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podróż śladami bluesa
Tyskie mikrowyprawy, zorganizowane z okazji urodzin 
Metropolii, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

sto maratonów w 10 lat
Tyszanin Andrzej Wroński w maju br. 
ukończył swój setny bieg maratoński.

65 lat na 300 stronach
Sześć i pół dekady historii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Tychach wydano w formie książkowej. 5 1410
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jubileusz metropolii i dwudniowa impreza etno dzika plaża zainaugurowały tegoroczne kulturalne lato w mieście.
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muzyczne lato ruszyło
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Smart znaczy pieSzy
Światowej sławy ekspert w dziedzinie mobilności miejskiej i przestrzeni 
Gil Peñalosa spotkał się w Tychach z uczestnikami Metropolitalnych 
Szkół Prototypownia oraz urzędnikami, urbanistami i architektami 
zajmującymi się na co dzień kwestami mobilności miejskiej, projek-
towaniem przestrzeni i zrównoważonym rozwojem miast. str. 7

Skuteczny 
rumin
Piłkarze GKS Tychy rozegrali 
w ubiegłym tygodniu dwa sparin-
gi. Co prawda pierwszy z nich zo-
stał przerwany przez gradobicie 
jeszcze przed końcem I połowy, 
za to ten drugi rozegrali na dłuż-
szym dystansie 4 razy po 30 mi-
nut.

W środowym meczu z Garbar-
nią podopieczni trenera Domi-
nika Nowaka prowadzili już 3:0, 
gdy nad boisko na osiedlu A na-
deszła burza.

Nic natomiast nie przeszko-
dziło piłkarzom w sobotę, kiedy 
pokonali ligowego rywala – Skrę 
Częstochowa 4:1. str.14
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„KEDAR”
Specjalistyczny
Zakład DDD
Tychy, ul. Tołstoja 3A

tel./fax: 32 219 10 53
kom.: 501 685 068
ddd@kedar.com.pl
www.kedar.com.pl

• DEZYNFEKCJA
• DEZYNSEKCJA
• DERATYZACJA
• OZONOWANIE
• MONITORING
• LIKWIDACJA GNIAZD 
OS I SZERSZENI

HACC, GMP/GHP
oraz IPM
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projekt zatytuŁowany 
„tęcza” to nowe dzieŁo 
tyskiego grafika 
Mateusza latochy, 
który od lat graficznie 
na nowo interpretuje 
charakterystyczne 
Miejsca w tychach. 
fotoManipulacji 
poddaŁ urząd Miasta 
tychy, wiadukt przy 
Merino, braMę sŁońca, 
stadion Miejski, klub 
osiedlowy orion czy 
Żyrafę. tyM razeM 
na warsztat wziąŁ 
pawilon usŁugowo-
handlowy „tęcza”.

Mateusz Latocha jest grafikiem 
komputerowym. Specjalizuje 
się w logotypach, druku (rów-
nież produkowaniem nadruków 
na ubrania) i projektach 2D. Gra-
fika komputerowa to nie tylko 
sposób na życie, ale życie samo 
w sobie. Dlatego prócz projek-
tów czysto komercyjnych reali-
zuje projekty artystyczne, które 
sam nazywa fotomanipulacjami. 
– Za materiał wyjściowy służą 
mi zdjęcia przedstawiające praw-
dziwe obiekty, którym staram się 
nadać zupełnie inny wygląd – 
mówi artysta. – Dość często two-
rzę surrealistyczny i apokaliptycz-
ny świat, w którym temat mojej 
pracy jest zniszczony, zapomnia-
ny, wystawiony na degeneracyjny 
upływ czasu – dodaje.

Jego nowa praca jest inspiro-
wana klimatem cyberpunkowej 
grafiki i ma na celu zabrać miesz-
kańców Tychów do Las Vegas. 
Mateusz prace nad swoją futu-
rystyczną wizją rozpoczął po-
nad półtora roku temu. Czasami 
borykał się z brakiem weny, któ-
ra powodowała kilkumiesięczne 
przerwy. Przede wszystkim skru-
pulatnie podchodził do każdego 

szczegółu fotomanipulacji. – Dla 
mnie szczegół jest niesamowicie 
istotny. Przede wszystkim ogrom-
ną wagę przywiązuję do oświet-
lenia i perspektywy. Wielokrot-
nie odwiedzałem to przejście dla 
pieszych, by przyjrzeć się, jak wy-
gląda nocą czy podczas deszczu. 
Gdy postanowiłem do współ-
pracy zaprosić znajomych jako 
modeli, wiedziałem, że chcę ich 
wpisać w obraz z poszanowa-
niem perspektywy. To samo się 
tyczy modeli samochodów. Każ-
dy z nich to w rzeczywistości 
sfotografowany przeze 
mnie samochód mi-
niaturka. Ponadto 
w swojej pracy za-
warłem mnóstwo 
smaczków. Spo-
strzegawcze oko 
dojrzy na przy-
kład czcionkę loga 
Hotelu Tychy, któ-
rą wykorzystałem. 
Dla najbardziej spo-
strzegawczych prze-
widziałem nagrodę. 
Wy s t a r c z y 

pobrać plik z mojego fanpage fa-
cebook.com/SMRdesign) i się do-
kładnie przyjrzeć. Bardzo chciał-
bym podziękować Łukaszowi 
Chełchowskiemu oraz Oberiba 
Studio, od których otrzymałem 
ogromną pomoc – dodaje.

Swego czasu Mateusz Latocha 
zaprezentował swoje portfolio 
na sesji Rady Miasta, zaproszony 
przez przewodniczącą rady Bar-
barę Konieczną. – Osobiście wrę-
czyłem prezydentowi spreparowa-
ny przeze mnie budynek Urzędu 
Miasta wydrukowany na szkle. 
Bardzo mu się spodobał.

Prace Mateusza można zo-
baczyć na stronie smrde-

sign.pl oraz w mediach 
społecznościowych wy-
szukując frazę „samu-
raj design”. 

kaMil peszat ●

sDK „tęcza” W las Vegas
tyski grafik koMputerowy STOSujE TEchNIKę fOTOMANIPuLAcjI I TWORZy cIEKAWE 
DZIEłA.

Wizja okolic Spółdzielczego Domu Kultury „Tęcza” autorstwa Mateusza Latochy.
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Mateusz Latocha.

W środę, 29 czerwca popołudniu 
nad Tychami przeszła burza z na-
walnymi opadami deszczu, gra-
du i silnymi porywami wiatru. W 
wyniku silnego podmuchu jed-
no z drzew przy ul. Begonii prze-
wróciło się i wsparło o budynek 
mieszkalny. Na miejsce zdarzenia 
zadysponowane zostały zastępy 
straży pożarnej oraz miejskiej. 
Strażacy przystąpili do częścio-

wego usuwania korony drzewa 
przy użyciu pilarek łańcucho-
wych z kosza drabiny mechanicz-
nej. Na miejsce zadysponowany 
został dodatkowo podnośnik hy-
drauliczny. Po częściowej wycin-
ce korony drzewa podjęta została 
decyzja o próbie zdjęcia przewró-
conego pnia przy użyciu dźwigu 
przez Specjalistyczną Grupę Ra-
townictwa Technicznego z Dą-

browy Górniczej. Niestety, po-
mimo podjętych nocnych działań 
próba ta nie przyniosła rezultatu. 
Zadecydowano, że dalsze czynno-
ści zostaną przeprowadzone naza-
jutrz. Od godzin porannych aż do 
popołudnia strażacy stopniowo 
usuwali konary drzewa. Nieste-
ty, w wyniku tego zdarzenia dom 
ucierpiał dość poważnie. 
oprac. kp ●

Z końcem czerwca zakończyły się 
prace nad najbardziej zaawanso-
wanym i rozbudowanym syste-
mem sterowania ruchem w Pol-
sce  – ITS Tychy. W poniedziałek, 
w czasie przygotowywania tego 
numeru „TT” do druku, odbyła 

się konferencja prasowa, którą 
otworzył prezydent miasta An-
drzej Dziuba, zaś Dariusz Obcow-
ski (prezes Yunex – wykonawca 
systemu), Artur Kruczek (dy-
rektor Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów) oraz Arkadiusz Bąk 

(zastępca dyrektora do spraw re-
alizacji inwestycji MZUiM) przy-
bliżyli założenia inwestycji oraz 
odpowiadali na pytania dzienni-
karzy. Szerzej temat potraktujemy 
w następnym numerze naszego 
tygodnika.  kp ●

największa inwestycja komunikacyjna ostatnich lat zakończona.

itS już gotowy

Konferencja odbyła się na Stadionie Miejskim, gdzie mieści się „centrum dowodzenia” ITS.

nie tylko zalane ulice i podtopienia skutkiem środowej nawałnicy.

Dwa Dni walki z Drzewem
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Leszek Przyłucki, wędkarz z ty-
skiego koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego wyciągnął z Jezio-
ra Paprocańskiego nie lada sztu-
kę – suma mierzącego 208 cen-
tymetrów! Pan Leszek zazwyczaj 
poluje na drapieżne ryby: szczu-
paki, sandacze czy sumy właśnie. 
– Tego dnia łowiłem na spinning. 
Tak naprawdę każdemu może 
wziąć tak duży okaz. Sztuką 
jednak jest wygranie tej walki 
i wyciągniecie ryby na brzeg. 
Bój trwał ponad godzinę. Przez 
40 minut sum ciągnął moja łód-
kę po całych Paprocanach, aż się 
zmęczył. Dopiero wtedy syste-
matycznie zacząłem holować go. 
W końcu miałem go na wyciąg-
nięcie ręki. Postanowiłem wciąg-
nąć rybę na łódkę. To monstrum 
było ogromne, więc liczyłem się 
z tym, że zamiast ja jego, on mnie 
wciągnie do wody. Nie popełni-

łem jednak błędu i po chwili by-
liśmy na brzegu. Miara pokazała 
208 cm, zaś waga pokazała swoją 
maksymalną wartość (50 kg) i… 
się zepsuła. Po pomiarach ryb-

ka trafiła z powrotem do jezio-
ra To jest moje największe węd-
karskie dokonanie – powiedział 
szczęśliwy wędkarz. 
kp ●

Jeden z naszych czytelników zain-
teresował się oddaniem do użytku 
wiaduktu na ul. Grota-Roweckie-
go. – W mediach podano infor-
mację, że prace zgodnie z ter-
minem powinny się zakończyć 
30 czerwca. Ale to przecież nie 
oznacza, że 1 lipca wiadukt zo-
stanie oddany do użytku. Przecież 
wiadukt musi zostać odebrany 
przez zamawiającego, a później 
przez odpowiedni inspektorat. 
Kiedy więc będziemy mogli sko-
rzystać z wiaduktu? – pyta czy-
telnik.

Jak poinformowała Agnieszka 
Kijas z Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów obecnie na wiadukcie, 
który powstał w ciągu ul. Gro-
ta-Roweckiego, zakończono już 

ostatnie prace wykończeniowe 
i brukarskie.

– Ułożona została także asfal-
towa nawierzchnia. Oznacza to, 
że dotarliśmy do finału inwesty-
cji – zgodnie z umową termin 
ten wyznaczono na 30 czerwca. 
Rozpoczęcie czynności odbioro-
wych nastąpi w terminie 5 dni ro-
boczych, licząc od daty zgłosze-
nia przez wykonawcę gotowości 
do odbioru. Zakończenie czynno-
ści odbiorowych powinno nastąpić 
najpóźniej 21 dnia, licząc od ich 
rozpoczęcia – powiedziała. – Do-
piero po odbiorze końcowym sto-
sowne dokumenty zostaną złożo-
ne do Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego i Woje-
wódzkiego Inspektoratu Nadzo-

ru Budowlanego, celem dokonania 
obowiązkowej kontroli i uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. Ter-
min oddania do użytkowania za-
leży od daty wyznaczenia kontroli 
przez oba urzędy oraz zamknięcia 
procesu kontroli. Właściwy organ 
powinien przeprowadzić kontro-
lę budowy przed upływem 21 dni 
od dnia złożenia wezwania przez 
inwestora.

Póki co wiadukt został na razie 
oddany do użytkowania pieszym. 
Można już nim przechodzić z ul. 
Grota-Roweckiego na ul. Dmow-
skiego. W ciągu pieszym działają 
już także zejścia na perony stacji 
Tychy-Grota Roweckiego, na któ-
rej od 1 lipca ponownie zatrzymu-
ją się pociągi. kaMil peszat ●

Urząd Skarbowy w Tychach za-
chęca wszystkich zainteresowa-
nych nowymi przepisami podat-
kowymi do udziału w bezpłatnym 
cyklu spotkań online na temat 
zmian w systemie podatkowym 
„Niskie podatki”.

Na spotkanie można zapisać się 
przez stronę: www.podatki.gov.pl, 
klikając Niskie podatki, a następ-
nie Webinary.

Spotkania są dedykowane 
przedsiębiorcom, osobom zaj-

mującym się obsługą kadr i płac, 
pracownikom, emerytom, renci-
stom oraz rodzicom.

Jak informuje tyska „skar-
bówka”, działa również Infoli-
nia Krajowej Informacji Skarbo-
wej, konsultanci KIS na bieżąco 
udzielą odpowiedzi na wszystkie 
pytania. Urząd zaprasza również 
do umawiania wizyt za pośred-
nictwem usługi „Umów wizytę 
w urzędzie skarbowym”. 
Mn ●

W czwartek 7 lipca po raz szósty 
odbędzie się Nightskating z wie-
czornym przejazdem rolkarzy 
ulicami Tychów. Start zaplano-
wany jest o godz. 20 przy cen-
trum handlowym Gemini Park. 
Na imprezę zapraszają Miasto 
Tychy, MOSiR Tychy, Agencja 
Promocyjno-Reklamowa NOL-
TYCHY, Stowarzyszenie Kultu-
ralno-Sportowe „Green” oraz Ge-
mini Park Tychy.

Tras a  prze jazdu  l i czy 
ok. 15 km i wyznaczona została 
ulicami: Piłsudskiego, Jaśkowi-

cką, Stoczniowców, Harcerską, 
Begonii, Bocheńskiego, Sien-
kiewicza, al. Bielską, Edukacji, 
Grota Roweckiego, al. Niepod-
ległości, Wyszyńskiego, Armii 
Krajowej, Piłsudskiego i skończy 
się ok. 22.30 przy centrum han-
dlowym Gemini Park. Na trasie 
przejazdu rolkarzy mogą wystą-
pić niewielkie opóźnienia auto-
busów i trolejbusów komunika-
cji miejskiej.

Dla osób, które nie posiadają 
rolek, od godziny 19 na miejscu 
startu dostępna będzie wypoży-

czalnia sprzętu. Kolumnę rolka-
rzy zamknie autobus PKM Tychy, 
do którego mogą wsiąść osoby, 
dla których trasa okaże się zbyt 
wymagająca.

Udział w imprezie jest bezpłat-
ny, jednak wymaga od uczestni-
ków umiejętności sprawnego 
poruszania się na rolkach, zale-
cane jest używanie również kasku 
i ochraniaczy. oprac kp. ●

W minioną sobotę na Paproca-
ny wróciła impreza pod nazwą 
Tyskie Śniadania organizowana 
przez stowarzyszenie Inicjatywa 
Tyska. W tym sezonie śniada-
nia odbędą się jeszcze 16 lipca, 
6 sierpnia i 20 sierpnia w godzi-
nach od 10 do 13.

– Bardzo się cieszę, że wró-
ciliśmy z tą formułą, bo zawsze 
cieszyła się wielkim zaintereso-
waniem. Zapraszam wszystkich 
mieszkańców w wyznaczone wa-
kacyjne soboty – zaprasza prezes 
Inicjatywy Tyskiej Sławomir So-
bociński.

Tyskie Śniadania to nie tylko 
bogata i zdrowa oferta gastrono-
miczna, ale również rozrywkowa 
i edukacyjna. – Staramy się łączyć 
przyjemne z pożytecznym – mówi 
koordynatorka projektu Krystyna 
Leszczyńska. – W tym tygodniu za-
prosiliśmy funkcjonariuszy policji, 
którzy opowiadają o akcji „Kręci 
mnie bezpieczeństwo”. Dzieci mia-
ły okazję porozmawiać z policjan-
tami o bezpiecznym wypoczynku. 
Celem prowadzonej przez mun-
durowych kampanii informacyj-
no-edukacyjnej jest promowanie 
wśród dzieci bezpiecznych zacho-

wań podczas wakacyjnych zabaw. 
Ponadto zaprosiliśmy Katarzynę 
Muchę z Pracowni Artystyczno-
Krawieckiej, która przeprowadzi-
ła warsztaty, dziewczyny z Stage 
Art zapewniły rozrywkę tanecz-
ną, Maciej Budek przeprowadził 
zajęcia Spray for Kids, przedsta-
wiciele TEB Edukacja pletli war-
kocze, obecne również było Ho-
spicjum im. Kaliksta I, Wioleta 
Piróg opowiadała dzieciom baj-
ki, zaś pszczelarz Grzegorz Wań-
czyk z Pasieki Gucio jak zwykle 
opowiadał fascynujące historie 
o pszczołach. kp ●

nie tylko dla przedsiębiorców

poDatki po nowemu

Vi tyski Nightskating.

ulice poD rolki

kondolencje

piesi już przechodzą, samochody muszą poczekać.

kieDy pojeDziemy 
wiaDuktem?

