
ITS – o co w Tym wSzySTkIm chodzI?
ITS czyli Inteligentny System 
Zarządzania i Sterowania Ru-
chem w ostatnich tygodniach 
wzbudza ogromne zaintere-
sowanie mieszkańców. Dy-
rekcja Miejskiego Zarządu 
Ulic i Mostów w Tychach 
postanowiła zebrać najczęś-
ciej powtarzające się pytania 
i wyjaśnić, czym tak napraw-
dę jest ITS oraz co się zmieni 
z chwilą jego uruchomienia. 
Termin zakończenia inwesty-
cji zbliża się wielkimi kroka-
mi – co to oznacza w prakty-
ce? Na pytania mieszkańców 
odpowiada Artur Kruczek 
– dyrektor Miejskiego Zarzą-
du Ulic i Mostów w Tychach.
 str. 6

bezpŁatny 
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rowery i piesi przodem
Rada Miasta Tychy, jako pierwsza w Metropolii  
uchwaliła nową politykę mobilności.

teraz baraże
W najbliższych dniach piłkarze rezerw  
GKS Tychy powalczą o awans do III ligi. 

Milczący performance
Od 16 do 18 czerwca trwać będzie jedenasta  
edycja Tyskiego Festiwalu Performance. 3 149
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hermesy ćwierćwiecza
podczas jubileuszowej gali 25-lecia okręgowej izby przemysłowo-handlowej w tychach uhonorowano lokalnych przedsiębiorców.
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◆ 6.06 PRZy ul. PRZemySłO-
Wej ZNaleZiONO ciałO męż-
cZyZNy. Wezwany lekarz stwier-
dził zgon 66-latka. Na miejscu 
byli także prokurator oraz grupa 
dochodzeniowo-śledcza. Zgon 
został uznany za naturalny.
◆ 7.06 Na OZNakOWaNym 
PRZejściu Dla PieSZych 
Z WyZNacZONą ścieżką 
ROWeROWą Na al. BielSkiej 
(w rejonie ronda Skałka) kieru-
jący skodą potrącił mężczyznę 
jadącego na hulajnodze. Jak się 
okazało, kierowca samochodu był 
trzeźwy, natomiast mężczyzna ja-
dący na hulajnodze wydmuchał 
0,58 promila. Za jazdę po alko-
holu kierowca jednośladu został 
ukarany mandatem w wysokości 
2500 zł. W wyniku tego zdarzenia 
mężczyzna jadący na hulajnodze 
doznał urazu głowy i został prze-
wieziony do szpitala. Na miejsce 
zdarzenia wezwany został policyj-
ny technik kryminalistyki. KMP 
w Tychach prowadzi dalsze postę-
powanie mające wyjaśnić okolicz-
ności tego zdarzenia.
◆ TegO SamegO DNia Na ul. 
aRmii kRajOWej, w rejonie 
ronda Zesłańców Sybiru doszło 
do zderzenia samochodu dostaw-
czego i autobusu komunikacji 
miejskiej. Ze wstępnych ustaleń 
policji wynika, że kierujący do-

stawczakiem uderzył w bok auto-
busu. W wyniku zdarzenia ucier-
piała jedna osoba, ale na szczęście 
niegroźnie.
◆ O Dymie WyDOByWają-
cym Się Z jeDNegO Z mieSZ-
kań w budynku wielorodzinnym 
przy al. Bielskiej 54, dyżurny stra-
ży pożarnej został poinformowa-
ny 8.06 po południu. Po przy-
byciu na miejsce, strażacy przy 
użyciu drabiny weszli do miesz-
kania przez okno. W mieszkaniu 

nikogo nie zastali, a przyczyną za-
dymienia była potrawa pozosta-
wiona bez nadzoru na kuchence 
elektrycznej.
◆ 10.06 Na TRaSie S1, W Re-
jONie WjaZDu DO TychóW, 
doszło do pożaru samochodu 
osobowego. Na czas działań gaś-
niczych ruch został całkowicie za-
blokowany. Trwa ustalanie przy-
czyn pożaru.
◆ 12.06 DyżuRNy STRaży 
POżaRNej OTRZymał ZgłO-

SZeNie o zalewaniu jednego z 
mieszkań w budynku wieloro-
dzinnym przy ul. Cichej 23. Zgła-
szający poinformował również, że 
pomimo pukania do drzwi nikt 
nie otwiera. Po wejściu drabiną 
przez okno strażacy nikogo nie 
zastali. Zlokalizowano natomiast 
przyczynę zalewania mieszkania i 
do naprawienia usterki wezwano 
przedstawiciela pogotowia tech-
nicznego administratora budyn-
ku. ls ●

W okolicy Ronda Zesłańców Sybiru samochód dostawczy uderzył w bok autobusu komunikacji miejskiej.
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Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego 

w Tychach przy Pl. Św. Anny 7
powierzchnia 27,31m2

wyposażony w instalacje: co, wod-kan, elektryczna,
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu (w tym wymiana instalacji 
elektrycznej w uzgodnieniu z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych) oraz 
przystosowania go do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – o godz. 920

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1 m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 19,67 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na 5 lat
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wpłata wadium w•	  wysokości – 1000 zł do dnia 27 czerwca 2022 r. przelewem na konto 
nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A/w przypadku przegrania przetargu kwota 
ta podlega zwrotowi/
złożenie w•	  Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 27 czerwca 2022r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o	  zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w	  lokalu, od daty podpisania 
umowy najmu
oświadczeniem o	  braku zaległości czynszowych
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na	  zawarcie umowy najmu 
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.
Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra 
przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania 
dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej 
działalności.
Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony jest 
na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej tel. 32 776-30-57.

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy 

ul. Barona 30
lokal nr 422 III p powierzchnia 16,94m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy 
al. Niepodległości 49 – o godz. 910

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1 m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 20,00 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wpłata wadium w•	  wysokości – 1000 zł do dnia 27 czerwca 2022 r. przelewem na konto 
nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A/w przypadku przegrania przetargu kwota 
ta podlega zwrotowi/
złożenie w•	  Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 27 czerwca 2022r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o	  zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w	  lokalu, od daty podpisania 
umowy najmu
oświadczeniem o	  braku zaległości czynszowych
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na	  zawarcie umowy najmu 
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.
Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra 
przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania 
dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej 
działalności.
Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony jest 
na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej tel. 32 776-30-57.

komunikaty

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy 

ul. Sienkiewicza 49 – z wyłączeniem działalności handlowej i gastronomicznej 
ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz głośnej działalności produkcyjnej

powierzchnia 25,31m2

wyposażony w instalacje: elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy 
al. Niepodległości 49 – o godz. 900

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1 m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 17,32 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na 5 lat
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wpłata wadium w•	  wysokości – 1000 zł do dnia 27 czerwca 2022 r. przelewem na konto 
nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A/w przypadku przegrania przetargu kwota 
ta podlega zwrotowi/
złożenie w•	  Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 27 czerwca 2022 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o	  zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w	  lokalu, od daty podpisania 
umowy najmu
oświadczeniem o	  braku zaległości czynszowych
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na	  zawarcie umowy najmu 
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu – 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.
Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra 
przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania 
dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej 
działalności.
Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony jest 
na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej tel. 32 776-30-57.

Mięta, tymianek, rozmaryn, ore-
gano, truskawki, pietruszka, me-
lisa, szczypiorek, liść laurowy – 
to tylko niektóre rośliny, które 
pojawiły się w zielniku w Par-
ku Miejskim Solidarności. Ty-
ski Zakład Usług Komunalnych 
postawił 5 donic z ziołami dla 
mieszkańców miasta. – Zachę-
camy do korzystania z zielnika 
i obiecujemy, że jeżeli pomysł się 

przyjmie, powstaną kolejne takie 
miejsca w Tychach – mówi Ag-
nieszka Lyszczok, dyrektor Ty-
skiego Zakładu Usług Komunal-
nych w Tychach. Wzorem TZUK 
poszedł Miejski Zarząd Budyn-
ków Mieszkalnych, który przy ul. 
Katowickiej 207 i 209 oraz Eduka-
cji 11 zagospodarował donice pod 
uprawę ziół a także warzyw. 
kp

pierwszy zielnik miejski.

zIoła pod urzędem
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Z zielnika pod UM można korzystać do woli.
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tychy jako pierwsze 
Miasto w Metropolii 
wprowadziŁy nową 
politykę Mobilności, 
zgodną ze standardaMi 
górnośląsko-
zagŁębiowskiej 
Metropolii. transport 
zbiorowy, rowerowy 
i podróże piesze 
powinny stawać się 
pierwszyM wyboreM 
Mieszkańców – to jedno 
z trzech podstawowych 
zaŁożeń nowej polityki 
Mobilnościowej 
w tychach.

Uchwalona przez miejskich rad-
nych 26 maja polityka mobilno-
ści Miasta Tychy zastąpi obowią-
zującą od szesnastu lat politykę 
transportową. Nowy dokument 
został opracowany przy wspar-
ciu Metropolitalnej Szkoły Pro-
totypowania, zrzeszającej m.in. 
urzędników z różnych miast 
GZM, ekspertów ds. transportu 
i urbanistów.

Kontynuacja dobrej polityki
– Dokument po części bazuje 
na projektach, które w Tychach 
od lat są realizowane. W mieście 
już teraz kolej jest powszechnie 

wykorzystywana do codzien-
nych podróży, a komunikacja 
miejska jest z nią dobrze zin-
tegrowana. Tychy realizują tak-
że różne działania związane 
z uspokajaniem ruchu i bezpie-
czeństwem, a ich skuteczność 
potwierdzona jest w publiko-
wanych co roku statystykach 
– mówi Hanna Skoczylas, za-
stępca prezydenta Tychów ds. 
zrównoważonego rozwoju.

Przyjęta nowa polityka mobil-
ności podsumowuje powyższe 
działania, ale także aktualizuje 
je o kolejne priorytety. Dokument 
wskazuje cele operacyjne, któ-

re można osiągnąć poprzez efek-
tywniejsze wykorzystanie zasobów 
miejskich. Chodzi m.in. o zmia-
nę zachowań komunikacyjnych 
w podróżach wewnątrz miasta 
i na zewnątrz, aby jeszcze bardziej 
zwiększyć udział innych środków 
transportu niż samochód.

Dokument zakłada, że we wszel-
kich podróżach to transport zbio-
rowy, rowerowy czy pieszy po-
winien być pierwszym wyborem 
mieszkańców. Polityka mobilno-
ści opisuje także działania zwią-
zane z poprawą jakości otoczenia 
– zmiany w polityce parkingowej, 
mające odciążyć tereny central-

ne miasta od ruchu samochodo-
wego, oraz traktowanie miejskich 
ulic jako przestrzeni publicznej, 
która ma być uporządkowana, 
zielona i wyposażona w małą ar-
chitekturę.

Velostrada i największa 
wypożyczalnia w europie
Co istotne, zapisy zawarte w po-
lityce mobilności będą współ-
grać z projektami realizowanymi 
przez Górnośląsko-Zagłębiow-
ską Metropolię. Do zwiększenia 
udziału podróży rowerowych 
przyczynią się velostrady, czyli 
szybkie trasy rowerowe łączą-
ce miasta GZM, których budo-
wa rozpocznie się od przyszłe-
go roku. Kolejnym elementem 
będzie planowany na przyszły 
rok system roweru metropoli-
talnego, czyli jedna z najwięk-
szych wypożyczalni rowerów 
publicznych w Europie. Doce-
lowo ma ona działać z wyko-
rzystaniem tej samej aplikacji, 
która umożliwia zakup biletów 
autobusowych, tramwajowych 
i trolejbusowych Zarządu Trans-

portu Metropolitalnego. Ca-
łość stworzy dogodne warunki 
do podróżowania różnymi środ-
kami transportu na terenie Ty-
chów, jak i całej Metropolii.

Ponadto przyjęta w Tychach po-
lityka mobilności jest także zgod-
na z założeniami projektu Planu 
Zrównoważonej Mobilności Miej-
skiej, nad którym pracuje obec-
nie GZM. W odróżnieniu od kla-
sycznego podejścia do planowania 
transportu, podstawą planów mo-
bilności nie jest koncentrowanie 
się na kwestiach związanych z in-
żynierią ruchu, ale na ludziach. 
Plan zakłada dążenie do lepszego 
wykorzystywania istniejących za-
sobów systemu miejskiego, a nie 
na ciągłej jego rozbudowie.

Dokument przyjęty w Tychach 
powstał przy udziale Metropoli-
talnej Szkoły Prototypowania, 
która zajmuje się w naszym mie-
ście badaniami mobilnościowymi, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
prowadzonej przez samorząd 
polityki parkingowej. Podsumo-
wanie tych prac planowane jest 
na jesień tego roku. Mn ●

rowery i piesi przodem
podczas ostatniej sesji RADy MIASTA PRZyjęTO NOWE WyTycZNE DOTycZącE POLITyKI MObILNOŚcI W MIEŚcIE. 

Tyszanie od lat chętnie wybierają alternatywne środki transportu. 
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Podczas podcastu u Kuby Woje-
wódzkiego i Piotra Kędzierskiego, 
najlepszy piłkarz świata – Robert 
Lewandowski wyznał, że jego ulu-
bionym zespołem w czasach mło-
dości był Dżem i chętnie by się 
wybrał na ich koncert.

W materiale Kuby Wojewódz-
kiego Lewandowski powiedział: 
– Słucham artystów R’n’B, hip-
hopu, ale jeśli chodzi o polskich 
muzyków, to uwielbiam Dżem. 
Marzy mi się pójście na koncert, 

na razie czasowo mi to nie wy-
chodzi, ale z chęcią posłuchałbym 
na żywo Dżemu, bo od lat ich lu-
bię – wyznał.

Na odpowiedź na te słowa za-
wodnik Bayernu Monachium nie 
musiał długo czekać. Prezydent 
Miasta Tychy Andrzej Dziuba za-
prosił Roberta Lewandowskiego 
na koncert Dżemu, który odbę-
dzie się 3 września z okazji „Rocka 
na Plaży”. – Panie Robercie, dosko-
nale rozumiem i podzielam zain-

teresowanie tym wyjątkowym ze-
społem – zapraszamy do Tychów, 
by wspólnie z mieszkańcami na-
szego miasta koncertowo spędzić 
czas. Cree i Dżem zagrają swo-
je najlepsze utwory, które od lat 
porywają tłumy – napisał w liście 
prezydent Andrzej Dziuba.

Czas pokaże czy Robert Le-
wandowski skorzysta z zapro-
szenia władz miasta i pojawi się 
na wrześniowym koncercie Dże-
mu w Tychach. ad ●

W Restauracji „Pod napięciem” 
seniorzy zainaugurowali nie-
dawno nowy sezon imprez i za-
baw plenerowych „Biesiadą se-
nioralną – dozwolone od lat 18”. 
Ponad setka biesiadników bawi-
ła się podczas imprezy tanecz-
nej, loteriady z nagrodami i in-
nych aktywności. Za organizacje 
wydarzenia odpowiada fundacja 
Internationaler Bund Polska pro-
wadząca od 2013 roku Klub Se-
niora Platyna przy ul. Edukacji 
11 w Tychach oraz zespół senio-
rów wolontariuszy z Kazimierą 
Krzysztofik na czele.

To była od długiego czasu 
pierwsza biesiada i tak duże wy-
darzenie bez obostrzeń związa-
nych z pandemią. Tym bardziej 
licznie i ochoczo seniorzy przy-
byli na wspólną zabawę i integra-
cję. Organizatorzy przewidzieli dla 
uczestników poczęstunek z grilla, 
zaś atrakcją wieczoru, oprócz ta-
necznej muzyki i dobrej zabawy, 

była loteria z nagrodami, w któ-
rej udział wzięli wszyscy uczest-
nicy zabawy. Wygrać można było 
vouchery na zabiegi kosmetycz-
ne, stylizację paznokci, masaż twa-
rzy, zestawy kosmetyków, książki, 
ozdobne kubki a także maskotki 
wykonane przez pracownię kra-
wiecką w Centrum Integracji Spo-
łecznej w Tychach.

