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tychy z lotu balonu
W najbliższy weekend nad miastem poszybują balony 
uczestniczące w zawodach „In the Silesian Sky”.

porażka we Wrocławiu
Pod wodzą nowego trenera piłkarze  
GKS Tychy przegrali pierwszy sparing. 

dzień powstań
Sto lat temu, w wyniku Plebiscytu część Górnego 
Śląska, w tym Tychy, włączono do Polski. 4 1410
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jest plan na centrum
urząd miasta zorganizował konferencję, na której przedstawiono założenia przyszłego centrum w rejonie al. jana pawła ii.  

reklama

Zachwyt i niepokój
Wystawa „Beksiński na Śląsku” 
w Tichauer Art Gallery to wyda-
rzenie bez precedensu. To pierwsze 
w Polsce tak obszerne i komplek-
sowe przedsięwzięcie poświęco-
ne twórczości słynnego malarza. 
Bo chodzi tutaj nie tylko o 55 obra-
zów, które można obejrzeć w tyskiej 
galerii, ale o cykl imprez, które mają 
przybliżyć wielowymiarową twór-
czość wybitnego artysty.
Wystawie towarzyszy prezentacja 
„Beksiński Multimedia Exhibi-
tion – Human Condition”, pokaz 
obrazów na wielkoformatowych 
ekranach w połączeniu z muzyką 
lub w stereoskopii (3D), a poprzez 
technologię VR odwiedzający będą 
mogli „wejść do wnętrza obrazów”.
 str. 8
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◆ 19.06 Na skrZyżOWaNiu 
ulic MikOłOWska – katO-
Wicka – OśWięciMska doszło 
do zderzenia forda i citroena. Kie-
rowcy obu pojazdów trafili pod 
opiekę ratowników medycznych. 
Kierowca forda z podejrzeniem 
złamania ręki został przetrans-
portowany do szpitala. Z ustaleń 
pracujących na miejscu policjan-
tów wynika, że kierująca citroe-
nem kobieta, jadąc ul. Katowicką 
w kierunku centrum miasta nie 
zachowała należytej ostrożności 
i wjechała na skrzyżowanie, do-
prowadzając do zderzenia z for-
dem, który jechał ul. Mikołowską 
w kierunku ul. Oświęcimskiej. 
Wytrącony z toru jazdy ford ude-
rzył dodatkowo w słup sygnaliza-
cji świetlnej. Ze względu na za-
kwalifikowanie zdarzenia jako 
wypadek, na miejsce wezwany 
został policyjny technik krymi-
nalistyki.
◆ DyżurNy tyskiej stra-
ży POżarNej OtrZyMał 
ZgłOsZeNie o plamie płynów 
eksploatacyjnych na ul. Beskidz-
kiej, w rejonie skrzyżowania z ul. 
Fabryczną. Jak się okazało, plama 
powstałą po zderzeniu busa z na-
czepą ciężarówki. Jak wstępnie 
ustaliła policja, do zdarzenia do-
szło w momencie, gdy kierowca 
busa włączając się do ruchu z ul. 
Fabrycznej na ul. Beskidzką zaha-
czył o naczepę ciężarówki.
◆ W rejONie stacji kONtrO-
li POjaZDóW DOsZłO 14.06 
DO POtrąceNia PiesZegO. 
66-letni kierowca cinquecen-
to zatrzymał się przed oznako-
wanym przejściem dla pieszych 
ustępując pierwszeństwa piesze-
mu 47-letniemu mężczyźnie. Ja-
dący za nim fiatem panda 82-letni 
kierujący nie zachował należytej 
ostrożności i odległości od po-
przedzającego pojazdu i uderzył 
w tył cinquecento. W wyniku 
uderzenia cinquecento uderzyło 
w pieszego. Pieszy z obrażeniami 
ciała został przetransportowany 
do szpitala. Wszyscy uczestnicy 
zdarzenia byli trzeźwi. Sprawcy 
zdarzenia policjanci zatrzymali 
prawo jazdy.
◆ POlicjaNci Z kOMeN-
Dy Miejskiej POlicji W ty-
chach prowadzą postępowanie 

dotyczące kradzieży sprzętu bu-
dowlanego przy ul. ulicy Żorskiej, 
23 maja. Uzyskali zdjęcia męż-
czyzn, którzy mogą mieć zwią-
zek z kradzieżą. Nieznany spraw-
ca (bądź sprawcy) skradli sprzęt 
budowlany wartości 10 tys. zło-
tych. Za zgodą prokuratora pub-
likujemy uzyskany w ramach pro-
wadzonych czynności wizerunek 
mężczyzn, którzy mogą mieć in-
formacje na temat zdarzenia.

rysOPis 1. Mężczyzna w wieku 
około 25 lat, ubrany był w ciem-
ne sportowe buty, ciemne spod-
nie typu, koszulkę T-shirt kolo-
ru ciemnego z białym napisem 
„NASA” na klatce piersiowej. 
Mężczyzna posiada krótkie wło-
sy.

rysOPis 2. Mężczyzna w wieku 
około 30 lat, posiadający ciemne 
krótkie włosy, ubrany był w klap-

ki, krótkie spodenki jeansowe, 
T-shirt koloru błękitnego.

rysOPis 3. Mężczyzna w wieku 
około 25 lat, w klapkach, ubrany 
w długie spodnie dresowe kolo-
ru granatowego, T-shirt koloru 
błękitnego z napisem „Lacoste” 
na klatce piersiowej. Mężczyzna 
posiada krótkie blond włosy oraz 
delikatny zarost na twarzy.

rysOPis 4. Mężczyzna w wieku 
ok 30 lat, krótkie ciemne włosy, 
ubrany w krótkie spodenki kolo-
ru granatowego, bluzę z długim 
rękawem koloru granatowego.
Osoby, które wiedzą coś na temat 
zdarzenia lub rozpoznają które-
goś z mężczyzn, proszone są o pil-
ny kontakt z KMP w Tychach (al. 
Bielska 46), tel. 47 85 512 00, 47 
85 512 30 lub tel. alarmowy 112.
ls ●

Ford i citroen zderzyły się na skrzyżowaniu przy browarze. Ford dodatkowo uderzył w słup.
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o tyM, że andrzej 
koWalczyk znakoMicie 
pŁyWa W… lodoWatej 
Wodzie, Wielokrotnie 
już pisaliśMy. 
tyszanin jest jednyM 
z najlepszych 
W polsce pŁyWakóW, 
specjalizujących się 
W pŁyWaniu lodoWyM, 
o czyM najlepiej 
śWiadczy kolekcja 
jego Medali zdobytych 
podczas MistrzostW 
śWiata. sezon jednak 
daWno już się skończyŁ, 
ale dla andrzeja 
koWalczyka rozpocząŁ 
się kolejny – biegoWy.

Ma w swoim dorobku kilka wy-
jątkowych wyzwań, w tym Ko-
ronę Maratonów Polskich, czyli 
w ciągu dwóch lat ukończenie 
maratonów w Dębnie, Krakowie, 
Wrocławiu, Warszawie i Pozna-
niu. Razem z innymi biegacza-
mi z Tychów, pokonał dwukrot-
nie dystans Iron Run – raz stając 
na trzecim miejscu podium. Pod-
czas tej imprezy trzeba w ciągu 
trzech dni zaliczyć 9 biegów 
(górskich, ulicznych, crossowych 
na długich, średnich i krótkich) 
na dystansach o łącznej długości 
139 km. W swoich sportowych 
dokonaniach ma także ultrama-
ratony w górach, bieg na 100 km 
i dziesiątki startów na górskich 
dystansach od 40 do 70 km. 
Za rok planuje ukończenie ultra-
triathlonu górskiego w Tatrach, 
uznawanego za najtrudniejszy 
triathlon na świecie. Większość 

swoich biegowych aktywności łą-
czy z działalnością charytatywną 
i tak będzie również w tym roku 
– wraz z kolegą zamierzają po-
konać Główny Szlak Beskidzki 
o długości 520 km. To najdłuż-
szy szlak górski w Polsce.

– Bieg zaplanowaliśmy na je-
sień, najpewniej połowę paździer-
nika – powiedział A. Kowalczyk. 
– Na razie ustaliliśmy, iż szlak 
rozpoczniemy z miejscowości 
Wołosate w Bieszczadach i podą-
żać będziemy na metę w Ustro-
niu. Codziennie chcemy pokonać 
około 70 km, a więc blisko dwa 
maratony. Wyzwanie niemałe, 
bo pewnie zmęczenie z każdym 
dniem będzie się kumulowało. 
Poza tym różnica wzniesień wy-
nosi ponad 20 tys. metrów, czy-
li – mówiąc obrazowo – to 6,5 
tys. pięter, na które trzeba wejść 
i zejść. Bieg szlakiem rozgrywa-
ny jest od dawna. Rekord tej tra-
sy w biegu w formule solo i z su-
pportem, wynosi nieco ponad 96 
godzin. Musimy ustalić czy jest 
rekord tej trasy w męskim due-
cie i kto wie – może pokusimy się 
również o próbę jego ataku. Jesz-
cze tego nie zaplanowaliśmy.

Takie wyzwanie trudno zali-
czyć „z marszu”, aby je podjąć, 
trzeba kilkuletnich treningów, 
codziennego biegania w róż-
nych warunkach i w różnorod-
nym terenie.

– Od kilku lat rocznie bie-
gam około 3–3,5 tys. kilome-
trów, a do tego treningi moto-
ryczne, pływackie, rowerowe 
– dodał A. Kowalczyk. – Mam 
dwóch trenerów, którzy odpo-

wiednio opracowują mi cykle 
zajęć. Są również fizjoterapeu-
ci, sponsorzy wspierający mnie 
w sporcie. Zaczynałem od bie-
gania dwa razy w tygodniu, te-
raz biegam pięć razy, w tym raz 
po górach. Ważne jest, by cały 
czas utrzymywać wysoką dyspo-
zycję, bo dzięki temu organizm 
adaptuje się do długiego wysiłku 
i przeciążeń, traktując to jako co-
dzienność. Od maja do września 
ubiegłego roku pokonałem pięć 
biegów po górach, każdy ponad 
45-60 kilometrów, ale w tym se-
zonie startów mam mniej, żeby 
skupić się na biegu szlakiem be-
skidzkim, a przede wszystkim 
organizacji całej otoczki chary-
tatywnej tej akcji.

Do tej pory Andrzej Kowal-
czyk m.in. zorganizował Szla-
chetną Paczkę wraz z gronem 
subskrybentów jego kanałów 
social media, pokonał Maraton 
Warszawski w stroju supermana, 
przebiegł +70 km po Tatrach jed-
nego dnia, zahaczając o fragment 
Orlej Perci. Bieg Głównym Szla-
kiem Beskidzkim będzie połączo-
ny z kolejną zbiórką i licytacją. 
Do tej pory uzyskał m.in. koszul-
kę tyskiego hokeisty od prezyden-
ta Andrzeja Dziuby, kij hokejowy 
z mistrzowskiej fety GKS Tychy 
w 2015 roku, czy dwie książ-
ki i koszulkę od znanego biega-
cza górskiego Marcina Świerca. 
Przygotowania do tej wyjątko-
wej eskapady „500 km po górach” 
ruszą pełną parą po wakacjach, 
o czym, rzecz jasna, będziemy in-
formować.
leszek sobieraj ●

500 km po górach
noWe WyzWanie   – PRZEbIEc GłóWNy SZLAK bESKIDZKI.

Andrzeja Kowalczyka.
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podczas konferencji, 
zorganizoWanej 
W MinionyM tygodniu 
W urzędzie Miasta 
tychy, poznaliśMy 
pierWsze szczegóŁy 
dotyczące noWego 
centruM Miasta, które 
Ma poWstać W rejonie 
al. jana paWŁa ii 
na nieruchoMościach 
o poWierzchni ok. 15 ha.

Kilka miesięcy temu urzędnicy 
zapytali tyszan w ankietach jak 
ma wyglądać nowe centrum? 
Podczas konferencji przedsta-
wiono wyniki ankiet (w sumie 
przyszło ponad 1600 odpowiedzi) 
oraz plan działania na najbliższe 
miesiące. Wkrótce odbędą się 
pierwsze warsztaty dla miesz-
kańców miasta.

mówiło się przez dekady
O powstaniu centrum w Ty-
chach mówiło się od dziesięcio-
leci. Prezydent Andrzej Dziuba 
przypomniał, że już 1980 r., kie-
dy zamieszkał w naszym mieście, 
usłyszał o pierwszych planach 
tyskiego centrum. – Jak widać 
budowa centrum towarzyszy-

ła mi od pierwszych dni, kiedy 
zostałem tyszaninem – mówił 
Andrzej Dziuba. – Gdy w 2000 
roku zostałem prezydentem 
miasta moi poprzednicy zosta-
wili mi co najmniej kilka różne-
go rodzaju planów, wizji i kon-
cepcji na centrum. Stało się ono 
mitycznym tworem, mówiło się 
o nim, a ciągle go nie było. Dziś 
rzeczywistość wygląda zupełnie 
inaczej niż 20 lat temu. Miasta 
zmagają się z niżami demogra-
ficznymi i rywalizują między sobą 
o mieszkańców. Rywalizują sto-
pą bezrobocia, rynkiem pracy, ale 
też ilością mieszkań i jakością ży-
cia w mieście. Naszym celem jest 
stworzyć przestrzeń, która przy-
ciągnie do naszego miasta no-
wych mieszkańców oraz zapew-
ni aktualnym centrum na miarę 
czasów. Większość miast mówi 
dzisiaj o rewitalizacji centrum. 
Takich miejsc, gdzie dopiero bu-
duje się centrum, tak naprawdę 
jest niewiele, a my mamy szan-
sę, żeby na kilkunastu hektarach 
zrobić coś od podstaw, co speł-
ni oczekiwania wszystkich. Nie 
ukrywam, że to będzie niezwykle 
trudne, złożone i skomplikowa-
ne zadanie. Na dodatek jest to za-

danie, którego wykonanie zajmie 
lata, ale wierzę, że przy fachowym 
wsparciu, zaangażowaniu sektora 
prywatnego i mieszkańców na-
szego miasta, uda się je zreali-
zować – dodał Andrzej Dziuba. 
Tychy są właścicielem większości 
działek w tym miejscu. Miasto li-
czy na współpracę z prywatnymi 
właścicielami. Urząd Miasta Ty-
chy zrezygnował też ze sprzedaży 
swojej działki w tej okolicy.

jakie to centrum będzie?
Aby poznać obecne trendy inwe-
stycyjne i dobre praktyki w tym 
zakresie, od miesięcy toczone 
są rozmowy z ekspertami ds. ur-
banistyki, mieszkalnictwa, mobil-
ności z kraju i zagranicy, poten-
cjalnymi inwestorami polskimi 
i zagranicznymi. Z końcem stycz-
nia zakończyło się zbieranie an-
kiet stanowiących pierwszy etap 
konsultacji społecznych dotyczą-
cych zagospodarowania nowego 
centrum miasta Tychy. Na ich 
podstawie stworzono masterp-
lan, który określa zasady zago-
spodarowania, w tym zabudowy, 
a także program funkcjonalny, 
przestrzenie publiczne, politykę 
mobilności, infrastrukturę oraz 

modele realizacji i etapowanie 
inwestycji.

– Dowiedzieliśmy się, jakie 
są potrzeby mieszkańców i miesz-
kanek wobec miasta, w jaki spo-
sób je postrzegają i jak w nim 
funkcjonują oraz przede wszyst-
kim, jakie mają wyobrażenie tej 
kluczowej przestrzeni, jaką jest 
centrum. Pozwoliło nam to do-
stosować założenia masterplanu 
do obecnych realiów oraz potrzeb 
mieszkańców i przyszłych poko-
leń – mówił Michał Lorbiecki peł-
nomocnik prezydenta ds. nowego 
centrum miasta Tychy.

Ankiety były wymagające, bo-
wiem miały charakter otwarty. 
– Nie chcieliśmy niczego sugero-
wać, ani dawać różnych wariantów 
do wyboru. Chcieliśmy poznać 
prawdziwe opinie mieszkańców, 
bo to dzięki nim jesteśmy w sta-
nie zaprojektować lepszą prze-
strzeń dla mieszkańców – za-
znaczył pełnomocnik. Tyszanie 
stawiali przede wszystkim na zie-
leń, wielofunkcyjne budynki oraz 
deklarowali chęć poruszania się 
po centrum pieszo. – Zaprojek-
towaliśmy centrum miasta wie-
lofunkcyjne i dla wszystkich. Bę-
dzie miejsce na sklepy, kawiarnie, 
restauracje, puby, biura. Zabudo-
wa nie przytłoczy odwiedzającego, 
będzie miała „ludzką skalę”. Czer-
piąc z tradycji miast europejskich 
będzie zwarta i pierzejowa, a cen-
tralną lokalizację w mieście zaak-
centują najwyższe budynki – do-
daje Michał Lorbiecki.

pieszo po centrum
68% ankietowanych zwróciło 
uwagę, że po centrum chcieliby 
poruszać się pieszo, 33% rowe-
rem, 27% komunikacją, 8% hu-
lajnogą, a tylko 8% samochodem 
(była możliwość wskazania więcej 
niż jednej odpowiedzi). Na pyta-
nie dla kogo powinno być cen-
trum tyszanie odpowiedzieli: dla 
wszystkich (1489 głosów), dla 
dzieci i młodzieży (362), dla se-
niorów (123), dla przyjezdnych 
(61), dla pracujących (32) i... dla 
nikogo (6). Tyszanie uznali rów-
nież, że w centrum nie może za-
braknąć: strefy biznesu, miejsca 
spotkań, drapaczy chmur, rynku 
pełnego zieleni, klubów, restaura-
cji i miejsc rozrywki, roślin, ławek 

i placu zabaw, pomników lub fon-
tann, obiektów kultury, nowych 
ciekawych lokali gastronomicz-
nych, kolorowych świateł i mu-
zyki na żywo.