Nowo wybudowany wiadukt w ciągu ulic Grota-Roweckiego i Dmowskiego czeka teraz na odbiory techniczne.
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inicjatywa tyska wraca z wakacyjnym cyklem.

ŚniaDania poD chmurką

piękny okaz wrócił do jeziora Paprocańskiego.

goDzinna walka z Sumem

Podczas Tyskich Śniadań można nie tylko zdrowo zjeść.

Ka
m

il P
es

za
t

ar
c. 

pr
yw

at
ne

4 | 5 lipca 2022 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



piszę do was bo nie możemy 
doprosić się skoszenia trawy 
przed blokami które znajdują 
się w tychach przy ul brzozowej 
od 12-16. przed i za blokami trawa 
sięga do pasa, wrasta na parterze 
do okien, na dowód przesyłam 
zdjęcia. administracja domów 
mieszkalnych twierdzi że do dziś 
nie został rozstrzygnięty przetarg 
– napisał do nas czytelnik z os. b.

ODPOWiaDa KacPeR ZaWi-
SZa Z MiejSKiegO ZaRZą-
Du BuDyNKóW MieSZKal-
Nych W Tychach: – Zgodnie 
z zasadami koszenia trawników 
w mieście Tychy, prace realizo-
wane są po 15 maja, tj. po prze-
kwitnięciu mniszka lekarskie-
go, który ma wiele właściwości 
zdrowotnych. Firma BIO-EKOS 
z którą zawarta była umowa do 31 
maja 2022 r. mimo zobowiązania 

nie wykonała koszenia trawników 
do końca maja br.
Postępowanie przetargowe na kon-
tynuowanie utrzymania terenów 
zielonych, placów, chodników, 
dojazdów do nieruchomości, nie 
zostało rozstrzygnięte w zakłada-
nym terminie ze względu na zło-
żone oferty, które przekraczały 
środki jakimi dysponuje MZBM 
i jakie zostały przyjęte do procedu-
ry przetargowej. W wyniku kolej-
nego postępowania przetargowe-
go został wyłoniony wykonawca, 
z którym zostanie zawarta umowa 
na świadczenie usług od 27 czerw-
ca. W związku z powyższym ocze-
kujemy, że wybrany wykonawca 
przystąpi niezwłocznie do prac 
związanych z utrzymaniem tere-
nów zewnętrznych, w tym kosze-
nia trawników na terenie przy ul. 
Brzozowej 12-16, a także innych 
podwórek na osiedlu B. ls

2 lipca z okazji piątych 
urodzin górnośląsko-
zagŁębiowskiej 
Metropolii 
na wszystkich 
fanów zespoŁu dŻeM 
czekaŁa nie lada 
gratka – „trolejbuseM 
z blueseM”, czyli 
objazdowa wycieczka 
po tychach śladaMi 
legendy polskiego 
rocka. akcja zostaŁa 
zorganizowana 
przez Miasto tychy 
we wspóŁpracy 
z Mck. przewodnikaMi 
w tej wyprawie byli 
Marcin sitko, autor 
ksiąŻek „rysiek riedel 
we wspoMnieniach” 
i sebastian riedel – syn 
nieŻyjącego wokalisty.

Na ludzi czekających na blueso-
wy trolejbus przed dworcem PKP 
czekała mała niespodzianka. Se-
bastian Riedel, czyli syn i dziedzic 
talentu Ryszarda Riedla, wcielił 
się na moment w rolę ojca i za-
śpiewał dwa ikoniczne utwory 
zespołu Dżem – „Czerwony jak 
cegła” oraz „Whisky”. – Wczoraj 
grałem koncert w Toruniu, też tak 
„muzykowałem”, grałem numery 
taty i byłem zaskoczony, że mu-
zyka ojca przyszła aż do Torunia. 
Niemal wszystkie piosenki znali 
– opowiadał Sebastian Riedel.

Plac św. anny – początki zespołu
Bilety na podróż „Trolejbusem 
z bluesem” rozeszły się w cią-
gu kilku godzin. Zainteresowa-
nie wycieczką śladami Ryszarda 
Riedla było ogromne. W celu 
upamiętnienia wybitnego pol-
skiego artysty specjalnie przy-
gotowano jeden z nowoczesnych 
trolejbusów „Gepard”.

Pierwszym przystankiem w po-
dróży z bluesem był plac św. Anny 
i znajdujący się na nim Dom Kul-
tury Górnik. – Tutaj wszystko się 
zaczęło. W tym budynku poznał 
się i ukształtował cały zespół 
Dżem – opowiadał Marcin Sitko. 

– Wiele utworów, które dziś zna-
my i kochamy, powstało właśnie 
w tym miejscu. Najlepiej o ran-
dze tego miejsca niech świadczą 
słowa samego Ryśka Riedla: „Sie-
dzieliśmy w Tychach, próbowali-
śmy i wierzyliśmy, że to w końcu 
musi się udać” – dodawał.

„Pod Jesionami” i teatr mały
Kolejnymi przystankami w ob-
jazdówce z bluesem był uwiecz-
niony w piosence „Jesiony” pub 
Pod Jesionami oraz Teatr Mały, 
w którym doszło do pierwszego 
występu ojca z synem na scenie. 
Przy okazji postoju pod Teatrem 
Małym doszło do spotkania z Ka-
zimierzem Galasiem – autorem 
słów do wielu piosenek zespołu. 
– „Czerwony jak cegła” powstał 
w sali prób Teatru Małego. Słowa 
miałem napisane na kartce, którą 
miałem w kieszeni. Rysiek zaczął 
improwizować bluesa, zabrzmiało 
to nieźle – mówił Galaś. Sebastian 
Riedel również opowiedział swoje 
wspomnienia związane z Teatrem 
Małym. – Chodziłem na te próby 
z tatą. Pamiętam, że mogłem grać 
na bębnach w przerwach między 
próbami. Również tutaj pierwszy 
raz razem zaśpiewaliśmy na sce-
nie. Śpiewaliśmy „Whisky” – opo-
wiadał Sebastian.

Plac Baczyńskiego
Przy okazji przejazdu przez plac 
Baczyńskiego prowadzący wy-
cieczkę Marcin Sitko odniósł się 
do słów Kazimierza Gajera, jed-
nego z przyjaciół Ryszarda Riedla, 
uwiecznionych w swojej książce: 
„Pamiętam, pewnego razu szed-
łem sobie placem Baczyńskie-
go. Ni stąd ni zowąd pojawił się 
na nim Rysiek. Może gdzieś wy-
ruszał lub skądś wracał, bo miał 
ze sobą tobół. Padło w jego stronę 
kilka żartów, a on nam odpowie-
dział: „śmiejcie się, ja i tak wiem, 
że zrobię kiedyś karierę”. Prorocze 
słowa. Kiedy później widziałem 
jak staje się coraz popularniej-
szy, zawsze przypominałem sobie 
tamtą sytuację”. Plac Baczyńskie-
go był ważny dla Ryszarda Riedla. 

Tutaj swoją lokalizację miało kino 
Andromeda, gdzie wraz z synem 
chodził, głównie na westerny.

zdefiniował miasto tychy?
Większość osób niezwiązanych 
z Tychami na pytanie, z czym ko-
jarzy im się miasto odpowiada: 
„browar”, „Tyskie”, „Rysiek Rie-
del”, „hokej”, „fabryka Fiata”. Li-
der zespołu Dżem miał olbrzymi 
wpływ na popkulturę, ale rów-
nież na postrzeganie wizerunku 
miasta. Jak zdaniem swojego po-
tomka zdefiniował Tychy w pa-
mięci ludzi? – Jeżdżąc po Polsce, 
rozmawiając z różnymi ludźmi, 
można usłyszeć, że Tychy koja-
rzą się właśnie z moim tatą. Miło 
mi słyszeć takie słowa, że jego le-
genda wciąż żyje – mówił Seba-
stian Riedel.

stadion miejski
Stadion Miejski przy ul. Eduka-
cji 7 zna niemal każdy miesz-
kaniec Tychów. Ale niewiele 
osób wie lub pamięta, że właś-
nie na tym stadionie swoje kon-
certy niegdyś grał zespół Dżem. 
Był to kolejny przystanek w blu-
esowej podróży śladami Ryśka. 
– Pamiętam te koncerty, jak 
przez mgłę, ale pamiętam. Sce-
na nie była tak kolorowa jak jest 
teraz, to były trochę inne czasy. 
Na trybunach zrobiono specjal-
ną scenę, na której mój tata wraz 
z zespołem koncertowali. Byłem 
trochę rozczarowany, bo liczy-
łem, że scena będzie na mura-
wie, ale wtedy były takie czasy 
– opowiadał Sebastian.

Blok z muralem
Jednym z ostatnich przystanków 
wycieczki był blok przy ul. Fila-
retów 14, gdzie artysta mieszkał. 
Trolejbus na chwilę zatrzymał 
się. Można było wysiąść, zro-
bić sobie zdjęcie pamiątkowe-
go muralu, stworzonego w 2021 
roku i poznać ciekawe aneg-
doty dotyczące życia Ryszarda 
Riedla na osiedlu. – On nie czuł 
się gwiazdą. Z każdym z sąsia-
dów starał się żyć normalnie 

i utrzymywać kontakt. Chodził 
po osiedlu w tym swoim charak-
terystycznym płaszczu i kapelu-
szu. Wieczorami robił sąsiadom 
niespodzianki, związane z kon-
certami na harmonijce – opo-
wiadał Sebastian Riedel.

Pomnik legendy
Ostatnim przystankiem był po-
mnik Ryśka Riedla znajdujący 
się naprzeciwko Urzędu Miasta. 
Tutaj również trolejbus na chwilę 
przystanął. Wszyscy, którzy zare-
zerwowali bilety na podróż mogli 
sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie 
na tle pomnika.

Podróż śladami Ryśka Ried-
la trwała nieco ponad 2 godzi-
ny. Wycieczka cieszyła się tak 
ogromnym zainteresowaniem, 
że organizatorzy zapowiedzieli, 
że być może w przyszłości akcja 
„Trolejbusem z bluesem” zostanie 
powtórzona. Wszyscy, którzy wy-
brali się na spotkanie, otrzyma-
li pamiątkowe bilety z fotografią 
Ryszarda Riedla autorstwa Ma-
cieja Kuszeli.

Zorganizowana przez Urząd 
Miasta i Miejskie Centrum Kul-
tury wycieczka była jedną z pię-
ciu tyskich „mikrowypraw”, to-
warzyszących obchodom 5-lecia 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. Pozostałe wiod-
ły m.in. na osiedle A, do Tyskiej 
Galerii Sportu czy kościoła pw. 
Ducha Świętego.
arkadiusz dębowski ●

czytelnicy pytają

koSzenie przy Brzozowej

reklama

Trolejbus z bluesem podążał śladami Ryszarda Riedla.
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iPoDróż ŚlaDami Bluesa
objazdowa wycieczka TROLEjBuSEM PO TychAch ŚLADAMI RySZARDA RIEDLA.
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Niepubliczne Przedszkole Języko-
we „Smyki” w Tychach uzyskało 
akceptację wniosku i dofinanso-
wanie w ramach Akcji 2 Partner-
stwa na rzecz współpracy w ra-
mach sektora Edukacja szkolna 
w programie Erasmus+.

– Projekt „SMILE – develop-
ment of Social, Math and langua-
ge competence with development 
of Emotional Inteligence” będzie 
realizowany przez 24 miesiące, 
do lutego 2024 roku, nasza pla-
cówka jest koordynatorem głów-
nym i autorem projektu – mówi 
Anna Klimsiak-Czech, dyrektor 
przedszkola „Smyki”. Partnerami 
tyskiej placówki są przedszkola 
z Łotwy, Włoch oraz szkoły pod-
stawowe z oddziałami przedszkol-
nymi z Irlandii i Portugalii.

Głównym celem projektu jest 
wypracowanie wspólnych me-
tod i technik pracy z dziećmi, 
wzmacniających rozwój kom-

petencji matematycznych, ję-
zykowych oraz społecznych 
z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii i dbałości o środowi-
sko naturalne, w tym aranżowa-
nie edukacyjnej i ekologicznej 
przestrzeni wokół nas. Rozwój 
inteligencji emocjonalnej dzie-
ci, umiejętność samoregulacji, 
a także metody pracy z dzieć-
mi rodzin migrantów oraz orga-
nizacja edukacyjnej przestrzeni 
ekologicznej będą wypracowane 
w trakcie działań projektowych. 
W czasie realizacji projektu za-
planowane są edukacyjne wyda-
rzenia lokalne, wymiana know-
how oraz job-shadowing. Projekt 
uzyskał wysoką ocenę ekspertów, 
zwrócono uwagę na jakość pro-
jektu i współpracy.

W pierwszych dniach czerw-
ca odbyło się pierwsze spotkanie 
projektowe w Lizbonie. Podczas 
spotkania partnerzy przedstawi-

li swoje systemy edukacji, odby-
ły się warsztaty nt. inteligencji 
emocjonalnej i mindfulness. 
Nauczyciel języka angielskiego 
Aleksandra Żogała prowadziła 
jedno ze szkoleń, a główny ko-
ordynator dyrektor Anna Klim-
siak-Czech prowadziła szkole-
nia nt. zarządzania, budżetu 
oraz ewaluacji i jakości projek-
tu. – Podczas spotkania ustalo-
no harmonogram, podział za-
dań i omówiono spodziewane 
rezultaty. Dzięki gościnności 
portugalskiej szkoły partner-
skiej mieliśmy okazję zobaczyć 
malownicze zakątki Lizbony 
i miejscowości je otaczające tj. 
Sintra czy Capo da Roca. Cze-
ka nas piękna przygoda pracy 
projektem, współpraca między-
narodowa, rozwój kompetencji 
i bogactwo doświadczeń – pod-
sumowuje dyrektor Anna Klim-
siak-Czech. ww ●

tyskie „smyki” współpracują z partnerami z Włoch, łotwy, Portugalii i Irlandii.

eraSmuS+ w przeDSzkolu

Dzięki programowi Erasmus+ tyskie nauczycielki z przedszkola „Smyki” 
poznają pracę koleżanek z innych krajów europejskich.
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W sobotę, 2 lipca w przycmen-
tarnym kościele Krzyża Świętego 
w dzielnicy Żwaków kilkadzie-
siąt osób wzięło udział w nabo-
żeństwie pogrzebowym, którym 
pożegnaliśmy Martę Fiutek, któ-
ra w wieku 31 lato deszła po wie-
loletnim zmaganiu się z chorobą 
– rdzeniowym zanikiem mięśni. 
Była znaną i lubianą w mieście 
wolontariuszką udzielającą się 
w licznych akcjach charytatyw-
nych.

Do wiadomości publicz-
nej informację o śmierci Mar-
ty podała Fundacja Warto Żyć 

dla Kogoś. Było to 29 czerw-
ca. „Dotarła dziś do nas bar-
dzo smutna wiadomość. Mar-
ta Fiutek wspaniała dziewczyna 
o wielkim sercu, najcudowniej-
sza, pomimo swoich zmagań za-
wsze uśmiechnięta i pogodna, 
dziś postanowiła zrobić nam 
psikusa i zasilić grono anio-
łów. Marta dziękujemy za każdy 
twój dzień, za lekcje, za wska-
zówki, za dobro, które od Cie-
bie biło. Na zawsze w naszych 
sercach. Pomaganie uskrzydla, 
więc niech Twoje skrzydła nio-
są Cię wysoko”.

Tyszanka od lat walczyła 
z nieuleczalną chorobą Werd-
niga Hoffmana, która przykuła 
ja do wózka. W 2015 r. usłyszała 
diagnozę o astmie oskrzelowej, 
również nieuleczalnej. Przez całe 
życie stawiała opór przeciwnoś-
ciom losu angażując się w działa-
nia na rzecz Wielkiej Muzycznej 
Pomocy czy Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W 2018 r. 
osobiście za zaangażowanie po-
dziękował jej Jurek Owsiak. Jak 
wspominała, to spotkanie była 
dla niej spełnieniem marzeń. 
kp

urząd Miasta tychy 
zaMierza wykorzystać 
niezagospodarowaną 
przestrzeń przy ul. 
piŁsudskiego, Między 
halą sportową 
a Mediateką. w pustych 
Murach po planowanyM 
koMpleksie szkóŁ 
Ma powstać tzw. 
tyski hub zielonej 
gospodarki. pieniądze 
na rewitalizację 
obiektu pochodzą 
z funduszu 
sprawiedliwej 
transforMacji. 
caŁkowity koszt 
inwestycji szacowany 
jest na okoŁo 100 Mln zŁ.