Biesiada to jednak nie tyl-
ko dobra zabawa, taniec i emo-
cje. To także okazja do integracji 
środowiska seniorów. – Do Klu-
bu Seniora Platyna przybywają 
nowi seniorzy – mówi Alina Ro-
szyk z Internationaler Bund Pol-
ska. – Często samotni, poszuku-
jący kontaktu i nowych relacji 
z otoczeniem. Takie wydarzenia 
to doskonała okazja do wspólne-
go poznania się, do rozmowy, na-
wiązania kontaktów czy po prostu 
otwarcia się na ludzi. Do wyjścia 
z domu i uwierzenia, że dooko-
ła jest również wiele osób w po-

dobnej sytuacji, które mogą stać 
się dla nas ważne i bliskie, z któ-
rymi możemy spędzać czas i na-
wiązać przyjaźnie. Stąd tak ważne 
jest stworzenie takiej sprzyjającej 
przestrzeni i okoliczności dla na-
szych seniorów, aby mogli stać 
się aktywnymi i w pełni wartoś-
ciowymi uczestnikami życia spo-
łecznego. Przed seniorami kolejne 
wyjścia, spotkania i wydarzenia. 
Równocześnie podczas imprezy 
zachęcaliśmy seniorów do korzy-
stania z nowych, stacjonarnych 
programów edukacyjno-kultu-
ralnych i aktywizacyjnych, pro-
wadzanych przez Klub Seniora 
Platyna – dodaje.

Organizatorzy dziękują fun-
datorom nagród przeznaczonych 
na loterię fantową: Centrum Urody 
Marzena Małek, Piccolo Cafe, Uni-
wersytet Trzeciego Wieku w Ty-
chach, Pazurownia Nails&Beauty 
Monika Adamska, Klub Seniora 
„SERIO”. kaMil peszat ●

Sezon na imprezy foodtruckowe 
w tym roku otworzyły Żarciowo-
zy, które stacjonowały pod Sta-
dionem Miejskim przez cały mi-
niony weekend. Tyszanie mogli 

skosztować meksykańskiej kawy, 
węgierskich langoszy i kurtoszy, 
belgijskich frytek, orientalnych 
makaronów, tajskiego street 
foodu, sushi, najrozmaitszych 

burgerów, nuggetsów i innych 
tacosów. Organizatorzy przygo-
towali również liczne atrakcje 
dla całych rodzin.
kp ●

mOTOcykl Za kReWFlash

W sobotę 11 czerwca w parku pod żyrafą odbyła się 9. edycja akcji Motoserce. To zlot 
miłośników motocykli połączony z akcją krwiodawstwa, bowiem podczas imprezy każdy 
uczestnik mógł oddać cenny surowiec w krwiobusie Regionalnego centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa, za co otrzymał rabat do wypożyczalni motocykli jurassic Moto center, 
paczkę z gadżetami ufundowaną przez organizatora oraz brał udział w losowaniu nagród 
w loterii. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w akcji, w której główną nagrodą był voucher 
na weekend z nowym fordem mustangiem. Imprezę zorganizował klub motocyklowy Woman 
of South Mother chapter. kp ●
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prezydent wysłał zaproszenie.

Lewy na dżemIe? 

Do zaproszenia prezydent Tychów dołączył płytę z utworami grupy Dżem.
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coroczna biesiada rozpoczęła sezon imprez dla najstarszych mieszkańców Tychów.

dozwoLone od LaT 18

Seniorzy jak zawsze dopisali frekwencją i pokazali co to znaczy dobrze się bawić.
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Foodtrucki pod stadionem

wIeLkIe żarcIe
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W środę, 7 czerwca Przedsię-
biorstwo Komunikacji Miej-
skiej w Tychach odebrało po raz 
pierwszy w swojej historii nagro-
dę za zajęcie pierwszego miejsca 
w rankingu przeprowadzonym 
przez redakcję Strefy Gospodar-
ki – Dziennik Gazeta Prawna.

Od lat PKM Tychy zajmowa-
ło wysokie miejsca w rankingu. 
W 2019 r. tyski przewoźnik zajął 
drugie miejsce, podobnie w roku 
następnym. W 2021 r. roku rywa-
lizacja była bardzo zacięta, stąd też 
kapituła zdecydowała o wyborze 
dwóch równorzędnych zwycięz-
ców, którymi zostały Miejskie 
Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. 
w Warszawie oraz Przedsiębior-
stwo Komunikacji Miejskiej Sp. 
z o.o. w Tychach. Ranking szcze-
gółowo ocenia przedsiębiorstwa, 
biorąc pod uwagę aspekty tech-
niczne, finansowe, związane z za-
rządzaniem zasobami ludzkimi 
jak również udział przedsiębiorstw 
w życiu lokalnej społeczności.

Tychy w rankingu uplasowa-
ły się na szczycie podium, zosta-
wiając w tyle m.in. Poznań, Opole 

czy Katowice. – Zajęcie 1. miejsca 
w Ogólnopolskim Rankingu Naj-
lepszych Przedsiębiorstw Komu-
nikacji Miejskiej to historyczny 
moment, ze względu na ogromną 
konkurencję w tej dziedzinie i wie-
le współczynników, które zostają 
poddane wnikliwej ocenie – mówi 
Michał Kasperczyk, rzecznik pra-
sowy PKM Tychy. – Niemniej jed-
nak ostatnie lata są dla nas bardzo 
dobre dzięki środkom unijnym, 
przy pomocy których zmoderni-
zowaliśmy zajezdnie autobusową 
oraz wymieniliśmy sporą część 
taboru na nowoczesny i nisko-
emisyjny, zasilany gazem ziem-
nym CNG. To, poza podniesie-
niem jakości świadczonych usług, 
miało wpływ na zwiększenie pra-
cy przewozowej poprzez m.in. 
uruchomienie linii metropolital-
nych, które obsługuje nasza spół-
ka. Do tego należy zaliczyć liczne 
działania społeczne, w które an-
gażuje się PKM i obniżenie śred-
niego wieku taboru. To wszystko 
sprawiło, że tym razem mogliśmy 
zająć zaszczytne pierwsze miejsce 
na podium – dodał.

PKM to firma z ponad 60-letnią 
tradycją, dysponująca nowoczes-
nymi, ekonomicznymi, bezpiecz-
nymi, ergonomicznymi i przyja-
znymi dla środowiska naturalnego 
autobusami, spełniającymi wyma-
gania najbardziej restrykcyjnych 
norm emisji spalin. Tyska spółka 
może ponadto poszczycić się jed-
nymi z najlepszych wskaźników 
techniczno-eksploatacyjnych ta-
boru autobusowego w skali ca-
łego kraju, a także ugruntowaną 
pozycją wśród czołowych prze-
woźników w Polsce. W dodatku 
po modernizacji nasz przewoź-
nik posiada jedną z najnowocześ-
niejszych zajezdni autobusowych 
w kraju, a to jeszcze nie koniec in-
westycji w komunikację.

Nowoczesny park autobusowy 
wychodzi także naprzeciw innym 
oczekiwaniom pasażerów i dla-
tego PKM świadczy usługi przy 
pomocy pojazdów o wysokich 
standardach bezpieczeństwa, ni-
skopodłogowych, wyposażonych 
w dostęp do wi-fi, klimatyzację 
całopojazdową oraz monitoring.
kaMil peszat ●

taka uroczystość 
zdarza się raz na 25 lat. 
z okazji takiego wŁaśnie 
jubileuszu okręgowej 
izby przeMysŁowo-
handlowej, jej prezes 
zbigniew gieleciak 
oraz prezydent Miasta 
tychy andrzej dziuba, 
zaprosili do zaMeczku 
Myśliwskiego 
w proMnicach ludzi 
biznesu, polityków, 
saMorządowców 
oraz wszystkich tych, 
którzy przez Minione 
25 lat wspóŁpracowali 
i dziaŁali w saMorządzie 
gospodarczyM. 
uroczystość odbyŁa 
się pod patronateM 
MarszaŁka 
województwa 
śląskiego jakuba 
cheŁstowskiego.

W Gali 25-lecia udział wzięli 
przedstawiciele Senatu i Sejmu, 
samorządowcy szczebla woje-
wódzkiego, a także kilku powia-
tów i gmin, przedstawiciele izb 
gospodarczych, reprezentan-
ci świata nauki, kultury i spor-
tu. Zabierając głos prezes OIPH 
Zbigniew Gieleciak powiedział, 
iż rok 2022 jest rokiem szczegól-
nym, który na długo pozostanie 
w naszej pamięci.

Biznes czeka czas przemian
– To rok wyzwań i rok, w którym 
sypie się dotychczasowy porządek 
świata. Następuje przewartościo-
wanie priorytetów politycznych, 
gospodarczych życiowych i za-
wodowych. Kryzys pandemicz-
ny ostatnich dwóch lat wywrócił 
do góry nogami dotychczasowe 
paradygmaty biznesu i zarządza-
nia. Agresja Rosji na Ukrainę, za-
grożenie militarne w Europie tym 
spowodowane, napięta sytuacja 
międzynarodowa, zmusza do prze-

myślenia obecnej polityki bezpie-
czeństwa kraju i bezpieczeństwa 
energetycznego. Pandemia oraz 
agresja Rosji na Ukrainę zmieniła 
nasze nadzieje, prognozy, zagroże-
nia i szanse. Mocno wniknęły one 
we wszystkie obszary życia. Stały 
się detonatorem wielkiej zmiany 
politycznej, społecznej i gospo-
darczej, której zakresu i końca nie 
znamy. Podział świata na cywili-
zacje, globalizacja, zostały obecnie 
zastąpione przez deglobalizację, 
rozpad świata politycznego. Ufa-
liśmy, że świat jest zjednoczony. 
Jednak świat tylko pozornie się łą-
czył, a w rzeczywistości bardziej się 
podzielił. Czasy w których przy-
szło nam żyć i pracować to czasy, 
w których społeczeństwo znalazło 
się w „potrzasku wartości”. Ko-
niecznym staje się zidentyfikowa-
nie na nowo problemów i wyzwań 
we wszystkich obszarach życia spo-
łeczno-gospodarczego, w tym za-
grożeń i wyzwań dla firm w nowej 
rzeczywistości. Biznes czeka czas 
przemian, który jest niewiadomą, 
ale i szansą. Konieczna jest zmia-
na myślenia o bezpieczeństwie 
energetycznym, klimacie, ekolo-
gii, roli biznesu w społeczeństwie. 
Potrzebujemy współpracy, trans-
parentności i odwagi w działaniu. 
Cele biznesowe nigdy nie były tak 
mocno splecione z fundamental-
nymi wyzwaniami politycznymi, 
cywilizacyjnymi i społecznymi.

samorząd gospodarczy
W ostatnich 25 latach OIPH, jako 
samorząd gospodarczy, odegrała 
olbrzymią rolę w tworzeniu ty-
skiego biznesu, ułatwiała przed-
siębiorcom działalność, integro-
wała ich, wpływała na rozwój 
Tychów. To m.in. poprzez działa-
nia Izby na rzecz rozwoju Tyskiej 
Podstrefy KSSE, Tychy z miasta-
sypialni stały się miastem, do któ-
rego dziś tysiące ludzi przyjeżdżają 
do pracy. Jak stwierdził prezes Zbi-
gniew Gieleciak, działalność OIPH 

to kilkadziesiąt konferencji, semi-
nariów, szkoleń, spotkań bizneso-
wych, kilkanaście dużych projek-
tów badawczych i szkoleniowych 
wspierających przedsiębiorczość, 
setki godzin doradztwa, ogromnej 
wartości dotacje (ponad 23 mln zł) 
oraz bezcenne pośrednictwo han-
dlowe i biznesowe na rynku krajo-
wym i zagranicznym.

najlepsi z najlepszych
Przez ponad 20 lat OIPH organi-
zowała konkurs i Galę Tyskiego 
Lidera Przedsiębiorczości, w trak-
cie której wręczane były statuet-
ki Hermesów Biznesu dla naj-
lepszych firm, usług produktów, 
najlepszych przedsiębiorców, wy-
bitnych postaci regionu. Z kolei 
Noworoczne Spotkanie Przedsię-
biorców połączone było z nagra-
dzaniem statuetkami „Integratora 
Roku”. I z tego grona postanowio-
no wyłonić „najlepszych z najlep-
szych”. Komu zatem przypadły 
w udziale Hermesy 25-lecia?

– Kategoria „Przedsiębior-
ca” – nagroda główna: Stanisław 
Rosa, wyróżnienie: Maria Mere-
sińska

– Kategoria „Firma” – nagroda 
główna: Przedsiębiorstwo Kom-
pletacji i Montażu Systemów Au-
tomatyki CARBOAUTOMATY-
KA SA, wyróżnienie: SERTOP 
Sp. z o.o.

– Kategoria „Usługa” – nagroda 
główna: Przedsiębiorstwo Produk-
cyjne i Usługowe „CONCRET” 
Spółka jawna Zbigniew Boczkow-
ski Jan Góra, wyróżnienie: Elmax 
Żywicki Sp. z o.o.

– Kategoria „Produkt” – na-
groda główna: Zakład Produkcji 
Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” 
Sp. z o.o. za systemy oświetlenia 
zewnętrznego, wyróżnienie: Re-
gionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA za Wodny 
Park Tychy.

– Kategoria „Debiut i Ekspan-
sja Rynkowa” – nagroda główna: 

invenio QD Sp. z o.o., wyróżnie-
nie: Maxcom SA

Statuetkę Prometeusza, przy-
znawaną osobie, która „tchnę-
ła nową wizję rozwoju regionu 
i przyczynia się do budowy lo-
kalnych społeczności” otrzymał 
Marszałek Województwa Śląskie-
go Jakub Chełstowski.

integrują od lat
Z kolei w konkursie Integratora 
25-lecia OIPH (osoby, instytucje 
i organizacje, które na przestrzeni 
kilkunastu lat oddziaływały, wpły-
wały – i nadal to robią – na bu-
dowę lokalnego społeczeństwa) 
nagrody otrzymali: Ewa Dzie-
końska, ks. prałat Józef Szklorz, 
Zespół Szkół Muzycznych im. 
Feliksa Rybickiego, Teatr Mały 
w Tychach, GKS Tychy.

Ponadto Złotą Odznaką Zasłu-
żony dla Województwa Śląskie-

go odznaczeni zostali: Centrum 
Medyczne im. Janusza Mierzwy 
(dawniej CM Hipokrates), Mera 
Sp. z o.o., EPO-Trans Logistic SA, 
zaś Odznaką Honorową Krajowej 
Izby Gospodarczej uhonorowani 
zostali: Jakub Chełstowski, An-
drzej Dziuba i Janusz Michałek.

zawsze z izbą
Jubileuszowe dyplomy otrzymali 
członkowie OIPH z najdłuższym 
stażem (20 lat lub dłużej): Przed-
siębiorstwo Kompletacji i Montażu 
Systemów Automatyki CARBO-
AUTOMATYKA SA, Regionalne 
Centrum Gospodarki Wodno-
Ściekowej SA, Termoplastyka Sp. 
z o.o., HAGER POLO Sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o., Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 
MASTER Odpady i Energia Sp. 
z o.o., SERTOP Sp. z o.o., Zakład 

Produkcji Sprzętu Oświetlenio-
wego „ROSA” Sp. z o.o., Przedsię-
biorstwo Produkcyjne i Usługo-
we „CONCRET” Spółka jawna 
Zbigniew Boczkowski Jan Góra, 
Joker Club Roman Szyja, HASO 
Sp. z o.o. S.K., Zakład Usługowo-
Handlowy ZMIROB S.J. Andrzej 
Rolnik, Zbigniew Ząbek, Tyskie 
Linie Trolejbusowe Sp. z o.o., 
INSTALMEDIA Sp. z o.o., Gru-
pa Gumułka Sp. z o.o., Centrum 
Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o., 
Tyskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o., AKE-C 
Sp. z o.o. Doradztwo Podatkowe 
Usługi Księgowo-Biurowe, NZOZ 
Poradnia Leczenia Bólu Przewle-
kłego K. Boczar, ASA Consulting 
Andrzej Słodczyk, LACH – USŁU-
GI Grzegorz Lach, MIKRO-ŻAL 
Cecylia Morawiecka, Kancelaria 
Biegłego Księgowego Sp. z o.o.
leszek sobieraj ●

JuBileuszowa Gala w promnicach
okręgowa izba przeMysŁowo-handlowa: HERMESy 25-LEcIA I NAGRODA PROMETEuSZA DLA MARSZAłKA.

w ogólnopolskim rankingu najlepszych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.

