylko kierowcom, ale 
też pieszym, czy rowerzystom. 
Sygnalizacje świetlne przyczy-
niają się m.in. do zwiększenia 
bezpieczeństwa ruchu – zmniej-
szenia liczby czołowych i czo-
łowo-bocznych zderzeń pojaz-
dów oraz wypadków z pieszymi. 
Ponadto umożliwiają uczestni-
kom ruchu z kierunków pod-
porządkowanych przekracza-
nie ulic, zmniejszają straty czasu 
pojazdów wjeżdżających z ulic 
podporządkowanych. I wreszcie 
dają one możliwość łatwiejszego 
przejazdu pojazdów komunika-
cji zbiorowej i straży pożarnej.

Inny z Czytelników, porusza-
jąc tę samą kwestię, pyta czy ITS 
rozwiąże ten problem? Czy bę-

dzie coś rodzaju „zielonej linii” 
jak w centrach miast?

– W ramach projektu ITS po-
wstaje system sterowania i moni-
torowania ruchu drogowego, któ-
rym będzie objęte blisko 40 
skrzyżowań w mieście. W skład 
systemu wchodzą zaawansowane 
rozwiązania z zakresu sterowania 
sygnalizacją świetlną. Algorytmy 
systemu sterowania pozwolą re-
agować na bieżącą sytuację ru-
chową w mieście oraz dodatko-
wo umożliwią prognozowanie 
stanów przekroczenia przepu-
stowości. System będzie doko-
nywał optymalizacji długości faz 
sygnalizacji świetlnej w celu mini-
malizowania globalnych strat cza-
su, umożliwi ograniczenie ilości 
zatrzymań pojazdów oraz popra-
wi płynność ruchu w zdefiniowa-
nych ciągach komunikacyjnych 
miasta. Obecnie system ITS jest 
jeszcze w trakcie budowy. Ukoń-
czenie prac związanych z prze-
budową skrzyżowań planowane 
jest do końca czerwca bieżące-
go roku. Dopiero po ukończeniu 
wszystkich prac, a kolejno także 
po skalibrowaniu, możliwe będzie 
osiągnięcie jego pełnej funkcjo-
nalności. Co się z tym wiąże, sy-
stem będzie miał  możliwość re-
agowania na bieżąco na długości 
kolejek. Wówczas sygnalizacje 
będą pracowały w koordynacji, 
tak aby przejazd przez główne 
ciągi komunikacyjne był możli-
wy przy minimalizacji zatrzymań 
na czerwonym świetle – dodała 
A. Kijas. ls ●

dobre wieŚci dla 
tyskich rowerzystów 
– veolostrada jednak 
zawita do naszego 
Miasta i na odcinku 
Między tychaMi 
a katowicaMi będzie 
Można podróżować 
wygodnie i bezpiecznie. 
w górnoŚląsko-
zagŁębiowskiej 
Metropolii podpisano 
uMowy dotyczące 
budowy oŚMiu szybkich 
dróg rowerowych 
o Łącznej dŁugoŚci 
120 kM, w tyM 
przygotowano dwa 
warianty przebiegu 
velostrady z tychów 
do katowic.

To, że powstanie w Tychach velo-
strada, nie było takie oczywiste. 
Dwa lata temu, kiedy rodziła się 
koncepcja przebiegu metropoli-
talnych velostrad, Tychów w niej 
nie było. Początkowo w systemie 
były cztery miasta – Katowice, 
Sosnowiec, Siemianowice Śląskie 
i Chorzów, potem przyłączyły się 
Zabrze i Gliwice. W tym zesta-
wieniu nie ma jednak Tychów. 
Marcin Dworak, oficer rowero-
wy Metropolii, tak wówczas tłu-
maczył nam brak Tychów: „Ob-
serwacja ruchu użytkowników 
systemu roweru metropolitalne-
go pokazała, jak ważna jest odpo-
wiednia infrastruktura rowerowa, 
aby zachęcić do przemieszczania 
się między miastami i Tychów 
w tym zestawieniu nie ma właś-
nie z tego powodu. Oczywiście 
nie znaczy to, że rowerzyści Ty-
chów nie docierają na swoich po-
jazdach np. do Katowic, czy Cho-
rzowa jednak nie jest to sprawą 
powszechną. Brak wygodnych 
i bezpiecznych tras między Tycha-
mi a innymi miastami Metropolii 
powoduje, że wypożyczając rower 
w ramach zintegrowanego roweru 
miejskiego, mieszkańcy nie my-
ślą o podróżowaniu do Katowic, 
a potem do kolejnych miast”.

Ale dyskusja o velostradzie 
trwała nadal, odbyły się spotka-
nia przedstawicieli władz Tychów 
w Metropolii i ostatecznie nasze 
miasto włączono do powstającej 
koncepcji, a przed tygodniem 
przedstawiciele 11 samorządów 

podpisali porozumienia o roz-
poczęciu budowy szybkich dróg 
rowerowych w GZM. Przebieg 
„tyskiego” odcinka rowerowej 
autostrady (10–17 km) jest jesz-
cze otwarty. Postały dwa warian-
ty: przez południowe dziel nice 
Katowic, Podlesie i Kostuchnę, 
albo przez Czułów, Murcki i te-
reny leśne.

Ważne jest również, aby było 
czym jeździć po velostradach. 
W przyszłym roku ma zostać uru-
chomiony Rower Metropolital-
ny, czyli system wypożyczalni ro-
werów miejskich. Będzie działał 
przez cały rok. Płatność za wypo-
życzenie będzie docelowo odby-
wać się za pomocą tej samej apli-
kacji, dzięki której kupimy bilety 
komunikacji miejskiej. W syste-
mie będzie ok. 8 tys. rowerów, 
a stojaki będą rozmieszczone 
w wielu lokalizacjach. Ponadto 
zostanie urucho miona długoter-
minowa wypożyczalnia rowerów 
elektrycznych.

– Velostrady zintegrują jesz-
cze bardziej miasta i gminy – 
powiedział Kazimierz Karol-
czak, przewodniczący zarządu 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. – Dotychczas mia-
sta GZM budowały lokalne 
drogi, realizując tylko nielicz-
ne inicjatywy z miastami sąsied-
nimi. Zanim powstała metro-
polia, było to trudne zarówno 
pod względem finansowym, jak 
i organizacyjnym. Dzięki temu, 
że działamy w ramach GZM, re-
alizacja tego typu ponadlokal-
nych inwestycji jest zdecydo-
wanie usprawniona. Powstanie 
velostrad GZM zostanie w ca-
łości sfinansowane z budżetu 
Metropolii i dotacji zewnętrz-
nych, o które będziemy się ubie-
gać na ten cel.

Budowa pierwszych szybkich 
dróg rowerowych ma rozpocząć 
się w 2023 roku, kolejne mają po-
wstać w 2024 roku.
leszek sobieraj ●

dwa warianty 
velostrady
na rowerze bęDZIE MOżNA bEZPIEcZNIE PRZEjEchAć Z TychóW DO KATOWIc.

Światła za Światłami
its ograniczy iloŚci zatrzyMań POjAZDóW NA SyGNALIZAcjI ŚWIETLNEj.
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reklama

w tyM roku w tychach 
dzieciaki Mogą 
liczyć na szereg 
atrakcji związanych 
z ich ŚwięteM, które 
przypada na Środę 
1 czerwca. Miejskie 
centruM kultury 
w tychach dzień dziecka 
zaczęŁo Świętować już 
w Minioną niedzielę, 
zaŚ w następne dni 
przyŁączą się kolejne 
instytucje Miejskie.

W ubiegłą niedzielę rodziny 
z dziećmi tłumnie pojawiły się 
na placu Baczyńskiego, gdzie 
spotkać można było skrzaty Ty-
szaki oraz Lenę Bajer specjalist-
kę od animacji czasu dzieciom. 
– Przede wszystkim chciałam 
przypomnieć dzieciakom zaba-
wy sprzed lat takie jak skakanie 
na skakance, granie w gumę, kla-
sy czy po prostu rysowanie kre-
dą po ziemi – mówi animatorka. 
– Puszczaliśmy też gigantyczne 
bańki mydlane, graliśmy w pod-
chody i szukaliśmy zaginionych 
jajek – dodaje.

31 maja Klub Osiedlowy „Usza-
tek” TSM Oskard (ul. Uczniowska 
7) w godz. 16-19 przygotuje gry, 
zabawy sportowe, występy arty-
styczne, zajęcia plastyczne i inne 
atrakcje, natomiast w SDK „Tę-
cza” o godz. 17 odbędzie się „Ma-
giczna podróż” Beskidzkiego Tea-
tru Iluzji (obowiązują wejściówki 
do odbioru w SDK „Tęcza”).

Miejska Biblioteka Publiczna 
wraz z swoimi filiami 1 czerwca 
przygotowała w godzinach pra-
cy poszczególnych placówek nie-
spodzianki dla dzieci – loteriadę 
z fantami, biblioteczną tombolę 
z krótkimi zabawami oraz drobne 
upominki. Muzeum Miejskie tego 
dnia o godz. 10 zaprasza na „Moje 
miasto gra w zielone” – warszta-
ty plastyczne towarzyszące wysta-
wie „Barbara Kubska – Zygmunt 
Kubski. Czas nieutracony”. (Zapi-

sy: a.kura@muzeum.tychy.pl 887 
450 212 – także SMSem).

Dzień Dziecka na sporto-
wo zorganizuje Klub Osiedlo-
wy „Magdalena” na boisku wie-
lofunkcyjnym przy SP 21, który 
rozpocznie się o godz. 15. O godz. 
17 warto zaglądnąć na plac Ba-
czyńskiego gdzie Fundacja „Oui 
Silésie” zorganizuje Japoński 
Dzień Dziecka w ramach Tyskich 
Inicjatyw Kulturalnych. W pro-
gramie: spotkanie z samurajem 
Mariuszem Błaszkiewiczem, po-
kazy Aikido – Tychy Aikikai, jiu 
jitsu Bastion Tychy i treningów 
rodzinnych BjjFamily, rytuał pa-
rzenia herbaty, pokazy i warszta-
ty kręcenia sushi, zajęcia z kali-
grafii japońskiej.