To zatem obszar, po którym 
mieszkańcy będą poruszać się 
głównie pieszo dzięki przyja-
znej infrastrukturze, atrakcyj-
nej przestrzeni i przede wszyst-
kim bliskości rozmaitych usług. 
Pomoże w tym sprawny trans-
port zbiorowy w postaci trolej-
busów, autobusów i kolei, a także 
wygodna i bezpieczna sieć dróg 
rowerowych. Budynki powinny 
być zróżnicowane, jezdnie za-
wężone, a pomiędzy budynka-
mi mieszkańcy chcą dużej ilo-
ści zieleni.

Wielki plac, dużo zieleni, 
ergonomii i ekologii
Nowe centrum miasta Tychy 
to przede wszystkim system tęt-
niących życiem przestrzeni pub-
licznych oparty na osi zielonej 
północ-południe oraz osi kolejo-
wej wschód-zachód, łączącej pół-
nocną i południową część miasta, 
a także odmienionej alei Jana Pa-
wła II, która z tranzytowej arterii 
zmieni się w miejską ulicę. – Pro-
wadzić one będą do najważniej-
szego miejsca w centrum: duże-
go, zielonego i wielofunkcyjnego 
placu ogólnomiejskiego. Razem 
z deptakami i mniejszym placem 
łączyć się będą w sieć integrującą 
miasto miejscami spotkań, spę-
dzania wolnego czasu, zabawy 
i odpoczynku – dodaje pełno-
mocnik.

Istotna w nowym centrum mia-
sta będzie tzw. błękitno-zielona 
infrastruktura, czyli takie urzą-

dzenie zieleni, które m.in. będzie 
sprzyjać retencji wód opadowych, 
chronić przed upałem i suszą, czy 
wzbogacać bioróżnorodność. Zie-
leń będzie wypełniała nie tylko 
przestrzenie otwarte, ale również 
będzie stanowiła istotny element 
zabudowy np. pod postacią zielo-
nych dachów.

konkurs na oś i konsultacje
By przygotować teren prawnie 
i technicznie, równolegle prowa-
dzone są prace nad miejscowym 
planem zagospodarowania prze-
strzennego. – W ramach tej pro-
cedury spotkamy się z mieszkań-
cami, którzy będą mogli składać 
uwagi do projektu. Projektujemy 
także odmienioną aleję Jana Pa-
wła II oraz sposób uporządkowa-
nia i dostosowania infrastruktury 
technicznej. Następnym krokiem 
będzie zagospodarowanie cen-
tralnego odcinka osi zielonej. 
Zależy nam, żeby ta najważniej-
sza przestrzeń w mieście była za-
projektowana jak najlepiej, dla-
tego projekt planujemy wyłonić 
w wyniku konkursu – mówił Igor 
Śmietański zastępca prezyden-
ta Tychów ds. gospodarki prze-
strzennej.

Prezentacja założeń masterpla-
nu dla mieszkańców odbędzie się 
online – 22 czerwca (środa) o 17. 
Wszyscy zainteresowani uczestni-
ctwem, którzy wyślą zgłoszenie 
na adres: michal.lorbiecki@um-
tychy.pl otrzymają link do spot-
kania na platformie zoom (zgło-
szenia do 21.06). 25 lipca br. 
zorganizowane zostaną w mie-
ście warsztaty dla mieszkańców 
oraz debata o nowym centrum 
miasta. kaMil peszat ●

centrum – mit Zmienia się 
W Zieloną rZecZyWistoŚć
urzędnicy przedstaWili plan NOWEGO cENTRum TychóW.

reklama

Pewne jest, że zachowana zostanie tzw. zielona oś.

Wizualizacje są materiałami poglądowymi. Ostateczny wygląd budynków może ulec zmianie. 

wi
zu

ali
za

cje
: U

M
 Ty

ch
y

3|21 czerWca 2022www.tychy.pl tWoje tychynasze tychy



Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 
VIII kadencji

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

(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)  
zwołuję na dzień 

23 czerwca 2022 r. na godz. 1300 
do sali nr 102 Urzędu Miasta Tychy przy Alei Niepodległości 49

sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji.
Przewodnicząca Rady Miasta Tychy VIII kadencji

/-/ Barbara Konieczna

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

komunikat reklama

W najbliższy piątek, 24 czerw-
ca zakończy się rok szkolny 
2021/22 i rozpoczną się trwające 
ponad dwa miesiące letnie wa-
kacje. W Tychach na zasłużony 
w większości przypadków odpo-
czynek uda się 14.700 uczniów 
szkół podstawowych (10.130 ucz-

niów), liceów (2.084), techników 
(1.948) i branżowych szkół I stop-
nia (506). W liczbie prawie 15 tys. 
uczniów kończących rok szkolny 
znajduje się licząca 580 osób gru-
pa ukraińskich uchodźców, uczą-
cych się w oddziałach ogólnych 
oraz przygotowawczych.

Ponadto niespełna tydzień póź-
niej, 30 czerwca ponad 3.330 dzie-
ci (w tym 163 dzieci ukraińskich) 
zakończy zajęcia w przedszko-
lach i oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych. W lip-
cu i sierpniu przedszkola pełnić 
będą dyżury wakacyjne. WW ●

Jedna z naszych czytelniczek na-
pisała do nas w sprawie niepra-
widłowego parkowania hulajnóg 
na chodnikach, co jest uciążliwe 
dla mieszkańców miasta, zwłasz-
cza dla osób niepełnosprawnych 
czy niewidomych:

„W ostatnich tygodniach co-
dziennie widzę poprzewraca-
ne hulajnogi lub zaparkowane 
na środku chodnika. W najlep-
szej opcji człowiek nadziewa się 
na kierownicę, w nieco gorszej 
miażdży piszczel albo wywija 
orła i szoruje twarzą po beto-
nowej kostce. Takie porozrzu-
cane hulajnogi są niebezpiecz-
ne przede wszystkim dla osób 
niewidomych. Ci doskonale 
znają swoje otoczenie, wiedzą 
gdzie jest krawężnik, kosz, scho-
dek czy inna przeszkoda. Hu-
lajnoga pozostawiona na środ-
ku może być bardzo niemiłą 
niespodzianką” – pisze do nas 
mieszkanka Tychów.

– Faktycznie jest to spory prob-
lem – dodaje Dorota Moryc, pre-
zes tyskiego koła Polskiego Związ-
ku Niewidomych. – Alarmują nas 
same osoby niewidome, zaś osoby 
z ich najbliższego otoczenia prze-
syłają nam zdjęcia, potwierdza-
jące, że w Tychach bardzo często 
dochodzi do niewłaściwego par-
kowania czy wręcz porzucania 
hulajnóg na chodnikach, przed 
przejściem czy w obrębie skrzy-
żowań – dodaje.

przepisy i mandaty
Odpowiednie regulacje, zmie-
niające przepisy ustawy Prawo 
o ruchu drogowym, weszły w ży-
cie 20 maja 2021. Zgodnie z nimi 
e-hulajnogą nie wolno przewo-
zić pasażera i przekraczać pręd-
kości 20 km/h. Jeździć zaś należy 
po drogach dla rowerów i pasach 
rowerowych, a jeśli takiej infra-
struktury nie ma, użytkownicy 
zobowiązani są do korzystania 
z jezdni lub chodnika. Z kolei par-
kowanie dozwolone jest wyłącz-
nie w miejscu do tego przezna-
czonym, a jeżeli nie ma takiego 
miejsca – jak najbliżej zewnętrz-
nej krawędzi chodnika najbardziej 
oddalonej od jezdni oraz równo-
legle do tej krawędzi, zachowu-
jąc co najmniej 1,5 m przejścia. 
Za niedostosowanie się do nich 
można otrzymać mandat karny 
(zgodnie z obowiązującym tary-
fikatorem) w wysokości 100 zł. 
Użytkownicy hulajnóg elektrycz-
nych i urządzeń transportu osobi-
stego – podobnie jak rowerzyści 
– zobowiązani są do poruszania 

się po ścieżce rowerowej. W in-
nym wypadku grozi im mandat 
w wysokości 100 złotych. Pierw-
szeństwo na chodniku zawsze 
ma pieszy. Użytkownik hulaj-
nogi musi dostosować prędkość 
i sposób, w jaki się przemiesz-
cza, do natężenia ruchu. Za nie-
ustąpienie pierwszeństwa prze-
widziano grzywnę w wysokości 
100 złotych. Osoba poruszająca 
się na e-hulajnodze po spożyciu 
mniejszej ilości alkoholu (0,2-0,5 
promila) może zostać ukarana 
mandatem w wysokości 1000 
złotych. Według rozporządzenia 
o wysokości grzywien, za naru-
szenie obowiązku poruszania się 
z prędkością zbliżoną do pręd-
kości pieszego grozi 300 złotych 
grzywny. 300 złotych może rów-
nież zapłacić użytkownik e-hu-
lajnogi, który utrudnia ruch pie-
szemu.

Przedstawiciel Ministerstwa 
Infrastruktury, które przygotowa-
ło przepisy, uważa je za wystar-
czające. – W przypadku hulajnóg 
elektrycznych pozostawionych 
w sposób niezgodny z przepisa-
mi w miejscu, gdzie jest to zabro-
nione i utrudnia ruch lub w inny 
sposób zagraża bezpieczeństwu, 
będą miały zastosowanie art. 130a 
ust. 1 p.r.d, w myśl których po-
jazd jest usuwany z drogi na koszt 
właściciela. W takim wypadku 
firma nie tylko płaci za usunięcie 
hulajnogi z drogi i jej przechowy-
wanie (odpowiednio 123 zł i 23 
zł za każdą dobę), ale też ponosi 
stratę, bo w tym czasie urządze-
nie nie zarabia – pododaje Szy-

mon Huptyś rzecznik prasowy 
ministerstwa.

Firmy edukują
W Tychach aktualnie jest czte-
rech dostawców hulajnóg miej-
skich: Bolt, Blinkee, TIER oraz 
Easy Ride. Skontaktowaliśmy się 
z przedstawicielem firmy Bolt, 
jednego z największych dostaw-
ców tego typu usług w Polsce (zaj-
muje 25% polskiego rynku z 12 
tys. hulajnóg w 24 miastach – 
dane z września 2021). – Od mo-
mentu pojawienia się hulajnóg 
Bolt w polskich miastach robi-
my wszystko, by edukować na-
sze użytkowniczki i użytkowni-
ków z zakresu bezpiecznej jazdy 
i parkowania urządzeń – mówi 
Martyna Kurkowska, Bolt Press 
Officer. – Materiały edukacyjne 
można znaleźć na naszej stronie 
internetowej, kanałach społecz-
nościowych, czy w samej aplika-
cji. Ponadto aplikacja wymaga 
także wykonania zdjęcia przed 
zakończeniem przejazdu, które 
pokazuje zaparkowany jedno-
ślad. Ostatnio w kilku miastach 
w Polsce, wprowadziliśmy testo-
wo rozwiązanie, które przy wy-
korzystaniu sztucznej inteligencji 
(AI) weryfikuje czy dana hulajno-
ga jest prawidłowo zaparkowana. 
Dodatkowo mieszkanki i miesz-
kańcy Tychów, którzy chcieliby 
zgłosić problem w obszarze nie-
właściwego parkowania hulajnóg, 
mogą to zrobić w aplikacji lub po-
przez powiadomienie naszego ze-
społu. Odpowiadamy na wszelkie 
zapytania – dodaje. kp ●

już W tyM 
tygodniu, Między 24 
a 26 czerWca odbędą 
się ii zaWody balonoWe 
o puchar MarszaŁka 
WojeWództWa 
śląskiego „in the 
silesian sky” czyli 
podniebne konkursoWe 
zMagania latających 
balonóW.

W naszym mieście odbędą się loty 
konkursowe, a także gala otwarcia 
oraz zakończenia zawodów wraz 
z wręczeniem nagród. Zawody 
odbywają się w ramach obcho-
dów 100-lecia Powstań Śląskich 
oraz powrotu części Górnego 
Śląska do Polski. Za współorga-
nizację odpowiadać będą miasta 
Pszczyna oraz Tychy.

– Po raz pierwszy gościmy 
w Tychach najlepsze załogi balo-
nowe w Polsce i Europie. To bę-
dzie fantastyczne widowisko. Już 
teraz zapraszam mieszkańców na-
szego miasta na to wydarzenie – 
mówi Andrzej Dziuba prezydent 
Tychów.

W Tychach jest to wydarze-
nie bez precedensu, bowiem ni-
gdy wcześniej w historii miasta 
nie odbywały się loty balonem 
na taką skalę. W podniebne 
szranki stanie 20 załóg, które 
zmierzą się w różnych konku-
rencjach, najpopularniejsze z nich 
to „hare and hound” (pogoń za li-
sem) czy zrzucenie markera przez 
zawodników jak najbliżej wyzna-
czonego przez sędziego celu zwa-
nego „krzyżem”.

W naszym mieście w piątek (24 
czerwca) odbędzie się gala balo-
nowa oraz prezentacja wszystkich 
ekip lotniczych i uroczyste otwar-
cie. W zależności od warunków 
pogodowych pierwsze balony po-
winny polecieć w powietrze między 

godz. 20 a 21. Dwa loty konkurso-
we będą miały miejsce w sobotę 
(25.06) w Pszczynie, zaś ostatnie 
dwa z powrotem w Tychach, w nie-

dzielę (26.06), kiedy to odbędzie 
się również gala zwieńczająca zma-
gania uczestników oraz wręczenie 
nagród. kp ●

ponad 18 tysięcy młodych tyszan kończy rok szkolny i przedszkolny.

hurra, w piątek wakacje!

tychy Z lotu balonu
ii zaWody balonoWe O PuchAR mARSZAłKA WOjEWóDZTWA ŚLąSKIEGO „IN ThE 
SILESIAN SKy”

PrOgraM ZaWODóW

24 cZerWca Tychy mediateka, al. Piłsudskiego 16 
Gala balonowa – prezentacja załóg i uroczyste otwarcie zawo-
dów (rozpoczęcie lotów między 20.00 a 21.00) 
25 cZerWca Pszczyna Park Zamkowy
05:30 – Pierwszy lot konkursowy
18:30 – Drugi lot konkursowy
21:00 – Gala balonowa 
26 cZerWca Tychy mediateka, al. Piłsudkiego 16
05:30 – Trzeci lot konkursowy
18:30 – czwarty lot konkursowy
21:00 – Gala balonowa, zakończenie zawodów i wręczenie 
nagród

W Tychach balony będą startowały z terenu zielonego przed Mediateką.
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pozostawione byle gdzie hulajnogi stwarzają zagrożenie dla niektórych pieszych.

problem na małych kółkach
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WODNy Plac ZaBaW już DZiałaflash

W sobotę, 11 czerwca swoją działalność w sezonie letnim rozpoczął wodny plac zabaw 
na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany. Plac jest czynny codziennie w godz. 10-20.
W miniony długi weekend OW Paprocany przeżywał prawdziwy najazd spragnionych ochłody 
i kontaktu z naturą tyszan. Dla najmłodszych oczywiście największą atrakcją był właśnie wodny 
plac zabaw. bywały momenty, że nie można było weń wetknąć nawet szpilki… kp ●

Ka
m

il P
es

za
t

W tyM roku prograM 
spoŁeczny dla senioróW 
aktyWni60plus 
obchodzi sWoje 
dziesięciolecie. 
z tej okazji 23 
czerWca o godz. 10 
W sali koncertoWej 
W Mediatece odbędzie 
się uroczyste spotkanie, 
bogate W niecodzienne 
prelekcje. tychy 
to pierWsze Miasto 
W WojeWództWie 
śląskiM, które 
WproWadziŁo taki 
prograM.

– Przez cały ten czas wspieramy 
tyskich seniorów w prowadzeniu 
aktywnego stylu życia oraz rozwi-
janiu zainteresowań. Z tej okazji 
serdecznie zapraszam na spot-
kanie, podczas którego poznamy 
wyjątkowych seniorów i ich nie-
zwykłe pasje – zaprasza prezydent 
Tychów Andrzej Dziuba.

Rozpoczęcie wydarzenia zapla-
nowano na godz. 10. Zakończy się 
słodkim poczęstunkiem o godz. 
14. W tym czasie seniorzy zapo-
znają się z wykładami: „Doceniać 
mądrość czasu” (dr Monika Mu-
larska-Kucharek), „Jesień życia – 
wiosna możliwości” (Hanna Pie-
karska), „Ruch jest życiem, a życie 
jest ruchem” (Iwona Węcławo-
wicz i Wojciech Węcławowicz), 
„Filmy dla seniorów – czy mo-
żemy mówić o nowym trendzie 
we współczesnym kinie? ” (dr Jo-
anna Zabłocka-Skorek). Pod ko-
niec odbędzie się pokaz mody 
w wykonaniu seniorów oraz kon-
cert duetu Queens of Violin.

