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Wakacje z remontami
Rozbudowa OREW największą edukacyjną inwestycją 
w mieście. Zaplanowano też mniejsze remonty.

znowu w gronie faworytów
Przedsezonowe prognozy, kadra  
i terminarz meczów Fortuna I Ligi.

senatorowie pod wrażeniem
W oczyszczalni ścieków i Wodnym Parku Tychy gościła 
senacka komisja z marszałkiem Tomaszem Grodzkim. 3 146
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◆ 4.07 Na OZNakOWaNym 
PRZejściu Dla PieSZych na 
al. Piłsudskiego doszło do potrą-
cenia rowerzysty przez samochód 
osobowy. Z ustaleń pracujących 
na miejscu policjantów wynika, 
że kierowca osobówki nie ustą-
pił pierwszeństwa rowerzyście. 
Na szczęście jadący jednośladem 
nie doznał poważniejszych obra-
żeń i nie wymagał hospitalizacji. 
Za spowodowanie zdarzenia kie-
rowca peugeota został ukarany 
mandatem karnym. Do kolejne-
go potrącenia rowerzysty doszło 
8.07 na ul. Dąbrowskiego przez 
kierującą samochodem osobo-
wym. Rowerzysta z urazem ręki 
trafił pod opiekę ratowników 
medycznych, a następnie został 
przewieziony do szpitala.
◆ Na ul. mąkOłOWSkiej, 
8.07 kieRujący auDi uDe-
RZył W OgRODZeNie jednej 
z posesji. Zniszczeniu uległo kil-
kanaście metrów ogrodzenia. W 
chwili przybycia policji w poje-
dzie nie było nikogo. Samochód 
został odholowany na policyjny 
parking, a KMP Tychy prowa-
dzi dalsze postępowanie w tej 
sprawie.

◆ 6.07 Na SkRZyżOWaNiu 
ul. cZaRNa - OśWięcimSka - 
jaWOROWa DOSZłO DO Wy-
PaDku. W wyniku zderzenia vw 
i subaru jeden z nich wylądował 
na boku. Z relacji uczestników 
zdarzenia jak i ustaleń policji 
wynika, że kierowca subaru, 
jadąc ul. Jaworową, wjechał na 
skrzyżowanie kiedy miał czerwo-
ne światło, a włączona była zielo-
na strzałka kierunkowa do skrętu 
w prawo. W wyniku wymusze-
nia pierwszeństwa na jadącym 
ul. Oświęcimską kierowcy vw 
doszło do zderzenia pojazdów. 
Kierowca vw został przetrans-
portowany do szpitala.
◆ Na SkRZyżOWaNiu ul. 
BRateRSka - BOhateRóW 
WaRSZaWy DOSZłO 5.07 DO 
ZDeRZeNia fiata i dostawcze-
go opla. Jak wstępnie stwierdzi-
ła policja, kierowca samochodu 
dostawczego nie ustąpił pierw-
szeństwa kierowcy fiata, który 
z obrażeniami ciała został prze-
transportowany do szpitala.
◆ 4.07 DOSZłO DO WyPaDku 
PRZy ul. tOWaROWej. Pod-
czas pracy 21–letni mężczyzna 
spadł z wysokości ok. 3 metrów 

doznając urazu ręki. Poszkodo-
wany został przetransportowany 
do szpitala w Katowicach śmi-
głowcem Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego.
◆ W RejONie OZNakOWa-
NegO PRZejścia Dla Pie-
SZych Na ul. tuRyńSkiej 
(na wysokości hal magazy-
nowych) doszło do zdarzenia 
drogowego z udziałem dwóch 
pojazdów - w tył opla uderzyła 
dacia. Kierująca oplem trafiła 
pod opiekę ratowników medycz-
nych. Jak stwierdziła policja, 
kierowca dacii nie zachował 
należytej ostrożności. 
◆ POlic jaNci tySkie j 
DROgóWki PROWaDZili W 
tychach 6.07 DZiałaNia 
„BeZPiecZNy PieSZy”, kieru-
jąc swoją uwagę na zachowanie 
nie tylko kierowców, ale także 
pieszych i rowerzystów. Ujaw-
niono łącznie 46 wykroczeń. 11 
z nich dotyczyło pieszych, któ-
rzy przechodzili w miejscu nie-
dozwolonym. Pozostałe przewi-
nienia dotyczyły przekroczenia 
dozwolonej prędkości w rejonie 
przejść dla pieszych przez kieru-
jących pojazdami. ls ●

z początkieM Wakacji 
funkcjonariusze tyskiej 
policji rozpoczęli 
kaMpanię spoŁeczno-
edukacyjną „kręci 
Mnie bezpieczeństWo 
nad Wodą”, którą 
proWadzą W oW 
paprocany. róWnolegŁe 
kaMpanie o tej saMej 
nazWie proWadzone 
są M.in. W bielsku-biaŁej, 
bieruniu, bytoMiu, 
cieszynie, częstochoWie, 
dąbroWie górniczej, 
jaWorznie, katoWicach, 
rybniku i ŻyWcu.

Kampania społeczno-edukacyj-
na „Kręci mnie bezpieczeństwo 
nad wodą” skierowana jest prze-
de wszystkim do najmłodszych. 
– Celem spotkań jest promowa-
nie wśród dzieci bezpiecznych 
zachowań podczas wakacyjnych 
zabaw. Wizyta policjantów wywo-
łuje wiele emocji u najmłodszych, 
którzy mogą także zobaczyć po-
licyjny radiowóz z bliska. Dzieci 
mają okazję porozmawiać z po-
licjantami o bezpiecznym wypo-
czynku – mówi asp. szt. Barbara 
Kołodziejczyk z Komendy Miej-
skiej Policji w Tychach.

Akcja prowadzona przez po-
licjantów z całego Śląska sku-
pia się jednak nie tylko na bez-
pieczeństwie nad wodą. Jednym 
z punktów poruszanych podczas 

pogadanek z funkcjonariuszami 
jest problem oszustów i wyłu-
dzania pieniędzy na wakacyjne 
pensjonaty, które nigdy nie ist-
niały. – Coraz częściej planując 
urlop korzystamy z ofert inter-
netowych. Można wśród nich 
znaleźć atrakcyjne ośrodki, ho-
tele i pensjonaty, ale zdarzają się 
również ogłoszenia, zamieszczo-
ne przez oszustów, którzy pro-
ponują nieistniejące miejsca 
noclegowe, wyłudzając pienią-
dze w ramach zaliczek – mówi 
Barbara Kołodziejczyk. – Zanim 
przelejemy pieniądze za pobyt, 
warto zweryfikować, czy dany 
podmiot figuruje w bazie urzę-
du marszałkowskiego, urzędu 
gminy lub miasta. Poszukaj-
my obiektu na mapie interne-
towej, sprawdźmy jego stronę 
www i opinie osób, które od-
wiedziły obiekt. Bezwzględnie 
powinniśmy sprawdzać organi-
zatorów i obiekty oferujące wy-
poczynek dla dzieci i młodzie-
ży– dodaje.

Mundurowi swoją uwagę sku-
pili na tych najmłodszych, którzy 
są najbardziej narażeni na róż-
nego rodzaju niebezpieczeń-
stwa podczas wakacyjnych sza-
leństw. – Wakacyjna beztroska 
sprzyja różnego rodzaju zagro-
żeniom, na które narażone są 
dzieci i młodzież. Pamiętajmy, 
że urlop nie zwalnia rodziców 
i opiekunów z odpowiedzialno-

ści za bezpieczeństwo naszych 
pociech. Dlatego w tym okresie 
szczególnie należy zapewnić im 
opiekę i zainteresowanie, w mak-
symalnym stopniu uczestnicząc 
w spędzaniu przez nie wolnego 
czasu – mówi rzeczniczka ty-
skiej policji. – Warto porozma-
wiać z dzieckiem o bezpiecznych 
zachowaniach podczas wypo-
czynku, uczulić na zagrożenia 
związane z kontaktami z niezna-
jomymi osobami, nieprzestrze-
ganiem zasad ruchu drogowe-
go (np. podczas jazdy rowerem) 
czy sięganiem po różnego ro-
dzaju używki. Zainteresujmy się, 
z kim nasza pociecha spędza czas 
poza domem – kończy Barbara 
Kołodziejczyk.

Akcja „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo nad wodą” potrwa przez cały 
okres wakacyjny. Tyskich poli-
cjantów będzie można spotkać 
w OW Paprocany. Dla najmłod-
szych przygotowano atrakcje 
w postaci maskotki śląskiej poli-
cji – psa Sznupka. Można z bliska 
obejrzeć radiowóz, kajdanki, od-
znakę i inne policyjne sprzęty. Ale 
przede wszystkim, dowiedzieć 
się jak wypoczywać bezpiecznie 
i z głową. Kampania prowadzona 
jest w dwóch językach –  polskim 
i ukraińskim, pamiętając o przy-
byszach z Ukrainy, aby oni rów-
nież mogli czuć się bezpiecznie 
nad wodą.
arkadiusz dęboWski ●

autoreklama

Włączający się do ruchu na ul. Oświęcimskiej subaru, po zderzeniu z volkswagenem przewrócił się na bok.
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PolicjA ucZy  
i ostrZegA
„kręci Mnie bezpieczeństWo nad Wodą” – WSPóLNA AKcjA ŚLąSKIch STRóżóW 
PRAWA.

Policjanci prowadzący warsztaty dla dzieci, dotyczące bezpieczeństwa nad wodą.
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Wraz z zakończenieM 
roku szkolnego 
ruszyŁy Wakacyjne 
reMonty W placóWkach 
ośWiatoWych. 
to W budŻecie Miasta 
druga pozycja 
W dziale „reMonty”, 
za pracaMi zWiązanyMi 
z drogaMi. W przyjętyM 
W grudniu budŻecie 
na reMonty W szkoŁach 
i przedszkolach Miasto 
MiaŁo przeznaczyć 2,6 
Mln zŁ, jednak kWota 
ta z peWnością będzie 
Większa, boWieM 
inflacja i Wzrost 
kosztóW osiągnąŁ 
niespotykany od Wielu 
lat pozioM.

To oznacza, że kwota na remonty 
musi być na bieżąco uzupełnia-
na, po rozstrzygnięciu przetargów 
i zwolnieniu części środków prze-
znaczonych na inne zadania.

Największą inwestycję realizu-
je obecnie Wydział Przygotowa-
nia i Realizacji Inwestycji. Chodzi 

o rozbudowę Ośrodka Rehabili-
tacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczego OREW oraz budowę 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy przy al. Niepodległości. 
W Ośrodku OREW mogą prze-
bywać osoby tylko do 25. roku 
życia, pojawił się zatem problem 
co zrobić z opieką nad starszymi 
niepełnosprawnymi. I stąd roz-
budowa placówki o Środowisko-
wy Dom Samopomocy. Powsta-
nie tutaj nowe skrzydło budynku, 
gdzie znajdą się m.in. gabinety 
lekarskie, sale do rehabilitacji, 
strefa relaksacyjna, gabinet hy-
droterapii, krioterapii, kuchnia 
treningowa, pracownie warszta-
towe oraz pomieszczenia tech-
niczne i gospodarcze. Dobudo-
wana zostanie też niewielka część 
odpoczynkowa dla osób, które 
w wyjątkowej sytuacji np. pod-
czas pobytu w szpitalu nie mają 
z kim zostawić swoich dorosłych 
niepełnosprawnych podopiecz-
nych. Ponadto w ramach inwe-
stycji wyremontowana zostanie 
elewacja istniejącego budynku, 
w ogrodzie ośrodka powstanie 

ścieżka spacerowa. Koszt inwe-
stycji to 10 mln 330 tys. zł, a pra-
ce mają potrwać do połowy mar-
ca przyszłego roku.

Prace trwają również w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym nr 3 
przy ul. Cmentarnej. Wykony-
wana jest tutaj termomoderni-
zacja ścian i stropu nad ostatnią 
kondygnacją, budowa kolejnych 
sal lekcyjnych, sali gimnastycz-
nej z zapleczem szatniowo-sani-
tarnym oraz placu zabaw. Inwe-
stycja ma kosztować 7 mln 334 
tys. zł, zakończenie prac nastąpi 
30 stycznia przyszłego roku.

Z kolei w Szkole Podstawowej 
nr 17 przy ul. Begonii powstała 
nowa bieżnia tartanowa (koszt – 
421 tys. zł).

Także dla pracowników Wy-
działu Remontów wakacje są bar-
dzo pracowitym okresem. Przy-
gotowano całą listę remontów 
we wszystkich typach placówek 
oświatowych.

