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podwyżka jest, choć niższa
Po fali krytyki Koleje Śląskie obniżyły  
wcześniej podwyższone ceny biletów.

gks według nowaka
Na konferencji prasowej przedstawiono 
nowego trenera piłkarzy GKS. 

pod jakim zaborem był Śląsk?
Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu  
Silesia Incognita 5 149
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MIstrZoWIE 60 PLUs 
KilKadziesiąt osób wzięło udział w zawodach sportowych w ramach tegorocznej senioriady. następnego dnia bawiono się w ogrodzie mcK. 
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ITS 
fInISzuje
W czwartek, 2.06 uruchomiono 
sygnalizacje świetlne na dwóch 
skrzyżowaniach w ciągu al. Nie-
podległości. Pierwsze z nich znaj-
duje się przy domu handlowym 
A-Z, drugie przy pawilonie „Tę-
cza”. W tych miejscach jeździ się 
już bez utrudnień.

Jak informuje MZUiM, oba 
skrzyżowania – zarówno to u zbie-
gu al. Niepodległości z ul. Wy-
szyńskiego, jak al. Niepodległości 
ul. Grota Roweckiego – moderni-
zowane były w ramach Inteligen-
tnego Systemu Zarzadzania i Ste-
rowania Ruchem (ITS).
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CzwarToklaSISTka 
prezydenTem 
Z okazji Dnia Dziecka odbył się konkurs dla dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych, którego zwycięzca przez jeden dzień pełnił obowiąz-
ki Prezydenta Mia-
sta Tychy. Zadaniem 
młodych tyszan było 
nagranie materia-
łu wideo o tematyce 
„Moje Tychy”. We-
dług jurorskiego gre-
mium najlepiej pora-
dziła sobie uczennica 
IV klasy Szkoły Pod-
stawowej nr 11 Urszu-
la Szwed. 1 czerwca 
o godz. 8 przejęła ona 
obowiązki włodarza 
miasta. str. 3
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◆ 5.06 Na OZNakOWaNym 
PRZejściu Dla PieSZych 
bez wyznaczonej ścieżki rowero-
wej przy rondzie Skałka (al. Pił-
sudskiego – al. Bielska – ul. Jaś-
kowicka) doszło do potrącenia 
14-latka jadącego na hulajnodze. 
Z ustaleń pracujących na miejscu 
policjantów oraz relacji uczestni-
ków i świadków wynika, że na-
stolatek wjechał na przejście dla 
pieszych wprost pod jadącego 
jeepa. W wyniku tego zdarzenia 
chłopak doznał urazu i po zaopa-
trzeniu na miejscu został prze-
wieziony do szpitala w Katowi-
cach Ligocie.
◆ DO NieSZcZęśliWegO Wy-
PaDku DOSZłO 5.06 Na te-
ReNie ROD SZaROtka przy 
ul. Obywatelskiej. Podczas prac 
mężczyzna spadł z drabiny i do-
znał obrażeń. Na miejsce wezwa-
no karetkę oraz śmigłowiec LPR. 
Ratownicy medyczni wraz z leka-
rzem podjęli decyzję o transporcie 
mężczyzny do szpitala karetką.
◆ Na al. BielSkiej W RejO-
Nie taRgOWiSka DOSZłO 
4.06 DO PODWójNej kOli-
Zji. Kierujący mercedesem na-
jechał na tył toyoty. Mercedes 
został unieruchomiony i zablo-
kował ruch. W tym samym cza-
sie na przeciwległym pasie doszło 
do kolejnej kolizji – w tył forda 
uderzył kierujący fiatem. W obu 
zdarzeniach nie było osób po-
szkodowanych.
◆ Na ul. katOWickiej ZaPa-
lił Się OSOBOWy ReNault. 
Strażacy szybko opanowali sytu-
ację i ugasili pożar. Trwa ustalanie 
przyczyn i okoliczności pożaru.

◆ 1.06, także Na ul. katO-
Wickiej, jaDący SkuteRem 
ZDeRZył Się Z ReNaultem. 
Kierujący jednośladem z obra-
żeniami ciała trafił pod opie-
kę ratowników medycznych, 
a następnie został przewieziony 
do szpitala. Jak stwierdziła poli-
cja, kierowca osobowego renault, 
wykonując manewr skrętu w lewo 
z ul. Katowickiej w ul. Astrów, nie 
ustąpił pierwszeństwa kierujące-
mu skuterem. Ponadto okazało 
się, że kierowca osobówki nie 
posiada uprawnień do kierowa-
nia pojazdami. Po zakończeniu 
czynności zapadła decyzja o od-
holowaniu pojazdu na parking 
policyjny. Policjanci KMP Tychy 
prowadzą dalsze czynności w tej 
sprawie, która swój finał będzie 
miała w sądzie.
◆ 1.06 Na Dk 1 W RejONie 
SkRZyżOWaNia Z Dk 44 do-
szło do zderzenia osobowego re-
naulta, dostawczego fiata i tira 
scania. Ze wstępnych ustaleń 
policji wynika, że kierująca oso-
bówką, włączając się do ruchu 
z trasy DK 44 na trasę DK1, nie 
ustąpiła pierwszeństwa kierow-
cy ciężarówki. W wyniku tego 
wymuszenia osobówka po ude-
rzeniu przez ciężarówkę wpadła 
w poślizg i uderzyła w bariery 
energochłonne oraz w samochód 
dostawczy. Jedna z pasażerek re-
naulta trafiła pod opiekę ratow-
ników medycznych, a następnie 
została przewieziona do szpita-
la. Kierująca osobówką nie po-
czuwała się do winy i wyjaśnie-
niem tego zdarzenia zajmie się 
sąd. ls ●

– Chcemy, aby organizacje mia-
ły świadomość, że mogą liczyć 
na wsparcie miasta, stąd też do-
kładamy wszelkich starań, aby 
na przestrzeni lat współpraca 
ta była bardziej efektywna. Pre-
zydent Miasta Tychy dzięku-
je tyskim organizacjom poza-
rządowym za wszystkie formy 
aktywności, jakie podejmują, 
zapraszając do dalszej współ-
pracy, dotyczącej realizacji zadań 
na rzecz naszych mieszkańców 
– słyszymy w Wydziale Zdrowia 
i Spraw Społecznych UM. Poni-
żej opisujemy kilka form współ-
działania miasta z organizacjami 
pozarządowymi.

Podstawy współdziałania 
gminy z NGO określa roczny 
Program Współpracy miasta 
Tychy z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego, 
który jest dostępny na stronie 
Biuletynu Informacji Publicz-
nej, w zakładce Organizacje 
Pozarządowe. Są w nim opi-
sane zasady, zakres współpra-
cy finansowej, pozafinansowej 
oraz przewidziane prioryteto-
we zadania.

Organizacje pozarządowe 
mają do dyspozycji dwa po-
mieszczenia na I piętrze w bu-
dynku Centrum Balbina, przy 
ul. Barona 30 w lokalu nr 209. 
Wydział Spraw Społecznych 
i Zdrowia koordynuje udostęp-
nianie również adresu na siedzi-
bę grup założycielskich i NGO. 
Zasady korzystania z tych po-
mieszczeń określa regulamin 
stanowiący załącznik do Zarzą-
dzenia Prezydenta Miasta Tychy 
nr 0050/410/18 z dnia 6 grud-
nia 2018 r. Ponadto organizacje, 
które chciałyby skorzystać z lo-
kali będących własnością miasta 
mogą zapoznać się z Zarządze-
niem nr 0050/180/17 Prezyden-
ta Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 
2017 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad wynajmowania lo-
kali użytkowych stanowiących 
własność Miasta Tychy. Oba za-
rządzenia dostępne są na stro-
nie Biuletynu Informacji Pub-
licznej, w zakładce Zarządzenia 
Prezydenta.

Na stronie razemtychy.pl znaj-
duje się zakładka NGO poświę-
cona organizacjom pozarządo-
wym. Każda z organizacji może 
za jej pośrednictwem opubliko-
wać informacje na temat swo-

jej działalności. Aby tego doko-
nać wystarczy wysłać informację 
na adres: ngo@umtychy.pl. Po-
nadto wszystkie aktualne in-
formacje dla przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, do-
tyczące otwartych konkursów 
ofert, szkoleń czy konsultacji 
przesyłane są w formie newslet-
tera na skrzynkę poczty elektro-
nicznej. Zachęcamy do zapisania 
się poprzez platformę na stronie 
razemtychy.pl w zakładce NGO/
newsletter.

Miasto prowadzi również 
elektroniczną bazę tyskich 
NGO oraz profil na Faceboo-
ku Tychy–współpraca miasta 

z NGO. Na wniosek przedsta-
wicieli organizacji wszystkie in-
formacje zostają na bieżąco ak-
tualizowane.

Ponadto organizacje pozarzą-
dowe mogą skorzystać z oferty 
Regionalnego Ośrodka Wspar-
cia Ekonomii Społecznej RO-
WES 2.0. ROWES prowadzi za-
dania służące m.in.: tworzeniu 
środowiska przyjaznego rozwo-
jowi ekonomii społecznej oraz 
zachęcaniu różnych podmiotów, 
instytucji i osób do wspierania 
ekonomii społecznej. Przedsta-
wiciele NGO mogą też skorzy-
stać z usług doradczych prowa-

dzonych przez ROWES, w tym 
z doradztwa o charakterze: 
ogólnym, prawnym, kadrowo–
finansowym, biznesowym itp. 
Ponadto ROWES udziela dofi-
nansowania na: tworzenie miejsc 
pracy w nowych lub istniejących 
przedsiębiorstwach społecznych, 
wsparcie pomostowe i pakiety 
rozwojowe.

Do współpracy zaprasza Wy-
dział Spraw Społecznych i Zdro-
wia UM (tel. 32 776 34 59, www.
razemtychy.pl) oraz Fundacja 
Rozwoju Ekonomii Społecznej 
(tel. 501 696 644, www.ekono-
miaspoleczna.org.pl). Mn ●

MIasto dLa nGo-sóW
ważne DLA TySKIch ORGANIZAcjI POZARZąDOWych.
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organizacje pozarządowe, dziaŁające 
na terenie naszego Miasta, stanowią 
znaczny potencjaŁ spoŁeczny. 
tworzone są przez ludzi autentycznie 
zaangażowanych w probleMy spoŁeczne 
i zainteresowanych dziaŁaniaMi 
na rzecz Mieszkańców tychów. 
są odpowiedzialnyMi i koMpetentnyMi 
partneraMi Miasta w realizacji jego 
zadań, dotyczących różnych obszarów 
życia spoŁecznego i sposobów 
rozwiązywania trudnych probleMów.

Na przejściu dla pieszych nastolatek wjechał 
wprost pod nadjeżdżającego jeepa.

Na DK 1 zderzyły się trzy samochody: renault, dostawczy fiat i tir scania.
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z okazji dnia dziecka 
odbyŁ się konkurs 
dla dzieci i MŁodzieży 
szkóŁ podstawowych, 
którego zwycięzca 
przez jeden dzień peŁniŁ 
obowiązki prezydenta 
Miasta tychy. zadanieM 
MŁodych tyszan byŁo 
nagranie MateriaŁu 
wideo o teMatyce 
„Moje tychy”. wedŁug 
jurorskiego greMiuM 
najlepiej poradziŁa 
sobie uczennica iV klasy 
szkoŁy podstawowej 
nr 11 urszula szwed. 
1 czerwca o godz. 8 
przejęŁa ona obowiązki 
wŁodarza Miasta.

– Temat konkursu „Moje Tychy” 
dawał szerokie pole do interpre-
tacji. Zwycięska praca ujęła nas 
kreatywną koncepcją i spójnoś-
cią przekazu. Wizja i umiejęt-
ność wdrożenia swoich pomysłów 
w życie to niewątpliwie cechy do-
brego prezydenta miasta – mówi 
Ewa Grudniok, rzecznik prasowa 
Urzędu Miasta w Tychach.

Wygrał pomysł
Na konkurs wpłynęło osiem bar-
dzo różnych prac. Jury zapoznało 
się z formą teledysku, filmu z dro-
na, sekwencją zdjęć, a nawet spo-
tu wyborczego. – Praca przyszłej 
pani prezydent Uli wyróżniała 
się przede wszystkim ciekawym, 
spinającym całość nagrania kon-
ceptem. Odniosła się do bardzo 

popularnych w Tychach mozaik 
i kolejne obrazy budowała jak 
mozaikę właśnie, z której uło-
żyła spójny obraz naszego, czy 
też swojego miasta – powiedzia-
ła przewodnicząca Rady Miasta 
Barbara Konieczna, która zasia-
dała w komisji konkursowej.

Film dostępny jest w mediach 
UM Tychy, Prezydenta Mia-
sta Tychy oraz portalu tychy.pl. 
Wyróżnienia w konkursie otrzy-
mali: Antoni Pawlik (SP nr 22), 
Nikodem Preis (SP nr 17), Olaf 
Broź (SP nr 40), Michał Ksią-
żek (Zespół Szkół Muzycznych 

w Tychach), Kacper Ogórek (SP 
nr 40) i Wojciech Gwadera (SP 
nr 40).

1 czerwca, punktualnie o godz. 
8.30 w Urzędzie Miasta Tychy 
uczestnicy konkursu spotkali się 
z Prezydentem Miasta Tychy An-
drzejem Dziubą, Przewodniczącą 
Rady Miasta Tychy Barbarą Ko-
nieczną oraz przedstawicielami 
Młodzieżowej Rady Miasta Ty-
chy. Andrzej Dziuba podziękował 
wszystkim za udział w konkursie 
i zachęcał do zaangażowania w ży-
cie szkół, rad uczniowskich i sa-
morządów.

– Niestety nie ma czegoś ta-
kiego jak szkoła prezydentów. 
Ze swojego doświadczenia mogę 
powiedzieć, że niezwykle ważną 
cechą prezydenta jest umiejętność 
słuchania mieszkańców miasta, 
ale także swoich współpracowni-
ków. To ważne, by mieć zespół, 
któremu możesz zaufać, blisko 
siebie osoby na które możesz li-
czyć, specjalistów w swoich dzie-
dzinach. Żaden człowiek nie jest 
ekspertem we wszystkim – trze-
ba mieć tego świadomość. Cięż-
ka praca i dużo pokory – to tak-
że jest niezwykle ważne – mówił 

podczas spotkania z młodzieżą 
Andrzej Dziuba.

Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li gratulacje od prezydenta oraz 
upominki. Laureatce konkur-
su prezydent wręczył nominację 
na jednodniowe objęcie urzę-
du. I w tym momencie Urszula 
Szwed, uczennica klasy czwartej 
szkoły podstawowej została pre-
zydentem.

trudy prezydenckiego dnia
Panią prezydent czekał dzień pe-
łen wyzwań i emocji. Jej pierw-
szym punktem w kalendarzu było 
spotkanie z zarządem miasta: 
ustępującym prezydentem An-
drzejem Dziubą, skarbnikiem 
miasta – Urszulą Dryka, sekre-
tarz – Anetą Luboń-Stysiak, oraz 
zastępcami prezydenta: Hanną 
Skoczylas i Igorem Śmietańskim. 
Nowa prezydent dowiedziała się 
na czym polega praca szefa mia-
sta oraz jego najbliższych współ-
pracowników i jakie obowiązki 
na nich spoczywają. Na spotka-
niu pani prezydent zapoznała 
się z prezydenckim kalendarzem 
i obowiązkami, zasadami funk-
cjonowania urzędu i miasta oraz 
roli samego prezydenta, jego za-
stępców i poszczególnych wydzia-
łów, co skwitowała z rozbrajającą 
szczerością: – Dużo tego.

W trakcie rozmów zarządu 
poruszono również problemy 
do rozwiązania. Jednym z nich 
był brak interaktywnej tablicy 
w szkole do której chodzi Urszu-
la Szwed. – Bardzo lubię się uczyć 

i chodzić do szkoły, jednak w sali 
mamy klasyczną tablicę, po któ-
rej pisze się kredą. Są sale w na-
szej szkole, które mają nowoczes-
ne tablice interaktywne. Bardzo 
bym chciała, żebyśmy też taką 
mieli – wyznała prezydent Ula. 
Zarząd pochylił się nad postu-
latem i obiecał rozwiązać palą-
cy problem.

Wizytacje, kontrole, 
zarządzanie
Pani prezydent odwiedziła tak-
że Urząd Stanu Cywilnego oraz 
salę sesyjną, gdzie spotkała się 
z przewodniczącą RM Barbarą 
Konieczną, Tyską Radą Senio-
rów oraz przedstawicielami Mło-
dzieżowej Rady Miasta. Podczas 
swojego urzędowania wizytowa-
ła również Wodny Park Tychy 
i znajdujące się w nim Edukato-
rium. Skontrolowała postęp prac 
nad projektem Inteligentnego Sy-
stemu Zarządzania Ruchem oraz 
odwiedziła stadion GKS Tychy 
– w tym m.in. szatnie zawodni-
ków, murawę stadionu i lożę pre-
zydencką.

To był bardzo intensywny dzień. 
– Prezydent miasta ma strasznie 
dużo na głowie i jest bardzo za-
pracowanym człowiekiem – po-
wiedziała w rozmowie z nami. 
– Chyba bym nie chciała zostać 
prezydentem, to bardzo trudna 
praca – powiedziała w rozmowie 
z nami ustępująca prezydent Ur-
szula Szwed, uczennica czwartej 
klasy szkoły podstawowej posta-
ciowej. kaMil peszat ●

CZWartokLasIstka PrEZydEntEM 
andrzej dziuba WRAZ Z MłODZIEżOWą RADą MIASTA ZORGANIZOWALI cIEKAWy KONKuRS Z OKAZjI DNIA DZIEcKA. 
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Jednodniowa prezydent Tychów Ula Szwed wraz z przewodniczącą RM 
Barbarą Konieczną i prezydentem Andrzejem Dziubą.
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Prezydent Miasta Tychy
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy  

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

-  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. 
Zygmunta/Złotej, oznaczonej jako część działek nr 2407 i 2510/2415, o łącznej pow. 530 m2, 
na cele ogrodu przydomowego, na czas nieoznaczony,  

-  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy Alei 
Bielskiej, oznaczonej jako część działki nr 755/70, o pow. 2730 m2,  na cel: działalność spół-
ki prawa handlowego, w której miasto jest największym udziałowcem – targowisko, na czas 
nieoznaczony.  

reklama

komunikat

30 maja ok. godziny 17 dyżurny 
straży pożarnej otrzymał zgłosze-
nie o pożarze mieszkania w budyn-
ku wielorodzinnym przy ul. Kubi-
cy. Na miejsce natychmiast udali 
się strażacy, Zespół Ratownictwa 
Medycznego, patrol policji oraz po-
gotowie gazowe i energetyczne.

W momencie kiedy straża-
cy dotarli na miejsce pożar był 
ogromny. Płomienie były na tyle 
duże, że zagrażały mieszkańcom 
całego bloku. Nastąpił proces 
ewakuacji mieszkańców.

– Pożar zauważono o godz. 
17.07, zaś zgłoszenie wypłynęło 
o 17.08. Pierwszy podmiot ratow-
niczy przybył na miejsce o 17.15, 
zaś ugaszenie pożaru nastąpiło 
o 17.20. Działania zakończyliśmy 
o 21.25 – przybliża szczegóły Piotr 
Szojda komendant KM PSP w Ty-
chach. – Konieczne było usunięcie 
spalonych elementów z pogorzeli-
ska, sprawdzenie całego budynku 
i oszacowanie strat. W zdarzeniu 
poszkodowane zostały dwie oso-
by, lokatorzy mieszkania. Kobie-

ta odniosła poparzenia ramienia 
i przedramienia natomiast dzie-
cko odniosło poparzenie brzucha 
drugiego stopnia. Dowódca, który 
był na miejscu wskazał, że praw-
dopodobną przyczyną pożaru 
była nieostrożność przy korzy-
staniu z ekokominka zasilanego 
bioetanolem. Obecni na miejscu 
funkcjonariusze policji powoła-
li biegłego sądowego, który usta-
li dokładną przyczynę pożaru 
na potrzeby procesowe – dodał. 
kaMil peszat ●

Na orliku przy SP nr 10 odbył się 
w minionym tygodniu 8. Piknik 
Rodzin Zastępczych – to początek 
letniej edycji kampanii „Zaproś 
Miłość” promującej rodzicielstwo 
zastępcze. Wydarzenie skierowa-
ne było do rodzin zastępczych, 
ich dzieci, rodzin pomocowych 
oraz osób zainteresowanych peł-
nieniem funkcji rodziny zastęp-
czej. Na uczestników czekały 
liczne atrakcje m.in. dmuchań-
ce (ścianka wspinaczkowa, zjeż-
dżalnia, dmuchane kule), bańki 
mydlane, gra zespołowa, malo-
wanie twarzy i zajęcia sportowe. 
Ogromnym zainteresowaniem 
dzieci cieszył się wóz strażacki, 
który pojawił się na terenie pla-

cówki. Pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej cały 
czas byli do dyspozycji uczestni-
ków i odpowiadali na pytania.

– Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych do kontaktu z nami. 
Każdemu, kto zastanawia się nad 
zostaniem rodzicem zastępczym, 
pomożemy w podjęciu tej decy-
zji i przygotujemy do nowej roli. 
Dużo osób zastanawia się czy po-
doła, czy spełni wszystkie warunki, 
a warunek jest jeden. Mieć miłość 
i dobroć w sercu – mówi Iwona 
Rogalska dyrektor MOPS.

Szerzej temat instytucji rodziny 
zastępczej potraktujemy w jednym 
z najbliższych numerów „Twoich 
Tychów”. kp ●

1.06 rozpoczęŁa się 
4. edycja rowerowej 
stolicy polski. 
akcja potrwa 
do końca czerwca 
i swyM zasięgieM 
obejMie tychy oraz 
kilkadziesiąt innych 
Miast w caŁej polsce.

Głównym założeniem projektu 
jest promocja aktywnego wypo-
czynku, turystyki rowerowej i jaz-
dy rowerowej jako alternatywne-
go środka transportu przyjaznego 
środowisku. Pomysłodawcą Ro-
werowej Stolicy Polski jest mia-
sto Bydgoszcz, które w 2019 roku 
rozpoczęło akcję i tym samym za-
chęciło kilkadziesiąt innych miast 
z całej Polski.

Wydarzenie jest skierowa-
ne do wszystkich, którzy jeżdżą 
na rowerze i posiadają telefon ko-
mórkowy. Aby się włączyć wy-
starczy pobrać darmową aplikację 
Aktywne Miasta i wybrać miasto, 
dla którego chce się zbierać kilo-
metry. Aplikacja ma zasięg glo-
balny, dlatego każdy uczestnik, 
bez względu na miejsce, w któ-
rym się znajduje, może kręcić ki-
lometry dla swojej drużyny. Nie-
ważne czy będzie to wycieczka 
rekreacyjna, przejażdżka z dzieć-
mi czy droga, którą codziennie 

pokonujesz do pracy lub szkoły. 
Każdy kilometr się liczy.

Rywalizacja to nie tylko puchar, 
który można postawić w gablo-
cie urzędu miasta, to także szan-
sa na nowe stacje naprawy ro-
werów – dla najlepszych trzech 
miast oraz wyróżnienia indywi-
dualne, m.in. vouchery i zestawy 
kosmetyków.

tyszanie są ważni
Udział mieszkańców Tychów 
w akcji jest podwójnie ważny. 
Dane zgromadzone w aplikacji 
pomogą w sporządzeniu szcze-
gółowej statystyki, tzw. „mapy 
ciepła”, która wskaże organizato-
rom ulubione ścieżki i drogi ro-
werowe tyszan oraz jakie trasy 
obierali najczęściej. W ubiegło-
rocznej rywalizacji Tychy zajęły 
w klasyfikacji ogólnej 22. miejsce 
oraz drugie miejsce wśród miast 
o liczbie od 100 do 200 tys. miesz-
kańców. Tychom udało się zwycię-
żyć w liczbie przejechanych kilo-
metrów wśród wszystkich śląskich 
miast. Najlepszą grupą rowerowo
-sportową, kręcącą kilometry dla 
naszego miasta, został Klub Tury-
styki Kolarskiej Gronie Tychy.

Harmonogram akcji
W tym roku Tychy skupiają się 
na organizacji czterech rowero-

wych imprez, na których będzie 
można wykręcić dodatkowe kilo-
metry. Pierwszą był Tyski Nocny 
Rajd Rowerowy, który odbył się 4 
czerwca, a kolejnymi: 12.06 – Ro-
dzinna przygoda na kole – Rowe-
rowa gra miejska; 25.06 – Dokrę-
camy Koła – Tyski Nocny Rajd 
Rowerowy; 26.06 – 24. Ogólno-
polski Rodzinny Rajd Rowero-
wy organizowany przez MOSiR 
Tychy. Na 17 lipca zaplanowano 
Rowerowy Zlot Gwieździsty Pa-
procany Dzika Plaża, gdzie od-
będzie się podsumowanie rywa-
lizacji i wręczenie nagród.
arkadiusz dębowski ●

stoLICa na dWóCH 
kółkaCH
wystartowaŁa akcja „KRęcę DLA TychóW”.

trzeba się liczyć z kilkudniowymi utrudnieniami.

remonT na BudowlanyCh

ogień w kilka minut strawił mieszkanie.

pożar od komInka

piknik rodzin zastępczych.

zaproś mIłość

W najbliższy czwartek, 9 czerw-
ca ma ruszyć remont nawierzchni 
ul. Budowlanych. Prace potrwają 
kilka dni.

Nowa nakładka zostanie ułożo-
na na odcinku ul. Budowlanych 
pomiędzy skrzyżowaniem z ul. 
Edukacji i al. Bielską a tym przy 
Hotelowcu. Co ważne, wyremon-
towany zostanie jeden pas ruchu 
– prawy. W pierwszej kolejności 
stara nawierzchnia zostanie sfre-

zowana, a kolejno na tak przygo-
towanym podłożu ułożona zosta-
nie nowa asfaltowa nakładka.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
prosi kierowców o ostrożną jazdę 
i stosowanie się do znaków, po-
nieważ roboty będą generować 
utrudnienia w ruchu. Remont 
ma potrwać do końca tego tygo-
dnia, przy czym tempo prac uza-
leżnione jest od warunków atmo-
sferycznych. ak ●

Wóz strażacki cieszył się sporym zainteresowaniem najmłodszych.
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reklama

iNacZej Na cZyStejFlash

23 maja nastąpiła zmiana organizacji ruchu na ul. czystej na odcinku od ul. cyganerii do 
al. Bielskiej. Obecnie obowiązuje tam ruch jednokierunkowy. Zmiana nastąpiła na wniosek 
mieszkańców oraz ze względu na pobliską szkołę podstawową. Ruch jednokierunkowy 
odbywa się od ul. cyganerii do al. Bielskiej. Zmiana organizacji została oznakowana. Mn  ●

M
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W czwartek, 2.06 uruchomiono 
sygnalizacje świetlne na dwóch 
skrzyżowaniach w ciągu al. Nie-
podległości. Pierwsze z nich znaj-
duje się przy domu handlowym 
A-Z, drugie przy pawilonie „Tę-
cza”. W tych miejscach jeździ się 
już bez utrudnień.

Jak informuje Miejski Zarząd 
Ulic i Mostów, oba skrzyżowania 
– zarówno to u zbiegu al. Niepod-
ległości z ul. Wyszyńskiego, jak  
al. Niepodległości ul. Grota Ro-
weckiego – modernizowane były 
w ramach Inteligentnego Syste-
mu Zarzadzania i Sterowania 
Ruchem (ITS). W obu miejscach 
wymieniona została sygnaliza-
cja świetlna wraz ze sterownika-
mi i w miniony czwartek zosta-
ły uruchomione nowe programy 
pracy sygnalizacji.  Ponadto na 
skrzyżowaniu al. Niepodległo-
ści z ul. Grota Roweckiego uło-
żono nową asfaltową nawierzch-
nię oraz skorygowano jeden łuk 
skrzyżowania.

Znacznie szerszy zakres prac 
prowadzony był na skrzyżowaniu 
al. Niepodległości z ul. Wyszyń-
skiego. Po przebudowie zyskało 
ono nową geometrię i nawierzch-
nię wraz z konstrukcją, zostały 
zabudowane wyspy kanalizujące 
ruch oraz skorygowane chodniki 
wraz z drogami rowerowymi. W 
rejonie skrzyżowań trwają jeszcze 
prace porządkowe. Odbiór orga-
nizacji ruchu i osiągnięcie peł-

nej funkcjonalności sygnalizacji 
planowane jest do końca miesią-
ca. Sygnalizacją na tych dwóch 
skrzyżowaniach oraz na 37 in-
nych będzie sterował ITS.

– System nie ma jeszcze swojej 
pełnej funkcjonalności – wyjaś-
nia Artur Kruczek, dyrektor Miej-
skiego Zarządu Ulic i Mostów w 
Tychach – Pamiętajmy, że inwe-
stycja jest w toku. Póki co przygo-
towujemy miasto na, kolokwialnie 
mówiąc, wpięcie poszczególnych 
sygnalizacji do Inteligentnego Sy-
stemu Zarządzania i Sterowania 
Ruchem. Korzyści, jakie niesie ze 
sobą ITS, zobaczymy dopiero po 
uruchomieniu, a następnie po ka-
libracji całego ITS-u, co ma mieć 
miejsce do końca 2022 roku. In-
nymi słowy, z chwilą uruchomie-
nia systemu rozpocznie się proces 
kalibracji, a zatem system będzie 
„uczył się” jak reagować w kon-
kretnych przypadkach. To ozna-
cza, że na efekty i ocenę trzeba 
będzie jeszcze poczekać.