Miejsce obok Hali Sportowej 
i Mediateki od wielu lat świeci 
pustkami. Niegdyś miał tam po-
wstać kompleks szkół, później 
mówiło się o nowej siedzibie 
Miejskiego Muzeum w Tychach. 
Z planów jednak zrezygnowano, 
a muzeum ma zostać zlokalizo-
wane w nowym centrum Tychów. 
Hub będzie miejscem, gdzie wy-
najęcie pomieszczenia będzie je-
dynie pewnym formalnym ele-
mentem. W zwykłym biurowcu 
jest tak, że właściciel czy admini-
strator wynajmuje zainteresowa-
nemu pomieszczenie, udostępnia 
możliwość korzystania z toalet, 

windy itp., ale na tym jego dzia-
łanie zwykle się kończy.

multifunkcjonalność
– My chcemy połączyć ze sobą 
wiele funkcji – mówi Jan Co-
fała naczelnik Wydziału Inno-
wacji i Inwestycji Urzędu Mia-
sta Tychy. – Tyski Hub Zielonej 
Gospodarki będzie oczywiście 
przestrzenią open space z moż-
liwością korzystania ze wszyst-
kich dostępnych urządzeń biuro-
wych. Spełni zadania typowego 
inkubatora przedsiębiorczości, 
który pomoże stawiać pierwsze 
kroki młodym przedsiębiorcom, 
wspomoże start-upy organiza-
cyjnie oraz prawnie na począt-
ku ich drogi gospodarczej. Jako 
akcelerator biznesowy wspierać 
będzie start-upy w zakresie po-
zyskiwania finansowania na roz-
wój. Wartością dodaną takiego 
połączenia jest udostępnienie 
podmiotom pewnej ścieżki roz-
woju. Mogą się rozwijać, prze-
chodząc po kolei wszystkie te 
szczeble. Często jest tak, że start-
upowe pomysły małych, nowych 
firm są wykorzystywane komer-
cyjnie przez duże firmy, będące 
na wyższych szczeblach rozwoju. 
Jest to też jedna z ról podmio-
tu zarządzającego hubem, aby 
pomagać w kojarzeniu podmio-
tów. Czasem start-upy rozwijają 
się w pewnym określonym kie-
runku, wiedząc, iż właśnie tego 

oczekują od nich lepiej rozwi-
nięci, z większym potencjałem, 
partnerzy biznesowi, działający 
w ramach hubu – dodaje.

Tyski Hub Zielonej Gospo-
darki to niepowtarzalna okazja 
do nawiązania relacji bizneso-
wych z osobami zaangażowany-
mi we wszelkiego rodzaju działa-
nia klimatyczne. Będzie to forum 
edukacji i wymiany wiedzy, ale 
również miejsce wymiany kontak-
tów, dające możliwość zaaranżo-
wania od zera związanych z tema-
tem inicjatyw takich jak edukacja 
szkolna i pozaszkolna, wdrażanie 
praktycznych działań redukują-
cych ślad węglowy, możliwości 
pozyskiwania funduszy dla pro-
jektów klimatycznych.

Hub dla zielonej przyszłości
Urzędnicy chcą z jednej strony 
przyciągnąć przedsiębiorców, ale 
projekt obejmie również wszyst-
kie strefy aktywności, admini-
stracji publicznej, przedsiębiorstw 
prywatnych, start-upów, być może 
też uczelni, które w swojej działal-
ności kierują się w stronę techno-
logii odpowiadających na zmiany 
klimatyczne. Najprawdopodobniej 
będzie można zasięgnąć w nim 
szczegółowych informacji na temat 
fotowoltaiki i pomp ciepła. Każde-
go roku gmina oferuje mieszkań-
com pomoc, a wciąż nie wszyscy 
tyszanie wiedzą, jak po nią sięgnąć. 
– Chcemy również dotrzeć do mło-
dych ludzi. Bardzo dużo młodych 
mieszkańców Tychów interesuje się 

nowymi technologiami. Chcieliby-
śmy im ułatwić dostęp do nich i po-
szerzyć ich wiedzę – dodaje naczel-
nik Cofała.

Projekt jest skierowany 
do wszystkich mieszkańców Ty-
chów. Tyscy urzędnicy wzorują 
się na rozwiązaniach, które do-
brze prosperują w innych mia-
stach jak np. w Krakowie czy 
w Gliwicach. – Chcielibyśmy 
skorzystać z tych dobrych do-
świadczeń, by w Tychach żyło 
się jak najlepiej. Część budynku 
będzie posiadała pomieszczenia, 
które będzie można na bieżąco 
modyfikować. Z tej inwestycji 
będą korzystać nie tylko przed-
siębiorcy, ale również mieszkań-
cy. W planach była mowa o biu-

rze obsługi klienta, by ułatwić 
dostęp mieszkańcom do jedno-
stek administracji publicznej. 
Większość mieszkańców naszego 
miasta przynajmniej raz w roku 
musi skorzystać z różnego ro-
dzaju instytucji urzędowych. 
Chcielibyśmy im ułatwić dostęp 
do urzędników, ograniczyć kolej-
ki w urzędach i przyśpieszyć czas 
załatwiania niektórych spraw – 
kwituje naczelnik.

Zgodnie z planem w przyszłym 
roku zostanie podpisana umowa 
na przebudowę budynku. Jeże-
li nie będzie problemów z wyło-
nieniem wykonawcy w przetargu, 
pierwsze prace powinny ruszyć 
pod koniec przyszłego roku.
arkadiusz dębowski ●

tysKi HuB zieloneJ gosPoDarKi
nowy projekt POZWOLI ZAGOSPODAROWAć PRZESTRZEń POMIęDZy MEDIATEKą A hALą SPORTOWą.

Przestrzeń do wykorzystania w ramach Tyskiego Zielonego Hubu.
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Pożegnaliśmy znaną wolontariuszkę.

Dziewczyna o wielkim Sercu
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światowej sŁawy 
ekspert w dziedzinie 
Mobilności Miejskiej 
i przestrzeni gil 
peñalosa spotkaŁ 
się w tychach 
z uczestnikaMi 
Metropolitalnych 
szkóŁ prototypownia 
oraz urzędnikaMi, 
urbanistaMi 
i architektaMi 
zajMującyMi się 
na co dzień kwestaMi 
Mobilności Miejskiej, 
projektowanieM 
przestrzeni 
i zrównowaŻonyM 
rozwojeM Miast.

Wydarzenie było zorganizowane 
w ramach trwającego w Katowi-
cach Światowego Forum Miej-
skiego (World Urban Forum) 
organizowanym przez Górnoślą-
sko-Zagłębiowską Metropolię.

miejski rewolucjonista
Gil Peñalosa, to światowej sławy 
ekspert w dziedzinie mobilności 
miejskiej i przestrzeni. Rozgłos 
zyskał jako współtwórca słyn-
nej rewolucji miejskiej w Bogo-
cie na przełomie wieków, dzięki 
której w mieście zaszły ogromne 
zmiany w układzie transporto-
wym oraz nastąpiła znaczna po-
prawa jakości życia. – Zrównowa-
żony transport powinien przede 
wszystkim zapewniać jak najlep-
sze warunki komunikacji pieszej. 
To nie ludzie mają pracować dla 
technologii, ale technologia dla 
ludzi – twierdzi. Jest założycie-
lem i prezesem zarządu organi-
zacji 8-80 Cities, propagującej 
tworzenie miejsc przyjaznych 
zarówno dla ośmio- jak i osiem-
dziesięciolatków, prezesem World 
Urban Parks oraz ekspertem ds. 
mobilności miejskiej i zaangażo-
wania obywatelskiego w pracowni 
architektonicznej Jana Gehla.

– Bardzo się cieszę że możemy 
wysłuchać zajmującego wykładu 
światowej sławy eksperta – mówi-

ła Hanna Skoczylas, zastępca pre-
zydenta Tychów ds. zrównowa-
żonego rozwoju, która otworzyła 
spotkanie. – Nasz gość jest twór-
cą prostych, przejrzystych rozwią-
zań dla mieszkańców w miastach 
na całym świecie, z których rów-
nież my Polacy czerpiemy wzor-
ce i staramy się, by przestrzenie 
miejskie były modernizowane 
tak, by nie wykluczały i służyły 
wszystkim korzystającym z nich 
społecznościom – dodała.

smart city to zieleń i transport
Gość w swoim wystąpieniu 
zaprezentował inną, niż po-
wszechnie przyjmowana, filozo-
fię „inteligentnego miasta”. Jego 
propozycja, zamiast na rozwią-
zaniach technologicznych, opiera 
się na powszechnej dostępności 
terenów zielonych, dobrze zor-
ganizowanym transporcie pub-
licznym i udogodnieniach dla 
najsłabszych uczestników ruchu, 
poprawiających wygodę i bezpie-
czeństwo poruszania się pieszo.

– Naturalnym sposobem prze-
mieszczania się dla ptaka jest la-
tanie, dla ryby pływanie, zaś dla 
człowieka jest to chodzenie. Dla-
tego powinniśmy promować ten 
sposób transportu projektując 
miasta tak, aby w 15 minut, każ-
dy, powtarzam: każdy mieszkaniec 
tj. senior jak i dziecko, mógł do-
trzeć do najważniejszych punk-
tów. Inteligentne miasto to takie 
miejsce, gdzie życie społeczne 
może toczyć się na chodnikach. 
Dobrym przykładem jest Bogota, 
gdzie po zamknięciu ulic dla ru-
chu samochodowego życie miesz-
kańców przenosiło się na uzyska-
ne w ten sposób nowe, miejskie 
przestrzenie. Powiecie, że Bogota 
to zły przykład, bo to z zupełnie 
innej strefy kulturowej. To samo 
zaobserwowaliśmy w Paryżu czy 
Kopenhadze. Zamknięte ulice 
zmieniają się w miejsce spotkań 
i integracji mieszkańców. Smart 
city to takie miasto, w którym 
ludzie mają gdzie się spotykać. 
To zmienia ich zachowania. Inte-

gracja społeczna polega na tym, 
że ludzie nie tylko mieszkają 
w tych samych budynkach i po-
syłają dzieci do tych samych szkół, 
ale i kontaktują się ze sobą i two-
rzą relacje. To nie zadzieje się, gdy 
nie stworzymy do tego przestrzeni. 
W prawdziwym smart city każdy 
mieszkaniec ma park w odległości 
wygodnego dojścia pieszego. Tere-
ny zielone poprawiają jakość ży-
cia, są miejscami spotkań, kontak-
tu z naturą, sprzyjają socjalizacji 
oraz aktywności fizycznej. Są też 
miejscami do zabawy dla dzieci, 
które uczą się w nich podstaw ży-
cia – mówił ekspert.

Obecnie w miastach na całym 
świecie żyje 3,5 mld ludzi. W cią-
gu 40 lat liczba ta, zarówno z po-
wodu przyrostu naturalnego jak 
i rosnącej średniej długości ży-
cia, prawdopodobnie się podwoi. 
Sposób rozbudowywania miast 
będzie musiał różnić się od tego 
stosowanego w ostatnich kilku-
dziesięciu latach. – Opieranie po-
lityki transportowej na samocho-
dzie, jak w latach 50., 60. i 70., 
nie ma sensu. Te same proble-
my występują zarówno w kra-
jach wysoko rozwiniętych, jak 
i w Rosji, Chinach czy Indiach. 
Na przykład w Japonii kupu-
jąc samochód musisz udowod-
nić, że masz wykupione miej-
sce parkingowe, to jest świetne 
podejście. Powinniśmy uczynić 
chodzenie po mieście przyjem-
nym, a nawet radosnym. Przede 
wszystkim jednak miasto powin-
no być bezpieczne dla pieszego 
i to zarówno zimą jak i latem – 
dowodził Peñalosa.

Podczas swojego wystąpie-
nia Peñalosa wielokrotnie wra-
cał do zagadnienia związane-
go z transportem. Według niego 
rower jest najlepszym środkiem 
transportu, który powinien być 
dominujący w każdym mie-
ście przyszłości. Zwrócił uwagę, 
że wciąż żyjemy w rzeczywistości, 
w której miasta projektuje się dla 
samochodów, nie zaś dla pieszych 
czy rowerzystów.

Prelegent podkreślił, że pro-
jektując miasta powinniśmy brać 
po uwagę: zdrowie, równość 
(grup społecznych w nich za-
mieszkujących) i zrównoważony 
rozwój. Miasta przyszłości po-
winny jego zdaniem funkcjono-
wać w modelu 8-80.

Prezentacje miast
Podczas spotkania urbaniści 
z Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii, przedstawili cieka-
we pomysły z Gliwic, Dąbrowy 
Górniczej, Bytomia i Tychów. 
Zaprezentowali swoje doświad-
czenia i plany związane z mo-
bilnością miejską, projektowa-
niem przestrzeni przyjaznej dla 
mieszkańców i ogólnie rozumia-
nym zrównoważonym rozwojem 

miast. W Bytomiu, mając zale-
dwie 70 tys. zł w budżecie, prze-
modelowano ul. Miarki za po-
mocą znaków poziomych, dzięki 
czemu ograniczono średnią pręd-
kość z 61 km/h do 41 km/h przy 
ograniczeniu do 50 km/h. Pomysł 
spotkał się z ogromną aprobatą 
mieszkańców, którzy odnotowa-
li zmniejszenie hałasu w swoich 
domach. W Gliwicach na sta-
rówce zastosowano Strefę Ogra-
niczonej Dostępności dla samo-
chodów. Niemożliwy jest postój 
samochodów mieszkańców na za-
mkniętych uliczkach dłużej niż 
przez kwadrans. – Rozwiązanie 
ma wpłynąć na poprawę bezpie-
czeństwa pieszych, pojawią się 
też większe możliwości dalszego 
atrakcyjnego zagospodarowywa-
nia tej wyjątkowej części Gliwic 
– słyszeliśmy podczas prezenta-
cji. Dąbrowa Górnicza zmaga się 
z problemem kładki dla pieszych. 
Z jednej strony funkcjonująca 
tam winda nie działa (jak usły-
szeliśmy) przez 300 dni w roku, 
z drugiej zaś kładki dla pieszych 
to archaiczne rozwiązanie, któ-
re nie powinno mieć racji bytu 
w nowoczesnych miastach.

centrum i its
Tyscy urzędnicy: Agnieszka Ki-
jas z Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów oraz Michał Lorbiecki 
z Urzędu Miasta zaprezentowali 
najważniejsze projekty aktualnie 
prowadzone w mieście. Oczy-
wiście sporo „czasu antenowe-

go” otrzymało planowane nowe 
centrum Tychów, które powsta-
nie przy al. Jana Pawła II w miej-
scu, gdzie kiedyś było targowisko. 
Michał Lorbiecki, autor projektu, 
przybliżył założenia, które wpisy-
wały się w standardy i wizje, o któ-
rych mówił Gil Peñalosa. Sami ty-
szanie w ankietach zdecydowali, 
że transport w centrum powinien 
odbywać się pieszo i tylko pieszo 
lub pieszy powinien być uprzywi-
lejowany. – Nowe centrum miasta 
to przede wszystkim system tęt-
niących życiem przestrzeni pub-
licznych oparty na Osi Zielonej, 
łączącej północną i południową 
część miasta, a także odmienionej 
alei Jana Pawła II, która z tranzy-
towej arterii zmieni się w miejską 
ulicę. Prowadzić one będą do naj-
ważniejszego miejsca w centrum: 
dużego, zielonego i wielofunk-
cyjnego placu ogólnomiejskiego. 
Razem z deptakami i mniejszym 
placem łączyć się będą w sieć in-
tegrującą miasto miejscami spot-
kań, spędzania wolnego czasu, 
zabawy i odpoczynku – mówił 
Michał Lorbiecki. Drugim tema-
tem było zakończenie projektu 
ITS, któremu poświęcimy wię-
cej miejsca w kolejnym numerze 
„Twoich Tychów”.

– Podczas dzisiejszego spot-
kania było bardzo dużo dobrych 
przykładów miejskich projektów. 
Cieszy entuzjazm w działaniach. 
To była dobra wymiana doświad-
czeń – podsumował Gil Peñalosa. 
kaMil peszat ●

smart znaczy Pieszy
światowej sŁawy ekspert DORADZAł uRBANISTOM. 

reklama

Uczestnicy spotkania – urzędnicy, architekci i urbaniści – na pamiątkowym zdjęciu, które wraz z Gilem Peñalosą zrobili sobie na pl. Baczyńskiego.

Ekspert z Bogoty przedstawił w Tychach wizję nowoczesnego miasta.
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w Miniony piątek, 1 lipca 
odbyŁa się inauguracja 
Muzycznych wieczorów 
nad jezioreM – cyklu 
iMprez, które wpisują 
się w tegoroczny 
prograM akcji tychy 
na lato. w tyM roku, jak 
w latach poprzednich, 
zrezygnowano 
z organizowania 
dni Miasta na rzecz 
kilku Mniejszych 
wakacyjnych cykli.