230 tysięcy złotych kosztować 
będzie doposażenie placu za-
baw w Przedszkolu nr 22. Nie-
spełna 150 tys. zł przeznaczono 

na wymianę instalacji elektrycz-
nej w bocznej klatce schodowej 
i remont oświetlenia awaryjne-
go w Przedszkolu nr 11. Na liście 
prac jest także modernizacja szy-
bu windowego z zakupem dźwigu 
w Przedszkolu nr 17, a ponadto 
remonty przeprowadzone zosta-
ną także w przedszkolach nr 5, 8, 
14, i 29.

Jeśli chodzi o szkoły podsta-
wowe, najwięcej pochłonie re-
mont sali gimnastycznej w Szko-
le Podstawowej nr 13 – 185 tys. zł. 
W SP 36 wyremontowana zosta-
nie instalacja elektryczna, a w SP 
nr 10 na korytarzu pojawi się 
nowa posadzka. W Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym nr 1 zaadap-
towanych zostanie kilka pomiesz-
czeń administracyjnych na sale 
lekcyjne, przeprowadzona zosta-
nie także modernizacja ogrzewa-
nia – za łączną kwotę niespełna 
pół miliona złotych.

W II Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Norwida za kwotę 861 
tys. zł przebudowany zostanie 
dziedziniec szkoły. Wykonana zo-
stanie nowa nawierzchnia dzie-

dzińca, trzy podesty, pojawią się 
trawniki, nasadzenia, łąki kwiet-
ne, a także stojaki na rowery, ko-
sze na śmieci, stoliki i krzesła. 
Z kolei w I LO im. Kruczkowskie-
go 273 tys. zł kosztować będzie re-
mont instalacji elektrycznej wraz 
z pracami towarzyszącymi.

W zespołach szkół natomiast 
nie zaplanowano w te waka-
cje większych remontów, war-
to jednak odnotować moderni-
zację schodów wejściowych oraz 
bocznych w Zespole Szkół Spe-
cjalnych nr 8.
leszek sobieraj ●
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WAkAcje Z remontAmi
W  tyskich placóWkach ośWiatoWych LIPIEc I SIERPIEń WyKORZySTujE SIę NA NIEZbęDNE PRAcE INWESTycyjNE I mODERNIZAcyjNE.  

W tyskim OREW widać już zarysy nowego skrzydła budynku, 
w którym znajdzie się Środowiskowy Dom Samopomocy.
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kondolencje

Prezydent Miasta Tychy
Tychy, 12 lipca 2022 r.

OGŁOSZENIE

o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli 

Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, 
ks. Stanisława Radziejowskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową 

nr 139 w Tychach – etap II [1]

Informuję [2] o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU 
POŁOŻONEGO W REJONIE OSIEDLI ŻWAkóW I SUBLE POMIęDZY ULICAMI: 

NIZINNą, ChAŁUPNICZą, LUCJANA RYDLA, kS. STANISŁAWA RADZIEJOWSkIEGO, 
STOCZNIOWCóW’70, JAŚkOWICką I LINIą kOLEJOWą NR 139 W TYChACh  

– ETAP II [1]

Z treścią planu miejscowego oraz:
a)  uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu po-

legającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń 
projektu planu miejscowego,

b)  podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odnie-
sieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób 
zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
– ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
– opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Po-

wiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
– propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków rea-

lizacji postanowień planu miejscowego,
można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Ty-
chy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu.
Treść wyżej wymienionego dokumentu opublikowana jest również na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej 

/-/mgr Igor Śmietański
Podstawa prawna:
[1] Uchwała Nr XL/765/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków i Suble po-
między ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława Radziejowskiego, Stocz-
niowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach – etap II (Dz. Urz. Woj. Sla z 2022 r., 
poz.4347);
[2] art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029).

Prezydent Miasta Tychy
Tychy, 12 lipca 2022 r.

OGŁOSZENIE

o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Podleskiej, doliny potoku 

Mąkołowiec, granicy administracyjnej miasta Tychy, granicy lasu oraz linii 
kolejowej w Tychach – etap I [1]

Informuję [2] o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU 
POŁOŻONEGO W REJONIE UL. PODLESkIEJ, DOLINY POTOkU MąkOŁOWIEC, 

GRANICY ADMINISTRACYJNEJ MIASTA TYChY, GRANICY LASU ORAZ LINII 
kOLEJOWEJ W TYChACh – ETAP I. [1]

Z treścią planu miejscowego oraz:
a)  uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu po-

legającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń 
projektu planu miejscowego,

b)  podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odnie-
sieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób 
zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
– ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
– opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
– propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 
realizacji postanowień planu miejscowego, 

można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Ty-
chy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu.
Treść wyżej wymienionego dokumentu opublikowana jest również na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej

/-/mgr Igor Śmietański
Podstawa prawna:
[1] Uchwała Nr XXXIX/744/22 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Podle-
skiej, doliny potoku Mąkołowiec, granicy administracyjnej miasta Tychy, granicy lasu oraz linii 
kolejowej w Tychach – etap I. (Dz. Urz. Woj. Sla z 2022 r., poz. 3777);
[2] art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029).

komunikaty

śluBOWali WieRNOść OjcZyźNieflash

Dowódca 13. Śląskiej brygady Obrony Terytorialnej przyjął uroczystą przysięgę wojskową 
żołnierzy brygady, która odbyła się 10 lipca na placu pod żyrafą w Parku miejskim Solidarności 
w Tychach.
Program wydarzenia obejmował m.in. defiladę żołnierzy składających przysięgę i wystawę 
pojazdów wojskowych. Na uczestników czekały również stanowiska promocyjne prezentujące 
indywidualne wyposażenie żołnierza WOT, stanowisko rekrutacji 13. ŚbOT i Wojskowego 
centrum Rekrutacji w Tychach. kp ●
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W poprzedniM tygodniu 
poznaliśMy Wyniki 
Matur oraz egzaMinóW 
ósMoklasistóW. 
W tychach Wyniki, 
jakie uzyskali 
ucznioWie, są WyŻsze 
niŻ średnia nie tylko 
W WojeWództWie 
śląskiM, ale i W caŁej 
polsce.

egzamin ósmoklasisty
Z danych Okręgowej Komisji Eg-
zaminacyjnej w Jaworznie wyni-
ka, że uczniowie najwyższe wyni-
ki uzyskali z języka angielskiego. 
Najlepiej z języka angielskiego 
wypadli ósmoklasiści z Tychów. 
Średnia w mieście wyniosła 74% 
(w woj. śląskim: 68%, a średnia 
krajowa: 67%).

Najsłabiej z kolei wyglądają wy-
niki uzyskane przez uczniów z eg-
zaminów z matematyki, ponieważ 
jedynie z jednego powiatu i mia-
sta ósmoklasiści osiągnęli powyżej 
60%. Najwięcej punktów procen-
towych z tego przedmiotu uzyskali 
uczniowie z Bielska-Białej. W Ty-
chach było to 59% (w woj. śląskim: 
56%, a średnia krajowa: 57%).

W przypadku egzaminów z ję-
zyka polskiego, w żadnym z miast 
ani powiatów nie odnotowano 
wyniku średniego o wartości po-
nad 70%, ale nie było też niższego 
niż 50%. Najlepiej z tego przed-
miotu poradzili sobie ósmokla-
siści z Tychów ze średnią 67% 
(w woj. śląskim średnia wynio-
sła: 61%, a w kraju: 60%).

– Cieszą osiągnięcia naszych te-
gorocznych ósmoklasistów. Naj-
lepsze wyniki z języka angielskie-
go i języka polskiego w regionie 
to powód do dumy dla samych 
uczniów, którzy ciężko pracowali 
przygotowując się do egzaminów, 
ale także dla ich rodziców, nauczy-
cieli czy dyrektorów szkół. Mło-
dzieży życzę, by w nowych szko-
łach radzili sobie równie dobrze, 
a co najważniejsze rozwijali swo-
je pasje i zainteresowania – mówi 
Maciej Gramatyka, zastępca pre-
zydenta Tychów ds. społecznych.

Zaświadczenie o wynikach 
zdający dostali 8 lipca 2022 roku. 
Do 13 lipca (do godz. 15) ucznio-
wie muszą uzupełnić te informa-
cje w elektronicznym systemie re-
krutacyjnym.

Do tegorocznego egzaminu 
ósmoklasisty przystąpiło 57.076 
uczniów z województwa śląskie-
go, w tym 745 z Ukrainy, którzy 
przybyli do Polski po 24 lute-
go bieżącego roku. W tym roku 
w Śląskiem egzaminy ósmoklasi-
sty zorganizowało 1315 szkół po-
nadpodstawowych. W Tychach 
było to ponad 1500 uczniów pub-
licznych szkół podstawowych 
(w tym 7 uczniów z Ukrainy).

matura
Maturzyści najlepiej poradzili 
sobie z egzaminem z języka an-
gielskiego, a najsłabiej wypad-
li na egzaminie z matematyki. 
W Tychach średnia wyniosła 
82,68%, przy średniej krajowej 
wynoszącej 78,2%.

Lepiej było w przypadku lice-
ów ogólnokształcących – tu zda-
walność wyniosła 90,04%. Z kolei 
uczniowie techników osiągnęli 
wyniki na poziomie 70,00%. Naj-
lepiej z egzaminem dojrzałości 
poradzili sobie uczniowie z I LO, 
gdzie egzamin pomyślnie przeszli 
wszyscy maturzyści. W klasyfi-
kacji poszczególnych przedmio-
tów (język polski, matematyka 
i język angielski) najlepsze wyni-
ki osiągnęli również abiturienci 
z tej placówki. Na drugim miej-
scu znalazło się II LO (96,18%), 
a na trzecim IV LO w ZS nr 1 
(83,33%). Wśród techników naj-
lepiej wypadło Technikum nr 3 
w ZS 4 (zdawalność na poziomie 
85,53%).

– Tegoroczna matura w ty-
skich szkołach średnich wypad-
ła dobrze. Gratuluję młodzieży, 
ich rodzicom i nauczycielom. 
Maturzystom, którzy nareszcie 
mogą odpocząć, życzę wspania-
łych wakacji oraz podjęcia stu-
diów na wymarzonych kierun-
kach – mówi wiceprezydent 
Gramatyka.

W Polsce spośród tegorocz-
nych absolwentów szkół po-
nadpodstawowych maturę zda-
ło 78,2% (średnia woj. śląskiego: 
77,7%). Prawo do poprawki 
ma 15,5% abiturientów, nato-
miast definitywnie nie zdało jej 
6,3% uczniów.

W Tychach do egzaminu po-
prawkowego w sierpniu może 
przystąpić 113 uczniów.
oprac. kp ●

lePsZe od Średniej
Wysokie średnie Z EGZAmINóW I mATuR.

Do naszej redakcji wpłynęło spro-
stowanie pana Grzegorza Wen-
cepla do tekstu opublikowanego 
w „Twoich Tychach” 28 czerwca 
br. o następującej treści (pisownia 
oryginalna):

„Nieprawdą jest, że Grze-
gorz Wencepel został odwołany 
w funkcji wiceprzewodniczące-
go Rady Miasta Tychy. Nieprawdą 
jest, że Rada Miasta Tychy utraci-
ła zaufanie do Grzegorza Wence-

pla. Nieprawdą jest, że we wniosku 
o odwołanie Grzegorza Wencepla 
podniesiono, iż obniżył autorytet sa-
morządu. Nieprawda jest, że na sesji 
Rady Miasta Tychy rozdawano apel 
w obronie Grzegorza Wencepla. 
Nieprawdą jest, że Grzegorz Wen-
cepel brał udział w proteście, w któ-
rym grożono prezydentowi Tychów 
wywiezieniem na taczce”.

Od redakcji: O zgrozo! Aż 
tyle nieprawdy w jednym malut-

kim artykuliku? Fakty są takie, 
że istotnie, pomyliliśmy imię od-
wołanego radnego Dariusza Wen-
cepla z imieniem byłego radnego 
Grzegorza. I konsekwentnie ten 
błąd powtórzyliśmy trzykrotnie, 
a więc mniej razy, niż jest ono 
przywołane w sprostowaniu.

Tak czy inaczej błąd popełnili-
śmy i gorąco za niego obu panów 
Wenceplów przepraszamy.
redakcja ● 
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tyski its 
to jeden z najWiększych 
projektóW 
zrealizoWanych 
W naszyM Mieście 
i jeden z najbardziej 
rozWiniętych 
systeMóW steroWania 
rucheM W polsce. 
its to narzędzie 
do przeproWadzania 
róŻnego rodzaju 
analiz, poMiaróW 
oraz syMulacji ruchu. 
Wszystko po to, 
by na tyskich drogach 
byŁo bezpieczniej, a ruch 
odbyWaŁ się pŁynniej.