10 lat aktywności
Program działa w Tychach od 29 
marca 2012 r. Jego celem jest m.in. 

podniesienie poziomu aktywności 
i sprawności starszych mieszkań-
ców miasta, zwiększenie uczestni-
ctwa seniorów w wydarzeniach kul-
turalnych i sportowych. Inicjatywa 
ta włącza osoby starsze, zagrożone 
wykluczeniem, w życie tyskiej spo-
łeczności oraz daje okazję do roz-
wijania talentów i zainteresowań. 
Podmiotami zaangażowanymi 
w inicjatywę są instytucje miejskie: 
Miejskie Centrum Kultury, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Teatr 
Mały, Muzeum Miejskie, Wodny 
Park Tychy oraz przedsiębiorstwa 
prywatne. Oferty partnerów aktu-
alizowane są na stronie interneto-
wej umtychy.pl/aktywni-60 oraz 
dostępne do pobrania w Biurze 
Obsługi Klienta.

nic prostszego
Aby przystąpić do programu na-
leży zgłosić się do Biura Obsługi 
Klienta w Urzędzie Miasta Tychy 
oraz zabrać ze sobą dokument 

tożsamości potwierdzający datę 
urodzenia i wypełniony wniosek. 
Uczestnik programu otrzyma spe-
cjalną kartę członkowską upoważ-
niającą do korzystania z ulg oraz 
rabatów w instytucjach miejskich, 
ale także w firmach prywatnych, 
które zgłosiły swoją chęć uczest-
nictwa w programie.

W ramach programu Ak-
tywni60plus seniorzy mogą 
wziąć udział w bezpłatnych za-
jęciach m.in. nordic walking, tai 
chi, kursach tańca, zajęciach gim-
nastycznych „Zdrowy kręgosłup”. 
Seniorzy mogą otrzymać też licz-
ne rabaty od partnerów progra-
mu, którzy oferują swoje usługi 
w takich dziedzinach jak: zdro-
wie, sport, turystyka, gastrono-
mia, uroda. Partnerem programu 
aktywni60plus może zostać każ-
da firma, instytucja bądź organi-
zacja, która posiada oferty skie-
rowane do seniorów.
kaMil peszat ●

W ubiegłym tygodniu na Stadio-
nie Miejskim odbyła się konferen-
cja Sekretariatu Samorządowego 
PO „Silny samorząd – skuteczne 
państwo”, na której przedstawio-
no wnioski z poprzednich ośmiu 
regionalnych konferencji poświę-
conych tej tematyce. Ich efektem 
będzie program samorządowy 
PO. Konferencję otworzyli były 
marszałek województwa śląskiego 
Wojciech Saługa, Przewodniczący 
Klubu Parlamentarnego Koalicja 
Obywatelska Borys Budka oraz 
zastępca prezydenta Tychów Ma-
ciej Gramatyka.

– PO była, jest i będzie partią 
samorządową i partią samorzą-
dowców – mówił szef Klubu Ko-
alicji Obywatelskiej Borys Bud-
ka. Oświadczył, że KO sprzeciwi 
się ewentualnej decyzji o przesu-
nięciu wyborów samorządowych. 
– Jeżeli parlament uchwali taką 
zmianę, KO oczekuje zawetowa-
nia jej przez prezydenta – oświad-
czył Budka. Przewodniczący Se-
kretariatu Samorządowego PO 
poseł Jacek Protas podkreślił, 
że samorządy realizują obecnie 
dwie trzecie trwających w Pol-
sce inwestycji publicznych oraz 
świadczą 85 proc. usług publicz-
nych. Wybory samorządowe wy-
padają jesienią 2023 r. w związku 
z tym, że w 2018 r. wydłużono ka-
dencję samorządów z 4 do 5 lat. 
Jednocześnie jesienią 2023 wypa-
da konstytucyjny termin wybo-
rów parlamentarnych.

Zastępca prezydenta Tychów 
Maciej Gramatyka dowodził jak 
ważną rolę w strukturze państwa 
zajmuje samorząd. – Współpraca 
między państwem a samorządem 
jest niezbędna. Powinna odbywać 
się jednak na równoprawnych 
zasadach. Im więcej w państwie 
jest samorządności tym lepiej 
dla społeczności lokalnych, ale 
i samego państwa. Udowodniła 
to pandemia, kiedy to samorządy 
czynnie włączyły się i realizowa-
ły program szczepień czy ostat-
ni kryzys uchodźczy, podczas 
którego samorząd był kilka kro-
ków przed rządem w rozwiązy-
waniu problemów powstających 
z godziny na godzinę. To przede 
wszystkim obywatele, Polacy ru-
szyli na pomoc, działali dokładnie 
wtedy, kiedy działania wymaga-
ła sytuacja. A my, jako samorzą-
dowcy, stwarzaliśmy im warun-

ki, aby ta pomoc mogła trwać jak 
najdłużej i była optymalnie sku-
teczna. Samorządność w państwie 
jest po prostu niezbędna – dodał 
wiceprezydent.

Tezę postawioną przez Macieja 
Gramatykę bronili kolejni zabie-
rający głos na sali konferencyjnej 
Tyskiej Galerii Sportu. – Do tego 
trzeba finansowania, ale nie za po-
mocą czeków uznaniowych, tylko 
finansowania systemowego. Sa-
morządy muszą mieć zwiększone 
dochody własne, a to dzisiaj prze-
de wszystkim podatki PIT i CIT. 
My postulujemy pójście bardzo 
daleko, a mianowicie przekaza-
nie całego PIT-u do samorządów. 
Cały PIT do samorządów ma tra-
fić po wygranych prze Platformę 
wyborach” – zadeklarował po-
seł Protas. W swoim programie 
PO zaproponuje szereg rozwią-
zań przesuwających finansowa-
nie samorządów w kierunku do-
chodów własnych. Według posła 
Protasa, wybory parlamentarne 
i samorządowe oznaczać będą 
„koniec fatalnych rządów PiS, ko-
niec poniewierania samorządu, 
koniec dzikiej centralizacji pań-
stwa”. Szef klubu KO Borys Bud-
ka zapowiedział, że wypracowane 
przez Platformę rozwiązania dla 
samorządów będą miały charak-
ter systemowy.

Konferencję można podsumo-
wać postulatami: przekazanie sa-
morządom całości wpływów z po-

datku PIT, zapewnienie udziału 
w podatku VAT, w przypadku 
obniżania podatku PIT czy CIT 
– rekompensata dla samorządu 
oraz inne rozwiązania zwiększa-
jące dochody własne samorządu, 
podjęcie systemowych rozwią-
zań w zakresie przepisów prawa 
oświatowego, reformy oświaty 
i ubywającej kadry nauczyciel-
skiej, brak akceptacji przesunię-
cia wyborów.

Zebrani na Stadionie Miejskim 
wzięli również udział w pane-
lu dyskusyjnym. Na temat „Sku-
teczność samorządu podstawą 
silnego państwa”, który prowa-
dził poseł Michał Krawczyk wy-
powiedzieli się Marek Woźniak 
– marszałek województwa wiel-
kopolskiego, Hanna Zdanowska 
prezydent Łodzi, Andrzej Buła 
marszałek województwa opol-
skiego, Anna Hetman prezydent 
Jastrzębia Zdrój, Mirosław Duży 
starosta mikołowski. Również 
podjęto temat „Stabilne docho-
dy czy kartonowe czeki? ”. Tym 
razem dyskusję moderował po-
seł Marek Sowa, a udział w niej 
wzięli Izabela Leszczyna wice-
przewodnicząca komisji finan-
sów publicznych Sejmu RP, Jan 
Olbrycht poseł do Parlamentu 
Europejskiego, Ewa Kaliszuk wi-
ceprezydent Olsztyna, Arkadiusz 
Chęciński – prezydent Sosnow-
ca oraz Barbara Bandoła starosta 
pszczyński. kaMil peszat ●

konferencja samorządowa Platformy Obywatelskiej na stadionie miejskim.

po stronie samorZądu

Konferencję w Tychach otworzyli (od lewej): Wojciech Saługa, Borys Budka, Maciej Gramatyka. 
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DekaDa aktyWnych 
senioróW
prograM aktyWni60plus DZIAłA już 10 LAT.

DNi OtWarte

W ostatnich dniach partnerzy programu Aktywni60plus zorga-
nizowali dni otwarte m.in. w Klubie Seniora „Platyna”, ośrodku 
christoforos czy Oratorium św. Rodziny. Przed nami jeszcze:  

21 cZerWca od 8.45 do 13 – Fundacja Rozwoju Ekonomii 
Społecznej Klub Senior+ (ul. barona 30/428). Zajęcia ogólnoroz-
wojowe z piłką oraz przy muzyce, zajęcia manualne wykonywa-
nie breloków makramowych. 

21 i 22 cZerWca od 10 – Dzienny Dom Pomocy Społecznej 
„Wrzos” (ul. Edukacji 11). benefis Danuty Wencel, autorki książki 
„babciu, dziadku - opowiedz swoim wnuczętom”, a także zajęcia 
usprawniająco-ruchowe, koncert zespołu folklorystycznego 
„urbanowiczanki” Zapisy pod numerem telefonu 32 780 40 01. 

22 cZerWca od 9:00 do 12.30 Fundacja Rozwoju Ekonomii 
Społecznej Klub Senior+ (ul. Arkadowa 2). Zajęcia ogólnoroz-
wojowe z piłką i przy muzyce, zajęcia manualne – wykonywanie 
obrazów z wykorzystaniem płatków kwiatów. 

5|21 czerWca 2022www.tychy.pl tWoje tychynasze tychy



reklama

W raMach kaMpanii 
W przestrzeni Miejskiej 
pojaWiŁy się MateriaŁy 
inforMacyjno-
edukacyjne proMujące 
ideę rodzicielstWa 
zastępczego. ulotki, 
przypinki oraz 
gadżety rozdaWane 
są na Wydarzeniach 
Miejskich. niedaWno 
pisaliśMy o pikniku przy 
szkole podstaWoWej nr 
10. dziś przyglądaMy 
się instytucji rodziny 
zastępczej.

Akcja „Zaproś miłość” ma rów-
nież zachęcić potencjalnych rodzi-
ców zastępczych do zgłoszenia się 
do tyskiego Działu Pieczy Zastęp-
czej, funkcjonującego w struktu-
rach Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. Jego pracownicy 
służą wiedzą i radą, pomagają 
w formalnościach i wspierają 
na każdym etapie pieczy zastęp-
czej. W internecie funkcjonuje 
strona mops.tychy.pl, na której 
w dziale „Wsparcie rodzin” za-
warte są podstawowe informacje 
o rodzicielstwie zastępczym i for-
mularz kontaktowy.

Obecnie na terenie miasta 
funkcjonuje 147 rodzin zastęp-
czych. Znacząca część to rodzi-
ny zastępcze spokrewnione, czyli 
babcie czy dziadkowie oraz star-
sze rodzeństwo. W całej Polsce 
jednak coraz mniej osób decyduje 
się na zostanie rodziną zastępczą. 
W tej chwili Dział Pieczy Zastęp-
czej jest w trakcie kampanii ma-
jącej na celu pozyskiwanie rodzin 
zastępczych. War-
to tutaj zwrócić 
uwagę, że dość 
często mylone 
są pojęcia ad-
opcji i rodziny 
zastępczej. 

Ta pierwsza oznacza regulację 
stosunku rodzinnego względem 
prawa, ta druga jest z założenia 
rozłożoną w czasie formą opieki 
nad małoletnim dzieckiem, któ-
rego biologiczni rodzice na chwilę 
obecną nie są w stanie sprawować 
nad nim opieki. Decyzja o założe-
niu rodziny zastępczej to nie za-
wsze decyzja na całe życie. Zdarza 
się, że po pewnym czasie dzieci 
wracają do swoich rodziców bio-
logicznych, gdy uporają się oni 
ze swoimi problemami i udowod-
nią, że są w stanie dalej zajmować 
się dzieckiem.

– Nie można ustanowić rodzi-
ny zastępczej dla dziecka, które-
go przynajmniej jeden z rodziców 
ma pełnię władzy rodzicielskiej 
– tłumaczy Iwona Rogalska, dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. – Czasem decyzja 
o umieszczeniu dziecka w ro-
dzinie zastępczej jest silną mo-
tywacją dla rodziców biologicz-
nych do rozwiązania problemów, 
przez które rodzina ta znalazła się 
w trudnej sytuacji. Są oczywiście 
przypadki, że dzieci pozostają 
w rodzinie zastępczej do pełno-
letności. Uważam, że jest to naj-
lepsza forma pomocy dzieciom, 
bo pomimo całego dramatu, jaki 
przeszły, trafiają pod skrzyd-
ła osób, które chcą dla nich być 
rodziną, chcą poświęcić im swój 
czas, aby ułatwić im ten trudny 
okres w życiu – dodaje.

Aby zostać rodzicem zastęp-
czym przede wszystkim należy być 
obywatelem Polski zamieszkują-
cym w kraju, posiadać zaświad-
czenie o niekaralności oraz pełne 
prawa rodzicielskie, wypełniać 
obowiązek alimentacyjny (w przy-

padku gdy taki obowiązek 
wynika z tytułu egzeku-
cyjnego) mieć pełną 
zdolność do czynności 

prawnych 
oraz sta-

ły dochód. – Nie mamy wymogów 
dotyczących wysokości dochodów, 
wykształcenia czy wielkości po-
siadanego mieszkania – mówi 
Barbara Królak, kierownik Dzia-
łu Pieczy Zastępczej. – Kandydat, 
bo również osoby samotne mogą 
się zgłaszać, musi jednak dawać 
rękojmię należytego wychowania 
dziecka. Po otrzymaniu wstępnej 
akceptacji, odbyciu badań psycho-
logiczno-pedagogicznych kandy-
daci do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej kierowani są do od-
bycia szkolenia. Po ukończeniu 
szkolenia otrzymują zaświadcze-
nie kwalifikacyjne zawierające 
potwierdzenie ukończenia kur-
su oraz spełnienia niezbędnych 
ustawowych wymogów. Rodzi-
ny zastępcze pełnią bardzo waż-
ną rolę w tak trudnym momencie 
w życiu dziecka jak odseparowanie 
od najbliższej rodziny. Rodzic za-
stępczy to dla nich szansa na spo-
kojne życie i rozwój, doświadcze-
nie prawdziwej troski i wsparcia 
– dodaje.

Rodzina zastępcza zostaje obję-
ta pomocą koordynatora rodzin-
nej pieczy zastępczej. Najważniej-
szym celem jest dobro dziecka. 
Praca skupia się na monitoro-
waniu jego potrzeb, wspieraniu 
rodziny zastępczej w bieżących 
działaniach, doborze metod wy-
chowawczych, udzielanie infor-
macji o innych formach pomocy 
w przypadku wystąpienia trud-
ności. Rodziny zastępcze mogą 
otrzymać wsparcie emocjonal-
ne, poradę specjalistyczną jak 
również wsparcie psychologicz-
ne. Otrzymują również pomoc 
finansową na częściowe pokry-
cie kosztów utrzymania dziecka 
oraz pomoc w ramach progra-
mu 500+. Praca z rodziną zastęp-
czą prowadzona jest w kontak-
cie indywidualnym z rodzinami 
i dziećmi w formie wizyt w miej-
scu zamieszkania oraz w formie 
zespołów interdyscyplinarnych. 
W ramach podnoszenia kompe-
tencji rodzicielskich rodziny za-
stępcze mogą uczestniczyć w gru-
pie wsparcia lub szkoleniu.

Osoby spełniające kryteria, 
które chciałyby zostać rodzina-
mi zastępczymi, mogą zgłosić 
się pod numer 32 326 43 92 lub 
mail: mops.tychy@sekretariat.pl.
kaMil peszat ●

Stan epidemii, który obowiązy-
wał od 20 marca 2020 roku, zo-
stał zastąpiony 16 maja stanem 
zagrożenia epidemicznego. Na-
dal jednak rozpatrywane są spra-
wy dotyczące łamania zakazów 
i obostrzeń zawartych w ustawie 
i rozporządzeniach wydawanych 
na różnych etapach trwania sta-
nu epidemii.

Dotyczą one wielu kwestii 
– od nieprzestrzegania przepisów 
przez właścicieli lokali gastrono-
micznych, dyskotek, klubów fit-
ness oraz przez osoby korzystające 
z takich miejsc, po przebywanie 
np. w sklepach, środkach komu-
nikacji bez maseczek czy też ła-
manie zasad kwarantanny. Prze-
pisy i rozporządzenia zmieniały 
się w zależności od sytuacji zagro-
żenia, co także ma wpływ na roz-
patrywane sprawy. Wiele postę-
powań już się zakończyło, jednak 
część z nich jest na tyle skompli-

kowana, że wymagała wydłuże-
nia procedury.