TySkI pkm na SzczycIe

Tyski przewoźnik po raz pierwszy w swojej historii znalazł się na szczycie rankingu.
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Integratorzy 25-lecia wraz z organizatorami gali. W pierwszym rzędzie (od lewej) – ks. prałat Józef Szklorz, 
Ewa Dziekońska i Zbigniew Gieleciak (OIPH); za nimi stoją (od lewej): Tomasz Giedwiłło (Zespół Szkół 

Muzycznych), Paweł Drzewiecki (Teatr Mały), Leszek Batrnicki (GKS Tychy) i prezydent Andrzej Dziuba.
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its czyli inteligentny 
systeM zarządzania 
i sterowania rucheM 
w ostatnich tygodniach 
wzbudza ogroMne 
zainteresowanie 
Mieszkańców. 
dyrekcja Miejskiego 
zarządu ulic i Mostów 
w tychach postanowiŁa 
zebrać najczęściej 
powtarzające się 
pytania i wyjaśnić, 
czyM tak naprawdę 
jest its oraz co się 
zMieni z chwilą jego 
uruchoMienia. terMin 
zakończenia inwestycji 
zbliża się wielkiMi 
krokaMi – co to oznacza 
w praktyce? na pytania 
Mieszkańców odpowiada 
artur kruczek 
– dyrektor Miejskiego 
zarządu ulic i Mostów 
w tychach.

w jaki sposób its usprawni 
poruszanie się po mieście?
aRTuR kRucZek: – Przede 
wszystkim dzięki ITS-owi ruch 
będzie odbywał się płynniej, 
a także wzrośnie poziom 
bezpieczeństwa na drogach. ITS 
zapewni sprawne zarządzanie 
ruchem drogowym zwłaszcza 
w czasie jego dużego natężenia. 
To bardzo ważne, ponieważ 
z roku na rok rośnie liczba 
samochodów poruszających 
się po drogach. Dzięki syste-
mowi detekcji oraz ponad 600 
kamerom system będzie dyna-
micznie reagował na zmiany, 
jakie zachodzą na drodze oraz 
na bieżąco analizował sytuacje 
i dostosowywał do niej swoje 
zachowanie. Zyskają nie tylko 
kierowcy, ale i piesi, rowerzyści 
oraz pasażerowie komunikacji 
miejskiej. ITS znacząco usprawni 
transport publiczny nadając 
priorytet przejazdu autobu-
som i trolejbusom. Ponadto 
zintegrowane systemy monito-
ringu w ciągu kilku sekund będą 
w stanie dostarczyć informację 
o wypadku drogowym, 
co pozwoli szybko zareagować, 
a na dynamicznych tablicach 
zostaną wyświetlone komuni-
katy o utrudnieniach. Znacznie 
usprawni się też proces ważenia 
pojazdów. Wstępny pomiar 
będzie możliwy w ruchu, bez 
konieczności zatrzymania lub 
redukcji prędkości samochodów. 
Pamiętajmy, że degradacja sieci 
drogowej ma miejsce najczęściej 
w wyniku nielegalnych przejaz-
dów pojazdów ponadnormatyw-
nych. Oprócz tego ITS daje nam 
całą gamę narzędzi i możliwości 
do przeprowadzania różnego 
rodzaju analiz, pomiarów oraz 
symulacji ruchu. Wszystko 
po to, by na tyskich drogach było 
bezpieczniej.

czy w końcu miasto przestanie 
wyglądać jak plac budowy?
– Zdaję sobie sprawę, że prze-
budowy o tak dużej skali, jak 
projekt ITS, powodują utrud-
nienia w ruchu, które wpływają 
na mieszkańców Tychów i inne 
osoby, które poruszają się 
po naszym mieście. W trakcie 
wdrażania takiego nowoczesne-
go rozwiązania trzeba uzbroić 
się w odrobinę cierpliwości, 

ponieważ żeby system przyniósł 
mieszkańcom realne korzyści, 
trzeba przetrwać pewne 
niedogodności. Ich nie da się 
uniknąć. Chcę uspokoić – choć 
w wielu miejscach trwają wciąż 
roboty drogowe przy budowie 
ITS, to zbliżamy się do końca 
prac. Pamiętajmy, że w efekcie 
dzięki systemowi ITS, który 
będzie zarządzał ruchem w na-
szym mieście, wzrośnie jakość 
poruszania się po Tychach. Do-
datkowo ITS będzie informował 
o wielu kwestiach dotyczących 
ruchu drogowego. Te dane będą 
dostępne dla każdego. Między 
innymi powstaje portal www, 
gdzie będzie można sprawdzić, 
jak wygląda ruch w mieście, 
jakie komunikaty pojawiają się 
obecnie na tablicach zmiennej 
treści, co pokazują kamery mo-
nitoringu wizyjnego. Na mieście 
zostaną uruchomione także 
znaki zmiennej treści, które będą 
przekazywały najważniejsze 
informacje o ruchu drogowych.

konieczne było prowadzenie 
prac w kilku miejscach w mieście 
jednocześnie?
– Proszę zrozumieć, że spędzamy 
długie godziny, planując nasze 
posunięcia, aby zminimalizować 
wszelkie niedogodności. 
Naszym zadaniem jest zorga-
nizować prace tak, aby były 
one jak najmniej odczuwalne 
dla kierowców i pieszych. 
Proces organizacji budowy 
o tak szerokiej skali na terenie 
całego miasta, to ogromne 
przedsięwzięcie. Jeżeli mamy 
do przebudowy 39 skrzyżowań, 
to robiąc je po kolei, skończyli-
byśmy… w drugiej połowie 2027 
roku. Chodzi o to, by skrócić 
czas realizacji przedsięwzięcia, 
a tym samym czas trwania 
utrudnień. Jednocześnie proszę 
pamiętać, że dzięki ITS-owi 
w krótkim czasie przebudowano 
39 skrzyżowań w mieście – to in-
westycja, która posłuży nam 
na lata. Budowa systemu dobiega 
końca, a to oznacza koniec robót 
drogowych i utrudnień. Kolejny 
krok to kalibracja systemu, 
czyli zbieranie danych, które 
spowodują, że system „nauczy 
się” reakcji na różne sytuacje 
drogowe.

póki co system wcale nie działa 
lepiej, kiedy zacznie?

– System nie ma swojej pełnej 
funkcjonalności, ponieważ 
inwestycja jest w fazie rea-
lizacji. Mieszkańcy widzą, 
że prace na skrzyżowaniu 
się zakończyły i dziwią się, 
że nie ma różnicy w działaniu 
sygnalizacji. Pamiętajmy, że choć 
zbliżamy się do końca realizacji, 
to prace są jeszcze w toku. Póki 
co przygotowujemy miasto na, 
kolokwialnie mówiąc, wpięcie 
poszczególnych sygnalizacji 
do Inteligentnego Systemu 
Zarządzania i Sterowania 
Ruchem. Jego centrum jest już 
gotowe i mieści się na stadionie 
miejskim. Trwają testy, 
natomiast korzyści, jakie niesie 
ze sobą ten system, zobaczymy 
dopiero po uruchomieniu oraz, 
co ważniejsze, kalibracji systemu, 
co ma mieć miejsce końcem 
2022 roku.

koniec inwestycji to początek 
nauki. czego musi nauczyć się its?
– Prace nad budową systemu 
ITS potrwają do końca czerwca. 
To oznacza, po pierwsze: 
koniec utrudnień drogowych, 
a po drugie: od tego dnia 
poszczególne elementy systemu 
zaczną działać i komunikować 
się między sobą. Po trzecie: 
od tego momentu rozpocznie 
się kolejny bardzo ważny etap, 
czyli proces kalibracji systemu 
ITS. Innymi słowy, system 
zacznie „uczyć się” jak reagować 
w konkretnych przypadkach. 
Musimy zebrać dane niezbędne 
do prawidłowego działania 
systemu oraz skoordynować 
ze sobą skrzyżowania tak, żeby 
jadąc z przepisową prędkością, 
nie trzeba było zatrzymywać się 
na każdych światłach. To okres 
przejściowy. Już teraz operatorzy 
i inżynierowie ruchu analizują 
wprowadzane rozwiązania, biorą 
udział w szkoleniach, tak aby 
po oddaniu systemu jak najlepiej 
wykorzystać jego możliwości. 
Planowo kalibracja ma potrwać 
do końca 2022 roku. Wówczas 
przyjdzie czas na efekty i ocenę 
systemu ITS.

its musi cię widzieć, czyli jak 
przyspieszyć kalibrację?
– Aby system mógł działać 
poprawnie, musi „widzieć” 
kierowcę. Bardzo ważne jest to, 
by dojeżdżając do skrzyżowania 
stawać dokładnie przed wyma-

lowaną na jezdni linią zatrzy-
mywania. W tych miejscach 
zamontowane są bowiem pętle 
indukcyjne. To obecnie najbar-
dziej popularne i najczęściej sto-
sowane czujniki wykorzystywane 
w pomiarach parametrów ruchu 
drogowego, ponieważ są bardzo 
precyzyjne. Dlatego tak ważne 
jest, by zatrzymywać się zgodnie 
ze wskazaniami oznakowania 
poziomego również opuszczając 
skrzyżowanie (np. nie najeżdżać 
na przeciwległy pas ruchu, nie 
ścinać zakrętów, gdyż wzbu-
dzenie innych pętli da fałszywą 
informację do systemu). 
Dzięki temu system będzie 
miał dokładniejszą informację 
o warunkach ruchu na poszcze-
gólnych wlotach i dostosuje 
zielone światło dla najbardziej 
newralgicznych relacji. Istotna 
jest również dynamika reakcji 
kierowcy na sytuację na skrzy-
żowaniu. Tworzenie przerw 
między pojazdami w kolejce 
oczekującej na sygnał zielony lub 
stworzenie przerwy po ruszeniu 
kolejki samochodów, może dać 
informację o braku pojazdów 
oczekujących lub o mniejszej 
kolejce do skrzyżowania niż jest 
w rzeczywistości.

czy rowerzysta musi naciskać 
na przycisk?
– System ITS jest przyjazny dla 
rowerzystów. By przejechać 
przez skrzyżowanie nie 

będzie konieczności zsiadania 
z roweru i naciskania przycisku, 
ponieważ uruchomiona zostanie 
detekcja rowerzystów. System 
wykryje rowerzystę i da zielony 
sygnał, tak samo jak odbywa 
się to w przypadku samocho-
dów. Co więcej, dla wygody 
rowerzystów przy skrzyżowa-
niach zostały zamontowane 
specjalne podpórki. To duże 
ułatwienie, szczególnie jeśli ktoś 
ma buty przypięte do peda-
łów. Rowerzysta podjeżdża 
do skrzyżowania i w sytuacji, 
gdy ma czerwone światło, 
może się przy takiej podpórce 
zatrzymać, podeprzeć ręką 
lub nogą. Gdy dostaje sygnał 
zielony, odpycha się i płynnie 
rusza w drogę. Aby sprawdzić, 
czy system zauważył rowerzystę, 
wystarczy spojrzeć na diodę 
na urządzeniu zainstalowanym 
nad miejscem oczekiwania 
na przejazd rowerowy. Jeżeli 
zmieni ona kolor z zielonego 
na czerwony, oznacza to, że ITS 
wykrył rowerzystę. Dodatkowo 
przyciski piesze po wykryciu 
takiego zgłoszenia reagują 
podświetleniem.

wszędzie kamery, 
a co z prywatnością?
– W ramach systemu ITS 
na tyskich ulicach zamonto-
wanych zostanie ponad 600 
kamer. Część z nich (316 
sztuk) służy wideodetekcji, 
czyli wykrywaniu pojazdów. 
Z kolei 262 kamery monito-
ringu będą rejestrować obraz 
na skrzyżowaniach i w jego 
obrębie. Kamery te pomagają 
w pracy inżynierów ruchu, ale 
też innych służb – policji czy 
Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego. W Tychach zostaną także 
zamontowane kamery AMPR 
(86 sztuk), czyli te odczytujące 
numery rejestracyjne pojazdów, 
a także rozpoznające jego 
markę, model oraz kolor. 
Zapewniam, że wszelkie dane 
w systemie ITS podlegają 
ochronie zgodnie z przepisami 
RODO, a dostęp do nich mają 
wyłącznie uprawnione jednostki 
w zakresie, jaki dotyczy ich 
profilu działania.

Monitoring ITS pozwoli nam 
określać liczbę samochodów 
poruszających się po tyskich 
drogach, da nam informacje 

o kierunkach ruchu pojazdów 
oraz ich rozkładzie na poszcze-
gólne rejony komunikacyjne 
miasta. Obraz z kamer może 
pomóc jednostkom policji zdiag-
nozować przyczynę zdarzeń dro-
gowych, może również wytyczyć 
trasy pojazdów kradzionych lub 
takich, które zbiegły z miejsca 
wypadku drogowego.

czy posypią się mandaty?
– Największe emocje 
u kierowców wywołują dwa 
elementy ITS-u. Pierwszy 
z nich to odcinkowe pomiary 
prędkości. W Tychach narzędzie 
to będzie wykorzystywane przez 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
do celów statystycznych. 
Zebrane dane pomogą inżynie-
rom ruchu, którzy – przypomnę, 
nie są uprawnieni do nakładania 
kar na kierowców – analizować, 
gdzie dochodzi do łamania 
przepisów oraz podejmować 
decyzje, jak zareagować, 
by wyeliminować ewentualne 
niebezpieczne sytuacje. Drugim 
elementem jest system RED 
LIGHT, czyli kontrola przejazdu 
na czerwonym świetle. Aktualnie 
trwają uzgodnienia z upraw-
nionym organem w sprawie 
przekazania tego systemu. 
Wstępna pozytywna opinia już 
jest, ale na ostateczne rozstrzyg-
nięcia trzeba jeszcze poczekać.

czy pojedziemy szybciej?
– ITS spowoduje, że ruch 
będzie odbywał się płynniej, 
a także wzrośnie poziom 
bezpieczeństwa na drogach. 
Pamiętajmy, że płynniej nie 
znaczy szybciej. Nowoczesne 
miasto, to miasto, w którym 
życie ludzkie i bezpieczeństwo 
mieszkańców (a nie szybkość 
jazdy) stawiane są na pierw-
szym miejscu. System zagwa-
rantuje tzw. niezawodność 
czasu przejazdu, czyli pozwoli 
na dotarcie do celu w okre-
ślonym czasie. Dzięki temu 
dotrzemy do pracy czy szkoły 
na czas i unikniemy spóźnień. 
Docelowo, gdy system ITS 
zostanie skalibrowany i uzyska 
swoją pełną funkcjonalność, 
z pewnością wszyscy zauważy-
my i odczujemy poprawę ruchu 
na drogach.
rozMawiaŁa:
agnieszka kijas ●

its – o co w tym wszystKim chodzi?
wszystko, co chcielibyście wiedzieć O INTELIGENTNyM SySTEMIE ZARZąDZANIA I STEROWANIA RucHEM, A NIE MAcIE KOGO ZAPyTAć…

Na skrzyżowaniu al. Bielskiej z ulicami cyganerii i Czarnieckiego pojawiła się sygnalizacja świetlna.

Na potrzeby ITS przebudowano w Tychach 39 skrzyżowań, w tym to al. Niepodległości i ul. Cienistej z al. Bielską.
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reklama

Maria lipok-
bierwiaczonek i jej 
córka agata dawidko 
są autorkaMi kolejnej 
książki dla dzieci, 
którą zilustrowaŁa 
agnieszka czyżewska. 
kilka lat teMu panie 
zaprosiŁy najMŁodszych 
Mieszkańców naszego 
Miasta na spacer 
z tyszkieM i alą, a teraz 
przygotowaŁy podobne 
wydawnictwo dla 
MikoŁowa. jej wydanie 
nie jest przypadkowe 
– zbiegŁo się w czasie 
z jubileuszeM 800-lecia 
Miasta.