„twoje tychy”: sercem całego 
systemu jest nowoczesne i jedno 
z największych w polsce (blisko 
400 m kw.) centrum sterowania 
ruchem, zlokalizowane 
w pomieszczeniach tyskiego 
stadionu. gromadzone 
są tam bieżące informacje 
o ruchu drogowym. to także 
główny ośrodek monitorowania 
ruchu przez blisko 600 kamer 
monitoringu, 86 kamer ampr, 
to również wideodetekcja 
na parkingach, stacje meteo, 
stacje pomiaru zanieczyszczeń, 
czytniki poziomu hałasu, 
odcinkowe pomiary prędkości oraz 
wagi na obrzeżach miasta. kiedy 
poczujemy polepszenie sytuacji 
na drogach?
aRtuR kRucZek: – Wszystkie 
elementy systemu zaczęły się 
między sobą komunikować, 
przesyłać wzajemnie dane, 
po to żeby osiągnąć założone 
funkcje. Przed nami ostatni etap 
– kalibracja systemu. Potocznie 
mówiąc system teraz się uczy, 
analizuje powtarzalne zachowa-
nia i sytuacje na drogach i wy-
ciąga wnioski. Na to oczywiście 
potrzeba czasu. My sobie dajemy 
czas do końca 2022 r. 1 lipca 

wykonawca zakończył prace 
i zgłosił je do odbioru. Przekazał 
nam wszystkie funkcjonalności 
systemu. Wcześniej odbywało 
się to etapami, dzięki czemu 
cały proces udało się skrócić 
do minimum. System zbierający 
dane przekazuje je do serca, czyli 
do Centrum Sterowania Ru-
chem. Tam operatorzy obserwu-
ją te działania i mogą na bieżąco 
korygować pracę algorytmu. 
Przykład: system ITS zauważy, 
że pomiędzy godziną 14.40 
a 15.00 nie wszystkie pojazdy 
opuszczają wlot konkretnego 
skrzyżowania. System wychwyci 
taką prawidłowość i podejmie 
decyzję o wydłużeniu sygnału 
światła zielonego dla zakorkowa-
nego wlotu. W pewnym zakresie, 
system sam będzie podejmował 
decyzję. W sprawach poważniej-
szych zakomunikuje o wykryciu 
problemu, nieprawidłowości 
i zaproponuje szereg rozwiązań 
operatorowi.

zatem pierwszy etap nauki 
powinien trwać pół roku. 
rozumiem, że po tym czasie 
algorytm zgromadzi pewną 
ilość danych, która pozwoli mu 
na optymalizację ruchu w mieście. 

Jednak ruch w mieście jest 
zmienny i zależy choćby od pór 
roku. zmiennych oczywiście jest 
dużo więcej. rozumiem, że...
– …system nie przestanie się 
uczyć. Aktualnie mamy okres 
wakacyjny, czyli naszymi ulicami 
przemieszcza się mniej kierow-
ców. Gdyby program skalibrował 
się raz i na stałe, to w chwili, gdy 
do miasta wróciliby urlopowicze, 
działałby w oparciu o nieaktual-
ne dane. Szacujemy, że zado-
walającą wydajność osiągnie 
za około pół roku. Podkreślam 
jednak, że na bieżąco przez 
cały czas działania system 
będzie zbierał i aktualizował 
dane, co pozwoli mu reagować 
na zmienne sytuacje w mieście. 
Niektóre dzielnice się rozbudo-
wują, z innych następuje odpływ 
mieszkańców. Narzędzie, które 
mamy, zrozumie te zależności 
i zaproponuje optymalne roz-
wiązania. Zupełnie inaczej ruch 
wygląda w okresie świątecznym, 
inaczej na wiosnę czy w zimie. 
Oprogramowanie, na którym 
pracujemy, wychwyci te wszyst-
kie zależności, przeliczy możliwe 
warianty i wprowadzi najbardziej 
optymalny. Nietrudno zatem 
dojść do wniosku, że im dłużej 

system będzie działał, tym lepiej 
będzie działał. To będzie ewo-
lucja, nie zaś rewolucja z dnia 
na dzień.

zarządzanie ruchem 
w mieście statystyką stoi. 
na pewno założyliście płynące 
z wprowadzenia its korzyści. 
można je zaprezentować w postaci 
liczb?
– Założyliśmy, że dzięki ITS 
płynność ruchu zostanie 
poprawiona o 7%. Biorąc pod 
uwagę, że z roku na rok wzrasta 
ilość samochodów na drogach, 
jest to naprawdę dużo. Drugim 
ważnym wskaźnikiem jest 
bezpieczeństwo na drogach, 
które według naszych założeń 
wzrośnie o 10%. Aktualnie, 
dzięki prowadzonej polityce, 
w zeszłym roku mieliśmy 
najlepsze statystyki w historii 
ich prowadzenia. Zmniejszenie 
ilości wypadków o kolejne 10% 
jest wyzwaniem, ale będzie 
to możliwe właśnie dzięki ITS. 
To są dwa nasze główne cele, 
jakie chcemy osiągnąć poprzez 
wprowadzenie systemu.

dość dużo mówimy o systemie, 
algorytmie, programie, ale 
przecież to tylko narzędzie 
w rękach człowieka. Jakie 
będą zadania operatorów 
ruchu pracujących w centrum 
sterowania ruchem?
– Operatorzy ruchu na bieżąco 
przyglądać się będą sytuacji, 

jaka panuje w mieście. ITS 
to faktycznie tylko narzędzie, 
a nie w pełni autonomiczny 
system podejmujący wszystkie 
decyzje. Program będzie jednak 
obsługiwany przez inżynierów 
ruchu, którzy ostatecznie będą 
podejmować decyzję o reago-
waniu na określone sytuacje jak 
zdarzenia drogowe i wypadki. 
Aktualnie pracuje jedna zmiana, 
jednak od września planujemy 
wprowadzić tryb dwuzmianowy. 
Od listopada, wraz z akcją zima, 
wprowadzimy całodobową 
obsługę.

czyli akcja zima będzie...
– Akcja Zima będzie prowadzo-
na przez Centrum Sterowania 
Ruchem. ITS jest to doskonałe 
narzędzie, dzięki któremu 
operatorzy mogą na bieżąco 
kontrolować sytuacje na dro-
gach. Pomocne będą oczywiście 
stacje meteo, które pokazują 
aktualną temperaturę. Operator 
będzie mógł natychmiast 
zareagować na niekorzystne 
warunki na drodze i wysłać 
zespół do rozwiązania proble-
mu. System po prostu daje nam 
nowe możliwości i podniesie 
standard zarządzania ruchem 
w mieście, również podczas 
Akcji Zima.

its to nie tylko sterowanie 
ruchem. to również możliwość 
komunikacji z kierowcami choćby 
za pomocą tablic zmiennej treści 

czy zapowiadanego portalu. Jak 
to ma wyglądać w praktyce?
– Faktycznie bardzo ważnym ele-
mentem są 72 tablice zmiennej 
treści, dzięki którym operatorzy 
ruchu będą komunikować się 
z kierowcami. W razie wypadku 
za ich pośrednictwem prześlemy 
komunikat o tworzących się 
korkach i ewentualnych objaz-
dach. W najbliższych tygodniach 
wszystkie najważniejsze 
komunikaty będą dostępne 
na nowym portalu, na którym 
zamieścimy również podglądy 
z kamer, wszystkie dane meteo, 
pomiary zanieczyszczeń i hałasu 
oraz przede wszystkim aplikację 
do podróży po Tychach. Aplika-
cja, którą zapytamy o optymalną 
trasę z punktu A do punktu B, 
przeliczy dostępność rowerów 
miejskich, komunikacji 
miejskiej, przeanalizuje aktualny 
ruch na ulicach i zaproponuje 
optymalne rozwiązania. Ktoś 
powie, że to żadna nowość, 
bo mapy Google robią to już 
od dawna, a inne aplikacje rów-
nież mają dostęp do rozkładów 
jazdy i proponują optymalne 
trasy. Owszem, ale nasz portal 
będzie analizować dane zbierane 
przez ITS, czyli dane lokalne, 
do których żadna inna nie 
ma dostępu.

innymi słowy będzie to najlepsza 
aplikacja do podróżowania 
po mieście.
– Tak, ponieważ wszystkie dane 
zostaną przedstawione w jednym 
miejscu. Posłużę się przykładem: 
podczas meczu na Stadionie 
Zimowym występują utrudnie-
nia w ruchu na ul. de Gaulle’a, 
ul. Wyszyńskiego czy ul. 
Dąbrowskiego. Planując podróż 
na Stadion Zimowy za pomocą 
naszej aplikacji, możemy 
dowiedzieć się o liczbie wolnych 
miejsc parkingowych oraz 
o sytuacji aktualnie panującej 
w okolicy Stadionu Zimowego. 
Aplikacja powiadomi, czy naj-
bardziej optymalnym środkiem 
transportu będzie rower miejski, 
komunikacja miejska czy fak-
tycznie samochód. W tej chwili 
portal i aplikacja są w fazie 
kalibracji z ITS, czyli zbierają 
dane niezbędne do działania. 
Myślę, że w najbliższym czasie 
będziemy w stanie oddać go 
użytkownikom do obsługi.
rozMaWiaŁ: kaMil peszat ●

BędZie Płynniej i BeZPiecZniej
o początkach pracy systeMu its ROZmAWIAmy Z ARTuREm KRucZKIEm, DyREKTOREm mIEjSKIEGO ZARZąDu uLIc I mOSTóW W TychAch.

reklama

reklama

Artur kruczek.

System ITS ma poprawić płynność i bezpieczeństwo ruchu m.in. na tym 
zmodernizowanym skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z al. Niepodległości.
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reklama

Od 16 lipca 2022 r. rozpoczyna 
kursowanie metropolitalna linia 
autobusowa M10 na trasie Kato-
wice Aleja Korfantego – Tychy 
Osiedle „Z1” – Kobiór Centrum. 
Zastąpi obecną linię numer 14.

Całkowitej modyfikacji uleg-
nie katowicki odcinek starej tra-
sy „czternastki”, bo zanim auto-
bus wyjedzie na Drogę Krajową 
nr 86, obsłuży przystanki w po-
łudniowej części centrum Kato-
wic. Później pojedzie szybciej niż 
do tej pory, bo w drodze do Ty-
chów zatrzyma się tylko na trzech 
przystankach (dwóch na Giszow-
cu i na jednym w Murckach).

W Tychach trasa nowej linii nie 
ulegnie dużym zmianom. Auto-

bus nie będzie się zatrzymywał 
na przystankach Tychy Osied-
le „O” oraz Tychy „Tężnia”, nato-
miast z przystanku Tychy Osiedle 
„Z1” nie pojedzie na ulicę Towa-
rową, tylko wyjedzie na Drogę 
Krajową nr 1 i pojedzie w kierun-
ku przystanku „Kobiór Centrum”. 
Dzięki temu Tychy zyskają do-
datkowe połączenie z Kobiórem, 
gdzie do tej pory można było się 
dostać jedynie linią nr 157.

Linia będzie kursowała przez 
cały tydzień od wczesnych godzin 
porannych do późnych godzin 
wieczornych z częstotliwością: 
w dni robocze co 30 minut przez 
cały dzień; w dni wolne od pracy 
co godzinę przez cały dzień.

Wraz z uruchomieniem linii 
M10 nastąpią zmiany w liniach 
towarzyszących: linia 14 zawiesza 
funkcjonowanie; linie 1 i 4 będą 
miały zmodyfikowane rozkłady 
jazdy, polegające na wprowadze-
niu równej i naprzemiennej czę-
stotliwości odjazdów z i do Kato-
wic (w dni robocze co 15 minut, 
w soboty i niedziele co 20 minut). 
Nowy rozkład jazdy linii 4 nie bę-
dzie uwzględniać kursów warian-
towych z obsługą przystanków 
Tychy Towarowa oraz Tychy Hi-
permarkety; linia 1N – zapewnie-
nie codziennej obsługi w godzi-
nach nocnych oraz zmiana trasy 
przejazdu; linia M22 – modyfika-
cja rozkładu jazdy. Mn ●

PKP Polskie Linie Kolejowe SA 
otrzymały aż 937 mln euro dofi-
nansowania z Unii Europejskiej 
z tzw. instrumentu CEF „Łącząc 
Europę” na modernizację prac 
na odcinkach: Będzin – Kato-
wice Szopienice Płd. – Katowice 
– Katowice Piotrowice oraz Ty-
chy – Goczałkowice-Zdrój. Dzię-
ki temu ruch regionalny zostanie 
oddzielony od dalekobieżnego, 
co zwiększy przepustowość trasy 
i dostępność kolei.

Zadanie pod nazwą „Prace 
na podstawowych ciągach pasa-
żerskich (E30 i E65) na obszarze 
Śląska, Etap I: linia E65 na odc. 
Będzin – Katowice – Tychy – Cze-

chowice-Dziedzice – Zebrzydowi-
ce” wzięło udział w europejskim 
konkursie dotyczącym dofinan-
sowania przez Unię Europejską, 
uzyskując środki w wysokości 
85 proc. wartości zadania.