Teatr Mały w Tychach zapre-
zentuje przy okazji dziecięce-
go święta swoją najnowszą pro-
dukcję – inscenizację kultowej 
książki Astrid Lindgren „Dzie-
ci z Bullerbyn”. Perypetie sześ-
ciorga małych bohaterów za-
prezentują tyskiej publiczności 
dzieci wyłonione w drodze cast-
ingu, a następnie uczestniczące 
w intensywnych warsztatach te-

atralnych, prowadzonych przez 
Annę Białoń – edukatorkę tea-
tralną i reżyserkę tego przedsta-
wienia. W role dorosłych posta-
ci wcielą się zawodowi aktorzy, 
od dawna współpracujący z ty-
ską sceną: Iwona Loranc, Anna 
Buczkowska i Andrzej Warcaba. 
– Dzięki tej wyjątkowej obsadzie 
oraz piosenkom napisanym spe-
cjalnie dla Teatru Małego przez 
Joannę Piwowar-Antosiewicz, bę-
dziecie mieli okazję przenieść się 
w świat radosnego dzieciństwa, 
gdzie cieszy każdy, nawet naj-
mniejszy upominek losu, a nie-
winne żarty i pomysłowe zaba-
wy, powodują uśmiech na twarzy 
każdego z uczestników tego wy-
jątkowego spotkania. Tą pre-
mierą chcemy sprawić, by każdy 
z naszych widzów, bez względu 
na wiek, choć przez chwilę znów 
poczuł się dzieckiem, żyjącym 
w świecie, w którym każdy jest 
kochany i bezpieczny – zaprasza-
ją twórcy spektaklu.

Od 1 do 3 czerwca (godz. 9.00 
i 11.00) odbędą się pokazy przed-
premierowe dla zorganizowanych 
grup (bilety 15 zł) kontakt: anna.

bialon@teatrmaly.tychy.pl), zaś 
premiera spektaklu odbędzie się 
4 czerwca o godz. 16.00 (bilety 
25 zł).

2 czerwca o godz. 16.30 Klub 
Osiedlowy „Regina” TSM Oskard 
(ul. Reymonta 37A) zaprasza 
na spektakl dla dzieci Teatru Baj-
kowe Skarbki „Śląska Przygoda 
kapryśnej królewny” (obowiązu-
ją zapisy w placówce lub telefo-
niczne 32 218 48 35). O godz. 18 
Klub Wilkowyje MCK zaprasza 
na Rodzinny Czwartek z Teatrem, 
podczas którego odbędzie się mu-
zyczny spektakl Teatru Kulture-
ska „Bajeczna Fiesta”. Planowane 
są również gry i zabawy anima-
cyjne z bohaterami spektaklu. 
(Zapisy: klub@mck.tychy.pl tel.: 
32 227 26 22/691 770 344). Dzień 
później o godz. 16 Klub Urbano-
wice MCK zaprosi na Rodzinny 
Piknik, w którego programie zna-
lazły się: eksperymenty z Labo-
ratorium Pana Korka, warsztaty 
w jurcie z Piotrem Mojżyszkiem, 
poszukiwanie skarbów, fotobud-
ka, zabawa z DJ Radlą, malowa-
nie twarzy, gry i zabawy. 
kaMil peszat ●

Ruszyła czwarta edycja organizo-
wanej przez Tyskie Hale Targowe 
akcji „Pakuję do skrzynki”, która 
ma na celu dbanie o środowisko 
i otaczający nas świat. Na każdego 
mieszkańca Tychów, który zdecy-
duje się na zakupy w THT, czeka-
ją specjalne drewniane skrzynki 
na zakupy.

Skrzynki są dostępne w bu-
dynku THT przy wiacie nr 1 
(od strony Bramy Słońca). Drew-
niane pojemniki mają zastą-
pić plastikowe torebki, które są 
szkodliwe dla naszego środowi-
ska. Jedna torebka foliowa, na-
wet najmniejsza, rozkłada się 
od 100 do nawet 400 lat. Nikt 
z nas nie chciałby żyć w mie-
ście zanieczyszczonym, pełnym 
odpadów i toksyn. Akcja „Pa-
kuję do skrzynki” pomoże tego 
uniknąć.

– Każdy mieszkaniec miasta, 
który chce, może podejść i sko-
rzystać z w pełni bezpłatnych 
drewnianych koszyków na wa-
rzywa – mówi Małgorzata Ła-

gocka, kierownik Tyskich Hal 
Targowych. – Nie ma określo-
nej przestrzeni czasowej, do któ-
rej trwa akcja. Wszystkie chęt-
ne osoby zachęcamy do wzięcia 
udziału, ekologia jest dla nas 
ważna – podkreśla.

Skrzynki można wykorzystać 
również do przewożenia pro-
duktów w bagażniku, w domu, 
na balkonie lub ogrodzie jako 
ekodonice, w garażu i piwni-
cy do przechowywania rzeczy 
a także przy kolejnych zaku-
pach. Skrzynki są eko, ponieważ 
mogą być ponownie wykorzy-
stane w ramach konsumenckie-
go recyklingu. Skąd drewnia-
ne skrzynki biorą się na targu? 
Przyjechały w nich pieczarki, 
sałata,  rzodkiewka. Są czyste 
i przygotowane do ponownego 
użycia.

Pierwsza edycja akcji ruszy-
ła w 2019 roku i od tamtej pory 
cieszy się dużym zainteresowa-
niem wśród mieszkańców nasze-
go miasta. ad ●

Do 1 czerwca mieszkańcy Ty-
chów mogą zarejestrować się 
do konkursu grantowego „Zie-
lona Ławeczka”. Projekt zaziele-
nienia wybranego terenu w mie-
ście ma szansę na zdobycie grantu 
o maksymalnej wartości 2520 zł.

Projekt „Zielona Ławeczka” 
umożliwia przemianę zanie-
dbanych terenów na osiedlach 
w zielone zakątki, mini ogrody 
z ławeczką. Pozwala to ożywić 
miejsca wokół bloków, stworzyć 
przestrzeń do odpoczynku i spot-
kań, a jednocześnie powstrzymać 
utratę wody.

To szansa na zdobycie grantu 
o maksymalnej wartości 2520 zł. 
W skład grantu wchodzi dofi-
nansowanie na zakup materia-
łu roślinnego, podłoża i innych 
elementów do aranżacji mini 
ogrodów: bez obiektów mikro-
retencji – maksymalnie 1500 zł; 
wraz z obiektami mikroretencji 
– maksymalnie 2000 zł; ławka 
parkowa – wartość 520 zł.

Wszystkie informacje na temat 
składania wniosku i terminach 
znajdują się na stronie zielona-
laweczka.pl, skąd można pobrać 
formularz zgłoszeniowy. kp ●

stwórz zielone miejsce wypoczynku.

posTaw ławeczkę

zamiast plastiku drewniane skrzynki na zakupy.

z ekologią 
na „Tak”

dzień dziecka na Bogato
w tychach najMŁodsi Świętują już OD NIEDZIELI.

MCK Dzień Dziecka zaczęło świętować już w niedzielę.
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O ile serwis w warsztacie także 
powinien być coroczną rutyną, 
podczas której mechanik do-
kona kontroli szczelności oraz 
poziomu czynnika chłodzącego 
w układzie, o tyle odgrzybianie 
i dezynfekcję klimatyzacji może-
my już wykonać samodzielnie, 

przy pomocy łatwych do znale-
zienie i stosunkowo tanich pre-
paratów typu Clean Air.

Nie jest to zadanie trudne 
do wykonania, zresztą szczegóło-
wą instrukcję jak to zrobić – znaj-
dziemy z pewnością na opakowa-
niu preparatu. Wystarczy włączyć 

najsilniejszy nawiew z wewnętrz-
nym obiegiem powietrza, umieś-
cić preparat za przednimi fotela-
mi pionowo do góry, nacisnąć 
zawór i szczelnie zamknąć drzwi, 
oczywiście opuszczając wcześniej 
pojazd. Po około 15 minutach 
wyłączamy nawiew i wietrzymy 
wnętrze auta.

Większość preparatów od-
grzybiających zawiera zapacho-
we olejki eteryczne, stąd przy ko-
rzystaniu z klimatyzacji będziemy 
oddychać nie tylko czystym, ale 
i pachnącym powietrzem. rn ●

odgrzyB soBie sam
przynajMniej raz w roku NALEży PRZEcZyŚcIć KLIMATyZAcję W SAMOchODZIE.

zalet kliMatyzacji saMochodowej, 
zwŁaszcza w okresie letniM, nie trzeba 
przypoMinać. ważne jest natoMiast, 
by nie dopuŚcić do zanieczyszczeń instalacji, 
co Może przyczynić się do poważnych 
konsekwencji zdrowotnych.
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„Od kilku lat maj w tyskiej kultu-
rze to czas, w którym Tychy stają 
się stolicą SŁOWA, a to za spra-
wą LOGOS FEST. To bardzo 
ważne, by w świecie zdomino-

wanym przez obraz, znaleźć czas 
na refleksje nad kondycją współ-
czesnego języka. Słowa mają 
przecież ogromną moc. LOGOS 
FEST jest jednym z nielicznych 

festiwali literackich w Polsce, 
który skupia się na interpreta-
cji scenicznej tekstu literackiego, 
sięgając po różne jego gatunki: 
wiersz, prozę, dramat, piosen-
kę, felieton. Przez kolejne edy-
cje festiwal rozwija się, korzysta-
jąc także z szans, jakie dają nowe 
media oraz nowe technologie. 
Wydarzenie w ostatnich latach 
przestało być niszowym działa-
niem lokalnym, stając się roz-
poznawalną marką artystyczną 
zarówno dla wykonawców, jaki 

komentatorów, recenzentów 
i dziennikarzy z całego kraju” – 
pisał w przedsłowiu magazynu 
wydanego specjalnie z okazji IX 
LOGOS FEST prezydent Tychów 
Andrzej Dziuba.

Święto słowa w tym roku 
przybrało imponujące rozmia-
ry, na które złożyło się aż osiem 
wydarzeń scenicznych oraz on-
line. Pierwszego z pięciu dni fe-
stiwalu na scenie tyskiego tea-
tru publiczność mogła zobaczyć 
i wysłuchać czytanie aktorskie 
debiutanckiej powieści Stachu-
ry „Cała jaskrawość” w wykona-
niu Kamilli Baar, Michała Maj-
nicza i Pawła Drzewieckiego. 
Teatr Polonia zaprezentował się 
w spektaklu „Piękny nieczuły” 
w reżyserii Edwarda Wojtaszka. 

Ta jednoaktówka została napi-
sana specjalnie dla Edith Piaf. 
W legendę francuskiej piosenki 
wcieliła się Natalia Sikora, która 
na nowo zinterpretowała jej pio-
senki. Na kanałach YouTube Te-
atru Małego Teresa Drozda prze-
prowadziła godzinne rozmowy 
z Janem Kondrakiem, Jakubem 
Beczkiem i Jerzym Satanowskim. 
W Pasażu Kultury Andromeda 
odbył się pokaz „Siekierezady” 
Witolda Leszczyńskiego, jedy-
nej filmowej adaptacji prozy 
Stachury.