Jednym z nich są wspomniane 
Muzyczne Wieczory nad Jezio-
rem. Pierwszą propozycją Miej-
skiego Centrum Kultury był ze-
spół Los Cumbancheros grający 
gorące rytmy latino. Kilkaset 
osób dało się ponieść muzykom 
z Francji, którzy pokochali po-
łudniowoamerykański styl mu-
zyczny. Na pół godziny przed 
wydarzeniem zabrakło miejsc 
na leżakach. Co ciekawe, kwa-
drans po rozpoczęciu koncertu 
leżaki były… puste, a miejsca bra-
kowało na placu przed sceną.

tyszanie mają wybór
– Zdecydowaliśmy się konty-
nuować formułę rozproszonych 
imprez – mówi Małgorzata Król, 
dyrektor Miejskiego Centrum 
Kultury. – Wiem, że duże Dni 
Miasta z gwiazdami mają swoich 
zwolenników, jednak do podjęcia 
tej decyzji przekonały nas liczby. 
W najlepszym roku w dwudnio-
wych Dniach Miasta udział wzię-
ło ok. 20 tys. osób. W minionym 
roku przy tym samym budżecie, 
organizując cykliczne, ale mniej-
sze wydarzenia, przyciągnęliśmy 
ponad 80 tys. mieszkańców. Z tego 
powodu zdecydowaliśmy się kon-
tynuować wcześniej obraną dro-
gę. Poza tym mamy to szczęście, 
że mieszkamy w świetnie skomu-
nikowanej Metropolii. Jeżeli ktoś 
ma ochotę na koncert z wielki-
mi gwiazdami, to może udać się 
do sąsiedniego miasta. Jeżeli zaś 
woli bawić się w mniejszym ka-
meralnym gronie, to ma dzięki 
temu wybór. W tym roku konty-
nuujemy Muzyczne Wieczory nad 
Jeziorem, czyli letni cykl koncer-
tów z muzyką na żywo. Odbywać 
się one będą w każdy piątek wa-
kacji na terenie Ośrodka Wypo-

czynkowego Paprocany. Program 
został ułożony w zgodzie z przy-
świecającą cyklowi ideą chilloutu 
i relaksu. Wyjątkowy klimat wie-
czorów zapewnia nie tylko pięk-
na sceneria w postaci zachodów 
słońca odbijających się w tafli je-
ziora, ale również całe spektrum 
muzycznych gatunków. Z kolei 
Wakacyjny Muzycznik to pro-
pozycja koncertów muzyki ka-
meralnej o zróżnicowanej tema-
tyce i edukacyjnym charakterze. 
Cykl skierowany jest do dzieci 
i rodzin spędzających czas waka-
cyjny w mieście. Będzie odbywać 
się w plenerze, w Parku Miejskim 
Solidarności w formie cotygo-
dniowych niedzielnych spotkań 
z muzyką i oprawą słowną. Uzu-
pełnieniem koncertów będą ani-
macje odbywające się bezpośred-
nio po koncertach, dzięki czemu 
całość spotkań będzie stanowić 
przemyślany i oryginalny sposób 
na spędzenie rodzinnego czasu 
i przy okazji zdobycie wiedzy mu-
zycznej – dodaje dyrektor Król.

W mieście nie ma nudy
Dla osób, które lato będą spędzać 
w mieście, tyskie instytucje przy-
gotowały bogaty program wsze-
lakich ofert. Muzeum Miejskie 
w miniony weekend przepro-
wadziło spacer architektoniczny 
„Unikatowe osiedle A – podróż 
w czasie do lat 50.” i zwiedzanie 
kościoła pw. Ducha Świętego. 
W kolejnych tygodniach odbę-
dzie się spacer architektoniczny 
„Na południe! Tyska architektura 
i urbanistyka lat 70. i 80” czy opro-
wadzanie autorskie po wystawie 
„Barbara Kubska – Zygmunt Kub-
ski. Czas nieutracony”. Tyska Gale-
ria Sportu zaprasza na zwiedzanie 
dla najmłodszych w języku ukra-
ińskim „Sąsiedzi” czy spotkanie  
z nowymi trenerami piłkarskiego 
GKS Tychy Dominikiem Nowa-
kiem i Andrzejem Bledzewskim. 
Ponadto cyklicznie odbywać się 
będą Tyskie Śniadania (o których 
szerzej piszemy na str. 4).

sport to zdrowie
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji wznowił stałe wakacyjne 
punkty w swoim programie. I tak 
w środy i piątki zaprasza na obiekt 
przy ul. Brzozowej 2 na bezpłatne 
zajęcia sportowe dla mieszkań-

ców. We wtorki, czwartki i soboty 
na trawniku przy boisku głównym 
na terenie Kompleksu Sportowe-
go Paprocany tyszanie poćwiczą 
jogę, a w niedzielę na trawni-
ku przy boisku do koszykówki 
tai chi. Ponadto w poniedziałki, 
czwartki i piątki na boisku wie-
lofunkcyjnym w przy zbiegu ul. 
Nowej i Zgody odbędą się zajęcia 
zumby dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych. Od 1 lipca ruszyła kolej-
na edycja Extreme City, podczas 
której w skateparku Dolina Ja-
worek prowadzone będą w każ-
dy piątek szkolenia i nauka jaz-
dy z instruktorami: na rolkach, 
deskorolkach i hulajkach. Tyski 
Zakład Usług Komunalnych wraz 
z Fit Tyskie zaprasza na zajęcia 
sportowo-rekreacyjne na świe 
żym powietrzu w dwóch tyskich 
parkach – w Parku Suble oraz 
w Rodzinnym Parku bł. Karoliny. 
Zajęcia będą odbywać się cyklicz-
nie w każdą bezdeszczową środę 
w Parku Południowym (obok tęż-
ni) o godz. 19 i sobotę w Parku 
Suble (obok placu zabaw) o godz. 
8.30. Amatorzy jazdy na rowe-
rach nie powinni przegapić Ro-
werowego Zlotu Gwieździstego 

w Paprocanach na Dzikiej Plaży. 
Będzie to podsumowanie rywa-
lizacji Rowerowej Stolicy Polski, 
podczas którego odbędzie się 
wręczenie nagród.

lato w teatrze i pod chmurką
Teatr Mały ledwo zakończył nie-
dawno Festiwal Malutki, a już 
wakacje rozpoczął spektaklem 
„Dzieci z Bullerbyn” oraz poka-
zem filmowym w Pasażu Kultury 
Andromeda. Przed nami jeszcze 
spektakl „Jezioro wrażeń” będący 
finałem dwutygodniowych war-
sztatów edukacyjno-teatralnych 
prowadzonych w Teatrze Małym 
w ramach projektu Lato w Tea-
trze. Kolejne projekcje filmów 
to m.in. „Lato’85” i „Najgorszy 
człowiek na świecie, „Szef roku” 
oraz spektakl na dziedzińcu te-
atralnym „Szewczyk Dratewka” 
w wykonaniu Teatru Lalki i Ak-
tora z Wałbrzycha.

Tegoroczne lato zdecydowanie 
upłynie pod znakiem srebrnego 
ekranu, bowiem wrócił cykl kina 
plenerowego FreeLove w ogro-
dach MCK, gdzie już wyświetlono 
„Weselny toast”, a przed nami se-
anse „C’mon C’mon”, „Aida” czy 

„W sieci”. Ponadto w Parku Gór-
niczym na osiedlu A odbędzie się 
pokaz plenerowy „Pinokia”. Miej-
ska Galeria Sztuki Obok zaprasza 
natomiast na wystawę prac Ewy 
Kozery „W moim ogrodzie”, któ-
ra potrwa do 22 lipca.

Półkolonie
TSM Oskard w ramach akcji 
„Lato 2022” organizuje pół-
kolonie dla dzieci i młodzieży. 
W programie przewiduje się: 
wyjścia na basen i do kina, wy-
cieczki autokarowe, warszta-
ty plastyczne, konkursy i tur-
nieje, wycieczki piesze, zajęcia 
plastyczno-techniczne, zajęcia 
na kręgielni, zajęcia ruchowe, 
sportowe, pedagogikę zabawy, 
spotkania z ciekawymi ludźmi. 
Fachową opiekę nad uczestnika 
mi półkolonii sprawować będzie 
kadra pracownicza Działu Spo-
łeczno-Kulturalnego. Pierwszy 
turnus  w klubach osiedlowych 
„Magdalena”, „Orion”, „Regina”, 
„Uszatek” oraz w SDK „Tęcza” 
już za nami. Kolejne zaplano-
wano w terminach: 2. turnus 
04.07 – 08.07 kluby osiedlowe: 
„Magdalena”, „Orion”, „Regina”, 

„Uszatek” oraz SDK „Tęcza”; 
3. turnus 11.07 – 15.07 kluby 
osiedlowe:  „Magdalena”, „Re-
gina”, „Uszatek”; 4. turnus 18.07 
– 22.07 kluby osiedlowe:  „Mag-
dalena”, „Regina”, „Uszatek”, 5. 
turnus 25.07 – 29.07 klub osied-
lowy „Orion” oraz SDK „Tęcza”; 
6. turnus 01.08 – 05.08 klub 
osiedlowy „Orion” oraz SDK „Tę-
cza”. Więcej informacji: +48 32 
227 58 12; e-mail: aneta.mlas@
oskard.tychy.pl.

Na Wodne Półkolonie Lato 
2022 zaprasza Wodny Park Ty-
chy. Nauka pływania pod okiem 
doświadczonych instruktorów, 
wyjścia do kina, na kręgle, sur-
fing czy wizyty w Wodnej Aka-
demii – to główne atrakcje. Wod-
ne Półkolonie 2022 to propozycja 
półkolonii letnich Wodnego Par-
ku Tychy dla dzieci i młodzieży 
w wieku 8-15 lat. Zaplanowano 
cztery turnusy: 4-8 lipca, 18-22 
lipca, 1-5 sierpnia, 22-26 sierp-
nia. Koszt turnusu z nauką i do-
skonaleniem pływania to 899 zł 
za dziecko. Każdego dnia serwo-
wane będzie śniadanie i obiad. 
Ubezpieczenie jest w cenie. kp ●

BaW się latem W tycHacH!
w Miejsce dawnego święta Miasta MAMy KILKANAŚcIE MNIEjSZych IMPREZ.

Festiwal Etno Dzika Plaża rozpoczął w miniony weekend cykl letnich imprez w Tychach.

Na scenie Muzycznych Wieczorów nad Jeziorem wystąpił zespół Cumbancheros. W plenerze można nie tylko posłuchać koncertu, ale i potańczyć.
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Tychy Na laTO 2022

SPeKTaKle, KONceRTy, SPOTKaNia:
8 liPca godz. 20 – OW Paprocany – Grzegorz Kapołka Trio (Muzyczne Wieczory nad jeziorem)
9 liPca godz. 21.30 – ogród McK – „c’mon c’mon” (film plenerowy)
15 liPca godz. 20 – OW Paprocany – Parnas Brass Band (Muzyczne Wieczory nad jeziorem)
17 liPca godz.16 – Park Miejski Solidarności – Podróż przez wieki (Wakacyjny Muzycznik)
17 liPca godz. 17 – Teatr Mały – „jezioro wrażeń” (spektakl)
18 liPca godz. 18 – Pasaż Kultury Andromeda – „Lato ’85” (film)
22 liPca godz. 20 – OW Paprocany – Siergiej Wowkotrub Gypsy Swing Quartet (Muzyczne Wie-
czory nad jeziorem)
23 liPca godz. 21 – ogród McK – „Aida” (film plenerowy)
24 liPca godz.16 – Park Miejski Solidarności – Super podróż z superbohaterami (Wakacyjny 
Muzycznik)
29 liPca godz. 20 – OW Paprocany – INDIALucIA (Muzyczne Wieczory nad jeziorem)
31 liPca godz.16 – Park Miejski Solidarności – Podróż z nutami w walizce (Wakacyjny Muzycznik)
5 SieRPNia godz. 20 – OW Paprocany – Marcin Pater Trio (Muzyczne Wieczory nad jeziorem)
6 SieRPNia godz. 20.30 – ogród McK – „W co grają ludzie” (film plenerowy)
7 SieRPNia godz. 16 – Park Miejski Solidarności – Podróż do krainy tańca (Wakacyjny Muzycznik)
8 SieRPNia godz. 18 – Pasaż Kultury Andromeda – „Najgorszy człowiek na świecie” (film)
8 SieRPNia godz. 20.30 – ogród McK – „W sieci” (film plenerowy)
9 SieRPNia godz. 18.30-20 – Tyska Galeria Sportu – Spotkanie z nowymi trenerami GKS Tychy
12 SieRPNia godz. 20 – OW Paprocany – AQuartet (Muzyczne Wieczory nad jeziorem)
14 SieRPNia godz.16 – Park Miejski Solidarności – Romantyczna podróż, czyli lato z Adasiem 
i Marylką (Wakacyjny Muzycznik)
19 SieRPNia godz. 20 – OW Paprocany – Marta Śliwa (Muzyczne Wieczory nad jeziorem)
19 DO 21 SieRPNia – OW Paprocany, Teatr Mały w Tychach, Dzika Plaża Paprocany – festiwal 
Szantowy Port Pieśni Pracy
21 SieRPNia godz. 15-16 – Tyska Galeria Sportu – uhonorowanie jana Dery w Alei Gwiazd TGS
21 SieRPNia godz.16 – Park Miejski Solidarności – Podróż pomiędzy wierszami (Wakacyjny 
Muzycznik)
21 SieRPNia godz. 16 – Dzieciniec Teatru Małego – „Szewczyk Dratewka” (spektakl)
26 SieRPNia godz. 20 – OW Paprocany – STEchEK (Muzyczne Wieczory nad jeziorem)
28 SieRPNia godz.16 – Park Miejski Solidarności – Kosmiczna podróż (Wakacyjny Muzycznik)
29 SieRPNia godz. 18 – Pasaż Kultury Andromeda – „Szef roku” (film)
2 WRZeśNia godz. 20 – ogród McK – „Na rauszu” (film plenerowy)

WaRSZTaTy i Zajęcia KReaTyWNe
5, 12, 19, 26 liPca godz. 16-19 – plac zabaw przy ul. Nowej – Animacje dla dzieci w plenerze
07, 14, 21, 28 liPca godz. 16-19 – plac zabaw przy ul. Legionów Polskich 16 – cykl animacji dla 
dzieci na os. L
9 liPca godz. 17 – Muzeum Miejskie – Album dla Zygmunta (cykl warsztatów)
10 liPca godz. 12 – Teatr Mały – hałasowo (warsztaty rodzinne)
14 liPca godz. 11–12 – Korty ul. Edukacji 23 – Tenis bez tajemnic (spotkanie)
17 liPca godz. 12 – Teatr Mały – Idziemy w gości do radości (warsztaty rodzinne)
24 liPca godz. 12 – Teatr Mały – Podziej się 1 (warsztaty rodzinne)
31 liPca godz. 12 – Teatr Mały – Podziej się 2 (warsztaty rodzinne)
2 i 9 SieRPNia godz. 16-19 – plac zabaw przy ul. Nowej – Animacje dla dzieci w plenerze
4, 11, 18 i 25 SieRPNia godz. 16-19 – plac zabaw przy ul. Legionów Polskich 16 – cykl animacji 
dla dzieci na os. L
6 SieRPNia (sobota) godz. 11-14 – Muzeum Miejskie – „Sąsiedzi” (warsztaty manualne)
7 SieRPNia godz. 12 – Teatr Mały – „La la lalka” (warsztaty rodzinne)
11 SieRPNia godz. 18–20 – Muzeum Miejskie – „Moje miasto gra w zielone” (warsztaty plastyczne 
języku ukraińskim)
14 SieRPNia godz. 12 – Teatr Mały – „No w głowie się nie mieści” (warsztaty rodzinne)
28 SieRPNia godz. 12 Teatr Mały – „Teatr się dzieje, nie stoi” (warsztaty rodzinne)

aKTyWNie i SPORTOWO
śRODy i PiąTKi w godz. 17-18 – Obiekt MOSiR przy ul. Brzozowej 2 – „Ruch to zdrowie” (zajęcia 
sportowe)
WTORKi w godz. 10-11, czwartki w godz. 16-17, soboty w godz. 9-10 – Kompleks Sportowy 
Paprocany – joga
W KażDą NieDZielę godz. 10–11 trawnik przy boisku do koszykówki OW Paprocany – Tai chi 
(warsztaty ruchowe)
KażDy PiąTeK w godz. 11-14 – Skatepark Dolina jaworek – Extreme city (nauka jazdy – rolki, 
deski i hulajki do dyspozycji za darmo)
KażDa BeZDeSZcZOWa śRODa w Parku Południowym (obok tężni) o godz. 19 i sobotę w Park 
Suble (obok placu zabaw) o godz. 8.30 – fitTyskie (zajęcia sportowo- rekreacyjne)
9 liPca godz. 9-14 – Obiekt MOSiR przy ul. Brzozowej 2 – VI Letnie Grand Prix Tychów w Siatków-
ce Plażowej
7 liPca godz. 22 – Gemini Park Tychy – VII Tyski Night Skating (rolki)
17 liPca – Paprocany Dzika Plaża – Rowerowy Zlot Gwieździsty (podsumowanie rywalizacji 
Rowerowej Stolicy Polski i wręczenie nagród).
DO 16 SieRPNia (pon, czw, pt) w godz. 15.30-16.30 – boisko przy zbiegu ul. Nowej i Zgody – 
zumba dla dzieci, młodzieży i dorosłych (warsztaty ruchowe)
17-26 SieRPNia (pon, czw, pt) w godz. 15.30-16.30 – boisko przy zbiegu ul. Nowej i Zgody – 
zumba dla dzieci, młodzieży i dorosłych (warsztaty ruchowe)
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to byŁo bardzo udane 
rozpoczęcie cyklu 
iMprez „tychy na lato 
2022”. etno dzika plaŻa 
przyciągnęŁa tŁuMy, 
jakich paprocany nie 
widziaŁy od lat. Miejskie 
centruM kultury 
zorganizowaŁo 
iMprezę wspólnie 
z górnośląsko-
zagŁębiowską 
Metropolią, która 
z okazji 5. urodzin 
przyszykowaŁa prawie 
sto wydarzeń na swoiM 
terenie, z czego 5 
w tychach.