– Od stycznia 2021 roku 
do stycznia 2022 wpłynęło 179 
spraw, natomiast w tym roku było 
ich 25 – mówi Grzegorz Gołdy-
nia, dyrektor tyskiego Sanepi-
du. – Dotyczyły one naruszenia 
ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii, czyli obowiązującego 
wówczas prawa. Sanepid wyda-
je wyłącznie decyzje administra-
cyjne, jednak jeśli sprawa trafia 
do sądu, nasza decyzja uzależ-
niona jest od postepowania sądo-
wego, bo nie można dwukrotnie 
karać danej osoby. W 2022 roku 
wydaliśmy trzy decyzje admini-
stracyjne nakładając karę na łącz-
ną kwotę 2 tys. złotych. W 11 
przypadkach odstąpiliśmy od jej 
nałożenia z uwagi na skazanie 
danej osoby prawomocnym wy-
rokiem sądu, w trzech sprawach 

umorzyliśmy postępowanie, trzy 
sprawy są w trakcie procedowa-
nia, a 10 spraw jeszcze nie zosta-
ło rozpoczętych, bo nadal trwa 
zbieranie materiałów dowodo-
wych w związku z toczącymi się 
sprawami karnymi lub na przy-
kład z ustaleniem opiekunów 
prawnych osób małoletnich.

Obecnie nie ma już obostrzeń 
i różnych zakazów, więc podob-
nych spraw już nie będzie przyby-
wało. Zniesienie stanu epidemii 
nie oznacza jednak, że zagroże-
nie minęło, zresztą cały czas no-
towane są, nieliczne na szczęście, 
przypadki zakażeń i zachorowań. 
Znacznie mniej wykonywanych 
jest obecnie testów, co niepokoi 
specjalistów. Jak stwierdził eks-
pert Naczelnej Rady Lekarskiej 
dr Paweł Grzesiowski, COVID-
19 nie traktujemy teraz jak gry-
pę. Traktujemy go tak, jakby nie 
istniał. ls ●

Nauczyciele wychowania fizycz-
nego i bibliotekarki Zespołu Szkół 
nr 5 zorganizowali kolejny rajd 
po mieście, w ramach uchwalo-
nego przez Sejmik Województwa 
Śląskiego „Roku Rzemiosła”. Ko-
ordynatorką rajdu była nauczy-
cielka wychowania fizycznego 
Grażyna Labus.

Przygotowane dla uczniów za-
dania do rozwiązania na trasie 
dotyczyły zagadnień rzemiosła 
i zawodów, w jakich kształcą się 
uczniowie „Budowlanki”. Nie za-
brakło także pytań dotyczących 

patronów szkoły, czyli Kazimierza 
Wejcherta i Hanny Adamczew-
skiej-Wejchert oraz historii szko-
ły. Znani architekci są w Tychach 
upamiętnieni w kilku miejscach. 
Uczniowie zawitali zatem na uli-
cę Wejchertów, byli przy rzeźbie 
przedstawiające Kazimierza i Han-
nę Wejchertów, udali się również 
na grób pary projektantów miasta. 
Jednak aby grób odnaleźć, każda 
klasa musiała wykazać się umie-
jętnością posługiwania się kom-
pasem i wyznaczaniem w terenie 
kierunku „na azymut”.

Uczniowie musieli przejść przez 
trzy punkty kontrolne, w których 
otrzymali od nauczycieli kolej-
ne zadania do rozwiązania oraz 
musieli odnaleźć jeszcze dwa 
inne miejsca, potwierdzając tam 
swój pobyt wykonaniem zdjęcia. 
Wszyscy uczestnicy wraz z wycho-
wawcami zakończyli swoje trasy 
w Ośrodku Wypoczynkowym Pa-
procany, gdzie dyrektor szkoły Ma-
rek Wac podsumował rajd i ogłosił 
wyniki. Rajd zakończył mecz siat-
kówki reprezentacji szkolnych ZS 
nr 5 i ZS nr 2. ls ●

uczniowie budowlanki na tyskich szlakach.

rajd sZkolny w roku rZemiosła

Obowiązkowym punktem rajdu były odwiedziny rzeźby upamiętniającej projektantów miasta.
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nadal rozpatrywane są sprawy dotyczące łamania zakazów i obostrzeń związanych z epidemią.

stan ZagrożeniaroDZina potrZebna 
oD ZaraZ
kaMpania proMująca RODZIcIELSTWO ZASTęPcZE „ZAPROŚ mIłOŚć”.
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Muzyczne Wieczory nad Jeziorem
Kino FreeLove      Wakacyjny Muzycznik

     Dni Teatru Malutkiego
i wiele innych atrakcji
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WystaWa „beksiński 
na śląsku” 
W tichauer art gallery 
to Wydarzenie bez 
precedensu. to pierWsze 
W polsce tak obszerne 
i koMpleksoWe 
przedsięWzięcie 
pośWięcone tWórczości 
sŁynnego Malarza. 
bo chodzi tutaj nie 
tylko o 55 obrazóW, 
które Można obejrzeć 
W tyskiej galerii, ale 
o cykl iMprez, które 
Mają przybliżyć 
WieloWyMiaroWą 
tWórczość Wybitnego 
artysty.

Festiwal beksińskiego
Wystawie towarzyszy prezenta-
cja „Beksiński Multimedia Exhi-
bition – Human Condition”, 
pokaz obrazów na wielkofor-
matowych ekranach w połącze-
niu z muzyką lub w stereoskopii 
(3D), a poprzez technologię VR 
odwiedzający będą mogli „wejść 
do wnętrza obrazów”. Przygo-
towano również pokazy filmów 
o życiu Beksińskich, spotkania 
z ich przyjaciółmi, panele i dys-
kusje z gośćmi, pokazy mappin-
gu, wystawę prac Beksińskiego 
zrealizowanych za pomocą gra-
fiki komputerowej i fotomonta-
żu, fotografii, unikatowe materia-
ły video z prywatnych archiwów 
artysty oraz Fundacji Beksiński. 
A 24 września w Spodku odbędzie 
koncert finałowy „Świat Mistrza 
Beksińskiego”. Oprócz Tichauer 
Art Gallery organizatorami cy-
klu przedsięwzięć są Muzeum Hi-
storyczne w Sanoku i Fundacja 
Beksiński.

odnalezione obrazy
Zaproszeni na konferencję pra-
sową dziennikarze mieli okazję 
jako pierwsi zobaczyć wystawę 
w Tichauer Art Galery. To wy-
jątkowy zbiór 55 prac Beksiń-
skiego, ukazujący twórczość Mi-
strza od początku lat 70. po jego 
ostatnie obrazy z 2005 roku. Ich 
wyjątkowość polega na tym, 
że są to obrazy, które sam Beksiń-
ski uważał za najlepsze, a których 

nie można zobaczyć na wystawie 
stałej w Muzeum Historycznym 
w Sanoku. Ponadto znalazło się 
tutaj 5 obrazów z prywatnej „ko-
lekcji japońskiej”, uznawanych 
do niedawna za zaginione. Zosta-
ły zakupione w 1990 r w jednej 
z galerii w Paryżu i miały trafić 
do powstającej kolekcji Muze-
um Sztuki Wschodnioeuropej-
skiej w Osace. Jednak muzeum 
wkrótce po otwarciu zamknięto 
i po dziełach Beksińskiego ślad 
zaginął.

Dwa okresy malarstwa
Obrazy zaprezentowane na wy-
stawie w tyskiej galerii obejmują 
dwa najważniejsze i najbardziej 
fascynujące okresy z twórczości 
Beksińskiego. Pierwszy to okres 
fantastyczny przypadający na lata 
70. i początek lat 80. XX wieku 
– najbardziej dynamiczny, wi-
zjonerski i wzbudzający wśród 
widzów ogromne emocje. Drugi 
– lata 90. i początek XXI wieku 
– to czas przemiany, w którym 
artysta w sposób wyważony, nie-
zwykle malarski kreuje nowe wi-
zje. Wszystkie wybrane obrazy 
są niezwykle różnorodne, spinają 
klamrą lata 1970-2005 i pozwalają 
zaobserwować rozwój i dojrzewa-
nie sztuki Mistrza.

– Już jego abstrakcjonistycz-
ne malarstwo zostało zauważo-
ne, bowiem Beksiński otrzymał  
stypendium w USA, z którego 
jednak nie skorzystał – powie-
działa Dorota Szomko-Osękow-
ska z Muzeum Historycznego 
w Sanoku. – Ten etap uznał już 
wówczas za miniony i rozpoczął 
kolejny – okres malarstwa wizyj-
nego, fantastycznego. Wiedział, 
że na tym straci, bo abstrakcjo-
nizm był wówczas bardzo mod-
ny, ale on mówił, że nie chce być 
modny tylko autentyczny. Okres 
fantastyczny to czas, o którym 
artysta mówił: „Pragnę malować 
tak, jakbym rejestrował marzenia 
i sny”. To był moment, gdy stwo-
rzył własny, autentyczny i indywi-
dualny język plastyczny.

sztuka uniwersalna
Obrazy te fascynują, wzbudzają 
zachwyt, ale i przerażają. To nie 

jest malarstwo, wobec którego 
można pozostać obojętnym. Fan-
tastyczne formy  architektonicz-
ne, monstrualne sylwetki ludzi, 
bezcielesne sylwetki fantomów, 
czaszek i upiornych form, ople-
cione pajęczyną bluszczu, wciąga-
ją widza w świat horroru i przera-
żenia. Jeden z krytyków napisał, 
że obrazy „ściskają duszę niczym 
imadło”, nastrajają melancholij-
nie, refleksyjnie, ale też niepoko-
ją, smucą i budzą grozę.

– Beksiński poprzez obrazy 
ukazywał swój wewnętrzny świat, 
który był odzwierciedleniem 
tego, co w nas najgłębiej ukryte 
– strachu przed nieznanym, bra-
kiem miłości, śmiercią. Dlatego 
jego dzieła, w głębszej swej wy-
mowie, niemal zawsze stanowią 
metaforę egzystencji człowieka. 
Jednak przez całe życie szukał 
też piękna i nieustannie do nie-
go dążył. I tego życzymy widzom: 
by na wystawie odnaleźli piękno 
– nieoczywiste i ukryte pod war-
stwą lęku przed śmiercią, przemi-
jania i pustki – stwierdziła Anna 
Będkowska, wiceprezes Zarządu 
Tichauer.

– Ale jego twórczość jest zara-
zem uniwersalna, bo mówi o ta-
jemnicy życia i śmierci, o strachu 
przed przemijaniem, który stał się 
motorem jego twórczości. Bek-
siński nie daje klucza do odbio-
ru swoich dzieł. Chciał, by były 
odbierane jak utwór muzyczny 
poprzez uczucia, emocje. Chciał 
wstrząsać, wzruszać – dodała Do-
rota Szomko-Osękowska.

techniki mistrza
Beksiński nigdy nie tytułował 
swoich obrazów, są sygnowa-
ne literami i cyframi. Malował 
na płycie pilśniowej, na ogół far-
bami olejnymi, ale w taki sposób, 
by zatrzeć wszelkie ślady pędzla, 
które mogłyby ujawnić proces 
malarski. Są na wystawie obrazy 
przedstawiające posągowe, niemal 
„rzeźbiarskie” głowy, nawiązujące 
właśnie do rzeźbiarstwa, którym 
artysta zajmował się na początku 
swojej twórczości. Są też dzieła 
nawiązujące do techniki rysun-
ku, której był mistrzem. Obrazy 
te złożone z drobnych kreseczek 

określane były przez Beksińskie-
go, jako „malowane siankiem”.

ostatnie dzieła
Na wystawie nie ma ostatniego 
dzieła Beksińskiego (został za-
mordowany wieczorem tego dnia, 
kiedy go malował), które pozosta-
ło na stałej wystawie w Sanoku. 
Są natomiast obrazy z ostatnich 
lat życia artysty 2002-2005,

– To malarstwo bardzo kontem-
placyjne, medytacyjne. Jest w tych 
obrazach światło, które gdzieś się 
zawsze przebija. Zresztą artysta 
mówił, że gdyby wyobrazić sobie 
życie jako tunel, to na jego końcu 
jest takie światło i do tego przeko-

nywał sam siebie przez całe życie 
– mówiła historyk sztuki z Muze-
um Historycznego w Sanoku.

Wystawę w Tichauer Art Galle-
ry można zwiedzać do 21 wrześ-
nia, a 24 września w Spodku od-
będzie się koncert „Świat Mistrza 
Beksińskiego”. W programie znaj-
dzie się kompozycja „Sine Titu-
lo” autorstwa Szymona Sutora 
i „Requiem” – Alfreda Schnitt-
ke połączone z prezentacją obra-
zów ściśle związaną z dramatur-
gią muzyki.

***
Zdzisława Beksińskiego – ma-
larza, rzeźbiarza, fotografika, 

rysownika, grafika kompute-
rowego, autora fotomontaży, 
pisarza – nie da się zamknąć 
w ramach jednej wystawy. Stąd 
pomysł na festiwal, bo tylko na-
gromadzenie wielu wydarzeń 
z kilku dziedzin artystycznej 
ekspresji może dać obraz tego, 
jak wszechstronnym artystą był 
Zdzisław Beksiński. I o tym, 
jak fantastyczną przebył drogę 
od projektowania autobusów 
w fabryce Autosan do miana 
jednego z najbardziej rozpo-
znawalnych artystów polskich 
i najwybitniejszych twórców 
przełomu XX i XXI wieku.
leszek sobieraj ●

ZachWyt i niepokój 
„beksiński na śląsku” - WyjąTKOWA WySTAWA TWóRcZOŚcI ZDZISłAWA bEKSIńSKIEGO W TIchAuER ART GALLERy

Dziennikarze jako pierwsi mieli okazję zobaczyć wystawę prac Beksińskiego.

Dzieła Mistrza zachwycają, ale niektóre budzą też grozę. W Tichauer Art Gallery pokazano przekrój twórczości Beksińskiego – od lat. 70 aż po jego śmierć w 2005 roku. 
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Już po raz 11. odbył się Tyski Fe-
stiwal Performance organizowany 
przez Miejskie Centrum Kultury 
wespół z Grupą Artystyczną Teatr 
T.C.R. Przez trzy dni polscy i za-
graniczni performerzy zaprezen-
towali blisko 19 wystąpień (w tym 
trzy debiuty i dwa mistrzowskie), 
każdego dnia przeprowadzono 
panel dyskusyjny omawiający 
wystąpienia oraz wykłady tema-
tyczne. Tegoroczna edycja zgro-
madziła największa publiczność 
w historii festiwalu.

Motywem przewodnim tego-
rocznej edycji było „totalne mil-
czenie”. Wielu performerów od-
niosło się do tematu dosłownie, 
przedstawiając swoje wystąpienia 
w zupełnej ciszy, inni zaś zinter-
pretowali temat na własną modłę. 
Taki też performance zaprezen-
towała Grupa Artystyczna Te-
atr T.C.R. Jej członkowie czytali 
fragmenty Pisma Świętego, które 
opisywały rzeczywistość sprzed 
kilkunastu tysięcy lat. Prostytu-
cja kobiet i dzieci, kanibalizm, 
gwałty, niewolnictwo – to tema-
ty pojawiające się w Biblii, które 
według artystów są przemilcza-
ne w dyskusji publicznej. Z kolei 
w swoim występie mistrzowskim 
Artur Grabowski przez dwa-
dzieścia minut prosił zgroma-
dzonych na placu Baczyńskiego 
o kolejne minuty ciszy ku pamię-
ci ofiar poległych w wyliczanych 
przez artystę konfliktach zbroj-
nych ostatnich lat. Było ich spo-
ro. Temat wojny i konfliktów, 
zwłaszcza na Ukrainie, pojawiał 
się często w wystąpieniach per-
formerów np. u Ukrainki Olgi 
Skliarskiej.

– Po raz kolejny udało się ze-
brać w Tychach najważniej-
sze osoby polskiego performan-
ce – mówił w rozmowie z nami 
kurator festiwalu Piotr Kumor. 
– W Tychach mamy sytuację bez 
precedensu, gdzie władze miasta 
wspierają tę wciąż niszową sztu-
kę. To dzięki temu wsparciu ak-
tualnie jesteśmy jednym z naj-
większych festiwali performance 
nie tylko w Polsce, ale i Euro-
pie. Sztuka performance wciąż 
jest sztuką niszową. Dla wielu 
widzów wydaje się nieczytelna, 
bo jeszcze nie nauczyli się jej czy-
tać. Tym bardziej mnie ucieszyła 
frekwencja na występach, gdzie 
publiczność sięgała blisko setki 
osób. Bywały przypadki, w któ-
rych 80% publiczności to po pro-
stu ludzie z miasta, niezwiązani 
na co dzień z performance. Taka 
sytuacja to rzadkość, bowiem 
zazwyczaj na festiwalach perfor-
mance pojawiają się te same i zna-
jome twarze. Oznacza to, że na-
sze działania przynoszą skutek, 
że nie robimy tego sami dla sie-
bie. Oprócz tego w Tychach po-
jawili się widzowie z Bydgoszczy, 
Warszawy czy Krakowa, którzy 
przyjechali specjalnie na festiwal 
– dodaje Piotr Kumor..