Przypomnijmy, że prace nad 
budową systemu ITS w Tychach 
rozpoczęły się w 2019 r. i potrwają 
do połowy 2022. Całkowity koszt 
wraz z przebudową skrzyżowań 
to prawie 120 mln zł, z czego bli-
sko 85 procent stanowi dofinan-
sowanie z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, z puli 
na tzw. niskoemisyjny transport 
miejski dla wydatków kwalifiko-
wanych. Mn ●

koniec utrudnień na dwóch skrzyżowaniach – przy domu handlowym AZ i SDK Tęcza.

ITS fInISzuje

PodWyżka jEst, CHoć MnIEjsZa
zaMieszanie z cenaMi biletów NA PODRóż POcIąGAMI.

koleje Śląskie: 
po podwyżce, czyli 
„uproszczeniu”, 
nastąpiŁa obniżka czyli 
„optyMalizacja”.

Przed dwoma tygodniami Ko-
leje Śląskie poinformowały 
o „uproszczeniu” cennika biletów, 
co w praktyce oznaczało kolejną 
podwyżkę cen. Podwyżka okaza-
ła się wcale niemała, bo sięgała 
kilkudziesięciu procent, a w nie-
których przypadkach ponad 100 
procent. To „upraszczanie” cen-
nika oznaczało m.in. likwidację 
części ulgi i zniżek, które do tej 
pory obowiązywały; nie ma już 
na przykład tańszych biletów 
na przejazdy poza tzw. szczyta-
mi przewozowymi.

Więcej za mniej
Przed podwyżką normalny bi-
let jednorazowy za przejechanie 
10 km kosztował 4,50, natomiast 
od 16.05 już za 5 km trzeba było 
zapłacić 5 zł. A zatem płacimy 
więcej za… znacznie mniej.

Nic zatem dziwnego, że przez 
media przetoczyła się fala kryty-

ki. Niektórzy eksperci wskazy-
wali, iż biorąc pod skalę wzrostu 
cen, może się wkrótce okazać, 
że podróżowanie Kolejami Ślą-
skimi przestanie być opłacalne, 
gdyż ceny biletów autobusowych 
są niższe, a poza tym nie obo-
wiązują już żadne obostrzenia. 
Podwyżka mogła spowodować 
odpływ pasażerów z Kolei Ślą-
skich, spadek przychodów spółki 
i w efekcie systematyczne zmniej-
szania liczby połączeń. Wystar-
czy porównać. Obecnie cena bi-
letu autobusowego ZTM między 
dwoma gminami to 5 zł, a ulgo-
wy – 2,50 zł. Miesięczny między 
dwoma gminami to 139 zł (ulgo-
wy – 69,50), natomiast za 159 zł 
można przez miesiąc podróżować 
po całej sieć ZTM.

na pięciu trasach
1 czerwca Koleje Śląskie wydały 
komunikat, w którym czytamy: 
„zgodnie z Państwa głosami, po za-
kończonej optymalizacji w Kole-
jach Śląskich, informujemy o ob-
niżkach biletów na następujących 
trasach: Katowice – Tychy Lodo-
wisko, cena biletu jednorazowe-

go to 5,50 zł, biletu miesięcznego 
to 142 zł, Mysłowice – Oświęcim, 
cena biletu jednorazowego to 7 zł, 
biletu miesięcznego to 180 zł, Ka-
towice – Lubliniec, cena biletu 
jednorazowego to 15 zł, biletu 
miesięcznego to 310 zł, Rybnik – 
Racibórz, cena biletu jednorazo-
wego to 10 zł, biletu miesięcznego 
to 210 zł oraz Racibórz – Chałupki, 
cena biletu jednorazowego to 7 zł, 
biletu miesięcznego to 165 zł.

obniżka, ale i tak podwyżka
Porównajmy zatem: przed 16 maja 
normalny bilet z dworca PKP 
w Tychach do dworca w Katowi-
cach kosztował 4,50 zł, po pod-
wyżce – 7 zł, a zatem wzrost ceny 
wynosił 56 procent (podwyżka 
objęła również bilety miesięcz-
nych – ze 120 zł do 165 zł). Te-
raz – w wyniku „optymalizacji” 
bilet normalny Tychy Lodowi-
sko – Katowice kosztuje 5,50 zł. 
To oznacza, że Koleje Śląskie naj-
pierw podwyższyły cenę biletu 
o 2,50 zł, teraz obniżyły, jednak 
nie wróciły do cen sprzed pod-
wyżki wprowadzonej 16 maja 
na tej trasie, czyli w konsekwencji 

z Tychów do Katowice zapłacimy 
o złotówkę więcej.

„Obniżki” dotyczą wspomnia-
nych pięciu tras, bez zmian nato-
miast pozostają ceny biletów Ko-
lei Śląskich na innych najczęściej 
uczęszczanych przez tyszan tra-
sach (ceny jednorazowych bile-
tów normalnych): Tychy Lodowi-
sko – Dworzec PKP w Dąbrowie 
Górniczej wynosiła 11,50 zł, 
po „ujednoliceniu” – 14 zł: Ty-
chy – Bielsko-Biała Główna – 
podwyżka z 11,50 zł na 14 zł, Ty-
chy – Wisła Uzdrowisko – z 19 zł 
do 21 zł, Tychy – Cieszyn przez 
Zabrzeg z 18 zł do 20 zł, Tychy – 
Cieszyn przez Czechowice-Dzie-
dzice z 18 do 21 zł.

W nowym cenniku Kolei Ślą-
skich bez zmian pozostały na-
tomiast oferty specjalne takie 
jak: Senior 60+, Rodzina/Śląskie 
dla Rodziny – KDR, przejaz-
dy na podstawie biletów grupo-
wych oraz biletów zintegrowa-
nych (Superpakiet i Superbilet), 
a także przejazdy z wykorzysta-
niem biletów sieciowych Sile-
sia24/Eurosilesia24.
leszek sobieraj ●

Przez skrzyżowanie Niepodległości z Wyszyńskiego można już przejeżdżać bez przeszkód.
M
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Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż prawa własności 
do nieruchomości niezabudowanych, położonych w tychach U ZBIEGU ULIC BESKIDZKIEJ I OŚWIĘCIMSKIEJ

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, położone w Tychach u zbiegu ulic Beskidzkiej i Oświęcimskiej, oznaczone w ewidencji gruntów jako:
Nieruchomość nr 1
• działka 1224/121 o pow. 0,2233 ha, użytek RIVa, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_7.1224/121, księga wieczysta prowadzona jest dla 6 nieruchomości o łącznej 

powierzchni 0,8177 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.
• działka 447/121 o pow. 0,5134 ha, użytek RIVa, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_7.447/121, księga wieczysta prowadzona jest dla 1 nieruchomości o łącznej powierzchni 

0,5134 ha, a działka wpisana jest pod nr 1.
• działka 642/121 o pow. 0,2553 ha, użytek RIVa, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_7.642/121, księga wieczysta prowadzona jest dla 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 

0,8177 ha, a działka wpisana jest pod nr 1.
• działka 3404/121 o pow. 0,0941 ha, użytek RIVa, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_7.3404/121, księga wieczysta prowadzona jest dla 6 nieruchomości o łącznej 

powierzchni 0,8177 ha, a działka wpisana jest pod nr 5.
• działka 3405/121 o pow. 0,1216 ha, użytek RIVa, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_7.3405/121, księga wieczysta prowadzona jest dla 6 nieruchomości o łącznej 

powierzchni 0,8177 ha, a działka wpisana jest pod nr 6.
• działka 1222/121 o pow. 0,3632 ha, użytek Bz, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator nr 247701_1.0001.AR_7.1222/121, księga wieczysta prowadzona jest dla 4 nieruchomości o łącznej 

powierzchni 2,0036 ha, a działka wpisana jest pod nr 1.
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI: 1,5709 ha

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

powierzchni 0,9210 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.
• działka 1332/1 o pow. 0,1241 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator nr 247701_1.0004.AR_1.1332/1, księga wieczysta prowadzona jest dla 3 nieruchomości o łącznej 

powierzchni 0,9214 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI: 0,9131 ha

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

powierzchni 0,9214 ha, a działka wpisana jest pod nr 3.
• działka 763/1 o pow. 0,9166 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice k. m. 1, identyfikator nr 247701_1.0004.AR_1.763/1, księga wieczysta prowadzona jest dla 1 nieruchomości o łącznej 

powierzchni 0,9166 ha, a działka wpisana jest pod nr 1.
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI: 1,3962 ha

Nieruchomość nr 4
• działka 1387/2 o pow. 0,5617 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator nr 247701_1.0004.AR_1.1387/2, księga wieczysta prowadzona jest dla 2 nieruchomości o łącznej 

powierzchni 0,6057 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.
• działka 1395/2 o pow. 0,8169 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator nr 247701_1.0004.AR_1.1395/2, księga wieczysta prowadzona jest dla 2 nieruchomości o łącznej 

powierzchni 0,8823 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.
• działka 1393/2 o pow. 0,2059 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator nr 247701_1.0004.AR_1.1393/2, księga wieczysta prowadzona jest dla 2 nieruchomości o łącznej 

powierzchni 0,2218 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.
• działka 1391/2 o pow. 0,2370 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator nr 247701_1.0004.AR_1.1391/2, księga wieczysta prowadzona jest dla 2 nieruchomości o łącznej 

powierzchni 0,2831 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.
• działka 1389/2 o pow. 0,0630 ha, użytek dr, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator nr 247701_1.0004.AR_1.1389/2, księga wieczysta prowadzona jest dla 2 nieruchomości o łącznej 

powierzchni 0,0653 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI: 1,8845 ha

 
Cena wywoławcza za nieruchomość nr 1 wynosi 3 407 000,00 zł netto
Cena wywoławcza za nieruchomość nr 2 wynosi 1 980 000,00 zł netto
Cena wywoławcza za nieruchomość nr 3 wynosi 3 028 000,00 zł netto
Cena wywoławcza za nieruchomość nr 4 wynosi 4 087 000,00 zł netto

Do cen osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości. Aktualnie stawka ta wynosi 23%.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 102 (I piętro), w dniu 15.09.2022 roku o godz. 10:00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu są: wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki tj.:
340 700,00 zł za nieruchomość nr 1; 198 000,00 zł za nieruchomość nr 2; 302 800,00 zł za nieruchomość nr 3; 408 700,00 zł za nieruchomość nr 4;
oraz złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów określonych w regulaminie przetargów najpóźniej w terminie do 2 września 2022 roku. 
Regulamin przetargów jest dołączony do ogłoszenia o przetargu oraz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy https://bip.umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/73569. Treść 
ogłoszenia wraz z warunkami są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.umtychy.pl w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.umtychy.pl. Informacje w tej sprawie są 
również udzielane telefonicznie pod numerem (32) 776-37-19 od poniedziałku do środy w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13.30. 

Prezydent Miasta Tychy
7 czerwca 2022 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla C w rejonie ulic: 
Harcerskiej, Cienistej, Alei Niepodległości, Grota-Roweckiego i linii kolejowej w 

Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 czerw-
ca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu 
Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu. [1],[2]
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się 30 czerwca 2022 r. o godzinie 16:30 w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 102, piętro I [1],
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie 
oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 28 lipca 2022 r.  [3]
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,  
z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w formie: [4]
•	 tradycyjnej - do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
•	 elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap: /UMTychy/skrytka), 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym,

•	 poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które 
zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Tychy (zakładka: Prawo lokalne → Zarządzenia Prezydenta Miasta). [5]
W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady 
Miasta Tychy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu miejscowego. [6]
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą 
również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy 
(zakładka: Zamierzenia władzy → obwieszczenia → zagospodarowanie przestrzenne → 2022 
Czerwiec).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej). [7]

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

Podstawa prawna:
[1]  art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) - zwany dalej u.p.z.p.;
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029);
[3] art. 18 ust. 1 oraz art. 17 pkt. 11 – u.p.z.p.;
[4] art. 18 ust 2 oraz art. 8c – u.p.z.p.;
[5] art. 17 pkt. 12 – u.p.z.p.;
[6] art. 20 ust. 1 – u.p.z.p.;
[7] art. 8a ust 1 oraz art. 17a – u.p.z.p.;

Prezydent Miasta Tychy
7 czerwca 2022 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla 
Wilkowyje w Tychach – etap V wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 
czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki 
Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu. 
[1],[2]
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się 7 lipca 2022 r. o godzinie 16:30 w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 102, piętro I [1],
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie oddzia-
ływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 28 lipca 2022 r.  [3]
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,  
z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, w formie: [4]
•	 tradycyjnej - do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
•	 elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap: /UMTychy/skrytka), 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym,

•	 poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które 
zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Tychy (zakładka: Prawo lokalne → Zarządzenia Prezydenta Miasta). [5]
W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady 
Miasta Tychy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu miejscowego. [6]
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą rów-
nież na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: 
Zamierzenia władzy → obwieszczenia → zagospodarowanie przestrzenne → 2022 Czerwiec).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej). [7]

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 

/-/ mgr Igor Śmietański
Podstawa prawna:
[1]  art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) - zwany dalej u.p.z.p.;
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029);
[3] art. 18 ust. 1 oraz art. 17 pkt. 11 – u.p.z.p.;
[4] art. 18 ust 2 oraz art. 8c – u.p.z.p.;
[5] art. 17 pkt. 12 – u.p.z.p.;
[6] art. 20 ust. 1 – u.p.z.p.;
[7] art. 8a ust 1 oraz art. 17a – u.p.z.p.;

komunikaty
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reklama

35 pań i panów wzięło udział 
w pierwszej Tyskiej Spartakia-
dzie Seniorów, którą w piątek, 
3.06 rozegrano na Arenie Lek-
koatletycznej.

Można powiedzieć, że były 
to historyczne zawody, bowiem nie 
tylko rozegrano pierwszą edycję 
spartakiady, ale w ogóle pierwsze 
zawody na obiekcie, który odda-
no w grudniu 2020 roku. Imprezę 
zorganizowała Tyska Rada Senio-
rów i MOSiR pod patronatem pre-
zydenta Andrzeja Dziuby.