Dwudniowa impreza rozpoczęła 
się w sobotę. Wówczas „na dzikiej” 
pojawili się animatorzy z kolekty-
wu teatralnego „Lufcik na korb-
kę”. Wielogodzinna charaktery-
zacja przyniosła oszałamiający 
efekt. Przebierańcy w strojach 
utopców i innych stworzeń ze ślą-
skich baśni, wyglądali jak żyw-
cem wyciągnięci z wielomiliono-
wych hollywoodzkich produkcji. 
Nie było osoby, która nie chcia-
ła zrobić sobie z nimi zdjęcia. 
Na scenie zaczęło robić się rów-
nie ciekawie wraz z pojawieniem 

się Fifidroków grających alterna-
tywnego folkowego punka ze ślą-
skim zacięciem. Opowiadające 
o zamierzchłych czasach ballady 
traktowały o wojence, miłości i... 
piwie. Rozleniwiona spokojnym 
bajaniem publiczność, dostała sil-
ne uderzenie, gdy za instrumenty 
złapali muzycy z grupy Klezma-
four. Z bałkańską furią dźwięki 
poleciały w eter podrywając na-
wet najbardziej ospałych „dzikich 
plażowiczów”. Czego jak czego, 
ale temperamentu i ekstremalne-
go tempa odmówić muzykom nie 
sposób. Pierwszy dzień zakończył 
występ Dagadany, czyli polsko-
ukraińskiego zespołu, który był 
nominowany do nagrody Fry-
deryka 2011 w kategorii Album 
Roku Folk/Muzyka Świata. Nowo 
zinterpretowane ludowe pieśni 
obojga narodów rozbrzmiały nu 
jazzem opisanym na progresyw-
nej muzyce elektronicznej. Woka-
lom w sukurs przychodziły syn-
tezatory, tworząc hipnotyczną 
mieszankę spokoju i energii.

Po pierwszym niezwykle uda-
nym dniu, w niedzielę „na dziką” 
ściągnęły jeszcze większe tłumy. 
Tego dnia finałowy koncert dała 
formacja Farben Lehre. Ale o tym 
za chwilę. Wpierw zagrali zwycięz-

cy „Dla Tych zagrają” Kasia Skiba 
i Ja, którzy swoją wymykającą się 
wszelkim klasyfikacją muzyką za-
skarbili sobie spore rzesze fanów. 
Jak na każdym ich koncercie było 
dziko, eklektycznie i po prostu faj-
nie. Atmosferę rozładował Gooral, 
czyli Mateusz Górny związany nie-
gdyś z Psio Crew. Grający na syn-
tezatorach solista, łączył je z woka-
lizą i beat-box, tworząc atmosferę 
chilloutu i relaksu... którą w mo-
ment rozwiał Farben Lehre. Wraz 
z pierwszymi punkowymi dźwię-
kami, wszyscy zebrani tego dnia 
„plażowicze” znaleźli się pod sce-
ną lub w jej najbliższym otocze-
niu. Blisko 2 tysiące osób skakało, 
tańczyło, a nawet poszło w pogo 
w spontanicznie tworzącym się 
„młynie”. Całe rodziny z dzieć-
mi wspólnie bawiły się ze skocz-
nymi imprezowiczami, bowiem 
po jednej stronie sceny było skocz-
nie i dynamicznie, zaś po drugiej 
spokojniej. Spokojnie nie było ni-
gdzie.

Etno Dzika Plaża przez dwa dni 
przyciągnęła blisko 10 tys. osób. 
Bogate zaplecze gastronomiczne 
oraz świetnie ułożona propozy-
cja muzyczna pozostawia za sobą 
satysfakcję oraz nadzieję na po-
wtórkę za rok. kp ●

DziKie tłumy  
na DziKieJ Plaży
etno dzika plaŻa PO RAZ PIERWSZy, ALE MAMy NADZIEję, żE NIE OSTATNI. 

Gwiazdą pierwszego dnia imprezy był  polsko-ukraiński zespół Dagadana.

Kolektyw teatralny „Lufcik na korbkę” zachwycał bogactwem kostiumów i charakteryzacji.

zd
jęc

ia:
 Ka

m
il P

es
za

t

9|5 lipca 2022www.tychy.pl twoje tychynasze tychy



tyskie towarzystwo 
fotograficzne 
w spóŁdzielczyM 
doMu kultury tęcza 
podsuMowaŁo 
ostatni rok swojej 
dziaŁalności. 
z tej okazji wydano 
fotograficzny zin oraz 
odbyŁ się pokaz zdjęć 
czŁonków towarzystwa. 
w wydarzeniu 
uczestniczyŁ toMasz 
jodŁowski, honorowy 
czŁonek ttf oraz 
fotograf swego czasu 
związany z tyską prasą.

Kilkudziesięcioro członków TTF 
wraz z zaproszonymi gośćmi wy-
pełnili salę SDK Tęcza, gdzie od-
była się premiera fotograficznego 
zina. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali egzemplarz, których wy-
drukowano 250 sztuk. – Przede 
wszystkim chciałbym podkreślić, 
że zin ukazał się w takiej formie 
dzięki środkom Miasta Tychy, 
które pozyskaliśmy w ramach 
programu grantowego Tyskie Ini-
cjatywy Kulturalne. TTF i pomysł 
na zin dostał najwięcej punktów 
ze wszystkich zgłoszonych pro-
jektów – mówił Marcin Zimnal 
prezes TTF.

– Środki te przeznaczyliśmy 
na druk i wysokiej jakości pa-

pier, zaś za profesjonalny skład 
i projekt graficzny odpowiada 
Atelier Idel czyli Agnieszka Sei-
del-Kożuch. Zin oczywiście trafi 
do tyskich instytucji kultury, bi-
bliotek, jak również będziemy go 
rozdawać podczas naszych licz-
nych spotkań i warsztatów – do-
dał prezes Zimnal. Skoro o war-
sztatach mowa, poinformowano 
zebranych gości, że już 16 lipca 
w Muzeum Miejskim w Tychach 
odbędą się warsztaty z honoro-
wym członkiem TTF Rafałem 
Klimkiewiczem zatytułowane 
„Fotoszafot”. Tematem będzie 
selekcja i edycja powstającego 
lub gotowego już materiału zdję-
ciowego. W sierpniu zaś powró-
ci „Nightspotting” czyli nocne fo-
tografowanie miasta, które TTF 
organizuje wraz z PKM Tychy. 
Jesienią zaś odbędą się warszta-
ty fotografii otworkowej prowa-
dzone przez Kamila Myszkow-
skiego i Krzysztofa Szlapę. Warto 
dodać, że wspomniane wydarze-
nia są przeznaczone nie tylko dla 
członków TTF i zapisać się może 
każdy. Jedynym ograniczeniem 
jest liczba wolnych miejsc.

sporo wydarzeń pomimo pandemii
Podczas spotkania przypomniano 
również liczne wydarzenia, jakie 
TTF zorganizował na przestrzeli 
roku 2021. W maju, po zniesieniu 

obostrzeń, cykl warsztatów roz-
począł wspomniany Rafał Klim-
kiewicz, który omówił pracę nad 
materiałem opracowanym pod 
reportaż fotograficzny. Następnie 
odbyły się zajęcia z cyjanotypii czy-
li techniki fotograficznej wykorzy-
stującej światłoczułość soli żelaza 
prowadzone przez Iwonę Germa-
nek i Darka Zakrzewskiego. W lip-
cu Kamil Myszkowski i Krzysztof 
Szlapa pokazali zdjęcia tworzące 
ich wspólny cykl „Obrazy meta-
for” oraz swoje autorskie projekty. 
Miłośnicy fotografii górskiej spot-
kali się też z Karolem Nienartowi-
czem. O książkach fotograficznych 
i wystawach opowiadali Anna Pi-
lawska-Sita i Michał Sita. Tomasz 
Jodłowski poprowadził warsztaty 
z selekcji i wyboru zdjęć. Zeszło-
roczny cykl warsztatów zakończył 
się spotkaniem ze Sławojem Du-
bielem, który uczył jak archiwizo-
wać negatywy.

– Zin jest rodzajem nieprofe-
sjonalnej publikacji tworzonej 
przez miłośników jakiegoś tematu 
np. fotografii – opowiadał o pre-
mierowym wydawnictwie Mar-
cin Zimnal. – Mianem zina foto-
graficznego określa się nie tylko 
mniej lub bardziej regularnie 
wydawane czasopisma, ale także 
jednorazowe publikacje wydane 
w niskim nakładzie i standardzie 
druku niższym niż w przypad-

ku tradycyjnych wydawnictw, 
np. brak twardej okładki, mniej-
sza ilość stron. W naszym zinie 
znalazły się kadry autorstwa 18 
osób, w tym honorowych człon-
ków stowarzyszenia: Tomasza 
Jodłowskiego i Rafała Klimkie-
wicza – dodał.

Podczas pokazu zdjęć przed-
stawiono także zeszłoroczny do-
robek fotograficzny członków 
Tyskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego, zachowując kolejność 
zastosowaną w zinie. Jacek Bo-
czar zaprezentował swoje wie-
lokrotne ekspozycje, z którymi 
jest kojarzony, Magdalena Boru-
cka pokazała reportaż z prac nad 
muralem przedstawiającym Ryś-
ka Riedla, który powstał na ścia-

nie bloku przy ul. Fitelberga, Piotr 
Fankidejski podzielił się fotogra-
fią uliczną z różnych zakątków 
świata, Dominik Gajda zinter-
pretował fotograficznie fragment 
wiersza Haliny Poświatowskiej, 
Tomasz Jodłowski zadał fotogra-
ficzną zagadkę (kto zidentyfiku-
je miejsce zrobienia zdjęcia może 
liczyć na upominek od fotografa 
– kontakt info@ttf.tychy.pl), Ra-
fał Klimkiewicz przedstawił kadr 
z reportażu o pandemicznych re-
aliach, Ewelina Kosma spojrza-
ła na marsze równości, Grzegorz 
Krzysztofik pochwalił się efekta-
mi pracy nad projektem „Śląsk ta-
neczny”, Wojciech Lasak zmierzył 
się z astrofotografią i martwą na-
turą, Altea Leszczyńska zademon-

strowała serię portretów, Urszu-
la Lisińska panoramowała nasze 
miasto, Izabella Pacek zajęła się 
makrofotografią natury, Janusz 
Panejko tłumaczył czym jest wol-
ność, Bartłomiej Rokstein bawił 
się malowaniem światłem, Ag-
nieszka Seidel-Kożuch przedsta-
wiła cykl „Leć, jedź, siedź”, Piotr 
Witkowski zmierzył się z tematem 
natura, Marcin Zimnal pochwalił 
się dorobkiem fotografii z Parku 
Śląskiego, a Tomasz Ziobro poka-
zał jak widzi śląskie hałdy.

Spotkanie pokazało, jak pręż-
nie działa Tyskie Towarzystwo 
Fotograficzne oraz jak bardzo po-
trzebne są takie działania w na-
szym mieście.
kaMil peszat  ●

staranieM Miejskiej 
biblioteki publicznej 
w tychach ukazaŁa 
się ksiąŻka „od regaŁu 
do self-check’a. 65 
lat tyskiej biblioteki” 
autorstwa tyskich 
bibliotekarek Marii 
bisztygi oraz katarzyny 
kurasiewicz pod 
kierunkieM dyrektor 
Mbp tychy anny 
krawczyk. bogato 
ilustrowana publikacja 
na blisko 300 stronach 
opowiada historię 
powstania instytucji 
biblioteki w tychach 
oraz prowadzi 
czytelnika przez 
wszystkie waŻniejsze 
procesy, jakie w niej 
zaszŁy przez ponad póŁ 
wieku.

– Publikacja przedstawia najstar-
szą działającą w naszym mieście 
instytucję kulturalną – pisze 
w przedsłowiu prezydent Tychów 
Andrzej Dziuba. – Ukazuje drogę, 
jaką MBP przebyła od pojedyn-
czej placówki do multimedialnej, 
pełnej nowoczesnych technologii 
biblioteki z kilkunastoma filiami 
w całym mieście. Dzieje Miej-
skiej Biblioteki Publicznej two-
rzą ważny rozdział historii nasze-
go miasta, ale także są wpisane 
w osobiste losy wielu czytelników 
– kontynuuje.

Pomysł na podsumowanie hi-
storii tyskiego bibliotekarstwa 

zrodził się podczas sześćdzie-
siątego jubileuszu tyskiej MBP. 
Na początku miał to być biuletyn, 
jednak z czasem pomysł zaczął 
rosnąć. Bibliotekarze zdecydowa-
li sami zmierzyć się z przelaniem 
tej historii na papierowe strony. 
– Przede wszystkim nie chcieli-
śmy zlecić pisania tej publikacji 
na zewnątrz, bo uznaliśmy, że tyl-

ko osoby od lat pracujące w ty-
skiej bibliotece będą na tyle wia-
rygodne, by opowiedzieć naszą 
historię w autentyczny sposób – 
mówi pomysłodawczyni publika-
cji Anna Krawczyk. – Poza tym 
zależało nam, żeby to nie była 
monografia, tekst historyczny, 
typowo naukowy czy statystycz-
ny. Oczywiście te wszystkie sta-

tystyki i ważne daty w książce są, 
ale nie na pierwszym planie. Nie 
chcieliśmy zanudzić czytelnika, 
lecz zaprezentować mu zajmują-
cą historię opowiedzianą przez 
ludzi, którzy spędzili w murach 
naszych placówek część swoje-
go życia. Mam nadzieję, że nasi 
czytelnicy z przyjemnością dotrą 
do ostatnich stron naszej opowie-
ści – dodaje dyrektor.

Początek w 1956 r.
Sama książka ukazała się w tysią-
cu egzemplarzy. Wydana w gru-
bej oprawie, na dobrej jakości 
papierze opowieść rozpoczyna 
się 9 sierpnia 1956 roku, kiedy 
to została wypożyczona pierwsza 
książka z tyskiej książnicy. Autor-
ki postawiły sobie za cel opisanie 
najważniejszych, czy wręcz prze-
łomowych, momentów bibliote-
ki. Opowiadają również o mieście 
i regionie, ukazując szerszy kon-
tekst funkcjonowania instytucji. 
Poruszają temat ewolucji samej 
książki i związanej z nią roli bi-
blioteki, która na przestrzeni lat 
z wypożyczalni stała się swoistym 
centrum kultury. „Oddana do rąk 
czytelnika gawęda nie mogłaby 
powstać bez dostępu do mate-
riałów archiwalnych, prac magi-
sterskich, piśmiennictwa bran-
żowego, jak również publikacji 
o Tychach” – czytamy na pierw-
szych stronach.

Dobra gawęda
Słowo gawęda jest tutaj jak naj-
bardziej uzasadnione, bo przez 

kolejne strony czytelnika pro-
wadzi dobrze napisana opowieść 
oparta o osobistą narrację. Au-
torki w pełen dystansu sposób 
rozliczają się z okresem PRL-u, 
w którym powstał stereotyp za-
hukanej bibliotekarki ze starannie 
upiętym kokiem, której obowiąz-
kowym elementem garderoby jest 
zapinany sweterek i długa spódni-
ca. „Książki (wtedy – przyp. red.) 
były po prostu brzydkie. Brako-
wało literatury dziecięcej i mło-
dzieżowej, fachowej i literatu-
ry pięknej. Na półkach rzędami 
po dwieście stały książki repre-
zentujące literaturę rosyjską albo 
radziecką.” – czytamy w rozdziale 
„Przepraszam, czy tu się czyta? ”. 
Autorki przytaczają również licz-
ne anegdoty m.in. o opryszkach 
z osiedla A i B czy wspominają 
o „gospodarstwie pani Pietrusz-
kowej”. Maria Pietruszkowa przez 
33 lata była kierownikiem, a na-
stępnie dyrektorem MBP w Ty-
chach. „Patrzyła daleko w przy-
szłość, wiedząc, że mądrość 
zawarta w książkach stanie się dla 
następnych pokoleń paszportem 
do lepszego jutra. Chociaż nie ist-
niało pojęcie kapitału intelektual-
nego, szefowa MBP była pewna, 
że należy walczyć o jak najszerszy 
dostęp do piśmiennictwa”.

Sporo uwagi autorki poświęca-
ją rewolucji, jaką przyniosła tech-
nologia. Gumki, ołówki i fiszki 
powoli zaczęły znikać z bibliote-
karskiego biurka, na którym po-
jawiły się kineskopy pierwszych 
komputerów, zaś te zmieniły się 

w wyświetlacze ciekłokrystaliczne 
tabletów. Bibliotekarki jednak sło-
wami wspomnianej przed chwilą 
dyrektorki podkreślają, że „nale-
ży pilnować, aby nawet najwspa-
nialsze urządzenia techniczne nie 
przesłoniły indywidualnego czy-
telnika”.