Tamże następnego dnia 19 
uczestników zaprezentowało swo-
je interpretacje tekstów Stachury 
i dowolnie dobranych utworów. 
Jury w składzie: Juliusz Chrzą-
stowski, Andrzej Warcaba i Paweł 

Drzewiecki nagrodziło: GRAND 
PRIX dla Justyny Kornak w wy-
sokości 2500,00 zł; 1. nagroda dla 
Agnieszki Sieczkowskiej w wyso-
kości 2000,00 zł; 2. nagroda dla 
Katarzyny Linke w wysokości 
1500,00 zł; dwie równorzędne 3. 
nagrody dla Hanny Rams w wy-
sokości 1000,00 zł oraz Juliana 
Boduszka w wysokości 1000,00 
zł; cztery równorzędne wyróż-
nienia dla Doroty Chłapek, Ja-
dwigi Przybyło, Hanny Kopiec 
i Tadeusza Kmiecika w wysoko-
ści 500,00 zł.

IX LOGOS FEST zakończył się 
spektaklem muzycznym „Między 
mną a mgłą” w reżyserii Jerzego 
Satanowskiego, z udziałem mię-
dzy innymi Artura Żmijewskie-
go. kaMil peszat ●

mierzyć się ze stachurą
iX tyski Festiwal SłOWA LOGOS fEST ZA NAMI.

W minioną niedzielę, 29 maja 
w Galerii KIR w Oberhausen, 
odbył się wernisaż prac artystów 
związanych z Miejską Galerią 
Sztuki OBOK. To pierwszy pro-
jekt w ramach współpracy mię-
dzynarodowej między dwoma 
miastami partnerskimi.

Niemiecka publiczność ma oka-
zję obejrzeć prace artystów takich 
jak: Wojciech Łuka (kurator Ga-
lerii OBOK), Jerzy Rupik, Piotr 
Bąk i Beata Wąsowska. Koordy-

natorem wyjazdu została Joanna 
Rupik. Wernisaż w Galerii KIR 
to jednocześnie oficjalne rozpo-
częcie współpracy partnerskiej 
między Tychami a Oberhausen.

Odwiedzający wystawę będą 
mogli zobaczyć 13 prac Piotra 
Bąka (techniki mieszane), dzie-
sięć fotografii Jerzego Rupika, 
trzynaście prac malarskich Woj-
ciecha Łuki, dziewiętnaście prac 
Beaty Wąsowskiej (malarstwo 
akrylowe).

Wojciech Łuka, kurator Gale-
rii OBOK podkreśla, jak ważne 
jest, że to właśnie Miejska Gale-
ria Sztuki OBOK będąca integral-
ną częścią Teatru Małego w Ty-
chach, postawiła pierwszy krok 
w kierunku współpracy artystycz-
nej między miastami.

W ramach tego projektu kolej-
nym wydarzeniem będzie pokaz 
prac niemieckich artystów w ty-
skiej galerii planowany na jesień 
tego roku. Mn ●

tyszanie na wystawie w Oberhausen.

arTysTyczne parTnersTwo

Laureaci towarzyszącego festiwalowi konkursu recytatorskiego odebrali nagrody na scenie Teatru Małego.
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już po raz dziewiąty odbyŁ się tyski Festiwal sŁowa 
logos Fest, którego integralną i najważniejszą 
częŚcią jest konkurs recytatorski. w tyM roku 
MotyweM przewodniM Festiwalu byŁa twórczoŚć 
edwarda stachury i to wŁaŚnie z nią zMierzyli 
się uczestnicy konkursu. ponadto teatr MaŁy, 
organizator wydarzenia, przygotowaŁ czytanie 
aktorskie oraz spektakle teatralne i Muzyczne. 
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W Teatrze Małym w Tychach 
ruszyły zgłoszenia do castin-
gu dla uczestników warsztatów 
teatralnych „Ballady i dźwięki”. 
Wspólna praca warsztatowa bę-
dzie stanowić znakomitą okazję 
do prowadzenia dialogu między-
pokoleniowego, a efekty tej pracy 
poznamy we wrześniu.

Na casting do słuchowiska 
„Ballady i dźwięki” tyski teatr 
zaprasza młodzież tyskich szkół 
średnich w wieku od 15 do 19 
lat oraz słuchaczy Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku i senio-
rów (60+). Kandydaci proszeni 
są o przygotowanie dowolne-
go fragmentu ze zbioru „Balla-
dy i romanse” Adama Mickie-
wicza. Uwaga! Prezentacja nie 

powinna być dłuższa niż 2 mi-
nuty.

Zgłoszenia przyjmowane 
są do 3 czerwca przez formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie 
internetowej teatru (www.teatr-
maly.tychy.pl). Casting odbędzie 
się 7 czerwca o godz. 16 w Tea-
trze Małych w Tychach.

„Ballady i dźwięki” to projekt 
artystyczny podejmujący się próby 
odczytywania wybranych ballad 
Adama Mickiewicza, w kontek-
ście analizy rytmiki tekstu, a tak-
że badania potencjału ich fabuły 
na wprowadzenie działań związa-
nych z udźwiękowieniem. Inicja-
tywa w pierwszej kolejności będzie 
skupiać się na działaniach warszta-
towych eksplorujących dwa obsza-

ry. W ramach pierwszego z nich, 
o charakterze międzypokolenio-
wym, grupa uczestników będzie 
razem z reżyserem i zespołem Tea-
tru Małego, pracować nad struktu-
rą rytmiczną poezji wieszcza. Dru-
gi obszar, związany z kategorią 
muzyki, umożliwi wprowadzanie 
narzędzi i metod udźwiękowienia 
w kontekście wybranych ballad. 
Efektem pracy warsztatowej bę-
dzie przeprowadzenie na scenie 
Teatru Małego czytania perfor-
matywnego z zaproszonymi mi-
strzami mowy polskiej i scen te-
atralnych. 

Czytanie odbędzie się z pub-
licznością i będzie transmitowane 
na żywo na kanale YouTube Tea-
tru Małego w Tychach. Mn ●

w najbliższy 
weekend Miasto 
opanowane zostanie 
przez seniorów, 
a to za sprawą piątej już 
edycji tyskiej senioriady 
– dorocznego Święta 
tych Mieszkańców, 
którzy aktualnie 
przeżywają drugą 
MŁodoŚć.

Impreza rozpocznie się w piątek 3 
czerwca, kiedy to na Arenie Lek-
koatletycznej przy ul. Edukacji 
odbędzie się I Tyska Spartakiada 
Seniorów, będąca równocześnie 
pierwszymi zawodami lekkoatle-
tycznymi na nowym obiekcie.

Szczegółowo o zawodach pi-
saliśmy w poprzednim numerze, 
ale przypomnijmy, że zgłoszenia 
do imprezy, organizowanej przez 
Tyską Radę Seniorów i Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji przyj-
mowane są do 31.05 (pocztą elek-
troniczną na adres: zgłoszenia@
mosir.tychy.pl) oraz w biurze za-
wodów w dniu 3.06, w godz. 14.30 
– 15.30. Uczestników obowiązuje 
obuwie i strój sportowy.

W zawodach mogą startować 
osoby urodzone w 1962 roku 
i starsze, a rywalizacja będzie 
przebiegała w dwóch konkuren-
cjach: wieloboju – bieg na 60m, 
nordic walking 500 m, pchnięcie 
kulą (K 3 kg; M 4 kg), rzut pił-
ką lekarską do tyłu – 2 kg, rzuty 
do kosza, tor przeszkód, rzut pi-
łeczką palantową oraz na rowerze 
stacjonarnym (dystans „przeje-
chany” w czasie 10 min.

Pakiety startowe wydawane 
będą w godzinach 14.30–15.30, 

a rozpoczęcie zawodów zaplano-
wano na godz.16.

Podsumowanie zawodów 
i wręczenie nagród odbędzie 
się następnego dnia, w sobotę 4 
czerwca w ogrodzie Miejskiego 
Centrum Kultury przy ul. Boha-
terów Warszawy 26, gdzie o godz. 
15 rozpocznie się V Tyska Senio-
riada – wydarzenie o kilkuletniej 
tradycji, rozwijające się z roku 
na rok i cieszące się coraz więk-
szym zainteresowaniem senio-
rów z naszego miasta, ale i oko-
licy. Na scenie licznie wystąpią 
utalentowani seniorzy z klubów 
i grup senioralnych z Tychów, 
prezentując umiejętności wokal-
ne, muzyczne, taneczne, kabare-
towe, plastyczne i rękodzielnicze. 
Do godziny 19.00 taras ogrodu 
MCK w Tychach należeć będzie 
do przedstawicieli takich grup 
i instytucji jak: Stowarzysze-
nie Promocji Tańca i Rekreacji 
współpracujące z Klubem Osied-
lowym „Magdalena” TSM Oskard 
oraz Teatrem Małym w Tychach, 
zespół wokalny Gwiazdeczki, 
Dzienny Dom Pomocy Społecz-
nej „Wrzos”, zespół ludowy „Tę-
cza” TSM Oskard, zespół mu-
zyczno-wokalny Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Tychach (mę-
ski i żeński), Klub Seniora Platy-
na działający przy Internationaler 
Bund Polska, Klub Seniora Plus 
(A i B) i Polski Związek Niewi-
domych.

O godzinie 19.00 wystąpi Alek-
sandra Hofman, znana środowi-
sku tyskiemu niewidoma wo-
kalistka, zdobywająca nagrody 
muzyczne na festiwalach w całej 
Polsce. Zakończy swój występ du-

etem z następnym gościem, tysza-
ninem Michałem Bielskim.

Niezwykli goście pojawią się 
o godzinie 20.00. Będzie to Inga 
Papkala – charyzmatyczna wo-
dzirejka i prezenterka Radia Pie-
kary o pięknym, głębokim głosie 
i niesamowitej osobowości sce-
nicznej, urodzona, by być na sce-
nie i zabawiać swym niezwykłym 
humorem i talentem muzycznym. 
Towarzyszyć jej będzie wyjątko-
wy artysta – Romuald Ardanow-
ski. Mamy nadzieję, że oczaruje 
nie tylko płeć piękną swoim uro-
kiem i głosem – jego talent wie-
lokrotnie był doceniany, o czym 
świadczy jego trzykrotny udział 
w programie telewizyjnym „Szan-
sa na Sukces”, „Must Be The Mu-
sic”, a w minionym roku także 
w „The Voice Senior”, gdzie do-
szedł do półfinału w drużynie 
Andrzeja Piasecznego.