Spartakiadę rozpoczął bieg 
na 60 m pań, a potem rozegra-

no pozostałe konkurencje wielo-
boju: nordic walking na 500 m, 
pchnięcie kulą, rzut piłką lekar-
ską do tyłu, tor przeszkód, rzu-
ty do kosza. Rywalizowano także 
na rowerze stacjonarnym – kto 
pokona najdłuższy dystans w cią-
gu 10 minut.

A oto czołowe „10” wieloboju: 
1. Wanda Niklewicz (547 pkt), 
2. Grażyna Kaszuba (355), 3. Te-
resa Janeczko (354), 4. Krysty-
na Jamińska (328), 5. Ewa Gruca 
(308), 6. Jadwiga Świerz (305), 7. 
Halina Krakowiak (270), 8. Kry-
styna Piotrowska-Socha (246), 

9. Danuta Kużaj (242), 10. Da-
nuta Łękawa (232) oraz 1. Bog-
dan Kaszuba (469), 2. Jan Si-
tarz (436), 3. Adam Ryś (425), 4. 
Antoni Kużaj (389), 5. Jan Bło-
chowiak (373, 6. Edward Dok-
tór 324, 7. Marek Pawlak (285), 
8. Ireneusz Roszyk (260), 9. Je-
rzy Lysko (211), 10. Marian Sa-
gan (209).

Rower stacjonarny: 1. Jadwi-
ga Świerz, 2. Krystyna Jamińska, 
3. Dorota Łękawa oraz 1. Bog-
dan Kaszuba, 2. Marek Pawlak, 
3. Edward Doktór. 
ls ●

już po raz piąty 
w tychach odbyŁa 
się senioriada, 
czyli wielkie Święto 
seniorów. kilkaset 
osób odwiedziŁo 
ogród Miejskiego 
centruM kultury, 
gdzie czekaŁy na nich 
liczne atrakcje oraz 
Medale dla najlepszych 
uczestników 
spartakiady, o której 
piszeMy obok. iMpreza 
w tychach odbywa się 
od 2017.

Pierwsze dwie edycje Senioria-
dy miały miejsce na placu Ba-
czyńskiego, w 2019 r. naszych 
seniorów gościł OW Paprocany. 
W 2020 r. ze względu na pan-
demię władze miasta zdecydo-
wały się zaniechać wydarzenia, 
które wróciło w 2021 r. i odbyło 
się w ogrodzie MCK. – To dla 
nas ogromnie ważne wydarze-
nie – mówił Igor Śmietański, za-
stępca prezydenta do spraw go-
spodarki przestrzennej. – Bardzo 
się cieszę, że 5. Senioriada staje 
się właśnie faktem, bo pomimo 
deszczowej pogody, ta impreza 
doskonale wpisuje się w wiosen-
no-letnią aurę czerwca. W na-
szym mieście żyje 35 tys. senio-
rów 60+. Ta liczba podkreśla jak 
ważnym elementem naszego ży-
cia społecznego jesteście. Z tego 
miejsca w imieniu prezyden-

ta Andrzeja Dziuby, chciałbym 
podkreślić, że tyskie władze i ty-
ski samorząd są z wami. Liczne 
wydarzenia, takie jak to, mają 
za zadanie integrowanie środo-
wisk senioralnych. Prężnie dzia-
łająca Tyska Rada Seniorów czy 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
to instytucje, z którymi jeste-
śmy w stałej współpracy. Jesz-
cze raz życzę wam wszystkiego 
najlepszego z okazji waszego ty-

skiego święta – dodał zastępca 
prezydenta.

Do życzeń przyłączała się prze-
wodnicząca Rady Miasta Barbara 
Konieczna. – Sama jestem senior-
ką, więc to również moje święto. 
Chciałabym państwu serdecznie 
pogratulować świetnych wyników 
podczas Spartakiady. Jej pierw-
sza edycja pokazała, że tyscy se-
niorzy bardzo lubią rywalizację 
sportową. Warto jednak podzię-

kować osobom, które bezpośred-
nio odpowiadają za zorganizowa-
nie tych wspaniałych wydarzeń. 
W pierwszej kolejności chciała-
bym podziękować Małgorzacie 
Król dyrektor MCK, która wraz 
ze swoim zespołem od 6 miesię-
cy pracowała nad tym wydarze-
niem. Podziękowania należą się 
również Marcinowi Staniczkowi, 
dyrektorowi Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, który to odpo-

wiedzialny był za zorganizowa-
nie pierwszej tyskiej Spartakiady. 
Dziękuję również Urszuli Polu-
biec, Joannie Kucz-Pieczce, Ha-
linie Krakowiak, Teresie Janecz-
ko oraz wam za to, że tak licznie 
i chętnie uczestniczycie w tych 
wydarzeniach.

Pogoda, inaczej niż humo-
ry, tego dnia nie dopisała. Nie 
przeszkodziła jednak w dobrej 
zabawie. Na odwiedzających te-

ren MCK czekała wystawa ma-
larstwa i rękodzieła, słodkie po-
częstunki, stolik do brydża oraz 
oczywiście tańce i śpiew. Orga-
nizator na początek zaplano-
wał występy seniorów. Zespół 
Ludowy „Tęcza” z TSM Oskard 
otworzył imprezę walcem, gru-
pa z Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej „Wrzos” zaśpiewała 
największe przeboje swojej mło-
dości, na scenie pojawili się rów-
nież zespół muzyczno-wokalny 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku (męski i żeński), członkowie 
Klubu Seniora Platyna przy In-
ternationaler Bund Polska oraz 
Stowarzyszenie Promocji Tańca 
i Rekreacji.

Pozytywna energia seniorów 
przegoniła chmury i wśród sło-
necznych promieni pod sceną 
rozpoczęły się tańce do koncer-
tujących na scenie Aleksandry 
Hofman i Michała Bielskiego. 
Teatr HoM zaprezentował swoją 
popisową pantomimę „Monsieur 
Charlie”. A na finał organizator 
przygotował występ Ingi Papkali 
oraz półfinalisty programu „The 
Voice Senior” Romualda Arda-
nowskiego.

Wydarzenie pod patronatem 
prezydenta Tychów Andrze-
ja Dziuby zorganizowali: Tyska 
Rada Seniorów, Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, Miejskie Centrum 
Kultury w Tychach oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
kaMil peszat ●

ŚWIęto 35 tysIęCy
senioriada, chOć POD DESZcZOWą chMuRKą, OKAZAłA SIę ŚWIETNą ZABAWą.

Seniorzy wypełnili w sobotę ogród Miejskiego Centrum Kultury.
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w wieloboju i na rowerze stacjonarnym.

pIerwSza Taka SparTakIada

Pamiątkowe zdjęcie uczestników seniorskiej spartakiady.
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Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

PREZYDENT MIASTA TYCHY OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI 
NIERUCHMOŚCI PRZYLEGŁYCH NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI DO NIERUCHOMOŚCI 

NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W TYCHACH PRZY ALEI PIŁSUDSKIEGO
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, położona w Tychach przy alei Piłsudskiego (obręb Paprocany, k. m. 3), oznaczona w ewidencji 
gruntów jako działka nr 2567/83 o pow. 154 m2 (użytek Bi), identyfikator nr 247701_1.0006.AR_3.2567/83, zapisana w księdze wieczystej Sądu 
Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy. Księga wieczysta prowadzona jest dla 17 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,9759 
ha, przedmiotowa działka wpisana pod numerem 8;

Cena wywoławcza działki nr 2567/83 do I przetargu wynosi 53 000,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży 
nieruchomości. Aktualnie stawka ta wynosi 23%. 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 102 (I piętro), 
w dniu 19.07.2022 roku o godz. 11:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu są: wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki tj. 5 300,00 zł oraz złożenie stosownych 
oświadczeń i dokumentów określonych w regulaminie przetargów najpóźniej w terminie do 8 lipca 2022 roku. 
Regulamin przetargów jest dołączony do ogłoszenia o przetargu oraz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy https://bip.um-
tychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/73569. Treść ogłoszenia wraz z warunkami są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.
umtychy.pl w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.umtychy.pl. Informacje w tej sprawie są również udzielane telefonicznie pod nu-
merem (32) 776-37-19 od poniedziałku do środy w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13.30. 

komunikaty

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

Punkt nr 1
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji prowadzony 
przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach

Wielofunkcyjny Budynek Usługowy 
„Balbina Centrum”

ul. Barona 30, lokal nr 212, piętro I

od poniedziałku do piątku
9.00 - 13.00

Punkt nr 2
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji prowadzony 
przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Nowokościelna 27

od poniedziałku do piątku 
13.00 - 17.00

Punkt nr 3
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej 
mediacji prowadzony przez organizację pozarządową

Wielofunkcyjny Budynek Usługowy 
„Balbina Centrum”

ul. Barona 30, lokal nr 212, piętro I

od poniedziałku do piątku
13.30 - 17.30

Punkt nr 4
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej 
mediacji prowadzony przez organizację pozarządową

ul. Grota Roweckiego 42 p. 327  
piętro III

od poniedziałku do piątku
8.00 - 12.00

Punkt nr 5
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji prowadzony 
przez organizację pozarządową

ul. Grota Roweckiego 42 p. 327
piętro III

od poniedziałku do piątku
12.30 - 16.30

Zapisy przyjmowane są:
- telefonicznie pod nr tel. 32 776-30-31 w godzinach pracy urzędu lub
- elektronicznie poprzez email npp@umtychy.pl lub poprzez stronę np.ms.gov.pl
- osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49.

Zadanie sfinansowano ze środków miasta Tychy pozyskanych w ramach dotacji z budżetu państwa.

za naMi Vi edycja 
wojewódzkiego 
konkursu wiedzy 
o regionie silesia 
incognita, 
organizowana przez 
MuzeuM Miejskie 
w tychach i szkoŁę 
podstawową nr 
37 z oddziaŁaMi 
dwujęzycznyMi 
iM. kornela 
Makuszyńskiego. 
konkursowi patronuje 
Łukasz kohut, poseŁ 
do parlaMentu 
europejskiego iX 
kadencji, który 
uFundowaŁ gŁówną 
nagrodę – wyjazd 
do parlaMentu 
europejskiego 
w brukseli.

W sobotę, 4 czerwca w Tyskiej 
Galerii Sportu spotkało się 30 naj-
lepszych zespołów, wyłonionych 
w I etapie konkursu, by zmie-
rzyć się w finale. Składał się on 
z dwóch części. W pierwszej 
uczniowie odpowiadali na py-
tania zadawane przez ekspertów 
– m.in. o tytuł książki dla dzieci 
napisanej przez Horsta Eckerta 
(Janoscha), w której bohaterami 
są Tygrysek i Miś, w którym roku 
Sejm Ustawodawczy przyjął usta-
wę o powołaniu Sejmu Śląskiego 
oraz o nazwiska posłanek do Sej-
miku Śląskiego w okresie między-
wojennym. Następnie na podsta-
wie krótkich sylwetek trzeba było 
odgadnąć wybitne postacie Śląza-
czek i Ślązaków (m.in. noblistki 
z fizyki Marii Goeppert-Mayer 
i księcia Władysława Opolczyka, 
który sprowadził na Jasną Górę 

obraz Matki Boskiej). Było też 
wiele innych pytań, np. czego nie 
było wolno robić nauczycielkom 
w autonomicznym woj. śląskim? 
(wyjść za mąż i mieć dzieci – za-
braniała tego tzw. ustawa celiba-
towa) oraz w jakim zaborze zna-
lazł się Śląsk? (Śląsk nie był pod 
zaborami, bo administracyjnie 
należał do Prus).

Do ścisłego finału awansowa-
ło sześć drużyn, które ostatecznie 
zdobyły następujące lokaty:
i miejSce: Aleksandra Affek 
i Wiktoria Doktor z SP im. Wil-
helma Gawlikowicza w Bojszo-
wach – 20 pkt,
ii miejSce ex aequO: Bartosz 
Janyga i Antoni Miłowski z SP nr 
5 w Rybniku oraz Konrad Mercik 
i Igor Mol z SP nr 25 im. Juliusza 
Słowackiego w Rudzie Śląskiej 
– po 15 pkt,
iii miejSce: Aleksandra Filipow-
ska i Paulina Piksa z SP w Gogo-
łowej – 12 pkt,
iV miejSce: Sonia Nieć i We-
ronika Steć (opiekunka: Bożena 
Grzyś) –  SP nr 17 w Tychach 
– 11 pkt,
V miejSce: Mateusz Koźbiał 
i Wojciech Nyga z SP im. Wil-
helma Gawlikowicza w Bojszo-
wach – 6 pkt.

Pomysłodawcą konkursu i jed-
nym z jego głównych organizato-
rów jest Marcin Melon, nauczy-
ciel języka angielskiego w SP nr 
37, twórca autorskich programów 
nauczania o Śląsku, a także pisarz 
i dziennikarz.

– Poziom konkursu rośnie 
z roku na rok. O ile pytania przy-
gotowane przez nas, organizato-
rów, okazywały się do pokonania, 
to goszczący na ekranie eksper-
ci nie mieli litości dla uczestni-

ków – powiedział. – Tym bardziej 
trzeba docenić sukces dziouszek 
z Bojszów, Aleksandry Affek 
i Wiktorii Doktor, które na me-
cie wyraźnie (aż o 5 pkt) wyprze-
dziły rywali z Rudy Śląskiej (au-
torów najwyżej ocenionej pracy 
eliminacyjnej) i z Rybnika. Warto 
podkreślić, że w czołowej szóst-
ce znalazły się aż dwie drużyny 
z bojszowskiej SP im. Wilhelma 
Gawlikowicza, co pokazuje wy-
raźnie jakość edukacji regionalnej 
w tej szkole. Jednak nawet zwy-
ciężczynie, w rozmowie z patro-
nem honorowym Łukaszem Ko-
hutem, podkreślały, że pierwsza 
konkurencja sprawiła im sporo 
problemów. Ola i Wiktoria spę-
dzą zatem trzy dni w Parlamencie 
Europejskim, jednak na podziw 
organizatorów zasłużyły wszyst-
kie drużyny, jakie zakwalifikowa-
ły się do finału.

– Cieszę się, że po raz kolejny 
mogę patronować temu wyda-
rzeniu i że znów będę mógł goś-
cić w Brukseli naszych uczniów 
– powiedział Łukasz Kohut. – Ta-
kie inicjatywy utrwalają naszą mi-
łość do Śląska, a myślę, że i do Unii 
Europejskiej, bo Śląsk, jako nasza 
mała ojczyzna, jest przecież częś-
cią Unii. Jakiś czas temu zorgani-
zowałem konferencję w Parlamen-
cie Europejskim „Śląsk w Europie” 
z udziałem z prof. Małgorzata My-
śliwiec, Szczepana Twardocha 
i  Adama Bodnara. Mówiliśmy 
o śląskiej tożsamości, o języku 
śląskim. W ślad za tym opraco-
wałem pierwszą rezolucję Parla-
mentu Europejskiego, która wzy-
wa polski parlament oraz polski 
rząd do uznania języka śląskiego 
za język regionalny.
leszek sobieraj ●

Pod jakIM ZaborEM 
był ŚLąsk?
rozdano nagrody W WOjEWóDZKIM KONKuRSIE WIEDZy O REGIONIE SILESIA INcOGNITA 2022.