Między innymi na odcinku li-
nii kolejowej Katowice Szopienice 
Południowe–Katowice Piotrowi-
ce powstaną przystanki: Katowi-
ce Uniwersytet (rejon ul. Pade-
rewskiego), Katowice Akademia 
(ul. Damrota/Francuska), Kato-
wice Kokociniec (rejon ul. Szado-
ka). Przystanek Katowice Brynów 
zostanie przesunięty bliżej auto-
strady A4. Ponadto zmodernizo-
wane zostaną stacje i przystanki: 

Katowice Szopienice Południo-
we, Katowice Zawodzie, Katowice 
oraz Katowice Ligota. Na odcinku 
Katowice Szopienice Południowe 
– Katowice Piotrowice dobudo-
wane zostaną dwa tory i rozdzie-
lony zostanie ruch aglomeracyj-
ny i dalekobieżny. Kompleksowa 
modernizacja linii obejmie także 
dobudowę ok. 22 km nowych to-
rów, przebudowę 100 km torów 
i 140 obiektów inżynieryjnych. 
Wymienione zostanie ok. 133 km 
sieci trakcyjnej. Przyczyni się 
to do zwiększenia prędkość po-
ciągów do 160 km/godz.

Na odcinku od Tychów do Go-
czałkowic-Zdroju utworzone zo-

staną nowe, wygodniejsze perony 
na stacjach i przystankach: Tychy 
Żwaków, Kobiór, Piasek, Pszczy-
na i Goczałkowice wraz z doj-
ściami uwzględniającymi dostęp 
dla osób o ograniczonej możli-
wości poruszania się. Planowa-
na jest modernizacja sieci trak-
cyjnej, obiektów inżynieryjnych 
oraz torów.

Obecnie PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA prowadzą poste-
powanie przetargowe na wyło-
nienie wykonawców moderni-
zacji linii kolejowej E65. Prace 
budowlane są przewidziane w la-
tach 2023–2026. 
ls ●

Wszystkie tyszanki w wieku 50-69 
lat mogą wziąć udział w bezpłat-
nych badaniach piersi w mobil-
nej pracowni mammograficznej. 
W środę, 20 lipca w godz. od 10 
do 17 mammobus czekał będzie 
przy markecie Auchan.

Mammografia jest badaniem 
wykorzystywanym w ramach pro-
filaktyki raka piersi. Powinna być 
wykonywana regularnie, co dwa 

lata lub zgodnie z zaleceniami le-
karza. Regularne badanie piersi 
jest bardzo ważne, ponieważ po-
zwala wykryć i szybko wygrać 
walkę z rakiem.

Badania mammograficzne 
przeprowadzane są w ramach 
Programu Profilaktyki Raka Pier-
si refundowanego przez NFZ. 
Rejestracja pod numerem tel. 58 
666 24 44 lub na stronie mammo.

pl. Pracownia LUX MED prosi, 
aby osoby, które korzystały już 
z mammografii zabrały ze sobą 
dowód osobisty, zdjęcia i płyty 
CD z poprzednich badań, o ile 
nie były one wykonane w pra-
cowni LUX MED. Na badanie 
należy się stawić w maseczce 
ochronnej i o godzinie wyzna-
czonej podczas rejestracji.
Mn ●

W MinionyM tygodniu 
MiaŁa Miejsce kolejna 
Wizyta senackiej koMisji 
W WodnyM parku 
tychy i oczyszczalni 
ściekóW rcgW s.a. na 
czele delegacji stali 
prof. toMasz grodzki 
– MarszaŁek senatu rp 
oraz WiceMarszaŁkini 
gabriela MoraWska-
stanecka.

Senatorowie pod raz kolejny byli 
pod wrażeniem innowacyjnych 
rozwiązań zapewniających sa-
mowystarczalność energetyczną 
tyskiej oczyszczalni ścieków oraz 
Wodnego Parku Tychy. O zasto-
sowanych rozwiązaniach opowia-
dał gościom Zbigniew Gieleciak, 
prezes RCGW S.A. - Synergia 
dwóch obiektów komunalnych, 
naszej oczyszczalni i aquaparku, 
jest unikatowa na skalę świato-
wą. Senatorowie po raz kolejny 
dopytywali o szczegóły związane 

z systemem naszych instalacji i 
podkreślali, że nasze, tyskie roz-
wiązania powinny być kopiowane 
i wdrażane przez inne samorządy 
- podkreślił prezes Gieleciak.

 Prezes RCGW S.A. omówił 
proces technologiczny wytwa-
rzania biogazu, wskazując na 
potrzebę wprowadzania rozwią-
zań legislacyjnych, które ułatwi-
łyby sprzedaż nadwyżki energii 
elektrycznej z zasilanych bio-
gazowniami generatorów prą-
du. Opowiedział także o testo-
wym wdrożeniu w Centrum tzw. 
ciemnej fermentacji, czyli wytwa-
rzaniu biowodoru z wykorzysta-
niem mikroorganizmów. Prezes 
wskazywał przy tym na poten-
cjał, który tkwi w tej nowatorskiej 
metodzie produkcji energii. - My 
zużywamy co roku 103 tys. ton 
odpadów biodegradowalnych. 
Szacuje się, że z samych odpa-
dów rolniczych można by w Pol-
sce produkować ok. 8 miliardów 
metrów sześciennych biogazu 

rocznie – powiedział. Szef spółki 
podkreślał także znaczenie holi-
stycznego myślenia o tego rodza-
ju inwestycjach, które – jak prze-
konywał – powinny być tworzone 
na zasadzie synergii, np. zespole-
nia gospodarki wodno-ściekowej 
z ciepłownictwem.

Senatorowie byli także pod 
wrażeniem synergii oczyszczalni 
z Wodnym Parkiem Tychy. Dys-
kutując o kosztach utrzymania 
pływalni, goście zgodnie stwier-
dzili, że w przypadku dużych in-
westycji najważniejsza jest nie 
sama budowa obiektu, lecz stwo-
rzenie modelu finansowego jego 
funkcjonowania.

- Nie każdy zdaje sobie sprawę, 
że ze ścieków w Tychach produ-
kowana jest energia cieplna i elek-
tryczna. Jestem dumna, że już ko-
lejny raz koledzy z Senatu mogą 
odwiedzić mój okręg wyborczy. 
Bo Tychy mają czym się pochwa-
lić - stwierdziła Gabriela Moraw-
ska-Stanecka.

W wyjeździe studyjnym uczest-
niczyli także m.in. senatorowie 
Zygmunt Frankiewicz, Marek 
Adam Komorowski Wadim Tysz-
kiewicz i Halina Bieda oraz Szef 
Kancelarii Senatu Adam Niem-
czewski. Mp ●

szanowna redakcjo, chciałem 
zapytać co z rondem przy hotelu 
tychy? podczas remontu wiaduktu 
rondo zostało totalnie zniszczone 
i po rondzie najwygodniej 
się jeździ (o ile można mówić 
o wygodzie) autem terenowym!!! 
w oczekiwaniu na odbiór 
wiaduktu może by wyremontowali 
to rondo? czy to wielki problem 
i rondo będzie zniszczone 
przez kolejne dni, tygodnie czy 
miesiące??

ODPOWiaDa agNieSZka ki-
jaS Z miejSkiegO ZaRZą-
Du ulic i mOStóW: Stan na-
wierzchni przy rondzie Cassino 
będziemy mogli ocenić z chwilą, 
gdy wykonawca odpowiedzial-
ny za budowę nowego wiaduktu 
zejdzie z placu budowy. W jego 
obowiązkach będzie też uporząd-
kowanie terenu. Dopiero po wy-
konaniu tych prac, określimy czy 
nawierzchnia wymaga remontu 
i w jakim zakresie. WW ●

największa inwestycja kolejowa w woj. śląskim – modernizacja trasy z będzina do Zebrzydowic.

Z unijnym dofinanSowaniem

bezpłatne badania przy Auchan.

mammograf będZie cZekał

będzie nowe połączenie z Kobiórem.

cZternaStka do lamuSa

Oprócz tradycyjnej podróży linią 157, już od soboty będzie można do kobióra pojechać także linią M10.

UM
 Ty

ch
y

senAtoroWie 
Pod WrAżeniem 
przedstaWiciele senatu rp ODWIEDZILI TySKą OcZySZcZALNIę ŚcIEKóW I WODNy PARK.

czytelnicy pytają

ZniSZcZone rondo caSSino

Senacką delegację z marszałkiem Tomaszem Grodzkim (pierwszy z prawej) oprowadzał po 
Wodnym Parku Tychy i oczyszczalni ścieków prezes RCGW Zbigniew Gieleciak (w środku).

RC
GW

 S.
A.
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akcja „extreMe city” 
W tychach ruszyŁa 1 
lipca i będzie odbyWać 
się cyklicznie W kaŻdy 
piątek aŻ do 26 sierpnia 
W godzinach 11-14 
W skateparku 
W dolinie jaWorkoWej. 
organizatoraMi 
Wydarzenia są Miejski 
ośrodek sportu 
i rekreacji W tychach 
oraz tyski zakŁad usŁug 
koMunalnych.

Do drugiej edycji „Extreme 
City” w tym roku zgłosiły się 43 
osoby. Dzieci i młodzież w wie-
ku szkolnym, które postanowi-
ły wziąć udział, musiały mieć 

zgodę rodzica lub opiekuna 
prawnego. Wszystkie zgłoszone 
osoby zostały podzielone na po-
czątkujących, średnio zaawan-
sowanych i zaawansowanych. 
Dzieci, które dopiero stawiały 
swoje pierwsze kroki na desko-
rolce, hulajnodze, czy rolkach, 
mogły szlifować swoje umiejęt-
ności pod okiem doświadczo-
nych instruktorów.

Nim na poważnie rozpoczę-
ły się warsztaty szkoleniowe, or-
ganizatorzy zadbali o chwilę in-
tensywnej rozgrzewki. Wszystkie 
stawy musiały być dobrze roz-
grzane, by uniknąć ryzyka po-
tencjalnej kontuzji.

Skatepark został podzielony 
na trzy strefy: dla rolek, hulaj-

nóg i deskorolek, w których pod 
okiem instruktorów doskonali-
li się i bawili. Najmłodsi, którzy 
dopiero stawiali swoje pierwsze 
kroki na rolkach, mieli do po-
konania tor przeszkód, mają-
cy doskonalić ich umiejętności 
skręcania i jazdy do tyłu. Fani 
deskorolek uczyli się panowa-
nia nad swoim ciałem, popraw-
nej i bezpiecznej techniki jazdy, 
a także wjazdu na przeszkodę. 
Na fanów popularnych „hula-
jek” również czekał kurs wjaz-
du na przeszkody. Nie zabrakło 
także pokazu efektownych tri-
cków, wykonywanych przez naj-
bardziej zapalonych amatorów 
sportów ekstremalnych.
ad ●

„Tour de Konstytucja” to cykl spot-
kań organizowanych we wszyst-
kich regionach Polski, angażu-
jący społeczności lokalne. Biorą 
w nich udział przedstawiciele za-
wodów prawniczych, organiza-
cji pozarządowych, ludzie kultury 
oraz mieszkańcy miasta.

Celem projektu jest przybli-
żenie społeczeństwu doniosłości 
ustawy zasadniczej oraz propa-
gowanie wiedzy o prawach i wol-
nościach obywatelskich, popula-
ryzowanie wiedzy o powiązaniu 
praw i wolności zagwarantowa-
nych w Konstytucji z Kartą Praw 
Podstawowych UE, promocja 

aktywności fizycznej i zdrowego 
stylu życia i upowszechnianie idei 
wolontariatu.

W drugiej edycji projektu 
„Tour de Konstytucja – z Euro-
pą nam po drodze” zawita do Ty-
chów, a konkretnie na plac Ba-
czyńskiego, gdzie w piątek, 15 
lipca od godz. 17 do 20 będzie 
okazja do dyskusji na te ważne 
tematy.

– Zamierzeniem organizato-
rów, grupy nieformalnej „Tysza-
nie dla demokracji”, jest uświa-
domienie mieszkańcom, jak 
wiele w ich życiu zależy od jako-
ści systemu prawnego w Polsce, 

od niezależności i niezawisłości 
sędziów, od sposobu stanowie-
nia i egzekwowania prawa oraz 
jak ważne dla bezpieczeństwa 
kraju i jego obywateli są dobre 
stosunki Polski z UE – czyta-
my w zaproszeniu na wydarze-
nie. – O tych ważnych sprawach 
rozmawiać z nami będą wybit-
ni prawnicy i znawcy Unii Eu-
ropejskiej. Debacie towarzy-
szyć będą takie wydarzenia jak 
– kawiarenka kulturalna, wysta-
wa, konkursy, zajęcia plastyczne 
dla najmłodszych. Przewidziane 
zostały sympatyczne upominki 
i nagrody. rn ●

Ulicami Tychów przejechali rol-
karze z całego Śląska. VI Tyski 
Nightskating przyciągnął tłumy. 
Nasze ulice nie widziały czegoś 
podobnego przez ostatnie dwa 
lata, bowiem tyle trwała przerwa 
po poprzedniej edycji. 

