
bezpŁatny 
tyski 
tygodnik
Miejski

kwiaty i tablice
W minionym tygodniu po raz pierwszy obchodziliśmy  
nowe święto państwowe – Dzień Powstań Śląskich.

nie tym razem
Piłkarze rezerw GKS Tychy przegrali 
z Rakowem dwumecz o awans do III ligi.

Wielki szu w Mediatece
Miłośnicy aktora i pisarza Jana Nowickiego  
wypełnili salę koncertową w Mediatece 5 186
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z zaplanowanych w tychach lotów zawodów „in the silesian sky” odbył się tylko jeden – w niedzielny wczesny poranek.
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Znowu 
wandale
Kojarzone z Tychami misie w Par‑
ku Niedźwiadków po raz kolejny 
padły ofiarą wandalizmu. Nie‑
znani sprawcy pomalowali mi‑
siom pyszczki niezwykle trudnym 
do usunięcia tworzywem. Do na‑
prawienia szkód potrzebna jest 
specjalistyczna firma.  str. 4

balony przegrały z aurą
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Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W TYCHACH NA 
TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO PAPROCANY (CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 53/11)

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, położona w Tychach na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany oznaczona w ewidencji 
gruntów jako działka nr 53/11 o pow. 1658 m2, użytek Bi, obręb Tychy, k. m. 19, księga wieczysta nr KA1T/00029631/1 Sądu Rejonowego 
w Tychach, jako własność Gminy Miasta Tychy.
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA: 150 m2

FORMA I CEL UDOSTĘPNIENIA:
Wydzierżawienie gruntu na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele handlowe i usługowe – w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej, 
z możliwością sprzedaży napoi alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego do I przetargu wynosi 1500 zł w stosunku miesięcznym
Do stawki czynszu dzierżawnego uzyskanego w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej 
w dacie zawarcia umowy dzierżawy. Aktualnie stawka ta wynosi 23%.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 102 (I piętro), 
22.09.2022 roku o 10:30

Warunkiem przystąpienia do przetargu są: wpłata wadium w wysokości 3000,00 zł oraz złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów 
określonych w regulaminie przetargów najpóźniej w terminie do 16 września 2022 roku.
Regulamin przetargów jest dołączony do ogłoszenia o przetargu oraz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy https://
bip.umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/75462. Treść ogłoszenia wraz z warunkami są dostępne na stronie internetowej Urzędu 
Miasta: www.bip.umtychy.pl. Informacje w tej sprawie są również udzielane telefonicznie pod numerem (32) 776-37-10 od poniedziałku do środy 
w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13.30.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
mgr Igor Śmietański

komunikat

Od 24 do 26 czerwca trwały II Za‑
wody Balonowe o Puchar Mar‑
szałka Województwa Śląskiego. 
Podczas zawodów, których go‑
spodarzami były Tychy i Pszczy‑
na, najlepszy okazał się Tomasz 
Filus ze Skywalkers Balloon Club. 
Niestety tyszanie mogli podziwiać 
latające balony jedynie w niedzie‑
lę o 5.30 rano.

W piątkowy wieczór tyszanie 
tłumnie przybyli pod Mediate‑
kę, by zobaczyć prezentujące się 
załogi balonowe. Tych w zawo‑
dach wzięło udział 20. Niestety, 
ze względu na niesprzyjające wa‑
runki atmosferyczne i synoptycz‑
ne tyszanie mieli okazję zobaczyć 
jedynie dwie ekipy. – Wiał silny 
wiatr i ze względów bezpieczeń‑
stwa nie mogli zaprezentować się 
wszyscy. My zdecydowaliśmy się 
postawić balon i udało się. Nieste‑
ty, po kilku minutach musieliśmy 
zakończyć pokaz – mówi zwy‑
cięzca turnieju Tomasz Filus.

trudne warunki
W tym roku w ramach zawodów 
zaplanowano cztery loty konkur‑
sowe – dwa w sobotę w Pszczy‑
nie i dwa w niedzielę w Tychach. 
Niestety rozegrano jedynie 5 kon‑
kurencji w 3 lotach (trzy konku‑
rencje podczas pierwszego lotu 
i po jednej podczas pozostałych). 
W przypadku lotów konkurso‑
wych decyzje o ich rozpoczęciu 
każdorazowo podejmują sędzio‑
wie na podstawie aktualnie panu‑
jących warunków atmosferycz‑
nych. Sobotnie loty nie zostały 

zakłócone, sędziowie dali ekipom 
zielone światło do startu. Podob‑
nie było w Tychach o 5.30, kiedy 
to odbyła się konkurencja „po‑
goń za lisem”. Zawodnicy mieli 
za zadanie podążać za jednym 
z balonów, który po przebyciu 
odpowiednio długiej odległości 
wyznaczył punkt zrzutu (okolice 
Glinki), gdzie reszta załóg miała 
za zadanie zrzucić markery. W tej 
konkurencji najlepszy okazał się 
również Tomasz Filus. Poranne 
zmagania przyszło oglądać ponad 
stu tyszan. Wieczorem pod Me‑
diateką zebrało się zdecydowanie 
więcej osób, jednak tym razem 
sędziowie zdecydowali się zanie‑
chać lotów ze względu na nieod‑
powiednie warunki.

– Rozumiem doskonale taką 
decyzję – mówił w rozmowie 
z nami Damian Nyczka z Lesz‑
czyńskiego Klubu Balonowego, 
pilot balonowy od 2017 r. – Było 
po prostu za gorąco. Z fizyką nie 
wygrasz. Loty balonami są moż‑
liwe dzięki różnicom tempera‑
tur. Im gorętszy dzień tym go‑
rętsze powietrze potrzebujemy 
w czaszy, aby się unieść. Mate‑
riały, z których wykonane są cza‑
sze, też mają swoje ograniczone 
własności termiczne. To jest urok 
wszystkich zawodów balonowych 
– dodał Damian Nyczka. Idealna 
prędkość wiatru do podniebnych 
zmagań wynosi 2‑3 m/sek. Stero‑
wanie balonem opiera się bowiem 
na prawie fizyki i jest możliwe wy‑
łącznie w górę i w dół. Podgrzanie 
powietrza wewnątrz powłoki po‑

woduje uniesienie balonu, a odpo‑
wietrzanie jego opadanie. Reszta 
pozostaje w gestii pilotów, którzy 
muszą wykazać się niezwykłymi 
umiejętnościami, jak wiedza me‑
teorologiczna, ocena rzeźby tere‑
nu oraz doświadczenie, aby pre‑
cyzyjnie oszacować kierunek czy 
prędkość lotu.

tomek dominator
Gala wręczenia nagród odbyła 
się w Tychach przed Mediateką. 
Nagrody zwycięzcom wręczyli 
włodarze miast gospodarzy tj. 
Andrzej Dziuba i Dariusz Skro‑
bol oraz Marszałek Wojewódz‑
twa Śląskiego Jakub Chełstowski. 
Zwycięzców wyłoniła komisja sę‑
dziowska pod przewodnictwem 
Witolda Filusa oraz Mariana Mit‑
ki. Zarówno w konkurencjach 
pszczyńskich, jak i w Tychach 
najlepszy okazał się Tomasz Fi‑
lus, który tym samy wygrał klasy‑
fikację generalną. Drugie miejsce 
zajął Vitas Kerdokas z Wilna, zaś 
trzecie Kacper Pudło z Mości‑
ckiego Klubu Balonowego.

– To były bardzo fajne zawody 
– przyznał w rozmowie z nami 
bezkonkurencyjny Tomasz. – Te‑
ren zabudowany zawsze jest bar‑
dzo wymagający, a właśnie w ta‑
kim przyszło nam się zmagać. 
Do zawodów zgłosiły się bardzo 
doświadczone ekipy, tym bardziej 
doceniam pierwsze miejsce, któ‑
re udało mi się wywalczyć. Mam 
nadzieję, że za rok spotykamy się 
w Tychach ponownie.
kaMil peszat ●

W minionym tygodniu w War‑
szawie odbyło się spotkanie, 
działającej przy Fundacji Roz‑
woju Demokracji Lokalnej im. 
Jerzego Regulskiego, Krajowej 
Rady Forów Sekretarzy jedno‑

stek samorządu terytorialnego. 
Podczas obrad wybrano także 
nowy skład Zarządu KRFS JST, 
na czele którego stanął sekre‑
tarz miasta Lublin Andrzej Wo‑
jewódzki.

W składzie pięcioosobowego za‑
rządu znalazła się także Sekretarz 
Miasta Tychy Aneta Luboń‑Sty‑
siak, której powierzono funkcję 
I wiceprzewodniczącej.
WW ●

ii zawody balonowe o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego.

loty tylko dla rannych 
ptasZków

Setki tyszan, które w niedzielne popołudnie przyszły pod Mediatekę, 
nie doczekały się wzbicia balonów w powietrze.
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Wyróżnienie dla Anety Luboń-Stysiak.

sekretarZ  
wiceprZewodnicZącą
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Miasto otrzymało ponad 21 mln 
złotych dofinansowania na grun‑
towny remont Teatru Małego. Ca‑
łość kosztów inwestycji to prawie 
23,5 mln zł.

Projekt zakłada termomoder‑
nizację budynku Teatru Małego 
w Tychach wraz z przebudową 
jego wnętrza i zagospodarowa‑
niem sąsiadującego terenu np. dla 
potrzeb organizowania kina ple‑
nerowego i spektakli teatralnych 
„pod chmurką”.

Inwestycja obejmuje m.in. ter‑
momodernizację dachu oraz wy‑
mianę instalacji odgromowej, wy‑
mianę stolarki okiennej i drzwiowej 
na energooszczędną, termomoder‑
nizację ścian, wymianę instalacji 
wodno–kanalizacyjnej, centralne‑
go ogrzewania z nowym węzłem 
cieplnym, elektrycznej, klimatyzacji 
i wentylacji, hydrantowej, przeciw‑
pożarowej, zagospodarowanie tere‑
nu (w tym m.in.: wykonanie miejsc 
parkingowych, placów i traktów 
pieszych, małej architektury).

Wykonane zostaną także we‑
wnętrzne prace remontowe 
związane z odnowieniem po‑
mieszczeń sanitarnych, szatni, 
garderób, drewnianych podestów 

nad sceną, a także malowanie su‑
fitu i ścian oraz wymianę foteli 
na widowni (sala teatralna liczy 
426 miejsc siedzących).

Realizacja inwestycji wpłynie 
nie tylko na poprawę warunków 
użytkowania budynku i podnie‑
sienie jego estetyki, ale przyczyni 
się również do zmniejszenia za‑
nieczyszczenia środowiska (re‑
dukcja PM10 i CO2) poprzez 
poprawę efektywności energe‑

tycznej miejskiej infrastruktury. 
Pozwoli też ograniczyć koszty 
bieżącego utrzymania obiektu.

Koszt zadania pn. „Termomo‑
dernizacja i modernizacja Teatru 
Małego w Tychach wraz z prze‑
budową strefy wejściowej i zago‑
spodarowaniem terenu” wynosi 
23.400.000,00 zł, środki z Pol‑
skiego Ładu to 21.060.000,00 zł, 
a wkład własny gminy wynosi 
2.340.000,00 zł. Mn ●

Kojarzone z Tychami misie w Par‑
ku Niedźwiadków po raz kolejny 
padły ofiarą wandalizmu. Nie‑
znani sprawcy pomalowali mi‑
siom pyszczki niezwykle trud‑
nym do usunięcia tworzywem. 
Do naprawienia szkód potrzebna 
jest specjalistyczna firma.

Tyskie niedźwiadki powo‑
łał do życia w 1962 r. rzeźbiarz 

Augustyn Dyrda. Od tego cza‑
su cieszą się niesłabnącą popu‑
larnością wśród dzieci i ich ro‑
dziców. W 2018 r. roku nadano 
misiom imiona – Misia, Tysio 
i Gutek. Niedawno wyremonto‑
wano w parku również fontannę 
i zmodernizowano plac zabaw. 
– Niestety, do podobnych kary‑
godnych czynów dochodzi zde‑
cydowanie zbyt często – mówi 
Agnieszka Lyszczok, dyrektor Ty‑
skiego Zakładu Usług Komunal‑
nych. – Dotychczas plamy uda‑
wało się usunąć dość szybko i bez 
większych przeszkód. Jednak 
tym razem nie dają się doczyś‑
cić, bo wandale użyli farby wy‑

mieszanej z kauczukiem. Trud‑
no powiedzieć ile czasu potrwa 
i ile będzie kosztować usunię‑
cie szkód. Wysłaliśmy zapytania 
ofertowe i czekamy na odpowie‑
dzi – dodaje. kp ●

W minionym tygodniu, po raz 
pierwszy stacjonarnie po pan‑
demicznej przerwie, obradowa‑
ła tyska Rada Miasta. W jej trak‑
cie rozpatrywano m.in. wniosek 
o odwołanie radnego Grzegorza 
Wencepla (Tychy Naszą Małą Oj‑
czyzną) z funkcji wiceprzewodni‑
czącego RM.

We wniosku, podpisanym 
przez 17 członków 25‑osobowej 
Rady Miasta, pojawiły się argu‑
menty o „utracie zaufania do wi‑

ceprzewodniczącego”, a także 
„obniżeniu autorytetu samorzą‑
du”, którego Grzegorz Wencepel 
miał się dopuścić biorąc udział 
w proteście grupy mieszkań‑
ców przeciw budowie w Wilko‑
wyjach Zakładu Odzysku Ener‑
gii, czyli spalarni odpadów RDF. 
Przypomnijmy, że w trakcie pro‑
testu na korytarzu Urzędu Mia‑
sta, przynajmniej jeden z jego 
uczestników w dość niewybred‑
ny sposób groził prezydentowi 

Andrzejowi Dziubie wywiezie‑
niem go na taczkach.