Zwyciężczynie Aleksandra Affek i Wiktoria Doktor ze Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach 
pojadą w nagrodę do Brukseli. Na zdjęciu z opiekunką Lucyną Wałach i europosłem Łukaszem Kohutem.
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Piąta edycja organizowanego przez 
Miejskie Centrum Kultury w Ty-
chach cyklu rozpoczęła się 27 maja 
od seansu filmu pt. „Moje wspania-
łe życie” w reżyserii Łukasza Grze-
gorzka. Już w piątek 10 czerwca 
wszystkie chętne osoby mogą wy-

brać się do ogrodu Miejskiego Cen-
trum Kultury w Tychach przy ul. 
Bohaterów Warszawy 26, by obej-
rzeć film „O nieskończoności” 
w reżyserii Roya Anderssona.

W ramach plenerowego Kina 
FreeLove zaplanowano jeszcze 

następujące seanse: 24 czerwca 
– „Weselny toast” (2020), 9 lipca 
– „C’mon C’mon” (2021), 23 lip-
ca – „Aida” (2020), 6 sierpnia – 
„W co grają ludzie” (2020), 20 sierp-
nia – „W sieci” (2016), 2 września 
– „Na rauszu” (2020). ad ●

seanse aż do 2 września.

fIlmy pod Chmurką
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LISTA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W TYCHACH
JEDNOSTKA DANE TELEADRESOWE ZAKRES PORADNICTWA DOSTEPNOŚĆ (dni i godziny) KRYTERIA DOSTĘPU

POMOC SPOŁECZNA, PORADNICTWO RODZINNE, POMOC PSYCHOLOGICZNA, PEDAGOGICZNA, OSOBY I RODZINY DOTKNIĘTE PRZEMOCĄ W RODZINIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Budowlanych 59, Tychy
 (32) 323 22 61; 62; 63; 72
 sekretariat@mops.tychy.pl
 mops.tychy.pl

pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym; •
pomoc osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON; •
świadczenia rodzinne; •
pomoc rodzinie. •

Wykaz Punktów Terenowych MOPS w Tychach:
http://mops.tychy.pl/pomoc_spoleczna/wykaz_rejonow.html

poniedziałek – środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 17:30
piątek 7:30 – 13:30

mieszkańcy Tychów

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Nowokościelna 27, Tychy
 (32) 227 05 75; 887 468 793
 oik@mops.tychy.pl
 mops.tychy.pl

interwencja kryzysowa; •
poradnictwo psychologiczne; •
prowadzenie grupowych form wsparcia; •
wsparcie socjalne; •
zapewnienie schronienia w ramach hostelu, •
udostępnianie i organizowanie pobytu w mieszkaniach chronionych treningowych; •
upowszechnianie wiedzy na temat interwencji kryzysowej oraz podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym; •
prowadzenie interdyscyplinarnych działań na rzecz klientów poprzez współpracę z innymi instytucjami pomocowymi  •
między innymi policją, oświatą, sądem, organizacjami wyznaniowymi itp.

godziny pracy specjalistów:
poniedziałek – środa oraz piątek 7:00 
– 19:00
czwartek 7.00-15.00
Schronienie dostępne codziennie całą 
dobę.

mieszkańcy Tychów 
będący w stanie kryzysu związanego 
między innymi 
z przemocą w rodzinie, rozwodem, 
konfliktami rodzinnymi, żałobą, ciężką 
chorobą i innymi.

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna

ul. Andersa 16, 43-100 Tychy
 (32) 227 23 92; 513 032 811
 ppp@oswiata.tychy.pl
 ppptychy.pl
 pppwtychach

pomoc psychologiczno – pedagogiczna i logopedyczna; •
pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; •
wydawanie opinii m.in. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, objęcia pomocą psychologiczno  •
– pedagogiczną, specyficznych trudności w nauce, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia itp.;
wydawanie orzeczeń (o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego,  •
indywidualnego nauczania, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych).

poniedziałek – czwartek 
8:00 -17:00
piątek 8:00 – 15:30

dzieci od 0 do 3 lat oraz ich rodzice 
– mieszkańcy Tychów,
dzieci i młodzież, uczęszczająca 
do tyskich placówek, ich rodzice, a także 
nauczyciele i wychowawcy tyskich szkół/
przedszkoli – obowiązuje rejonizacja

Komenda Miejska Policji

al. Bielska 46, Tychy
Rewir Dzielnicowych

 (47) 855 13 51
 Dyżurny: (47) 855 12 55
 telefon alarmowy 112
 dyzurny@tychy.ka.policja.gov.pl
 tychy.policja.gov.pl

interwencja; •
zatrzymanie sprawców przemocy domowej; stwarzających zagrożenie dla życia bądź zdrowia; •
wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy; •
podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy. •

całodobowo mieszkańcy Tychów

OSOBY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I INNYMI UZALEŻNIENIAMI

Stowarzyszenie „Trzeźwość życia”

ul. Nałkowskiej 19, Tychy
 (32) 720 52 42
 stz@poczta.onet.pl
 trzezwosczycia

pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie i doświadczających przemocy domowej; •
porady prawne; •
konsultacje dla doświadczających przemocy domowej, dla osób z problemem alkoholowym i narkotykowym; •
grupa wsparcia dla osób dorosłych z problemem alkoholowym po leczeniu odwykowym; •
grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży doświadczających trudności wychowawczych; •
grupa wsparcia dla młodzieży doświadczającej trudności w relacjach z bliskimi i grupą rówieśniczą; •
porady psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i rodziców. •

terminy spotkań oraz zakwalifikowanie 
można ustalić telefonicznie lub 
osobiście 
w siedzibie stowarzyszenia
poniedziałek – piątek 
10:00 – 16:00

mieszkańcy Tychów

NZOZ MENS SANA Ośrodek Pomocy 
Psychologicznej Profilaktyki 
i Leczenia Uzależnień

ul. Bukowa 20, Tychy
 (32) 327 51 83, 605 637 072
 osrodek@mens-sana.pl
 mens-sana.pl

diagnoza, poradnictwo i psychoterapia problemów alkoholowych oraz innych uzależnień (hazard, narkotyki i inne). •

na wizytę w ośrodku można umówić się 
osobiście lub telefonicznie.

w ramach usług finansowanych przez 
NFZ nie obowiązuje rejonizacja
skierowanie nie jest wymagane

Przychodnia Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu 
i innych Substancji Psychoaktywnych

poniedziałek – czwartek 
8:00 – 20:00
piątek 8:00 – 19:00
Rejestracja
Poniedziałek – piątek 
8:00-18:00

wszyscy zainteresowani

Dzienny Oddział Terapii dla Osób 
Uzależnionych od Alkoholu i Innych 
Środków Psychoaktywnych

oddział czynny
poniedziałek – piątek 
9:00 – 16:00

do leczenia w Oddziale Dziennym 
wymagane jest skierowanie, można 
je uzyskać na miejscu

Tyski Klub Abstynentów „Bosman”
al. Piłsudskiego 12, Tychy

 (32) 325 71 08
działanie na rzecz osób uzależnionych od alkoholu; •
stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu; •
udzielanie informacji i pomocy w kwestii metod i sposobów leczenia. •

dyżur przy telefonie interwencyjno-
informacyjnym poniedziałek – piątek
17:00 – 19:00

mieszkańcy Tychów

Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

al. Niepodległości 49, Tychy
 (32) 776 35 09
 zdrowie@umtychy.pl
 umtychy.pl/uzaleznienia

podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu  •
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń  •
i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

poniedziałek – środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 -17:30
piątek 7:30 – 13:30

mieszkańcy Tychów

OSOBY BEZROBOTNE I POSZUKUJĄCE PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

ul. Budowlanych 59, Tychy
 (32) 781 58 61, (32) 781 58 78
 poczta@pup.tychy.pl

wyboru lub zmiany zawodu; •
zaplanowania kariery zawodowej; •
uzupełnienia kwalifikacji zawodowych; •
określenia swoich kompetencji i zainteresowań. •

poniedziałek – piątek 
7:30 -15:30

mieszkańcy miasta Tychy 
i powiatu bieruńsko-lędzińskiego

PRAWO KONSUMENCKIE

Miejski Rzecznik Konsumentów 
w Tychach

ul. Barona 30 pokój 410, Tychy
 (32) 776 36 77, (32) 780 50 63
 rzecznik.konsumenta@umtychy.pl
 www.konsument.umtychy.pl
 RzecznikKonsumentowTychy

prowadzenie postępowań w zakresie praw konsumenckich; •
poradnictwo w zakresie ochrony praw konsumenckich; •
edukacja konsumencka. •

Prowadzone przez rzecznika postępowanie jest bezpłatne.
Informacji i porad prawnych udziela się w formie:
– ustnej osobiście
– telefonicznej
– drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP
– pisemnej na wniosek

poniedziałek-środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 17:30
piątek 7:30 – 13:30

Rzecznik udziela porad i informacji 
prawnych wyłącznie konsumentom 
tj. osobom fizycznym, dokonującym 
z przedsiębiorcą czynności prawnej 
niezwiązanej bezpośrednio z ich 
działalnością gospodarczą lub zawodową 
(art. 221 k.c.) zamieszkałym w Tychach

Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów

Infolinia konsumencka (prowadzona 
przez Federację Konsumentów)

 801 440 220; (22) 290 89 16
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 porady@dlakonsumentow.pl
 uokik.gov.pl

ochrona praw konsumenckich • poniedziałek-piątek 
8:00 – 18:00 wszyscy zainteresowani

PRAWA PACJENTA

Rzecznik Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46, Warszawa
 (22) 532 82 50
 Bezpłatna infolinia  800 190 590
 sekretariat@bpp.gov.pl
 bpp.gov.pl

ochrona praw pacjenta •

Bezpłatna infolinia
poniedziałek – piątek
8:00 – 18:00
Przyjmowanie stron
poniedziałek 9:00-18:00
wtorek – piątek 9:00-15:00

z porad może korzystać każdy kto 
ma poczucie łamania praw pacjenta

Pełnomocnik 
ds. pacjenta 
w Megrez Sp. z o.o.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Tychach
ul. Edukacji 102, Tychy
pok. 0.68 poziom 0

 (32) 325 51 54
  pelnomocnik.pacjenta@szpitalmegrez.pl
 szpitalmegrez.pl

ochrona praw pacjenta; •
udzielanie odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów; •
przyjmowanie pochwał od pacjentów w zakresie udzielonym im świadczeń zdrowotnych. •

poniedziałek, środa, czwartek
12:00 – 14:00
piątek 11:00 – 13:00

wszyscy zainteresowani

komunikat
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JEDNOSTKA DANE TELEADRESOWE ZAKRES PORADNICTWA DOSTEPNOŚĆ (dni i godziny) KRYTERIA DOSTĘPU

PRAWA DZIECKA I PRAWA OBYWATELSKIE

Rzecznik Praw Obywatelskich

al. Solidarności 77, Warszawa
 (22) 55 17 700
 Bezpłatna infolinia 800 676 676
 biurorzecznika@brpo.gov.pl
 bip.brpo.gov.pl

Biuro Pełnomocnika Terenowego 
RPO
Katowice, ul. Jagiellońska 25

 (32) 72 86 800
 katowice@brpo.gov.pl

ochrona praw obywatelskich •
Infolinia
poniedziałek 10:00–18:00 
wtorek – piątek 8:00–16:00

wszyscy zainteresowani

Rzecznik Praw Dziecka

ul. Chocimska 6, Warszawa  
 (22) 583 66 00; 800 12 12 12  
 rpd@brpd.gov.pl
 brpd.gov.pl

ochrona praw dziecka • poniedziałek – piątek 
8:15 – 16:15 wszyscy zainteresowani

PRAWO PRACY

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Katowicach
ul. Owocowa 6-6a, Katowice

  (32) 60 41 208
Telefoniczne porady prawne:

  801 002 406 – dla połączeń 
z telefonów stacjonarnych
  459 595 406 – dla połączeń 
z telefonów komórkowych
 kancelaria@katowice.pip.gov.pl

Centrum Poradnictwa PIP
  801 002 006 – dla połączeń 
z telefonów stacjonarnych
  459 599 000 – dla połączeń 
z telefonów komórkowych
 pip.gov.pl

porady z zakresu prawa pracy •

poniedziałek 10:00 – 18:00 
 wtorek – piątek 10:00 – 14:00
Centrum Poradnictwa PIP
Poniedziałek – piątek 
9:00 – 15:00

wszyscy zainteresowani

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, PRAWO PODATKOWE, PORADNICTWO DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Centrum Obsługi Telefonicznej

 (22) 560 16 00
 (22) 290 55 00/1 (infolinia o 500+)
  (22) 290 55 00/2 (infolinia o Polskim 
Ładzie)
  (22) 11 22 111 (infolinia o Polskim 
Bonie Turystycznym)
 cot@zus.pl
 zus.pl

informacje dla ubezpieczonych i dla płatników •

poniedziałek – piątek 
7:00 – 18:00
Infolinia o 500+, Rodzinnym 
Kapitale Opiekuńczym oraz 
Polskim Ładzie 
poniedziałek – piątek 
8:00 – 15:00
Infolinia o Polskim Bonie 
Turystycznym 
codziennie 7:00 – 20:00

wszyscy zainteresowani

Krajowa Informacja Skarbowa

ul. Teodora Sixta 17, Bielsko-Biała
 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) 
  (22) 330 03 30 (z tel. komórkowych)
  (22) 33 00 330 (z tel. zagranicznych)
 kancelaria.kis@mf.gov.pl
 kis@mf.gov.pl

informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc. • poniedziałek-piątek 
8:00 -18:00

z porad może skorzystać każdy 
podatnik

Rzecznik Finansowy 
(Ubezpieczonych)

ul. Nowogrodzka 47A, Warszawa
 biuro@rf.gov.pl,
  porady@rf.gov.pl 
(czas oczekiwania na odpowiedź około 
2 tygodni),

 rf.gov.pl
ubezpieczenia gospodarcze

 (22) 333 73 28
dyżur telefoniczny dla członków 
Otwartych Funduszy Emerytalnych, 
uczestników Pracowniczych 
Programów Emerytalnych oraz osób 
korzystających z indywidualnych 
kont emerytalnych

 508 810 370
ubezpieczenia bankowe i rynku 
kapitałowego (22) 333 73 25
Informacji dotyczących statusu 
wniosku skierowanego do Rzecznika 
Finansowego:  