Wspomnienia pracowników
Cały rozdział poświęcono rów-
nież osobistym wspomnieniom 
wieloletnich pracowników tyskiej 
książnicy. I tak czytelnik może za-
znajomić się ze wspomnieniami 
dyrektor MBP w latach 1992-
2016 Doroty Łukasiewicz-Za-
gały. Ta opowiedziała o swoich 
pierwszych fascynacjach litera-
ckich i wyborach, których skut-
kiem było biurko bibliotekarki 
i długoletnia kariera na każdym 
szczeblu w tym zawodzie. Swoje 
wspomnienia przytoczyli rów-
nież Stanisława Drożdż (jedna 
z pierwszych bibliotekarek w Ty-
chach), Ewa Szostok, Maria Jo-
nak, Barbara Sendecka, Barbara 
Stanke, Mirosława Kułakowska, 
Krystyna Wałczyk, Hanna Macie-
jewska i Monika Pasierbek.

Wszystkich tyszan zaprasza-
my do zapoznania się z tym wy-
dawnictwem, które jest dostęp-
ne w każdej tyskiej filii. Książka 
nie trafiła do ogólnej sprzedaży 
i jest traktowana jako wydawni-
ctwo limitowane, przeznaczone 
do wypożyczalni oraz jako przy-
szłe nagrody w konkursach orga-
nizowanych przez miejskie insty-
tucje. kaMil peszat ●

65 lat na 300 stronacH
interesująca pozycja, NIE TyLKO DLA MIłOŚNIKóW hISTORII TychóW. 

PierWszy taKi zin
tyskie towarzystwo fotograficzne PODSuMOWAłO uBIEGły ROK.

Spotkanie poprowadził Marcin Zimnal, prezes TTF. 
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„twoje tychy”: pochodzi pan 
z wielodzietnej rodziny. jak 
wyglądało pana dzieciństwo?
PiOTR SZWaRc: – Urodziłem 
się w Ząbkowicach Śląskich 
na dolnym Śląsku. Cała moja 
rodzina ze strony taty pocho-
dziła ze Śląska Cieszyńskiego. 
Mama Helena była krawcową, 
pochodziła spod Jędrzejowa 
w województwie kieleckim. 
Ojciec ślusarz–mechanik był 
zatrudniony w Dolnośląskich 
Zakładach Wytwórczych 
Aparatury Precyzyjnej A18. 
W czasie wojny został wcie-
lony do Kriegsmarine, gdzie 
służył jako pomocnik głównego 
mechanika i doskonalił przy 
okazji swój zawód. Po wojnie 
został wysłany przez władze 
miasta na Ziemie Odzyskane 
i rozpoczął pracę w TOR 
(Terenowa Obsługa Rolnictwa). 
Na motorze Jawa 250 jeździł 
po PGR-ach i kółkach rolniczych 
i naprawiał wszystkie maszyny 
rolnicze: kombajny, traktory itp. 
Często mu towarzyszyłem i przy 
okazji nauczyłem się ślusarki.

Miałem siedmioro rodzeń-
stwa: trzy siostry i czterech braci. 
Byłem pośrodku, jak rodzynek 
w cieście. Mieszkaliśmy na parte-
rze w kamienicy. Mieliśmy duże 
podwórze i ogród, w którym 
rosły drzewa owocowe. Tata 
ustawiał duże namioty-
foliaki, w których uprawialiśmy 
na własny użytek paprykę, 
pomidory i inne warzywa. Jako 
dzieci musieliśmy je pielęg-
nować. Na jesieni rosły tam 
chryzantemy, które sprzedawa-
liśmy na Wszystkich Świętych. 
Chodziłem też do przedszkola, 

które znajdowało się jedną ulicę 
dalej.

i przyszedł czas na szkołę? lubił się 
pan uczyć?
– Tak i bardzo się cieszyłem. 
Miałem fajną wychowawczynię, 
panią Jaremko, która potem 
uczyła nas matematyki, ale 
najbardziej lubiłem wf. Byłem 
bardzo wysportowany, jak 
większość moich rówieśników. 
Prawie na każdej ulicy były 
wtedy podwórkowe drużyny 
piłki nożnej. Nasza nosiła nazwę 
Celtic Glasgow. Urządziliśmy 
sobie stadion na targowisku. 
Rozgrywaliśmy mecze z innymi 
podwórkami. Chodziłem 
do szkoły ze Zbyszkiem, moim 
najbliższym sąsiadem. Należałem 
do zuchów, a potem do harcerzy. 
Ponieważ rodzina była biedna, 
nie stać nas było na wyjazdy 
na obozy. Wakacje spędzałem 
na koloniach zakładowych lub 
półkoloniach w mieście. Pod ko-
niec podstawówki przeniesiono 
nas do nowoczesnego budynku, 
który powstał w ramach akcji 
„1000 szkół na tysiąclecie”.

i co po podstawówce? uczył się pan 
dalej?
– Na początku dojeżdżałem 
pociągiem do szkoły zawodowej 
o profilu elektromechanik w Zię-
bicach. Ale po pierwszej klasie 
z niej zrezygnowałem ze względu 
na towarzystwo i w wieku 14 lat 
wyjechałem z domu do 3-letniej 
szkoły górniczej w Boguszowie
–Gorcach koło Wałbrzycha 
i zamieszkałem w internacie. 
Mieszkało z nami około 50 
Wietnamczyków, którzy uciekli 

przed wojną do Polski. Grałem 
wtedy w piłkę nożną w klubie 
Victoria Wałbrzych i podobnie 
jak inni piłkarze byłem 
zwolniony z praktyk pod ziemią. 
W ramach przerw między 
sezonami uprawiałem wszystkie 
dziedziny sportu, m.in. zapasy, 
boks. Założyłem też harcerstwo 
i służyłem jako drużynowy 
przewodnik. Jeździliśmy 
na obozy do Srebrnej Góry, 
spędzaliśmy pod namiotami całe 
lato z kolegami z innych hufców. 
Mieliśmy zajęcia sprawnoś-
ciowe, przeprowadzaliśmy 
wywiady ze starszymi osobami 
z okolicy, którzy przeżyli II 
wojnę światową. Okupowaliśmy 
forty szwedzkie i napoleońskie. 
Raz na jakiś czas jeździłem 
do domu, a mama odwiedzała 
mnie co trzy miesiące. Gdy 
kończyliśmy szkołę przyjechali 
do nas „kupcy” z Górnego Śląska 
i wykupili całą naszą klasę do ko-
palni „Moszczenica” w Jastrzębiu 
Zdroju.

Gdy przyszedł wiek poborowy, 
kopalnia odraczała mnie jako 
górnika dołowego. A ja bardzo 
chciałem iść do wojska śladem 
moich braci. Jeden z nich robił 
nawet karierę zawodową. Wpad-
łem na pomysł, aby zwolnić się 
z kopalni i wrócić w rodzinne 
strony. Skontaktowałem się 
z jednym z kolegów, którego 
ojciec był kapitanem i pracował 
w WKU. Zatrudniłem się 
w jedynej w Polsce hucie niklu 
w Szklarach jako pracownik 
szlakowy.

Na komisji wojskowej powie-
dziano mi, że pojadę do Szkoły 
Młodszych Specjalistów 

w Bemowie Piskim koło Ełku 
na Mazurach, którą ukończyłem 
z wyróżnieniem i zostałem 
dowódcą wyrzutni rakietowej. 
Grałem w międzyczasie w piłkę 
nożną w klubie Jurand Bemowo 
Piskie i podczas jednego 
z meczów uległem kontuzji 
i tak się skończyła moja kariera 
sportowa i wojskowa. Potem 
byłem sanitariuszem w jednostce 
i podczas służby poznałem moją 
przyszłą żonę, która pracowała 
jako kucharka w pobliskiej 
szkole podstawowej.

Gdy żona zaszła w ciążę 
wyruszyłem z nią do rodzin-
nego domu w Ząbkowicach. 
Zamieszkaliśmy z rodzicami, 
co nie było takie łatwe. 
Wróciłem do pracy w Zakła-
dach Górniczo–Hutniczych 
„Szklary”, ale w pewne wakacje 
przyjechał do nas kuzyn 
z Cieszyna, który pracował 
na lakierni w FSM w Tychach. 
Namówił mnie, żebym pojechał 
z nim na Śląsk, bo dostanę 
nie tylko fajną pracę, ale także 
mieszkanie zakładowe.

i tak znalazł się pan w tychach? 
czy z dzisiejszej perspektywy myśli 
pan, że była to słuszna decyzja?
– 13 listopada 1979 roku podją-
łem pracę w FSM, początkowo 
na spawalni, gdzie pracowało 
się na akord po 12-16 godzin. 
Mieszkałem na kwaterach 
prywatnych w Bieruniu. Byłem 
bardzo wydajnym pracownikiem 
i poprosiłem mojego mistrza 
o poparcie mojego podania 
o przyznanie mi mieszkania. 
W lipcu 1980 roku otrzymałem 
mieszkanie na ulicy Dymarek 

na osiedlu „W” i ściągnąłem 
do Tychów żonę z córką.

Dalej pracowałem bardzo 
wydajnie oraz udzielałem się 
społecznie. W latach 80. ubie-
głego wieku zorganizowałem 
Międzynarodowy Marsz Pokoju 
Honorowych Dawców Krwi 
na trasie Bielsko-Biała – Oświę-
cim, w którym wzięło udział 
około 6000 osób z Europy, 
a nawet z Azji z Czerwonego 
Półksiężyca. Dla honorowych 
dawców krwi organizowałem 
wycieczki krajowe i zagraniczne, 
pomagałem pracownikom 
w załatwieniu różnych spraw 
socjalno-bytowych. Udało 
mi się też dostać przydział 
na nowe mieszkanie przy ul. 
Nowotki (obecnie Honoraty) 
na osiedlu „H”. Dostałem 
także nową pracę jako ślusarz 
narzędziowy na Wydziale 
Lakierni. Pracowałem tam 
długo, aż do urazu kręgosłupa, 
po którym nie mogłem już 
wrócić na warsztat i dostałem 
pracę na Wydziale Kontroli. 
Tam pracowałem do grudnia 
1990 roku, kiedy to doznałem 
pierwszego udaru mózgu i nie 
wróciłem do pracy. Miałem 
połowicznie sparaliżowaną 
lewą stronę i skierowano mnie 
na rentę. Od tamtej pory chodzę 
na rehabilitację, wyjeżdżam 
do sanatorium. Byłem 

w Ustroniu, w Goczałkowicach 
i Busku-Zdroju. W międzyczasie 
przeżyłem jeszcze trzy udary.

co w życiu pana zdaniem jest 
najważniejsze. jak radzić 
sobie w tych trudnych czasach 
po pandemii i w obliczu wojny 
za miedzą?
– Mam swoją hierarchię warto-
ści. Na pierwszym miejscu Bóg. 
Ktoś kiedyś powiedział: „Jeśli 
On na pierwszym miejscu, 
to wszystko na swoim miejscu”. 
Ale trzeba do tego dojrzeć. 
Rodzina jest bardzo ważna 
w życiu każdego człowieka. 
Pozostały mi z niej dzieci, 
z którymi mam dobre relacje. 
Córka mieszka w Niemczech, 
a synowie w Holandii. 
Często do mnie dzwonią 
i odwiedzają, gdy są w Polsce. 
Cieszę się, że dobrze im się 
układa. O zdrowiu nie będę 
mówił, bo tylko człowiek, 
który podobnie jak ja przeżył 
np. cztery zawały i jeszcze się 
rusza, wie co to znaczy. Ale 
do tego wszystkiego potrzebny 
jest pokój i dopiero teraz 
patrząc, co się dzieje za naszą 
wschodnią granicą, doceniamy 
jego wartość począwszy od tego 
w rodzinie, w kraju, a skoń-
czywszy na tym światowym.
rozMawiaŁa:
danuta wencel ●

„babciu, dziadku, opowiedz swoiM wnuczętoM”

 „jeśli chcesz być nadzieją przyszŁości Musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci”- powiedziaŁ papieŻ franciszek podczas światowych dni MŁodzieŻy 
w polsce w lipcu 2016 roku. na ŁaMach „echa” w latach 2016-2018 ukazywaŁy  się wywiady z seniorkaMi i senioraMi z cyklu „babciu, dziadku opowiedz swoiM wnu-
czętoM”. powstaŁa z nich ksiąŻka, która ukazaŁa się we wrześniu 2019 roku. wywiady cieszyŁy się duŻą popularnością nie tylko wśród ludzi starszych, sięgali po 
nie MŁodzi odkrywając w nich róŻne ciekawe, czasaMi historyczne rzeczy. na prośbę tyskiej rady seniorów wracaMy do rozMów z tyskiMi senioraMi tyM razeM 
na ŁaMach tygodnika „twoje tychy”.

z ziem oDzysKanycH 
Do tycHóW

PiOTR SZWaRc - lat 68, tyszanin od ponad 40 lat, troje dzieci (córka i dwóch synów), 5 wnucząt; emeryt, były pracownik fSM (fabryki 
Samochodów  Małolitrażowych), długoletni prezes klubu honorowych Dawców Krwi na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, oraz 
wiceprezes PcK w zakładzie fiata. Pomaga innym charytatywnie i finansowo. jest uczestnikiem zajęć w Dziennym Domu Pomocy 
Społecznej „Wrzos”. W czasie wolnym rozwiązuje krzyżówki.
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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. 

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
Elektryk. Tel. 504 877 825

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, Pośred-
nik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. 
z o.o.

praca:

Ochrona Tychy, mile widziane orzeczenie, 
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 możli-
wości aranżacyjne, cena 379.000 zł do ne-
gocjacji, 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

Obiekt posiada: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. 
147,39m2 m2, działka 333 m2, stan de-
veloperski, nowoczesna bryła, fajny układ 
pomieszczeń, cena 899.000 zł www.
ASTON.com.pl 731-713-100
Lędziny, nowoczesny dom wolnostojący 
do wejścia, pow. 252 m2, działka 1033 
m2, cena 1.350.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Tychy Mąkołowiec, dom w zabudowie 
bliźniaczej w wysokim standardzie, 124 
m2 4 pokoje, garaż w bryle budynku 
cena 999.000 zł www.ASTON.com.pl 
728-713-101
Tychy Glinka, dom wolnostojący, pow. 227 
m2, działka 1000 m2, cena 1.490.000 zł 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy Glinka ul. Szuwarków, dom wolno-
stojący z 2021 r., pow. 175 m2, działka 
990 m2, cena 1.900.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy, 4 Pory Roku, lokal usługowo-
handlowy o pow. 80 m2, cena 600 000 
netto zł + VAT www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Tychy ul. Harcerska, budynek mieszkalno-
usługowy z garażem podziemnym, całko-
wita pow. 536 m2, parking zewnętrzny na 
11 samochodów, podjazd dla inwalidów, 
cena 1 950 000 zł, www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy ul. Oświęcimska/Czarna do wyna-
jęcia działka 500 m2, czynsz 1500 zł/mc. 
Istnieje możliwość postawienia biura i 
wtedy czynsz 2500 zł/mc www.ASTON.
com.pl 731-713-100

Tychy, Stare Tychy, do wynajęcia 2 poko-
jowe biuro, 45 m2 w kamienicy na II p., 
czynsz 1500 zł z ogrzewaniem i śmiecia-
mi + woda i prąd www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy, os L, lokal na parterze 53 m2, stan 
do wejścia, parking przed lokalem, czynsz 
1700 zł/mc netto www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy, os B,  lokal biurowy po remoncie, 
kuchnia i łazienka do własnej dyspozycji,  
parking przed lokalem, czynsz 1900 zł/mc 
netto www.ASTON.com.pl 731-713-100
Mikołów Rynek lokal na parterze 120 m2, 
czynsz 7500 zł/mc www.ASTON.com.pl 
731-713-100

zdrowie:

Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 
Najtaniej i najbardziej dostępnie na 
mieście!

transport:

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

kupię / sprzedaM:
Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

Sprzedam czteroletnią kuchenkę gazowo 
- elektryczną firmy AMICA szerokość 60 
cm. Tel. 604 142 328 

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

inne:

autoreklama

autoreklama

autoreklama

Ważne telefony miejskie

Komenda Miejska Policji, 
al. Bielska 46, tel. 47 85 512 00, 
47 85 512 55 alarmowy 997;
Straż Pożarna, 
al. Niepodległości 230, 
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe,
ul. Fitelberga 71, 
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe
ul. Barbary 25, tel. 32/227 31 24, 
alarm. 992, www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi-
cy 6, tel. 32/325 64 11, 
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach, 
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00, 
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00, 
www.szpitalmegrez.pl; 
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 
7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7.30-17, 
pt. 7.30-12; rej.pojazdów: 
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55;

Sanepid, ul. Budowlanych 131, 
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 7-19, 
sob. 7-14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30-18, 
wt.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skar-
bowy-w-tychach, czynny: pon. 
7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/327 
02 46, e-mail: mops.tychy@inte-
ria.pl, czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.-
pt. 7.30-15.30.