Obecni na czerwcowej sesji 
reprezentanci protestujących 
rozdawali radnym przed jej roz‑
poczęciem apel w obronie Grze‑
gorza Wencepla, ale nie przy‑
niósł on spodziewanych efektów. 
Z grona 23 radnych, którzy wzię‑
li udział w głosowaniu wniosku, 
19 radnych było za odwołaniem, 
a tylko czworo przeciw.
WW ●

zmiana w prezydium Rady Miasta.

G. wencepel odwołany

za ponad 23 miliony złotych.

teatr do remontu

zniszczono misie z Parku Niedźwiadków.

Znowu wandale
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Dyżury radnych – lipiec 2022 r.
Data Imię i Nazwisko Godzina 

dyżuru Miejsce dyżuru

5 lipca 2022 r.
Wtorek

Radna  
Anita Skapczyk 13.00÷14.00

Urząd Miasta Tychy
Tychy, al. Niepodległości 49
s. 305

Radna  
Edyta Danielczyk 17.00÷18.00 MCK Urbanowice

Tychy, Przejazdowa 8

7 lipca 2022 r.
Czwartek

Radny  
Dariusz Wencepel 15.00÷16.00

Urząd Miasta Tychy
Tychy, al. Niepodległości 49
s. 305

8 lipca 2022 r.
Piątek

Radny  
Ali Nurbagandow 16.00÷17.30

Gabinet Terapii Manualnej
Tychy, ul. Żwakowska 15
I piętro

12 lipca 2022 r.
Wtorek

Radna  
Anita Skapczyk 16.00÷17.30 Biuro Poselskie Michała Gramatyki

Tychy, ul. Biblioteczna 12

Radny  
Grzegorz Gwóźdź 16.30÷17.30 Tychy, ul. Barona 30

Piętro II, p.425

14 lipca 2022 r.
Czwartek

Radny  
Sławomir Wróbel 7.30÷8.30

Urząd Miasta Tychy
Tychy, al. Niepodległości 49
s. 305

20 lipca 2022 r.
Środa

Radna Urszula 
Paździorek-Pawlik 13.00÷14.00

Urząd Miasta Tychy
Tychy, al. Niepodległości 49
s. 305

21 lipca 2022 r.
Czwartek

Radny  
Sławomir Wróbel 16.00÷17.00

Urząd Miasta Tychy
Tychy, al. Niepodległości 49
s. 305

28 lipca 2022 r. 
Czwartek

Radny  
Rafał Żelazny 16.15÷17.15

Urząd Miasta Tychy
Tychy, al. Niepodległości 49 
Gabinet Przewodniczącej, p.301 

30 lipca 2022 r.
Sobota

Radna  
Barbara Konieczna 
Radna Lidia Gajdas 
Radna Patrycja 
Kososwka-Pawłowicz 
Radna  
Aleksandra Pabian

15.30÷16.30 Tychy, Park Solidarności  
„Dzień Bezpieczeństwa”

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Rady Miasta Tychy na Facebooku:
http://www.facebook.com/RadaMiastaTychy

gdzie dostępne są aktualne informacje dot. pracy Rady Miasta Tychy

Tyszanka Alicja Pyszka‑Bazan za‑
jęła drugie miejsce w swojej ka‑
tegorii wiekowej i czwarte w kat. 
open podczas zawodów IRON‑
MAN 70.3 Elsinore (Dania), 
uznawanych za mistrzostwa na‑
szego kontynentu. Uczestnicy 
mieli do pokonania 1.900 m pły‑
wania, 90 km jazdy rowerem oraz 
21.100 m biegu.

Zgodnie z oczekiwaniami, Ali‑
cja Pyszka‑Bazan była najszybsza 
w konkurencji pływania, pokonu‑
jąc pierwszą część trasy w 25,37 
min. Potem prowadziła w staw‑
ce w swojej kategorii wiekowej, 
do 56 kilometra etapu kolarskie‑
go. Niestety, złapała gumę, ale do‑
jechała do mety, choć oczywiście 
sporo straciła.

Podczas biegu kontrolowała 
sytuację, bo miała za dużą stra‑

tę, aby gonić prowadzące,  jednak 
nad innymi rywalkami miała spo‑
ro, bo około 6 minut przewagi. 
Na mecie zanotowała czas 4:35.06 
i sięgnęła po tytuł wicemistrzyni  
Europy. W klasyfikacji open ty‑
ska triathlonistka uplasowała się 
na czwartej pozycji. ls ●

podczas zawodów ironMan 70.3 w Elisnor w Danii.

alicja pysZka-BaZan 
wicemistrZynią europy

Alicja Pyszka-Bazan zajęła 
drugie miejsce w ME .
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tyskich uczniów zakończyło rok 
szkolny. Wśród nich 580 uczniów 
to ukraińscy uchodźcy, uczący się 
w oddziałach ogólnych oraz przy‑
gotowawczych. W szkołach odby‑
ły się uroczyste apele połączone 
z wręczeniem świadectw i nagród 
dla najlepszych, zaś w Zespole 
Szkół Muzycznych im. Feliksa Ry‑
bickiego rok szkolny zakończono 
uroczystym koncertem, który 21 
czerwca odbył się po dwuletniej 
przerwie spowodowanej pande‑
mią covid‑19. kp ●

Świadectwa rozdane, można 
zaczynać dwumiesięczną labę.

witajcie 
wakacje
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reklama

20 czerWca tego 
roku po raz pierWszy 
obchodziliŚMy noWe 
ŚWięto państWoWe 
– narodoWy dzień 
poWstań Śląskich. 
tego dnia W 1922 
roku polskie Wojska 
WjechaŁy do katoWic, 
a W lipcu podpisano akt 
WŁączenia zieM Śląskich 
do rzeczypospolitej.

Z tej okazji przedstawiciele ty‑
skich władz samorządowych zło‑
żyli w minionym tygodniu kwiaty 
pod pomnikami w naszym mie‑
ście.

Pod Pomnikiem Poległych Po‑
wstańców na Czułowie pamięć 
tamtych dni uczciła delegacja, 
w skład której weszli m.in.: wi‑
ceprezydent Maciej Gramatyka, 
przewodnicząca rady miasta Bar‑
bara Konieczna oraz radni: Józef 
Twardzik, Grzegorz Kołodziej‑
czyk i Rafał Żelazny. Wcześniej 
w podobnym składzie kwiaty zło‑
żono pod pomnikiem na placu 
Wolności. kp ●

pamięci powstańców
Z kolei w Szkole Podstawowej nr 
7 przeniesiono tablicę upamięt‑

niająca wybuch I powstania ślą‑
skiego. Umieszczono ją na ele‑
wacji szkoły w 1959 roku, w 40 
rocznicę wybuchu I powstania, 
kiedy szkole nadano imię Po‑
wstańców Śląskich.

W związku z tym, że budynek 
szkoły poddany został termo‑
modernizacji, dyrekcja szkoły, 
wspólnie z Radą Osiedla Papro‑
cany postanowiły odnowić tabli‑
cę i przenieść ją do wnętrza bu‑
dynku – do holu przy wejściu. 

Obok tablicy umieszczono repli‑
kę aktu objęcia Górnego Śląska 
przez Rząd Rzeczypospolitej Pol‑
skiej z 16 lipca 1922 roku. Orygi‑
nał jest jednym z najcenniejszych 
dokumentów Archiwum Pań‑
stwowego w Katowicach, opraco‑
wany graficznie i wykonany przez 
artystę malarza Stanisława Ligo‑
nia. Akt został podpisany podczas 
uroczystości kończących proces 
przejmowania części ziem Gór‑
nego Śląska w obecności ponad 
150 przedstawicieli najwyższych 
władz państwowych i regional‑
nych oraz oficjalnych delegacji 
z całego kraju. ls ●

tablica na rondzie
Rocznicowe uroczystości zorga‑
nizowano również w minioną 
niedzielę w Urbanowicach, gdzie 
na rondzie u zbiegu ulic Turyń‑
skiej, Kościelnej i Mysłowickiej 
odsłonięto tablicę poświęconą 
patronom ronda – Wiktorowi 
i Tomaszowi Szczygłom – po‑
wstańcom śląskim. Uroczystość 
dopełniła msza oraz złożenie 
kwiatów i zniczy pod urbanowi‑
ckim pomnikiem powstańców 
śląskich i pomordowanych przez 
niemieckiego okupanta. WW ●

Rowerzyści Klubu Turystyki Ko‑
larskiej Gronie wrócili z pierwszej 
wakacyjnej eskapady po Polsce. 
Wzięli w niej udział: Maria Ko‑
kot, Stanisław Bajda, Paweł Boj‑
czuk, Roman Kaszyca, Dariusz 
Sztuka i Zbigniew Wojciechow‑
ski, którzy przejechali 1.134 ki‑
lometrów, odwiedzając miejsca 
związane z twórcami polskiej 
literatury pięknej. Poznali także 
wiele zabytków, pomników przy‑
rody, ciekawych miejsc i zdobyli 
kolejne odznaki turystyczne.

Pierwszym etapem podróży 
były Strzelce Opolskie, a po dro‑
dze zwiedzili m.in. Bazylikę pw. 
NMP i Św. Bartłomieja w Pieka‑
rach Śląskich oraz kirkuty w Py‑
skowicach i Toszku.

– W Opolu, które było 
– o czym może nie wszyscy pa‑
miętają – historyczną stolicą Gór‑
nego Śląska, jest mnóstwo zabyt‑
ków i atrakcji, w tym m.in. skwer 
artystów na Wzgórzu Uniwer‑
syteckim z pomnikami Agniesz‑
ki Osieckiej, Wojciecha Młynar‑
skiego, Jonasza Kofty, Jeremiego 
Przybory, Czesława Niemena 
i Marka Grechuty – opowiada 
Stanisław Bajda. – Zaliczyliśmy 
tutaj kolejne obiekty do Odzna‑
ki Krajoznawczej Polski. Potem 
zawitaliśmy do skansenu Muze‑
um Wsi Opolskiej w Bierkowi‑
cach i do Brzegu z Zamkiem Pia‑
stów Śląskich, zwanym Śląskim 
Wawelem. Kolejnego dnia – kir‑
kut i synagoga w Namysłowie, 
Ostrzeszów, odpoczynek nad Za‑
lewem Blewązka w Kobylej Gó‑
rze i Kalisz z bazyliką kolegiacką 
z XIV w. Sanktuarium św. Józe‑
fa, katedrą pw. św. Mikołaja, ra‑
tuszem, Muzeum Ziemi Kaliskiej 
oraz z licznymi tablicami i po‑
mnikami związanymi z twórcami 
polskiej literatury – Marią Ko‑
nopnicką i Adamem Asnykiem. 
W drodze na nocleg, który mie‑
liśmy w Gołuchowie, podjecha‑
liśmy do największego w Wielko‑
polsce, szóstego co do wielkości 
w Polsce głazu narzutowego 
zwanego kamieniem św. Jadwi‑
gi (różowy granit ma w obwo‑

dzie 22 m). W Gołuchowie zwie‑
dziliśmy jeszcze zamek, otoczony 
158‑hektarowym parkiem – ar‑
boretum.

W Łodzi uczestnicy wy‑
cieczki spędzili dwa dni. A jest 
tu co zwiedzać, bo w rejestrze 
zabytków znajduje się ich ponad 
350. Rowerzyści z Tychów odwie‑
dzili Lipce Reymontowskie – wieś 
związaną z życiem polskiego nob‑
listy w dziedzinie literatury oraz 
Skierniewice. A potem kolejno: 
Sochaczew – Muzeum Kolei Wą‑
skotorowej, kirkut i ohel na gro‑
bie cadyków z rodziny Bornstei‑
nów (Borensztajn), ruiny zamku, 
Żelazowa Wola z domem urodze‑
nia Fryderyka Chopina, Niepoka‑
lanów, Żyrardów. Potem skiero‑
wali się do woj. świętokrzyskiego 
i małopolskiego. W Michniowie 
zwiedzili Mauzoleum Martyro‑
logii Wsi Polskich, zobaczyli naj‑
słynniejszy polski dąb „Bartek” 
w Bartkowie koło Zagnańska, 
Oblęgorek związany z Henry‑
kiem Sienkiewiczem oraz Na‑
głowice, gdzie mieszkał Miko‑
łaj Rej. Do Tychów wrócili przez 
Wolbrom, Rabsztyn, Olkusz, Ja‑
worzno.