Bycie aktywnym i pogodnym 
wśród ludzi to najlepszy sposób 
na spędzanie wolnego czasu – 
także z najbliższymi. – Serdecznie 
zapraszam seniorów do uczestni-
czenia w obu dniach czyli w części 
sportowej i estradowej – powie-
działa Urszula Polubiec, prze-
wodnicząca Tyskiej Rady Senio-
rów. – Będziemy mieli możliwość 
spotkania się na scenie, na wi-
downi w ogrodzie MCK, ale też 
w aktywnych, ruchowych zmaga-
niach, przy muzyce, na stadionie 
lekkoatletycznym Arena. Zachę-
cam osoby starsze, młodsze i całe 
rodziny. Bądźcie z nami...

V Tyska Senioriada została ob-
jęta Honorowym Patronatem Pre-
zydenta Miasta Tychy, Andrzeja 
Dziuby. Mz ●

Młodzieżowy Dom Kultury nr 
2 przygotował coroczny koncert 
„Dzieci rodzicom”, podczas które-
go wychowankowie wystąpili na 
scenie Teatru Małego w Tychach. 
Przed wypełnioną po brzegi wi-
downią zaprezentowało się sie-
demnaście grup oraz solistów. 

„Dzieci rodzicom” to jedna z 
ważniejszych imprez z w kalenda-
rzu MDK nr 2. Pedagodzy wraz z 
wychowankami przygotowują się 
do niej od wielu miesięcy. – Na 
koncercie prezentujemy wynik 
naszej pracy – mówi Ewa Baran, 
dyrektor MDK nr 2. –  Od zawsze 
powtarzałam, że w naszej placów-
ce dzieciaki powinny się czuć jak 
w domu i właśnie w takiej atmo-
sferze pracujemy. Dla nas nie są 

najważniejsze nagrody czy tytu-
ły, ale wspólna zabawa i radość 
płynąca z robienia wartościowych 
rzeczy. Dlatego właśnie staramy 
się, aby w miarę możliwości na 
scenie wystąpili wszyscy nasi wy-
chowankowie. Przede wszystkim 
to ogromna frajda dla dzieciaków 
wystąpić na profesjonalnej scenie, 
a dla rodziców to niezapomniane 
przeżycie zobaczyć na niej swoją 
pociechę – dodaje. 

I tak właśnie było. Tego dnia w 
Teatrze Małym brawa nie cichły, 
a rodzice, siostry, bracia i dziad-
kowie dawali do wiwatu ile sił w 
gardłach i rękach, w atmosferze 
pełnej emocji i wzruszeń. Na sce-
nie można było zobaczyć prze-
de wszystkim występy tanecz-

ne, ale też popisy wokalne czy 
instrumentalne. Podczas finało-
wego występu wszyscy uczest-
nicy odśpiewali swoim bliskim 
„Sto lat”. 

Młodzieżowy Dom Kultury 
nr 2 w Tychach organizuje zaję-
cia edukacyjno-artystyczne oraz 
sportowe dla dzieci i młodzieży. 
Zakres działalności obejmuje na-
ukę rysunku, malarstwa, technik 
plastycznych, architektury, zajęć 
ceramiczno-dekoratorskich, rę-
kodzieła i biżuterii, ceramiki, ryt-
miki, tańca nowoczesnego, tańca 
towarzyskiego, tańca ludowego, 
śpiewu, gry na instrumentach 
muzycznych, języka japońskiego, 
japońskich sztuk walki, szermier-
ki oraz teatru. kaMil peszat ●

casting dla młodzieży i seniorów.

ballady i dźwięki

seniorada po raz piąty
weekend dla aktywnych PO SZEŚćDZIESIąTcE.

Tak seniorzy bawili się rok temu w ogrodzie MCK podczas IV Senioriady.
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koncert „dzieci rodzicom” Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.

wiwaTy i łzy wzruszenia

Dla wielu wychowanków koncert „Dzieci rodzicom” to nieliczna okazja, aby wystąpić na profesjonalnej scenie. 
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ogłoszenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

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

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

æ  Targowisko Miejskie

æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10

æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 

Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1

æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1

æ WBU Balbina, ul. Barona 30

æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6

æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b

æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134

æ Dworzec PKP

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9

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

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

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

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

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

Warszawy 26
æ  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 sta-
nie! Zadzwoń 517 300 610 Bo war-
to!
TYOTA YARIS 2001 r, stan dobry SPRZE-
DAM tel. 609 913 172

usŁugi:
Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652. Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-

LIDNIE. Tel. 606 274 056 Remonty mieszkań 694 423 810

Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 
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
Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176
Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474

Finanse:
POŻYCZKI-SZYBKO Z KOMORNIKIEM 
32/260-00-33, 516-516-611, Pośred-
nik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. 
z o.o.
Kredyty bankowe, poza bankowe bez BIK 
i z zajęciami, z dojazdem do klienta 535 
964 361

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

nieruchoMoŚci:

WYNAJMĘ

autoreklama

LOKALE BIUROWE   od 20 m²
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ogłoszenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

Garaż do wynajęcia w Metro tel. 731 548 
494

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

SPRZEDAM
Domek letniskowy wraz z działką 1036 
m2 (budowlana) Chybie koło Strumienia 
tel: 517 379 469

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. R, ul. Skalna, do sprzedaży w 
pełni umeblowana i wyposażona kawa-
lerka o pow. 25 m2 w nowym bloku z win-
dą, obecnie wynajmowana, cena 233 000 
zł  www.ASTON.com.pl 519-595-674
Lędziny, osiedle Ziemowit, 25,40 m2, 
1 pokój, 2p, po remoncie w 2020 roku, 
brak balkonu, www.ASTON.com.pl 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  
Tychy, os. H 44,4 m2, niski blok, 2 piętro z 
BALKONEM. Mieszkanie do wprowadze-
nia- wyposażenie w cenie. Bardzo jasne 
ustawne 2 pokoje w tym salon z kuch-
nią cena 325.000 zł, 731 713 110 www.
ASTON.com.pl
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 niezależ-
ne 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 moż-
liwości aranżacyjne, cena 399.000 zł do 
negocjacji, 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 Czułów ul. Bzów działka 448 m2, 
działka budowlana, dobra na budynek 
mieszkalny lub usługowy, www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2 oraz 2350 m2 działka nie jest 
budowlana – 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
Tychy Zwierzyniec, bliźniak, pow. 
147,39m2 m2, działka 333 m2, stan de-
veloperski, nowoczesna bryła, fajny układ 
pomieszczeń, cena 899.000 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 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-
handlowy 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, os L, lokal na parterze 53 m2, 
stan do wejścia, parking przed lo-
kalem, czynsz 1700 zł/mc netto 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Do wynajęcia Tychy, Tischnera -apar-
tamentowiec,  1 piętro,  2 poko -
je, kuchnia z oknem, 55 m2 czynsz 
2.100 zł + media. Najem minimum 
rok. Wymagany najem okazjonal-
ny  731 713 110 www.ASTON.com.pl  
Tychy, os. R, ul. Skalna, do wynajęcia 3 
pokojowe mieszkanie o pow. 70 m2 z ko-
mórką lokatorską, tarasem 9 m2 i garażem 
podziemnym (dodatkowo płatne),  na III 
p. w niskim bloku w apartamentowcu z 
windą, cena 3200 zł plus media (czynsz w 
cenie)  www.ASTON.com.pl 519-595-674

kupię / sprzedaM:

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

transport:

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!

autoreklama

autoreklama

ważne telefony miejskie

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; 
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;

Sanepid, ul. Budowlanych 131, 
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
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.

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

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

reklama

komunikat

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

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

–  wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości grun-
towej położonej w Tychach w rejonie ulicy Nad Jeziorem, oznaczonej jako część działki nr 
51/11, o pow. 700 m2, na cele handlowe i usługowe – w zakresie prowadzenia działalno-
ści gastronomicznej, na okres wskazany przez oferenta w ofercie przetargowej, jednak nie 
dłuższy niż 15 lat,

–  wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości grun-
towej położonej w Tychach przy ulicy Parkowej nr 17, oznaczonej jako działka nr 3697/1, 
o pow. 1516 m2, na cele handlowe i usługowe – w zakresie prowadzenia działalności ga-
stronomicznej w obiekcie całorocznym, na okres wskazany przez oferenta w ofercie przetar-
gowej, jednak nie dłuższy niż 20 lat,

–  wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości grunto-
wej położonej w Tychach na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany, oznaczonej jako 
część działki nr 53/11, o pow. 150 m2, na cele handlowe i usługowe – w zakresie prowadze-
nia działalności gastronomicznej, na okres 3 lat.
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zakończyŁ się kolejny 
seMestr uniwersytetu 
trzeciego wieku. zaniM 
jednak na dobre zaczną 
się wakacje, tyski utw 
przygotowaŁ cykl zajęć 
w raMach uniwersytetu 
letniego. wŚród 
propozycji znajdują się 
jednodniowe wycieczki 
autokarowe, warsztaty 
aroMaterapii spotkania 
z autoraMi książek, 
nauka gry w golFa oraz 
„wieczór sobótkowy”.

wycieczki
Miłośników górskich wędró-
wek i zwiedzania zabytków 
uTW zaprasza na wyjazdy:
Beskid mały.  Wyciecz-
ka na Leskowiec i Groń (9 
czerwca, koszt: 35 zł od oso-
by, długość trasy 13 km). 
Przejście szlakiem serdusz-
kowym do kaplicy jana Pawła 
II na Groniu z miejscowości 
Rzyki jagódki i po odpoczyn-
ku w schronisku pod Leskow-
cem – szlakiem żółtym do Go-
rzenia Górnego;
jura krakowsko-często-
chowska (22 czerwca, koszt: 
85 zł od osoby, długość tra-
sy 2,5 km). Zwiedzanie za-
mku w bobolicach, odwie-
dziny centrum Dziedzictwa 
Przyrodniczego i Kulturowe-
go jury w Podlesicach, spacer 
na Górę Zborów i zwiedzanie 
jaskini Głębokiej;
góra Żar (4 lipca, koszt: 
55 zł od osoby, długość tra-
sy: 9 km). Z Międzybrodzia 
żywieckiego wyjazd kolejką 
torową, elektrownia szczyto-
wo pompową Porąbka – żar. 
Przejście czerwonym szlakiem 
przez Kiczerę, Kocierz na Prze-
łęcz Kocierską.