Trasa przejazdu spod Ge-
mini Park Tychy poprowadzo-
na została ulicami: Piłsudskie-
go, Jaśkowicką, Stoczniowców, 
Harcerską, Begonii, Bocheń-
skiego, Sienkiewicza, al. Bielską, 
Edukacji, Grota Roweckiego, al. 
Niepodległości, Wyszyńskiego, 
Armii Krajowej i z powrotem 
Piłsudskiego do Gemini Park. 
Punktualnie o godz. 20 pele-
ton ruszył w drogę, prowadzo-

ny przez samochód z nagłośnie-
niem, w którym grała DJ DCB. 
Nad bezpieczeństwem uczest-
ników czuwali ratownicy me-
dyczni, zaś Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej Tychy 
udostępniło autobus. Mogli z 
niego skorzystać, rolkarze, dla 
których cała trasa okazała się 
zbyt wielkim wyzwaniem czyli 
zazwyczaj rodzice z dziećmi.

– Cieszę się z frekwencji 
– mówi Michał Kasperczyk, je-
den z organizatorów VI Tyskie-
go Nightskatingu. – To poka-
zuje jak popularnym środkiem 
transportu stały się rolki. Szko-
da, że tego dnia było dość po-
chmurnie i deszczowo, bo pogo-

da na pewno odstraszyła wielu 
uczestników. Podczas najwięk-
szych edycji liczyliśmy ponad 
tysiąc rolkarzy. Wierzę, że w 
słoneczny dzień na rajdzie po-
jawiłoby się jeszcze więcej osób. 
Nightskating to inicjatywa, któ-
rej celem jest rekreacja i wycho-
wanie przez sport oraz integra-
cja różnych grup społecznych i 
wiekowych, a przede wszystkim 
dobra zabawa.

VI Tyski Nightskating został 
zorganizowany przez Miasto Ty-
chy, MOSiR, Agencję Promocyj-
no-Reklamową NOL-TYCHY, 
Stowarzyszenie Kulturalno-Spor-
towe „Green” oraz Gemini Park 
Tychy. kp ●

Miejska Biblioteka Publiczna, po-
dobnie jak inne tyskie instytucje 
kultury, przygotowała dla spędza-
jących wakacje w mieście szereg 
atrakcji.

Pierwszą z nich będzie festyn 
z okazji Święta Policji, który na te-
renie przed Mediateką odbędzie 
się już we wtorek, 12 lipca. Or-
ganizatorzy – Komenda Miejska 
Policji, MBP, szkoła TEB Eduka-
cja oraz zaprzyjaźnione instytu-
cje – w godz. od 9 do 13 przygo-
towały dla najmłodszych i nieco 
starszych tyszan m.in.: pokaz ra-
diowozów i motocykli oraz koni 
i psów służących w policji, stoisko 
daktyloskopijne i profilaktyczne, 
symulator dachowania i zderze-
niowy, animacje i kreatywne za-
bawy dla dzieci, spotkanie z ma-
skotką śląskiej policji – psem 
Sznupkiem, a także pokaz poli-
cyjnej grupy rekonstrukcyjnej.

Nie będzie przerwy wakacyj-
nej dla stałych cykli filmowych, 

na które przez cały rok zaprasza 
tyska książnica. Projekcje filmów 
dla dzieci w cyklu „Bajkoteka” 
zaplanowano na piątki 22 lipca 
(godz. 12) i 29 lipca (godz. 16) 
oraz 19 sierpnia (godz. 12) i 26 
sierpnia (godz. 16). Z kolei na do-
rosłych widzów cykl „Sztuka X 
muzy” czekać będzie we wszyst-
kie wakacyjne czwartki o godz. 
16. Na cykle filmowe MBP zapra-
sza do swojej centrali w Mediate-
ce przy al. Piłsudskiego 12.

Specjalnie na miesiące letnie 
wraca biblioteczna akcja „Wa-
kacje z coolturką”, czyli zabawy 
kreatywne, zajęcia plastyczne, 
teatralne, literackie i gry. Odby-
wać się one będą w godz. 12-14 
we wszystkich placówkach MBP 
oprócz Filii nr 1 i Filii nr 15. 
Z kolei „Wakacyjny Klub Moty-
li Książkowych” zaprasza dzieci 
w wieku [przedszkolnym na za-
jęcia literacko-plastyczne do Bi-
blioteki Głównej (czwartki godz. 

17), Filii nr 10 (środy godz. 16.30) 
oraz Filii nr 12 (czwartki godz. 
17). Na spotkania z Bajkoopo-
wiadaczem zaprasza Biblioteka 
Główna przy al. Piłsudskiego 16 
w dniach 13 lipca i 10 sierpnia 
o godz. 17.

Z pewnością większa w wa-
kacje ilość wolnego czasu skło-
ni niektórych do odwiedzenia 
Czytelni Multimedialnej, gdzie 
skorzystać można z zestawu rze-
czywistości wirtualnej i przy po-
mocy okularów VR przenieść się 
np. do Berlina roku 1943, w kos-
mos lub w głąb ludzkiego ciała. 
Natomiast w piątki od godz. 18 
parter Mediateki zarezerwowany 
jest dla miłośników planszówek.

UWAGA! W lipcu i sierpniu 
centrala MBP i filie pracować 
będą w nieco innych godzinach, 
a szczegółowe informacje moż-
na znaleźć na stronie interneto-
wej placówki: www.mbp.tychy.
pl. WW ●

„tour de konstytucja” w Tychach.

o prawie na pl. bacZyńSkiego

pierwszy w tym roku nightskating.

rolkarZe na ulicach
letnie godziny otwarcia i atrakcje dla czytelników.

wakacje Z biblioteką

ekstremAlnie 
i BeZPiecZnie
Wakacje Z ExTREmE cITy WySTARTOWAły.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży.
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W VI Tyskim Nightskatingu wzięło udział 350 osób.

8 | 12 lipca 2022 www.tychy.pltWoje tychy nasze tychy



reklama

9|12 lipca 2022www.tychy.pl tWoje tychynasze tychy



reklama

10 | 12 lipca 2022 www.tychy.pltWoje tychy nasze tychy



reklama

11|12 lipca 2022www.tychy.pl tWoje tychynasze tychy



www.tychy.pl

ogłosZeniA droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

z n a j d z i e c i e  n a s  W  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

następny numer tt ukaże się jak zwykle we Wtorek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach

æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16
æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31
æ  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102
æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ  Centrum Integracji Społecznej, 
ul. Edukacji 11
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

æ  Targowisko Miejskie

æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10

æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 

Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1

æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1

æ WBU Balbina, ul. Barona 30

æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6

æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b

æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134

æ Dworzec PKP

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9

æ  Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3
æ  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy, 
ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o., 
ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33

æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46
æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. Baczyńskiego 2
æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 

Warszawy 26
æ  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 

ul. Przejazdowa 8
æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49
æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10
æ PKM, ul. Towarowa 1
æ  „Atrium”, Rynek 2
æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12
æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35
æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, Piaskowa
æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47
æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33
æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa
æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ  Sklep rybny, ul. Mikołowska
æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52
æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21

æ  Sklep Groszek ul. Wspólna 63
æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości
æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43
æ  Hotel Arena
æ  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Opieki 

„Serio”, ul. Hierowskiego 12
æ  Kwiaciarnia, ul. Wejchertów 8
æ  Biblioteka, filia nr 1, pl. Św. Anny
æ  Sklep Kupiec, ul. Budowlanych 
æ  Sklep Kupiec, ul. Mikołowska 141
æ  Piekarnia Gruzińska, ul. Biblioteczna 26
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75

auto:

usŁugi:

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056 
Telewizory naprawa FESTERkIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 329. Remonty dachów - papa. Tel. 505 

015 176
Elektryk. Tel. 504 877 825
Firma remontowo - budowlana 30 lat na 
rynku, wykonuje malowanie domów, da-
chów, krycie papą, blachą i inne. Tel: 723 
442 989, 727 207 735
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223
Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474

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

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

Sprzątanie piwnic, ogródków, domów 
tel.691 577 335

finanse:

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

praca:

Ochrona Tychy, mile widziane orzeczenie, 
668-085-925

nieruchoMości:

sprzedam
Sprzedam 3-pokoje 57m2, 2 piętro z wi-
dokiem na park przy Rolnej oś.Ł tel: 794-
415-661

WYNaJmĘ:

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

Nowa inwestycja deweloperska Sosno-
wiec Stary Browar Mieszkania za 6.700 
zł/m2, nie płacisz 2% PCC i 0% prowizji 
Zapraszamy do biura sprzedaży  www.
ASTON.com.pl 519-595-674
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 T, Tetmajera 37 m2, 2 piętro, 
niski blok, duży pokój, osobna kuchnia 
z oknem, cena 219.000 zł do negocjacji 
tel. 731 713 110
Tychy os.A 2 pokoje, 1 piętro 48 m2, z bal-
konem, po generalnym remoncie, cena 
349.000 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. R, ul. Skalna 89, do sprzedaży 
3 pokojowe mieszkanie o pow. 70 m2 z 
komórką lokatorską, tarasem 12 m2 i ga-
rażem podziemnym (dodatkowo płatne),  
na I p. w niskim bloku w apartamentowcu 
z windą, cena 570 000 zł.  www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2, działka nie jest budowlana – te-
reny zielone, blisko lasu, cena 100 zł/m2 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Wilkowyje działka 797 m2, pod za-
budowę wielorodzinną, blisko lasu, cena 
300.000 zł netto + VAT www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Miedźna Frydek działka 1051 m2, super 
miejsce, blisko lasu, cena 89.335 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Wisła Wielka k. Pszczyny, ul. Cieszyńska, 
działka 1319 m2, piękny widok na jezioro 
i góry. cena 169 000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-110
Tychy Zwierzyniec, bliźniak, pow. 147,39 
m2, działka 333 m2, stan developerski, 
nowoczesna bryła, fajny układ pomiesz-
czeń, cena 899.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Nowa inwestycja deweloperska w Ty-
chach – domy w centrum, ul. Hierow-
skiego. Zapraszamy do biura sprzedaży. 
Nie płacisz 2% PCC www.ASTON.com.pl 
731-713-070

autoreklama

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

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

LOKALE BIUROWE   od 20 m²

 
Tychy 
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www.tychy.pl

ogłosZeniA droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

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, 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 dyspozy-
cji, 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
Tychy, os D, na wynajem w pełni umeb-
lowane 37 m2, 8 piętro w centrum przy 
D.H. Azet. Pokój z wydzieloną częścią sy-
pialnianą, oddzielna kuchnia, jest bal-
kon. 1.800 zł/mc plus media, tel. 731-
713-110
Tychy, Piłsudskiego, do wynajęcia aparta-
ment 40 m2, dwa pokoje, nowe budowni-
ctwo, w pełni umeblowane. Czynsz 2.300 
zł/mc plus media, tel. 731-713-110

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, komiks y, starocie 691 577 335

inne:

autoreklama

autoreklama

Ważne telefony miejskie

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

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

reklama

reklama

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

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

•	 zamiany w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 4294/48, 
4296/48, 4299/49, 4302/44, 4303/44, 4305/26 i 2315/26 o łącznej pow. 1393 m2, 
położonej w Tychach przy ul. Jaśkowickiej.

Prezydent Miasta Tychy
Informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy  

al. Niepodległości 49 na VII piętrze, został wywieszony wykaz nieruchomości 
przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

•		nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, obejmującej działkę 
numer 1068/7 o pow. 2 093 m2,

•		nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, obejmującej działkę 
numer 867/16 o pow. 190 m2,

•		nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tychy, obejmującej działkę 
numer 1066/16 o pow. 398 m2,

położonych w Tychach przy ul. Przemysłowej. 