– Noclegi na trasie rezerwowa‑
liśmy tylko w hotelach, bo tak jest 
po prostu wygodniej – dodał S. 
Bajda. – Nie trzeba wozić na rowe‑
rach sprzętu turystycznego – na‑
miotów, śpiworów i materacy, 
co bardzo ułatwiało jazdę. Pod‑
czas tej wyprawy zwiedziliśmy: 4 
pomniki historii, 5 obiektów po‑
trzebnych na wyższe stopnie Ko‑
larskiej Odznaki Turystycznej, 13 
zamków i 30 obiektów do Odzna‑
ki Krajoznawczej Polski. Zdoby‑
waliśmy kolejne odznaki, m.in. 
Kolarską Odznakę Turystyczna, 
Kolarską Odznakę Pielgrzymią, 
Regionalną Odznakę Krajoznaw‑
czą „Szlakiem rynków i ratuszy 
w Polsce”, Odznakę Krajoznawczą 
„Szlak kultury żydowskiej w Pol‑
sce”, Regionalną Odznakę Krajo‑
znawczą „Szlak zamków, dworów 
i pałaców województwa łódzkie‑
go” i Odznakę „Bajkowa Łódź”. 
Odwiedziliśmy także ponad 70 
miejsc związanych z twórcami 
polskiej literatury pięknej, a więc 
pisarzami, poetami, dramaturga‑
mi i zaliczyliśmy je do konkursu 
na najlepiej pracujący klub tury‑
styki kolarskiej PTTK w Polsce. 
leszek sobieraj ●

rowerowa wyprawa Gronie śladami Sienkiewicza, Reja, Reymonta, Marii Konopnickiej i Adama Asnyka.

prZeZ polskę i… literaturę

Rowerzyści KTK Gronie obok głazu w Gołuchowie. Zbudowany 
z różowego granitu głaz ma w obwodzie 22 m i jest na 2 metry 

zagłębiony w ziemi. Z kamieniem związane są liczne legendy. Według 
jednej pod kamieniem ma być ukryty skarb. Inna mówi o tym, 

że śpią tam rycerze polegli w walce z Tatarami, a św. Jadwiga Śląska, 
za wstawiennictwem Matki Bożej, uprosiła by śmierć zamienić im w sen, 

aby byli gotowi do ponownej walki w obliczu zagrożenia wiary.
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KWiaty i tabliCe
z okazji noWego ŚWięta PAńSTWOWEGO.

Delegacja tyskiego samorządu pod Pomnikiem 
Poległych Powstańców w Czułowie
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Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej I powstanie śląskie 
i nadanie Szkole Podstawowej nr 7 imienia Powstańców Śląskich.
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15 czerWca 
W Mediatece odbyŁo 
się spotkanie z janeM 
noWickiM – aktoreM, 
piosenkarzeM, autoreM 
tekstóW, ostatnio 
róWnież pisarzeM. 
rozMoWa z 83-latkieM 
byŁa ostatniM 
spotkanieM W raMach 
cyklu „tury kultury” 
przed WakacjaMi.

Chrześniak recenzuje
Pogawędka z Wielkim Szu w Ty‑
chach rozpoczęła się od recen‑
zji Macieja Stuhra najnowszej 
książki Nowickiego „Szczęśliwy 
bałagan”. Fragmenty tej recenzji 
brzmiały następująco: „Od mia‑
sta do miasta, z przedziwną piel‑
grzymką krąży stary dziad. Skąd 
przybył, dokąd zmierza? Dymy 
z papierosów koniakiem przepi‑
ja. Śpi po zajazdach, karczmach, 
a czasem ludziom po domach. 
Gada i bajdurzy nieustannie. Li‑
sty pisze, Bóg wie do kogo. Ponoć 
ktoś odpisuje. Ci, którym się wy‑
daje, że wszystkie rozumy zjedli, 
twierdzili, że to amant polskiego 
kina. Ale że nawet dzieci się z tego 
na głos śmiały, to i cicho potem 
siedzieli. Przyjeżdża, zamiesza lu‑
dziom w głowie i rusza w dalszą 
drogę”. – Maciek to mój chrześ‑
niak. Musiał dobrze napisać o ojcu 
chrzestnym – komentował słowa 
Stuhra żartobliwie Nowicki.

Prowadzący rozmowę Mar‑
cin Michrowski, pozwolił akto‑
rowi opowiedzieć całą swoją hi‑
storię od A do Z. Nowicki skupił 
się na genezie powstawania jego 
książek. Nie zabrakło także hu‑
morystycznych anegdot, zwią‑
zanych z procesem ich tworze‑
nia. – Proszę państwa, wy tak 
patrzycie na mnie i nie wiecie 
co to za gość. Czy to jest Wiel‑
ki Szu, czy to jest Eryk z filmu 
Lubaszenki, czy to jest Ketling, 
nie daj Boże? Ja tego strasznie 
dużo „naciachałem”, ponad 200 
ról – opowiadał z przekąsem No‑
wicki. Zdradził również, że zda‑
rzało mu się nie oglądać filmów, 
w których występował.

pisanie książek
Jak Jan Nowicki zaczął pisać 
książki? – Po latach stało się coś 

takiego ze mną, że zająłem się 
pisaniem. Pisaniem w sensie za‑
wodowym. Napisałem 12 książek, 
co wcale nie oznacza, że ilość cały 
czas przechodzi w jakość – pod‑
kreślał. – Zacznijmy od tego, 
że ja jestem nieprawdopodob‑
nym miłośnikiem i zawsze byłem 
miłośnikiem książek. Czytanie 
to jest fruwanie. Ubolewam nad 
tym, że ludzie w Polsce, zwłaszcza 
młodzież, przestali czytać. To jest 
hańbiące. Czytać to znaczy bar‑
dzo się rozwijać, umieć rozma‑
wiać na różne tematy– dodawał.

Aktor wyczerpująco wyjaś‑
nił genezę napisania pierw‑
szej książki. Była ona związana 
z bardzo emocjonalnym momen‑
tem w życiu Jana Nowickiego. 
– Pierwsza książka, którą napisa‑
łem, powstała po śmierci mojego 
przyjaciela – Piotra Skrzyneckie‑
go. Był to mój kumpel, z którym 
przyjaźniliśmy się ponad 30 lat. 
Piotr był dla mnie wszystkim, 
wielkim przyjacielem. W mo‑
mencie jego śmierci poczułem 
w sobie taką pustkę. Wpadłem 
na pomysł, żeby spacyfikować 
tęsknotę, która była przeogrom‑
na, bo nie miałem z kim rozma‑
wiać. Postanowiłem pisać listy 
do niego do nieba. Pisałem li‑
sty, by opowiedzieć, co się dzieje 
ze mną, co się dzieje w Krakowie. 
Mało mi było tego. On „odpisy‑
wał” z nieba do mnie. Pisałem 
5 lat do nieba i 5 lat odpisywa‑
łem z nieba na ziemię. Stąd też 
powstały felietony „Między nie‑
bem a ziemią”. Nigdy nie przy‑
puszczałem, że to zostanie wy‑
dane –  opowiadał aktor.

Człowiek, któremu się powiodło
Aktor wyjaśniał zgromadzo‑
nym, dlaczego tytuł w książkach 
jest ważny i dodał, że niektóre 
z tytułów jego książek wymyślają 
członkowie jego rodziny – Tytuł 
jest bardzo ważny. Mam wraże‑
nie, że często ludzie czytają tylko 
tytuł – mówił Nowicki. – Jeden 
z tytułów moich książek wymy‑
ślił mój wnuk, „Moje psie myśli” 
– dodawał.

Jan Nowicki coraz rzadziej po‑
jawia się na szklanym ekranie lub 
na deskach teatrów. – Jestem czło‑
wiekiem, któremu się powiodło 
w zawodzie aktora. Może dlatego, 

że ja tych oczekiwań związanych 
z aktorstwem w ogóle nie mia‑
łem. Wychowałem się w czasach, 
gdy była bieda. Do dziś uważam, 
że nie ma nic bardziej kształcące‑
go dla młodego artysty niż bieda. 
Bieda uczy pokory. Później każ‑
da zarobiona stówa, tysiąc złotych 
smakuje dwa razy lepiej – wyjaś‑
niał mistrz.

szczęśliwy bałagan – czym 
jest?
To zbiór myśli, historie z życia 
Jana Nowickiego napisane jesz‑
cze przed wybuchem pandemii 
Covid‑19. Jak powstała? – Mam 
takiego kolegę, z którym kore‑
sponduję. Nie mogę wam powie‑
dzieć, gdzie mieszka, bo byście 
się domyślili o kogo chodzi. Za‑
chęcam do przeczytania – mówił. 
– Byłem absolutnie przekonany, 
że książka oparta na naszej ko‑
respondencji miałaby absolut‑
nie sens. Dlatego, że on jest mą‑
drzejszy ode mnie – żartował 
Nowicki. – Gdy skończyliśmy 
pewien etap pisania postanowi‑
łem wydać to jako książkę, a on 
miał pewne wątpliwości. Ale wy‑
dałem to – kontynuował. – Ty‑
tuł podobnie jak w przypadku 
książki „Moje psie myśli”, wy‑
myślonej przez mojego wnuka, 
powstał z przypadku. „Szczęśliwy 
bałagan”. Bardzo mi się spodobał, 
bo jest duży bałagan w tych na‑
szych opowieściach, a jeśli chodzi 
o szczęście to mój mózg, ewen‑
tualnie czytelnik sam uzna czy 
jest to szczęście czy nieszczęście. 
W ten sposób powstał tytuł.

Aktor zapowiedział też po‑
wstanie drugiego tomu książki 
p.t. „Szczęśliwy bałagan” – Tego 
materiału mam dość dużo – po‑
intował.

Spotkanie zakończyło się hu‑
morystycznymi anegdotami z ży‑
cia aktora. Wydarzenie w Media‑
tece trwało nieco ponad godzinę, 
ale wszyscy zgromadzeni chcieli 
„jeść garściami” Jana Nowickiego 
i z uwagą słuchali każde jego sło‑
wo. Na koniec można było sobie 
zrobić zdjęcie z mistrzem i zaku‑
pić tom jego najnowszej książki, 
z dedykacją od autora.

Cykl „Tury Kultury” powróci 
we wrześniu.
arkadiusz dęboWski ●

Teatr Mały w Tychach pozyskał 
aż pięć dotacji na spektakle i pro‑
jekty artystyczne o łącznej kwocie 
187 240, 00 zł.

Pierwszym z dofinansowanych 
jest projekt „Dzieciniec teatral‑
ny. Teatr nie stoi, się dzieje”, który 
spektaklem „Dzieci z Bullerbyn” 
rozpoczyna się w najbliższą nie‑
dzielę. W ramach programu Kul‑
tura – Interwencje tyska placówka 
otrzyma z Narodowego Centrum 
Kultury kwotę 16.000 zł. Celem 
projektu jest stworzenie prze‑
strzeni do wspólnego, twórcze‑
go spędzania wakacji. – W każdą 
niedzielę lipca i sierpnia, bę‑
dzie można uczestniczyć w war‑
sztatach twórczych sięgających 
po całą paletę środków i form te‑
atralnych. W ten sposób poprzez 
kreatywne działania chcemy uka‑
zać teatr jako dynamiczną prze‑
strzeń, która właśnie się dzieje, 
nie stoi. Spotkania warsztatowe 
prowadzić będą doświadczeni ar‑
tyści‑pedagodzy, oraz edukatorzy 
teatralni. Tak jak w poprzednim 

roku projekt kierujemy do całych 
rodzin. Udział w nich będzie bez‑
płatny” – zapewnia Joanna Piwo‑
war‑Antosiewicz, edukatorka Te‑
atru Małego.

W czasie wakacji, dzięki dota‑
cji z programu „Lato w teatrze” 
na kwotę ponad 29 tys. zł zreali‑
zowany zostanie również projekt 
„Jezioro wrażeń! ”, który zakłada 
integrację artystyczną rodzin pol‑
skich oraz ukraińskich. – Głów‑
nym założeniem realizacji tego 
zadania, będzie podjęcie działań 
edukacyjno‑teatralnych na prze‑
strzeni styku miasta i przyrody – 
kontynuuje Joanna Piwowar‑An‑
tosiewicz. – Warsztaty i spotkania 
z uczestnikami będą się odbywać 
zarówno w teatrze, jak i przy ty‑
skim jeziorze „Paprocany”. 
Uczestnicy będą wspólnie two‑
rzyć opowieści o jeziorze, a także 
rejestrować nagrania jego sono‑
sfery. Na tej podstawie powstanie 
widowisko interdyscyplinarne, 
które zaprezentujemy mieszkań‑
com 17 lipca – dodaje.

Wśród projektów, które otrzy‑
mały dofinansowanie jest rów‑
nież „Wyspa mojej siostry – ro‑
dzinny integracyjny projekt 
artystyczny” wsparty kwotą 21 
tys. zł z programu „Kultura do‑
stępna”, zakładający pracę m.in. 
z osobami niepełnosprawnymi. 
Jego zwieńczeniem będzie pre‑
miera spektaklu, zaplanowana 
na 3 grudnia, czyli w Między‑
narodowym Dniu Osób z Nie‑
pełnosprawnościami.

Nowy sezon artystyczny w Te‑
atrze Małym zainaugurowany zo‑
stanie projektem wspartym przez 
program „Ballady i romanse” 
Ministerstwa Kultury i Dziedzi‑
ctwa Narodowego, z którego Te‑
atr Mały uzyskał dofinansowanie 
w kwocie 26 tys. zł, zaś najwięk‑
szą dotację (95 tys. zł z progra‑
mu „Teatr” Ministerstwa Kultu‑
ry i Dziedzictwa Narodowego) 
przeznaczone zostanie na orga‑
nizację 48. Tyskich Spotkań Te‑
atralnych, które odbędą się w li‑
stopadzie br. WW ●

pięć dotacji na projekty kulturalne.

187 tysięcy dla małeGo

WielKi szu W MediateCe
ostatni odcinek cyKLu „TuRy KuLTuRy” PRZED WAKAcJAMI.