– Wszystkie jesteśmy związane 
zarówno w Tychami, jak i z Mi-
kołowem, ale decydując się na na-
pisanie książki „Mikołaj i tajemni-
ca liczby 1222”, stanęłyśmy przed 
trudniejszym zadaniem, niż 
w przypadku pierwszej, poświęco-
nej Tychom – mówi Maria Lipok 
Bierwiaczonek. – Mikołów ma 800 
lat i najpierw trzeba było znaleźć 
sposób, jak opowiedzieć o tej bar-
dzo długiej i czasami mało znanej 
historii. Długo się przymierzałam 
do napisania tej książki, kilka razy 
zaczynałam, w końcu zdecydowa-
łam się na formułę odkrywania 
różnych tajemnic.

A tajemnice te pobudzają cie-
kawość i mogą być intrygujące, 
nie tylko dla mieszkańców Miko-
łowa. Gdzie się znajdowały kop-
ce mikołowskie i co zawierał je-
den z nich? Jaki „szyfr” wyryto się 
na figurze św. Jana Nepomucena? 

Czy Mikołów ma garb? Gdzie pły-
nie i znika Jamna? Jest też o plan-
tach, wyjątkowym kościele w Bo-
rowej Wsi, wieżach w Mokrem, 
o Karolu Miarce…

– To opowieść o fikcyjnej ro-
dzinie Mikołaja, która spaceru-
je po mieście i odnajduje różne 
pamiątki z przeszłości, angażując 
się do odkrywania historii. My-
ślę, że dzięki temu jest to książka 
nie tylko dla dzieci, ale i dla doro-
słych, bo mogę sobie wyobrazić, 
że o ciekawych wątkach z dzie-
jów Mikołowa i tym, co przetrwa-
ło rozmawiają z dziećmi rodzice 
czy dziadkowe, właśnie spaceru-

jąc po mieście i jego okolicach. 
A 800 lat historii miasta dostarcza 
ku temu niezliczonych tematów. 
Książka zaczyna się od archeo-
logicznych wątków, od sławne-
go mikołowskiego kopca. Nawet 
niektórzy mikołowianie pytają, 
gdzie ten kopiec się znajduje. Mi-
kołów był miastem wielokulturo-
wym – żyli tu Polacy, Niemcy, Ży-
dzi i ciekawostką jest, że obecnie 
mikołowscy radni przegłosowa-
li zmianę nazwy Placu 750-lecia 
na Plac Synagogi, a to w obecnej 
Polsce raczej nie zdarza. Przez rok 
jeździłam do Mikołowa – można 
powiedzieć – tam i z powrotem, 

odwiedziłam wiele miejsc, w tym 
np. trudno dostępną i znajdują-
ca się pod ścisłą ochroną Doli-
nę Jamny, gdzie rzeka przebiega 
przez park krajobrazowy. To wy-
jątkowe miejsce, bardzo urokliwe, 
w którym można się poczuć nie-
mal jak w Beskidach, bo są gór-
ki i zejścia.

Mali tyszanie odkrywają swo-
je miasto z Tyszkiem i Alą, a te-
raz mikołowianie podążać będą 
śladami Mikołaja i jego rodziny. 
I ciekawe co będzie dalej, bo jak 
autorki zatytułowały jeden z roz-
działów – „Przygoda się nie koń-
czy”…  leszek sobieraj ●

W najbliższą sobotę 18 czerwca 
w Tichauer Art Gallery w Tychach 
rozpocznie się festiwal „Beksiński 
na Śląsku” – pierwsze, tak kom-
pleksowe wydarzenie artystyczne 
poświęcone twórczości Zdzisława 
Beksińskiego.

Najważniejszym punktem pro-
gramu będzie pierwsza, tak obszer-
na wystawa malarstwa Zdzisława 
Beksińskiego na Śląsku, w skład 
której wejdzie 50 wyselekcjono-
wanych obrazów z kolekcji Mu-
zeum Historycznego w Sanoku, 
wyłącznego spadkobiercy Mistrza, 
do którego przekazywał tylko te 
swoje dzieła, które uważał za naj-
lepsze, a także 5 nietuzinkowych 
dzieł z „kolekcji japońskiej” – zbio-
ru obrazów zakupionych na po-
czątku lat 90. XX wieku przez ta-
jemniczych kolekcjonerów z Kraju 
Kwitnącej Wiśni w celu stworze-
nia Muzeum Sztuki Wschodnio-
europejskiej w Osace. Obrazy te 
do niedawna były uważane za za-
ginione. Jeden z nich zostanie wy-
stawiony na aukcji w galerii przy 
ul. Browarowej 7.

Obok głównej wystawy w Ti-
chauer Art Gallery zagości też 
niezwykła wystawa mul-
timedialna „Beksiński 
Multimedia Exhibition 
– Human Condition” 
– multimedialna podróż 
przez twórczość artysty 
w ekscytujący sposób 
łącząca obraz i dźwięk. 
Wybrane dzieła Zdzi-
sława Beksińskiego zo-
staną zaprezentowane 

na wielkoformatowych ekra-
nach w połączeniu z muzyką 
lub w stereoskopii (3D), a po-
przez technologię VR odwie-
dzający będą mogli wręcz „wejść 
do wnętrza obrazów”.

Festiwalowi będą towarzyszyć 
również wydarzenia specjal-
ne poświęcone twórczości i ży-
ciu artysty, m.in. pokazy filmów 
dokumentalnych o rodzinie Bek-
sińskich i spotkania z ich twór-
cami, panele i dyskusje z gośćmi 
dotyczące wątków śląskich w ży-
ciu Beksińskich. Na zakończenie 
festiwalu, 24 września w katowi-
ckim Spodku odbędzie się wy-
jątkowy koncert „Świat Mistrza 
Beksińskiego”, a fani będą mogli 
zobaczyć jego obrazy w integral-
nym połączeniu z różnymi kom-
pozycjami, w tym ulubionymi 
utworami Mistrza.

Festiwal potrwa do 25 wrześ-
nia. Jego współorganizatorami 
są Muzeum Historyczne w Sa-
noku oraz Fundacja Beksiński. 
Bilety na tyską wystawę (w ce-
nie 39 zł i 30 zł – ulgowy) nabyć 
można na stronie beksinskinasla-
sku.pl. rn ●

gratka dla miłośników sztuki współczesnej.

BekSIńSkI 
w Tychach

przyGoda się nie Kończy
po książce „Z TySZKIEM I ALą NA TySKIcH ŚcIEżKAcH” AuTORKI NAPISAły KOLEjNą – „MIKOłAj I TAjEMNIcA LIcZby 1222”.

Tyszanki Agata Dawidko, Maria Lipok Bierwiaczonek i Agnieszka Czyżewska 
podczas mikołowskiej promocji swojej nowej książki.
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to już wieloletnia tradycja, że w weekend 
rozpoczynający się święteM bożego ciaŁa 
odbywa się w naszyM Mieście tyski Festiwal 
perForMance. w tyM roku także zapowiada się 
ciekawie, bo teMateM tej edycji Festiwalu jest 
„totalne Milczenie”.

To niewątpliwie wyzwanie dla uczestniczek i uczestników impre-
zy, którzy będą musieli podzielić się przesłaniem swoich prezen-
tacji bez użycia słów w jakiejkolwiek formie. – Chcemy razem 
z zaproszonymi polskimi i międzynarodowymi artystami, debiu-
tantami, krytykami, profesorami i doktorami sztuki, fotografami 
zajmującymi się dokumentacją działań artystycznych oraz liczną 
i zaangażowaną publicznością zadać pytanie: co jest w stanie prze-
kazać performance pozbawiony słów i dźwięków? – mówi Piotr 
Kumor, reprezentujący Miejskie Centrum Kultury w Tychach 
i Grupę Artystyczną Teatr T.C.R. – organizatorów festiwalu.

Prezentacje XI Tyskiego Festiwalu Performance rozpoczną 
się w czwartek, 16 czerwca i będzie je można oglądać do so-
boty. Impreza zagości w kilku miejscach w starszej części Ty-
chów, performerów i performerki z Polski i Ukrainy będzie 
można spotkać nie tylko w siedzibie Miejskiego Centrum Kul-
tury przy ul. Bohaterów 26, ale także na Rynku, placu Baczyń-
skiego i Pasażu Kultury Andromeda. Prezentacje uzupełnią 
dyskusje na temat obejrzanych performansów, a także wykła-
dy krytyków i naukowców zajmujących się tą dziedziną arty-
stycznej aktywności.
Wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest wolny. 
ww ●

Na Dzikiej Plaży w Paprocanach 
odbyła się 6. edycja przeglądu 
tyskich kapel „Dla Tych zagra-
ją – nowa fala tyskich brzmień”. 
W tym roku przegląd wrócił 
do swej pierwotnej formy i pod-
czas koncertu tyszanie usłyszeli 
pięć konkursowych wykonań, zaś 
jury jednogłośnie przyznało na-
grodę duetowi Kasia Skiba i Ja. 
Nagroda publiczności powędro-
wała do grupy Petrykora. Orga-
nizatorem przeglądu jest Miejskie 
Centrum Kultury.

Pierwsza edycja odbyła się 
na sali MCK, wówczas zgłosiło 
się 18 kapel. W kolejnej warun-
kiem przystąpienia do było nagra-
nie własnej interpretacji piosenki 
z repertuaru Wojciecha Młynar-
skiego. Zupełnie zmieniono for-
mułę przeglądu przy czwartej 
edycji ze względu na pandemię. 
Koncerty zorganizowano w for-
mule online. Podczas ostatniej 
edycji MCK realizował dla zespo-
łów teledyski w przestrzeni mia-
sta. – W tym roku połączyliśmy 
obie formy i zespół nagrodzo-
ny przez jury wybierał nagrodę 
w postaci teledysku lub występu 
podczas koncertu „Rock na pla-
ży”. Kapela wyłoniona w głosowa-
niu publiczności otrzymała nie-
wybraną przez zwycięzcę opcję 
– mówi Piotr Kumor. Zwycięz-

cę przeglądu – duet Kasia Ski-
ba i Ja – zobaczymy po raz ko-
lejny na wrześniowym koncercie 
„Rock na plaży” z szansą na Na-
grodę Prezydenta Miasta Tychy 
w wysokości 5000 złotych.

Zadaniem konkursowym 
uczestników, prócz samego wy-
stępu przed publicznością, była 
interpretacja jednego z utwo-
rów legendarnej grupy „Dżem”. 
Zwycięzcy zagrali wersję „Whi-
sky” bardzo odległą od orygina-
łu, za co w swoim autoironicznym 
stylu przeprosili. Jury głosem 
przewodniczącego Tomasza Ka-
sprzyka podkreśliło jak wysoki 
poziom reprezentowali wszyscy 
artyści. – Jestem zaskoczony róż-
norodnością oraz ogromnym po-
tencjałem scenicznym wszystkich 
zespołów – mówił podczas ogło-
szenia werdyktu przewodniczący. 
– Skrawki urzekły mnie przede 
wszystkim skrzypcami i spój-
nością estetyczną. Bardzo udany 
występ i mocno trzymam kciu-
ki za ich dalszą karierę. Double 
Blind to bardzo ciekawy band, 
choć na mój gust ze zbyt deli-
katnym wokalem. Ale o gustach 
się nie dyskutuje. Słychać u nich 
świetne wzorce i pracę, którą wy-
konują na próbach. Kawał dobrej 
muzy. Najbardziej mnie zaskoczył 
duet Kasia Skiba i Ja. Nie mogłem 

oderwać od nich wzroku. Mu-
zyczna i aranżacyjna perfekcja, 
choć miałem pierwsze wrażenie, 
że za dużo w tej muzyce kompu-
tera. Szybko się jednak rozwia-
ło. Wielkie uznanie dla Boogiego 
(partnera Kasi Skiby i producenta 
muzycznego – przyp. red.). O Pe-
trykorze wypowiedziała się pub-
liczność, przyznając im swoją 
nagrodę. Dodam tylko, że to był 
bardzo udany występ. Co do Exo-
MooN to podkreślę, że trzeba 
mieć niesamowitą odwagę, by za-
grać koncert bez wokalisty. Per-
fekcyjny występ – dodał.

To była świetna impreza, która 
pokazała jak różnorodnych i uta-
lentowanych mamy w Tychach 
muzyków. Od nieco grotesko-
wych, ale też pełnych lirycznej 
ekspresji Skrawków, przez har-
drockowy a zarazem melodyjny 
Double Blind, podszytą punko-
wą estetyką Petrykorę ze świet-
nym gitarzystą, ciężkim i równie 
mocnym ExoMoon, aż po zwy-
cięzców Kasię Skibę i Ja, którzy 
wymykają się wszelkiej klasyfika-
cji. Zgromadzone pod sceną tłu-
my zagłosowały swoimi nogami, 
że to właśnie tego typu koncer-
tów w naszym mieście potrzeba. 
Tychy dobre miejsce dla muzyki? 
W minioną sobotę takie były bez 
dwóch zdań. kaMil peszat ●
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udany powróT na „dzIką”milczący performance
jedenasta edycja jEDNEGO Z NAjWIęKSZycH FESTIWALI TEGO TyPu – już W TEN WEEKEND.

PROgRam feSTiWalu

16 cZeRWca
Plac baczyńskiego
godz. 15-15.20 – Grupa Artystyczna Teatr T.c.R., Miejskie centrum Kultury
godz. 15.40-16 – jarosław Słomski
godz. 16.10-16.30 – jan Robert Skarboń
godz. 16.40-17.30 – „Milczenie w sztukach wizualnych” – wykład dr. hab. Artura Grabowskiego
godz. 19-19.20 – Arkadiusz Gorgoń
godz. 19.30-19.50 – Grzegorz Pleszyński
godz. 20-20.20 – Krzysztof Kula Plac baczyńskiego
godz. 20.30-20.50 – sekcja mistrz: Arti Grabowski, Pasaż Kultury Andromeda
godz. 21-22.30 – panel dyskusyjny – omówienie performansów dnia.

17 cZeRWca
Rynek/Potok Tyski
godz. 14.40-15 – łukasz Głowacki Miejskie centrum Kultury
godz. 16.10-16.30 – Olga Skliarska
godz. 16.40-17.30 – „Rola improwizacji w sztuce performance” – wykład dr Małgorzaty Kaźmierczak
godz. 18.30-18.50 – Paulina Koniarska
godz. 19-19.20 – Przemysław Obarski
godz. 19.30-20.20 – „Sztuka performance i elementy performatywne we współczesnym teatrze 
polskim” – wykład łukasza Drewniaka
godz. 20.30-20.50 – sekcja mistrz: Ewa Świdzińska, Pasaż Kultury Andromeda
godz. 21-22.30 – panel dyskusyjny – omówienie performansów dnia.

18 cZeRWca
Plac baczyńskiego
Godz. 10.30-10.50 – Artur janasik vel Rutra Kisanaj
Godz. 11-11.20 – julia Kurek Miejskie centrum Kultury
Godz. 11.40-12 – Szymon jankowski
Godz. 12.10-12.30 – Marta Mędrzak-Gajda
Godz. 12.40-13.30 – „Znaczenie milczenia w interaktywnych działaniach w przestrzeni publicz-
nej” – wykład dr hab. julii Kurek
Godz. 15-15.20 – jerzy Norkowski
Godz. 15.30-15.50 – Mariusz Andrzejczyk
Godz. 16-16.20 – Andriy Helytovych (streaming)
Godz. 16.30-17 – „Osiedle X” – projekcja filmu Grupy Artystycznej Teatr T.c.R., Pasaż Kultury Andromeda
Godz. 17-18.30 – panel dyskusyjny – omówienie performansów dnia.
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Tematem tegorocznego festiwalu 
będzie „totalne milczenie”. Na 

zdjęciu: Julia Skliarska z Ukrainy 
– jedna z uczestniczek imprezy.

miSTRZ i jegO giTaRaFlash

W minioną sobotę, 11 czerwca w Art Music club gościł ze swoim nowym projektem 
muzycznym znakomity gitarzysta Dariusz Kozakiewicz. Współpracujący niegdyś m.in. 
z zespołami breakout i Test, a od 1997 roku pierwsza gitara grupy Perfect, przyjechał 
do Tychów z projektem Darek Kozakiewicz Live i zaprezentował w AMc zarówno utwory 
z czasów Perfectu, klasyki światowej muzyki rockowej jak i najnowsze swoje kompozycje.
Kolejne spotkanie z muzyką w Art Music club już w najbliższą sobotę. 18 czerwca o godz. 20 
rozpocznie się koncert „Głos z ukrainy” w wykonaniu uznanego jazzowego duetu Igor Zakus 
(gitara basowa) – usein bekirov (fortepian). ww ●
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w końcu Maja 
w Mediatece odbyŁo 
się spotkanie z byŁą 
pierwszą daMą jolantą 
kwaśniewską. 
preteksteM do rozMowy 
byŁ dzień Matki a jej 
teMateM – trudności, 
z jakiMi kobiety Muszą 
Mierzyć się na co dzień, 
chcąc poŁączyć karierę 
zawodową 
z MacierzyństweM. 
organizatoreM iMprezy 
byŁo stowarzyszenie on/
oFF, którego prezeseM 
jest alina bednarz.