Tyski Festiwalu Performan-
ce to również miejsce na debiuty. 
W tym roku jako performerzy de-
biutowali Jan Robert Skarboń, Ar-
kadiusz Gorgoń oraz Paulina Ko-
niarska. – Ja mam doświadczenie 
teatralne, ale nigdy wcześniej nie 
uprawiałam sztuki performance 
– powiedziała Paulina. – Jest jed-
na różnica pomiędzy spektaklem 
a performancem. Przed spekta-

klem masz tremę, a przed perfor-
mancem… po prostu się boisz. Dla 
mnie performance jest pewnego 
rodzaju sztuką ulotną, ale też sztu-
ką, która się wydarza „tu i teraz”. 
Powinien mówić o tym, co nas te-
raz dotyczy, co jest aktualne. Ale 
jest też taką sztuką, która się wy-
darza jednorazowo. Jest czymś 
czego się nie da powtórzyć drugi 
raz. W teatrze możemy odtwarzać 
pewne rzeczy, performance może 
być za chwilę nieaktualny, może 
nas już nie dotyczyć. Nie da się 
wszystkiego przećwiczyć. Mamy 
pewien plan działania w swojej 
głowie, ale jak to się wydarzy, jak 
to się potoczy – do samego końca 
nie wiadomo. I to jest właśnie ten 
strach, o którym mówiłam – opo-
wiadała performerka.

Każdego dnia performerzy 
oraz publiczność festiwalu spo-
tykała się w Pasażu Kultury An-
dromeda na omówieniu wystę-
pów, które moderował Dariusz 
Fodczuk. Również każdego dnia 
odbywały się wykłady, i tak Ar-
tur Grabowski omówił „Mil-
czenie w sztukach wizualnych”, 
dr Małgorzata Kaźmierczak wy-
powiedziała się o „Roli improwi-
zacji w sztuce performance”, Łu-
kasz Drewniak zgłębił „Elementy 
performatywne we współczesnym 
teatrze polskim”, zaś dr hab. Ju-
lia Kurek przytoczyła „Znaczenie 
milczenia w interaktywnych dzia-
łaniach w przestrzeni publicznej”. 
Festiwal zwieńczyła projekcja fil-
mu „Osiedle X” Grupy Artystycz-
nej Teatru T.C.R
kaMil peszat ●
WspóŁpraca
arkadiusz dęboWski

Miejska Biblioteka Publiczna, 
w ramach cyklu Portrety Lite-
rackie, zaprasza na spotkanie 
z Ewą Kassalą – polską pisarką, 
trenerką, inicjatorką akcji spo-
łecznych. Wydarzenie odbędzie 
się 22 czerwca o godz. 18.

Ewa Kassala, a właściwie Do-
rota Stasikowska-Woźniak, 
to polska pisarka, dziennikarka, 
specjalistka od kreowania wize-
runku oraz równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn. Autorka m.in. 
„Portretu kobiety wieku zatra-
cenia”, „Poradnika nowoczes-
nej czarownicy”, „Mandragory” 

i wielu publikacji dotyczących 
autoprezentacji, wystąpień pub-
licznych i kreowania wizerun-
ku. Lubi podróże, uprawia jogę, 
ma ogród ziołowy, fascynuje 
ją magia bogiń. W swoich po-
wieściach przedstawia najpotęż-
niejsze kobiety, które łączą mą-
drość, odwaga, władza.

Mieszkańcy Tychów mogą 
kojarzyć Ewę Kassalę jako pro-
wadzącą rozmowę z prezyden-
tową Jolantą Kwaśniewską w ty-
skiej Mediatece. To osoba bardzo 
miła, ciepła, empatyczna. Pod-
czas spotkania w ramach cyklu 

Portrety Literackie opowie nie-
co więcej o swojej najnowszej 
książce pt. „Maria Magdalena: 
La Divinidad Encontrada”. Dla 
pierwszych 50 osób, które wy-
biorą się na wydarzenie i będą 
miały kwiatowy wianek na gło-
wie, przygotowano książki z de-
dykacją.

W Mediatece na chętne pa-
nie czekać będzie także wróżka 
Barbara Romanowska, która za-
proponuje tylko dobre kupałowe 
wróżby. Z kolei Wiesława Wal-
kowska i Jolanta Kosek zaprezen-
tują specjalny pokaz mody. ad ●

W ostatni Weekend 
czerWca teatr MaŁy 
zaprasza najMŁodszych 
WidzóW na dni teatru 
Malutkiego. W raMach 
Wydarzenia odbędą 
się trzy spektakle 
zaadresoWane do dzieci 
do piątego roku życia. 
dWa z nich są produkcji 
teatru MaŁego.

Dni Teatru Malutkiego są odpo-
wiedzią na wybuch zaintereso-
wania teatrem dla najmłodszych 
widzów w Polsce. – Chcemy za-
chęcić do rodzinnego eksplorowa-
nia nowych wrażeń artystycznych, 
ale przede wszystkim do umac-
niania relacji rodzic-dziecko, po-
przez sztukę teatralną – pisała 
do nas specjalista programowania 
edukacji teatralnej Teatru Małego 
Joanna Piwowar-Antosiewicz. – 
Warto podkreślić, że wszystkie 
z propozycji programowych do-
stosowywane są do możliwości 
percepcyjnych i rozwojowych 
małej widowni. Wykorzystywane 
tu są działania artystyczne, które 
mają na celu zaktywizować mło-
dych odbiorców.

Inicjatywy artystyczne, two-
rzone z myślą o bardzo małych 

dzieciach, powstają w Europie już 
od ponad 40 lat. W Polsce nurt 
został zainicjowany przez Zbi-
gniewa Rudzińskiego z poznań-
skiego Centrum Sztuki Dziecka 
w 2006 roku. Teatr dla najmłod-
szych rozgościł się od tego czasu 
na dobre zarówno w instytucjach, 
jak i teatrach prywatnych czy al-
ternatywnych.

Dlaczego cieszy się tak wielką, 
niegasnącą popularnością? – Po-
nieważ spotkania z widownią, wy-
pełnioną bardzo małymi dzieć-
mi i ich rodzinami, niosą ze sobą 
ogromną moc. Są energetyczne, 
pełne emocji, niesamowicie roz-
wijające – zarówno dla artystów, 
jak i widzów właśnie. To doskona-
ła okazja do rozwoju sensoryczne-
go, poznawczego, emocjonalnego, 

ale przede wszystkim niezwy-
kły czas pogłębiania relacji, czy 
to w rodzinie czy w grupie rówieś-
niczej – mówi inicjatorka projektu 
Joanna Piwowar-Antosiewicz.

W oparciu o rosnącą popular-
ność tego nurtu pojawił się po-
mysł, aby skupić różne działania 
artystyczne w jednej inicjatywie. 
Tak pojawił się pomysł na Dni 
Teatru Malutkiego. Jego pierw-
sza edycja spotkała się ze sporym 
zainteresowaniem małych odbior-
ców i ich bliskich. Ta popularność 
związana była zarówno z nowa-
torską formułą, skupiającą inter-
dyscyplinarne działania dla naj-
młodszych, jak również z faktem, 
że w regionie południowej Polski 
nie było do tej pory wydarzenia 
tego typu. oprac. kp ●

Wróżby, pokaz mody i literacki show.

wianki Z kassalą

11. edycja Tyskiego Festiwalu Performance.

trZy dni totalnego milcZenia Dni teatru malutkiego
WyjątkoWe Wydarzenie DLA NAjmłODSZych I RODZIcóW. 

Teatr T.C.R. zaprezentował swój performance na placu Baczyńskiego.
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PrOgraM:

•  24.06, g. 10 i 12 (Teatr mały) – „NIE-mA” (produkcja Teatru 
małego), 1- 3 lat, bilety: 40 zł (1 dziecko + 1 opiekun)

•  25.06, g. 12 i 14 (Teatr mały) Grupa Kolekttacz „Frajda, 
Granda, bzik”, od 2,5 lat, bilety: 40 zł (1 dziecko + 1 opiekun); 
godz. 15, 16 i 17 (Teatr mały) „Wyspa bliskości” – warsztaty 
dla dzieci i dorosłych.

•  26.06, g. 13, 15 i 17 (Pasaż Kultury Andromeda), Kolektyw 
NAjNAjlepiej „O! ” (produkcja Teatru małego), 1-3 lat, bilety: 
40 zł (1 dziecko + 1 opiekun)

Już w najbliższą środę (22 czerwca 
o godz. 18) Tyskie Towarzystwo 
Fotograficzne zaprasza do Spół-
dzielczego Domu Kultury „Tęcza” 
na premierę zina fotograficznego 
oraz pokazu slide 
show, podsumo-
wującego miniony 
rok działalności To-
warzystwa. Każdy 
uczestnik otrzyma 
egzemplarz publi-
kacji. Znalazły się 
w niej kadry autor-
stwa 18 fotografików, 
w tym honorowych 
członków stowarzy-
szenia: Tomasza Jod-
łowskiego i Rafała 
Klimkiewicza.

Zin jest rodzajem 
nieprofesjonalnej 
publikacji tworzo-
nej przez osobę bądź 
grupę osób, miłośni-
ków jakiegoś tema-
tu np. muzyki, fan-
tastyki, fotografii, 
skierowanej do osób 
podzielających owe 
zainteresowania.

Udział w wyda-
rzeniu jest bezpłat-
ny, ale obowiązu-
ją zapisy mailowe 

– info@ttf.tychy.pl. Ilość miejsc 
jest ograniczona, decyduje kolej-
ność zgłoszeń. Zakwalifikowa-
ne osoby otrzymają potwierdze-
nie mailem, organizatorzy proszą 

o sprawdzanie katalogu spam. 
Środowe wydarzenie współfi-
nansowane jest ze środków Mia-
sta Tychy w ramach Tyskich Ini-
cjatyw Kulturalnych. kp ●

tyskie towarzystwo fotograficzne podsumowuje rok.

Zin i pokaZ Zdjęć
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nasze dziedzictWo

Mija 100. rocznica 
przyŁączenia części 
górnego śląska, 
W tyM tychóW, 
do polski. 20 czerWca 
– dzień, W któryM 
W 1922 roku nastąpiŁo 
Wkroczenie Wojsk 
polskich na górny 
śląsk po ostatecznych 
rozstrzygnięciach 
granicznych W Wyniku 
poWstań i plebiscytu, 
ustanoWiony zostaŁ 
narodoWyM dnieM 
poWstań śląskich.

plebiscyt i iii powstanie
Na ostatniej sesji Rady Miasta wy-
darzenia sprzed lat przybliżył Hu-
bert Chwalczyk, nauczyciel i były 
pracownik Urzędu Miasta.

– Niekorzystne dla Polski roz-
strzygnięcia plebiscytu i plany 
podziału Górnego Śląska dopro-
wadziły do wybuchu w nocy z 2 
na 3 maja 1921 roku III powsta-
nia śląskiego, na którego czele 
stanął Wojciech Korfanty. W po-
wiecie pszczyńskim działania-
mi powstańczymi dowodził ty-
szanin, Stanisław Krzyżowski. 
W I powstaniu był on zastępcą 
komendanta Polskiej Organizacji 
Wojskowej Górnego Śląska na po-
wiat pszczyński, w drugim – ko-
mendantem POW w Pszczynie. 
Wśród miejscowych dowódców 
powstańczych także byli tyszanie: 
Stefan Krzyżowski, Teodor Bula, 
Jan Pilszek. Wielu tyskich po-
wstańców brało udział w walkach 
o Górę św. Anny, w rejonach Go-
golina i Kętrzyna. Ostatecznego 
podziału Górnego Śląska doko-
nała Rada Ambasadorów – mię-
dzynarodowy organ wykonawczy 
traktatu wersalskiego – 20 paź-
dziernika 1921 roku.

uroczysty dzień
Po tej dacie rozpoczęły się wielo-
miesięczne przygotowania dyplo-
matyczne do realizacji podziału 
Górnego Śląska, co nastąpiło la-
tem 1922 roku. Przypomnijmy, 
iż Polsce przyznano 29 proc. ob-
szaru plebiscytowego i 46 proc. 
ludności, w tym m.in. Katowice, 
Świętochłowice, Królewska Huta 
(obecny Chorzów), Rybnik, Lub-
liniec, Tarnowskie Góry, Pszczyna 
i rzecz jasna Tychy.

19 czerwca 1922 roku podpisa-
no w Katowicach protokół prze-
kazania polskiej administracji 

powiatu katowickiego. W tym 
samym dniu odbyła się ostatnia 
parada i wymarsz wojsk francu-
skich (kontyngent plebiscytowy). 
20 czerwca 1922 r. miało miejsce 
uroczyste wkroczenie do Kato-
wic oddziałów Wojska Polskie-
go dowodzonych przez gen. Sta-
nisława Szeptyckiego, któremu 
towarzyszyły tłumy witających 
mieszkańców. Centralne uroczy-
stości odbyły się na katowickim 
rynku, gdzie żołnierzy polskich 
witał m.in. Wojciech Korfanty. 
Jednym z opisywanych przez hi-
storyków epizodów jest rozbicie 
łańcucha przez powstańca-inwa-
lidę Juliusza Chowańca, który po-
wiedział: „Pękajcie okowy niewo-
li, Górny Śląsk jest wolny, armio 
polska wkraczaj nań i połącz go 
z Polską”.

Wojsko witał także ówczesny 
prezydent Katowic Alfons Gór-
nik: „Dzielni polscy żołnierze! 
Pokażcie, że karne Wojsko Pol-
skie jest murem ochronnym dla 
obywateli miłujących pracę, dla 
obywateli lojalnych i spokojnych. 
Powiedzcie światu, że Polska jest 
krajem praworządnym! Niech 
żyje Polska i Górny Śląsk”.

W śląskich miastach
W następnych dniach oddzia-
ły gen. Szeptyckiego wkracza-
ły do kolejnych miast i powia-
tów województwa śląskiego. 29 
czerwca wojsko Polskie przeję-
ło powiat pszczyński. Żołnierzy 
witano m.in. na moście na Wi-
śle w Goczałkowicach – daw-
nej granicy austriacko-pruskiej, 
a potem tysiące osób zgromadziło 
się na rynku w Pszczynie. Prezes 
Powiatowego Zarządu Związku 
Powstańców, Stanisław Krzyżow-
ski dokonał symbolicznego złoże-
nia broni poprzez wręczenie gen. 
Szeptyckiemu karabinu udekoro-
wanego kwiatami. Tego samego 
dnia wojsko na czele z gen. Ho-
roszkiewiczem zostało powitane 
na rynku w Mikołowie, a 6 lipca 
gen. Szeptycki i Horoszkiewicz 
wjechali na czele wojska do Ty-
chów.

tyskie powitanie
Wojsko witały tłumy mieszkań-
ców. Po uroczystej mszy św. cele-
browanej przez delegata biskupa 
wrocławskiego ks. inf. Jana Kapi-
cę, odbyła się defilada. W uroczy-
stości wzięli udział m.in. wojewo-
da śląski Józef Rymer, członkowie 

Rady Wojewódzkiej, naczelnik 
Gminy Tychy Jan Drabik. Wiel-
ką owację i aplauz wywołało po-
jawienie się w jednym z okien 
budynku przylegającego do ryn-
ku francuskiego oficera majora 
Routa (prawdopodobnie chodziło 
o budynek przy ul. Sienkiewicza 
2), który przemówił do mieszkań-
ców, a jego słowa tłumaczył rot-
mistrz Pusławski z drugiego okna 
(ul. Kościuszki 52). Uroczystości 
trwały do godz. 18.

po drugiej stronie
W tym samym czasie do przyzna-
nej Niemcom części regionu, czy-
li m.in. do Opola, Bytomia, Gliwic 
i Zabrza wkroczyły oddziały Re-
ichswehry. Uroczystości po nie-
mieckiej stronie granicy nie były 
tak radosne jak po polskiej. Gór-
noślązacy niemieccy odczuwali 
stratę i rozżalenie, bo w plebiscy-
cie niemal 60 proc. głosujących 
opowiedziało się za Niemcami. 
Czuli też rozczarowanie, że Gór-
ny Śląsk został podzielony przez 
aliantów. Jak napisał Jan Sasor 
w wydawnictwie Muzeum Ślą-
skiego, rozgoryczenie strony 
niemieckiej było tym większe, 
że Polsce przypadła większość 
zakładów przemysłowych – 53 
z 67 kopalń węgla, wszystkie 9 ko-
palń rudy żelaza, 10 z 15 kopalń 
cynku i ołowiu, 5 z 9 hut żelaza, 
wszystkie 18 hut cynku i ołowiu. 
Po polskiej stronie znalazła się 
też przeważająca część złóż węgla 
kamiennego. Jedynie większość 
elektrowni (61 z 69) była po stro-
nie niemieckiej.

16 lipca 1922 roku podpisano 
Akt Objęcia Górnego Śląska przez 
Polskę. Późniejsza, sierpniowa wi-
zyta na Górnym Śląsku naczel-
nika państwa, marszałka Józefa 
Piłsudskiego, rozpoczęła kolej-
ny okres państwowości polskiej 
w części Górnego Śląska.

brakowało urzędników
Przejęcie przez Polskę części gór-
nego Śląska nie polegało rzecz jas-
na jedynie na wkroczeniu wojska. 
Na ważny problem, jakim było 
przygotowanie polskiego aparatu 
administracyjnego zwrócił uwagę 
dr Mirosław Węcki z Uniwersyte-
tu Śląskiego.