Mistrz Jan Nowicki i przepytujący go Marcin Michrowski.
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W zWiązku 
ze stWierdzenieM 
przydatnoŚci Wody 
do kąpieli, W sobotę 
Miejski oŚrodek sportu 
i rekreacji otWorzyŁ 
kąpielisko na terenie 
oW paprocany. planoWo 
poWinno być czynne 
W godzinach 10 do 18 aż 
do 31 sierpnia, chyba, 
że... nie, nie będzieMy 
WyWoŁyWać Wilka 
z lasu...

Główny Inspektor Sanitar‑
ny przeprowadził badanie 23 
czerwca i ocenił warunki kąpie‑
liska jako doskonałe. Aktualne 
dane można sprawdzić na stro‑
nie sk.gis.gov.pl po wpisaniu fra‑
zy „Paprocany”. Kąpieliska wy‑
znaczone są przy wypożyczalni 
sprzętu wodnego oraz molo. – 
Jesteśmy tutaj przede wszyst‑
kim by dbać o bezpieczeństwo 
plażowiczów oraz kąpiących się. 
Zachęcamy do zażywania kąpieli 
w wyznaczonym do tego czer‑
wonymi linami miejscu. Oczy‑
wiście udzielimy pomocy każde‑

mu potrzebującemu. Weekend 
upłynął spokojnie i nie musieli‑
śmy interweniować. Mamy na‑
dzieję, że cały sezon będzie tak 
gorący i tak spokojny – mówiła 
w rozmowie z nami jedna z ra‑
towniczek.

W weekend temperatury sięga‑
ły 30 stopni i więcej, zatem Papro‑
cany odwiedziły prawdziwe tłumy. 
Na parkingach stały samochody 
z rejestracjami z Katowic, Miko‑
łowa, Bierunia, ale i Sosnowca czy 

Dąbrowy Górniczej. – Paprocany 
to ogromny atut Tychów – mó‑
wił pan Paweł. – Jestem tu kilka 
razy w tygodniu. Łowię ryby, spa‑
ceruję, biegam, chodzę z rodziną 
na wycieczki do lasu, a teraz się 
opalam. Świetne miejsce – dodał 
tyszanin.

Przypominamy również, 
że na terenie OW Paprocany co‑
dziennie w godzinach 10 do 20 
czynny jest wodny plac zabaw dla 
dzieci. kp ●

KąpielisKo otWarte
jakoŚć Wody, PóKI cO DOSKONAłA.

Kąpielisko jest czynne od 10.00 do 18.00. Planowo do 31 sierpnia.
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Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

WYCIĄG   Z   OGŁOSZENIA   O   I  PRZETARGU   PISEMNYM   NIEOGRANICZONYM   NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ 
W TYCHACH NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO PAPROCANY  

W REJONIE ULICY NAD JEZIOREM (CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 51/11)
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, położona w Tychach na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany oznaczona w ewidencji 
gruntów jako działka nr 51/11 o pow. 95741 m2, w tym: użytek ŁV o pow. 16577 m2, użytek LsV o pow. 6132 m2,  użytek Bi o pow. 571 m2, 
użytek Lzr-ŁV o pow. 72461 m2, obręb Tychy, k. m. 19, księga wieczysta nr KA1T/0008242/4 Sądu Rejonowego w Tychach,  jako własność Gminy 
Miasta Tychy.
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA:    700 m2

FORMA I CEL UDOSTĘPNIENIA: 
Wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele handlowe i usługowe – w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej, z możliwością 
sprzedaży alkoholu, na okres wskazany przez oferenta w ofercie przetargowej, jednak nie dłuższy niż 15 lat.
STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO:  
•	 wywoławcza	stawka	czynszu	dzierżawnego	do	I	przetargu	wynosi	7000	zł.,	w	stosunku	miesięcznym,
•	 wylicytowana	stawka	czynszu	dzierżawnego	obowiązywać	będzie	po	zakończeniu	budowy	obiektu,
•	 w	okresie	budowy	obiektu	stawka	czynszu	dzierżawnego	zgodna	z	ofertą	przedstawioną	przez	oferenta	w	przetargu,	w	

stosunku miesięcznym.
Do stawek czynszu dzierżawnego uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w 
dacie zawarcia umowy dzierżawy. Aktualnie stawka ta wynosi 23%. 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 102 (I piętro), 22.09.2022 roku o 10:00
Warunkiem przystąpienia do przetargu są: wpłata wadium w wysokości 14 000,00 zł oraz złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów 
określonych w regulaminie przetargów najpóźniej w terminie do 16 września 2022 roku. 
Regulamin przetargów jest dołączony do ogłoszenia o przetargu oraz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy https://
bip.umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/75462. Treść ogłoszenia wraz z warunkami są dostępne na stronie internetowej Urzędu 
Miasta: www.bip.umtychy.pl. Informacje w tej sprawie są również udzielane telefonicznie pod numerem (32) 776-37-10 od poniedziałku do środy  
w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13.30. 

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
mgr Igor Śmietański

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ 

W TYCHACH PRZY UL. PARKOWEJ 17 NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO PAPROCANY
Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Tychach przy ul. Parkowej 17 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
Paprocany oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 3697/1 o pow. 1516 m2, użytek Bz, obręb Cielmice, k. m. 1, księga wieczysta nr 
KA1T/00067295/1 Sądu Rejonowego w Tychach, jako własność Gminy Miasta Tychy.
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA: 1516 m2

FORMA I CEL UDOSTĘPNIENIA:
Wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele handlowe i usługowe – w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej w obiekcie 
całorocznym, z możliwością sprzedaży alkoholu, na okres wskazany przez oferenta w ofercie przetargowej, jednak nie dłuższy niż 20 lat.
STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO:
•	 wywoławcza	stawka	czynszu	dzierżawnego	do	I	przetargu	wynosi	15	000	zł.,	w	stosunku	miesięcznym,
•	 wylicytowana	stawka	czynszu	dzierżawnego	obowiązywać	będzie	po	okresie	dostosowania	obiektu	do	potrzeb	Dzierżawcy,
•	 w	okresie	dostosowania	obiektu	do	potrzeb	Dzierżawcy	stawka	czynszu	dzierżawnego	zgodna	z	ofertą	przedstawioną	przez	

oferenta	w	przetargu	w	stosunku	miesięcznym
Do stawek czynszu dzierżawnego uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej 
w dacie zawarcia umowy dzierżawy. Aktualnie stawka ta wynosi 23%.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 102 (I piętro), 22.09.2022 roku o 11:00
Warunkiem przystąpienia do przetargu są: wpłata wadium w wysokości 30 000,00 zł oraz złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów 
określonych w regulaminie przetargów najpóźniej w terminie do 16 września 2022 roku.
Regulamin przetargów jest dołączony do ogłoszenia o przetargu oraz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy https://bip.
umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/75462. Treść ogłoszenia wraz z warunkami są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.
bip.umtychy.pl. Informacje w tej sprawie są również udzielane telefonicznie pod numerem (32) 776-37-10 od poniedziałku do środy w godz. 7:30 
do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13.30.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
mgr Igor Śmietański

komunikaty

StO kSiążek Dla PeDiatRiiFlash
Szpital Miejski w Tychach 
otrzymał w ubiegłym tygodniu 
sto egzemplarzy książki „ABc 
empatii” dla najmłodszych pa-
cjentów. Projekt „ABc empatii” 
jest dziełem Fundacji Rodziny 
czepczyńskich. Jest to swoisty 
podręcznik wiedzy o niepeł-
nosprawności, który w bardzo 
przystępny sposób wyjaśnia 
starszym przedszkolakom 
i młodszym uczniom na czym 
polegają różne dysfunkcje do-
tyczące ich rówieśników.

Ta piękna książka pomaga 
małym pacjentom oraz ich bli-
skim w zrozumieniu często no-
wej, niezwykle trudnej sytuacji, 
w jakiej się znaleźli. Ambasa-
dorem projektu został senator 
Marek Plura przewodniczący 
parlamentarnego Zespołu ds. 
Osób z Niepełnosprawnościa-
mi. kp ●
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Zjeżdżalnie, zewnętrzny plac 
wodny dla dzieci, sztuczna fala, 
rwąca rzeka, wanny solankowe, 
basen pod gołym niebem, wod‑
ny plac zabaw dla dzieci... Te‑
raz atrakcjami Wodnego Parku 
Tychy będzie można cieszyć się 
dłużej – w wakacje obiekt dokła‑
da do biletów godzinę gratis!

Wodny Park Tychy jest jed‑
nym z niewielu miejsc w oko‑
licy, gdzie można znaleźć nieco 
ochłody i zrelaksować się pod‑
czas upalnych dni. Szczególnie 
lubiane w letnich miesiącach 
są atrakcje zlokalizowane pod 

gołym niebem – basen zewnętrz‑
ny z leżakami i parasolami, a tak‑
że wodny plac zabaw z atrakcja‑
mi dla najmłodszych. Tuż obok 
działa również Beach Bar Wyspa 
Smaków z daniami z grilla, loda‑
mi i zimnymi napojami.

Na wakacje Wodny Park Tychy 
przygotował promocję, dzięki 
której goście skorzystają z atrak‑
cji obiektu jeszcze dłużej. Każde‑
mu, kto kupi bilet trzygodzinny 
Wodny Park Tychy dołoży godzi‑
nę gratis! Promocja obowiązu‑
je od poniedziałku do piątku już 
od 27 czerwca 2022. Mp ●

Wodny park tychy przygotował letnią promocję dla wszystkich, 
którzy kupią bilet 3-godzinny.

w wakacje 
GodZina Gratis
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Browarowa, Chłodnicza, Dojazdowa, 
Graniczna, Łąkowa, Młyńska, 

Obywatelska, Podleska, Sosnowa, 
Wałowa, Wąska

SEGREGOWANE 25 22 19

ZMIESZANE 8, 22 5, 19 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 13, 27 10, 24 7, 21

BIO-ZIELONE 6, 20 3, 17, 31 14, 28

POPIÓŁ 10

GABARYTOWE

Brzoskwiniowa, Czułowska, Jabłoni, 
Jałowcowa, Klonowa, Mahoniowa, 

Świerkowa, Wiązowa

SEGREGOWANE 14 11 8

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 6, 20

BIO-KUCHENNE 14, 28 11, 25 8, 22

BIO-ZIELONE 5, 19 2, 16, 30 13, 27

POPIÓŁ 17

GABARYTOWE

Bursztynowa, Jakuba, Jaroszowicka, 
Kościelna, Krzywa, Ks. Szkatuły, 

Ligonia, Miła, Pogodna, Promienna, 
Rubinowa, Rymarska, Szmaragdowa, 

Ułańska, Wspólna

SEGREGOWANE 25 29 26

ZMIESZANE 6, 20 3, 18, 31 14, 28

BIO-KUCHENNE 5, 19 2, 17, 30 13, 27

BIO-ZIELONE 5, 19 2, 17, 30 13, 27

POPIÓŁ 3

GABARYTOWE

Bzów, Irysów, Jaśminów, 
Konwalii, Kwiatów, Magnolii, 
Szarotek, Tulipanów, Zielona

SEGREGOWANE 29 12 9

ZMIESZANE 14, 28 11, 25 8, 22

BIO-KUCHENNE 14, 28 11, 25 8, 22

BIO-ZIELONE 7, 21 4, 18 1, 15, 29

POPIÓŁ 17

GABARYTOWE

Cedrowa, Cisów, Cytrynowa, Czarna, 
Jarzębinowa, Jodłowa, Kalinowa, 

Lawendowa, Leszczynowa, 
Pod Lasem, Pomarańczy, Topolowa, 

Wiosenna, Zwierzyniecka (33)

SEGREGOWANE 1 5 2

ZMIESZANE 14, 28 11, 25 8, 22

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 6, 20

BIO-ZIELONE 14, 28 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 1

GABARYTOWE 27

Chałupnicza, Nizinna, Regionalna, 
Reja, Reymonta, Runowa,  

Skalna, Zrębowa

SEGREGOWANE 26 30 27

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 7, 21

BIO-KUCHENNE 7, 21 4, 19 1, 15, 29

BIO-ZIELONE 7, 21 4, 19 1, 15, 29

POPIÓŁ 22

GABARYTOWE

Cielmicka

SEGREGOWANE 5 2 6

ZMIESZANE 6, 20 3, 18, 31 14, 28

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 5, 19

BIO-ZIELONE 11, 25 8, 22 5, 19

POPIÓŁ 5

GABARYTOWE

Damrota, Dworcowa, 
Marii Konopnickiej, Nowokościelna, 
Piwna, Prześwit, Skośna, Źródlana