 22 333 73 26 lub 22 333 73 27

prawa ubezpieczonych •

ubezpieczenia gospodarcze: 
poniedziałek- piątek 
9:00-14:00
dyżur telefoniczny dla 
członków Otwartych Funduszy 
Emerytalnych, uczestników 
Pracowniczych Programów 
Emerytalnych oraz osób 
korzystających 
z indywidualnych kont 
emerytalnych 
12:00 – 14:00
ubezpieczenia bankowe i rynku 
kapitałowego: 
poniedziałek- piątek
8:00-16:00
Informacji dotyczących statusu 
wniosku skierowanego 
do Rzecznika Finansowego 
10:00-14:00

osoby ubezpieczone 
i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Lokalny Punkt Pomocy 
Pokrzywdzonym Przestępstwem

Fundacja Rozwoju Patria
ul. Barona 30 p. 307

 781 984 781 (punkt)
 601 320 611 (koordynator)
 patriatychy@gmail.com
  funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl
 pokrzywdzeni.gov.pl

wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne, finansowe • środa 15:00 – 20:00
sobota 8:00 – 13:00

osoby pokrzywdzone przestępstwem 
i ich osoby bliskie

Stan na dzień 11 marca 2022 r.
Zadanie sfinansowano ze środków miasta Tychy pozyskanych w ramach dotacji z budżetu państwa.

komunikat
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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 
stanie! Zadzwoń 517 300 610  
Bo warto!

usŁugi:
Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 

Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056 Remonty mieszkań 694 423 810

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
Płytkowanie, malowanie, sufity podwie-
szane, hydraulika Tel: 668 651 688

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

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!

transport:

kupię / sprzedaM

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

nieruchoMoŚci:

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

autoreklama

Obiekt posiada:LOKALE BIUROWE   od 20 m²
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oGłosZEnIa drobnE
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

WYNAJMĘ
Garaż do wynajęcia w Metro tel. 731 548 
494

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? - zadzwoń 731 713 100  
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Tychy, Cztery Pory Roku, 2 pokoje, 40,36 
m2, 1 piętro w bloku z windą cena 
350.000zł tel 728 713 101 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.A 2 pokoje, 1 piętro 48m2, z bal-
konem, po generalnym remoncie, cena 
360.000 zł tel 728 713 101 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 niezależne 
pokoje z pięknym widokiem, bardzo jasne, 
oddzielna kuchnia z oknem cena 359.000 
zł, 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. K 62,7 m2, , niski blok, 4 piętro 
z 4. Bardzo jasne duże 3 ustawne pokoje, 
oddzielna kuchnia z oknem, duże możli-
wości aranżacyjne, cena 399.000 zł do ne-
gocjacji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. T, 2 p, 64 m2, 3 pokoje, stan 
do wejścia, super układ, balkon, cena 
440.000 zł do negocjacji, 731 713 100 
www.ASTON.com.pl  
Tychy, os. A 69 m2, 1 PIĘTRO, niski blok, 
bardzo jasne duże 3 ustawne pokoje, od-
dzielna kuchnia z oknem, duże możliwości 
aranżacyjne, cena 369.000 zł do negocja-
cji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. R, ul. Skalna 89, do sprzedaży 
3 pokojowe mieszkanie o pow. 70 m2 z 
komórką lokatorską, tarasem 12 m2 i ga-
rażem podziemnym (dodatkowo płatne),  
na I p. w niskim bloku w apartamentowcu 
z windą, cena 570 000 zł.  www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy 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
Lędziny, nowoczesny dom wolnostojący 
do wejścia, pow. 252 m2, działka 1033 
m2, cena 1.350.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Tychy, w pobliży placu Baczyńskiego, dom 
wolnostojący z budynkiem gospodarczym, 
działka 651 m2, 12MWU z dopuszczeniem 
lokali użytkowych, cena 999.000 zł www.
ASTON.com.pl 731-713-100

Tychy Mąkołowiec, dom w zabudowie 
bliźniaczej w wysokim standardzie, 124 
m2 4 pokoje, garaż w bryle budynku 
cena 999.000 zł www.ASTON.com.pl 
728-713-101
Tychy Glinka, dom wolnostojący, pow. 227 
m2, działka 1000 m2, cena 1.490.000 zł 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, 4 Pory Roku, lokal usługowo-
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, Stare Tychy, do wynajęcia 2 poko-
jowe biuro, 45 m2 w kamienicy na II p., 
czynsz 1500 zł z ogrzewaniem i śmiecia-
mi + woda

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

inne:

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

Prezydent Miasta Tychy
7 czerwca 2022 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla K pomiędzy ul. Stoczniow-
ców’70, ul. Jaśkowicką i al. Bielską w Tychach

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXXVIII/729/22 z dnia 28 kwiet-
nia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla K pomiędzy ul. Stoczniowców’70, 
ul. Jaśkowicką i al. Bielską w Tychach.[1], [2]
Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 30 czerwca 2022 r., z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, 
adresu i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie: [1], [2], [3]
1) papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

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

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

3) poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znaj-
dują się:

w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,1) 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy 2) http://bip.
umtychy.pl/ w zakładce: Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie prze-
strzenne → 2022 Czerwiec

Informacja o ochronie danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej zakład-
ce Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 2022 Czerwiec w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale Planowania Przestrzen-
nego i Urbanistyki.[4],[5].

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

Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) - zwanej dalej u.p.z.p.
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)
[3] art. 8c ust. 1 – u.p.z.p.
[4] art. 8a ust. 1 – u.p.z.p.
[5] art. 17a – u.p.z.p.
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na stadionie MiejskiM 
odbyŁa się konFerencja 
prasowa z nowyM 
trenereM piŁkarzy 
gks tychy doMinikieM 
nowakieM oraz 
prezeseM kp gks 
leszkieM bartnickiM. 
do rozpoczęcia nowego 
sezonu pozostaŁo 
póŁtora Miesiąca 
– pierwsza kolejka 
rozegrana zostanie 16-
17 lipca.

trzech kandydatów
– Braliśmy pod uwagę trzech 
trenerów, ostatecznie zdecydo-
waliśmy, iż w ciągu najbliższych 
dwóch lat współpracować bę-
dziemy z Dominikiem Nowa-
kiem – powiedział prezes Bart-

nicki. – Zadecydował o tym fakt, 
że jest to trener doświadczony 
na poziomie I ligi, ale mający 
też za sobą pracę w ekstraklasie. 
Szukając szkoleniowca, chcie-
liśmy zminimalizować ryzyko 
niepowodzenia. Trenera Nowaka 
znam od kilkunastu lat, z czasów, 
kiedy pracował w Polkowicach. 
Wszędzie, gdzie się pojawił jego 
nazwisko kojarzone jest z suk-
cesem. Z Górnikiem Polkowice 
przeszedł od IV do I ligi, z Moto-
ru Lublin odchodził, kiedy zespół 
był na pierwszym miejscu w ta-
beli, z Wigrami Suwałki osiągnął 
półfinał Pucharu Polski, pod jego 
kierunkiem Miedź Legnica sięg-
nęła po historyczny awans do eks-
traklasy, a odchodząc z Korony 
Kielce, która awansowała do eks-
traklasy, zostawił ją na trzecim 

miejscu. Poza tym nie chcieliśmy 
trenera, który jest showmanem, 
ale który jest pracowity, twardo 
stąpa po ziemi.

jakie wzmocnienia?
– Od pierwszej chwili zabraliśmy 
się mocno do pracy, kompletuje-
my sztab trenerski, rozmawiamy 
z piłkarzami, bo czasu nie jest 
zbyt dużo – odpowiedział trener 
Nowak. – To młody zespół, któ-
ry musi uwierzyć, że może grać 
na wyższym poziomie. Każdy 
z zawodników otrzymał białą 
kartę, każdy ma równe szanse 
na grę w podstawowym składzie. 
W zespole widzę duży potencjał, 
trzeba jednak mocniej popraco-
wać nad stroną mentalną piłka-
rzy, aby uwierzyli, że mogą grać 
w wyższej lidze. Duży nacisk będę 

kładł na agresywną grę, odpowie-
dzialność i rzecz jasna organiza-
cję gry, np. zachowania defensyw-
ne po stracie piłki. Przed nami 
krótki okres przygotowawczy, 
nie wyjeżdżamy na obóz, bo wa-
runki na miejscu są bardzo dobre. 
Mamy w planach rozegranie pię-
ciu sparingów.

Kadra GKS zostanie wzmoc-
niona, trener i prezes mówili 
o czterech piłkarzach.

– Ważne dla nas będzie pozyska-
nie bramkarza, by Konrad Jałocha 
miał równego sobie rywala, a poza 
tym środkowego obrońcę i jesz-
cze dwóch zawodników w dru-
giej linii. Kwestie transferowe nie 
są jeszcze zamknięte, bo wszyst-
ko się może zdarzyć. Na przykład 
zimą nie planowaliśmy sprowa-
dzenia środkowego pomocnika, 
bo Miłosz Pawlusiński prezento-
wał się w tej roli bardzo dobrze 
i wydawało się, że może być od-
kryciem ligi. Nie przypadkowo 
przecież trafił do notesu trene-
ra reprezentacji Polski. Ale nagle, 
kilka dni przed pierwszym me-
czem, doznał poważnej kontuzji 
– stwierdził prezes Bartnicki.

silna I liga
– Dla mnie zawsze ważne były 
cele, jakie wyznacza klub, na ile 
mogę się z nimi identyfikować 
– wyjaśnił Dominik Nowak. 
– Tu nie chodzi o to, by po pro-
stu znaleźć sobie nową pracę, 
mnie interesuje możliwość po-
kierowania zespołem, który gra 
o możliwie najwyższe, ale realne 
cele oraz to, na ile ja, jako trener 
będę się rozwijał.

Dziennikarze zwrócili uwagę, 
że w GKS nie ma tym razem jas-
nych deklaracji odnośnie awan-
su do I ligi, jak to było chociażby 
przed rokiem

– Rok temu spotkaliśmy się tu-
taj po sezonie, w którym zajęli-
śmy trzecie miejsce i do bezpo-
średniego awansu zabrało dwóch 
punktów. O czym miałem mówić? 
Że gramy o utrzymanie? Mamy 
ambitne cele, oczywiście marzy się 
nam grać w najwyższej lidze, ale 
na pewne sprawy musimy spoj-
rzeć obiektywnie. Śmiem twier-
dzić, że tak silnej I ligi jaka będzie 
w nowym sezonie, nie mieliśmy 
od dawna. Z ekstraklasy spadły 
trzy zespoły, ale nie są to – jak 
się to zdarzało – kluby z proble-
mami finansowymi, z kłopotami 
kadrowymi czy innymi. Są to dru-
żyny, które będą chciały wrócić 
na najwyższy poziom. Beniamin-
kami są natomiast Stal Rzeszów 
z bogatym właścicielem, któ-
ry nie ukrywa, że marzy mu się 
ekstraklasa, Chojniczanka – nie 
tak dawno czołowy zespół I ligi 
i Ruch Chorzów, który także się 
będzie liczył. Jeżeli my budżeto-
wo nie jesteśmy w TOP-6 tej ligi, 
to mówienie, że jesteśmy fawory-
tem, że „ekstraklasa albo śmierć” 
byłoby daleko nierozsądne. Przy-
pomnę jednak, że dwa lata temu 
byliśmy blisko ekstraklasy, zdo-
byliśmy 63 punkty, czyli tyle, ile 
w zakończonym sezonie dawało-
by nam bezpośredni awans.

nie było jednej przyczyny
Do prezesa Leszka Bartnickie-
go dziennikarze kierowali tak-
że pytania dotyczące minionego 
sezonu.

– Zakończone rozgrywki, 
a zwłaszcza druga runda, nie były 
udane i mnie to nie mniej bola-
ło niż naszych kibiców, których 
chciałbym za taką grę zespołu 
po prostu przeprosić. Kiedy roz-
mawiałem z różnymi trenerami 
podkreślali, że to nie kadra GKS 

jest problemem. Po trzech kolej-
kach rundy wiosennej byliśmy 
na 5. miejscu. Wtedy kadra była 
dobra, a za chwilę była słaba? 
Zabrakło natomiast organizacji 
gry zespołu, zwłaszcza w defen-
sywie. Byliśmy zespołem, które-
mu trudno było strzelać bramki, 
a wiosną tylko w jednym meczu 
z Podbeskidziem zachowaliśmy 
czyste konto. Patrząc z obecnej 
perspektywy na rundę jesienną, 
na którą kibice narzekali, warto 
zwrócić uwagę, że wygraliśmy 
z Arką, zremisowaliśmy z Widze-
wem, wygraliśmy z Chrobrym, 
Odrą Opole, Sandecją. Zaczę-
ła się runda wiosenna i zrobi-
liśmy 7 punktów w pierwszych 
trzech meczach. Wydawało się, 
że wszystko idzie w dobrą stro-
ną. I nagle od meczu z Chro-
brym Głogów coś się zacięło… 
Ciężko znaleźć jedną przyczynę 
słabszej postawy, ale nie zgodzę 
się, że byliśmy słabsi personalnie 
niż w sezonie 2020/2021. Z pod-
stawowych zawodników z tam-
tego sezonu odszedł w zasadzie 
tylko Szeliga. A pozostali? Le-
wicki strzela dzisiaj bramki, ale 
w III lidze, wcześniej w Stomi-
lu przez całą jesień był bez gola, 
Moneta spadł z ligi ze Stomi-
lem… Być może spowodowała 
to słabsza forma niektórych pił-
karzy, być może coś się wypaliło 
na linii trener – zawodnicy… Ale 
to nie jest też tak, że był to sezon 
stracony, bo uważam, że część za-
wodników zanotowała postęp, 
w naszym zespole zadebiutowało 
kilku młodych piłkarzy z roczni-
ków 2003-2004, jak Machowski, 
Dzięgielewski, czy Pawlusiński. 
A może zabrakło też łutu szczęś-
cia, bo nawet czterech karnych 
z rzędu drużyna nie potrafiła wy-
korzystać. leszek sobieraj ●

PIłkarskI Gks WEdłUG noWaka
leszek bartnicki: MAMy AMBITNE cELE, ALE MóWIENIE „EKSTRAKLASA ALBO ŚMIERć” ByłOBy DALEKO NIEROZSąDNE.

W konferencji, którą prowadził rzecznik klubu Krzysztof Trzosek (z lewej), wzięli 
udział prezes Leszek Bartnicki (w środku) i trener Dominik Nowak.
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drużyna trenera 
sebastiana idczaka 
osiągnęŁa zaŁożony 
przed sezoneM cel 
i wygraŁa rywalizację 
w grupie ii czwartej 
ligi. aby awansować 
o szczebel wyżej Musi 
jeszcze zwycięsko 
przejŚć przez baraże 
z rezerwaMi rakowa 
częstochowa.