Wśród gości zgromadzonych 
na sali znaleźli się m.in. wicemar-
szałek Senatu Gabriela Morawska
-Stanecka, a także przedstawiciele 
(głównie jednak przedstawicielki) 
lokalnych samorządów.

Współgospodyniami wieczoru 
były Dorota Prynda, prezes Sto-
warzyszenia ON/OFF Alina Bed-
narz i Dorota Stasikowska-Woź-
niak. Nim jednak doszło do dania 
głównego, czyli rozmowy z Jolan-
tą Kwaśniewską, na zgromadzo-
nych w Mediatece czekały dwie 
niespodzianki. Pierwszą z nich 
był recital grającej na pianinie 
16-letniej tyszanki Hanny Derej. 
Drugą natomiast panel dyskusyj-
ny „Mama w pracy”.

film o fundacji
Osoby zgromadzone w Media-
tece były złaknione rozmowy 
z byłą pierwszą damą. Po kil-
ku przystawkach przyszedł czas 
na danie główne. Na scenę zosta-
ła wywołana Jolanta Kwaśniew-
ska. Spotkanie z mieszkańcami 
Tychów było dla prezydentowej 
okazją do sentymentalnej podró-
ży w czasie. Wyłączono wszystkie 
światła, na jednej ze ścian poja-

wił się olbrzymi rzutnik, na któ-
rym wyświetlono 18-minutowy 
film z 26 lat działania Fundacji 
Jolanty i Aleksandra Kwaśniew-
skich „Porozumienie bez barier”. 
Oglądając fragmenty filmu, moż-
na się było dowiedzieć, że amba-
sadorami fundacji są m.in. Ire-
na Santor i Franciszek Pieczka. 
Pierwsza dama Polski opowia-
dała o działalności swojej funda-
cji, zdradzając kilka zakulisowych 
smaczków. – Oglądając te sceny 
widzę, że czas upłynął – żartowała 
Kwaśniewska.

rozmowa z prezydentową
Prowadząca rozmowę Dorota 
Stasikowska-Woźniak zazna-
czyła, że to nie będzie typo-
wy wywiad. Lwia część pytań 
do prezydentowej pochodziła 
bowiem od internautów. Jed-
no z pierwszych pytań brzmia-
ło: „Siła kobiet a autoprezenta-
cja. Na co powinnyśmy bardziej 
zwracać uwagę?” – Kwestia stro-
ju jest ciągle bardzo istotna. Dla-
tego mówimy, że bardzo ważne 
jest pierwsze wrażenie. Czę-
sto to pierwsze wrażenie, które 
robimy, może być wrażeniem 
ostatnim. Jeśli ktoś przychodzi 
do pracy, gdzie ma się bezpośred-
ni kontakt z klientem, to wiado-
mo, że pewnego rodzaju „dress 
code” obowiązuje. Ale to jednak 
merytoryka jest rzeczą najważ-
niejszą. Umiejętność prowadze-
nia rozmowy, patrzenia prosto 
w oczy – odpowiadała Jolanta 
Kwaśniewska. – Gdybym teraz 
była Pierwszą Damą, to wyszła-
bym z tych moich garniturków, 
które nosiłam przez 10 lat, a ich 
nienawidziłam. Dla mnie to był 
tak naprawdę mundurek. Wtedy 
nie było do końca przyjęte, żeby 
założyć spokojną sukienkę. Ale 
podobnie ubierały się wówczas 

wszystkie inne pierwsze damy. 
Tego luzu nie było za dużo. Dzi-
siaj to wszystko się zmienia – do-
dała.

Gościni spotkania została też 
postawiona przed bardzo trud-
nym pytaniem o wpływ kobiet 
na kreowaną rzeczywistość, ale 
wybrnęła z niego z charaktery-
styczną dla siebie klasą i wdzię-
kiem: – Na każdym etapie ten 
wpływ zawsze był duży. On może 
nie był tak bardzo doceniany, ale 
był. Kiedyś te zadania kobiet były 
niesamowite. To była potwornie 
ciężka praca, szorowanie podłóg, 
ręczne pranie. Wtedy kobiety na-
prawdę bardzo ciężko pracowały, 
ale nie były tak doceniane. Teraz 
myślę, że jesteśmy bardziej rów-
noprawnymi partnerkami w życiu 
codziennym, w domach – opo-
wiadała.

Kwestia praw kobiet, wojna 
i motylki
Jednym z wątków, poruszanych 
na spotkaniu z byłą Pierwszą 
Damą, była kwestia praw kobiet. 
Jak zapatruje się na obecne kobie-
ty, domagające się swoich praw? 
– Jestem przekonana, że te mło-
de dziewczyny, które są dzielne, 
nie pozwolą wyrwać sobie tego, 
co myśmy wywalczyły. Nawet 
mimo podziałów wśród samych 
kobiet dotyczących chociażby 
ustawy aborcyjnej –  mówiła.

Kwaśniewska odniosła się też 
do sytuacji na wschodzie i po-
mocy osobom z Ukrainy, które 
sama zatrudnia w swojej funda-
cji. – Zatrudniłam 35 dziewczyn 
z Ukrainy, które na początku 
były wolontariuszkami. Od razu 
po przekroczeniu granicy pod-
jęły pracę i chciały pomagać. 
W związku z tym zaprosiliśmy 
je do naszej fundacji. Większość 
z nich podjęło pracę zawodową, 

w związku z czym nie mogliśmy 
ich zostawić jako wolontariuszek. 
One muszą pracować, muszą za-
rabiać, bo dzięki temu wynajmu-
ją mieszkania, mogą w miarę nor-
malnie funkcjonować. Jestem im 
ogromnie wdzięczna, bo te spot-
kania, które odbywają na dwor-
cach, miejscach, gdzie jest tyle 
bólu i cierpienia. To imponują-
ce jak zaangażowały się w po-
moc swoim rodaczkom, ich dzie-
ciom, łącząc to z pracą zawodową 
–  mówiła.

Pytana o największe sukcesy 
podczas 26 lat działania jej fun-
dacji, Jolanta Kwaśniewska od-
powiedziała: – Myślę, że pierw-
szym projektem, który był bardzo 
ważny i zmienił rzeczywistość 
polskich szpitali, były na pewno 
motylkowe szpitale. Takim pro-

jektem, z którego jestem bardzo 
dumna, były szkoły tolerancji, 
do którego powinniśmy wrócić 
– mówiła.

Kobieta w polityce
Jolanta Kwaśniewska dostała py-
tanie dotyczące kobiet w polity-
ce. Brzmiało ono: „Czy zamierza 
pani kandydować na stanowisko 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
ski?”. Po otrzymaniu olbrzymiej 
salwy braw J. Kwaśniewska od-
niosła się do tych słów: – Nie, 
zdecydowanie nie. Uważam, 
że bycie pierwszą damą u boku 
najlepszego prezydenta w historii 
Rzeczypospolitej było zaszczytem 
i moje ego jest pod tym względem 
spełnione – wyznała.

Na koniec prezydentowa zło-
żyła również życzenia wszystkim 

mamom. – Chciałabym życzyć 
wszystkim wam i każdej z osob-
na, żebyście się czuły potrzeb-
ne i docenione. Jestem głęboko 
przekonana, że wszystko co ro-
bicie, to robicie najlepiej jak po-
traficie jako mamy. Życzę wam, 
abyście zawsze miały czas dla sie-
bie i robiły to, na co akurat macie 
ochotę. Pragnę dla was wszyst-
kich i dla nas pokoju – zwieńczy-
ła przy owacji sali.

Spotkanie w Mediatece trwa-
ło około dwóch godzin, ale 
wszyscy, którzy zdecydowali się 
przyjść, mogli wyjść z uśmie-
chem na ustach. Wszystkie chęt-
ne osoby mogły również zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie z Jo-
lantą Kwaśniewską i po spotka-
niu chwilę porozmawiać.
arkadiusz dębowski ●

10 czerwca 
w hali sportowej 
w tychach odbyŁa 
się iX MiędzygMinna 
spartakiada 
przedszkolaków 
„Mali sportowcy 
2022”. organizatoraMi 
zawodów byli 
przedszkole nr 5 
w tychach oraz Miejski 
ośrodek sportu 
i rekreacji.

Do zawodów przystąpiło 14 dru-
żyn. Wśród najmłodszych spor-
towców mieliśmy przedstawi-
cieli tyskich przedszkoli nr 3, 5, 
6, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 22 i 29, 
Miejskiego Przedszkola nr 42 
z Katowic oraz Niepublicznego 
Przedszkola Sport Art. i Niepub-
licznego Przedszkola Językowego 
„Smyki”. Pośród gości specjalnych 
byli m.in.: Maciej Gramatyka 
– zastępca prezydenta Tychów, 
Anna Chorąży – inspektor Miej-
skiego Centrum Oświaty i Beata 
Czerwińska – dyrektor Przed-
szkola nr 5 w Tychach.

Mali zawodnicy rywalizo-
wali w 12-osobowych dru-

żynach. W sumie w turnieju 
wzięło udział 168 małych spor-
towców. Zawody umożliwiły 
dzieciom świetną zabawę, ale 
również rozwinęły ich spraw-
ność fizyczną, nauczyły sztuki 
współzawodnictwa i sportowej 
rywalizacji. Jak powiedziała Be-

ata Czerwińska, dyrektor Przed-
szkola nr. 5 w Tychach, organi-
zator imprezy: – Rywalizacja 
– niezależnie od wieku – z jed-
nej strony pokazuje, że nale-
ży dążyć do jak najlepszego 
wyniku, choć oczywiście nie 
za wszelką cenę. Sportowa ry-

walizacja wskazuje również jak 
ważna jest współpraca i aktyw-
ne działanie w grupie. Pokazu-
je między innymi, że aktywne 
konkurowanie ze sobą kształ-
tuje charakter, siłę i odporność 
na ewentualne porażki czy kon-
sekwencję działań – mówiła.

Sędzią głównym zawodów był 
Wojciech Majkowski – trener, 
a zarazem wychowawca Szkoły 
Podstawowej nr 36 w Tychach. 
Sędziemu pomagali trener Benia-
min Sławiński, Dawid Karlik, Se-
bastian Odrzywolski oraz rodzi-
ce dzieci z Przedszkola nr 5 i SP 
36. Zanim zmagania rozpoczęły 
się na dobre, głos zabrał Maciej 
Gramatyka – zastępca prezydenta 
Tychów: – Z wielką ciekawością 
będę przyglądał się sportowym 
zmaganiom i temu, co będzie 
się działo w tej hali za chwilę. 
Wszyscy gotowi? No to zacznij-
my. Wszystkiego dobrego, trzy-
mam kciuki za was! – zagrzewał 
do walki.

wyniki spartakiady:
i miejSce – Przedszkole nr 6 
w Tychach
ii miejSce – Przedszkole nr 5 
w Tychach
iii miejSce – Przedszkole nr 20 
w Tychach.

Rozgrywki zakończyły się wrę-
czeniem wszystkim uczestnikom 
zawodów pamiątkowych medali, 
pucharów, drobnych upominków 
oraz serków ufundowanych przez 

firmę Danone. Sponsorami zawo-
dów byli Urząd Miasta, MOSiR 
i rada rodziców Przedszkola nr 5 
w Tychach. Puchary i medale wrę-
czali wiceprezydent Tychów, Maciej 
Gramatyka oraz inspektor MCO, 
Anna Chorąży. – Medal dla dzie-
ci ma wartość samą w sobie. Nie 
jest istotny jego kolor – złoty, srebr-
ny czy brązowy. Charakterystycz-
ny krążek na pamiątkowej wstędze 
to powód do dumy, szczycenia się 
nim wśród rodziny i przyjaciół 
– mówiła Beata Czerwińska.

Turniej był również świet-
ną okazją do aktywizacji i inte-
gracji społeczności przedszkol-
nych. Sam zamysł spartakiady 
to nie tylko rywalizacja sporto-
wa i możliwość aktywnego spę-
dzenia czasu. To również odejście 
– choć na chwilę – od ekranów 
tabletów, komputerów i smart-
fonów, co jest bardzo ważne, 
szczególnie po trudnych pande-
micznych latach. Zawody trwały 
około dwóch godzin, ale wszyscy 
uczestnicy, dopingowani przez 
swoje rodziny i przyjaciół, opuś-
cili halę sportową z uśmiechem 
na ustach.

arkadiusz dębowski ●

siła Jest KoBietą
spotkanie tyszanek Z jOLANTą KWAŚNIEWSKą.

olimpiada maluchów
ponad 150 najMŁodszych MIESZKAńcóW TycHóW RyWALIZOWAłO O MEDALE.

Spotkanie z byłą Pierwszą Damą trwało ponad dwie godziny.
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Spartakiada przedszkolaków to okazja do współzawodnictwa ale i świetnej zabawy.
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nasze dziedzictwo

dziaŁacze pierwszego 
i jedynego w tychach 
stowarzyszenia 
dziaŁkowców „nad 
potokieM” kultywują 
syMpatyczną tradycję 
honorowania zacnych 
jubileuszy swoich 
czŁonków. niedawno 
naszą redakcję 
zaproszono na 90. 
urodziny kaziMierza 
gŁoda – dziaŁkowca 
od 40 lat, czyli 
od powstania ogrodu, 
aktywnego dziaŁacza 
stowarzyszenia 
od trzech dekad, 
a w przeszŁości 
twórcy i pierwszego 
dyrektora ii liceuM 
ogólnoksztaŁcącego 
iM. c.k. norwida.

Po życzeniach dwustu lat w zdro-
wiu (a powiedzieć trzeba, że kil-
ka tygodni temu widziano pana 
Kazimierza jak stojąc na dra-
binie obcinał gałęzie pięknego 
drzewa owocowego) przyszła 

pora na wspomnienia z długiego 
i owocnego życia jubilata.

Kazimierz Głód pochodzi 
z Dukli w Beskidzie Niskim, gdzie 
urodził się w kwietniu 1932 roku. 
Pierwszą pracę po studiach pod-
jął w 1956 roku w liceum w Iwo-
niczu, skąd – po odbyciu służby 
wojskowej – przeniósł się do lice-
um w Kołaczycach. Po dwóch la-
tach planował wraz z kolegą pod-
jąć pracę w Częstochowie, ale nie 
zdążył dostarczyć potrzebnych 
dokumentów i miejsce okaza-
ło się zajęte przez kogoś innego. 
Panu Kazimierzowi zapropono-
wano wtedy posadę w liceum 
w Bieruniu Starym, gdzie poja-
wił się w 1958 roku. Równolegle 
z pracą w Bieruniu, uczył chemii 
w Liceum dla Pracujących na ty-
skim osiedlu A, gdzie poznał swo-
ja przyszłą żonę Wiktorię, którą 
poślubił w roku 1960.

– Trzy lata później wizytator 
katowickiego kuratorium zapro-
ponował, bym stworzył w Ty-
chach drugie liceum, bo „Kru-
czek” zaczął się przepełniać. I tak 
na bazie SP4 i dwóch klas z I LO 

powstał „Norwid” – wspomina 
pan Kazimierz. –Podstawówka 
przy ul. Norwida, gdzie mieliśmy 
siedzibę, nie była jednak odpo-
wiednio przystosowana do star-
szej młodzieży, więc motorowe-
rem „Osa” jeździłem do hurtowni 
zaopatrzenia szkół w Bytomiu 
i na bagażniku przywoziłem naj-
potrzebniejsze rzeczy. O wszystko 
było wtedy trudno, ale znalazłem 
sposób – pojechałem do generała 
Jerzego Ziętka, porozmawiałem 
i on załatwił szkole najpotrzeb-
niejsze wyposażenie.