SEGREGOWANE 27 24 21

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 7, 21

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 5, 19

BIO-ZIELONE 13, 27 10, 24 7, 21

POPIÓŁ 3

GABARYTOWE

Derkaczy, Kormoranów, 
Kosów, Mąkołowska, Objazdowa, 

Strusia, Wronia

SEGREGOWANE 15 26 23

ZMIESZANE 5, 19 2, 16, 30 13, 27

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 5, 19

BIO-ZIELONE 13, 27 10, 24 7, 21

POPIÓŁ 3

GABARYTOWE

Długa

SEGREGOWANE 25 29 26

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 7, 21

BIO-KUCHENNE 5, 19 2, 17, 30 13, 27

BIO-ZIELONE 5, 19 2, 17, 30 13, 27

POPIÓŁ 3

GABARYTOWE

Dołowa

SEGREGOWANE 13 10 7

ZMIESZANE 5, 19 2, 16, 30 13, 27

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 5, 19

BIO-ZIELONE 13, 27 10, 24 7, 21

POPIÓŁ 3

GABARYTOWE

Dunikowskiego, Hetmańska, 
Hierowskiego, Rolna, 

Stoczniowców 70

SEGREGOWANE 27 31 28

ZMIESZANE 6, 20 3, 18, 31 14, 28

BIO-KUCHENNE 14, 28 11, 25 8, 22

BIO-ZIELONE 14, 28 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 24

GABARYTOWE

Dworska, Łączna, Miodowa, 
Pasterska, Poprzeczna, 

Samochodowa

SEGREGOWANE 25 29 26

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 7, 21

BIO-KUCHENNE 5, 19 2, 17, 30 13, 27

BIO-ZIELONE 5, 19 2, 17, 30 13, 27

POPIÓŁ 1

GABARYTOWE

Elfów, Wyszyńskiego

SEGREGOWANE 28 31 29

ZMIESZANE 5, 19 2, 17, 30 13, 27

BIO-KUCHENNE 6, 20 3, 18, 31 14, 28

BIO-ZIELONE 6, 20 3, 18, 31 14, 28

POPIÓŁ 22

GABARYTOWE

Flamingów, Zielone Wzgórze

SEGREGOWANE 15 26 23

ZMIESZANE 5, 19 2, 16, 30 13, 27

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 5, 19

BIO-ZIELONE 13, 27 10, 24 7, 21

POPIÓŁ 3

GABARYTOWE

Frycza Modrzewskiego

SEGREGOWANE 7 4 8

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 7, 21

BIO-KUCHENNE 13, 27 10, 24 7, 21

BIO-ZIELONE 13, 27 10, 24 7, 21

POPIÓŁ 22

GABARYTOWE

ULICA ODPADY VII VIII IX ULICA ODPADY VII VIII IX

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W TYCHACH 
Worki i pojemniki prosimy wystawiać przed bramę posesji w dniu odbioru do godz. 6:00

EcoHarmonogram POBIERZ EcoHarmonogram
I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z ODBIOREM ODPADÓW

reklama
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EcoHarmonogram POBIERZ EcoHarmonogram I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z ODBIOREM ODPADÓW

Glinczańska, Grzybowa, Hańczy, 
Jagodowa, Jeżynowa, Malinowa, 

Mostowa, Stawowa, Wodna

SEGREGOWANE 27 31 28

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 7, 21

BIO-KUCHENNE 14, 28 11, 25 8, 22

BIO-ZIELONE 14, 28 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 24

GABARYTOWE

Główna, Kowalska, Nowowiejska, 
Stolarska

SEGREGOWANE 7 4 8

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 7, 21

BIO-KUCHENNE 13, 27 10, 24 7, 21

BIO-ZIELONE 13, 27 10, 24 7, 21

POPIÓŁ 5

GABARYTOWE

Harcerska

SEGREGOWANE 26 30 27

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 7, 21

BIO-KUCHENNE 7, 21 4, 19 1, 15, 29

BIO-ZIELONE 7, 21 4, 19 1, 15, 29

POPIÓŁ 24

GABARYTOWE

Honoraty, Kopernika, Owczarska, 
Żwakowska

SEGREGOWANE 27 31 28

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 7, 21

BIO-KUCHENNE 14, 28 11, 25 8, 22

BIO-ZIELONE 14, 28 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 24

GABARYTOWE

Jana Pawła II

SEGREGOWANE 6 3 7

ZMIESZANE 6, 20 3, 18, 31 14, 28

BIO-KUCHENNE 4, 18 1, 16, 29 12, 26

BIO-ZIELONE 4, 18 1, 16, 29 12, 26

POPIÓŁ 24

GABARYTOWE

Jankowicka, Parkowa, Plac Zbawiciela, 
Sikorskiego, Targiela (do 72A, Numery 

parzyste), Targiela (do 79, Numery 
nieparzyste), Zacisze, Zbożowa, 

Zelwerowicza, Ziemiańska, Złota, 
Żółkiewskiego, Zygmunta

SEGREGOWANE 5 2 6

ZMIESZANE 6, 20 3, 18, 31 14, 28

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 5, 19

BIO-ZIELONE 11, 25 8, 22 5, 19

POPIÓŁ 3

GABARYTOWE

Jaśkowicka, Ks. Świerzego

SEGREGOWANE 26 30 27

ZMIESZANE 6, 20 3, 18, 31 14, 28

BIO-KUCHENNE 7, 21 4, 19 1, 15, 29

BIO-ZIELONE 7, 21 4, 19 1, 15, 29

POPIÓŁ 26

GABARYTOWE

Jastrzębia, Szczygla

SEGREGOWANE 26 23 20

ZMIESZANE 5, 19 2, 16, 30 13, 27

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 5, 19

BIO-ZIELONE 13, 27 10, 24 7, 21

POPIÓŁ 3

GABARYTOWE

Jemiołowa, Ks. Tischnera, 
Tołstoja

SEGREGOWANE 6 3 7

ZMIESZANE 6, 20 3, 18, 31 14, 28

BIO-KUCHENNE 4, 18 1, 16, 29 12, 26

BIO-ZIELONE 4, 18 1, 16, 29 12, 26

POPIÓŁ 3

GABARYTOWE

Koralowa, Mysłowicka, 
Polnych Kwiatów, Sielska

SEGREGOWANE 25 29 26

ZMIESZANE 6, 20 3, 18, 31 14, 28

BIO-KUCHENNE 5, 19 2, 17, 30 13, 27

BIO-ZIELONE 5, 19 2, 17, 30 13, 27

POPIÓŁ 1

GABARYTOWE

Krótka

SEGREGOWANE 26 23 20

ZMIESZANE 5, 19 2, 16, 30 13, 27

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 5, 19

BIO-ZIELONE 13, 27 10, 24 7, 21

POPIÓŁ 3

GABARYTOWE

Krucza, Łabędzia, Pawia, 
Skowronków, Sowia

SEGREGOWANE 26 23 20

ZMIESZANE 6, 20 3, 17, 31 14, 28

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 5, 19

BIO-ZIELONE 13, 27 10, 24 7, 21

POPIÓŁ 3

GABARYTOWE

Ks. Radziejewskiego, Rydla

SEGREGOWANE 27 31 28

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 7, 21

BIO-KUCHENNE 14, 28 11, 25 8, 22

BIO-ZIELONE 14, 28 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 22

GABARYTOWE

Kurpińskiego

SEGREGOWANE 26 30 27

ZMIESZANE 6, 20 3, 18, 31 14, 28

BIO-KUCHENNE 7, 21 4, 19 1, 15, 29

BIO-ZIELONE 7, 21 4, 19 1, 15, 29

POPIÓŁ 24

GABARYTOWE

Legionów Polskich (42)

SEGREGOWANE 14 11 8

ZMIESZANE 8, 22 5, 19 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 1, 15, 29 12, 26 9, 23

BIO-ZIELONE 13, 27 10, 24 7, 21

POPIÓŁ 3

GABARYTOWE

Leśna

SEGREGOWANE 25 22 19

ZMIESZANE 8, 22 5, 19 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 13, 27 10, 24 7, 21

BIO-ZIELONE 6, 20 3, 17, 31 14, 28

POPIÓŁ 10

GABARYTOWE

ULICA ODPADY VII VIII IX ULICA ODPADY VII VIII IX

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W TYCHACH 
Worki i pojemniki prosimy wystawiać przed bramę posesji w dniu odbioru do godz. 6:00

reklama
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dyżury konsultacyjne 
tyskiej rady 
senioróW odbyWają 
się W centruM usŁug 
spoŁecznoŚcioWych 
(ul. edukacji 11). 
W obiekcie tyM znajdują 
się M.in. punkt Mops, 
ddps cus Wrzos oraz 
klub seniora. dyżury 
przedstaWiciele trs 
peŁnią W każdy Wtorek 
Miesiąca W godz. 
od 16 do 18 (szczegóŁy 
na stronie bip tychy, 
W zakŁadce trs). 
kontakt elektroniczny: 
rada.senioróW@
uMtychy.pl. poprzedni 
nuMer teleFonu jest 
nieaktualny.

a oto propozycje na lipiec:
MeDiateka (Biblioteka 
Główna), al. Piłsudskiego 16.
W lipcu i sierpniu jest prze-
rwa wakacyjna. Ze stałej ofer-
ty dla czytelników dorosłych 
MBP zaprasza na projekcie fil-
mów w ramach Sztuki X Muzy 
(czwartki, godz. 16): 07.07 „Ho-
tel Marigold” (2011, reż. John 
Madden, 119 min.), 14.07 Po-
ufne lekcje perskiego” (2020, 
reż. Vadim Perelman, 129 
min.), 21.07 „Powrót do tam-
tych dni” (2021, reż. Konrad 
Aksinowicz, 105 min.), 28.07 
„Na rauszu” (2020, reż. Thomas 
Vinterberg, 115 min.).
klUB SeNiORa PlatYNa. 
FUNDaCJa iNteRNatiO-
NaleR BUND POlSka.
czynny codziennie, zaprasza 
do swojej siedziby przy uli-

cy Edukacji 11 w godzinach 
od 11 do 16. W ofercie wybór 
zajęć dla seniorów – w tym 
warsztaty psychologiczne, 
treningi pamięci, zajęcia die-
tetyczne i kulinarne, warszta-
ty fotograficzne, gimnastyka, 
nordic walking, rękodzieło, za-
jęcia taneczne dla seniorów, 
spotkania muzyczne, wspólne 
śpiewanie, zabawy integracyj-
ne, biesiady plenerowe i inne 
atrakcje. Szczegółowy harmo-
nogram dostępny w siedzibie 
klubu oraz tel. 32/219-10-10. 
Zapraszamy wszystkie osoby 
po 60. roku życia zamieszkałe 
w Tychach. Dodatkowo spot-
kania i warsztaty dla seniorów 
organizowane przez IB Polska 
odbywają się także w drugim 
ośrodku klubu, przy ul. Bu-
dowlanych 19 w siedzibie Pol-
skiego Związku Niewidomych, 
codziennie od 8 do 13.
Fundacja Internationaler 
Bund Polska od lutego br. re-
alizuje zadanie publiczne „Ty-
ska Srebrna Linia dla seniora”, 
finansowane przez urząd Mia-
sta Tychy. Dzwoniąc na nu-
mer 793-516-516 tyscy senio-
rzy mogą uzyskać bezpłatną 
pomoc w zakresie radzenia 
sobie z trudnymi sytuacjami, 
mogą skorzystać ze wsparcia 
psychologicznego, otrzymać 
informację o wydarzeniach 
dla seniorów, pomoc w za-
kresie obsługi telefonu lub 
komputera, zorganizowania 
wolontariatu, skorzystać z do-
radztwa w rozwiązywaniu co-
dziennych problemów czy 
rezerwacji leków. Srebrna Li-

nia dostępna jest codziennie 
w godzinach od 10 do 13.
DZieNNY DOMU POMOCY 
SPOŁeCZNeJ WRZOS. Za-
jęcia prowadzone są w filii 
przy ul. Edukacji 11, godzi-
nach od 7.30 do 15.30. DDPS 
Wrzos zapewnia fachową 
opiekę świadczoną przez 
wykwalifikowany personel 
oraz trzy posiłki (śniadania, 
obiady i podwieczorek). Po-
nadto zapewnia uczestnikom 
udział w warsztatach popra-
wiających sprawność fizycz-
ną, pamięciową i manualną.
klUB SeNiORa DZiaŁaJą-
CY PRZY DZieNNYM DOMU 
POMOCY SPOŁeCZNeJ 
WRZOS przy ul Edukacji 11 
prowadzi działalność od śro-
dy do piątku godz. od 15-18. 
W klubie są realizowane m.in. 
zajęcia z zakresu gimnastyki, 
treningów pamięci, rękodzie-
ła, relaksacji, cyklicznie odby-
wają się spotkana z ciekawy-
mi ludźmi. Więcej informacji 
– tel. 32/780-40-01 lub bez-
pośrednio w filii DDPS „Wrzos” 
(ul. Edukacji 11).
OŚRODek CHaRYtatYWNO
-SPOŁeCZNY ORatORiUM 
PRZY PaRaFii ŚW. RODZiNY, 
ul Elfów 29.czynny w godz. 
9.30-11.30
Ośrodek ORATORIuM zapra-
sza seniorów po 60. roku ży-
cia do wzięcia udziału w za-
jęciach. celem działalności 
ośrodka jest: integracja i ak-
tywizacja, profilaktyka bez-
pieczeństwa, łamigłówki, 
planszówki, ćwiczenie umy-
słu, spotkania z ciekawymi 