Zapisy na wycieczki (wraz 
z wpłatami) odbywają się 
w rektoracie uTW, od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach 10–13. Decyduje kolej-
ność zgłoszeń.

aromaterapia
Osoby zainteresowane pozna-
niem tajników aromaterapii 
spotkają się na warsztatach 
„Aromaterapia jako natural-
ne wsparcie zdrowia i energii 
życiowej” (14 czerwca, godz. 
11.00, ul. ciasna 3), które po-
prowadzi Agata Leśkiewicz. 
W czasie spotkania będzie 
się można dowiedzieć czym 
jest aromaterapia, porozma-
wiać o zasadach bezpieczne-
go używania olejków eterycz-
nych, poznać ich właściwości 
i zastosowanie we wsparciu 
zdrowia i energii życiowej, za-
poznać się z technikami od-
dechowymi z wykorzystaniem 
aromaterapii. Wstęp na war-
sztaty jest bezpłatny, obowią-
zują jednak zapisy (rektorat 

uTW, poniedziałek – piątek 
10-13, tel. 32 326 51 01).

spotkania z pisarzami
Zwolennikom literatury uTW 
proponuje spotkanie z Macie-
jem bladą, autorem książki 
„Klub 70” (10 czerwca, godz. 
11, ul. ciasna 3). W maju uka-
zało się drugie wydanie książ-
ki, która cieszy się ogromną 
popularnością. uTW w Ty-
chach jest jednym z partne-
rów nowego wydania książki. 
Spotkanie poprowadzi Elżbie-
ta Pytel z Miejskiej bibliote-
ki Publicznej. Druga litera-
cka propozycja to spotkanie 
z Agatą chyłek (cichy), au-
torką wydanej w 2021 roku 
książki „Awatary” (21 czerw-
ca, godz. 11.00, ul. ciasna 3). 
Wstęp na oba spotkania jest 
bezpłatny. Książki autorów 
można będzie nabyć w ce-
nie 25 zł (płatność tylko go-
tówką).

na polu golfowym
Współpraca uTW z Tyskim 
Klubem Golfowym stwarza 
możliwość uczestniczenia 
w bezpłatnych zajęciach na-
uki gry w golfa (7, 14, 21 i 28 
czerwca, godz. 9.30 – pierw-
sza grupa, godz. 10.45 – dru-
ga grupa). Grupy mogą liczyć 
po 10 osób, lekcja potrwa 60 
minut. Zajęcia poprowadzi 
trener Wiktor Widera. Klub 
mieści się przy ul. Sikorskiego 
20 (za Aquaparkiem), dojazd 
we własnym zakresie. uczest-
nicy proszeni są o zaopatrze-
nie się w wygodny, sporto-
wy strój, wygodne obuwie 
oraz napoje. Zapisy na zajęcia 
w rektoracie uTW, ul. ciasna 
3, poniedziałek – piątek 10-
13, tel. 32 326 51 01.

29 czerwca uTW organizu-
je „Wieczór sobótkowy” (godz. 
17 – 21, Restauracja Polonez 
ul. browarowa 1, koszt: 40 zł 
od osoby).

tyska rada seniorów 
informuje
Dyżury konsultacyjne TRS od-
bywają się w centrum usług 
Społecznościowych (ul. Edu-
kacji 11). Dyżury przedstawi-
ciele TSR pełnią w każdy wto-
rek miesiąca w godz. od 16 
do 18 (szczegóły na stronie 
bIP Tychy, w zakładce TRS). 
Kontakt elektroniczny: rada.
seniorów@umtychy.pl. Po-
przedni numer telefonu jest 
nieaktualny i czynimy stara-
nia o nowy numer w tej lo-
kalizacji.
meDiaTeka (biblioteka Głów-
na), al. Piłsudskiego 16.
kiermasz na Deptaku. biblio-
teka Główna, 1.06, godz. 12
Sztuka X muzy (seans filmo-
wy) biblioteka Główna, godz. 
17: 2.06 Poufne lekcje perskie-

go, 9.06 Szef roku, 14.06 Gra 
szpiegów
Tury kultury: Grzegorz Kla-
chacz – część 2. Neuroplasty-
ka a dysfunkcje po udarach 
i w stwardnieniu rozsianym 
– wykład i warsztaty. bibliote-
ka Główna 8.06, godz18.
Biblioteka z pasją… Podróże 
Sławomira Szukłowa „cudze 
chwalicie, swego nie znacie” 
– ciekawe miejsca i atrak-
cje turystyczne na wakacje 
w Polsce. filia nr 5, 10.06, 
godz.17.
Tury kultury: jan Nowicki bi-
blioteka Główna, 15 czerwca, 
godz.18.
Portrety literackie: Ewa 
Kassala – spotkanie autor-
skie. biblioteka Główna, 22.06, 
godz.18
Dyskusyjny klub książki, 
biblioteka Główna, 23.06, 
godz.17. filia nr 3, 29.06, 
godz. 14.
Bliżej kina: Lot nad kukuł-
czym gniazdem. Projekcja fil-
mu, prelekcja Roberta Dra-
gona, dyskusja uczestników, 
biblioteka Główna, 28.06, 
godz. 17. 
magiel kulturalny – roz-
mowy o literaturze, kultu-
rze, sztuce. filia nr 18, 29.06, 
godz.16.30.
amatorski kącik Szachowy. 
filia nr 5, 30.06, godz. 16.30
kluB SeNiORa PlaTyNa. 
FuNDacja iNTeRNaTiONa-
leR BuND POlSka.

czynny codziennie zapra-
sza do swojej siedziby przy 
ulicy Edukacji 11 w godzinach 
od 11 do 16. W ofercie wybór 
zajęć dla seniorów – w tym 
warsztaty psychologiczne, 
treningi pamięci, zajęcia die-
tetyczne i kulinarne, warszta-
ty fotograficzne, gimnastyka, 
nordic walking, rękodzieło, za-
jęcia taneczne dla seniorów, 
spotkania muzyczne, wspólne 
śpiewanie, zabawy integracyj-
ne, biesiady plenerowe i inne 
atrakcje. Szczegółowy harmo-
nogram dostępny w siedzibie 
klubu oraz tel. 32/219-10-10. 
Zapraszamy wszystkie osoby 
po 60. roku życia zamieszkałe 
w Tychach. Dodatkowo, spot-
kania i warsztaty dla seniorów 
organizowane przez Ib Polska 
odbywają się także w drugim 
ośrodku klubu, przy ul. bu-
dowlanych 19 w siedzibie Pol-
skiego Związku Niewidomych, 
codziennie od 8 do 13.

fundacja Internationaler 
bund Polska od lutego br. 
realizuje zadanie publiczne 
„Tyska Srebrna Linia dla se-
niora”, finansowane przez 
urząd Miasta Tychy. Dzwo-
niąc na numer 793-516-516 
tyscy seniorzy mogą uzyskać 
bezpłatną pomoc w zakresie 
radzenia sobie z trudnymi sy-
tuacjami, mogą skorzystać 
ze wsparcia psychologicz-

nego, otrzymać informa-
cję o wydarzeniach dla se-
niorów, pomoc w zakresie 
obsługi telefonu lub kom-
putera, zorganizowania wo-
lontariatu, skorzystać z do-
radztwa w rozwiązywaniu 
codziennych problemów czy 
rezerwacji leków. Srebrna Li-
nia dostępna jest codziennie 
w godzinach od 10 do 13.
DZieNNy DOm POmOcy 
SPOłecZNej WRZOS. Za-
jęcia prowadzone są w fi-
lii przy ul. Edukacji 11, go-
dzinach od 7.30 do 15.30. 
DDPS Wrzos zapewnia facho-
wą opiekę świadczoną przez 
wykwalifikowany personel 
oraz trzy posiłki (śniadania, 
obiady i podwieczorek). Po-
nadto zapewnia uczestni-
kom udział w warsztatach 
poprawiających sprawność 
fizyczną, pamięciową i ma-
nualną.
kluB SeNiORa PRZy DZieN-
Nym DOmu POmOcy SPO-
łecZNej WRZOS przy ul Edu-
kacji 11 prowadzi działalność 
od środy do piątku w godz. 
od 15-18. W klubie są realizo-
wane m.in. zajęcia z zakresu 
gimnastyki, treningów pa-
mięci, rękodzieła relaksa-
cji, cyklicznie odbywają się 
spotkana z ciekawymi ludź-
mi. Więcej informacji – tel. 
32/780-40-01 lub bezpośred-
nio w filii DDPS „Wrzos” (ul. 
Edukacji 11).
OŚRODek chaRyTaTyW-
NO-SPOłecZNy ORaTO-
Rium PRZy PaRaFii ŚW. 
RODZiNy, ul Elfów 29.czynny 
w godz. 9.30-11.30, zapra-
sza seniorów po 60. roku ży-
cia do wzięcia udziału w za-
jęciach. celem działalności 
ośrodka jest: integracja i ak-
tywizacja, profilaktyka bez-
pieczeństwa, łamigłówki, 
planszówki, ćwiczenie umy-
słu, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, możliwość korzysta-
nia z posiłków (odpłatnie) 
i z salki gimnastycznej.
OŚRODek SeNiORa STOWa-
RZySZeNia Na RZecZ eDu-
kacji, ROZWOju i OPieki 
„SeRiO” zaprasza codziennie 
od poniedziałku do piątku se-
niorów siedziby przy ul. hie-
rowskiego 12, w godz. 8.30–
12.30. codziennie odbywa 
się: gimnastyka, gry towarzy-
skie, kawiarenka seniora oraz 
różne zajęcia: kulinarno-zdro-
wotne, spacery rekreacyjne, 
ćwiczenia umysłowe, czyta-
nie książek, zajęcia rękodziel-
nicze – szycie ręczne, szycie 
na maszynie, malowanie far-
bami, kompozycje florystycz-
ne na różne okazje.
STReFa SeNiORa, ul. Arka-
dowa 2, codziennie w godz. 8 
do 13. Tel. 501-696-644.