– Już w 1920 roku polski Sejm 
Ustawodawczy zapowiedział na-
danie statusu autonomicznego 
tej części Górnego Śląska, któ-
ry przypadnie Polsce – powie-
dział w Polskim Radiu. – Miało 
to wówczas znaczenie propagan-
dowe, bo w ten sposób chciano 
zachęcić Górnoślązaków do glo-
sowania za Polską. Już po III po-
wstaniu, kiedy wiadomo było, 
że region zostanie podzielony, 
dość konsekwentnie prowadzo-
no przygotowania, organizowano 
kursy, które miały przygotować 
zalążek rodzimej grupy urzęd-
niczej. Do tej pory większość 
stanowisk urzędowych zajmo-
wali Niemcy, ale już w momen-
cie wkraczania wojsk polskich, 
a więc latem 1922 roku, ważne 
stanowiska urzędnicze, np. bur-
mistrzów czy starostów, obsadzo-
ne były przez Polaków. Po podzia-
le regionu, kiedy województwo 
już istniało, następowała wymia-

na kadr i ku rozczarowaniu Gór-
noślązaków, wiele stanowisk za-
jęli urzędnicy z innych regionów 
Polski.

radość i… rozczarowanie
Lata 1921-1922 były przełomo-
we w historii Górnego Śląska. Dla 
mieszkańców niektórych śląskich 
miast skończyła się pewna epoka, 
ale zaczynała kolejna z wieloma 
niewiadomymi. Skomplikowana 
historia regionu nigdy nie była 
czarno-biała, a ludzkie losy nie 
miały jednoznacznego wymiaru, 
dlatego warto przytoczyć słowa 
Alojzego Lyski, pisarza, publicy-
sty i regionalisty, który w jednym 
z wywiadów mówił, iż wkroczenie 
wojsk polskich na Śląsk to była 
wielka radość, bo to było coś no-
wego. „Ale jak wielka była to wte-
dy radość, tak potem wielkie było 
rozczarowanie”. Dlaczego?

W wywiadzie dla Dziennika 
Zachodniego” A. Lysko tak to wy-
jaśniał: „Charakterystyczne jest 
to, że powstańców śląskich, a były 
ich tysiące, decyzją rządu polskie-
go rozformowano i rozproszono. 
Chodziło o to, żeby Korfanty, 
mając pod rozkazami swoją po-
wstańczą armię, nie wykorzystał 
tej siły, gdyby nie udały się polskie 
rządy na Śląsku. Po objęciu wła-
dzy przez Polskę, wielu Górno-
ślązaków, zaangażowanych w nie-
miecką działalność plebiscytową, 
musiało wyjechać z polskiej czę-
ści Górnego Śląska. To się spot-
kało z niemiecką reakcją. Także 
w Niemczech, kto się angażo-
wał w propolską akcję plebiscy-
tową, został wypędzony do pol-
skiej części Śląska. Tu zaś nastąpił 
niespotykany napływ ludzi z Ga-
licji i Wielkopolski, którzy chcie-
li uzyskać na Śląsku dobrze płat-
ne posady. Rzucało się w oczy, 
że naszych, którzy nie potrafi-
li mówić czysto po polsku, kie-
rowano na podrzędne stanowi-
ska, a swoi, mówiący poprawną 
polszczyzną, otrzymywali stano-
wiska wysokie, choć nie wszyscy 
mieli odpowiednie wykształcenie. 
Kolejny problem to jak w prakty-
ce wyglądało stosowanie prawa. 
W 1922 roku rozpoczął działal-
ność ustawodawczą Sejm Śląski. 
Wśród pierwszych uregulowań 
znalazła się ustawa o języku pol-
skim, która spowodowała oczy-
wistą dyskryminację. Górny Śląsk 
był zawsze utrakwistyczny (dwo-
jaki), wielokulturowy, otwarty. 
Ludzie bez uprzedzeń posługiwali 
się tutaj dwoma językami – pol-
skim i niemieckim. Jeśli ta ustawa 
dyskryminowała Niemców, to pal 
licho. Ale ona dyskryminowała 

w poważnym stopniu nas, Gór-
noślązaków. Zamykała nam usta! 
Także szkolnictwo poddano ostrej 
polonizacji. Wszystko to nasi lu-
dzie uznawali za formę pogardy, 
niesprawiedliwości”.

Śląsk wymyślony
I dalej: „Najwięcej szkód wyrzą-
dzono próbując stworzyć nowy 
model kultury dla Górnego Ślą-
ska, który lekceważył spuściznę 
przodków. Przecinał śląskie ko-
rzenie, nie czerpiąc ze wspania-
łego dziedzictwa duchowego Ślą-
zaków. Wszystko wtedy musiało 
nawiązywać do polskiej historii 
i kultury. To wtenczas począł się 
ów Śląsk „wymyślony”, który po-
tem obnażył Michał Smolorz. 
Wtedy też obdarto śląską trady-
cję z autentycznych wartości, nie 

mówiąc już o przemilczaniu hi-
storii Śląska. Cóż, taka była wtedy 
rola tego państwa, żeby wzmac-
niać polskość, i ja to rozumiem. 
Ale Górnoślązakom, którzy zde-
rzyli się nagle z siłą odrodzonego 
państwa polskiego, nie zawsze się 
to podobało i nie wszystko potra-
fili zaakceptować. Polska polityka 
prowadzona na Górnym Śląsku 
była błędna. Pokutuje ona zresztą 
do dziś….”.

jeszcze 23 lata…
W 1922 roku Tychy przyłączono 
do Polski, ale rocznica 100-lecia 
obejmuje zaledwie część regionu, 
bowiem takie miasta jak Gliwice, 
Bytom czy Zabrze polskie stały się 
23 lata później, czyli dopiero po II 
wojnie światowej 
leszek sobieraj ●

DZień poWstań
100 lat teMu PRZyłącZONO DO POLSKI cZęŚć GóRNEGO ŚLąSKA.

komunikat

Prezydent Miasta Tychy
     woj. śląskie     

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 
Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w dniach od 28 czerwca 2022 r. do 26 lipca 2022 r. 
w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 
49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu. [1]

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  
w dniu 7 lipca 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 101, piętro I, o godzinie 16.00.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi  
w terminie do 9 sierpnia 2022 r.  [2],
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 
Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie: 
•	 pisemnej	złożonej	w	Biurze	Obsługi	Klienta	Urzędu	Miasta	Tychy	albo	wysyłanej	na	adres:	

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

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

•	 poczty	elektronicznej	wysłanej	na	adres:	urbanistyka@umtychy.pl.

Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które 
zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Tychy (zakładka: Prawo lokalne → Zarządzenia Prezydenta Miasta). [3]
Projekt planu miejscowego dostępny będzie również na stronie internetowej Biuletynu In-
formacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy → obwieszczenia → 
zagospodarowanie przestrzenne → 2022 →  Czerwiec).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej) [4],
Jednocześnie informuję, że odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko. [5]

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

Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym  ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) - zwany dalej u.p.z.p.
[2] art. 18, art. 17 pkt. 11 – u.p.z.p.; [3] art. 17 pkt. 12 – u.p.z.p; [4] art. 8a ust 1, art. 17a – 
u.p.z.p.
[5] art. 48 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

29 czerwca sto lat temu tyszanin ppor Stanisław Krzyżowski wręczył na pszczyńskim 
rynku gen. broni Stanisławowi Szeptyckiemu umajony kwiatami karabin.

AA
SK

W 85. rocznicę tych wydarzeń, latem 2007 roku Muzeum Miejskie 
wraz z Miejskim Centrum Kultury zorganizowali rekonstrukcję 

wjazdu do Tychów generałów Szeptyckiego i Horoszkiewicza 
oraz wizyty w naszym mieście Józefa Piłsudskiego.
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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 Elektryk. Tel. 504 877 825

Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223
Firma remontowo - budowlana 30 lat na 
rynku, wykonuje malowanie domów, da-
chów, krycie papą, blachą i inne. Tel: 723 
442 989, 727 207 735
Malowanie,	gładź,	płytki	SOLIDNIE	662	
503 474
Remonty mieszkań 694 423 810
Płytkowanie, malowanie, sufity podwie-
szane, hydraulika Tel: 668 651 688

finanse:

POŻYCZKI-SZYBKO	Z	KOMORNIKIEM	
32/260-00-33, 516-516-611, Pośred-
nik	CDF	S.C.	firmy	MATPOL	FINANSE	Sp.	
z o.o.
Kredyty gotówkowe do 25.000 złotych dla 
osób posiadających zajęcia komornicze na 
dochodach. Tel. 501 869 308

kariera/edukacja
Ochrona,	Tychy,668-085-925

praca:

Ochrona	z	gr.	niepełnosprawności,	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

Rodzinny relax w TATRACH od 9 - 14 lipca 
SUPER	OFERTA	tel.	530	588	160
Garaż do wynajęcia w Metro tel. 731 548 
494

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

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, os. G 47,7 m2, , niski blok, Parter 
z osobnym wejściem, 3 pokoje, oddziel-
na kuchnia z oknem, duże możliwości 
aranżacyjne, jest balkon i możliwość 
adaptacji ogródka. Istnieje możliwość 
przerobienia na lokal czy gabinet cena 
324.500	zł	,	731	713	110	www.ASTON.
com.pl
Tychy os.A 2 pokoje, 1 piętro 48 m2, z bal-
konem, po generalnym remoncie, cena 
360.000	zł	tel	728	713	101	www.ASTON.
com.pl
Tychy, os. B 54,4 m2, PARTER, niski ocie-
plony blok, bardzo jasne 2 ustawne po-
koje z możliwością przerobienia na 3, 
oddzielna kuchnia z oknem, duże możli-
wości aranżacyjne, cena 299.000 zł, 731 
713	110	www.ASTON.com.pl
Tychy, os. K 62,7 m2, , niski blok, 4 piętro 
z 4. Bardzo jasne duże 3 ustawne pokoje, 
oddzielna kuchnia z oknem, duże moż-
liwości aranżacyjne, cena 379.000 zł do 
negocjacji,	731	713	110	www.ASTON.
com.pl
Tychy, os. T, 2 p, 64 m2, 3 pokoje, stan 
do wejścia, super układ, balkon, cena 
440.000 zł do negocjacji, 731 713 100 
www.ASTON.com.pl		
Tychy,	os.	A	69	m2,	1	PIĘTRO,	niski	blok,	
bardzo jasne duże 3 ustawne pokoje, od-
dzielna kuchnia z oknem, duże możliwości 
aranżacyjne, cena 369.000 zł do negocja-
cji,	731	713	110	www.ASTON.com.pl
Tychy, os. R, ul. Skalna 89, do sprzedaży 
3 pokojowe mieszkanie o pow. 70 m2 z 
komórką lokatorską, tarasem 12 m2 i ga-
rażem podziemnym (dodatkowo płatne),  
na I p. w niskim bloku w apartamentowcu 
z	windą,	cena	570	000	zł.		www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy Czułów ul. Bzów działka 448 m2, 
działka budowlana, dobra na budynek 
mieszkalny	lub	usługowy,	www.ASTON.
com.pl 731-713-100

Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2 oraz 2350 m2 działka nie jest 
budowlana – tereny zielone, blisko lasu, 
cena	100	zł/m2	www.ASTON.com.pl	728-
713-101
Tychy Wilkowyje działka 797 m2, pod za-
budowę wielorodzinną, blisko lasu, cena 
300.000	zł	netto	+	VAT	www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Miedźna Frydek działka 1051 m2, super 
miejsce, blisko lasu, cena 89.335 zł www.
ASTON.com.pl	728-713-101
Wisła Wielka k. Pszczyny, ul. Cieszyńska, 
działka 1319 m2, piękny widok na jezioro 
i	góry.	cena	169	000	zł,	www.ASTON.com.
pl 731-713-110
Tychy Zwierzyniec, bliźniak, pow. 
147,39m2 m2, działka 333 m2, stan de-
veloperski, nowoczesna bryła, fajny układ 
pomieszczeń, cena 899.000 zł www.
ASTON.com.pl	731-713-100
Lędziny, nowoczesny dom wolnostojący 
do wejścia, pow. 252 m2, działka 1033 
m2,	cena	1.350.000	zł	www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Tychy, w pobliży placu Baczyńskiego, dom 
wolnostojący z budynkiem gospodarczym, 
działka 651 m2, 12MWU z dopuszczeniem 
lokali użytkowych, cena 999.000 zł www.
ASTON.com.pl	731-713-100
Tychy Mąkołowiec, dom w zabudowie 
bliźniaczej w wysokim standardzie, 124 
m2 4 pokoje, garaż w bryle budynku 
cena	999.000	zł	www.ASTON.com.pl	
728-713-101
Tychy Glinka, dom wolnostojący, pow. 227 
m2, działka 1000 m2, cena 1.490.000 zł 
www.ASTON.com.pl	731-713-100
Tychy Glinka ul. Szuwarków, dom wolno-
stojący z 2021 r., pow. 175 m2, działka 
990	m2,	cena	1.900.000	zł	www.ASTON.
com.pl 519-595-674
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	i	prąd	www.ASTON.com.pl	
519-595-674
Tychy, os L, lokal na parterze 53 m2, stan 
do wejścia, parking przed lokalem, czynsz 
1700	zł/mc	netto	www.ASTON.com.pl	
731-713-100
Tychy, os B,  lokal biurowy po remoncie, 
kuchnia i łazienka do własnej dyspozycji,  
parking przed lokalem, czynsz 1900 zł/mc 
netto	www.ASTON.com.pl	731-713-100
Mikołów Rynek lokal na parterze 120 m2, 
czynsz 7500 zł/mc	www.ASTON.com.pl	
731-713-100

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.

reklamakomunikat

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

ul. Barona 30
lokal na parterze budynku powierzchnia 265,12m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna, wod. kan.
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – o godz. 900

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 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 – 1500 zł do dnia 5 lipca 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 5 lipca 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 – wpła-
cone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie prze-
targu. Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która 
wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzy-
skania 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.
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„kacZka” W alei gWiaZDflash

We wtorek, 14 czerwca miejscem w Alei Gwiazd Tyskiej Galerii Sportu uhonorowano joannę 
brehmer – tyszankę, piłkarkę ręczną tyskich klubów, która jako sędzia zrobiła światową karierę, 
prowadząc – z Agnieszką Skowronek – prestiżowe mecze z finałem Ligi mistrzyń w 2019 roku 
na czele. Spotkanie z „Kaczką” (to boiskowy przydomek z czasów szkolnych, kiedy pani joanna 
nazywała się jeszcze Kaczorowska) przyciągnęło do TGS wielu gości z Tychów, mikołowa (tam 
mieszka i pracuje joanna), z władz krajowego handballu. były koleżanki z drużyny, tyska młodzież 
sportowa, znajomi, rodzina...
Do tematu wrócimy w jednym z najbliższych numerów „Twoich Tychów”. WW ●
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Prowadzony przez trenera Seba-
stiana Idczaka zespół GKS II Ty-
chy rozegrał w miniona sobotę 
pierwsze spotkanie dwumeczu 
o awans do III ligi. W Częstocho-
wie o jedną bramkę lepsi okazali 
się gospodarze – rezerwy Rako-
wa, ale nie przesądza to kwestii 
promocji do wyższej klasy. Ty-
szanie mają szansę odrobić stratę 
we wtorek na własnym boisku.

Tyskie rezerwy wygrały swo-
ją grupę IV ligi, co jednak nie 
daje automatycznego awansu 
a jedynie prawo do walki o nie-
go w barażach. Na drodze tyszan 
stanął zatem drugi zespół wice-
mistrza Polski, Rakowa Często-
chowa, z którym GKS II mierzył 
się już w tym roku w ramach fi-
nałów wojewódzkich Pucharu 
Polski. W kwietniu lepsi o jed-
ną bramkę okazali się często-
chowianie, którzy wygrali u sie-
bie 2:1, co świadczy o w miarę 
wyrównanym poziomie obu ze-
społów. W barażach o III ligę 
mecze są dwa i nawet porażka 
w pierwszym nie pozbawia szans 
na końcowy sukces. Tyszanie je-
chali jednak w sobotę pod Jas-

ną Górę po jak najlepszy rezul-
tat przed rewanżem.

Pierwszy mecz barażowy po-
twierdził tezę o wyrównanych 
szansach obu drużyn. Mimo tru-
dów sezonu kibice oglądali dość 
ciekawy mecz, w którym domino-
wali to jedni, to drudzy. W pierw-
szej połowie więcej z gry mieli 
podopieczni trenera Sebastiana 
Idczaka, ale dobrze grała defensy-
wa Rakowa i trochę zawodziła go-
ści skuteczność, jak choćby przy 
uderzeniu Krzysztofa Machow-
skiego tuż obok okienka często-
chowskiej bramki.

Z biegiem czasu, zwłaszcza 
w drugiej połowie coraz więcej 
groźnych sytuacji stwarzali so-
bie piłkarze Rakowa. Tyszanie – 
wciąż bezbłędni w obronie – stra-
cili jednak werwę w ofensywie, 
do czego przyczyniło się zejście 
jednego z najskuteczniejszych pił-
karzy GKS Natana Dzięgielew-
skiego, który po brutalnym ataku 
rywala musiał z bolesną kontuzją 
pleców opuścić boisko.