ludźmi, możliwość korzysta-
nia z posiłków (odpłatnie) 
i z salki gimnastycznej.
OŚRODek SeNiORa StOWa-
RZYSZeNia Na RZeCZ eDU-
kaCJi, ROZWOJU i OPieki 
„SeRiO” zaprasza codziennie 
od poniedziałku do piątku se-
niorów siedziby przy ul. Hie-
rowskiego 12, w godz. 8.30–
12.30. codziennie odbywa 
się: gimnastyka, gry towa-
rzyskie, kawiarenka seniora 
oraz różne zajęcia: kulinarno
-zdrowotne, spacery rekrea-
cyjne, ćwiczenia umysłowe, 
czytanie książek, zajęcia ręko-
dzielnicze typu: szycie ręczne, 
szycie na maszynie, malowa-
nie farbami, kompozycje flo-
rystyczne na różne okazje.
StReFa SeNiORa, ul. arka-
dowa 2, codziennie w godz. 
od 8 do 13. Tel. 501-696-644.
1.07 Domowe SPA (godz. 
9.30-11.30), Kółko brydżowe 
(9-12.30), 4.04 Gimnastyka 
seniora (9-9.45 i 10-10.45), 
Kawa czy herbata? (9-12.30), 
5.07 Zajęcia manualne (9-11), 
Gimnastyka dla seniora (11-
11.45 oraz 12-12.45), 6.07 Kół-
ko brydżowe (9.30-12.30), Za-
jęcia manualne (9-10.45), 7.07 
uroda w każdym wieku (9-12), 
Zdrowy kręgosłup (9-10.30 
oraz 10.30-12), 8.07 Domowe 
SPA (godz. 9.30-11.30), Kół-
ko brydżowe (9-12.30), 11.07 
Gimnastyka seniora (9-9.45 
i 10-10.45), Kawa czy herba-
ta? (9-12.30), 12.07 Zajęcia 
manualne (9-11), Gimnastyka 
dla seniora (11-11.45 oraz 12-
12.45), 13.07 Kółko brydżo-

we (9.30-12.30), Gry i zaba-
wy (9.30-11.30), 14.07 uroda 
w każdym wieku (9-12), Pila-
tes dla seniora (9-10.30 oraz 
10.30-12), 15.07 Domowe 
SPA (godz. 9.30-11.30), Kół-
ko brydżowe (9-12.30), 18.07 
Aktywny senior (10-12), Zaję-
cia kulinarne (9-10.30), 19.07 
Zajęcia manualne (9-11) Ba-
danie słuchu (11-13), 20.07 
Kółko brydżowe (9.30-12.30), 
Gry i zabawy (9.30-11.30), 
21.07 uroda w każdym wieku 
(9-12), Nordic walking dla se-
niora (9-10.30 oraz 10.30-12), 
22.07 Domowe SPA (godz. 
9.30-11.30), Kółko brydżowe 
(9-12.30), 25.07 Aktywny se-
nior (10-12), 26.07 Zajęcia ma-
nualne (9-11), Kawa czy her-
bata? (11-12.30), 27.07 Kółko 
brydżowe (9.30-12.30), Gry 
i zabawy (9.30-11.30), 28.07 
Fit Ball dla seniora (9-10.30 
oraz 10.30-12), 29.07 Gry i za-
bawy (9.30-11.30), Kółko bry-
dżowe (9-12.30)
StReFa SeNiORa, ul. Baro-
na 30, czynny w godz. 8-13, 
tel. 500-224-293. Klub czyn-
ny od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-15.
1.07 Zajęcia taneczne dla za-
awansowanych (10-11.30), 
Domowe SPA (9.30-12), 4.07 
Samoobrona (9-11), Gimna-
styka dla seniora (11.15-12, 
12.10-12.55), 5.07 Gimna-
styka dla seniora (8.45-9.30 
i 9.45-10.30). Zajęcia manu-
alne z Anią (11.30-13), 6.07 
uroda w każdym wieku 
(9.30-11), Zajęcia manual-
ne z Wiktorem (11-13), 7.07 

Zajęcia kulinarne (9-11.30), 
Zajęcia taneczne dla począt-
kujących (10-11.30), 8.07 Za-
jęcia taneczne dla zaawanso-
wanych (10-11.30), Domowe 
SPA (9.30-12), 11.07 Samo-
obrona (9-11), Gimnasty-
ka dla seniora (11.15-12, 
12.10-12.55), 12.07 Gimna-
styka dla seniora (8.45-9.30 
i 9.45-1030), 13.07 uroda 
w każdym wieku (9.30-12), 
Kawa czy herbata? (9-12.30), 
14.07 Zajęcia manualne z Olą 
(9-11), Zajęcia taneczne dla 
początkujących (10-11.30), 
15.07 Zajęcia taneczne 
dla zaawansowanych (10-
11.30), Domowe SPA (9.30-
12), 18.07 Kawa czy herbata? 
(9-12.30), Zajęcia kulinarne 
(11-13), 19.07 Aerobik z Syl-
wią (9-10.15), Kawa czy her-
bata? (9-12.30), Zajęcia ma-
nualne z Anią (11-13), 20.07 
Kawa czy herbata? (9-12.30), 
uroda w każdym wieku, 
21.07 Wyjście na basen (10-
12), Zajęcia taneczne dla 
początkujących (10-11.30), 
22.07 Wymian ubrań, Zaję-
cia taneczne dla zaawanso-
wanych (10-11.30), Domowe 
SPA (9.30-12), 25.07 łami-
główki (9.30-12.30), 26.07 
Aerobik z Sylwią (9-10.15), 
Kawa czy herbata? (9-12.30), 
Zajęcia manualne z Anią (11-
13), 27.07 20.07 Kawa czy 
herbata? (9-12.30), uroda 
w każdym wieku (9.30-12), 
Pogadanki regionalne (9-11), 
Zajęcia taneczne dla zaawan-
sowanych (10-11.30).
leszek sobieraj ●

strona seniora 

WaKaCyjne spotKania
gdzie i kiedy WyBRAć SIę W LIPcu?

23 czerwca sala koncertowa Me‑
diateki wypełniła się po brzegi. 
Tego dnia Urząd Miasta Tychy 
obchodził wraz z seniorami dzie‑
sięciolecie miejskiego programu 
Aktywni 60 Plus. Była to okazja 
do podsumowania ostatnich lat 
programu, wysłuchania wykła‑
dów, a także spotkania z wyjąt‑
kowymi seniorkami i seniorami 
oraz poznania ich niezwykłych 
pasji. Tychy to pierwsze miasto 
w województwie śląskim, które 
wprowadziło taki program.

– Seniorzy to bardzo ważna 
i coraz większa grupa miesz‑
kańców naszego miasta. Ty‑
ski program Aktywni 60 Plus 
umożliwia im rozwijanie talen‑
tów i zainteresowań oraz włącza 
osoby starsze zagrożone wyklu‑
czeniem w życie tyskiej społecz‑
ności – mówił Maciej Gramaty‑
ka, zastępca prezydenta miasta 
ds. społecznych. Program działa 

w Tychach od 29 marca 2012 r. 
Jego celem jest m.in. podniesie‑
nie poziomu aktywności i spraw‑
ności starszych mieszkańców, 
zwiększenie uczestnictwa se‑
niorów w wydarzeniach kultu‑
ralnych i sportowych.

Licznie zebrani na sali senio‑
rzy wysłuchali wykładu dr Mo‑
niki Mularskiej‑Kucharek, która 
radziła, jak mieć upływający czas 
po swojej stronie. Bardzo inspi‑
rująca była Hanna Piekarska, 70‑
letnia blogerka, stylistka, model‑
ka, felietonistka, wolontariuszka 
i ambasadorka Głosu Seniora. 
Celebrytka skutecznie przekony‑
wała, że jesień życia to wspaniały 
okres, a bycie babcią nie oznacza 
nudy. Potwierdziło to zaproszone 
małżeństwo: Iwona Węcławowicz 
i Wojciech Węcławowicz. Pan 
Wojciech udowodnił, że nigdy 
nie jest za późno na radykalne 
zmiany w życiu. Będąc w wieku 

senioralnym, postanowił wrócić 
do formy sportowej. Jego meta‑
morfozę obejrzało na YouTu‑
bie już prawie 8 milionów ludzi 
z całego świata. Jako senior wziął 
udział w mistrzostwach świata 
w lekkoatletyce i zdobył srebrny 
medal w pięcioboju.

Ważnym punktem jubileu‑
szowego wydarzenia był pokaz 
mody w wykonaniu tyskich se‑
niorek i seniorów. Kolekcję ubrań 
dostarczyła firma Vitesi. Na za‑
kończenie uczestnicy wydarzenia 
wysłuchali koncertu duetu Que‑
ens of Violin.

Podmiotami zaangażowany‑
mi w program Aktywni 60 Plus 
są instytucje miejskie: Miejskie 
Centrum Kultury, Miejski Ośro‑
dek Sportu i Rekreacji, Teatr 
Mały, Muzeum Miejskie, Wod‑
ny Park Tychy oraz przedsiębior‑
stwa prywatne.
kaMil peszat ●

program aktywni 60 plus ma już dziesięć lat.

inspiracje na kolejną dekadę

Jednym z ciekawszych punktów jubileuszu było spotkanie z  Wojciechem 
Węcławowiczem,	który	jako	senior	przeszedł	niesamowitą	metamorfozę.	
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Operacje jaskry, leczenie od‑
warstwień siatkówki czy no‑
woczesna chirurgia zaćmy 
z wszczepem najwyższej klasy 
soczewek to tylko część z kom‑
pleksowej oferty medycznej Od‑
działu Okulistycznego Szpitala 
Megrez. Doświadczeni lekarze 
specjaliści wspomagani przez 
personel pielęgniarski zajmu‑
ją się kompleksową chirurgią 
przedniego oraz tylnego od‑
cinka oka, realizując także za‑
biegi operacyjnego usunięcia 
skrzydlika, urazów narządu 
wzroku (w tym usuwania ciał 
obcych powstałych np. podczas 
wypadku przy pracy) czy opera‑
cji witrektomii, także u chorych 

z ciężkimi postaciami zapalenia 
wnętrza gałki ocznej.

Oddział dysponuje szeregiem 
wysokiej klasy urządzeń diagno‑
stycznych, takich jak spektralny 
tomograf komputerowy, refrak‑
tometr czy lampa szczelinowa. 
Zabiegi wykonywane są w kli‑

matyzowanej sali operacyjnej, 
a lekarzy wspiera nowoczesny 
i precyzyjny sprzęt, m.in. aparat 
„Constellation” i szerokie spek‑
trum laserów oraz mikroskopów, 
umożliwiających przeprowadza‑
nie nawet najbardziej precyzyj‑
nych operacji. ●

poznajCie oddziały szpitala Megrez
WykWaliFikoWana kadra I NOWOcZESNy SPRZęT WIZyTóWKą TySKIEJ PLAcóWKI.

szpital Megrez W tychach posiada 12 oddziaŁóW specjalistycznych, zapeWniając koMpleksoWą opiekę Medyczną pacjentoM z regionu 
tychóW i okolic. WŚród nich znajdzieMy M.in.: oddziaŁ chirurgii rekonstrukcyjnej narządu ruchu oraz oddziaŁ okulistyczny 
– przyjrzyMy się bliżej tyM MiejscoM!

zd
jęc

ia:
 M

eg
rez

Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu leczy pacjentów z różnymi urazami.
Oddział Okulistyczny dysponuje nowoczesnym wyposażeniem 
diagnostycznym i zapewnia wysoką jakość opieki medycznej.

oddZiał chirurGii rekonstrukcyjnej narZądu ruchu Zaćma, jaskra oraZ inne choroBy ocZu
Specjalizuje się w leczeniu wszel‑
kich schorzeń ortopedycznych 
oraz pomaga chorym po ura‑
zach, takich jak złamania czy 
pęknięcia. Niedawno wprowa‑
dzoną nowością są oczekiwane 
przez pacjentów małoinwazyjne 
zabiegi endoprotezoplastyki bio‑
dra. Polegają one na wszczepie‑
niu specjalnych implantów w tzw. 
dostępie przednim, dzięki czemu 
okres rekonwalescencji po ope‑
racji jest skrócony do minimum, 
a pacjenci mogą wrócić do domu 
nawet po dwóch dniach. Co waż‑
ne, na oddziale znajdują się dwie 
sale operacyjne, gdzie wykony‑
wane są także zabiegi wszczepie‑
nia nowoczesnych endoprotez 

stawu kolanowego, barkowego 
czy skokowego.

nowoczesny sprzęt 
i doświadczona kadra
Wykwalifikowana kadra leka‑
rzy specjalistów z dziedziny or‑
topedii i traumatologii narządu 
ruchu zajmuje się również lecze‑
niem złamań związanych z prze‑
biegiem osteoporozy, deforma‑
cji pierwotnych oraz powstałych 
wskutek urazów czy operacyjnym 
leczeniem ucisków nerwów ob‑
wodowych, takich jak cieśń nad‑
garstka czy zespół kanału Guyo‑
na. Lekarzy w ich pracy wspiera 
fachowy zespół pielęgniarek oraz 
rehabilitantów, którzy pomagają 

pacjentom we wstępnej rekonwa‑
lescencji po operacji.

Oddział korzysta z najnowocześ‑
niejszego sprzętu diagnostyczne‑
go, w tym zakupionego niedawno 
aparatu rentgenowskiego typu C, 
aparatu do trójwymiarowej rekon‑
strukcji układu kostno‑stawowe‑
go czy tomografu komputerowego 
do przeprowadzania nieinwazyjnej 
diagnostyki z wyjątkową dokład‑
nością oraz szybkością przy zasto‑
sowaniu minimalnych dawek pro‑
mieniowania. Co istotne, jeszcze 
w tym roku rozpocznie się kom‑
pleksowa modernizacja oddziału, 
zwiększając jakość świadczonych 
usług medycznych oraz komfort 
hospitalizowanych pacjentów.

ZaPRaSZaMY Na FaCeBOOka SZPitala MegReZ!