1.06 Gimnastyka dla senio-
ra godz. (9-9.45, i 10-10.45), 

Zajęcia manualne (11-12.30), 
2.06 uroda w każdym wieku 
(9-12), Kawa czy herbata? 
(9-12.30), 3.06 Domowe SPA 
(9.30-11.30), Kółko brydżo-
we (9-12.30), 6.06 Gimnasty-
ka dla seniora (9-9.45 i 10-
10.45), 7.06 Kółko brydżowe 
(9.30 – 12.30), Gry i zabawy 
(9.30-11.30), 8.06 Gimnasty-
ka dla seniora godz. (9-9.45 
i 10-10.45), Zajęcia manualne 
(11-12.30), 9.06 uroda w każ-
dym wieku (9-12), Zajęcia 
kulinarne (11-12.30), 10.06 
Domowe SPA (9.30-11.30), 
Kółko brydżowe (9-12.30), 
13.06 Gimnastyka dla senio-
ra godz. (9-9.45 10-10.45), 
Kawa czy herbata (9-12.30), 
14.06 Kółko brydżowe (9.30–
12.30), Gry i zabawy (9.30-
11.30), 15.06 Gimnastyka dla 
seniora godz. (9-9.45 i 10-
10.45), Zajęcia manualne 
(11-12.30), 16-17.06 klub 
nieczynny, 20.06 Gimnasty-
ka dla seniora godz. (9-9.45 
i 10-10.45), Zajęcia kulinar-
ne (11-12.30), 21.06 Kółko 
brydżowe (9.30 – 12.30), 
Gry i zabawy (9.30-11.30), 
22.06 Gimnastyka dla senio-
ra godz. (9-9.45 i 10-10.45), 
Zajęcia manualne (11-12.30), 
23.06 uroda w każdym wie-
ku (9-12), Kawa czy herba-
ta? (9-12.30), 24.06 Domowe 
SPA (9.30-11.30), Kółko bry-
dżowe (9-12.30), 27.06 Gim-
nastyka dla seniora godz. 
(9-9.45 i 10-10.45), Kawa czy 
herbata? (9-12.30), 28.06 Kół-
ko brydżowe (9.30 – 12.30), 
Gry i zabawy (9.30-11.30), 
29.06 Gimnastyka dla senio-
ra godz. (9-9.45 i 10-10.45), 
Zajęcia manualne (11-12.30), 
30.06 uroda w każdym wie-
ku (9-12), Kawa czy herbata? 
(9-12.30).
STReFa SeNiORa, ul. baro-
na 30, czynny w godz. 8-13, 
tel. 500-224-293. Klub czyn-
ny od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 9-15.

1.06 Gimnastyka dla senio-
ra godz. (9-9.45 i 10-10.45), 
uroda w każdym wieku (9.30-

12), 2.06 Zajęcia taneczne dla 
początkujących (10-11.30), 
Zajęcia manualne z Olą (9.30-
12), 3.06 Zajęcia taneczne dla 
zaawansowanych (10-11.30), 
Domowe SPA (9.30-12), 6.06 
Kawa czy herbata? (8.30–
11.15), Gimnastyka dla se-
niora 11.15-12 i 12.10–12.55, 
7.06 Gimnastyka dla seniora 
(8.45-9.30 i 9.45-10.30), Zaję-
cia manualne z Anią (11–13), 
8.06 Gimnastyka dla seniora 
godz. (9-9.45 i 10-10.45), uro-
da w każdym wieku (9.30-12), 
9.06 Zajęcia kulinarne (9-11), 
Zajęcia taneczne dla począt-
kujących (10-11.30), 10.06 Za-
jęcia taneczne dla zaawanso-
wanych (10-11.30), Domowe 
SPA (9.30-12), 13.06 Kawa czy 
herbata? (8.30–11.15), Gim-
nastyka dla seniora (11.15-12 
i 12.10–12.55), 14.06 Gimna-
styka dla seniora (8.45-9.30 
i 9.45-10.30), Zajęcia manual-
ne z Anią (11–13), 15.06 Gim-
nastyka dla seniora (9-9.45 
i 10-10.45), uroda w każdym 
wieku (9.30-12), 16 i 17.06 
klub nieczynny, 20.06 Zaję-
cia kulinarne (9-11), Gimna-
styka dla seniora (11.15-12 
i 12.10–12.55), 21.06 Gimna-
styka dla seniora (8.45-9.30 
i 9.45-10.30), Zajęcia manual-
ne z Anią (11–13), 22.06 Gim-
nastyka dla seniora (9-9.45 
i 10-10.45), uroda w każdym 
wieku (9.30-12), 23.06 Zajęcia 
manualne z Olą (9.30-12), Za-
jęcia taneczne dla początkują-
cych (10-11.30), 24.06 Zajęcia 
taneczne dla zaawansowa-
nych (10-11.30), Domowe SPA 
(9.30-12), 27.07 Kawa czy her-
bata? (8.30–11.15), Gimna-
styka dla seniora (11.15-12 
i 12.10–12.55), 28.06 Gimna-
styka dla seniora (8.45-9.30 
i 9.45-10.30), Zajęcia manual-
ne z Anią (11–13), 29.06 Gim-
nastyka dla seniora (9-9.45 
i 10-10.45), uroda w każdym 
wieku (9.30-12), 30.06 Zajęcia 
manualne z Olą (9.30-12), Za-
jęcia taneczne dla początku-
jących (10-11.30).
leszek sobieraj ●

 zaproszenie dla seniorów

reklama
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iNFORmaTOR kiBica

Piłka NOŻNa. iv liga: 4.06 
GKS II Tychy – Piast II Gliwice 
(godz. 11); liga okręgowa: 
4.06  juWe jaroszowice 
– Pasjonat Dankowice (11), 
czarni jaworze – Ogrodnik 
cielmice (11), 4.06 GLKS 
Wilkowice – OKS Zet Tychy 
(17); klasa a: 5.06 Siódemka 
Tychy – LKS Gardawice (16); 
klasa b: 5.06 Niepokor-
ni Orzesze – czułowianka 
Tychy (17). iii liga kobiet: 
5.06 Polonia Tychy - Ślęza 
Wrocław (11)
lekkOaTleTyka. tyska 
spartakiada seniorów. 
3.06 – Arena Lekkoatletycz-
na, ul Edukacji 12. Pakiety 
startowe wydawane będą 
w godzinach 14.30-15.30, 
start godz. 16. W zawodach 
mogą startować osoby uro-
dzone w 1962 roku i starsze.
kOSZykóWka. turniej 
koszykówki ulicznej 3x3, 
4.06 godz. 9.30. Zapisy i re-
gulamin na stronie MOSiR 
Tychy. 
FuTBOl ameRykańSki. 
pFl 1: 4.06 Tychy falcons 
– Kraków Kings (14). ls ●

ZeSPół ReZeRW gkS 
Tychy ROZegRał 
W miNiONym TygODNiu 
DWa mecZe ligOWe. 
DZięki ŚRODOWemu 
ZWycięSTWu 
Z NajgROźNiejSZym 
RyWalem TySZaNie 
ZachOWali BeZPiecZNą 
PRZeWagę i Są BaRDZO 
BliSkO ZakOńcZeNia 
ROZgRyWek Na FOTelu 
liDeRa.

Stawka meczu z LKS Bełk była 
ogromna. Rywal jest bowiem 
jedynym zespołem, który może 
odebrać tyszanom awans do ba-
raży o III ligę, zatem zwycię-
stwo GKS II było konieczne, 
by zachować spokojną przewa-
gę. I zaczęło się w sposób wy-
marzony – agresywna gra pod-
opiecznych trenera Sebastiana 
Idczaka zaowocowała już w 10 
min. golem Natana Dzięgielew-
skiego, który idealnie obsłużo-
ny przez Krężeloka wykorzystał 
sytuację sam na sam z bramka-
rzem Bełku. Mający za sobą de-
biut w pierwszej drużynie mógł 
kwadrans później podwyższyć, 
ale głową minimalnie nie trafił 
do siatki.

Uczynił to jednak po dwóch 
kwadransach spotkania Alek-
sander Biegański, który prze-
lobował golkipera gości i do-
prowadził do tego, że przerwę 
tyszanie schodzili z dwubram-
kową zaliczką.

Jesienny mecz pomiędzy tymi 
zespołami w Bełku zakończył się 
zwycięstwem gospodarzy 3:0, 
a że bezpośredni bilans może 
mieć na mecie sezonu znacze-
nie (w przypadku identycznej 
liczby punktów), tyszanie mu-
sieli zdobyć jeszcze przynaj-
mniej jednego gola, by wyrów-
nać straty. I zrobili to! W 70 
min. Ploch dograł do Michała 
Palucha, a ten po raz trzeci ucie-
szył miejscowych kibiców i ko-
legów z drużyny.

Przeciwnik nie miał w tym 
spotkaniu zbyt wiele do po-
wiedzenia, bo tyscy rezerwiści 
przez pełne 90 minut mieli grę 

pod kontrolą. Przyznał to nawet 
trener Bełku, były piłkarz Gór-
nika Zabrze i Sokoła Tychy Ma-
rek Piotrowicz, który po spotka-
niu przyznał, że wygrał zespół 
zdecydowanie lepszy.
gkS ii Tychy – kS DecOR 
Bełk 3:0 (2:0). Gole: Dzięgie-
lewski (10’), Biegański (31’), Pa-
luch (70’).
gkS ii Tychy: Czarnogłowski – 
Rutkowski, Kopczyk, Zarębski, 
Pipia, Ploch, Krężelok, Biegań-
ski (78’ Borzęcki), Machowski 
(89’ Orliński), Paluch, Dzięgie-
lewski (83’ Rabiej). Żółta kart-
ka: Pipia.

W pozostałych spotkaniach 
27. kolejki: Kuźnia – Łękawi-
ca 2:0, Gorzyce – Bestwina 3:4, 
Czechowice – Czaniec 3:0, Ksią-
żenice – Piast II 2:3, Unia Turza 
– Jasienica 3:1, Podbeskidzie II 
– Landek 3:0 (walkower), Góral 
– ROW 0:3 (walkower).

Wygrywając w sobotę w Czań-
cu piłkarze GKS II mogli już za-
pewnić sobie pierwsze miejsce 
na mecie rozgrywek. Być może 
świadomość tego faktu, a może 
trudne warunki i rzęsisty deszcz 
towarzyszący obu zespołom 
spowodowały, że tyszanie celu 
nie osiągnęli.

Choć podopieczni trenera Id-
czaka jako pierwsi trafili do siat-
ki rywala (w 33 min. po podaniu 
Pipii uczynił to Michał Ploch), 
to jednak prowadzeniem nie 
cieszyli się zbyt długo, bo już 
sześć minut później wyrównał 
głową Apanchuk. Co gorsza, tuż 
po wznowieniu gry po przerwie 
ukraiński piłkarz Czańca sko-
rzystał z błędu Czarnogłowskie-
go i po raz drugi go pokonał, da-
jąc gospodarzom prowadzenie.

Tyszanom wyraźnie w tym 
meczu nie szło, co przyznał 
po jego zakończeniu także tre-
ner Sebastian Idczak. Tym bar-
dziej więc pochwalić należy 
Trójkolorowych za charakter 
i walkę do końca, która cztery 
minuty przed ostatnim gwizd-
kiem sędziego przyniosła im 
wyrównanie. Zasługą podzieli-
li się Kajetan Rutkowski, który 
idealnie podał oraz Dorian Or-

liński, który uderzeniem głową 
ustalił remisowy rezultat spot-
kania.