W 76 min. Raków był bardzo 
bliski otwarcia wyniku, ale Nie-
działkowski trafił w poprzeczkę. 

Trójkolorowi mieli jeszcze chyba 
w pamięci tę sytuację, bo kilka-
dziesiąt sekund później popełnili 
fatalny błąd i przy tym brzemien-
ny błąd przy rozegraniu piłki. Od-
zyskał ją dla swojego zespołu Bal-
boa, uruchomił z prawej strony 
Oziębałę, który mocnym strzałem 
tuż przy słupku pokonał Stanisła-
wa Czarnogłowskiego i dał zwy-
cięstwo gospodarzom.

– Doskonale wiedzieliśmy 
z jaką drużyną przyjdzie nam się 
zmierzyć i nasz plan na ten mecz 
było doskonale widać. Mieliśmy 
też swoje sytuacje, po których 
mogliśmy pokusić się o zdobycie 
bramki. Niestety, zabrakło nam 
szczęścia, ale to dopiero pierwsza 
połowa tych barażów i na pew-
no nie zwieszamy głów – po-
wiedział portalowi gkstychy.info 
trener GKS II Sebastian Idczak. 
To prawda, szanse Trójkoloro-
wych na trzecią ligę w żadnym ra-
zie nie zostały pogrzebane, wszak 
w najbliższy wtorek, 21 czerwca 
o godz. 17 dojdzie do rewan-
żu na bocznym boisku przy Sta-
dionie Miejskim w Tychach. Jeśli 
tyszanie zagrają dobrze w obro-
nie, ustrzegą się prostych błę-
dów, a w ofensywie będą bardziej 
zdecydowani, mają spore szan-
se na odrobienie strat. Dodatko-
wym atutem mogą być także ty-
scy kibice, których we wtorkowe 
popołudnie gorąco zachęcamy 
do przyjścia, dopingowania i do-
dania naszej walczącej młodzie-
ży wiatru w skrzydła.
rks rakóW ii cZęstOchOWa 
– gks ii tychy 1:0 (0:0). Gol: 
Oziębała (78’).
gks ii tychy: Czarnogłowski 
– Rutkowski, Kopczyk, Zarębski, 
Pipia, Dzięgielewski (68’ Orliń-
ski), Krężelok, Borzęcki, Ploch, 
Machowski, Paluch. Żółte kartki: 
Zarębski, Ploch. WW ●

W poniedziaŁek, 
13 czerWca, 
po trzytygodnioWej 
przerWie Wrócili 
do zajęć piŁkarze gks 
tychy, którzy z noWyM 
sztabeM szkolenioWyM, 
proWadzonyM przez 
trenera doMinika 
noWaka, przygotoWują 
się do noWego 
sezonu rozgryWek 
o MistrzostWo i ligi.

Zawodnicy Trójkolorowych prze-
szli w minionym tygodniu bada-
nia i przeprowadzili treningi, któ-
re odbywać będą w pierwszym 
okresie przygotowań dwa razy 
dziennie. – Będziemy cierpieć, 
ale to pomoże nam w dobrym 
przygotowaniu – zapewniał Do-
minik Nowak.

W zajęciach brali udział dwa 
testowani zawodnicy: 27-letni na-
pastnik Ezana Kahsay z Erytrei, 
który w zakończonych rozgryw-
kach zdobył 16 goli dla III-ligo-
wej Chełmianki Chełm oraz jego 
rówieśnik Alec Mudimu – obroń-
ca, ostatnio występujący w V-li-
gowym Altrincham FC (Anglia), 
mający za sobą 26 występów w re-
prezentacji Zimbabwe.

Z kolei portal weszlo.pl po-
informował ostatnio, że bardzo 
bliscy pojawienia się w Tychach 
są dwa bramkostrzelni zawodni-
cy z dużym stażem na poziomie 
I ligi: 29-letni Hiszpan Antonio 
Dominguez z ŁKS Łódź (w po-
przednim sezonie 12 goli i 5 asyst) 
oraz o rok młodszy Patryk Miki-
ta ze Stomilu Olsztyn (11 goli i 6 
asyst). Jak podaje portal, na liście 
życzeń trenera Dominika Nowa-
ka jest także 29-letni pomocnik 
Mateusz Radecki, któremu wygasł 
kontrakt z Radomiakiem Radom, 
gdzie rozegrał 21 spotkań na po-
ziomie Ekstraklasy.

Na razie jednak bez tej trójki, 
ale z Kahsayem i Mudimu, tysza-
nie pojechali w sobotę do Wrocła-
wia na sparing ze Śląskiem. Piętna-
sty zespół Ekstraklasy od początku 
zabrał się do pracy i w I połowie 
stworzył kilka groźnych sytua-
cji pod bramką Konrada Jało-
chy. To jednak tyszanie schodzili 
na przerwę z prowadzeniem. W 39 
min. po dośrodkowaniu Krzysz-
tofa Wołkowicza z prawej strony 
placu gry, głową skierował piłkę 
do siatki Daniel Rumin.

Już jednak cztery minuty 
po zmianie stron GKS stracił 
przewagę za sprawą błędu Ne-

manji Nedića, który wyłożył pił-
kę Javierowi Hyjkowi, który sy-
tuacji sam na sam z Jałochą nie 
zmarnował. Obrońcy tyscy za-
spali ponownie w 67 min., kie-
dy to podanie ze środka boiska 
trafiło do pozostawionego bez 
opieki Piotra Samca-Talara, a ten 
bezlitośnie wykorzystał pojedy-
nek oko w oko z Jałochą. Rezul-
tat na 3:1 dla Śląska ustalił pięć 
minut przed końcem Erik Expo-
sito, który wykorzystał rzut kar-
ny, podyktowany za faul na nim 
samym.
śląsk WrOcłaW – gks ty-
chy 3:1 (0:1). Gole: Rumin (39’) 
oraz Hyjek (49’), Samiec-Talar 
(67’), Exposito (85’ z karnego).
gks tychy: Jałocha – Mańka, 
Nedić (73’ Szymura), Szymura 
(46’ Mudimu) – Kargulewicz (46’ 
Połap), Żytek (81’ Malec), Czyży-
cki, Wołkowicz (73’ Kargulewicz) 
– Rumin (73’ Jaroch), Malec (46’ 
Kahsay), Jaroch (46’ Kozina).

Kolejny sparing rozegrają pod-
opieczni trenera Dominika No-
waka już w najbliższą sobotę. 
W samo południe tyszanie zmie-
rzą się na wyjeździe ze świeżo 
upieczonym ekstraklasowiczem 
– Widzewem Łódź.
Wojciech Wieczorek ●

drużyna rezerw nieznacznie przegrała pierwszy mecz o awans do III ligi.

decyZja we wtorek

porażka We WrocŁaWiu
piŁkarze gks tychy ROZPOcZęLI PRZyGOTOWANIA DO NOWEGO SEZONu. ZA SObą mAją 
już PIERWSZy mEcZ KONTROLNy.

Zespół GKS II Tychy ma szanse na awans do III ligi pod warunkiem, 
że wygra we wtorek rewanż z rezerwami Rakowa Częstochowa.  

Tyscy kajakarze startowali w ro-
zegranych w Augustowie Dłu-
godystansowych Mistrzostwach 
Polski a także w zawodach w Kę-
dzierzynie-Koźlu.

W mistrzostwach Polski Bo-
rys Boba wraz z Tomkiem Pod-
lawskim zdobyli brązowy medal 
na dystansie 2 km. Wojciech Miel-
nik uplasował się na 4. miejscu 
w Polsce na dystansie 10 km, Karol 
Szczepanek był 6. na 10 km i na ta-
kim samym miejscu ukończyła za-
wody Oliwia Goj na 5 km.

Z kolei w Kędzierzynie-Koźlu 
rozegrano podwójne regaty ka-
jakowe. Oprócz zawodów w kil-
ku kategoriach młodzieżowych, 
zorganizowano także Rodzinne 
Sprinty Kajakowe w kajakach tu-
rystycznych na dystansie 200 m.

Wśród podopiecznych tyskich 
trenerów Sylwii, Magdy i Marka 
Stannych klasą dla siebie okazał 
się tyszanin Borys Boba, który 
podczas trzech startów zdobył 

trzy złote medale. Nie scho-
dził z pierwszego stopnia po-
dium w K-1 500 m, K-1 200 m 
oraz w K-2 500 m z Oskarem 
Soleckim. Ponadto Oskar Sole-
cki zdobył srebro w kajak polo 
200 m i złoto w K-2 500 m z Bo-
rysem Bobą, Jakub Zellner – brąz 
w C-1 500mi, C-1 200 m, Michał 
Gonscz z Janem  Połapem srebro 

w K-2 500 m, Oliwia Goj – brąz 
w K-1 500 m, K-1 200 m oraz 
w K-2 500 m z Nataszą Kwaś-
niak, Karol Szczepanek – srebro 
w K-1 500 m, K-1 200 m oraz 
w K-2 500 m wraz z Oskarem 
Waksmańskim. W Rodzinnych 
Sprintach Kajakowych Borys 
Boba i Oskar Solecki startowali 
z mamami. ls ●

Podczas rozgrywanych w Gdyni 
zawodów Pucharu Polski Mło-
dziczek i Młodzików – Judo Bal-
tic Cup zawodniczka UKS Ippon 
Tychy Kinga Cichoń po emocjo-
nujących walkach zajęła 5. miej-
sce.

Podopieczni Urszuli Bożek 
wystartowali także w Ogólno-

polskiego Turnieju Judo w Gli-
wicach. Tyska ekipa zdobyła 18 
medali i drużynowo uplasowa-
ła się na drugim miejscu. Me-
dale zdobyli: złote – Maja War-
choł, Zofia Jarosińska, Martyna 
Kręcichwost, Franciszek Wło-
darczyk, Julia Jankowska, Klau-
dia Czerwińska, Konrad Goliń-

ski; srebrne – Szymon Gierga, 
Alicja Ratka, Zuzanna Gołę-
biowska, Maciej Grabiński, Pola 
Tajber, Michał Radtke, Adam 
Krzyżowski, Viviana Lubowie-
cka, a brązowe – Tobiasz Stefa-
niuk, Wiktoria Baron, Zuzanna 
Jankowska. 
ls ●

Bardzo dobrze w 29. Mistrzo-
stwach Polski Juniorów spisał się 
zawodnik MOSM Tychy Jacek 
Targiel, który wywalczył brązo-
wy medal.

Podopieczny Ryszarda Dzio-
py w pierwszej rundzie wy-
grał z Gracjanem Krupą z Old 

School Boxing Gym Legnica, 
a w ćwierćfinale pokonał Kac-
pra Prędkiego z Olimpii Poznań. 
W półfinałowym starciu rywa-
lem zawodnika MOSM był wy-
chowanek tego klubu i trenera 
Dziopy Bartłomiej Rośkowicz, 
który obecnie boksuje w bar-

wach Legii Warszawa. Jacek 
przegrał na punkty i ostatecznie 
zdobył brązowy medal. Rośko-
wicz natomiast cieszył się z mi-
strzostwa Polski, bowiem w fi-
nale kategorii 63,5 kg pokonał 
Oliwiera Szota (Bytomska Aka-
demia Boksu). ls ●

jacek targiel brązowym medalistą mP w boksie.

pięściarskie podium

uks ippon.

dobry starty judoków

W mistrzostwach polski i regatach w Kędzierzynie-Koźlu.

borys boba w głównej roli

Na najwyższym podium - Borys Boba, potrójny 
złoty medalista regat w Kędzierzynie.
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W niedzielę, 12 czerwca rozegra-
no kolejną edycję regat o Puchar 
Fundacji Dar Śląska, organizowa-
nych w rocznicę słynnego rejsu 
Henryka Jaskuły. Przypomnij-
my, iż 43 lata temu (12 czerwca 
1979 r.) wybitny polski żeglarz 
na jachcie „Dar Przemyśla” wy-
ruszył samotnie w podróż doo-
koła świata.

Podczas niedzielnych re-
gat rywalizowano przy bardzo 
słabym wietrze. W klasie jach-
tów kabinowych wygrała załoga 
jachtu „Jutka” w składzie: Mi-
chał Lipiński (sternik), Seba-
stian Gloc, Róża Gloc i Adam 
Lipiński z SW Szkwał, wyprze-

dzając załogę jachtu „Hysia”: 
Łukasz Szmajduch (sternik), 
Ewa Kondracka, Rafał Kondra-
cki, Halina Kondracka i ekipę 
jachtu „Pegaz”: Leon Oberski 
(sternik), Barbara Pawłowska. 
Oba Jachty reprezentowały FŻ 
Dar Śląska.

W klasie jachtów OPEN zwy-
ciężyła załoga jachtu „Eolia”: 
Włodzimierz Pawłowski (ster-
nik), Andrzej Kusiak z SW Szkwał 
przed załogą jachtu „Sigma”: Mi-
chał Oberski (sternik), Stanisław 
Szczerbowski z FŻ Dar Śląska 
oraz załogą z KŻ Wyga: Antoni 
Simka (sternik), Łukasz Dragon, 
Mateusz Bagiński.

W sumie w regatach wystarto-
wało 11 jachtów z 4 klubów: ZHP, 
KŻ Wyga, SW Szkwał i FŻ Dar 
Śląska. Zawody sędziowali: Bole-
sław Żurawski, Bolesław Bobrzyk 
i Jerzy Oberski.

Podczas tyskich regat kustosz 
muzeum w Radziszowie zapre-
zentował kilka pamiątek związa-
nych z rejsem Henryka Jaskuły 
i upamiętniających wyczyn że-
glarza. Fundacja Dar Śląska dąży 
do zbudowania repliki jachtu 
„Dar Przemyśla” i spełnienia ma-
rzenia Henryka Jaskuły czyli rej-
su non stop wokół kuli ziemskiej, 
ale w odwrotnym kierunku niż on 
tego dokonał. ls ●

Trwają rozgrywki Tyskiej Ligi 
Szóstek, orgaznizowanej przez 
Stowarzyszenie Polskiego Spor-
tu. Rywalizacja powoli zmierza 
do półmetka, szanse na mistrzo-
stwo ma jeszcze kilka zespołów.

Podczas dziewiątej kolejki 
spotkań na boisku przy ul. Wej-
chertów padła w sześciu meczach 
rekordowa liczba goli – bo aż 118, 
czyli średnio 19,7 gola w meczu!

Najwięcej bramek zanotowa-
no w spotkaniu Wybrzeże Klat-
ki Schodowej – Drink Team – 
1:38. A oto pozostałe rezultaty: 
From_UA – Tyskie Dzbany 8:3, 
KS Olimpia Tychy – Kopacze 
13:1, Oszołomy – FC Dallas Ty-

chy 2:19, KS Pampeluna – Czu-
łowianka II 2:9, Hiacynt Tychy 
– Amsterdam Duet Tychy 18:4.

A oto najlepsza szóstka kolej-
ki: Paweł Motłoch (KS Pampelu-
na) – Jan Janiszewski (Hiacynt), 
Vadym Stets (From_UA), Adam 
Kwidzyński (Drink Team), Prze-
mysław Jasiński (KS Olimpia), 
Konrad Jakubczyk (FC Dallas).

W tabeli najskuteczniejszych 
prowadzą: Maciej Pyka (Hiacynt) 
– 32 bramki, Yuri Stets (Form 
UA) – 30 i Konrad Jakubczyk (FC 
Dallas) – 27.

Na czele tabeli jest ekipa za-
wodników z Ukrainy, czyli dru-
żyna From_UA, która pokonała 

w tym tygodniu drużynę z pierw-
szej czwórki – Tyskie Dzbany 
i zajmuje pierwsze miejsce w li-
dze z bilansem 25 pkt: 8 wygra-
nych, 1 remis, bez porażki.
1. From_uA 9 25 70-32
2. hiacynt 9 24 117-23
3. Dallas 9 21 28-55
4. Tyskie Dzbany 9 21 30-43
5. czułowianka II 9 17 37-12
6. Oszołomy 9 17 41-7
7. Amsterdam 9 13 36-50
8. Drink Team 9 10 69-37
9. Olimpia 9 7 39-50
10. Kopacze 9 3 22-90
11. Pampeluna 9 0 22-72
12. Wybrzeże 9 0 14-152
ls ●

Tyszanka Kamila Jaworska, która 
występuje w barwach UKKS Ka-
towice, zwyciężyła wraz z kole-
żankami w turnieju „Z podwórka 
na Stadion o Puchar Tymbarku”.

Tu r n i e j  „ Z  p o dwórk a 
na Stadion o Puchar Tymbar-
ku” to największe wydarzenie 
piłkarskie dla dzieci w Europie, 
w którym udział wzięło do tej 
pory ponad 2,5 miliona dziew-
cząt i chłopców z całego kraju. 
Zapisy do kolejnych edycji od-
bywają się we wrześniu, a roz-
grywki rozpoczynają się jesienią 
od meczów na etapie gminnym 
i powiatowym. Wiosną roz-
grywane są finały wojewódz-
kie, których zwycięzcy dostają 
się do finału ogólnopolskiego. 
Ten rozgrywany jest w Warsza-
wie, a wieńczy go Wielki Finał 
na PGE Narodowym. Organi-
zatorem rozgrywek jest Polski 
Związek Piłki Nożnej, sponso-
rem głównym od 16 lat – firma 
Tymbark. Impreza rozgrywana 
jest pod patronatem Prezyden-
ta RP.