Więcej informacji o wszystkich oddziałach oraz komórkach 
Szpitala Megrez w Tychach wraz z numerami telefonów można 
znaleźć na stronie internetowej www.szpitalmegrez.pl w za-
kładce „Komórki organizacyjne”. Zapraszamy także do śledzenia 
oficjalnego profilu szpitala na Facebooku, gdzie publikowane 
są najświeższe informacje o działalności placówki, ciekawostki 
medyczne a także filmy prezentujące szpitalne oddziały.
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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. 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
Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176
Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474
Płytkowanie, malowanie, sufity podwie-
szane, hydraulika Tel: 668 651 688

Meble na wymiar, przeróbki, pomiar GRA-
TIS tel. 691 577 335

Sprzątanie piwnic, ogródków, domów 
tel. 691 577 335

Finanse:

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

praca:

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

nieruchoMoŚci:

WYNAJMĘ

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

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100  
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Tychy, os B, 36,2 m2, 1 piętro, okno bal-
konowe, cena razem z meblami i wypo-
sażeniem, 239.000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-100
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. 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. 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

autoreklama

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

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

LOKALE BIUROWE   od 20 m²

 
Tychy 
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www.tychy.pl

ogłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

Tychy os.L 4 pokoje, 74,8m2, 3 ostatnie 
piętro z dużym balkonem, świetna loka-
lizacja cena 399.000 zł www.ASTON.com.
pl 728-713-101
 Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2, działka nie jest budowlana – te-
reny 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. 147,39 
m2, działka 333 m2, stan developerski, 
nowoczesna bryła, fajny układ pomiesz-
czeń, cena 899.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Lędziny, nowoczesny dom wolnostojący 
do wejścia, pow. 252 m2, działka 1033 
m2, cena 1.350.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Tychy 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 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, 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. 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:

Transport - przeprowadzki - komplekso-
wo tel. 691 577 335

kupię / sprzedaM

Kupię monety „PRL” ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 335

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357
Sprzedam czteroletnią kuchenkę gazowo 
- elektryczną firmy AMICA szerokość 60 
cm. Tel. 604 142 328

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.

 – ZERO ZWROTÓW
– 

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

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

reklama

reklama

Prezydent Miasta Tychy
28 czerwca 2022 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Urbanowickiej, 
Oświęcimskiej i Głównej w Tychach

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXXVIII/730/22 z dnia 28 kwiet-
nia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Urbanowickiej, Oświęcimskiej i Głównej 
w Tychach. [1], [2]
Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 19 lipca 2022 r., z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, 
adresu i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie: [1], [2], [3]

1)  papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 
al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,

2) elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/
skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym,

3) poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się:
1) w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,
2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.
umtychy.pl/w zakładce: Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie prze-
strzenne → 2022 Czerwiec
Informacja	o	ochronie	danych	osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej zakład-
ce Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 2022 Czerwiec 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale Planowania Prze-
strzennego i Urbanistyki. [4], [5].

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

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

Prezydent Miasta Tychy
28 czerwca 2022 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Kolejowej w Tychach

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXXVIII/726/22 z dnia 28 kwiet-
nia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Kolejowej w Tychach. [1], [2]
Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 19 lipca 2022 r., z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, 
adresu i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie: [1], [2], [3]
1) papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bezprzetargowego wydzierżawienia części działki:
– ozn. nr 3586/26 o pow. 3882 m2, 

na cele budowy tymczasowej sieci energetycznej na okres do 3 lat, na rzecz wnioskodawcy.
Długość pasa roboczego przeznaczona do wydzierżawienia wynosi 13,2 mb.

komunikaty
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W BiegU, Na ROWeRZe i W kaJakUFlash

Po raz 15. w Paprocanach odbył się czwórbój MOSiR-u. 
uczestnicy mieli do pokonania 12 km jazdy rowerem, 2 km 
biegu, 400 m (panowie) i 200 m (panie) w kajaku oraz ponownie 
2-kilometrowy bieg. 

Na starcie stanęło 31 zawodniczek i zawodników, 27 
ukończyło zawody. Najlepsi na mecie okazali się: 1. Rafał 
Rakoczy 42.01, 2. Mariusz Ryniak 43,01, 3. Dawid Howis 
(wszyscy Tychy) 44,36. Wśród pań na podium stanęły:  1. 
Ewelina Majewska 45.36, Agnieszka Jakubowska (obie Tychy) 
49,59, 3. Aleksandra Ferdek (Wodzisław) 50,46. Na zdjęciu: 
medalistki 15. edycji czwórboju. ls ●
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Zawodnik MKP Wodnik 29 Ty‑
chy Dawid Wiekiera awansował 
do półfinału wyścigu na 200 m 
stylem klasycznym pływackich 
mistrzostw świata w Budapeszcie 
z 12. wynikiem – 2.10,86. W fina‑
le jednak nie popłynął, bo został 
zdyskwalifikowany.

Tyszanin nie poprawił w pół‑
finale swojego osiągnięcia, uzy‑
skał 2.11,38, ale tuż po zakończe‑
niu wyścigu okazało się, że został 
zdyskwalifikowany. Najszybciej, 
podobnie jak w eliminacjach, po‑
płynął Australijczyk Zac Stub‑
blety‑Cook, który osiągnął czas 
2.06,72.

– Pierwszy raz spotkałem się 
z dyskwalifikacją za coś takiego 
– powiedział trener Marek Mróz. 
– W chwili wykonywania nawro‑
tu Dawid miał wykonać dodat‑
kowy ruch nogą i został ukara‑
ny za niesynchroniczne ułożenie 
nóg. To dla mnie dziwne i tro‑
chę przypomina dyskwalifikację 
w chodzie sportowym. Ten ruch 
ani nie pomógł Dawidowi, ani nie 
przeszkodził innemu pływakowi. 
Jednak na tych mistrzostwach 
było dużo dyskwalifikacji, naj‑

częściej chodziło o tzw. delfino‑
we kopnięcie, które rzeczywiście 
pomaga pływakowi. W przypad‑
ku Dawida nic takiego nie miało 
miejsca. Jeśli chodzi o debiut Da‑
wida w kadrze seniorskiej i mi‑
strzostwach świata w Budapeszcie 
to jestem zadowolony. Jego wynik 
2.10,86 to bardzo dobry rezultat, 
drugi po tym z Grand Prix, kie‑
dy pobił rekord Polski. Dodam, 
że nasz zawodnik był najmłod‑
szy w stawce rywali.

Teraz Dawida Wiekierę czeka 
kilka dni odpoczynku, a potem 
weźmie udział w zgrupowaniu 
i w zawodach kontrolnych w Ate‑
nach przed wyjazdem na mistrzo‑
stwa Europy w Rzymie. ls ●

Po 22 latach Fundacja Gwardii 
Katowice na czele z wiceprezesem 
Śląskiego Związku Kolarskiego 
Bogdanem Szczygłem reaktywuje 
Międzynarodowy Wyścig Kolar‑
ski Kryterium Asów. W tym roku 
odbędą się cztery kryteria, które 
zaliczane będą do wspólnej kla‑
syfikacji, w tym Memoriał Zyg‑
munta Hanusika.

– Bardzo się cieszę, że udało 
nam się wrócić do tej imprezy, któ‑
ra organizowana była przez Gwar‑
dię Katowice od 1954 roku – po‑
wiedział Bogdan Szczygieł. – Przez 
wiele lat Kryterium Asów było 
obok Wyścigu Przyjaźni najważ‑

niejszym wydarzeniem kolarskim 
w regionie, gromadziło na starcie 
najlepszych zawodników z czoło‑
wych klubów. Mam nadzieję, że po‑
woli uda nam się nawiązać do tych 
tradycji. Myślę, że obecna formuła 
czterech kryteriów z łączną klasyfi‑
kacją, nie czasową, ale punktową, 
także będzie ciekawa dla kibiców. 
Dodam, że trzy z naszych kryte‑
riów zaliczane będą do klasyfika‑
cji mistrzostw Polski.

Zawody rozpoczną się 14 lipca 
wyścigiem w Dąbrowie Górniczej. 
Start i metę dla poszczególnych 
grup wiekowych zlokalizowano 
na ul. Sportowej.

15 lipca w Katowicach roze‑
grane zostanie Kryterium Asów 
– od godz. 14. Start i meta będą 
na ul. Trzech Stawów, obok 
parkingu przy „Witamince” 
od strony ul. Francuskiej, trasa 
– po ścieżkach rowerowych i rol‑
kowych oraz deptakach w par‑
ku Dolina Trzech Stawów. 16 
lipca organizatorzy zapraszają 
na Memoriał Zygmunta Hanu‑
sika – od godz. 10 na tej samej 
trasie. Jak już informowaliśmy 
na tradycyjnej trasie Memoria‑
łu w Tychach obywał się będzie 
w tym roku remont nawierzch‑
ni i imprezę odwołano. Ma wró‑

cić do kalendarza w przyszłym 
roku.

Natomiast 17 lipca odbędzie 
się czwarty wyścig Kryterium 
Asów (godz. 10) – Memoriał 
Kazimierza i Stanisława Gazdów 
w Pszczynie. Wszystkie kryteria 
rozgrywane będą w następują‑
cych kategoriach: elita, orlik, ju‑
nior, junior młodszy, młodzik, 
żak, kobiety: elita, juniorka, ju‑
niorka młodsza, młodziczka, ża‑
kini, masters/amator 18‑49, ma‑
sters/amator 50+ oraz dzieci 
w kat. 0‑4, chłopcy 5‑7, dziew‑
częta 5‑7, chłopcy 8‑10, dziew‑
częta 8‑10 lat. ls ●

W minionym sezonie Michał Sło‑
nina wystąpił w barwach OKS Zet 
Tychy w podwójnej roli – piłka‑
rza, a potem trenera, bo po 21. 
kolejce działacze zaproponowali 
mu poprowadzenie drużyny. Pod 
jego kierunkiem Zetka wystąpiła 
w 9 meczach, z których 8 wygrała 
i jeden zremisowała.

„twoje tychy”: jest pan 
zadowolony z gry zespołu 
w zakończonych rozgrywkach?
MiCHaŁ SŁONiNa: – Tak. 
Cały sezon w wykonaniu OKS 
Zet był udany. W pierwszej 
rundzie zanotowaliśmy tylko 
jedną porażkę z Wilkowicami, 
z którymi prowadziliśmy do 70. 
minuty 1:0, ale to oni wygrali 
4:1. Ale potem było jednak aż 
6 remisów i, niestety, czołówka 
zaczęła nam uciekać. Fatalnie 
natomiast rozpoczęliśmy drugą 
rundę, przegrywając 5 meczów 
z rzędu. Tak naprawdę sami nie 
wiedzieliśmy, dlaczego tak się 
dzieje. Minusem na pewno była 
słabsza postawa napastników 
Grzegorza Migdoła i Rafała Pta‑

ka. Poza tym, z uwagi na różne 
obowiązki piłkarzy, mieliśmy 
tylko jeden trening w tygodniu. 
To stanowczo za mało… 
Obejmując drużynę, wiedziałem, 
że z tym zespołem uda nam 
się skutecznie powalczyć. 
Myślę, że dobra gra w drugiej 
części rundy wiosennej to była 
też kwestia zaufania, jakim 
się wzajemnie obdarzyliśmy. 
Przełomowy okazał się mecz 
ze Studzienicami, gdzie po 20 

minutach przegrywaliśmy 0:2, 
by potem wygrać 3:2. Drużyna 
pokazała charakter.

takich meczów było 
więcej. odebraliście szanse 
na mistrzostwo wilkowicom…
– Nasza wygrana z faworyzowa‑
nymi Wilkowicami nie była dla 
mnie zaskoczeniem, bo uważam, 
że OKS Zet ma spory potencjał 
i gdybyśmy trenowali regularnie 
dwa razy w tygodniu, mogli‑
byśmy porządnie zamieszać 
w czołówce. To jest dobry 
prognostyk na kolejny sezon.

w nowym sezonie wraca pan 
zatem do gry?
– Taki jest plan. Kiedy zostałem 
trenerem Zetki, od razu… 
posadziłem się na ławce, 
bo z doświadczenia z hali wiem, 
że granie i trenowanie nie 
do końca idą w parze. Dawałem 
sobie na grę kilkanaście do 20 
minut, żeby nie wyjść z wprawy. 
Wyjątkiem był mecz ze Studzie‑
nicami, gdzie w ogóle było nas 
12 i po prostu musiałem zagrać, 

ale i tak nie do końca, bo chyba 
tylko do 80. minuty. Chcę więc 
wrócić do grania, ale zapewne 
u nowego trenera – Roberta 
Balcerowskiego – będę musiał 
powalczyć o miejsce w pierwszej 
jedenastce.

a co z grą w Gks Futsal?
– Na razie nie było rozmów 
co do przyszłego sezonu. 
Wiem tylko, że zostaje trener 
Bartek Noga i to jest bardzo 
dobra wiadomość. Działacze 
z pewnością mają już plany 
co do składu drużyny, ale ich 
nie jeszcze nie poznałem. 
Na razie zatem zamykam 
w Zetce pewien rozdział 
i chciałbym za pośrednictwem 
„Twoich Tychów” podziękować 
drużynie za te dwa miesiące 
wspólnej pracy tym bardziej, 
że okoliczności niezbyt nam 
sprzyjały. Brak 6 czy 7 zawod‑
ników z podstawowego składu 
spowodował, że pozostali 
musieli po prostu dać z siebie 
wszystko. 
leszek sobieraj ●

serią ośmiu meczów bez porażki OKS Zet Tychy zakończył sezon 2021/2022 w lidze okręgowej.

michał słonina wraca do Gry

Michał Słonina.
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po 22 latach wraca kolarskie kryterium asów – cztery wyścigi w trzech miastach.

memoriał hanusika w katowicach

tyski pływak został zdyskwalifikowany. Za co?

półfinał mŚ wiekiery
W minionym tygodniu zakoń‑
czyli sezon piłkarze drugiej dru‑
żyny GKS Tychy. Sezon to był 
udany, bo zakończony mistrzo‑
stwem swojej grupy IV ligi, choć 
to poczucie nieco popsuły dwa 
mecze barażowe o awans o szcze‑
bel wyżej.