Prezydent Miasta Tychy
woj. śląskie

OGŁOSZENIE

o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy,

Uchwały Nr XXXVII/705/22 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

Osiedli D i G w rejonie ulic: henryka Dąbrowskiego, Grota-Roweckiego, Alei 
Niepodległości, Beskidzkiej i linii kolejowej w Tychach.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), informuję o przyjęciu przez Radę Miasta 
Tychy Uchwały Nr XXXVII/705/22 z dnia 31 marca 2022 r., dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU OSIEDLI 
D i G W REJONIE ULIC: hENRYkA DąBROWSkIEGO, GROTA-ROWECkIEGO, ALEI 

NIEPODLEGŁOŚCI, BESkIDZkIEJ I LINII kOLEJOWEJ W TYChACh.
Z treścią planu miejscowego oraz:
a)  uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 

polegającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń 
projektu planu miejscowego,

b)  podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego planu miejscowego 
w odniesieniu do rozpatrywanych różnych rozwiązań alternatywnych, a także informację, 
w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
– ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
– opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
– propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień planu miejscowego,
można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta 
Tychy, al. Niepodległości 49, w godzinach pracy urzędu.
Treść ww. dokumentu opublikowana jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA DS. GOSPODARKI RZESTRZENNEJ
/-/mgr Igor Śmietański

komunikaty
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16-17 liPca: chOjNicZaN-
ka chOjNice – gkS tychy 
(sobota, godz. 15), Puszcza Nie-
połomice – Górnik Łęczna, Stal 
Rzeszów – Chrobry Głogów, Ruch 
Chorzów – Skra Częstochowa, 
ŁKS Łódź – GKS Katowice, Bruk
-Bet Termalica Nieciecza – Odra 
Opole, Podbeskidzie Bielsko-Biała 
– Arka Gdynia, Zagłębie Sosno-
wiec – Resovia Rzeszów, Wisła 
Kraków – Sandecja Nowy Sącz.
23-24 liPca: gkS tychy – łkS 
łóDź (niedziela, godz. 12.40), 
Łęczna – Sandecja, Resovia – Wi-
sła, Arka – Zagłębie, Odra – Pod-
beskidzie, Katowice – Termalica, 
Skra – Chojniczanka, Chrobry 
– Ruch, Puszcza – Stal.
30-31 liPca: teRmalica Nie-
ciecZa – gkS tychy (poniedzia-
łek, godz. 18), Stal – Łęczna, Ruch 
– Puszcza, Chojniczanka – Chro-
bry, ŁKS – Skra, Podbeskidzie – Ka-
towice, Wisła – Arka, Odra – Zagłę-
bie, Resovia – Sandecja.
6-7 SieRPNia: gkS tychy 
– PODBeSkiDZie BielSkO-
Biała, Łęczna – Resovia, Arka 
– Sandecja, Odra – Wisła, Kato-
wice – Zagłębie, Skra – Termalica, 
Chrobry – ŁKS, Puszcza – Choj-
niczanka, Stal – Ruch.
10 SieRPNia: ZagłęBie SOS-
NOWiec – gkS tychy, Ruch 
– Łęczna, Chojniczanka – Stal, 
ŁKS – Puszcza, Termalica – Chro-
bry, Podbeskidzie – Skra, Wisła 
– Katowice, Resovia – Arka, Odra 
– Sandecja.
13-14 SieRPNia: gkS tychy – 
WiSła kRakóW, Łęczna – Arka, 
Odra – Resovia, Katowice – San-
decja, Skra – Zagłębie, Chrobry 
– Podbeskidzie, Puszcza – Ter-
malica, Stal – ŁKS, Ruch – Choj-
niczanka.
20-21 SieRPNia: SaNDecja 
NOWy SącZ – gkS tychy, 
Chojniczanka – Łęczna, ŁKS 
– Ruch, Termalica – Stal, Pod-
beskidzie – Puszcza, Zagłębie 
– Chrobry, Wisła – Skra, Resovia 
– Katowice, Arka – Odra.
27-28 SieRPNia: gkS tychy 
– ReSOvia RZeSZóW, Łęczna 
– Odra, Katowice – Arka, Skra 
– Sandecja, Chrobry – Wisła, 
Puszcza – Zagłębie, Stal – Podbe-
skidzie, Ruch – Termalica, Choj-
niczanka – ŁKS.
3-4 WRZeśNia: aRka gDy-
Nia – gkS tychy, ŁKS – Łęcz-
na, Termalica – Chojniczanka, 
Podbeskidzie – Ruch, Zagłębie 

– Stal, Wisła – Puszcza, Sandecja 
– Chrobry, Resovia – Skra, Odra 
– Katowice.
10-11 WRZeśNia: gkS tychy – 
ODRa OPOle, Łęczna – Katowi-
ce, Skra – Arka, Chrobry – Resovia, 
Puszcza – Sandecja, Stal – Wisła, 
Ruch – Zagłębie, Chojniczanka 
– Podbeskidzie, ŁKS – Termalica.
17-18 WRZeśNia: gkS katO-
Wice – gkS tychy, Termalica 
– Łęczna, Podbeskidzie – ŁKS, 
Zagłębie – Chojniczanka, Wisła 
– Ruch, Sandecja – Stal, Resovia 
– Puszcza, Arka – Chrobry, Odra 
– Skra.
1-2 PaźDZieRNika: góRNik 
łęcZNa – gkS tychy, Skra 
– Katowice, Chrobry – Odra, 
Puszcza – Arka, Stal – Resovia, 
Ruch – Sandecja, Chojniczanka 
– Wisła, ŁKS – Zagłębie, Terma-
lica – Podbeskidzie.
8-9 PaźDZieRNika: gkS ty-
chy – SkRa cZęStOchOWa, 
Podbeskidzie – Łęczna, Zagłębie 
– Termalica, Wisła – ŁKS, San-
decja – Chojniczanka, Resovia 
– Ruch, Arka – Stal, Odra – Pusz-
cza, Katowice – Chrobry.
15-16 PaźDZieRNika: chRO-
BRy głOgóW – gkS tychy, 
Łęczna – Skra, Puszcza – Kato-
wice, Stal – Odra, Ruch – Arka, 
Chojniczanka – Resovia, ŁKS 
– Sandecja, Termalica – Wisła, 
Podbeskidzie – Zagłębie.
22-23 PaźDZieRNika: gkS 
tychy – PuSZcZa NiePO-
łOmice, Zagłębie – Łęczna, 
Wisła – Podbeskidzie, Sandecja 
– Termalica, Resovia – ŁKS, Arka 
– Chojniczanka, Odra – Ruch, Ka-
towice – Stal, Skra – Chrobry.
29-30 PaźDZieRNika: Stal 
RZeSZóW – gkS tychy, Łęczna 
– Chrobry, Puszcza – Skra, Ruch 
– Katowice, Chojniczanka – Odra, 
ŁKS – Arka, Termalica – Resovia, 
Podbeskidzie – Sandecja, Zagłę-
bie – Wisła.
5-6 liStOPaDa: gkS tychy – 
Ruch chORZóW, Wisła – Łęcz-
na, Sandecja – Zagłębie, Resovia 
– Podbeskidzie, Arka – Termali-
ca, Odra – ŁKS, Katowice – Choj-
niczanka, Skra – Stal, Chrobry 
– Puszcza.
12-13 liStOPaDa: gkS tychy 
– chOjNicZaNka chOjNice, 
Łęczna – Puszcza, Chrobry – Stal, 
Skra – Ruch, Katowice – ŁKS, 
Odra – Termalica, Arka – Pod-
beskidzie, Resovia – Zagłębie, 
Sandecja – Wisła. ●

poniŻej prezentujeMy 
kadrę gks tychy 
na rundę jesienną 
sezonu 2022/23. kolejno 
podajeMy: nuMer 
na koszulce, iMię 
i nazWisko, a W naWiasie 
rok urodzenia, Wzrost 
i Wagę.

BRamkaRZe: 1. Adrian ODY-
JEWSKI (1997, 195/91); 12. Sta-
nisław CZARNOGŁOWSKI 
(2003, 200/81); 13. Konrad JA-
ŁOCHA (1991, 201/92); 22. Kac-
per DANA (2001, 188/77).
OBROńcy: 3. Petr BUCHTA 
(1992, 185/78); 5. Maciej MAŃ-
KA (1989, 183/77); 6. Neman-
ja NEDIĆ (1995, 195/87); 11. 
Krzysztof WOŁKOWICZ (1994, 
180/72); 30. Kamil SZYMURA 
(1990, 186/76); 99. Dominik PO-
ŁAP (1999, 173/63).
POmOcNicy: 7. Marcin KO-
ZINA (2001, 184/76); 10. An-

tonio DOMINGUEZ (1993, 
177/70); 15. Michał PLOCH 
(2004, 178/70); 21. Krzysztof 
MACHOWSKI (2003, 171/65); 
25. Wiktor ŻYTEK (1994, 
185/81); 27. Kamil KARGULE-
WICZ (2000, 172/66); 28. Miłosz 
PAWLUSIŃSKI (2004, 176/72); 
88. Natan DZIĘGIELEWSKI 
(2004, 180/73); 98. Mateusz CZY-
ŻYCKI (1998, 175/72).
NaPaStNicy: 19. Daniel RU-
MIN (1997, 178/71); 20. Gra-
cjan JAROCH (1998, 171/66); 
29. Tomaš MALEC (1993, 
199/93); 77. Patryk MIKITA 
(1993, 185/73).
SZtaB SZkOleNiOWy: Do-
minik NOWAK – trener; Prze-
mysław PITRY – asystent trene-
ra; Łukasz BILIŃSKI – asystent 
trenera; Andrzej BLEDZEWSKI 
– trener bramkarzy; Grzegorz 
KIECOK – kierownik drużyny; 
Kamil DRABIK – fizjoterapeuta; 
Grzegorz NOCOŃ – lekarz. ●

ZnoWu W gronie fAWorytóW
W sobotę PIłKARZE GKS Tychy ROZPOcZyNAją KOLEjNą bATALIę O AWANS. terminarz rundy jesiennej I ligi.
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oni zagrają w trójkolorowych barwach.

kadra gkS tychy

co roku, Mniej Więcej 
o tej porze, kibice 
i dziennikarze sportoWi 
zastanaWiają się, 
czy rozpoczynający 
się WŁaśnie sezon 
piŁkarski będzie tyM, 
który da zespoŁoWi 
gks tychy upragniony 
od Wielu lat aWans 
na najWyŻszy szczebel 
rozgryWkoWy.

Bój o Ekstraklasę toczą tysza-
nie przynajmniej od czasu, gdy 
w 2015 roku oddany im został 
nowy Stadion Miejski. Raz jest le-
piej, raz gorzej, ale oczekiwanego 
efektu wciąż nie możemy się do-
czekać, choć kilka razy było już 
naprawdę blisko.

Co ciekawe, niezależnie od tego 
jak wyglądały poprzednie sezony, 
drużyna GKS w każdym kolejnym 
zaliczana jest do faworytów i bra-
na jest pod uwagę w kalkulacjach 
dotyczących tego, kto ma naj-
większe szanse na końcowy suk-
ces. Czy zespół z E7 zajmie trzecie 
czy dwunaste miejsce, gdy zaczy-
na się kolejna kampania w I lidze, 
nie tylko kibice ale i eksperci wi-
dzą tyszan w gronie kandydatów 
do awansu. Podobnie jest przed 
rozgrywkami, które rozpoczyna-
ją się w tym tygodniu.

Czy GKS Tychy ma w tym 
sezonie rzeczywiście szanse 
na przynajmniej baraże, w któ-
rych – jak pokazuje historia – 
wszystko może się zdarzyć? Czy 
ma mocniejszy, czy słabszy skład 
od tego, który w minionych roz-
grywkach jednak zawiódł? Od-
powiedzi na te pytania przynie-
sie boisko i to, co na nim tyszanie 
pokażą. Teoretycznie nie jest źle, 
bo drużyna ma nowego trenera, 
jak się wydaje – z wizją i osiąg-
nięciami w przeszłości. Są nowi 
zawodnicy (Patryk Mikita, An-
tonio Dominguez, Petr Buchta), 
którzy powinni wnieść do dru-
żyny więcej, niż większość tych 
kontraktowanych do klubu w po-
przednich latach. W sparingach 
obudził się Daniel Rumin i dał 
nadzieję, że wreszcie mamy w Ty-
chach napastnika, który… strzela 
gole. Jest spory zastrzyk świeżej, 
młodej krwi w postaci dwudzie-
stokilkulatków, sprawdzonych 
w rezerwach. Wreszcie – piłka-
rzy, których kibice określali mia-
nem „hamulcowych”, już w klu-
bie nie ma.

Nic więc dziwnego, że w ki-
bicach „Trójkolorowych” znowu 
odżyła nadzieja na ekstraklaso-
wą piłkę, choć te wszystkie pro-
gnozy – na razie tylko papiero-
we – zweryfikuje dopiero, jako się 
rzekło, boisko.