Dyrektorem „Norwida” Kazi-
mierz Głód był w latach 1963-
67, później aż do emerytury pra-
cował w katowickim Kuratorium 
Oświaty, gdzie służył swą wiedzą 
i doświadczeniem. Teraz wraz 
z żoną (także byłą nauczyciel-
ką II LO) poświęca się najwięk-
szemu hobby, jakim jest ogródek 
działkowy, trzeba przyznać – je-
den z najładniejszych w całym 
stowarzyszeniu.

Życzymy długich jeszcze lat 
w zdrowiu i tak doskonałej jak 
dotychczas formie! ww ●

21 Maja 1921 roku, 
rozpoczęŁa się bitwa 
w rejonie góry św. anny. 
byŁa to największa 
i najważniejsza 
potyczka trzeciego 
powstania śląskiego. 
i choć ten zbrojny zryw 
zakończyŁ się polskiM 
sukceseM, bitwę o górę 
św. anny wygrali nieMcy. 
ważną kartę w historii 
powstań śląskich 
zapisali tyszanie, 
a wŁaściwie Mieszkańcy 
wsi należących 
do obecnych tychów. 
o jednyM z epizodów iii 
powstania śląskiego – 
bitwie pod zakrzoweM 
– napisaŁ w liście 
do redakcji proFesor 
edward dŁugajczyk.

Wybitny historyk, prof. E. Dłu-
gajczyk specjalizuje się w dzie-
jach Górnego Śląska XX wieku, 
a zwłaszcza w tematyce postań 
śląskich, którym poświęcił wie-
le publikacji, w tym kilkutomo-
we dzieło „Archiwum powstań 
śląskich”. Dokumentuje ono 
jednostki wojskowe powstań-
ców w ramach danego pułku 
czy oddziału, znaleźć tu moż-
na archiwalne meldunki, za-
wiadomienia, rozkazy, rapor-
ty i inne dokumenty źródłowe, 
pozyskane m.in. we współpracy 
z Instytutem Józefa Piłsudskiego 
w Nowym Jorku i Centralnym 
Archiwum Wojskowym w War-
szawie. Profesor był pracowni-
kiem Archiwum Państwowego 
w Katowicach, szefem pracow-
ni powstań śląskich w Muzeum 
Śląskim i kierownikiem Zakładu 
Archiwistyki Instytutu Historii 
Uniwersytetu Śląskiego. Prowa-
dził seminaria magisterskie, pod 
jego kierunkiem powstało oko-
ło 30 prac magisterskich i dok-
torskich o powstaniach śląskich. 
W przesłanym do redakcji „Two-

ich Tychów” liście prof. Dłu-
gajczyk opisał swoje ustalenia 
dotyczące powstańców tyskiej 
kompanii Jana Barona, którzy 
polegli w bitwie w Zakrzowie 
w powiecie wielkostrzeleckim.

Kilka słów wprowadzenia
Bitwa w rejonie Góry Świętej 
Anny trwała od 21 do 26 maja. 
Rozpoczęła się szturmem i zaję-
ciem tego wzgórza przez bataliony 
Freikorpsu „Oberland” z Bawa-
rii. Następnie Niemcy przystąpili 
do dalszego ataku na powstańczy 
8 Pułk Pszczyński kpt. Franciszka 
Rataja, wchodzący w skład Gru-
py „Wschód”, którą dowodził kpt. 
Karol Grzesik (jej sztab mieścił 
się w Bielszowicach).

Jak pisze prof. Długajczyk, 
kiedy 21 maja Niemcy rozpo-
częli od strony Gogolina ofen-
sywę przeciwko powstańcom, 
pierwsze niemieckie uderzenie 
wziął na siebie 8 Pułk Pszczyń-
ski. W jego składzie znajdował 
się batalion Alojzego Kurtoka, 
a w nim – tyska kompania Jana 
Barona.

lista poległych
Kompania Jana Barona stawiała 
zacięty opór w Zakrzowie przy 
Gogolinie. Zdziesiątkowana mu-
siała się wycofać. Z 3. kompanii 
w Zakrzowie polegli:
− Paweł Chwalczyk z Tychów, 

ur. 1900 r.
− Franciszek Drabik ze Żwako-

wa, ur. 1900 r.
− Jan Frankowiak (Frankowski) 

z Paprocan
− Józef Gałyga z Tychów
− Jan Golda z Tychów, 

ur. 1899 r.
− Wiktor Goleński (Goliński) 

z Paprocan
− Franciszek Gołosz z Tychów, 

ur. 1901 r.
− Józef Kiszka z Paprocan, 

ur. 1899 r.
− Franciszek Kokoszka z Ty-

chów, ur. 1901 r.

− Franciszek Kosma z Papro-
can, ur. 1900 r.

− Ludwik Lach z Mąkołowca, 
ur. 1898 r.

− Jan Liszka z Tychów
− Józef Liszka z Huty Papro-

ckiej
− Jan Mych z Mąkołowca
− Jan Pilorz ze Żwakowa, 

ur. 1897 r.
− Jan Pikos z Paprocan, 

ur. 1898 r.
− Józef Pilszek z Wartogłowca
− Ignacy Seweryn z Paprocan, 

ur. 1899 r.
− Jan Stolecki z Wartogłowca, 

ur. 1898 r.
− Józef Szojda z Wartogłowca, 

ur. 1896 r.
− Brunon Wietki z Paprocan, 

ur. 1899 r.
– Trzeba przyjąć, że niektó-

re osoby występujące na liście 
poległych w Zakrzowie dosta-
ły się do niewoli niemieckiej, 
gdzie zmarły – wyjaśnia w liście 
prof. Długajczyk. – Zaliczam 
je tu do poległych w Zakrzo-
wie. Trzeba również pamiętać, 
że pierwsze raporty z pola wal-
ki notowały przeważnie przy na-
zwisku „zaginął”; później okaza-
ło się, że albo faktycznie poległ, 
albo wrócił z niewoli. Lista zosta-
ła pod tym kątem zweryfikowana. 
Jan Pilorz ze Żwakowa, tam uro-
dzony 30 stycznia 1897 r., wystę-
pował w ewidencji jako poległy, 
ale również zaginiony. Prawdopo-
dobnie jednak poległ. W każdym 
razie w lipcu 1921 r. w Żwakowie 
odbył się jego pogrzeb. Wskazy-
wało by to, że rodzina po ekshu-
macji sprowadziła zwłoki do Żwa-
kowa.

Zdaniem profesora inne za-
szłości wymagają zweryfikowa-
nia i uściślenia na podstawie zapi-
sów w księgach zgonów urzędów 
stanu cywilnego i księgach para-
fialnych. Dotychczas nie udało 
się jednak ustalić, gdzie polegli 
w Zakrzowie powstańcy zosta-
li pochowani, ale jak twierdzi 
prof. Długajczyk pewne prze-
słanki wskazują, że na cmenta-
rzu w Jesionie (obecnie Jasio-
na), oddalonej kilka kilometrów 
na wschód od Zakrzowa.

– Na podstawie zachowanych 
akt Archiwum Powstań Śląskich, 
wniosków odznaczeniowych, re-
lacji i wspomnień uczestników, 
można by z powodzeniem opra-
cować monografię tyskiej kom-
panii, obejmującą jej genezę, or-
ganizację, szlak bojowy i skład 
personalny z krótkimi biograma-
mi niektórych powstańców.
leszek sobieraj ●

poleGli w zaKrzowie
proF. eugeniusz dŁugajczyk O POWSTAńcAcH Z TySKIEj KOMPANII jANA bARONA.

Zdjęcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego/Departament Kultury.

całe życie w oŚwiacie
piękny jubileusz PIERWSZEGO DyREKTORA LIcEuM IM. NORWIDA.

autoreklama

Dostojny jubilat cieszy się dobrym zdrowiem i zaraża wszystkich wokół dobrym humorem.
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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:

usŁugi:
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 329. 

Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176 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
Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474
Płytkowanie, malowanie, sufity podwie-
szane, hydraulika Tel: 668 651 688
Elektryk. Tel. 504 877 825

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

Ochrona, Tychy,668-085-925

nieruchoMości:
SPRZEDAM

Sprzedam mieszkanie M-5 os. Z tel. 664 
432 446
Domek letniskowy wraz z działką 1036 
m2 (budowlana) Chybie koło Strumienia 
tel: 517 379 469

WYNAJMĘ
Garaż do wynajęcia w Metro tel. 731 548 
494

Rodzinny relax w TATRACH od 9 - 14 lipca 
SUPER OFERTA tel. 530 588 160

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100  
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, 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

autoreklama

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

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

LOKALE BIUROWE   od 20 m²
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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. 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 budow-
lana – tereny zielone, blisko lasu, cena 100 
zł/m2 www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Wilkowyje działka 797 m2, pod za-
budowę wielorodzinną, blisko lasu, cena 
300.000 zł netto + VAT www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Miedźna Frydek działka 1051 m2, super 
miejsce, blisko lasu, cena 89.335 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Wisła Wielka k. Pszczyny, ul. Cieszyńska, 
działka 1319 m2, piękny widok na jezioro 
i góry. cena 169 000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-110
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 ul. Oświęcimska/Czarna do wyna-
jęcia działka 500 m2, czynsz 1500 zł/mc. 
Istnieje możliwość postawienia biura i 
wtedy czynsz 2500 zł/mc www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy, Stare Tychy, do wynajęcia 2 poko-
jowe biuro, 45 m2 w kamienicy na II p., 
czynsz 1500 zł z ogrzewaniem i śmiecia-
mi + woda

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:

Sprzedam aparat słuchowy tel. 664 432 447
Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357
Sprzedam czteroletnią kuchenkę gazowo 
- elektryczną firmy AMICA szerokość 60 
cm. Tel. 604 142 328

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.

reklama

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

przy al. Niepodległości nr 49, VII piętro, 
został wywieszony wykaz nieruchomości dotyczący:

bezprzetargowego wydzierżawienia części działki:
− ozn. nr 1393/20, o pow. 500 m2,

na cele budowy sieci wodociągowej na okres do 3 lat, na rzecz wnioskodawcy.
Długość pasa roboczego przeznaczona do wydzierżawienia wynosi 41,0 mb.

komunikaty

Prezydent Miasta Tychy
14 czerwca 2022 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXXVIII/727/22 z dnia 28 kwiet-
nia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach. [1], [2]
Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 5 lipca 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/

skrytka), 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 znajdują się:
1) w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,
2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy 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 Prze-
strzennego i Urbanistyki. [4].

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 przestrzennym (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 środo-
wisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)
[3] art. 8c ust. 1 – u.p.z.p.
[4] art. 8a ust. 1, art. 17a – u.p.z.p.
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Kolejną postacią, zasłużoną dla 
sportu w Tychach, która zostanie 
uhonorowana miejscem w Alei 
Gwiazd Tyskiej Galerii Sportu bę-
dzie tyszanka Joanna Brehmer – 
wybitna sędzia i działaczka piłki 
ręcznej. W parze z Agnieszką Sko-
wronek sędziowała najważniejsze 
międzynarodowe mecze, m.in. 
finał Ligi Mistrzyń w 2019 roku 
oraz Mistrzostwa Europy w 2012 
i 2016 roku. W 2009 roku Polki 
sędziowały finał World Games 
w piłce ręcznej plażowej.

Z piłką ręczną Joanna Brehmer 
(z domu Kaczorowska) zetknęła 
się już podczas nauki w tyskich 
szkołach podstawowych nr 22 
i 12, a później w LO im. L. Krucz-

kowskiego. Jej pierwszymi trene-
rami w Tychach byli Krzysztof 
Mydlarz, Stanisław Loska i Jerzy 
Ciałoń. Jest wychowanką Fasamy 
Tychy i Malucha Tychy, potem 
występowała w Azotach Cho-
rzów, AZS AWF Katowice i AKS 
Chorzów. Grała w reprezentacji 
Polski juniorek.

Obiecująco zapowiadającą się 
karierę przerwała poważna kon-
tuzja, ale Joanna Brehmer pozo-
stała przy piłce ręcznej. Po ukoń-
czeniu kursu sędziowskiego, była 
najpierw sędzią szczebla okrę-
gowego, potem związkowym, 
a od 2009 roku sędzią międzyna-
rodowym. Po zakończeniu karie-
ry sędziowskiej została delegatem 

polskiego i światowego związku. 
Od 2022 roku Joanna Brehmer 
odpowiada w komisji sędziow-
skiej Międzynarodowej Federacji 
Piłki Ręcznej (IHF) za rozwój ko-
biecego sędziowania. Jest pierw-
szą w historii osobą z Polski w eli-
tarnych strukturach IHF.

Podczas spotkania z udziałem 
gości specjalnych, które odbędzie 
się we wtorek, 14 czerwca o godz. 
18 w TGS na Stadionie Miejskim, 
będzie okazja do powspomina-
nia sportowych początków Joan-
ny Brehmer w Tychach, a także 
posłuchania historii związanych 
z sędziowaniem meczów piłki 
ręcznej halowej i plażowej na ca-
łym świecie. Mn ●

Zakończył się sezon 2021/2022 
w klasie A podokręgu Tychy. Je-
dyny tyski zespół w tej lidze – Sió-
demka przegrała w ostatnim me-
czu i zajęła 10. miejsce.

Do zakończenia sezonu w li-
dze okręgowej i klasie B pozosta-
ła jeszcze jedna kolejka. W okrę-
gówce nie zwalnia tempa drużyna 
OKS Zet Tychy, która zanotowa-
ła ósmą z rzędu wygraną. Druż-
na Michała Słoniny pokonała LKS 
Wisła Wielka 5:1. Wygrało tak-
że JUWe Jaroszowice, które przy-
wiozło komplet punktów z Biel-
ska-Białej, zwyciężając BKS Stal 
2:1. Z wiceliderem Wilkowica-
mi przegrał natomiast Ogrodnik 
Cielmice 0:3. A oto tabela przed 
ostatnią kolejką ligi okręgowej:
1. MKS Lędziny 29 76 107-24
2. Wilkowice 29 75 96-24
3. Rekord II 29 74 96-19
4. OkS Zet 29 57 78-41
5. czarni 29 54 83-42
6. Pasjonat 29 41 61-54
7. jaroszowice 29 38 52-71
8. Wisła Wielka 29 37 57-67
9. łąka 29 37 45-62
10. Iskra 29 35 57-66
11. bojszowy 29 31 44-6

12. bKS Stal 29 29 41-68
13. Studzienice 29 26 40-77
14. Ogrodnik 29 22 40-90
15. bestwinka 28 16 24-83
16. Piast Gol 28 13 34-103
W klaSie a: Czapla Kryry – Sió-
demka Tychy 3:1. Tyszanie z do-
robkiem 40 punktów zakończyli 
sezon na 10. miejscu. Mistrzem 
została rezerwa LKS Goczałko-
wice. W klaSie B: Czułowianka 
Tychy – LKS II Wisła Wielka 2:0. 
Czułowianka jest na 5. miejscu 
w tabeli z 45 pkt. Lideruje For-
tuna Wyry z kompletem 63 pkt 
w 21 meczach.
iii liga kOBieT: Polonia Świdni-
ca – Polonia Tychy 4:0. Tyszanki są 
na 9. miejscu w tabeli – 10 pkt.

ostatnie mecze
iV liga. Mecze barażowe o awans 
do III ligi: 18.06 Raków II – GKS 
II Tychy (17), 21.06 GKS II – Ra-
ków II (17); liga OkRęgOWa 
(wszystkie mecze 18.06, godz. 
16): JUWe Jaroszowice – OKS Zet 
Tychy, Wisła Wielka – Ogrodnik 
Cielmice; klaSa B: 19.06 Wisła 
Mała – Czułowianka Tychy (17). 
ls ●

W niedzielę, 12 czerwca roze-
grano jubileuszową 20. edycję 
Tyskiego Triathlonu, ale niestety 
wszystkim – zawodnikom, orga-
nizatorom i kibicom – zabawę 
popsuły sinice, z powodu któ-
rych musiano rozegrać imprezę 
w formule duathlonu. Ale szam-
pan, jak przystało na jubileusz, 
był – po wręczeniu medali naj-
lepszym na mecie.