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

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

reklama

reklama komunikat

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

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

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy 

Małej Alei Róż, oznaczonej jako część działki nr 817/69, o pow. 74 m2, na cele ogrodu przy-

domowego, na czas nieoznaczony.
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obrońca z brna wzmacnia 
drużynę trenera Nowaka.

czech 
w gkS
Trzecim piłkarzem, po Mikicie 
i Dominguezie, który dołączył 
do zespołu GKS Tychy przed star-
tem nowego sezonu jest Czech 
Petr Buchta. Środkowy obrońca 
podpisał z tyskim klubem kon-
trakt obowiązujący do 30 czerwca 
2023 roku, z opcją przedłużenia 
o kolejne dwanaście miesięcy.

W przededniu inauguracyjne-
go meczu z Chojniczanką Buch-
ta skończy 30 lat. Swoje pierwsze 
piłkarskie kroki stawiał w FK SK 
Bosonohy i FC Zbrojovka Brno. 
W tym drugim klubie zanotował 
debiutanckie mecze w czeskiej eks-
traklasie, gdzie występował nie-
przerwanie od sezonu 2012/13.

– Petr to środkowy obrońca, 
który posiada duże doświadcze-
nie w grze w systemach taktycz-
nych na dwóch jak i trzech sto-
perów. Jest silny fizycznie, bardzo 
dobrze czuje się w grze w kontak-
cie z przeciwnikiem. Jego atutem 
jest gra głową i potrafi to wyko-
rzystać także pod bramką prze-
ciwnika – charakteryzuje nowe-
go zawodnika Leszek Bartnicki, 
prezes KP GKS Tychy.

W ostatnich latach Petr Buchta 
był mocnym punktem defensywy 
kolejno w Bohemians 1905, FC Vy-
sočina Igława, Fastav Zlín i w mi-
nionym sezonie MFK Karviná. 
Na najwyższym poziomie roz-
grywkowym za naszą południową 
granicą rozegrał łącznie 228 spot-
kań, w których zdobył osiem bra-
mek i zaliczył dziesięć asyst.

Czeski obrońca do Tychów trafia 
jako wolny zawodnik i będzie wy-
stępował w zielono-czarno-czerwo-
nej koszulce z numerem 3. ww ●

artur wroński 
aMatorsko biega 
od dawna, jednak 
na start w Maratonie 
zdecydowaŁ się w 2012 
roku. wtedy pewnie 
się nie spodziewaŁ, 
Że przebiegając linię 
Mety wŁączyŁ swój 
Maratoński licznik – 28 
Maja bieŻącego roku 
ukończyŁ Maraton 
nuMer 100.

Tempo, w jakim zalicza kolejne 
maratony jest doprawdy impo-
nujące. Już w 2013 roku sięgnął 
po Koronę Polskich Maratonów, 
czyli zawody w Dębnie, Warsza-
wie, Krakowie, Poznaniu i Wroc-
ławiu. Potem przyszła kolej na na-
stępne, w tym kilka o światowym 
zasięgu.

W 2019 roku wystartował 
w maratonie w Budapeszcie i był 
to jego 59. maraton.

– Biegnąc maraton człowiek 
ma dużo czasu na rozmyślania – 
opowiada Artur Wroński. – Jedne 
myśli są dobre, inne… jeszcze lep-
sze i podczas tego maratonu wy-
myśliłem, żeby domknąć 10 lat set-
nym maratonem. Pozostało jednak 
jeszcze sporo do biegania i oczy-
wiście nie mogłem przewidzieć 
długiej przerwy, związanej z wy-
buchem epidemii. Wiele imprez 
zostało odwołanych, przestój trwał 

miesiącami i dopiero po pewnym 
czasie coś się ruszyło. Organiza-
torzy podejmowali jednak decy-
zje z dnia na dzień, w zależności 
od sytuacji. Musiałem wykorzy-
stywać „okienka do biegania” ja-
kie się otwierały. I na przykład 
w lipcu ubiegłego roku przebie-
głem pięć maratonów. Poza tym 
wymyśliłem, żeby zrobić tę „set-
kę” do czerwca, kiedy mam – no-
men omen – 42. urodziny.

Wybór padł na maraton o na-
zwie „Przez Piekło do Nieba”, któ-
ry odbywa się w Niebie – uro-
kliwej miejscowości położonej 
niedaleko Końskich (trasa prze-
biega  przez przysiółek Piekło). 
Można zatem powiedzieć, że koń-
cząc swoją setną imprezę Artur 
Wroński znalazł się w maratono-
wym Niebie.

– I tak trafiłem do światowe-
go klubu biegaczy, którzy zaliczyli 
100 maratonów. Jest w nim jesz-
cze dwóch tyszan – Drago Boroja 
i Jurek Plewniak. Listy aktualizu-
je się dwa razy w roku, w sumie 
na liście jest obecnie 204 biega-
czek i biegaczy. Prowadzę tak-
że swoją statystykę. Do dystan-
su maratońskiego zalicza się biegi 
powyżej 42.195 m, a zatem mam 
78 stricte maratonów ulicznych, 
do tego 5 razy biegłem na 100 km, 
z czego trzy razy w Lubliń-
cu Maraton Komandosa, raz 
bieg na 45 km, trzy razy 50 km, 

dwa razy górskie maratony, raz 
triathlon na dystansie ironma-
na, jeszcze 9 biegów komando-
sa w różnych miejscowościach 
i wspomniany maraton „Przez 
Piekło do Nieba”. Dodam, że je-
śli biegnie się np. 100 km, to zali-
cza się tylko jeden maraton.

Ze statystki prowadzonej przez 
Artura Wrońskiego wynika, że bie-
gał w 21 krajach, w niektórych za-
liczył po kilka imprez biegowych. 
Odwiedził 61 miast. Najmniej 
uczestników maratonu, w jakim 
startował było w ubiegłym roku 
w Wytomyślu – 19, a najwięcej – 
w Nowym Jorku – 52.703. Wygrał 
jeden maraton – podczas ubie-
głorocznej Perły Paprocan, a naj-
dalszą lokatę zajął w Barcelonie, 
w 2014 – 5.432 miejsce.

– Mój rekord życiowy w mara-
tonie na tle innych tyskich biega-
czy nie jest rewelacyjny – 3:11.29, 
ale nie wyznaczam sobie limitu 
czasu – wyjaśnia. – Rezultat to za-
wsze wynik predyspozycji dnia, 
samopoczucia, warunków pogo-
dowych. Raz jest lepszy, raz gor-
szy. Dla mnie nie ma on znacze-
nia, dlatego biegam bez presji 
na wynik. W ogóle na co dzień 
nie trenuję biegów, tylko chodzę 
sobie pobiegać. A to duża róż-
nica. Być może miałbym znacz-
nie lepsze wyniki, gdybym zde-
cydował się na trening sportowy, 
bo jeśli myśli się poważnie o bie-

ganiu, trzeba dokładnie rozpisać 
codzienne treningi – jaki dystans, 
jakim tempem, w jakim zakresie 
tętna tydzień po tygodniu, itd. 
Ja biegam kilka razy w tygodniu 
w zależności od czasu jakim dys-
ponuję – poza obowiązkami za-
wodowymi i rodzinnymi.

Kolejnym celem Artura Wroń-
skiego jest skompletowanie 6 ma-
ratonów tzw. Korony Maratonów 
Świata, czyli biegów w Bostonie, 
Londynie, Chicago, Berlinie, No-
wym Jorku i Tokio. Przebiegł już 

cztery: Nowy Jork, Chicago, To-
kio i Berlin.

– Wystartować w Londynie 
i Bostonie nie jest łatwo. Aby 
wziąć udział w zawodach w Bo-
stonie, trzeba udokumentować 
minimum czasowe, co w moim 
przypadku oznacza „urwa-
nie” z życiówki około 2 minut. 
To by wystarczyło dla mojej ka-
tegorii wiekowej. Z kolei miejsca 
w maratonie londyńskim są loso-
wane. Zgłaszałem się już cztery 
razy i dotąd nie miałem szczęścia. 

Można też wystartować wpłacając 
określoną kwotę na podane przez 
organizatorów cele charytatywne, 
albo zdobyć wejściówki poprzez 
operatora krajowego, ale są to wy-
sokie kwoty.

Po pokonaniu stu maratonów 
Artur Wroński zaliczył już 101 
maraton – w Strzelcach Opol-
skich. A planach na 2022 rok 
ma jeszcze maraton w Wenecji 
i Tyski Półmaraton, w którym 
startował osiem razy. 
leszek sobieraj ●

piŁkarze gks tychy 
rozegrali w ubiegŁyM 
tygodniu dwa sparingi. 
co prawda pierwszy 
z nich zostaŁ przerwany 
przez gradobicie 
jeszcze przed końceM 
i poŁowy, za to ten drugi 
rozegrali na dŁuŻszyM 
dystansie 4 razy po 30 
Minut.

Środowy mecz kontrolny przeciw 
Garbarni Kraków rozpoczął się 
dla Trójkolorowych bardzo do-
brze, bo od gola Patryka Mikity 
już w 8 min. Nowy nabytek tyszan 
otrzymał podanie od Marcina 
Koziny i prawie już leżąc poko-
nał bramkarza gości. Na drugie-
go gola licznie zgromadzeni ki-
bice czekali do 24 min. Wtedy 
to dośrodkowanie Macieja Mań-
ki szczupakiem wykończył Da-
niel Rumin. Ten sam zawodnik 
był bohaterem akcji, którą oglą-
daliśmy pięć minut później. Ru-
min popisał się tym razem szyb-
kim solowym rajdem, po którym 
położył obrońcę, posadził bram-
karza i posłał piłkę obok niego 
do siatki. W międzyczasie piłka 
trafiła też do siatki GKS, ale arbi-
ter nie uznał gola z uwagi na spa-
lonego.

Emocje piłkarskie skończyły się 
w 40 min., kiedy to nad stadion 
przy ul. Andersa nadciągnęła bu-
rza. Rzęsista ulewa i gradobicie 
zmusiły sędziego do przerwania 
spotkania i pospiesznej ewakua-
cji, a potem okazało się, że boisko 
jest kompletnie zalane i potyczki 
nie dokończono.

gKS Tychy – gaRBaRNia 
KRaKóW 3:0. Gole: Mikita (8’), 
Rumin (24’ i 29’). Mecz został 
przerwany w 40 min.
gKS Tychy: Dana – Mańka, Ne-
dić, Szymura – Połap, Domingu-
ez, Czyżycki, Wołkowicz – Kozi-
na, Rumin, Mikita.

W sobotnie przedpołudnie 
już nic nie zakłóciło sparin-
gu tyszan z ligowym rywalem 

z Częstochowy. Szkoleniow-
cy obu zespołów umówili się, 
że zagrają cztery półgodzinne 
kwarty, zatem kibicom wyna-
grodzili niedosyt po niepełnym 
meczu z Garbarną. Identycznie 
jak w środę, GKS objął prowa-
dzenie już w 8 min., kiedy to do-
środkowanie z rzutu rożnego 
Krzysztofa Wołkowicza celną 
główką zakończył Nemanja Ne-

dić. Czarnogórzanin miał szan-
sę powtórzyć swój wyczyn w 55 
min., ale jego strzał głową po do-
środkowaniu Wołkowicza obro-
nił bramkarz Skry. Na szczęście 
w pobliżu był niezawodny Ru-
min, który dobił piłkę do siatki 
i było 2:0. Godnym zauważenia 
jest fakt, że był to piąty gol tego 
zawodnika w czwartym kolej-
nym sparingu. Oby Rumin taką 

skutecznością popisywał się też 
w lidze.

W trzeciej kwarcie, a ściślej 
w 68 min. meczu grający w od-
mienionym niemal zupełnie skła-
dzie GKS zdobył trzeciego gola. 
Jego autorem był Mikita, który 
wykorzystał rzut karny po za-
graniu ręką jednego z obrońców 
Skry. Na 4:0 podwyższył kilka mi-
nut później Marcin Kozina, który 
po podaniu Krystiana Czyżyckie-
go minął bramkarza i z ostrego 
kąta ulokował piłkę pod poprzecz-
ką bramki gości. Częstochowianie 
odpowiedzieli tylko jednym tra-
fieniem w końcowych minutach, 
gdy Ropski wykorzystał poślizg-
nięcie się obrońcy i pokonał Kac-
pra Danę.
gKS Tychy – SKRa cZęSTO-
chOWa 4:1 (2:0). Gole: Nedić 
(8’), Rumin (55’), Mikita (68’ 
z karnego), Kozina (74’) oraz 
Ropski (110’).
gKS Tychy: I i II kwarta: Jałocha 
– Buchta, Nedić, Pipia – Kargu-
lewicz, Żytek, Ploch, Wołkowicz 
– Malec, Domínguez, Rumin. 
III i IV kwarta: Dana – Mańka, 
Buchta (91’ Nedić), Szymura (91’ 
Pipia; 105’ Żytek) – Połap, Jaroch, 
Czyżycki, Dzięgielewski – Kozi-
na, Machowski, Mikita.

Przed startem nowego sezo-
nu (tyszanie zainaugurują go 16 
lipca w Chojnicach) podopiecz-
ni trenera Dominika Nowaka ro-
zegrają jeszcze jedną grę kontrol-
ną. W najbliższą sobotę, 9 lipca 
o godz. 12 podejmą beniaminka 
I ligi i jednocześnie dobrego zna-
jomego zza miedzy – zespół GKS 
Katowice. ww ●

sKuteczny rumin
grad goli i… GRAD Z NIEBA W SPARINGAch GKS Tychy.

sto maratonóW W 10 lat
artur wroński jEST KOLEjNyM TySZANINEM, KTóRy TRAfIł DO ELITARNEGO KLuBu 
MARAThON cLuB POLAND.

Te zdjęcia dzieli 10 lat. Pierwsze pochodzi z pierwszego maratonu Artura Wrońskiego 
w 2012 roku, drugie – ze startu w 100 „Przez Piekło do Nieba”.
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Daniel Rumin strzela gole w każdym sparingu. Nie mamy nic przeciw 
temu, żeby tę skuteczność przeniósł na mecze ligowe.
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Znakomicie spisały się zawodniczki 
Śląskiego Towarzystwa Strzeleckie-
go w Tychach podczas mistrzostw 
Polski. Klub reprezentowały czte-
ry podopieczne trenera Krzyszto-
fa Rymskiego i wszystkie wróciły 
z medalami, a każda co najmniej 
raz została mistrzynią Polski!

Mistrzostwa Polski Juniorek 
i Młodzieżowców w strzelectwie 

sportowym rozegrano w Byd-
goszczy. Weronika Paszek zwy-
ciężyła w konkurencji pistoletu 
pneumatycznego w Młodzie-
żowych Mistrzostwach Pol-
ski, a w konkurencji pistoletu 
sportowego sięgnęła po brązo-
wy medal.

W mistrzostwach Polski ju-
niorek, zespół w składzie: Go-

sia Kubista, Ola Moiczek i Julia 
Szklanny zwyciężył w konkuren-
cji zespołowej pistoletu pneu-
matycznego, w konkurencji pi-
stoletu sportowego zajął drugie 
miejsce. Poprawiając swój re-
kord życiowy Ola Moiczek zo-
stała indywidualną mistrzy-
nią Polski juniorek w pistolecie 
pneumatycznym. ls ●

W SMS Arenie rozegrano fina-
ły eliminacji miejskich 15. edycji 
Deichmann Mini Mistrzostwa, 
w których wystąpili zawodnicz-
ki i zawodnicy od 6 do 9 lat 
z tym, że wyniki notowano tyl-
ko w dwóch najstarszych katego-
riach. W głównych rolach wystą-
piły zespoły Gromu Tychy i SMS 
ŻAPN Żywiec. Dodajmy, iż głów-
nym organizatorem turnieju jest 
Stowarzyszenie „Kochamy Sport”, 
a współorganizatorem eliminacji 
miejskich w Tychach – Akademia 
Piłki Nożnej SMS Tychy.

W Tychach organizację zawo-
dów zapoczątkował przed 15 laty 
Marcin Kuśmierz, obecny prezes 
Akademii Piłki Nożnej SMS.

od Kiwiora do… Kiwiora
– Przez ten czas w turnieju wy-
stąpiło w Tychach około 6 tysięcy 
najmłodszych piłkarek i piłkarzy 
– powiedział Marcin Kuśmierz. 
– Oczywiście niektórzy po kil-
ka razy, ale to najlepiej świadczy 
o skali przedsięwzięcia. Przede 
wszystkim cieszę się, że wytrwa-
liśmy te 15 lat, bo trzeba wziąć 
pod uwagę, że każdy turniej trwa 
16 weekendowych dni w roku 
i jeśli pomnożymy to przez 15 
otrzymamy 240 dni zawodów. 