Piszemy tak, choć matematycz-
ne szanse na zajęcie pierwszego 
miejsca w naszej grupie ma jesz-
cze LKS Bełk, ale są to czysto te-
oretyczne możliwości, bo żeby 
wyprzedzić GKS bełczanie mu-
sieliby swoje dwa ostatnie mecze 
wygrać różnicą po 20 goli każdy, 
a jeszcze liczyć na to, że tyszanie 
przegrają sromotnie w ostatniej 
kolejce w Jasienicy. Przy uczciwej 
grze jest to niemożliwe…

Aby w spokoju móc dokończyć 
rozgrywki, tyskie rezerwy musia-
ły wygrać w minioną sobotę z re-
zerwami ekstraklasowego Piasta 
Gliwice. I już w pierwszym kwa-
dransie Kopczyk i spółka pokaza-

li, że tak właśnie będzie. Już w 3 
min. po podaniu Biegańskiego 
Machowski niczym stary wyga 
pokonał bramkarza gości. Nie mi-
nął kwadrans od pierwszej zdo-
byczy, a drużyna trenera Idczaka 
cieszyła się z drugiego trafienia. 
Tym razem podającym był Dzię-
gielewski, a akcję wykończył go-
lem Paluch.

Goście z Gliwic nijak nie po-
trafili przeciwstawić się atakom 
gospodarzy i kompletnie dali się 
zdominować, co po kolejnym kwa-
dransie przyniosło trzeciego gola 
dla rezerw GKS. Strzałem pod po-
przeczkę pokonał bramkarza Pia-
sta Rutkowski, finalizując w ten 
sposób dogranie Kopczyka.

Drugą połowę lepiej roz-
poczęli goście, którzy przyje-
chali do Tychów opromienieni 
serią siedmiu z rzędu nieprze-
granych spotkań wyjazdowych 
i rezultat do przerwy z pewnoś-
cią ich rozsierdził. Już trzy minu-
ty po zmianie stron Spende po-
konał Czarnogłowskiego i było 
3:1. Jak się jednak okazało – 
mimo kilku jeszcze okazji z obu 
stron – to był ostatni gol, który 

tego dnia obejrzeli licznie zgro-
madzeni przy bocznym boisku 
na Edukacji kibice. Plan został 
zatem wykonany, z czego rado-
ści nie kryli ani piłkarze, któ-
rzy po spotkaniu obficie oblali 
się szampanem, ani trener Seba-
stian Idczak. – Założyliśmy so-
bie, że to spotkanie jest dla nas 
najważniejsze i musimy zrobić 
wszystko, żeby zyskać tydzień 
przygotowań do ewentualnych 
baraży i to się nam udało – po-
wiedział szkoleniowiec rezerw 
dla serwisu gkstychy.info.

Wiadomo już, że przeciwnikiem 
tyszan w dwóch najważniejszych 
meczów sezonu będą rezerwy Ra-
kowa, które na kilka kolejek przed 
końcem zapewniły sobie mistrzo-
stwo w pierwszej grupie IV ligi. 
Pierwsza potyczka o awans do III 
ligi odbędzie się 18 czerwca o godz. 
17 w Częstochowie, natomiast 
do rewanżu dojdzie 21.06 w Ty-
chach (także o godz. 17). Zanim 
to jednak nastąpi, podopieczni tre-
nera Sebastiana Idczaka zakończą 
sezon zasadniczy potyczką z Drze-
wiarzem w Jasienicy, w najbliższą 
sobotę o godz. 17.

gkS ii tychy – gkS PiaSt ii 
gliWice 3:1 (3:0). Gole: Ma-
chowski (3’), Paluch (16’), Rut-
kowski (30’) oraz Spende (48’).
gkS ii tychy: Czarnogłowski – 
Rutkowski, Kopczyk, Zarębski, 
Pipia, Ploch, Krężelok, Biegań-
ski (78’ Borzęcki), Machowski 
(88’ Rabiej), Paluch (66’ Orliń-
ski), Dzięgielewski.

W pozostałych meczach 29. ko-
lejki: Łękawica – Landek 4:1, Pod-
beskidzie II – Bestwina 5:3, Kuźnia 
– Bełk 1:4, Czechowice – Jasienica 
5:0, Gorzyce – Czaniec 0:3, Książe-
nice – ROW 2:1, Unia Turza – Gó-
ral 3:0 (walkower). ww ●

iV liga
1. gkS ii tychy 29 64 85:28
2. Bełk 28 58 57:35
3. unia Turza 29 55 64:40
4. czechowice 29 51 61:34
5. Kuźnia 30 50 49:36
6. Piast II 29 49 58:42
7. czaniec 29 48 53:39
8. łękawica 29 41 52:48
9. Landek 29 38 48:47
10. ROW 29 38 63:62
11. Podbeskidzie II 29 37 41:44
12. jasienica 29 36 37:54
13. Książenice 29 31 55:74
14. Gorzyce 29 29 35:64
15. Bestwina 29 18 35:80
16. Góral 29 7 17:83

wysoka porażka Falcons 
z Kraków Kings.

Sokoły 
w odwroCIe
W swoim czwartym meczu w ra-
mach PFL 1, Tychy Falcons po raz 
trzeci musieli pogodzić się z po-
rażką. Tym razem ulegli niepoko-
nanym w tym sezonie faworytom 
PFL 1, drużynie Kraków Kings.

Goście przyjechali na Falcons 
Field z zamiarem odniesienia pią-
tego zwycięstwa w tym sezonie 
i dość szybko zaczęli plan ten re-
alizować. Już w pierwszej kwarcie 
zaliczyli dwa przyłożenia i po sku-
tecznych podwyższeniach prowa-
dzili 14:0. Rezultat ten podwyż-
szył kolejny touchdown w drugiej 
kwarcie i na przerwę obie druży-
ny schodziły przy prowadzeniu 
Kings 21:0.

Także w II połowie tyszanie nie 
potrafili znaleźć skutecznego spo-
sobu na ataki krakowian. W trze-
ciej kwarcie Kings zdobyli za dwa 
przyłożenia kolejne 14 punktów 
i prowadzili już 35:0, gdy Sokołom 
udało się przeprowadzić pierw-
szą akcję punktową. Touchdown 
Grzegorza Dominika i podwyż-
szenie Krzysztofa Richtera dało 
zespołowi Falcons drobne odro-
bienie strat, a rezultat spotkania 
na 42:7 dla Kings został ustalony 
w czwartej kwarcie. ww ●

CEL osIąGnIęty
gks ii tychy wygraŁ RyWALIZAcję W IV LIDZE I TERAZ cZEKA NA BARAżE.

Tak piłkarze rezerw GKS cieszyli się  
z wygrania swojej grupy IV ligi.
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11 meDali tySkiegO kluBu kaRateFlash

Podczas 27. Mistrzostw Polski Oyama PFK znakomicie spisali się reprezentanci Tyskiego Klubu 
Karate, którzy zdobyli 11 medali. Z 16-osobowej ekipy z Tychów po medale w różnych kat. 
wiekowych sięgnęli: złote – Natalia Duda, Bartosz Kociołek, Wiktoria Wawrzko, Michalina Domider 
(kata) oraz Natalia Duda, Paula Kozak (kobudo); srebrne – Maksymilian Biernacki, Dominika Kapała, 
Oliwier Panek-Sroka (kata) oraz brązowe – Beata Bentlejewska (kata) i Maksymilian Biernacki 
(kobudo). Trenerem zawodników jest sensei Danuta Fyda-Granek. ls ●
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duathlon zamiast triathlonu.

znów SInICe…
12 czerwca MOSiR wraz ze Sto-
warzyszeniem Promocji Lek-
kiej Atletyki organizuje na tere-
nie Ośrodka Wypoczynkowego 
Paprocany 20. edycję Tyskiego 
Triathlonu. Jednak w tym roku 
będzie miał on również formu-
łę duathlonu, z uwagi na zakwity 
sinic na akwenie.

Tak więc dystanse duathlonu 
będą następujące: 5 km bieg, 25 km 
jazda na rowerze, 2,5 km bieg. Im-
preza rozpocznie się o godz. 9.15 
(zapisy od 7.30). ls ●

tyski pŁywak dawid 
wiekiera kontynuuje 
swoją zwycięską 
passę. podopieczny 
trenera Marka Mroza 
po raz kolejny stanąŁ 
na najwyższyM podiuM 
Mistrzostw polski 
i to dwukrotnie – na 100 
i 200 Metrów styleM 
klasycznyM.

Zawodnik MKP Wodnik 2 Tychy 
zaimponował wszystkim formą 
podczas kwietniowych Grand 
Prix Polski w Lublinie, kiedy 
to ustanowił fantastyczny rekord 
Polski na 200 m st. klas. – 2.09,99. 
Tym samym wypełnił minimum 
na mistrzostwa świata w Buda-
peszcie. Teraz natomiast, podczas 
94. Letnich Mistrzostw Polski 
w pływaniu seniorów i młodzie-
żowców, jego wynik na 200 m st. 
klas dał mu minimum na mi-
strzostwa Europy w Rzymie.

Najpierw Dawid Wiekiera sięg-
nął po złoto na 100 m klasycznym 
z czasem 1.00,51, wyprzedza-
jąc Jana Kałusowskiego (Trójka 
Łódź) 1.00,54 i Łukasza Solaka 
(AZS AGH Kraków) 1.01,27.

Za kolei na 200 m klasycznym 
Dawid zanotował 2.11,31, czym 

wypełnił minimum na ME se-
niorów w Rzymie i ponownie 
wyprzedził Jana Kałusowskiego 
2.11,87 oraz Dawida Szwedzkiego 
(AZS AWF Katowice) 2.15,77;

– Plan, jaki miałem przed mi-
strzostwami został zrealizowa-
ny – powiedział 20-letni Dawid 
Wiekiera. – Jeśli chodzi o dłuższy 
dystans, to pierwsze 100 metrów 
płynąłem bardziej zachowaw-
czo, natomiast w drugiej bar-
dziej przycisnąłem i pewnie… faj-
nie się to oglądało. Cieszę się nie 
tylko ze złotego medalu, ale także 

z wypełnienia minimum na mi-
strzostwa Europy. Moim celem 
jest nowy rekord życiowy, który 
jednocześnie będzie rekordem 
Polski. O to będę się starał.

Trzy najważniejsze tegoroczne 
imprezy pływackie, na które pra-
wo startu uzyskał Dawid Wiekie-
ra to mistrzostwa świata w Buda-
peszcie (18-25.06), Uniwersjada 
w Chengdu (Chiny, 27.06-3.07), 
które terminowo się pokrywają 
oraz mistrzostwa Europy w Rzy-
mie (11-17.08).
leszek sobieraj ●

Wioletta Pawluczek, zawod-
niczka Śląskiego Towarzystwa 
Strzeleckiego w Tychach zdo-
była wraz z koleżankami z re-
prezentacji złoty medal podczas 
prestiżowych zawodów Grand 
Prix Międzynarodowej Federacji 
Strzelectwa Sportowego (ISSF) 
w Grenadzie. Podopieczna trene-
ra Krzysztofa Rymskiego sięgnę-
ła po złoto w konkurencji pisto-
let pneumatyczny drużynowy.

W meczu finałowym polski ze-
spół w składzie: Wioletta Pawlu-
czek (Śląskie Towarzystwo Strze-
leckie), Natalia Król (WKS Śląsk 
Wrocław) i Katarzyna Klepacz 
(CWKS Legia) pokonał repre-
zentację Włoch.

– Dziewczyny nie stanęły 
do walki o medal, bo ten miały... 
zagwarantowany – powiedziała 
Jolanta Samulewicz, trener pol-
skiej kadry narodowej. – One sta-
nęły do walki o medal złoty! Było 
widać ich determinację w czasie 
kwalifikacji. W pierwszej części 
zajęły drugie miejsce za Włosz-
kami. Po drugiej części były 
pierwsze, z lepszymi wynikami 
niż z części pierwszej. Jednak 
w ostatecznym meczu z Włosz-
kami był moment, gdzie zaczę-
ły przegrywać. Dogoniły rywal-
ki i walczyły do końca.

W zawodach w Grenadzie rywa-
lizowało ponad 250 zawodniczek 
i zawodników z 37 krajów. ls ●

tgs zaprasza.

j. Brehmer 
w aleI 
GwIazd
Kolejną postacią, zasłużoną dla 
sportu w Tychach, która zostanie 
uhonorowana miejscem w Alei 
Gwiazd będzie Joanna Brehmer 
– wybitna zawodniczka, sędzia 
i działaczka piłki ręcznej. Na uro-
czystość Tyska Galeria Sportu 
Oddział Muzeum Miejskiego za-
prasza 14.06. o godz. 18.

Joanna Brehmer (z domu Ka-
czorowska) jest wychowanką Fasa-
my Tychy i Malucha Tychy, potem 
występowała w Azotach Chorzów, 
AZS AWF Katowice i AKS Cho-
rzów. Grała w reprezentacji Polski 
juniorek. Jej pierwszymi trenera-
mi w Tychach byli Krzysztof Myd-
larz, Stanisław Loska i Jerzy Ciałoń. 
Od 2022 roku odpowiada w komi-
sji sędziowskiej Międzynarodo-
wej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) 
za rozwój kobiecego sędziowania. 
Jest pierwszą w historii osobą z Pol-
ski w elitarnych strukturach IHF.

Natomiast 11.06 w godz. 11-
12 po raz kolejny przebywające 
w naszym mieście dzieci z Ukra-
iny będą mogły zwiedzić Stadion 
Miejski, Tyską Galerię Sportu 
i z pomocą tłumacza posłuchać 
o sporcie w Polsce oraz w Ty-
chach i sławnych sportowcach, 
którzy pochodzą z naszego mia-
sta. Będzie też seans filmowy i za-
jęcia plastyczne. Zapisy: + 48 515-
717-430 (także SMSem, podając 
datę i liczbę osób, np.: 11.06/2), 
k.hajduk@tgs.tychy.pl. ls ●

PodWójnE MIstrZostWo
dawid wiekiera W GłóWNEj ROLI.

sukces Wioli Pawluczek.

złoTo z Grenady

Wioletta Pawluczek.
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Dawid Wiekiera.

W Raciborzu rozegrano lekko-
atletyczne mistrzostwa Śląska, 
z których zawodnicy MOSM Ty-
chy przywieźli siedem medali.