Na starcie imprezy, zorgani-
zowanej przez MOSiR i SPLA 
stanęły 92 zawodniczki i zawod-
nicy, którzy najpierw musieli 
przebiec 5 km, potem przeje-
chać na rowerze 25 km i wrócić 
na trasę biegową na 2,5 km. Nie 
wszyscy jednak ukończyli za-
wody – linię mety osiągnęło 53 
uczestników, ale na czołowych 
miejscach klasyfikacji general-
nej imprezy znaleźli się znani 
z poprzednich edycji tyskich 
zawodów triathloniści. Można 
powiedzieć, że Tyski Triathlon 
rozgrywany był w międzynaro-
dowej obsadzie, bowiem w za-
wodach wystartował Andreas 
Sanchez z Sewilli.

Na mecie zameldowała się 
trójka najlepszych XX Tyskiego 
Triathlonu: 1. Michał Stopa (Ty-
chy) 1:16.05, 2. Michał Lisieński 
(Siemianowice Śląskie) 1:17.59, 3. 
Kornel Rakus (Kisielów) 1:19.42. 
Wśród pań podium prezentowa-
ło się następująco: 1. Ewelina Ma-
jewska (Tychy) 1:31,13, 2. Maria 
Rakus (Kisielów) 1:32.40, 3. Joan-
na Paszek (Tychy) 1:35.29. A oto 
najlepsi w poszczególnych kate-
goriach wiekowych: 2003-2006 
– Mateusz Dawid (Jasienica) 
1:21.16; 1993-2002 – Maria Rakus 
i Oskar Grabski (Czeladź) 1:22.22, 
1983-1992– Joanna Paszek i Mi-
chał Stopa, 1982 i st.– Ewelina Ma-
jewska oraz 1973-1982 – Rafał Ra-
koczy (Tychy) 1:21.49 1963-1972 
– Kornel Rakus, 1962 i st. – Kazi-
mierz Adamczyk (Tychy) 1:37.22. 
Dodajmy, iż w zawodach wystar-
towała tylko jedna sztafeta: Ag-
nieszka Kurtyka – Edyta Kopeć 
– Anna Bodziony (1:35.56). Re-
kordowym zainteresowaniem cie-
szył się tradycyjny Bieg pod górkę, 
w którym w tym roku wystartowa-
ło 91 dzieci. ls ●

i-ligowcy rozpoczęli 
przygotowania do nowego 
sezonu.

SzTaB jeST, 
a TranSfery?
W miniony poniedziałek, 13 
czerwca piłkarze GKS Tychy 
wrócili po urlopowej przerwie 
na Stadion Miejski, by rozpo-
cząć przygotowania do sezonu 
2022/23 w I lidze. Jak wiadomo, 
zajęcia poprowadził już nowy 
trener tyszan, Dominik Nowak, 
który przy okazji zaprezentował 
swój sztab szkoleniowy. W pracy 
z drużyną Nowakowi pomagać 
będzie dwójka asystentów, który-
mi są związani z Tychami od lat: 
Przemysław Pitry (trener drużyn 
młodzieżowych, a ostatnio asy-
stent trenerów Artura Derbina 
i Jarosława Zadylaka) oraz Łu-
kasz Biliński – trener drużyn 
młodzieżowych w Tychach, 
ostatnio szkoleniowiec Gwar-
ka Ornontowice. Nową twarzą 
w sztabie trenerskim jest także 
były bramkarz m.in. Górnika Za-
brze, Arki czy Górnika Łęczna 
Andrzej Bledzewski, który zastą-
pi Tomasza Rogalę na stanowi-
sku trenera golkiperów GKS.

Funkcję kierownika drużyny 
w dalszym ciągu sprawować bę-
dzie Grzegorz Kiecok, lekarzem 
zespołu będzie Grzegorz Nocoń, 
a fizjoterapeutami – Łukasz Tatoj 
i Kamil Drabik.

W trakcie przygotowań pił-
karze GKS rozegrają pięć spa-
ringów: ze Śląskiem Wrocław 
(18.06), Widzewem Łódź (25.06), 
Garbarnią Kraków (29.06), Skrą 
Częstochowa (2.07) i ŁKS Łódź 
(9.07). Rozgrywki nowego sezo-
nu wystartują 16/17 lipca. Pierw-
szym rywalem tyszan będzie be-
niaminek – Chojniczanka, z którą 
zagramy w Chojnicach. Tydzień 
później GKS zainauguruje sezon 
na stadionie przy ul. Edukacji 7 
meczem z ŁKS.

Z informacji kadrowych na-
dal docierają do nas jedynie te 
dotyczące odejść zawodników. 
Do Łukasza Grzeszczyka, Seba-
stiana Stebleckiego, Kacpra Jania-
ka, Bartosza Biela i Krystiana Wa-
chowiaka doszli ostatnio Oskar 
Paprzycki i Jakub Piątek, którzy 
także pożegnali się z tyskim klu-
bem. Jak na razie zatem w klasy-
fikacji Odeszli kontra Przyszli re-
zultat 7:0… ww ●

piŁkarze gks ii tychy już 
tydzień teMu zapewnili 
sobie pierwsze Miejsce 
w swojej grupie iV 
ligi, ale nie oznacza 
to autoMatycznego 
awansu o szczebel 
wyżej ligowej 
hierarchii. o tyM, 
czy trójkolorowych 
zobaczyMy jesienią 
na boiskach iii ligi, 
zadecydują dwa 
spotkania barażowe.

Pierwsza potyczka z mistrzem 
grupy I, czyli zespołem Rakowa 
II Częstochowa, czeka podopiecz-
nych trenera Sebastiana Idczaka 
już w najbliższą sobotę na boisku 
rywala. Dobrze byłoby osiągnąć 
tam w miarę korzystny rezul-
tat, by z determinacją przystąpić 
do meczu rewanżowego w Ty-
chach, zaplanowanego na wto-
rek, 21 czerwca. Tyszanie mierzyli 
się już w tym sezonie z rezerwami 
Rakowa w ramach rozgrywek Pu-
charu Polski na szczeblu Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej. 20 kwiet-
nia pod Jasną Górą minimalnie 
lepsi okazali się gospodarze, któ-
rzy pokonali GKS 2:1, strzelając 

zwycięskiego gola w ostatnich mi-
nutach meczu. Mamy nadzieję, 
że sobotnia wyprawa do „święte-
go miasta” przyniesie lepszy efekt. 
Oba mecze barażowe rozpoczną 
się o godz. 17.

Zanim jednak drużyna trenera 
Idczaka mogła rozpocząć przygo-
towania do barażów, musiała jesz-
cze w minioną sobotę dokończyć 
sezon zasadniczy potyczką w Ja-
sienicy. Fakt, że spotkanie z Drze-
wiarzem o niczym już nie decy-
dowało, nie wpłynął na tyszan 
mobilizująco i przyniósł mini-
malną porażkę 0:1, po golu Jeża 
w 24 minucie.

GKS II Tychy zakończył zatem 
rozgrywki sezonu 2021/22 z do-
robkiem 64 punktów, zdobytych 
dzięki 20 zwycięstwom i czterem 
remisom. Tyszanie zanotowali 
w 30 spotkaniach tylko 6 porażek. 
Trójkolorowi lepiej spisywali się 
na własnych śmieciach, gdzie wy-
grali 12 spotkań przy trzech po-
rażkach (36 pkt). Na wyjazdach 
zwyciężali ośmiokrotnie, cztery 
razy remisowali i trzy razy scho-
dzili z boiska pokonani (28 pkt).
lkS DRZeWiaRZ jaSieNica 
– gkS ii Tychy 1:0 (1:0). Gol: 
Jeż (24’).

gkS ii Tychy: Czarnogłowski – 
Rutkowski, Kopczyk, Zarębski, 
Rabiej (46’ Kokoszka), Dzięgie-
lewski, Krężelok, Borzęcki (35’ 
Ploch), Biegański, Machowski, 
Orliński (79’ Hachuła).

W pozostałych spotkaniach 
ostatniej kolejki: Kuźnia – Cza-
niec 2:0, Landek – Unia Turza 2:0, 
ROW – Czechowice 1:3, Piast II 
– Gorzyce 4:0, Bełk – Podbeski-
dzie II 4:0, Bestwina – Łękawica 
3:4, Góral – Książenice 0:3 (wal-
kower). ww ●

iV liga
1. gkS ii Tychy 30 64 85:29
2. bełk 30 64 64:37
3. unia Turza 30 55 64:42
4. czechowice 30 54 64:35
5. Piast II 30 52 62:42
6. Kuźnia 30 50 49:36
7. czaniec 30 48 55:42
8. łękawica 30 44 56:51
9. Landek 30 41 50:47
10. jasienica 30 39 38:54
11. ROW 30 38 64:65
12. Podbeskidzie II 30 37 41:48
13. Książenice 30 34 58:74
14. Gorzyce 30 29 35:68
15. bestwina 30 18 38:84
16. Góral 30 7 17:86

Zawodnicy tyskiego Klubu Spor-
towego Ronin świetnie spisali się 
na Mistrzostwach Polski Muaythai 
Dzieci i Kadetów oraz Festiwalu 
Muaythai Królowie Ringu, które 
odbyły się w Krakowie. Tyscy za-
wodnicy w mistrzostwach Polski 
zdobyli dwa złote medale i jeden 
brązowy, zaś na festiwalu – 3 zło-
te, 1 srebrny i aż 8 brązowych.

– To była jedna z naszych naj-
bardziej udanych imprez – mówi 
Sebastian Szut, trener i prezes KS 
Ronin. – Wystawiliśmy liczną 
i dobrze przygotowaną reprezen-
tację, co przełożyło się na wyni-
ki medalowe. Bardzo zadowolony 
jestem z dwóch tytułów mistrzo-
stwa Polski. Przygotowywali-
śmy się do nich długo. Gratuluję 
wszystkim naszym zawodnikom 
i dziękuję trenerom Adamowi 
Włoskowi i Aleksandrowi Czop-
ko. Chciałbym również podzięko-

wać władzom Miasta 
Tychy, które od zawsze 
nas wspierają oraz na-
szemu głównemu 
sponsorowi – Zakła-
dowi Produkcji Sprzę-
tu Oświetleniowego 
ROSA – dodał.

Dokładne wyni-
ki przedstawiają się 
następująco: Emilia 
Standowicz mistrz 
Polski w kat. dzie-
ci młodsze 10-11 lat 
do 38 kg, Valentin 
Witkowski mistrz Pol-
ski w kat. dzieci starsze 12-13 lat 
do 60 kg, Colin Sałek brązowy 
medal w kat. dzieci starsze 12-13 
lat do 52 kg; Festiwal Muaythai 
Królowie Ringu: Wiktor Zubik 
złoty medal praca na tarczach, 
Mikołaj Szut złoty medal pra-
ca na tarczach, Jan Antecki zło-

ty medal walka z cieniem, Kin-
ga Nowakowska srebrny medal 
walka z cieniem, Maciej Stec brą-
zowy medal praca na tarczach, 
Maria Haponenko brązowy me-
dal praca na tarczach, Micha-
lina Witoszek brązowy medal 
praca na tarczach, Szymon Kar-

bowski brązowy medal praca 
na tarczach, Amelia Maj brązo-
wy medal walka z cieniem, Piotr 
Menzel brązowy medal walka 
z cieniem, Jagoda Suduł brązo-
wy medal walka z cieniem, Szy-
mon Suduł brązowy medal walka 
z cieniem. kaMil peszat ●

teraz Baraże
rezerwa gks tychy PRZED DWuMEcZEM O AWANS DO III LIGI.

od wtorku, 14 czerwca.

Brehmer w aLeI GwIazd TGS

w mistrzostwach muaythai.

złocI kadecI

Reprezentanci KS Ronin na podium Mistrzostw Polski Muaythai Dzieci i Kadetów.

KS
 Ro

nin

w niższych ligach.

kLaSa a 
już na mecIe

po raz 20. w Paprocanach.

SzampańSkI 
TrIaThLon

M
OS

iR
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ch
y

Najlepsi w najstarszej kategorii (od lewej) Jerzy Plewniak, 
Kazimierz Adamczyk i Dariusz Różewicz.
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alFabet tgs
c jak cynowy jubileusz
STaDiON ZimOWy TO Nie TylkO miejSce hOkejOWych 
WiDOWiSk. Wiele laT Temu chęTNie ORgaNiZOWaNe 
Były Na Nim imPReZy eSTRaDOWe Z uDZiałem óWcZeS-
Nych gWiaZD.

Z okrągłych jubileuszy, to generalnie kojarzę dwa – srebrny 
i złoty, ale zdaję sobie sprawę, że jest ich znacznie więcej. 
W 1988 roku tyski Stadion Zimowy z pompą obchodził „cyno-
wy” jubileusz, czyli dziesięciolecie swojego istnienia w formie 
całkowicie zadaszonego obiektu. Przypomnijmy, że pierw-
sze lodowisko, jeszcze bez dachu, stanęło w tym miejscu już 
w 1969 roku.

cyna jest podobno symbolem trwałości i siły, a po dziesię-
cioletnim użytkowania obiekt wydawał się nie do zdarcia. Kie-
rownik lodowiska Henryk Kowalewski z dumą informował w ty-
godniku „Echo” o tętniącym życiem od godz. 7 do 21 Stadionie 
Zimowym. Korzystały z niego przede wszystkim tyskie drużyny 
hokejowe różnych roczników. Zespół seniorów GKS-u w 1988 
roku prezentował naprawdę wysoki poziom i zdobył wicemi-
strzostwo Polski. Obliczona na 2800 miejsc widownia wypeł-
niała się wtedy w komplecie. Poza tym Stadion udostępniał 
godziny na ślizgawki oraz organizował dużo imprez sporto-
wych i rozrywkowych.

Warto wspomnieć, że to właśnie na tyskiej tafli swój pierwszy 
tytuł mistrza Polski juniorów zdobył najlepszy w historii nasz 
łyżwiarz figurowy Grzegorz Filipowski. W latach 80. zdoby-
wał medale mistrzostw świata i Europy, trzykrotnie startował 
na igrzyskach olimpijskich.

W latach 80. w Tychach brakowało przestrzeni do organizo-
wania z rozmachem imprez rozrywkowych, dlatego lodowi-
sko musiało przejmować czasem funkcję największej estrady 
w mieście. Na Stadionie Zimowym w odległych czasach wy-
stępowali tacy artyści, jak m.in.:
• Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
• popularne piosenkarki Danuta Rinn („Gdzie ci mężczyźni”) 

i Ewa Śnieżanka
• Władysław Komar, kabareciarz, a wcześniej mistrz olimpijski 

w pchnięciu kulą
• aktor Emil Karewicz, popularny dzięki roli Sturmbannführera 

Hermanna brunnera w serialu „Stawka większa niż życie”
• zespoły Dżem i Vox
• rewia lodowa z ZSRR

W 1991 roku, trzy lata po „cynowym” jubileuszu rozpoczęła 
się pierwsza modernizacja tafli lodowej.
piotr zawadzki, tyska galeria sportu ●

Pod dachem Stadionu Zimowego organizowane były nie tylko widowiska 
sportowe. Fot. Zygmunt Kubski/zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach

z przyczyn technicznych…

Tychy Bez 
kryTerIum

Zakończył się 27. sezon Ama-
torskiej Ligi Piłki Nożnej w Ty-
chach. Tytuł mistrzowski oraz 
Puchar ALPN zdobył zespół Zo-
rzy Tachospeed. Niewykluczone 
jednak, że był to ostatni sezon, 
bowiem z roku na rok chętnych 
do gry w takiej formule jest co-
raz mniej.

Ostatnim akcentem sezo-
nu 2021/2022 był mecz finało-
wy Pucharu Ligi, w którym ze-
spół Zorzy pokonał Olimpię 8:1 
(2:1). Bramki: T. Cedro 2, K. Ja-
kubczyk 2, B. Borkowski, P. Ste-
fanek, P. Szewczyk, M. Turowski 
oraz B. Conrad.