Po tym meczu GKS II 
ma sześć punktów przewa-
gi nad LKS Bełk, który jednak 
ma jeden rozegrany mecz mniej. 
Aby na fotelu lidera pozostać 
do końca i w barażach o III ligę 
zmierzyć się w dwumeczu z re-
zerwami Rakowa Częstochowa, 
tyszanie muszą wygrać chociaż 
jeden z dwóch ostatnich me-
czów. Mamy nadzieję, że bę-
dzie to ten najbliższy z rezer-
wami Piasta Gliwice (w sobotę 
o godz. 11 na bocznym boisku 
przy ul. Edukacji 7) i po jego za-
kończeniu będzie można świę-
tować awans do baraży.
lkS cZaNiec – gkS ii Tychy 
2:2 (1:1). Gole: Ploch (33’), Or-
liński (86’) oraz Apanchuk (39’ 
i 49’).
gkS ii Tychy: Czarnogłowski 
– Rutkowski, Kopczyk, Zaręb-
ski, Pipia, Dzięgielewski, Ploch, 
Krężelok, Paluch (46’ Borzęcki), 
Biegański (89’ Rabiej), Machow-
ski (73’ Orliński). Żółte kartki: 
Rutkowski, Borzęcki.

W pozostałych meczach 28. 
kolejki: ROW – Unia Turza 
1:1, Jasienica – Książenice 2:5, 
Piast II – Czechowice 1:2, Bełk 
– Gorzyce 2:0, Bestwina – Kuź-
nia 0:6, Łękawica – Podbeski-
dzie II 4:0. Landek – Góral 3:0 
(walkower).
wojciech wieczorek ●

iv liga
1. gkS ii Tychy 28 61 82:27
2. bełk 27 55 53:34
3. unia Turza 28 52 61:40
4. Piast II 28 49 57:39
5. czechowice 28 48 56:34
6. Kuźnia 28 47 46:32
7. czaniec 27 45 50:37
8. Landek 28 38 47:43
9. łękawica 28 38 48:47
10. ROW 28 38 62:60
11. jasienica 28 36 37:49
12. Podbeskidzie II 28 34 36:41
13. Gorzyce 28 29 35:61
14. Książenice 28 28 53:73
15. bestwina 28 18 32:75
16. Góral 28 7 17:80

Tuż po zakończeniu sezonu 
2021/2022 KP GKS Tychy po-
informował o ruchach kadro-
wych, na jakie zdecydował się 
zarząd klubu.

Najbardziej spektakularnym 
jest odejście z drużyny Trójkolo-
rowych jej długoletniego kapita-
na Łukasza Grzeszczyka. 34-letni 
pomocnik przeszedł do Tychów 
z Sandecji Nowy Sącz w przerwie 
zimowej sezonu 2014/15 i spę-
dził przy ul. Edukacji siedem 
i pół roku. W tym czasie rozegrał 
232 oficjalne mecze w tyskich 
barwach, zdobywając w nich 
64 gole (czwarte miejsce na li-
ście najskuteczniejszych w histo-
rii GKS), przy 42 kolejnych go-
lach zaliczył asysty. Wygasający 
z końcem tego sezonu kontrakt 
z Łukaszem Grzeszczykiem nie 
zostanie przedłużony.

Podobnie ma się sytuacja 
z Sebastianem Stebleckim i Bar-
toszem Bielem, którym umo-
wy z tyskim klubem wygasną 
z końcem czerwca. Pierwszy 
z wymienionych grał w Tychach 
przez cztery sezony, zdobywa-
jąc w 131 rozegranych meczach 
dziewięć goli. Tyle samo trafień 
ma na swoim koncie Bartosz 
Biel, z tym, że ten boczny po-
mocnik zagrał w barwach GKS 
65 spotkań w trakcie dwóch 
sezonów pobytu przy Eduka-
cji 7.

W nowym sezonie nie zoba-
czymy też w szatni GKS wypo-
życzonych graczy: Kacpra Jania-
ka, który w minionym sezonie 
wystąpił w 17 meczach i wraca 
do macierzystej Termaliki Bruk
-Bet Nieciecza oraz Krystiana 
Wachowiaka, który po 13 wy-

stępach w barwach GKS wraca 
do Wisły Kraków.

Nadal nie ma oficjalnej infor-
macji kto będzie w nowym sezo-
nie trenerem tyskich pierwszo-
ligowców.

Tymczasem znamy już ramo-
wy terminarz rozgrywek I ligi 
sezonu 2022/23. Rozpoczną się 
one już 16/17 lipca i jesienią 
piłkarze rozegrają 18 kolejek 
(do 12/13 listopada). Potem na-
stąpi przerwa na katarskie Mi-
strzostwa Świata, po których 
piłkarze I ligi wrócą na boiska 
11 lutego 2023 roku. Ostat-
nia kolejka sezonu zasadni-
czego odbędzie się 3 czerwca, 
a na mecze barażowe zarezer-
wowano 7 czerwca (półfinały) 
i 11 czerwca (finał) przyszłe-
go roku. 
ww ●

gks pożegnał Grzeszczyka, Stebleckiego, biela, janiaka i Wachowiaka.

wieTrzenie szaTni

Baraże o krok
piŁkarzoM gks ii tychy WySTARcZy ZWycIęSTWO W jEDNyM Z DWóch OSTATNIch 
MEcZóW.

Bardzo dobrze w kajakowych Re-
gatach o Puchar Katowic spisa-
li się zawodnicy MOSM Tychy 
przywożąc kilka medali.

Impreza rozgrywana była 
od rocznika 2008 i młodszych, 
a wszystkie wyścigi odbywały się 
na dystansie 300 m. W kategorii 
2009 złoty medal w K-1 zdobyła 
Oliwia Goj, srebro Jakub Zeller 
w C-1, a na 4. miejscach ukoń-
czyły rywalizację Zofia Kania 
i Jan Połap w K-1. Z kolei w rocz-
niku 2010 po zwycięstwo sięgnęli 

Borys Boba w K-1 i w K-2 Borys 
Boba z Tomaszem Podlawskim. 
Dodatkowo T. Podlawski wywal-
czył brąz w K-1, a na 4. miejscu 
w K-1 regaty kończył Oskar So-
lecki. ls ●

Szósta kolejka Tyskiej Ligi Szó-
stek przyniosła mecz na szczycie, 
w którym Hiacynt Tychy zmierzył 
się z FC Dallas.

To było starcie dwóch ligowych 
gigantów, którzy do tej pory nie 
przegrali meczu. Po zaciętej walce 
i bardzo wyrównanym spotkaniu, 
w którym padło aż 15 goli, o jedno 
trafienie więcej zaliczyli piłkarze FC 
Dallas, wygrywając ostatecznie 8:7. 
Tym samym zwycięski zespół ob-
jął prowadzenie w tabeli. W innych 
meczach: Pampeluna – Olimpia Ty-
chy 2:6, Drink Team – Amsterdam 
Duet Team 2:5, Kopacze – FROM_
UA 7:11, Tyskie Dzbany – Wybrze-
że Klatki Schodowej 19:0, Czuło-
wianka II Tychy – Oszołomy 2:2.

Szóstka kolejki: Patryk Nowa-
kowski (Hiacynt), Paweł Pytel 
(Dallas), Oleksandr Kovalenko 
(FROM_UA), Jakub Kacprowski 
(Dzbany), Michał Kot (Olimpia), 
Konrad Jakubczyk (Dallas). ls ●
1. Dallas 6 18 60-14
2. Dzbany 6 18 58-13
3. fROM_uA 6 16 42-25
4. hiacynt 6 15 80-14
5. Oszołomy 7 14 34-22
6. czułowianka II 7 11 34-31
7. Amsterdam 7 10 25-30
8. Drink Team 7 4 20-36
9. Olimpia 7 4 22-43
10. Kopacze 7 3 21-66
11. Pampeluna 6 0 17-44
12. Wybrzeże 6 0 11-86

tgs zaprasza.

wieczorny 
spacer
W sobotę, 4 czerwca o godz. 20. roz-
pocznie się kolejny wieczorny spa-
cer po Stadionie Miejskim i wysta-
wie stałej Tyskiej Galerii Sportu.

W trakcie spaceru, który po-
prowadzi Piotr Zawadzki z TGS, 
będzie można obejrzeć wybra-
ne miejsca stadionu, m.in.: strefę 
VIP, lożę prezydencką, salę kon-
ferencji prasowych, szatnie, mu-
rawę boiska z ławkami rezerwo-
wych i zaplecze techniczne. 

Zbiórka przed wejściem głów-
nym na stadion od ul. Baziowej. 
Wstęp wolny. kg ●

kolejny start zawodniczek i zawodników MOSM.

regaTy o puchar 
kaTowic

w tyskiej lidze Szóstek.

dallas lepszy 
w meczu na szczycie

W minionym tygodniu rozegra-
no dwie kolejki spotkań w lidze 
okręgowej. Po dwa zwycięstwa 
zanotowali piłkarze Ogrodnika 
Cielmice i OKS Zet Tychy.

Pod wodzą trenera Michała 
Słoniny OKS Zet Tychy wygry-
wa mecz za meczem i szkoda, 
że rywale już tak bardzo ucie-
kli. W środę tyszanie wygrali 3:1 
z LKS Łąka, a w sobotę zmierzyli 
się z solidną ekipą Czarnych Ja-
worze.

Już po kwadransie gry z Czar-
nymi, Zetka prowadziła po ład-
nym uderzeniu Michalaka z rzutu 
wolnego, podyktowanego za faul 
na Kamińskim. W 69 min. Ku-
liński podwyższył, a bramka 
padła w sporym zamieszaniu. 
Z rzutu wolnego uderzał Ka-
miński i po jego uderzeniu piłka 
odbiła się od poprzeczki. Przejął 
ją Migdał, ale dwie jego dobit-
ki również nie przyniosły gola, 
bo i w obu przypadkach obił po-
przeczkę. Sytuacje rozstrzygnął 
dopiero Kuliński, który umieś-
cił piłkę w siatce.

– Bardzo chcieliśmy wygrać 
i ustanowić nowy rekord zwy-
cięskich meczów z rzędu – po-
wiedział trener Michał Słonina. 
– Wygrana smakuje tym bardzie, 
że dzięki trzem punktom wyprze-
dziliśmy bezpośredniego rywala 
w tabeli. Jestem zadowolony nie 
tylko z wyniku, ale także ze sty-
lu, w jakim zespół odniósł sukces. 
Ten mecz mógł się podobać kibi-
com i z optymizmem przystąpimy 

do sobotniego meczu z liderem 
z Wilkowic. Bardzo żałuję, że nie 
będę mógł być z drużyną z powo-
du wyjazdu, ale biorąc pod uwa-
gę dobrą grę w ostatnich meczach 
i atmosferę, jaka panuje w szatni, 
jestem przekonany, że z Wilkowic 
wrócimy z punktami.
OkS ZeT Tychy – cZaRNi ja-
WORZe 2:0 (1:0). Bramki: Mi-
chalak (15’), Kuliński (69’).
OkS ZeT: Czmok – Sidło (78’ 
Banaszczyk), Kamiński, Ryszka 
(46’ Lewicki), Krupiński Micha-
lak (70’ Słonina), Gajewski, For-
tuna, Kuliński – Bernat, Ptak (46’ 
Migdał).