W zawodach rywalizowano 
w trzech kategoriach wiekowych: 
U-18, U-20 oraz seniorzy. Klasą 
dla siebie okazał się tyszanin Ma-
teusz Misterek – tegoroczny ha-
lowy wicemistrz Polski kadetów 
w trójskoku. W Raciborzu starto-
wał w najmłodszej kategorii i zdo-
był dwa złote medale – w trój-
skoku i w skoku w dal. Karolina 
Kozik (U-20) stanęła na najwyż-
szym podium w biegu na 800 m, 

a po dwa medale wywalczyli nasi 
seniorzy. Karol Bizoń zdobył zło-
ty medal na 1500 m oraz srebro 
na 800 m, Magdalena Wilk – tytuł 
mistrzowski na 1500 m oraz wi-
cemistrzostwo Śląska na 800 m. 
Trenerami tyskiej ekipy byli Józef 
Gawlina i Bogdan Przybycin.

A w najbliższy weekend w Su-
wałkach rozegrane zostaną mi-
strzostwa Polski, z udziałem 
dwóch tyszanek, które są fawo-
rytkami w swoich konkuren-
cjach – Julia Korzuch na 400 m 
ppł. i Julia Frąckowiak -w skoku 
w dal. ls ●

W hali MOSiR, z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Dziecka, 
rozegrano turniej piłki ręcz-
nej młodziczek (rocznik 2007 
i młodsze).

Zawody zakończyły się zwy-
cięstwem reprezentacji Śląska, 
która wygrała wszystkie mecze. 
Drużyna MOSM Tychy, którą 
opiekował się trener Stanisław 
Loska, zajęła trzecie miejsce, no-
tując wyniki: 13:12 z KS Bystra, 

13:22 z Kadrą Śląska, 15:12 z Hu-
sarią Lubliniec. W turnieju wy-
grała kadra lepszą różnicą goli, 
wyprzedzając Husarię, MOSM 
Tychy i KS Bystrą. MVP turnie-
ju została zawodniczka MOSM 
Wiktoria Galwas.

Podczas zawodów zaprezento-
wał się PAX – oficjalna maskot-
ka przyszłorocznych mistrzostw 
świata w piłce ręcznej mężczyzn. 
ls ●

W Bolszewie koło Wejherowa ro-
zegrano mistrzostwa Polski junio-
rek do lat 18 w boksie, w których 
startowała zawodniczka MOSM 
Tychy Paulina Wróbel.

Wychowanka trenera Ryszarda 
Dziopy spisała się bardzo dobrze 
zdobywając brązowy medal w kat. 
66 kg. Przypomnijmy, iż Paulina 
jest tegoroczną mistrzynią Śląska 
z Katowic, gdzie w finale wygra-

ła z mistrzynią Polski i reprezen-
tantką kraju Mileną Mandziej. 
Tyska pięściarka przywiozła na-
tomiast złoty medal z turnieju 
TZO Boxing Day w Gliwicach, 
pokonując mistrzynię Polski ju-
niorek młodszych. Na tych sa-
mych zawodach po złoto sięgnął 
Jacek Targiel, wygrywając w finale 
z Kacprem Regułą z Boxing Team 
Jastrzębie. ls ●

trzecie miejsce drużyny MOSM.

paX dopInGował pIłkarkI

Medalowa kolekcja lekkoatletów MOSM Tychy.

7 razy na podIum

paulina wróbel z brązowym medalem MP.
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Piłkarze OKS Zet Tychy zanoto-
wali siódme zwycięstwo z rzędu, 
pokonując w sobotę GLKS Wil-
kowice 4:3.

Zaczęło się od odrabiania strat, 
bo Zetka przegrywała na boisku li-
dera 0:2. Kontaktową bramkę zdo-
był po przerwie z karnego Zamoj-
da, potem rywale podwyższyli (też 
z karnego) na 3:1. Tyszanie wyrów-
nali stan meczu po golach Zamoj-
dy – ponownie z karnego i Migda-
ła. Wynik spotkania na 4:3 dla OKS 
Zet ustalił Krupiński w 86 min.

– Wygrana z liderem nie jest 
dla mnie niespodzianką, bo wiem, 
że nasz zespół stać na wiele. 
Ogromna radość i wielka szko-
da, że zostały już tylko dwa mecze 
– powiedział po spotkaniu trener 
Michał Słonina.
glkS WilkOWice – OkS 
Zet tychy 3:4 (2:0). Bramki: 
Zamojda 2, Migdał, Krupiński.

OkS Zet: Kulski – Sidło, 
Kamiński, Banaszczyk, Krupiński 
– Gajewski, Fortuna, Kuliński, 
Bernat (70’ Lewicki) – Migdał, 
Zamojda (90’ Olszowski).

W innych meczach ligi okręgo-
wej: JUWe Jaroszowice – Pasjo-
nat Dankowice 7:2 (0:0). Bram-
ki: Matysek (6’), Czupryna (27’), 
Banaś (32’ i 61’), Cibor (34’ i 45’), 
Woźniak (89’); Czarni Jaworze 
– Ogrodnik Cielmice 8:1.

1. Lędziny 28 75 106-23
2. Rekord II 28 73 95-18
3. Wilkowice 28 72 93-24
4. OkS Zet 28 54 73-40
5. czarni 28 51 79-42
6. Pasjonat 28 38 59-53
7. Wisła 28 37 56-62
8. łąka 28 37 43-58
9. Iskra 28 35 56-63
10. jaroszowice 28 35 50-70
11. Stal  28 29 40-66

12. Bojszowy 28 28 41-63
13. Studzienice 28 26 40-73
14. Ogrodnik 28 22 40-87
15. Bestwinka 27 16 23-81
16. Piast Gol 27 10 30-101

klaSa a: Siódemka Tychy – LKS 
Gardawice 4:0. Siódemka jest na 7. 
miejscu z 40 pkt w 29 meczach. 
Prowadzi rezerwa Goczałkowic 
79 pkt.
klaSa B: Niepokorni Orzesze 
– Czułowianka Tychy 0:8. 
Czułowianka jest na 5. miejscu 
– 42 pkt w 21 meczach. 
iii liga kOBiet: Polonia Tychy 
– Ślęza Wrocław 0:6.

Najbliższe mecze. IV liga: 11.06 
Drzewiarz Jasienica – GKS II Ty-
chy (17); liga okręgowa: 11.06 
Ogrodnik Cielmice – GLKS Wil-
kowice (16), 11.06 OKS Zet Tychy 
– Wisła Wielka (17), 11.06 BKS 
Stal – JUWe Jaroszowice (17); kla-
sa A: 11.06 Czapla Kryry – Sió-
demka Tychy (17); klasa B: 11.06 
Czułowianka Tychy – LKS II Wi-
sła Wielka (17); III liga kobiet: 
11.06 Polonia Świdnica – Polo-
nia Tychy (18). ls ●

wygrali z liderem, odnosząc siódme z rzędu zwycięstwo.

zeTka rządzI!
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bliŹnięta 22.V-20.Vi
Możesz się zaplątać w niewygodne układy 
i zależności. czyjeś złośliwe komentarze sprawią ci 
przykrość. uważaj na Koziorożca!

rak 21.Vi-22.Vii
Masz teraz okazję zrobić to, o czym od dawna 
marzysz. Bardzo dobry czas na podejmowanie 
wyzwań. unikaj konfliktów.

lew 23.Vii-22.Viii
Koniecznie wycisz emocje. Spokój i relaks – tego 
nie powinno teraz zabraknąć w Twoim życiu. 
Wybierz się na spacer.

panna 23.Viii-22.iX
Księżyc sprzyja sprawom biznesowym. Możesz 
teraz śmiało podpisywać umowy, robić 
długoterminowe plany. Pieniądze na horyzoncie!

waga 23.iX-23.X
Skup się teraz na swoim zdrowiu. Zadbaj 
o kondycję i zdrową dietę. Skontaktuj się z Bykiem 
i wyjaśnicie sobie nieporozumienie.

skorpion 24.X-21.Xi
W miłości liczne zawirowania. uważaj, gdzie 
lokujesz uczucia. Gwiazdy sugerują rozważyć 
możliwość rozstania.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Dobra passa. Pozytywne zmiany i zdarzenia 
na horyzoncie. Dodatkowo czeka na ciebie 
niespodziewana gotówka.

koziorożec 22.Xii-19.i
Romans, nowa miłość, flirt – to wszystko szykują 
ci gwiazdy. Będziesz teraz emanować aurą miłości 
i nikt ci się nie oprze.

wodnik 20.i-18.ii
W pracy nieco pod górkę. Ktoś chce zająć Twoje 
stanowisko. Bądź czujny i pracuj za dwóch. 

ryby 19.ii-20.iii
Kilka spraw potoczy się nie tak, jak sobie 
zaplanowałeś. Nie przejmuj się tym, gdyż 
na koniec i tak wyjdziesz na swoje.

baran 21.iii-20.iV
czas na wyjazd. Koniecznie zaplanuj sobie urlop. 
Teraz jest idealny czas dla ciebie na podróże 
i wycieczki. Zadzwoń do Raka.

byk 21.iV-21.V
Dobry czas na podejmowanie ważnych decyzji 
finansowych. Fortuna ci sprzyja. Koniecznie zagraj 
w gry losowe.

WRÓŻKA ADRASTEJA tel. 692 893 871

zaadopTuj mnIe  
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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.

Raja i Rollo czyli nasze stare do-
bre schroniskowe małżeństwo, 
które już kiedyś przed-
stawialiśmy. Obrzucasz 
je przelotnym spojrze-
niem i widzisz tylko 
dwa niczym nie wyróż-
niające się kundelki, ale 
jeśli zatrzymasz się choć 
na chwilę i przyjrzysz 
się im z bliska, wtedy 
gwarantujemy, że do-
strzeżesz to, co w nich 
wyjątkowe – wsparcie, 
wzajemną troskę i mi-
łość, która pokonała naj-
gorsze psie piekło, jakie 
możesz sobie wyobrazić 
– Radysy. Gdy tak sto-
ją za kratami, ich oczy 
zdają się mówić: „Sko-
ro razem przetrwaliśmy 
ten koszmar, to teraz 
może być już tylko le-
piej. Gdzie są więc nasi 

ludzie, Ci, którzy położą kres 
naszej tęsknocie za kochającym 
człowiekiem i bezpiecznym do-
mem?”. Rollo – około 12-letni de-
likatny, spokojny i cichy samiec, 
ładnie chodzący na smyczy i Raja 
– około 9-letnia dama, bardziej 
nieśmiała niż małżonek, wpatrzo-
na w niego jak w obrazek, podą-
ża za nim krok w krok, powoli 
przełamuje swój lęk przed smy-
czą, ważne, by w zasięgu wzroku 
był Rollo – za nim pójdzie na ko-
niec świata. Nasza para przebywa 
w Schronisku w Tychach. rM ●

cO Wiemy O PSach:

imię: RAjA
Wiek: około 9 lat
Płeć: suka
NR eWiDeNcyjNy: 7329
Waga: około 15 kg
jest zaszczepiona, zaczipowa-
na i wysterylizowana.
imię: ROLLO
Wiek: około 12 lat
Płeć: samiec
NR eWiDeNcyjNy: 7353
Waga: około 15 kg
jest zaszczepiony, zaczipowa-
ny i wykastrowany.
NR kONtaktOWy 
W SPRaWie aDOPcji:  
605 897 607

krzyżówka z haSłem Sudoku
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Cukierek albo on!

Limuzyna lub
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Teren uczelni
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Mars na
twarzy

Spis opłat

14.06.
2022
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horoSkop

Hasło z krzyżówki nr 758: 
W ŚRODĘ DZIEŃ DZIECKA.

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.

raja I roLLo

Więcej Na WWW.kultuRa.tychy.Pl

8 czerwca, środa
godz. 17 i 18.30 – „MALOWANE KAMIENIE” – 
warsztaty plastyczne (Klub McK urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)
godz. 18 – TuRy KuLTuRy: Grzegorz Kla-
chacz „Nauroplastyka a dysfunkcje po udarach 
i stwardnieniu rozsianym” (MBP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

9 czerwca, czwartek
godz. 17 – SZTuKA X MuZy – projekcja fil-
mu „Szef roku” (MBP – Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)
godz. 17 – TO jEST SZTuKA!: „Geniusz prze-
klęty. caravaggio” – wykład (Pasaż Kultury An-
dromeda, pl. Baczyńskiego)
godz. 18 – „ALIcjA” – spektakl Teatru Mło-
dzieżowego „Gęba” (Klub McK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)
godz. 19 – SłAWEK uNIATOWSKI – koncert 
(Teatr Mały, ul. hlonda 1)

10 czerwca, piątek
godz. 17 – BIBLIOTEKA Z PASją: Podróże Sła-
womira Szukłowa „cudze chwalicie, swego nie 
znacie – ciekawe miejsca i atrakcje turystyczne 
na wakacje w Polsce (MBP – Filia nr 5, ul. Dą-
browskiego 5)
godz. 18 – POLSKIE PIOSENKI Z LAT 60., 70., 
80. – koncert Kasi Skiby i Wojciecha Bajera (SDK 
Tęcza, al. Niepodległości 188)
godz. 19 – AuKSO fest. KRZySZTOF hERDZIN 
– koncert w cyklu „AuKSO Modern” (Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 21.30 – KINO FREELOVE: projekcja fil-
mu „O nieskończoności” (ogród McK, ul. Boha-
terów Warszawy 26)

11 czerwca, sobota
godz. 11 – BAjKOTEKA – projekcja filmu dla 
dzieci „Wilk na 100%” (MBP – Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)

godz. 11 – POZNAjMy SIę NA SPORTOWO – 
zwiedzanie Stadionu Miejskiego i Tyskiej Ga-
lerii Sportu w jęz. ukraińskim (Tyska Galeria 
Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 18 – DLA Tych ZAGRAją – koncert fi-
nałowy z udziałem: Double Blind, ExoMoon, 
Kasia Skiba i ja, Petrykora, Skrawki (Dzika Plaża 
Paprocany)
godz. 20 – DAREK KOZAKIEWIcZ LIVE – kon-
cert gitarzysty grupy Perfect z zespołem (Art 
Music club, ul. Oświęcimska 53)

12 czerwca, niedziela
godz. 17 – KONcERTy MAGDALEŃSKIE: „Pej-
zaż lata” – koncert w wyk. Michała Botora – or-
gany, Marty huget-Skiby – skrzypce i joanny 
urbańskiej-Mikszty – wiolonczela (kościół pw. 
św. Marii Magdaleny, ul. Damrota 62)
godz. 20 – „c.P.K.” – spektakl Teatru T.c.R. w ra-
mach festiwalu A Part (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

13 czerwca, poniedziałek
godz. 18 – „SKóRA” – premiera spektaklu Au-
torskiego Teatru Ruchu Wampa (Teatr Mały, ul. 
hlonda 1)

11 czerwca – godz. 20 – darek 
kozakiewicz liVe – koncert; 
art Music club
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