Wcześniej, w ramach Pucha-
ru Ligi Czułowianka II przegrała 
w meczu barażowym z All Black`s 
& Red`s 3:4, a następnie w półfi-
nałach Zorza zwyciężyła All B & 
R 5:1, a Olimpia pokonała walko-
werem Hard Plast.

Przed meczem finałowym 
organizatorzy – Marcin Orocz, 
prezes TKKF Pionier Tychy 
oraz Tomasz Ślusarczyk odpo-
wiedzialny za przygotowanie 
rozgrywek – wręczyli nagro-
dy za osiągnięcia ligowe. Po raz 
pierwszy w swojej historii ty-
tuł mistrzowski zdobyła Zorza, 
ale warto dodać, iż jest to jedy-
ny zespół, który nieprzerwanie 

występuje w ALPN od począt-
ku istnienia rozgrywek w Ty-
chach!

W minionym sezonie strzelo-
no 293 bramki, sędziowie poka-
zali 16 żółtych kartek i 3 czerwo-
ne. Klasyfikację strzelców wygrał 
zawodnik Olimpii Przemysław Ja-
siński, który z dorobkiem 22 bra-
mek wyprzedził Konrada Jakub-
czyka z Zorzy (18 goli). Puchar 
Fair-Play przypadł w udziale dru-
żynie Olimpii.

W ciągu 27 lat ALPN stała się 
dziś instytucją w tyskim świat-
ku piłkarskim. Na dużych boi-
skach rozgrywki ligowe ama-
torów zapoczątkował w 1995 
roku Leszek Śliwa i prowadził 
je do 2004 roku. Przez dzie-
więć lat organizował rywalizację 
pod egidą SM Weronika (przy 
Osiedlowym Klubie Eden), a na-
stępnie – wraz ze Sławomirem 
Skowrońskim – w Tyskim Sto-
warzyszeniu Sportów Amator-

skich. W prowadzeniu APLN 
pomagał im również Sebastian 
Hałatek, obecny wiceprezes 
APN SMS, który także działał 
w TKKF Pionier. Następnie roz-
grywki ALPN trafiły do KS All 
Black’s & Red’s.

W związku ze zmniejszającą się 
z roku na rok liczbą uczestniczą-
cych drużyn, organizatorzy pod-
jęli decyzję o zawieszeniu rozgry-
wek. Decyzja spowodowana jest 
głównie problemami kadrowymi 
drużyn, które w ostatnich kilku 
sezonach wycofywały się z roz-
grywek. Część z nich gra w lidze 
halowej lub w lidze 6-osobowej 
na orliku. W kolejnym sezonie ze-
społy zainteresowane grą na du-
żym boisku będą rywalizowały 
tylko towarzysko. Planowany jest 
również Puchar Ligi w formule 
Open. Kontakt z koordynatorem 
ALPN Tomaszem Ślusarczykiem 
– tel. 884-347-878. 
ls ●

W tym roku w sportowym 
kalendarzu Tychów zabraknie 
lipcowego Kryterium Kolarskiego, 
od ubiegłego roku Memoriału 
Zygmunta Hanusika.

Impreza miała być rozegrana 
16.07 w ramach Kryterium Asów 
Katowice – Tychy – Pszczyna. 
Dlaczego odwołano zawody?

– Stało się tak wyłącznie z przy-
czyn technicznych – mówi Mar-
cin Staniczek, dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
– W terminie kryterium na jego 
trasie będzie odbywał się remont 
nawierzchni. Wstrzymanie tych 
prac lub ich przesunięcie spo-
wodowałoby opóźnienie robót 

na innych ulicach, a to z kolei 
kolidowałoby m.in. z terminem 
wrześniowego Tyskiego Półma-
ratonu. Szukaliśmy trasy zastęp-
czej, sprawdzaliśmy w innych 
częściach miasta, jednak nie moż-
na wyznaczyć innej trasy, która 
spełniałaby wymogi kolarskiego 
kryterium. Tak więc musieliśmy 
odwołać imprezę, wcześniej in-
formując o tym żonę Z. Hanusi-
ka. W przyszłym roku wracamy 
do memoriałowego kryterium 
i chcemy naszego kolarza uczcić 
w wyjątkowy sposób – postawie-
niem jego popiersia w okolicach 
trasy kryterium, którą sam wy-
brał. ls ●

ostatni sezon Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej?

zorza w podwójnej koronIe
tabela końcowa 2021-2022    
(mecze, punkty, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki zdobyte, bramki stra-
cone)
1. Zorza Tachospeed 16 44 14  2  0 82- 34  
2. Olimpia 02 16 33 11 0 5 89-56  
3. All black`s & Red`s 16 25 8 1 7 65-63   
4. Hard Plast 16 10 3 1 12 35-59   
5. czułowianka II 16 6  2 0 14 22-81   

Mistrzowska drużyna Zorzy wraz ze swoimi trofeami za osiągnięcia w ALPN.
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po raz trzeci z rzędu tyszanka 
julia korzuch, startująca 
w barwach azs awF 
katowice, stanęŁa na podiuM 
lekkoatletycznych Mistrzostw 
polski. w suwaŁkach, podczas 98. 
edycji iMprezy zdobyŁa na 400 M ppŁ 
srebrny Medal.

Przypomnijmy, iż w 2020 roku we Włocław-
ku J. Korzuch sięgnęła po brąz, a rok później 
w Poznaniu wywalczyła srebro wynikiem 57,12. 
Teraz taki rezultat dałby jej złoty medal, bo-
wiem zwyciężczyni MP w Suwałkach Izabela 
Smolińska wygrała z czasem 57,16.

W eliminacjach Julia Korzuch wygrała z cza-
sem 57,54, jednak w finale zanotowała 58,23, 
co dało jej drugie miejsce. Wygrała Izabela Smo-
lińska (Optima Radom) 57,16. Trzecia była Alek-
sandra Wołczak (AZS AWF Gorzów) – 58,70.

W zawodach startowała druga tyszanka Julia 
Frąckowiak (obecnie MCKiS Jaworzno). Wy-
nik 6,03 dał jej 8. miejsce w konkursie skoku 
w dal. Wygrała Roksana Jędraszczak (AZS Po-
znań) – 6,42. ls ●

Mosir zaprasza.

oGóLnopoLSkI 
rajd
26 czerwca MOSiR organizu-
je 24. Ogólnopolski Rodzinny 
Rajd Rowerowy. Start nastąpi 
o godz. 10 w Kompleksie Spor-
towym Paprocany (ul. Sikorskie-
go 110).

Trasa rajdu liczyć będzie 17 km, 
a impreza zakończy się w Ogród-
ku na Gostyni (ul. Tyska 57), 
ok. godz. 13. W czasie rajdu ro-
werzyści odwiedzą Muzeum Re-
gionalne „Smolarnia” w Kobiórze. 
Każdy uczestnik otrzyma posi-
łek na trasie oraz weźmie udział 
w konkursie rajdu oraz rowero-
wych konkursach sprawnościo-
wych

Wyznaczono limit uczestni-
ków – 150 (decyduje kolejność 
zgłoszeń). Zgłoszenia przyjmo-
wane są do 20.06.2022 roku ma-
ilem na adres: zgloszenia@mosir.
tychy.pl, szczegółowe informacje 
– tel. 32/661-16-89. ls ●

w gks tychy podpisują 
kontrakty.

na nowy 
Sezon
Działacze GKS Tychy finalizują 
kolejne kontrakty na sezon koszy-
karski i hokejowy 2022/2023.
kOSZykóWka. W ekipie To-
masza Jagiełki ważny kontrakt 
ma Piotr Wieloch, przedłużyli 
umowy Andrzej Krajewski, Pa-
tryk Stankowski, Maciej Koperski 
i Jakub Nowak. Z kolei w kadrze 
zabraknie Radosława Trubacza, 
który zagra w PLK.
hOkej. Wychowanek MOSM, 
18-letni bramkarz Mateusz Ku-
biaczyk został nowym zawod-
nikiem drużyny Andreja Sido-
renki. Do rozgrywek PHL był 
już zgłoszony w ubiegłym sezo-
nie. W kadrze znalazł się także 
17-letni obrońca Karol Sobecki, 
syn wieloletniego bramkarza 
GKS, Arkadiusza. W poprzed-
nim sezonie pojechał na mecz 
o brązowy medal do Jastrzębia, 
jednak nie zagrał w tym spotka-
niu. ls ●

wicemistrzostwo Julii Korzuch
w lekkoatletycznych MISTRZOSTWAcH POLSKI W SuWAłKAcH.

Julia Korzuch.
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bliŹnięta 22.V-20.Vi
Księżyc zapowiada szereg nieprzewidywalnych 
i zaskakujących zdarzeń. Trudne sprawy odłóż 
do załatwienia w przyszłym tygodniu. uważaj 
na siebie!

rak 21.Vi-22.Vii
czas działa teraz na Twoją korzyść, więc nie 
zniechęcaj się i cierpliwie czekaj na rozwój 
wydarzeń, a będzie się działo! A podczas 
weekendu możesz zakochać się na zabój

lew 23.Vii-22.Viii
Gdy za bardzo się chce, często nic z tego nie 
wychodzi. Zaufaj więc losowi i zajmij się sobą, a już 
niedługo zaroi się wokół ciebie od wartych uwagi 
adoratorów.

panna 23.Viii-22.iX
cieszyć się będziesz życiem, nawet jego 
najdrobniejszymi przyjemnościami. Twoja kariera 
wreszcie nabierze tempa. Wdzięk i urok pomogą ci 
zdobyć przychylność ciekawych ludzi.

waga 23.iX-23.X
W domu zapanuje miła atmosfera, z wszystkimi 
się dogadasz, bo każdy będzie znał swoje 
miejsce i wiedział, jakie ma obowiązki. uważaj 
za kierownicą i zwolnij!

skorpion 24.X-21.Xi
Poszczęści ci się w finansach, o ile zdasz się 
na swoją niezawodną intuicję. W miłości czas 
na zmiany. Tym razem ryzyko się opłaci, więc nie 
przegap takiej szansy.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Nie rozpamiętuj przeszłości, nie żałuj straconych 
szans. Otwórz się bardziej na innych ludzi, a wtedy 
oni staną się bardziej otwarci wobec ciebie. Od-
wiedź Ryby.

koziorożec 22.Xii-19.i
będziesz pobudzony i pełen energii, a ekscytujące 
wydarzenia będą ci towarzyszyć niemal 
na każdym kroku. Dobry czas na podejmowanie 
decyzji finansowych.

wodnik 20.i-18.ii
Zanosi się na niespodziewaną burzę w pracy. Nie 
wpadaj jednak od razu w panikę, mimo iż pierwsza 
myśl, jaka przyjdzie ci do głowy, to zwinąć żagle. 
Wszystko skończy się dobrze!

ryby 19.ii-20.iii
Gwiazdy sugerują wykorzystać talenty, które dotąd 
wahałeś się zaprezentować. Sukces jest bliżej niż 
kiedykolwiek. Skorzystaj z rady przyjaciółki.

baran 21.iii-20.iV
Nie uciekaj od trudnych spraw i przykrych emocji, 
bo kiedyś i tak będziesz musiał to przeżyć. bez 
względu na wszystko graj w otwarte karty i mów, 
co ci leży na sercu.

byk 21.iV-21.V
Miłość może spaść na ciebie nieoczekiwanie, jak 
i niespodziewanie się skończyć. być może też 
zrozumiesz, że dusisz się w obecnym związku 
i potrzebujesz odmiany.
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871

zaadopTuj mnIe  

RM

w tyM Miejscu, 
we wspóŁpracy z wo-
lontariuszaMi tyskie-
go schroniska dla 
zwierząt prezentuje-
My czworonogi, któ-
re czekają na swoich 
nowych wŁaścicieli. 
spójrzcie na nich cie-
pŁo i otwórzcie swoje 
serca i doMy.

Kiedy parę miesięcy temu ogła-
szaliśmy Amora wiele osób 
chciało go zaadoptować. Było 
nawet kilka spacerów zapoznaw-
czych… i co? Psiak jest nadal 
z nami w schronisku.

Zapytacie dlaczego? Czy nie 
spodobał się odwiedzającym? Czy 
przywitał ich groźnym warczeniem 
i skutecznie odstraszył od siebie? 
Wręcz przeciwnie. Wszyscy byli 
nim zachwyceni. Chłopak poka-
zywał się z jak najlepszej strony. 
Wesoło witał każdego. Ochoczo 
zapraszał na spacer. Wdzięczny 
był za każdą okazaną mu czułość. 
O co więc chodzi?

Mhhhh … Amor jest wspania-
łym psiakiem, uwielbiają go pra-
cownicy i wolontariusze. Lekarz 

weterynarii stwierdził jednak 
u niego dysplazję. Czym się obja-
wia? Amor ma trochę sztywniej-
szy chód. W schronisku dostaje 
suplementy wspierające prawid-
łowe funkcjonowanie stawów.

Życie w kojcu to nie są jed-
nak najlepsze warunki dla niego. 
Psiak powinien mieć swój dom. 
Kochającego człowieka, który 
otoczy go opieką i zapewni od-
powiednią dawkę ruchu – spokoj-
ne spacery. Czy znajdziemy taką 
osobę? rM ●

cO Wiemy O PSie:

imię: Amor
W TyPie RaSy: mieszaniec
Wiek: ok. 6 lat
Płeć: samiec
Waga: ok 30 kg
NR: 7699
STaTuS: gotowy do adopcji
OBecNie PRZeByWa: 
Miejskie Schronisko dla 
Zwierząt w Tychach
TelefON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607
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horoSkop

Hasło z krzyżówki nr 759: 
W WSZYSTKO KWITNIE.

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.

amor

Więcej Na WWW.kulTuRa.Tychy.Pl

14 czerwca, wtorek
godz. 16.30 – LETNI PARK ZAbAW – rodzin-
na impreza integracyjna (Park św. Franciszka 
z Asyżu, ul. Armii Krajowej)
godz. 17 – SZTuKA X MuZy – projekcja fil-
mu „Gra szpiegów” (MbP – Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 18 – Z TycHóW DO ŚWIATOWEj ELI-
Ty PIłKI RęcZNEj – uhonorowanie joanny 
brehmer w Alei Gwiazd TGS (Tyska Galeria 
Sportu, ul. Edukacji 7)

15 czerwca, środa
godz. 17 – ETO KAMcZATKA – spotkanie 
z podróżniczka Marzena Gąsior (Klub McK 
urbanowice, ul. Przejazdowa 8)
godz. 18 – TuRy KuLTuRy: jan Nowicki 
(MbP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

16 czerwca, czwartek
godz. 15-22 – XI TySKI FESTIWAL PERFOR-
MANcE – szczegółowy program na str. 9 
(pl. baczyńskiego, Miejskie centrum Kultury, 
Rynek, Pasaż Kultury Andromeda)

17 czerwca, piątek
godz. 14.40-22 – XI TySKI FESTIWAL PER-
FORMANcE – szczegółowy program na str. 9 
(Miejskie centrum Kultury, Pasaż Kultury An-
dromeda)
godz. 17 – bEKSIńSKI NA ŚLąSKu – wer-
nisaż wystawy malarstwa Zdzisława beksiń-
skiego (Tichauer Art Gallery, ul. browaro-
wa 7)

18 czerwca, sobota
godz. 11-22 – XI TySKI FESTIWAL PERFOR-
MANcE – szczegółowy program na str. 9 

(pl. baczyńskiego, Miejskie centrum Kultury, 
Pasaż Kultury Andromeda)
godz. 16 – MOjE MIASTO GRA W ZIELONE 
– warsztaty plastyczne oparte na archiwalnych 
fotografiach (Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 20 – ZAKuS/bEKIROV DuO „Głos 
z ukrainy” – koncert (Art Music club, 
ul. Oświęcimska 53)

19 czerwca, niedziela
godz. 12 – AuKSO ON/SIDE: Gavin bryars 
– koncert poświęcony twórczości brytyjskie-
go kompozytora (Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)

15 czerwca – godz. 18 – tury 
kultury: jan nowicki, Mediateka 
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