Rywalem drużyny Sebastiana 
Idczaka w walce o III ligę były 
rezerwy wicemistrza Polski, Ra‑
kowa Częstochowa. Po dość wy‑
równanym pierwszym spotka‑
niu, zakończonym minimalnym 
zwycięstwem częstochowian 1:0 
wydawało się, że GKS II ma spo‑
re szanse na podjęcie w rewanżu 
walki i pokuszenie się o sprawie‑
nie niespodzianki.

I tak też było. Wtorkowy 
mecz na bocznym boisku przy 
Stadionie Miejskim przez więk‑
szą część toczył się bez wyraźnej 
przewagi którejś z drużyn, a bez‑

bramkowy remis utrzymywał 
się – mimo okazji z obu stron 
– utrzymywał się bardzo długo. 
Niestety, w ostatnich dziesięciu 
minutach tyszanie musieli się 
odkryć i szukać szansy na gola 
dającego dogrywkę, co przy‑
płacili stratą aż trzech bramek 
w samej końcówce. Z awansu 
do III ligi cieszył się więc fawo‑
ryt z Częstochowy, choć rezultat 
dwumeczu (0:4) w żaden spo‑
sób nie odzwierciedla przebie‑
gu obu spotkań.
gkS ii tYCHY – RakóW ii CZę-
StOCHOWa 0:3 (0:0). Gole: 
Chłód (83’) oraz Zielonka (89’ 
i 90’).
gkS ii tYCHY: Czarnogłowski 
– Rutkowski, Kopczyk, Zaręb‑
ski, Pipia, Dzięgielewski, Kręże‑
lok, Ploch, Paluch (62’ Borzęcki), 
Machowski, Orliński (69’ Rabiej). 
Żółta kartka: Pipia. WW ●

Sobotni mecz Polskiej Futbol Ligi 
miał ogromne znaczenie dla obu 
rywalizujących zespołów – Tychy 
Falcons i Silesia Rebels. Stawką 
rewanżowego meczu o tytuł naj‑
lepszego zespołu na Śląsku był 
bowiem awans do najlepszej 
czwórki sezonu zasadniczego 
i gra w półfinale play off.

Po pierwszej kwarcie, wygranej 
przez Falcons 14:10, druga zakoń‑
czyła się remisem 7:7 i na prze‑
rwę tyskie Sokoły schodziły z pro‑
wadzeniem 21:17. Kluczowa dla 
ostatecznego wyniku okazała się 
trzecia kwarta, po której tysza‑

nie prowadzili już 44:30 i pomi‑
mo przegranej ostatniej kwarty 
(6:14) to oni cieszyli się ze zwy‑
cięstwa 50:44 i awansu do półfi‑
nałów play off, zaplanowanych 
na 9 i 10 lipca. Rywal Tychy Fal‑
cons w półfinale będzie ten sam 
co w roku ubiegłym, czyli Low‑
landers Białystok. Przypomnijmy, 
że w poprzednim sezonie tysza‑
nie pokonali „Ludzi z nizin” 34:15 
i po raz pierwszy w historii zagra‑
li w Polish Bowl – wielkim finale 
rozgrywek PFL, który odbędzie 
się 23 lipca, tradycyjnie w Ząb‑
kach. WW ●

Po porażce 1:3 ze Śląskiem Wroc‑
ław w pierwszym sparingu, pił‑
karze I‑ligowego GKS pojecha‑
li w minioną sobotę do Łodzi, 
gdzie podejmował ich świeżo 
upieczony ekstraklasowicz Wi‑
dzew. Trener Dominik Nowak 
zabrał na tę wyprawę m.in. Patry‑
ka Mikitę i Antonio Domingueza, 
o których pisaliśmy tydzień temu, 
a którzy podpisali już kontrakty 
i są pierwszymi nabytkami GKS 
przed nowym sezonem.

Sparing, w którym przez więk‑
szą część spotkania przeważa‑
li gospodarze, zakończył się re‑
misem 1:1. Gola otwierającego 
wynik zdobył w 42 min. włoski 
napastnik Mattia Montini, a wy‑

równał strzałem z bliska po rzucie 
rożnym Daniel Rumin (78’).

GKS Tychy grał w tym spotka‑
niu w składzie: I połowa: Jałocha 
– Połap, Nedić, Mudimu – Kar‑
gulewicz, Krężelok, Czyżycki, Pi‑
pia – Jaroch, Malec, Mikita. II po‑
łowa: Dana – Mańka, Nedić (61’ 
Mudimu), Szymura – Dzięgielew‑
ski (69’ Machowski), Ploch, Żytek 
– Dominguez, Rumin, Kozina.

W tym tygodniu drużyna tre‑
nera Dominka Nowaka rozegra 
dwa mecze kontrolne. W środę, 
29.06 o godz. 16 Trójkolorowi 
podejmą Garbarnię Kraków, 
a w sobotnie południe (2.07) 
zagrają u siebie ze Skrą Często‑
chowa. WW ●

po zwycięstwie nad Silesia Rebels.

falcons w cZwórce!

drugi sparing pierwszoligowców.

remis w łodZi

przegrane baraże rezerwy.

nie tym raZem

Tym razem tyszanie nie dali rady rywalom z Częstochowy. 
Kolejna szansa na awans – w następnym sezonie.
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rak 21.Vi-22.Vii
Będziesz mieć szczęście do inwestycji. 
Szanse na spory zarobek same wpadną ci 
w ręce. Nie przegap okazji, które czają się 
za rogiem! Następnych może nie być.

leW 23.Vii-22.Viii
Możesz teraz odczuć spadek formy, ale 
i tak na nic poważnego nie będziesz się 
uskarżać. Nie wymagaj teraz od siebie zbyt 
wiele i korzystaj z pięknej pogody.

panna 23.Viii-22.iX
Gwiazdy szepczą, że siedzisz na żyle złota, choć 
jeszcze o tym wcale nie wiesz. Niewykluczone, 
że musisz sięgnąć do dawnych pomysłów, 
bo zbyt pospiesznie z nich zrezygnowałeś.

Waga 23.iX-23.X
Zachowanie równowagi emocjonalnej będzie 
teraz wyzwaniem, gdyż ktoś bliski namiesza 
ci w głowie. Aby zadowolić innych, będziesz 
musiał zrezygnować z własnych potrzeb.

skorpion 24.X-21.Xi
Gwiazdy pomogą ci uzmysłowić sobie, 
że nie warto robić niczego na siłę. uzbrój 
się w cierpliwość i przeczekaj złą passę. 
Na horyzoncie obiecujące zmiany.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Świat wokół ciebie zawiruje! Nie trać 
wiary w siebie, a na pewno wyjdziesz 
na swoje. Koziorożec poprawi ci humor. 
W środę spodziewaj się przychodu.

koziorożec 22.Xii-19.i
Gwiazdy obdarzą cię potężnym zastrzykiem 
energii. To dobra pora na rozpoczęcie 
regularnych ćwiczeń i zadbanie o swoje 
zdrowie, zwłaszcza te psychiczne.

Wodnik 20.i-18.ii
układ planet sprawi, że zaczniesz teraz coraz 
intensywniej myśleć o przyszłości. Twoją 
inspiracją będzie znajomy Lew. On może pomoc 
ci zmierzyć się z Twoimi ograniczeniami.

ryby 19.ii-20.iii
Na horyzoncie niebezpieczeństwo 
konfliktów z bliskimi. Poróżni Was ocena, 
co jest ważne, a co nie. Na szczęście 
po weekendzie wszystko wróci do normy.

baran 21.iii-20.iV
Pieniądze, miłość i trochę wyzwań. czego 
chcieć więcej? Jeśli myślisz o diecie, to teraz 
będzie idealny moment, by ją zacząć. 

byk 21.iV-21.V
W Twoim życiu może pojawić się ktoś, kto 
całkowicie je odmieni. Odpowiedni moment 
na wejście w nowy związek. Wenus zadba 
o Wasze relacje i mocniejsze bicie serca.

bliŹnięta 22.V-20.Vi
W pracy koniecznie zawalcz o swoje. 
Niekomfortowa sytuacja w końcu wyjaśni się 
na Twoją korzyść. Gwiazdy nie pozwolą ci 
niczego odpuścić, więc bierz się do działania.
 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.

Denis jest w schronisku dokładnie 
4 lata. Trafił do nas jako około 10‑
letni pies. Nie wiemy nic na temat 
jego przeszłości… Chłopak dłu‑
go błąkał się po mieście, nikt go 
nie szukał. Czy został wyrzucony? 

Czy się zgubił? Tego nie wiemy 
i pewnie nigdy nie dostaniemy 
odpowiedzi na te pytania.

Co wiemy o Denisie? Jest bar‑
dzo łagodnym starszym panem 
i świetnie dogaduje się z inny‑
mi psiakami. Bardzo ładnie cho‑
dzi na smyczy i spacery z nim 
to prawdziwa przyjemność. Wie‑
my też, że ma chore serduszko 
i w nie najlepszym stanie wątro‑

bę. Codziennie dostaje leki, spe‑
cjalistyczną karmę. Są dni lepsze 
i gorsze… Ale chłopak bardzo 
chce żyć! Nie raz nam to udo‑
wadniał. On potrafi cieszyć się 
każdym dniem.

Czy tak powinna wyglądać 
jego starość? Denis tak bardzo 
potrzebuje kochającej rodziny, 
ciepła domowego ogniska, opie‑
ki… rM ●

CO WieMY O PSie:

iMię: Denis
W tYPie RaSY: mieszaniec
Wiek: ok 14 lat
PŁeć: samiec
Waga: ok 14 kg
NR: 6731
StatUS: do adopcji
PRZYJętY: 28.06.2018
OBeCNie PRZeBYWa: w 
Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
teleFON W SPRaWie 
aDOPCJi: 605 897 607
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Hasło z krzyżówki nr 761: 
WIWAT WAKACJE.

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.

denis

WięCeJ Na WWW.kUltURa.tYCHY.Pl

28 czerWca, wtorek
godz. 12 i 15 – DNI TEATRu MALuTKIEGO: 
„O!” – spektakl Kolektywu NAJNAJlepiej dla 
dzieci z opiekunami (Pasaż Kultury Androme-
da, pl. Baczyńskiego)
godz. 17 – BLIżEJ KINA: „Lot nad kukułczym 
gniazdem” – prelekcja Roberta Dragona i pro-
jekcja filmu (MBP – Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)

30 czerWca, czwartek
godz. 18 – OPROWADZANIE AuTORSKIE 
po wystawie „Barbara Kubska – Zygmunt Kub-
ski. czas nieutracony” (Muzeum Miejskie, pl. 
Wolności 1)

1 lipca, piątek
godz. 20 – MuZycZNE WIEcZORy NAD JE-
ZIOREM – koncert zespołu Los cumbancheros 
Quartet (OW Paprocany)

2 lipca, sobota
godz. 10 i 16 – TROLEJBuSEM Z BLuESEM 
– wycieczka objazdowa śladami Ryśka Riedla 
w ramach Święta Metropolii (zbiórka w holu 
Dworca PKP, ul. Asnyka 1)
godz. 11 i 17 – TyScy HEROSI SPORTu 
– zwiedzanie Tyskiej Galerii Sportu w ra-
mach Święta Metropolii (Tyska Galeria Sportu, 
ul. Edukacji 7)
godz. 11.30 i 13.30 – „uNIKATOWE OSIEDLE 
A – podróż w czasie do lat 50.” – spacer archi-
tektoniczny w ramach Święta Metropolii (zbiór-
ka pod rzeźbą murarki, ul. Andersa)
godz. 13 – „KOŚcIół PW. DucHA ŚW. i jego 
wystrój” – zwiedzanie arcydzieła sztuki sakral-
nej w ramach Święta Metropolii (zbiórka przy 
głównym wejściu do kościoła, ul. Myśliwska 43)

godz. 17 – ETNO DZIKA PLAżA – koncert 
zespołu Fifidroki w ramach Święta Metropolii 
(Dzika Plaża Paprocany)
godz. 18.30 – ETNO DZIKA PLAżA – koncert 
zespołu Klezmafour w ramach Święta Metropo-
lii (Dzika Plaża Paprocany)
godz. 20.30 – ETNO DZIKA PLAżA – koncert 
zespołu Dagadana w ramach Święta Metropolii 
(Dzika Plaża Paprocany)

3 lipca, niedziela
godz. 16 – „DZIEcI Z BuLLERByN” – spektakl 
Teatru Małego w ramach cyklu „Dzieciniec tea-
tralny” (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 17 – ETNO DZIKA PLAżA – koncert ze-
społu Kasia Skiba i Ja (Dzika Plaża Paprocany)
godz. 18.30 – ETNO DZIKA PLAżA – koncert 
Goorala (Dzika Plaża Paprocany)
godz. 17 – ETNO DZIKA PLAżA – koncert ze-
społu Farben Lehre (Dzika Plaża Paprocany)

4 lipca poniedziałek
godz. 18 – ANDROMEDA – KINO, JAKIE ZNA-
My – projekcja filmu „córka” (Pasaż Kultury An-
dromeda, pl. Baczyńskiego)

3 lipca – godz. 17: etno dzika plaża 
– koncert zespoŁu Farben lehre
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