Także Ogrodnik Cielmice wy-
grał dwa mecze i podrepero-
wał konto punktowe. Najpierw 
pokonał LKS Studzienice 3:2, 
a w sobotę rozgromił LKS Łąka 
7:2. Bramki dla Cielmic w tym 
drugim meczu zdobyli: Wilk 2, 
Kołodziejczyk 2, Chrząścik 2 
i Bojarski.

JUWe Jaroszowice zremiso-
wał środowe spotkanie z Iskrą 
Pszczyna 3:3. Tyszanie pokazali 
charakter, bo po przegrywając 0:3 
po pierwszej połowie, ostatecznie 
wywalczyli punkt. Iskra zdobywa-
ła gole w 8, 23 i 38 min., a przez 
pierwsze 45 minut ekipa z Jaro-
szowic nie potrafiła odpowiedzieć 
trafieniem. Jednak impet, z jakim 
zaatakowała po przerwie, całko-
wicie zaskoczył rywali. W 46 min. 
Cibor, a w 47 min. Czupryna wpi-
sali się na listę strzelców, a wynik 
meczu ustalił w 71 min. Banaś.

Drużyna z Jaroszowic zagra-
ła w składzie: Kwiatkowski – 
Krzczuk, Banaś, Gurbisz (85’ 
Dryk), Braś – Żytka, Czupry-
na, Józefowicz, Cibor – Matysek, 
Szlosarek.

W sobotę natomiast podopiecz-
ni Grzegorza Chrząścika pojechali 
na mecz z zajmującą trzecie miej-
sce rezerwą Rekordu Bielsko-Biała 
i przegrali 0:5 (0:2).

liga okręgowa
1. Wilkowice 27 72 90-20
2. Lędziny 27 72 103-21
3. Rekord II 27 70 93-18
4. OkS Zet 27 51 69-37
5. czarni 27 48 71-41
6. Pasjonat 27 38 57-46
7. Wisła 27 37 52-57
8. łąka 27 37 41-55
9. Iskra 27 35 54-60
10. jaroszowice 27 32 43-68
11. Stal 27 26 35-62
12. Studzienice 27 23 37-71
13. Ogrodnik 27 22 39-79
14. bojszowy 26 22 34-60
15. bestwinka 25 16 21-74
16. Piast Gol 26 10 29-99

W klasie A Siódemka Tychy 
zremisowała wyjazdowy mecz 
z LKS Studzionka 3:3. Tyszanie 
w 28 meczach zdobyli 37 pkt i zaj-
mują 8. miejsce w tabeli. Prowa-
dzi rezerwa LKS Goczałkowice 
– 76 pkt.

B-klasowa Czułowianka Tychy 
w tej kolejce pauzowała, podob-
nie jak Polonia Tychy w III lidze 
kobiet. ls ●

w niższych ligach.

dubleT ogrodnika i zeTki
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bliźnięta 22.v-20.vi
Księżyc sprawi, że będziesz teraz wyrozumiały, 
chętnie wyciągniesz rękę do tych, którzy dotąd 
działali ci na nerwy. uważaj za kierownicą!

rak 21.vi-22.vii
Przestań się poświęcać dla innych! chociaż 
będziesz pracować jak mrówka, nikt teraz nie 
doceni Twoich wysiłków. Wyluzuj!

lew 23.vii-22.viii
Gwiazdy poprawią ci humor i sprawią, 
że zapomnisz o złych doświadczeniach. 
uwierzysz, że wszystko jest możliwe.

panna 23.viii-22.iX
Pojawią się nowe możliwości zarobku! Gwiazdy 
otwierają przed Tobą nowe horyzonty dotyczące 
kwestii pieniędzy.

waga 23.iX-23.X
W Twoim życiu nastąpią wielkie zmiany! Nie 
wykluczone, że zrobisz coś, co stanie się furtką 
do Twojej kariery.

skorpion 24.X-21.Xi
Skupisz się teraz na sprawach domowych. 
Nie masz co liczyć na fantastyczny przypływ 
gotówki.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Kieruj się teraz intuicją, bo najlepiej wyjdziesz 
właśnie na tym! To nie czas na robienie 
oszałamiającej kariery.

koziorożec 22.Xii-19.i
Zwolnij, inaczej stres da ci się we znaki! 
Potrzebujesz teraz więcej samotności i 
wyciszenia. W związkach możliwe kłótnie.

wodnik 20.i-18.ii
Gwiazdy sprawią, że w domu zapanuje zgoda! 
W pracy Twoje pomysły zaczną przynosić spore 
zyski. Zadzwoń do Raka.

ryby 19.ii-20.iii
Potrzeba ci teraz dużego zastrzyku adrenaliny, 
czegoś, czego nie zaznasz, przekładając papiery 
w firmie. Daj się porwać życiu!

baran 21.iii-20.iv
Na horyzoncie romans! uważaj na to, co robisz, 
bo możesz kogoś skrzywdzić. Zadbaj o swoje 
zdrowie i kondycję fizyczną.

byk 21.iv-21.v
Gwiazdy sprawią, że mocno zaangażujesz się w spra-
wy najbliższych. O zarobki nie musisz się martwić.
 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.

Pamiętacie film o niesfornym Mar-
leyu? „Psiaku z przeceny”, który 
zmienił życie pewnej amerykań-
skiej rodziny? Otóż taki właśnie 
psiak zamieszkał w naszym schro-
nisku. Ma na imię Barry.

Barry trafił do nas kilka mie-
sięcy temu. Byliśmy przekona-

ni, że tak wspaniały psiak, w ty-
pie modnej rasy szybko znajdzie 
nowy domek. Niestety tak się nie 
stało. Wiele osób się nim intere-
sowało ale jakoś zawsze coś sta-
wało na przeszkodzie... I tak Bar-
ry nadal jest z nami…

Barry to młody ok 3,5-letni pies 
w typie labradora. Jest pełen ener-
gii, uwielbia spacery… i jak każdy 

labrador kocha wodę. Śmiejemy 
się, że potrafi wykąpać się nawet 
w misce wody. To bardzo radosny 
psiak a jego ogon cały czas weso-
ło merda. Czy znajdą się tu wiel-
biciele Marleya/Barrego?

Bardzo prosimy o udostęp-
nienie jego ogłoszenia – pomóż-
my chłopakowi znaleźć swojego 
Człowieka. rM ●

cO Wiemy O PSie:

imię: barry
W TyPie RaSy: mieszaniec 
w typie labradora
Wiek: ok. 3,5 lat
Płeć: samiec
Waga: ok 30 kg
NR: 7694
STaTuS: gotowy do adopcji
OBecNie PRZeByWa: 
Miejskie Schronisko dla 
Zwierząt w Tychach
TeleFON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607
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Hasło z krzyżówki nr 757: 
PAMIĘTAj O MAMIE.

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.

Barry
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31 Maja, wtorek
godz. 17 – bLIżEj fILMu – prelekcja Roberta 
Dragona i projekcja filmu „Network” (MbP Me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – „MAGIcZNA PODRóż” – spektakl 
iluzjonistyczny w wyk. beskidzkiego Teatru Ilu-
zji (SDK „Tęcza”, al. Niepodległości 188)

1 czerwca, środa
godz. 9 i 11 – „DZIEcI Z buLLERbyN” – spektakl 
Teatru Małego dla dzieci (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 10-14 – MOjE MIASTO GRA W ZIELONE 
– warsztaty plastyczne dla dzieci, oparte na ar-
chiwalnych fotografiach (Muzeum Miejskie, pl. 
Wolności 1)
godz. 15 – „MAGDALENA” DZIEcIOM – festyn 
sportowy klubu „Magdalena” TSM Oskard (boisko 
wielofunkcyjne przy SP 21, ul. Młodzieżowa 7)
godz. 17 – jAPOŃSKI DZIEŃ DZIEcKA – fe-
styn dla dzieci (pl. baczyńskiego)

2 czerwca, czwartek
godz. 9 i 11 – „DZIEcI Z buLLERbyN” – spektakl 
Teatru Małego dla dzieci (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 16.30 – „PRZyGODA KAPRyŚNEj KRó-
LEWNy” – bajkowy spektakl dla dzieci (Klub 
Osiedlowy „Regina”, ul. Reymonta 37)
godz. 18 – bAjEcZNA fIESTA – plenerowy 
spektakl rodzinny w wyk. Teatru Kultureska 
(Klub McK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)
godz. 18 – SAcRuM – PROfANuM – spotka-
nie z Grzegorzem Ratajskim z cyklu „czas na ar-
chitekturę” (Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)

3 czerwca, piątek
godz. 9 i 11 – „DZIEcI Z buLLERbyN” – spektakl 
Teatru Małego dla dzieci (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 16 – RODZINNy PIKNIK w dzielnicy 
juWe (Klub McK urbanowice, ul. Przejazdowa 8)
godz. 16 – I TySKA SPARTAKIADA SENIORóW 
– zawody sportowe (Stadion Lekkoatletyczny 
Arena, ul. Edukacji 12)

godz. 21 – KINO W PARKu GóRNIcZyM – ple-
nerowy pokaz filmu „Wicher. Ostatni rozdział” 
(Park Górniczy przy ul. Andersa)

4 czerwca, sobota
godz. 10 – ujARZMIć GWIAZDy – warsztaty 
astrofotografii (Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 15-21 – SENIORIADA – piknik dla senio-
rów (ogród McK, ul. bohaterów Warszawy 26)
godz. 16 – „DZIEcI Z buLLERbyN” – premiera 
spektaklu Teatru Małego dla dzieci (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)
godz. 19 – chOPIN 2020 – recital fortepiano-
wy Piotra Alexewicza (Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)

5 czerwca, niedziela
godz. 15 – STAROTySKIE ANIMAcjE DLA DZIE-
cI – festyn z Leną bajer (Rynek)
godz. 16 i 19 – „PORWANIE” – spektakl w reż. 
Artura barcisia (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

6 czerwca, poniedziałek
godz. 16 – WARSZTATy cERAMIcZNE dla dzie-
ci (SDK „Tęcza”, al. Niepodległości 188
godz. 18 – ANDROMEDA – KINO, jAKIE ZNA-
My: projekcja filmu „Portret kobiety w ogniu” 
(Pasaż Kultury Andromeda, pl. baczyńskiego)

5 czerwca – godz. 16 i 19 – „porwa-
nie” – spektakl, teatr MaŁy
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