Z pięciu spotkań kontrolnych 
tyszanie dwa mecze wygrali, ty-
leż zremisowali (ostatnio w so-
botę 0:0 z GKS Katowice), prze-
grali tylko raz z ekstraklasowym 
Śląskiem. Gra drużyny trene-
ra Dominika Nowaka wygląda-
ła, zwłaszcza w wygranych po-
tyczkach z Garbarnią i Skrą, ale 
i z Widzewem, obiecująco. Może 
więc rację mają ci wszyscy, którzy 
umieszczają GKS Tychy w gro-
nie faworytów nadchodzących 
rozgrywek? Oby w tym gronie, 
a więc w czubie tabeli, nasi utrzy-
mywali się jak najdłużej. Najlepiej 
do samej mety…

W minioną sobotę w pubie 
„Pod browarem” odbyła się ofi-
cjalna prezentacja drużyny oraz 
sztabu szkoleniowego GKS. Dla 
kibiców była to okazja do pozna-
nia nowych twarzy w zespole oraz 
rozmów o nowym sezonie.
Wojciech Wieczorek ●

W górnym rzędzie od lewej: Patryk Mikita, Tomáš Malec, konrad Jałocha, Adrian Odyjewski, 
kacper Dana, Stanisław Czarnogłowski, Wiktor Żytek, kamil Szymura, Nemanja Nedić.

W środkowym rzędzie od lewej: Marcin kozina, Maciej Mańka, Daniel Rumin, krzysztof Wołkowicz, Petr 
Buchta, Mateusz Czyżycki, Antonio Domínguez, Michał Ploch, konrad Pipia, Natan Dzięgielewski.

W dolnym rzędzie od lewej: kamil kargulewicz, Gracjan Jaroch, Grzegorz kiecok (kierownik drużyny), 
Andrzej Bledzewski (trener bramkarzy), Łukasz Biliński (asystent trenera), Dominik Nowak (trener), 

Przemysław Pitry (asystent trenera), kamil Drabik (fizjoterapeuta), Dominik Połap, krzysztof Machowski.
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Futboliści Lowlanders Białystok 
zrewanżowali się drużynie Tychy 
Falcons za półfinałową porażkę 
sprzed roku i wygrali sobotnie 
starcie na własnym stadionie 
40:15. Oznacza to, że Ludzie z Ni-
zin zagrają 23 lipca w Polish Bowl 
z Kraków Kings, zaś tyskie Sokoły 
zakończyły sezon.

Zaczęło się bardzo dobrze dla 
Falcons, bo od przyłożenia Wo-

cha i podwyższenia, które dało 
tyszanom zwycięstwo w pierw-
szej kwarcie 7:0. Od drugiej kwar-
ty coraz wyraźniejszą przewagę 
osiągali jednak gospodarze, któ-
rzy tę odsłonę wygrali 13:0, a trze-
cią kwartę aż 21:0.

Choć Sokoły przed ostatnią 
kwartą przegrywali już 7:34, 
to jednak ambitnie walczyli 
do końca. Dobrze grający w de-

fensywie białostoczanie – choć 
czwarta kwartę przegrali 6:8 
– nie dali sobie wydrzeć zwycię-
stwa i ostatecznie pokonali Fal-
cons 40:15. Tym samym tyskiej 
drużynie nie udało się powtórzyć 
osiągnięcia sprzed roku, kiedy 
to awansowali do wielkiego fina-
łu i zdobyli tytuł wicemistrza Pol-
skiej Futbol Ligi.
WW ●

Tyszanki, Nicole Gucwa i Nadia 
Okońska awansowały do turnie-
ju finałowego mistrzostw Polski 
w siatkówce plażowej, w kategorii 
młodziczek. Finał rozegrany zo-
stanie 29-31 lipca w Górze.

Zawody półfinałowe w Koło-
brzegu stały na wysokim pozio-
mie i rozgrywane były w iście 
tropikalnych warunkach. Dru-
giego dnia zawodów zawodnicz-
ki MOSM Tychy, pod wodzą tre-

ner Eweliny Wodo, grały cztery 
mecze w krótkich odstępach cza-
su. Z wyliczeń wynikało, że aby 
awansować nie mogły przegrać 
żadnego spotkania. I nasze za-
wodniczki wygrały, a zajmując 
trzecie miejsce w turnieju, awan-
sowały do grona 16 najlepszych 
zespołów młodzieżowych. Cze-
kamy zatem teraz na pomyślne 
wieści z Góry. 
ls ●

W sobotę na kortach Tyskiego 
Klubu Tenisowego Tennis Team 
jego prezes Bartłomiej Kuchta 
zorganizował spotkanie z Kami-
lem Fabisiakiem, reprezentantem 
Polski w tenisie na wózkach, trzy-
krotnym olimpijczykiem z Lon-
dynu 2012, Rio de Janeiro 2016 
i Tokio 2020. W spotkaniu uczest-
niczyli m.in. senator Marek Plu-
ra i zastępca prezydenta Tychów, 
Igor Śmietański.

Kamil Fabisiak jest zawodni-
kiem Stowarzyszenia Integra-
cyjny Klub Tenisa w Płocku. 
Jest wielokrotnym mistrzem 
Polski, reprezentantem kraju, 
ma na koncie kilka znaczących 
sukcesów, m.in. 4. miejsce dru-
żynowych mistrzostw świata, był 
5. na UNIQLO Doublers Masters. 
Podczas spotkania przybliżył taj-
niki gry w tenisa na wózkach, za-
sady rozgrywania meczów, naj-
ważniejsze światowe i polskie 
turnieje. Mówił także o czoło-
wych polskich i światowych gra-
czach, sprzęcie, technice gry, itd.

– Tenis na wózkach jest rozgry-
wany w taki sam sposób, na takich 
samych kortach, jak tenis osób peł-
nosprawnych, z wyjątkiem tego, 
że tenisista na wózkach ma pra-
wo do dwóch odbić piłki – powie-
dział K. Fabisiak. – Bez względu 
na rodzaj schorzenia, zawodnicy 
poruszają się na wózkach, co wy-
maga, oprócz przyswojenia sobie 
techniki gry w tenisa – dobrego 
opanowania jazdy. Niestety, za-
wodników ubywa systematycz-
nie, na co wpływ mają koszty tre-

ningów i udziału w zawodach. 
Obecnie na najwyższym pozio-
mie jest to sport w pełni profesjo-
nalny, a fakt, że nie ma podziału 
na kategorii według schorzenia, 
dodatkowo zniechęca wiele osób. 
Drogi jest też sprzęt – wózek kosz-
tuje od 14 tys. zł, a wyczynowemu 
zawodnikowi wystarczy na oko-
ło trzy lata.

Po spotkaniu odbył się także 
mecz pokazowy, który obserwo-
wali inni zawodnicy, w tym oso-
by trenujące tenis na wózkach 
w Tennis Team.

– Pomysł prowadzenia zajęć 
tenisowych z osobami niepełno-
sprawnymi pojawił się wiele lat 
temu, kiedy grałem w I i II-ligo-
wych klubach w Holandii – mówi 
Bartłomiej Kuchta, wielokrot-
ny medalista mistrzostw Polski, 
obecnie trener i działacz tenisowy. 
– Zainspirował mnie holender-
ski trener Aad Zwaan, który po-
tem zajął się wyłącznie prowadze-

niem osób grających na wózkach. 
Wówczas, jako 20-latek, miałem 
okazję grać z mistrzem olimpij-
skim z Atlanty i mistrzem świa-
ta. Postanowiłem wrócić do tego 
pomysłu w ubiegłym roku i przy 
pomocy Marcina Tomasiewicza 
zacząłem treningi. Tenis na wóz-
kach to nie tylko świetna forma 
rehabilitacji, ale także możliwość 
aktywnego spędzania czasu dla 
osób niepełnosprawnych, uczest-
niczenia w zawodach, przeżywa-
nia sportowych emocji. Obecnie 
trenuje ze mną pięć osób, które 
uczestniczą w regularnych zaję-
ciach, a dwóch panów – Szymon 
Klimza i Szymon Dobrzański 
– wystartowało już w mistrzo-
stwach Polski w Płocku.

Tyski Klub Tenisowy Tennis 
Team jest pierwszym na Śląsku, 
który uczy osoby poruszające się 
na wózkach inwalidzkich. Bartło-
miej Kuchta robi to społecznie. 
leszek sobieraj ●

tgs zaprasza.

Spacer po 
Stadionie
W sobotę, 16 lipca o godz. 11 bę-
dzie okazja do zwiedzanie najcie-
kawszych, zwykle niedostępnych 
dla widzów miejsc na Stadionie 
Miejskim oraz wystawy stałej Ty-
skiej Galerii Sportu.

W trakcie spaceru z prze-
wodnikiem będzie można obej-
rzeć m.in.: strefę VIP, lożę pre-
zydencką, salę konferencji 
prasowych, zaplecze technicz-
ne, a także wejść na poziom 
boiska. 

Z kolei w Tyskiej Galerii Sportu 
czekają – prezentowane w atrak-
cyjnej formie na multimedialnej 
wystawie stałej „Sportowa strona 
miasta. Historia. Wydarzenia. Mi-
strzowie” – historie i ciekawostki, 
związane z największymi sukcesa-
mi sportowców z naszego miasta, 
a do obejrzenia liczne pamiątki 
i trofea tyskich sportowców.

Zbiórka przed wejściem głów-
nym na Stadion Miejski Tychy, 
ul. Baziowa. Wstęp wolny. kg ●

W tegorocznych 
saMochodoWych 
MistrzostWach tychóW 
WyŁoniŁa się czoŁóWka 
zaWodnikóW, którzy 
nadają ton ryWalizacji. 
W rozegranej 
W niedzielę piątej 
rundzie cyklu faWoryci 
nie zaWiedli W kaŻdej 
z klas.

W tym roku organizatorzy cy-
klu – Automobilklub Ziemi Ty-
skiej – zaplanowali osiem rund 
zaliczanych do klasyfikacji cyklu. 
Oprócz nich odbędą się także do-
datkowe imprezy – kończąca se-
zon, grudniowa Barbórka Tyska, 
a wcześniej spotkanie z najlepszy-
mi rajdowcami w kraju – Super 
Sprint SMT, rozgrywany przy oka-
zji Rajdu Śląska. W związku z tym, 
że na trasie pod Stadionem Śląskim 
będą mogli rywalizować zawodni-
cy z czołówki klasyfikacji tyskich 
mistrzostw po pięciu rundach, 

właśnie o tych ostatnich zawodach 
myśleli uczestnicy ostatniej rundy. 
Była ona ostatnią szansą, by zakwa-
lifikować się do tych wyjątkowych 
rajdowych zawodów.

W klasyfikacji cyklu nie było 
jednak wielkich rewolucji. W pią-
tej rundzie SMT dominowali za-
wodnicy, którzy od początku se-
zonu plasują się na czołowych 
lokatach w każdej z klas. Najlep-
szy czas zawodów zanotował Ra-
fał Wlazłowski (subaru impreza), 
startujący w klasie Open 4WD. 
To jego trzecie zwycięstwo w tym 
sezonie. Drugi na mecie w Open 
4WD był lider klasyfikacji w tej 
klasie, Dezyderiusz Chrzan pi-
lotowany przez Adama Musio-
ła (subaru impreza STI), a trze-
cie miejsce zajął Michał Kareusz 
(subaru impreza).

Trzeci czas zawodów należał 
do Michała Białego i Grzegorza 
Bartyzela. Załoga audi 80 była naj-
szybsza w klasie 4., powiększając 
swoje prowadzenie w tej katego-

rii. Na podium w tej klasie stanę-
li także Bartosz Krala z Gabrie-
lem Woleńskim (subaru impreza) 
oraz Mateusz Masełko z Dariu-
szem Murzynem (subaru impre-
za). W klasie 3. Sebastian Butyń-
ski/Łukasz Biernot (honda civic) 
utrzymali swoją zwycięską passę, 
wygrywając po raz piąty w tym 
sezonie. Za nimi do mety doje-
chali Wojciech Książek i Kamila 
Szczerba (renault clio) oraz Kac-
per Włoch i Piotr Wójcik (renault 
clio). Butyński był też pierwszy 
w klasyfikacji generalnej 2WD.

Romuald Stasik i Grzegorz Pę-
kala (citroën C2) odnieśli swo-
je pierwsze zwycięstwo w klasie 
2. w tym sezonie. Druga pozycja 
wystarczyła jednak Grzegorzowi 
i Agnieszce Dobrzańskim (hon-
da civic) utrzymać prowadzenie 
w klasyfikacji. Podium uzupeł-
nili Damian Najda i Monika Ku-
bik (mitsubishi colt). W klasie 1. 
od początku sezonu nie ma moc-
nych na Łukasza Semika piloto-

wanego tym razem przez Jakuba 
Tuszyńskiego. Jak w większości 
poprzednich rund, tuż za kierow-
cą seicento finiszował Delfin Or-
łowski. Kierowca nissana alme-
ry także jechał z nowym pilotem 
– Rafałem Rysiem. Trzecie miej-
sce zajęli Maciej Mołek i Marcin 
Noworol (peugeot 106).