Jako organizatorzy przez ostat-
nie 15 lat całą wiosnę spędzaliśmy 
na przygotowaniu, a potem prze-
prowadzeniu turnieju, a to z kolei 
dowodzi, jak wielkie jest to przed-
sięwzięcie organizacyjne. Tym 
większa jest nasza satysfakcja. 
W ostatnich dniach sporo mó-
wiło się o Kubie Kiwiorze, który 
uczestniczył w czterech czy pięciu 
edycjach turnieju. Można nawet 
powiedzieć, że w jego przypad-
ku ta piłkarska historia zatoczyła 
koło, bo był w zwycięskim zespo-
le, który pojechał do jednego z re-
prezentantów Polski – Rasiaka lub 
Smolarka, a teraz namawiam or-
ganizatorów, by tegoroczni zwy-
cięzcy pojechali do Spezii Calcio, 
czyli do Kuby Kiwiora.

turniej w sms arena
W tegorocznych rozgrywkach 
Deichmann Mini Mistrzostwa 
w Tychach udział wzięło 249 za-
wodników i zawodniczek w wie-
ku od 6 do 9 lat – łącznie wy-
startowały 24 drużyny w trzech 
kategoriach wiekowych, pod 
nazwami oraz w strojach repre-
zentacji krajów z całego świata. 
Po raz pierwszy w historii tur-
nieju wszystkie mecze rozegrano 
w obiekcie sportowym SMS Are-

na. Do Tychów przyjechali piłka-
rze z Lędzin (KSB Lędziny), Kato-
wic (UKS Sprint Katowice, UKS 
Szopienice), Mysłowic (Akademia 
Grzegorza Mielcarskiego), Gliwic 
(APG Gliwice) oraz Żywca (SMS 
ŻAPN Żywiec). Ponadto w tur-
nieju zagrali zawodnicy Akade-
mii Piłki Nożnej SMS Tychy oraz 
GROM-u Tychy.

młodsi i starsi
– W najmłodszej kategorii wie-
kowej U-7 (2015 i młodsi) zagra-
ło w 87 meczach 7 drużyn, roz-
grywki w tym roczniku nie miały 
na celu wyłonienia najlepszej dru-
żyny, nie prowadzono jakiejkol-
wiek klasyfikacji – poinformował 
Bartosz Rdzanek, odpowiedzialny 
w APN SMS za przeprowadzenie 
zawodów. – Dzieci rywalizowały 
na trzech boiskach jednocześnie, 
a drużyna, która odpoczywała, 
do dyspozycji miała klubowego 
dmuchańca Akademii Piłki Noż-
nej SMS Tychy. Starsi zawodnicy 
przez 6 weekendów grali w dwóch 
kategoriach wiekowych: U-8 
(2014 i młodsi) oraz U-9 (2013 
i młodsi). Po raz pierwszy pod-
czas fazy grupowej nie liczono 
punktów, a mecze miały charak-
ter towarzyski. Natomiast siód-
mego dnia turnieju Finały Elimi-
nacji Miejskich każda z kategorii 
rozegrała osobno.

Ostatecznie w roczniku 2013 
i młodsi wygrali piłkarze z Hi-
szpanii (Grom Tychy), a w młod-
szej kategorii w finałowym starciu 
z Anglią (APN SMS Tychy) lepsi 
okazali się Czesi (SMS ŻAPN Ży-
wiec). W obu kategoriach zagrało 
łącznie 17 drużyn – 171 meczów. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe medale i dyplomy.

Grom Tychy i drużyna z Żyw-
ca zagrały w ogólnopolskim Fi-
nale Finałów w Jeleniej Górze (25 
i 26.06.2022), gdzie zmierzyli się 
ze zwycięzcami z pozostałych 20 
miast. leszek sobieraj ●

uczył JaK KocHać sPort
TaDeuSZ śluSaReK (1928-2022)

18 czerwca br. zMarŁ 
trener tadeusz 
ślusarek, nestor 
śląskich i polskich 
trenerów. MiaŁ 94 lata, 
w zawodzie trenera 
przepracowaŁ 67 lat.

Kilka lat temu, tuż po zakoń-
czeniu Jego pracy trenerskiej, 
odwiedziłem Go w mieszka-
niu w Katowicach razem z tre-
ner Mirosławą Gruszką, z którą 
przez wiele lat współpracował 
w kilku klubach, w tym w Au-
erbachu Tychy.

– Nie wiem, kiedy minę-
ło te 90 lat – powiedział wów-
czas. – Życie rzeczywiście tro-
chę przypomina skok. Trzeba 
się dobrze wybić, potem wiele 
się może zdarzyć, ale musisz też 
pamiętać o lądowaniu. W koń-
cu jednak i tak ci wystawią oce-
nę, bo w zasadzie tylko ona się 
liczy….

Urodził się w Rudzie Śląskiej, 
dorastał w Baranowicach koło 
Żor. W młodości trenował lek-
koatletę (m.in. w KS Cracovia 
– skok w dal, trójskok i biegi 
na krótkich dystansach) i gim-
nastykę sportową (KS Kolejarz 
i AZS Kraków), a potem był tre-
nerem gimnastyki, akrobaty-
ki sportowej i skoków do wody. 
Opowiadał o czasach dzieciń-
stwa i zabawach na sandgru-
bach, „bokserskich” potyczkach 
z rówieśnikami z Hitlerjugend, 
o czasach wojny, wypełnio-
nych sportem latach młodości 
i później – o pracy trenerskiej. 
Był wyjątkowym, dowcipnym 
i szczerym rozmówcą. Dosko-
nale pamiętał starty sprzed wielu 
lat, wyniki i niemal wszystkich 
swoich wychowanków, a prze-
cież było ich mnóstwo, łącznie 
z tymi, którzy startowali na olim-
piadzie, odnosili sukcesy na mi-
strzostwach Europy. W ostatnich 
latach pana Tadeusza najczęściej 
można było spotkać na Krytej 
Pływalni w Tychach, gdzie szko-
lił kolejne pokolenie zawodni-
ków UKS Auerbach Tychy.

Najpierw była gimnastyka 
sportowa, a Jego wychowankiem 
był m.in. Alfred Kucharczyk 
– znakomity gimnastyk, mul-
timedalista, trzykrotny olimpij-
czyk – Rzym 1960, Tokio 1964, 
Meksyk 1968. Kucharczyk tak-
że został trenerem i szkolił m.in. 
medalistę olimpijskiego Leszka 
Blanika. Potem trener Ślusarek 
zajął się akrobatyką sportową 
– odkrył talent Stanisława Wy-
gasa – mistrza Polski, brązowe-
go medalisty mistrzostw świata 
z 1975 roku.

Przez kilkanaście lat Tadeusz 
Ślusarek pełnił funkcję dyrekto-
ra Stadionu Śląskiego. Tak wspo-
minał ten czas…

– Stadion został wybudo-
wany zaledwie 9 lat wcześniej, 
ale od razu musiałem przystą-
pić do remontu. Pomijając już 
fakt, iż był to obiekt bez zaple-
cza technicznego, magazynów, 
nagłośnienia i wielu urządzeń, 
potrzebnych do normalnego 
funkcjonowania i organizowa-
nia wielkich imprez sportowych. 
Już wtedy zaczęły pękać trybuny 
i „zjeżdżać” w kierunku bieżni. 
Po kilkunastu zimach i wielu ule-
wach, wały namakały. Beton pę-
kał, robiły się szczeliny i przewra-
cały się całe rzędy ławek. Przez 
moje 15 lat pracy na Stadionie 
Śląskim bez przerwy trwał re-
mont – sektor po sektorze. Nie-
zapomniane są dla mnie ów-
czesne narady z wojewodą gen. 
Jerzym Ziętkiem, który działal-
nością stadionu interesował się 
na co dzień. U niego zapadały 
najważniejsze decyzje, m.in. do-
tyczące utrzymania obiektu. Za-
wsze można było na niego liczyć, 
poza tym potrafił sobie zyskać 
szacunek, był autorytetem.

Tadeusz Ślusarek był jednym 
z tych, którzy… mieszali w „Kot-
le Czarownic”, jak nazywano 
Stadion Śląski. Był dyrektorem 
obiektu w latach 1965-1979, 
czyli w czasach, kiedy odbywa-
ły się tutaj najważniejsze spoty-
kania piłkarskiej reprezentacji 
Polski, w tym mecze eliminacji 
mistrzostw świata, mistrzostw 

Europy, szlagierowe pojedynki 
pucharowe m.in. Górnika Za-
brze z Manchesterem United 
i Manchesterem City, podczas 
których na trybunach zasiadło 
90 tys. widzów, Górnika z Glas-
gow Rangers, AS Romą – 100 
tys. widzów, czy GKS Katowi-
ce z Barceloną, Ruchu Chorzów 
z Fiorentiną, GKS Tychy z FC 
Koeln. A do tego mistrzostwa 
świata na żużlu, etapy Wyścigu 
Pokoju i wiele innych.

Będąc dyrektorem WOSiR
-u Stadion Śląski, a później wice-
szefem Wojewódzkiej Federacji 
Sportu, cały czas Tadeusz Ślusa-
rek pracował jako trener, m.in. 
w AZS Kraków, Zrywie Katowi-
ce, Sparcie Katowice.

Pod koniec lat 80. Tadeusz 
Ślusarek związał się ze skoka-
mi do wody – najpierw w BKS 
Sparta Katowice, potem w MKS 
Pałac Młodzieży w Katowicach 
i w UKS Auerbach w Tychach. 
Jego podopiecznymi byli m.in. 
Anna Ablamowicz, Karolina Soł-
tysik, Adrian Gierga, a następnie 
cała plejada zawodniczek i za-
wodników, m.in. Elżbieta Du-
barek, Marcin Różycki, Marcin 
Staręga, Agnieszka i Anna Puto, 
Ewelina Job, Bartosz Muszer, 
Weronika Lament, Aleksandra 
Muszer, Karol Witański, Nata-
niel Dynak, Piotr Kolasa, Emi-
lia Witek…

Jedna z zawodniczek napisała: 
„Tyle Mu zawdzięczam. Wydo-
był ze mnie wszystko co najlep-
sze – odwagę i poczucie włas-
nej wartości. Na zawsze zostanie 
w moim sercu”.

„Nauczył mnie nigdy się 
poddawać, że trzeba pracować, 
bo najbliższe zawody mogą być 
tymi, na które czekam przez 
wiele lat. Nauczył mnie też ko-
chać sport i za to będę Mu za-
wsze wdzięczny. Taki powinien 
być trener…” – napisał inny Jego 
wychowanek.

Pogrzeb Tadeusza Ślusarka 
odbył się 28 czerwca w Rudzie 
Śląskiej.

Cześć Jego pamięci!
leszek sobieraj
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każda z zawodniczek Śląskiego Towarzystwa Strzeleckiego przynajmniej raz została mistrzynią Polski.

tySzanki z meDalami

Tyski kwartet mistrzyń Polski na strzelnicy w Bydgoszczy.

drużyny uks grom i sMs Żapn Żywiec najlepsi w 15. Turnieju Deichmann Mini Mistrzostwa 2022.
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rak 21.Vi-22.Vii
Niezwykle miła atmosfera w pracy sprawi, iż 
przestaną drażnić cię nawet osoby, za którymi nie 
przepadasz. Na horyzoncie dodatkowy przypływ 
gotówki.

lew 23.Vii-22.Viii
Gwiazdy wróżą bardzo burzliwy tydzień. Sporo 
będzie się działo, uważaj, żeby się nie pogubić. Naj-
trudniej przyjdzie ci teraz podejmowanie decyzji.

panna 23.Viii-22.iX
Zapukaj do drzwi, które dotąd były przed 
Tobą zamknięte. czeka cię twórczy chaos, ale 
po burzy przyjdzie słońce. Dobre relacje w stałych 
związkach.

waga 23.iX-23.X
Zmartwienia zejdą na drugi plan, gdyż 
przezwyciężysz teraz każdą trudność. Otwórz 
się na to, co nowe i obiecujące, na pewno się nie 
rozczarujesz.

skorpion 24.X-21.Xi
jeżeli czekasz na uczucie, przygotuj się – spotkasz 
je właśnie teraz. Dzięki temu codzienne kłopoty 
przestaną mieć znaczenie. unikaj Raka.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Poczujesz w sobie teraz wielką energię, 
której jednak nie będziesz potrafił ani w pełni 
wykorzystać, ani okiełznać. Nie zaniedbuj 
przyjemności.

kozioroŻec 22.Xii-19.i
Ogranicz ilość zajęć i skup się tylko na tych 
najbardziej rozwijających cię. Zakończ rozpoczęte 
projekty, a będziesz się cieszyć indywidualnymi 
sukcesami.

wodnik 20.i-18.ii
Nie oglądaj się za siebie. Gwiazdy sugerują, żebyś 
żył tu i teraz. Nie martw się na zapas, bo wszystko 
ułoży się po Twojej myśli. Na horyzoncie przelotny 
romans.

ryby 19.ii-20.iii
W sprawach zawodowych wiele się wydarzy. 
I te zdarzenia będą wymagały od ciebie pełnej 
mobilizacji. Nie zniechęcaj się drobnymi 
przeciwnościami losu.

baran 21.iii-20.iV
Teraz będziesz gotowy do zmian, o których nie 
chciałeś wcześniej słyszeć. Miłość pojawi się nagle, 
a Twój zachwyt będzie się mieszać ze zdziwieniem.

byk 21.iV-21.V
Odrzucisz to, co nie daje ci szczęścia. A jeśli pojawi 
się jakaś nowa okazja, daj jej szansę i podejmij 
wyzwanie. To będzie bardzo dobra decyzja.

bliŹnięta 22.V-20.Vi
jeżeli kurczowo trzymasz się błędnej decyzji tylko 
dlatego, że nie wyobrażasz sobie przyznania się 
do błędu, to możesz wpaść w pułapkę. Lepiej 
wycofaj się zawczasu.
 wróŻka adrasteja tel. 692893871

zaaDoptuj mnie  

RM

Poznajcie trójłapka kocurka Le-
osia. Kiedy trafił do schroniska 
miał bezwładną przednią łapkę, 
której niestety nie udało się ura-
tować. Chłopak jednak nic so-
bie z tego nie robi. Bryka jakby 
miał wszystkie cztery. Leoś jest 
bardzo towarzyskim, wesołym 
kotem. Uwielbia kontakt z czło-

wiekiem. Noszony na rękach 
wtula się całym sobą i z zado-
wolenia pomrukuje. Ma niesa-
mowity charakter. Rozkochał w 
sobie wszystkich pracowników 
schroniska. Mimo czułej opie-
ki schronisko to jednak nie jest 
prawdziwy dom. Leoś potrzebuje 
swojego człowieka. Czy ktoś go 

pokocha takim jakim jest? Czy 
ktoś da mu dom na jaki zasłu-
guje?

Leoś jest wykastrowany, odro-
baczony, zaszczepiony na wście-
kliznę i choroby zakaźne. Testy 
FIV i FeLV negatywne.
rM ●

cO WieMy O KOcie:

iMię: Leoś
NR eWiDeNcyjNy: 2974
WieK: około 1 roku
aKTualNie PRZeByWa: 
w Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
KONTaKT: 605 897 607
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horoSkop

Hasło z krzyżówki nr 762: 
GORąCY LIPIEC.

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.

leoŚ

Więcej Na WWW.KulTuRa.Tychy.Pl

5 lipca, wtorek
godz. 16 – ANIMAcjE DLA DZIEcI w plenerze 
na żwakowie – zabawa z Leną Bajer (plac za-
baw ul. Nowa)

6 lipca, środa
godz. 16 – ANIMAcjE NA SPORTOWO (tereny 
zielone przy parafii, ul. Dzwonkowa 54)
godz. 17 – cyKLIcZNE WARSZTATy dla miesz-
kańców na os. A: Przygoda w naturze z Dziką 
Drogą (Park Górniczy, ul. Andersa 25)

7 lipca, czwartek
godz. 16 – cyKL ANIMAcjI DLA DZIEcI 
na os. L – zabawa z Leną Bajer (plac zabaw, 
ul. Legionów Polskich 14)

8 lipca, piątek
godz. 20 – GRZEGORZ KAPOłKA TRIO – kon-
cert w cyklu „Muzyczne Wieczory nad jezio-
rem” (OW Paprocany)

9 lipca, sobota
godz. 11 – cyKLIcZNE WARSZTATy dla miesz-
kańców na os. A: Strefa Zamknięta – Archery 
Tag (Park Górniczy, ul. Andersa 25)
godz. 17 – „ALBuM DLA ZyGMuNTA” – cykl 
warsztatów ze zbiorem fotografii Zygmunta 
Kubskiego (Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 21.30 – KINO fREELOVE: plenerowa 
projekcja filmu „c’mon c’mon” (ogród McK, 
ul. Bohaterów Warszawy 26)

10 lipca, niedziela
godz. 12 – „hAłASOWO” – warsztaty z Agatą 
Śliwą z cyklu „Dzieciniec Teatralny” (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)

8 lipca, godz. 20: grzegorz 
kapoŁka trio – koncert, 
ow paprocany

9 lipca, godz. 17: „albuM dla 
zygMunta” – cykl warsztatów ze 
zbioreM fotografii zygMunta 
kubskiego, MuzeuM Miejskie
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w tyM Miejscu, we wspóŁpracy z wolontariuszaMi 
tyskiego schroniska dla zwierząt prezentujeMy 
czworonogi, które czekają na swoich nowych 
wŁaścicieli. spójrzcie na nich ciepŁo i otwórzcie 
swoje serca i doMy.
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