W tym roku turniej rozgry-
wany był już po raz 22. Druży-
na Kamili okazała się najlepsza 
w rozgrywkach wojewódzkich 
i UKKS Katowice pojechał na fi-
nał ogólnopolski. I tutaj także 
spisał się znakomicie. Dziew-
czyny zagrały w meczu finało-
wym, inaugurujący rozgrywki 
i po emocjonującym spotkaniu 
pokonały 6:3 zespół 1KS Ślęza 
Wrocław. Warto dodać, iż dru-
gi zespół katowickiego klubu 

znalazł się także w finale kate-
gorii dziewcząt do lat 12. Tym 
razem jednak katowiczanki mu-
siały uznać wyższość Beniamin-
ka Krosno, przegrywając mini-
malnie 0:1.

Gratulujemy Kamili i jej dru-
żynie! ls ●

W hokejowym 
i koszykarskim GKS.

sparingi 
i kontrakty
hOkej. Minęły cztery tygodnie 
przygotowań hokeistów i nieba-
wem ekipa wyjedzie na urlopy, 
by ponownie przystąpić do tre-
ningów w drugiej połowie lipca. 
W sierpniu natomiast hokeiści 
rozgrywać będą spotkania kon-
trolne. 
Trener Andriej Sidorenko zde-
cydował się na pięć sparingów 
oraz udział w Memoriale Pavla 
Zabojníka. Drużyna rozpocznie 
serię gier kontrolnych 9 sierp-
nia od meczu z Ciarko STS Sa-
nok. Trzy dni później zmierzy 
się z aktualnym mistrzem Polski 
– GKS Katowice, a następnie ro-
zegra trzy mecze we wspomnia-
nym turnieju na Słowacji. 

Po powrocie trójkolorowych 
czekają kolejne sparingi. Drużyna 
ponownie zmierzy się z GKS 
Katowice i Ciarko, a 2.09 z Energą 
Toruń.
kOsZykóWka. Trener To-
masz Jagiełka kompletuje ka-
drę na kolejny sezon.Do GKS 
Tychy wrócił Patryk Kędel, 
który ostatni sezon grał w Enei 
Astorii Bydgoszcz, a wcześniej 
w GKS występował przez dwa 
sezony. Umowę z tyskim klubem 
przedłużyli Kacper Mąkowski 
i Artur Ziaja. Przypomnijmy, iż 
ważny kontrakt ma Piotr Wie-
loch, w ekipie trenera Tomasza 
Jagiełki pozostają także Andrzej 
Krajewski, Patryk Stankowski, 
Maciej Koperski i Jakub No-
wak. Natomiast Radosław Tru-
bacz opuścił tyski klub i podpi-
sał kontrakt z Zastalem Zielona 
Góra.  ls ●

Zawodniczki i zawodnicy Ślą-
skiego Towarzystwa Strzele-
ckiego w Tychach uczestniczyli 
w Mistrzostwach Polski Junio-
rów Młodszych, które odbyły się 
na strzelnicy Zawiszy Bydgoszcz 
i wywalczyli złoty medal.

Tyski duet Weronika Krajew-
ska i Paweł Baniusiewicz oka-
zał się najlepszy w konkuren-
cji pistolet pneumatyczny MIX 
mistrzostw Polski. Ponadto 
podopieczni trenera Krzyszto-
fa Rymskiego startowali w za-
wodach o Złotą Krócicę i Złoty 

Rzutek. W tej pierwszej impre-
zie Weronika Krajewska dwa 
razy stawała na podium, zwy-
ciężając w pistolecie sportowym 
i zajmując trzecie miejsce w pi-
stolecie pneumatycznym, nato-
miast Paweł zajął trzecie miej-
sce w pistolecie szybkostrzelnym. 
Czteroosobowa ekipa ŚTS w za-
jęła klasyfikacji klubowej Złotej 
Krócicy trzecie miejsce.

Z kolei w rywalizacji o Złoty 
Rzutek, jedyny tyszanin – Maciej 
Włosiński – był trzeci w konku-
rencji trap 100. ls ●

138 goli w 9. kolejce spotkań.

tak grały „sZóstki”

kolejne medale Śląskiego Towarzystwa Strzeleckiego.

na podium mp

Weronika Krajewska. 
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kamila jaworska w najlepszej drużynie turnieju Tymbarku.

tysZanka 
na narodowym

Kamila Jaworska.

W rocznicę samotnego rejsu dookoła świata henryka jaskuły.

o puchar daru śląska

Podziałem punktów zakończyło 
się derbowe spotkanie JUWe Jaro-
szowice – OKS Zet Tychy w ostat-
niej kolejce rozgrywek ligi okrę-
gowej 2021/2022. W meczu tym 
zespół OKS Zet Tychy prowadził 
Michał Słonina, ale jak się do-
wiedzieliśmy, w nowym sezonie 
na ławce trenerskiej ma go zastą-
pić Robert Balcerowski.

Mecz wzbudził spore zaintere-
sowanie, bowiem poza GKS Ty-
chy i jego rezerwą, było to starcie 
dwóch najwyżej sklasyfikowanych 
tyskich zespołów. Jesienią pewnie 
wygrał OKS Zet, pokonując ry-
wala 3:0, jednak teraz do rewan-
żu przystąpił kadrowo osłabiony 
brakiem sześciu graczy z pod-
stawowego składu. Zetka dobrze 
rozpoczęła mecz, bo za sprawą 
Mateusza Bernata uzyskała pro-
wadzenie w 34 min. Odpowiedź 
JUWe przyniosła 55 min., kiedy 
to Dawid Frąckowiak wykorzystał 
podanie Daniela Gurbisza i skie-
rował piłkę do bramki.

– Zagraliśmy mocno osłabie-
ni, ale i tak w mojej oceni byli-
śmy drużyną lepszą, przeważali-
śmy – powiedział Michał Słonina. 
– Szkoda, że zabrakło szczęścia, 
bo można się było pokusić o kom-
plet punktów. Trudno nie być za-
dowolonym z gry zespołu w tym 
sezonie i z tego co osiągnął, dla-
tego chciałbym podziękować dru-
żynie za ostatnie dwa miesiące, 
kiedy miałem okazję prowadzić 
ją w meczach ligowych. Piłkarze 
udowodnili, że stać ich o walkę 
o najwyższe cele.

Michał Słonina zapowiedział, 
że zamierza jeszcze grać i jego pra-
ca trenerska w Zetce była tymcza-
sowa – do końca obecnego sezonu. 
Jednak seria 8 zwycięstw i remis, 
jakie zanotował zespół pod jego 
kierunkiem, jest doprawdy im-
ponująca. Ostatecznie drużyna 

zgromadziła 58 punktów i zajęła 
4. miejsce w okręgówce – najwyż-
sze w historii klubu. Kilka oczek 
niżej – na 7. miejscu – sklasyfiko-
wana jest ekipa JUWe, która tak-
że w drugiej części sezonu mocno 
poprawiła bilans punktowy.
juWe jarOsZOWice – Oks 
Zet tychy 1:1 (0:1). Bramki: 
34’ M. Bernat, 55’ Frąckowiak.
juWe: Kwiatkowski – Gurbisz, 
Szlosarek, Braś, Józefowicz – Żyt-
ka, Hornik (75’ Karlik), Augusty-
niak, Cibor – Woźniak (45’ Frąc-
kowiak), Matysek (83’ Puto).
Oks Zet: Kulski – Kamiński, 
Ryszka, Banaszczyk, Krupiński, 
Fortuna, Lewicki, Migdał, T. Ber-
nat, M. Bernat, Ptak.
W ostatnim meczu sezonu 
Ogrodnik Cielmice zremisował 
w wyjazdowym meczu z Wisłą 
Wielką 3:3.
1. mKS Lędziny 30 79 108-24
2. Wilkowice 30 78 103-24
3. Rekord II 30 77 103-19
4. Oks Zet 30 58 79-42
5. czarni  30 57 86-43
6. Pasjonat 30 41 61-55

7. juWe 30 39 53-72
8. Wisła Wielka 30 38 60-70
9. Iskra 30 38 58-66
10. łąka 30 37 46-65
11. bKS Stal 30 32 44-70
12. GTS bojszowy 30 31 44-71
13. Studzienice 30 26 40-84
14. Ogrodnik 30 23 43-93
15. Piast Gol  30 16 39-107
16. bestwinka 30 16 29-91

W klasie B Czułowianka Tychy 
pokonała w wyjazdowym meczu 
Wisłę Małą 5:3. Oto końcowa ta-
bela:
1. Fortuna 24 72 113-14
2. czarni  24 53 63-36
3. Lędziny II 24 53 85-33
4. Piast Gol II  24 52 116-44
5. czułowianka 24 48 82-30
6. Warszowice 24 40 69-53
7. Pniówek II  24 30 64-59
8. Niepokorni  24 27 37-67
9. Gardawice II 24 22 37-74
10. Nadwiślan  24 21 33-102
11.Wisła Wielka II 24 20 30-90
12. Wisła mała 24 11 32-100
13. mizerów 24 10 30-89
ls ●

W nowym sezonie w OKS Zet michała Słoninę zastąpi Robert balcerowski.

derby na remis

Piłkarze OKS Zet (żółte koszulki) zakończyli rozgrywki 
ligi okręgowej na czwartym miejscu.
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rak 21.Vi-22.Vii
Nowe możliwości, przypływ gotówki, dobra 
passa to wpływ Księżyca, który teraz ma nad Tobą 
szczególną pieczę. Korzystaj i ciesz się z uroków 
życia!

leW 23.Vii-22.Viii
Odpuść trochę, a tydzień upłynie w bardzo miłej 
atmosferze. Gwiazdy, nawet jeśli nie przyniosą 
wielkich uniesień, to odwrócą Twoją uwagę od ru-
tynowych czynności.

panna 23.Viii-22.iX
W domu dużo szalonego zamieszania. Wprawdzie 
radosnego, ale na dłuższą metę ruch i harmider 
okażą się trochę męczące. Dobry czas na zaplano-
wanie urlopu.

Waga 23.iX-23.X
jesteś gotowy do zmian, o których wcześniej nie 
chciałeś słyszeć. miłość pojawi się nagle, a Twoje 
zdziwienie będzie mieszać się z zachwytem. Nie 
przegap szansy!

skorpion 24.X-21.Xi
Przekonasz się, jak silna jest Twoja rodzina i jak 
bardzo możesz na niej polegać, mimo, że nie 
ominą cię drobne rozczarowania. Zadzwoń 
do Wodnika.

strzelec 22.Xi-21.Xii
jeżeli kurczowo trzymasz się błędnej decyzji tylko 
dlatego, że nie wyobrażasz sobie przyznania się 
do pomyłki, to możesz wpaść w pułapkę. Przemyśl 
to i zacznij działać!

koziorożec 22.Xii-19.i
możliwe spore zmiany – nastaw się do nich pozy-
tywnie, a nie będziesz miał problemów z wprowa-
dzeniem ich w życie. Niezależność myślenia bar-
dzo ci w tym pomoże i ułatwi podjęcie działania!

Wodnik 20.i-18.ii
Twój partner nie będzie teraz zbyt rozmowny 
i otwarty – wielu rzeczy trzeba się domyślać. A jeśli 
ci się nie uda, uczuciowa burza gwarantowana. 
bądź rozważny!

ryby 19.ii-20.iii
W trudniejszych chwilach pomóż sobie ćwiczenia-
mi relaksacyjnym. Pamiętaj, by dbać o siebie, nie 
tylko o innych. Koniecznie wybierz się na spacer 
do lasu, by wyciszyć umysł.

baran 21.iii-20.iV
Zerwiesz z tym, co nie daje ci szczęścia. A jeśli po-
jawi się jakaś okazja na nowy początek, nie wahaj 
się. już wkrótce otrzymasz odpowiedź, na którą 
czekasz.

byk 21.iV-21.V
choć jesteś w gorącej wodzie kąpany, tym razem 
planety zalecają rozwagę i ostrożność. Trzymaj 
się z dała od niepewnych interesów i ludzi, którzy 
za bardzo chcą ci pomóc.

bliŹnięta 22.V-20.Vi
możesz teraz mierzyć wysoko. Twoje działania 
zaprowadzą cię do punktu, w którym zawsze 
chciałeś się znaleźć.
 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.

Nikt w schronisku nie chciał 
uwierzyć, że Burasek – bo takie 
imię dostał kociak – ma pozytyw-
ny wynik testu na FIV (FeLV ne-
gatywny). Wesoły, rozbrykany … 
Bardzo przytulaśny, spragniony 
kontaktu z człowiekiem… Cze-
kała na niego już rodzina, ale nie-
stety musieliśmy odstąpić od ad-
opcji, bo w domu był już inny, 
zdrowy kot. Adopcja Buraska 
jest jednak możliwa pod kilko-
ma warunkami.

Jakiego domu dla niego szu-
kamy? Przede wszystkim szuka-
my odpowiedzialnego, troskliwe-
go opiekuna. Burasek powinien 
być jedynakiem lub zamieszkać 
w domu z innym kotem z pozy-
tywnym wynikiem FIV. Powinien 
być pod stałą opieką weteryna-
ryjną. Przyszły opiekun powi-
nien również zadbać o wzmoc-

nienie jego odporności poprzez 
odpowiednią dietę czy suplemen-
ty. Trzeba pamiętać, że FIV to ze-
spół niedoboru odporności (po-
tocznie zwanym kocim AIDS) 
dlatego tak ważne jest ograni-
czenie stresu u kota. FIV to cho-
roba nieuleczalna, można jednak 
z nią żyć. Na szczęście wirus nie 
zagraża ludziom czy innym zwie-
rzętom w tym psom.

W sprawie adopcji Buraska 
prosimy o wcześniejszy kontakt 

ze schroniskiem i podanie jego 
nr ewidencyjnego – 2958. Przed 
adopcją kociak zostanie jeszcze 
zaszczepiony na choroby zakaźne 
i zaczipowany. Obowiązuje wizy-
ta przedadopcyjna. Gorąco wie-
rzymy, że mimo choroby kociak 
znajdzie troskliwego, kochające-
go człowieka, który zdecyduje się 
go zaadoptować. rM ●

nr kontaktoWy: 
605 897 607
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horoskop

Hasło z krzyżówki nr 760: 
ZAPLANUJ DŁUGI WEEKEND.

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.

burasek

Więcej Na WWW.kultura.tychy.Pl

21 czerWca, wtorek
godz. 16.30 – LETNI PARK ZAbAW – impre-
za dla dzieci i rodziców (tereny zielone przy 
SDK „Tęcza”, al. Niepodległości 188)

22 czerWca, środa
godz. 18 – PORTRETy LITERAcKIE: Ewa 
Kassala – spotkanie autorskie (mbP – media-
teka, al. Piłsudskiego 16)

24 czerWca, piątek
godz. 10 i 12 – DNI TEATRu mALuTKIEGO: 
„Nie-ma” – spektakl dla dzieci w wieku 1-3 lat 
z opiekunami (Teatr mały, ul. hlonda 1)
godz. 18 – „W mOIm OGRODZIE” – werni-
saż wystawy malarstwa Ewy Kozery (Galeria 
„Obok”, Pasaż Kultury Andromeda, pl. ba-
czyńskiego)
godz. 21.30 – KINO FREELOVE: „Weselny to-
ast” – plenerowa projekcja filmu (ogród mcK, 
ul. bohaterów Warszawy 26)

25 czerWca, sobota
godz. 10 – XVIII PLENER mALARSKI Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury „malować każdy 
może” (Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany)
godz. 11 – POZNAj STADION mIEjSKI i Ty-
ską Galerię Sportu – zwiedzanie z przewod-
nikiem (Tyska Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 12 i 14 – DNI TEATRu mALuTKIEGO: 
„Frajda, Granda, bzik” – spektakl Grupy Ko-
lekttacz z Poznania dla dzieci w wieku 2-5 lat 
z opiekunami (Teatr mały, ul. hlonda 1)
godz. 15, 16 i 17 – DNI TEATRu mALuTKIE-
GO: „Wyspa bliskości” – warsztaty dla dzieci 
i bliskich im dorosłych (Teatr mały, ul. hlonda 1)
godz. 20 – jAm SESSION w Art music club 
(Art music club, ul. Oświęcimska 53)

26 czerWca, niedziela
godz. 13, 15 i 17 – DNI TEATRu mALuTKIE-
GO: „O!” – spektakl Kolektywu NAjNAjlepiej 
dla dzieci z opiekunami (Pasaż Kultury An-
dromeda, pl. baczyńskiego)
godz. 15 – STAROTySKIE ANImAcjE dla 
dzieci – warsztaty cyrkowe z Panem Pedrrem 
(Rynek)

22 czerWca – godz. 18, portrety 
literackie: eWa kassala 
– spotkanie autorskie,  
Mbp – Mediateka 
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