Grzegorz i Anna Myszowie (fiat 
cinquecento) po raz drugi z rzę-
du byli najszybsi w klasie fiatów 
cinquecento i seicento (CENTO), 
co zapewniło im awans w klasyfi-
kacji tej kategorii. Drugi na me-
cie był Karol Szczygieł z Marci-
nem Lipskim (seicento), a trzecie 
miejsce zajęli dotychczasowi lide-
rzy klasy Michał Mucha i Karoli-
na Klyta (fiat seicento). W klasie 
PPC (peugeot i citroën) trium-
fował Krzysztof Bednarski z Mi-
rosławem Bednarskim (peugeot 
106). Kolejne pozycje zajęły dwa 
citroeny C2: Roberta Ożóga i Ma-
riusza Kobylińskiego oraz Toma-
sza Piksy i Marka Hohoła.

W klasie RWD Michał Parzych 
i Piotr Śliwa (bmw E36) pokonali 
zwycięzcę poprzednich rund tego 
sezonu – Pawła Rączkę, tym ra-
zem pilotowanego przez Łukasza 
Krajdochę (bmw 120ti). Za nimi 
finiszował Łukasz Krzyżowski 
z Michałem Długoszem (bmw 
318). W klasie Retro na mecie za-
meldowała się tylko jedna załoga 
– Grzegorz Kawalec i Krzysztof 
Macioł (peugeot 309). Grzegorz 
Łącała i Piotr Gąstoł (bmw 318) 
byli najszybsi w klasie Open 2WD. 
Waldemar Janecki – również jadą-
cy bmw 318 – zanotował najlep-
szy czas w klasie Gość, przezna-
czonej dla zawodników z licencją 
sportową.

Kolejna runda Samochodowych 
Mistrzostw Tychów odbędzie się 
po wakacyjnej przerwie – 4 wrześ-
nia. Tydzień później czołówka SMT 
będzie mogła zmierzyć się z za-
wodnikami rywalizującymi w Raj-
dowych Samochodowych Mistrzo-
stwach Polski. oprac. ls ●

cZterech fAWorytóW nAdAje ton ryWAliZAcji
piąta eliMinacja SAmOchODOWych  mISTRZOSTW TychóW ORGANIZOWANych PRZEZ AuTOmObILKLub ZIEmI TySKIEj.

sukces siatkarek plażowych.

tySka dwójka w finale mp

nie udało się powtórzyć sukcesu sprzed roku.

falconS poZa finałem

na kortach TKT Tennis Team. 

teniS Z olimpijcZykiem

teNiS BeZ tajemNic

14 lipca, o godz. 11 Tyska Galeria Sportu zaprasza na spotkanie 
„Tenis bez tajemnic”, które odbędzie się na korcie Tennis Team 
przy ul. Edukacji 23. będą to zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 
lat, które będą mogły skorzystać z rad trenerów Tennis Team. 
Opowiedzą oni o podstawach gry w tenisa, zademonstrują, jak 
posługiwać się rakietą, pokażą podstawowe zagrania i doradzą, 
jak trenować. Dla chętnych – dalsza część zajęć w formie zwie-
dzania wystawy „Sportowa strona miasta. historia. Wydarzenia. 
mistrzowie” oraz seansu filmów rysunkowych – w oddalonej 
o 5 minut spaceru Tyskiej Galerii Sportu. Zapisy: 515-717-430 
(także SmSem), k.hajduk@tgs.tychy.pl. Wstęp wolny.

W spotkaniu z kamilem Fabisiakiem wzięła udział grupa 
zawodniczek i zawodników trenujących tenis na wózkach.

Trzykrotny olimpijczyk zagrał 
z trenerem Bartłomiejem 

kuchtą, demonstrując 
wyjątkowe umiejętności.
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Jakub Walter, wychowanek MOSM Tychy i trener 
Aleksandry Radek, reprezentujący obecnie barwy 
Unii Oświęcim, wywalczył w sztafecie brązowy medal 
mistrzostw Europy juniorów w Bukareszcie. To wiel-
ki sukces zawodnika, który przed kilkoma miesią-
cami zdobył pierwsze miejsce plebiscycie „Twoich 
Tychów” i MOSiR-u na Najpopularniejszego Spor-
towca 2021 roku.

Jakub popłynął w sztafecie 200 m stylem dowol-
nym wraz z Ksawerym Masiukiem, Krzysztofem Ma-
tuszewskim i Adamem Zdeblem. Na pierwszych czte-
rech długościach basenu Masiuk poprawił życiówkę, 
Matuszewski i Zdybel utrzymali się w czołówce, a wy-
ścig na trzecim miejscu zakończył Walter. Rezultat 
7.21,33 pozwolił polskiej sztafecie o sekundę wyprze-
dzić Brytyjczyków.

Tyszanin bardzo dobrze popłynął w indywidualnym 
starcie na 200 m st. dow. W finale zajął 6. miejsce z no-
wym rekordem życiowym 1.49,56. Na 400 m st. dow. 
nie udało mu się zakwalifikować do finałów. ls ●

jakub Walter zdobył brązowy medal mistrzostw Europy.

SukceS w bukareSZcie

Jakub Walter. 
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rak 21.Vi-22.Vii
Nikomu niczego nie będziesz musiał na siłę udo-
wadniać ani przekonywać do własnego zdania. 
Zaczaruje cię atmosfera wzajemnego zaufania 
i akceptacji.

leW 23.Vii-22.Viii
Nie zmieniaj biegu zdarzeń, wszystko dzieje się dla 
Twojego najwyższego dobra! czasami warto nie 
trzymać się kurczowo rzeczy, które tak naprawdę 
niczemu nie służą.

panna 23.Viii-22.ix
Wyrażaj się jasno i bez niedomówień. Każda 
sytuacja ma jaśniejsze strony, wykorzystaj ten 
nieco trudniejszy okres, by parę spraw poukładać 
na nowo. Zadzwoń do Raka!

Waga 23.ix-23.x
Weźmiesz się w garść i skrupulatnie wypełnisz 
nawet trudne zadania. będziesz opanowany 
i zdolny do dużego wysiłku. Gwiazdy zapowiadają 
przypływ gotówki!

skorpion 24.x-21.xi
Twórczo wykorzystasz swój potencjał, sporo się 
nauczysz i zrealizujesz jedno z marzeń. będziesz 
dodawał otuchy wszystkim dookoła. Zaplanuj 
wyjazd z rodziną.

strzelec 22.xi-21.xii
Za pośrednictwem gwiazd odkryjesz, że piękna, 
wzniosła i pozbawiona zazdrości miłość to wcale 
nie mit. W uczuciach powiedzie ci się znakomicie. 
W pracy względny spokój.

kozioroŻec 22.xii-19.i
możesz żyć teraz w dużym napięciu, dlatego 
zachowaj spokój i nie pozwól, by górę wziął lęk 
czy nieuzasadnione obawy. bądź czujny i ostrożny! 
W piątek ważna wiadomość,

Wodnik 20.i-18.ii
uchronisz swój związek przed kryzysem. między 
Tobą a partnerem zapanuje pełna harmonia, znów 
będziecie się świetnie rozumieć. W pracy uważaj 
na konkurencję.

ryby 19.ii-20.iii
Twoje propozycje spotkają się z dużą aprobatą 
bliskich. Zdołasz przekonać ich do większości 
Twoich pomysłów. W miłości prawdziwa sielanka.

baran 21.iii-20.iV
musisz uzbroić się w cierpliwość, gdyż nie wszyst-
kimi sprawami uda ci się teraz bezproblemowo 
pokierować. Przed Tobą mnóstwo niespodzianek. 
Spodziewaj się dodatkowej gotówki.

byk 21.iV-21.V
Księżyc negatywnie wpłynie na Twoje relacje 
z otoczeniem. Staraj się przed każdym zadaniem 
być wypoczęty i dobrze przygotowany. uważaj 
za kierownicą!

bliŹnięta 22.V-20.Vi
Zanim zrobisz krok do przodu, będziesz musiał 
się cofnąć. Wrócisz do rozmowy, którą uznałeś 
za zakończoną, albo znowu zaczniesz zmagać się 
z problemem. Zalecam wyjazd na urlop.
 WróŻka adrasteja tel. 692 893 871

Zaadoptuj mnie  

RM

W tyM Miejscu, 
We WspóŁpracy z Wo-
lontariuszaMi tyskie-
go schroniska dla 
zWierząt prezentuje-
My czWoronogi, które 
czekają na sWoich 
noWych WŁaścicieli. 
spójrzcie na nich cie-
pŁo i otWórzcie sWoje 
serca i doMy.

Poszukiwana osoba kochająca psy 
i wyzwania! Laki przypomina psa 
z książek czy filmów przygodo-
wych. To taki duży kudłaty włó-
czykij. Do schroniska trafił z ka-
wałkiem łańcucha przy szyi, więc 

coś w tym jest. Prawdopodobnie 
zerwał się z niewoli i wybrał 
wolność. Lakuś to pies lubiący 
wędrówki i węszenie, tropienie, 
nosework. Ładnie chodzi na smy-
czy, więc spacery z nim to wielka 
przyjemność. Jest psem bronią-
cym zasobów, więc w początko-
wym okresie po adopcji wskazana 

będzie praca z behawiorystą lub 
trenerem. Potrzebuje konsekwen-
tnego opiekuna, kogoś kto lubi 
wyzwania i pracę z psem. Laki 
najlepiej odnajdzie się w domu 
z ogrodem, bez małych dzieci 
i innych zwierząt. Mamy wielką 
nadzieję, że ktoś pokocha Lakie-
go, bo to wspaniały pies! rM ●

cO Wiemy O PSie:

imię: Laki
W tyPie RaSy: mieszaniec 
w typie sznaucera
Wiek: ok 5 lat
Waga: ok 35 kg
Płeć: samiec
NR: 7547
OBecNie PRZeByWa: 
w miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
telefON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

krZyżówka Z haSłem Sudoku
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Hasło z krzyżówki nr 763: 
LETNIE GRILLOWANIE.

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.

lAki

Więcej Na WWW.kultuRa.tychy.Pl

12 lipca, wtorek
godz. 9 – ŚWIęTO POLIcjI – festyn dla dzieci 
i dorosłych (teren przed mediateką, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 16 – ANImAcjE DLA DZIEcI w plene-
rze na żwakowie – zabawa z Leną bajer (plac 
zabaw ul. Nowa)

13 lipca, środa
godz. 17 – cyKLIcZNE WARSZTATy dla 
mieszkańców na os. A: Przygoda w natu-
rze z Dziką Drogą (Park Górniczy, ul. Ander-
sa 25)

14 lipca, czwartek
godz. 16 – cyKL ANImAcjI DLA DZIEcI 
na os. L – zabawa z Leną bajer (plac zabaw, ul. 
Legionów Polskich 14)
godz. 16 – SZTuKA x muZy – projekcja fil-
mu „Poufne lekcje perskiego” (mbP – mediate-
ka, al. Piłsudskiego 16)

15 lipca, piątek
godz. 11 – TENIS bEZ TAjEmNIc – spotka-
nie dla najmłodszych na korcie (Korty Tennis 
Team, ul. Edukacji 23)
godz. 20 – PARNAS bRASS bAND – koncert 
w cyklu „muzyczne Wieczory nad jeziorem” 
(OW Paprocany)

16 lipca, sobota
godz. 10 – FOTOSZAFOT – warsztaty fotoe-
dycji z Rafałem Klimkiewiczem (muzeum miej-
skie, pl. Wolności 1)
godz. 11 – POZNAj STADION mIEjSKI i Tyską 
Galerię Sportu – oprowadzanie (Tyska Galeria 
Sportu, ul. Edukacji 7)

17 lipca, niedziela
godz. 11 – ROWEROWy ZLOT GWIEŹDZISTy 
– podsumowanie „Rowerowej Stolicy Polski” 
(Dzika Plaża Paprocany)
godz. 12 – DZIEcINIEc TEATRALNy: Idziemy 
w gości do radości – warsztaty teatralne dla 
dzieci (Teatr mały, ul. hlonda 1)
godz. 16 – WAKAcyjNy muZycZNIK: Podróż 
przez wieki – koncert zespołu Sonos Kwar-
tet (plac pod żyrafą, Park miejski Solidarności, 
ul. Edukacji)
godz. 17 – „jEZIORO WRAżEń” – spektakl 
zrealizowany w ramach akcji „Lato w teatrze” 
(Teatr mały, ul. hlonda 1)

18 lipca, poniedziałek
godz. 18 – ANDROmEDA – KINO, jAKIE ZNA-
my – projekcja filmu „Lato ‘85” (Pasaż Kultury 
Andromeda, pl. baczyńskiego)

17 lipca, godz. 16: podróŻ przez 
Wieki – koncert zespoŁu sonos 
kWartet, plac pod Żyrafą, park 
Miejski solidarności
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