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Finisz na grota-Roweckiego
Najprawdopodobniej już od przyszłego poniedziałku  
będziemy znowu jeździć przebudowanym wiaduktem.

Czarna seria bramkarzy
Piłkarze GKS rozpoczęli sezon remisem, 
ale mają problem z obsadą bramki.

za 10 lat nie do poznania
O planach na nowe centrum Tychów rozmawiamy 
z Michałem Lorbieckim, projektantem masterplanu. 4 145
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z okazji święta policji tyscy funkcjonariusze spotkali się w mediatece, by odebrać awanse i nagrody od prezydenta miasta.
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◆ Na ul. NałkOWSkiej DO-
SZłO 16.07 DO POtRąceNia 
PieSZej przez kierującego sub-
aru. W wyniku zdarzenia po-
szkodowana została przewieziona 
do szpitala. Ze wstępnych ustaleń 
policji wynika, że do zdarzenia 
doszło na skutek nieuwagi kie-
rowcy. Ze względu na zakwali-
fikowanie zdarzenia jako wypa-
dek, na miejsce wezwany został 
dodatkowo technik kryminali-
styki, który wykonał dokumen-
tację zdjęciową. Policjanci KMP 
Tychy prowadzą dalsze postępo-
wanie w tej sprawie.
◆ 15.07 POiNfORmOWa-
NO POlicję, iż W jeDNym 
Z mieSZkań w budynku wielo-
rodzinnym przy al. Niepodległości 
54 może znajdować się osoba po-
trzebująca pilnej pomocy. Policjan-
ci wraz ze strażakami podjęli decy-
zję o wejściu do mieszkania przez 
okno. W tym celu sprawiona zo-
stała drabina mechaniczna, jednak 
po wejściu do mieszkania okazało 
się, że lokatora nie ma. W trakcie 
wykonywania dokumentacji funk-
cjonariusze otrzymali informację 
od jednego z sąsiadów, że lokator 
przebywa na leczeniu w jednym 
ze śląskich szpitali.
◆ PO RaZ kOlejNy Na ul. 
GliNcZańSkiej kierujący do-
stawczym mercedesem nie zasto-
sował się do znaku ograniczają-
cego wysokość pojazdu do 2,4 m 
i uderzył w bramownicę oraz wia-
dukt. W wyniku uderzenia pojazd 
został zniszczony i nadaje się tyl-
ko na złom. Kierowca został uka-
rany mandatem karnym. Do zda-
rzenia doszło 14.07.

◆ 12.07 Na ZjeźDZie Z ul. 
BOya-żeleńSkieGO na trasę 
DK 86 w kierunku Pszczyny do-
szło do zderzenia dostawczego re-
nault i osobowego citroena. Jak 
wstępnie ustaliła policja, kierowca 
dostawczaka nie dostosował pręd-
kości do warunków panujących 
na drodze i zjechał na przeciw-
legły pas uderzając w osobówkę. 
Dwie osoby podróżujące samo-
chodem osobowym zostały prze-
wiezione do katowickich szpitali. 
Utrudnienia w ruchu i działanie 
służb w miejscu zdarzenia trwały 
około dwóch godzin.
◆  Na ul. BeSkiDZkie j 
W RejONie SkRZyżOWaNia 
Z ul. faBRycZNą doszło 11.07 
do zdarzenia drogowego z udzia-
łem osobowej toyoty i ciągnika 
siodłowego scania z naczepą. 
Kierowca toyoty trafił pod opie-
kę ratowników medycznych, ale 
na szczęście nie doznał poważ-
nych obrażeń i po przebadaniu 
pozostał na miejscu. Z ustaleń 
pracujących na miejscu poli-
cjantów wynika, że kierowca tira, 
chcąc zjechać w ul. Przemysłową 
nie ustąpił pierwszeństwa kierow-
cy toyoty i za szybko zmienił pas, 
w wyniku czego osobówka ude-
rzyła w bariery energochłonne.
◆ Na ul. PODleSkiej, 12.07, 
DOSZłO DO POżaRu SamO-
chODu OSOBOWeGO. Przed 
przybyciem strażaków na miej-
sce ogień próbowano ugasić przy 
użyciu gaśnic samochodowych, 
jednak skutecznie uczynili to do-
piero strażacy. Trwa ustalanie 
przyczyn i okoliczności pożaru. 
ls ●

Osobowy citroen w zderzeniu z autem dostawczym na ul. 
Boya-Żeleńskiego został poważnie uszkodzony.

Zaalarmowani strażacy weszli do mieszkania, ale nie zastali 
lokatora, który rzekomo potrzebował pomocy.
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kaRol haChuŁa, 
uCzeń teChnikuM 
nR 4 w zespole szkóŁ 
nR 5 w tyChaCh 
zostaŁ zapRoszony 
na studenCką 
konFeRenCję naukową, 
któRa odbyŁa się 
w CentRuM edukaCyjno-
kongResowyM 
politeChniki Śląskiej. 
kaRol jest najMŁodszyM 
uCzestnikieM tej 
konFeRenCji i jedynyM 
uCznieM szkoŁy 
ŚRedniej w histoRii, 
któRy wygŁosiŁ ReFeRat 
na politeChniCe 
Śląskiej. uCzeń 
tyskiego teChnikuM 
MówiŁ o MateRiaŁaCh 
ze wzMoCnieniaMi 
stRuktuRaMi 
kRatowyMi.

Karol Hachuła ma 18 lat. Pro-
jektuje w programach typu Au-
toCAD, Fusion 360 czy Inventor. 
Interesuje się mechaniką, na te-
mat której, jak sam to określa, 
„ma już pewną wiedzę”. Ta no-
men omen pewna wiedza, za-
pewniła mu zainteresowanie dr. 
hab. inż. Wacława Kusia, który 
zaprosił Karola na konferencję 
i umożliwił mu dalsze rozwija-
nie pomysłów.

– Poszukiwałem firmy lub in-
stytucji, która pomoże mi roz-
wijać moją wiedzę i zaintere-
sowanie. Wiem, że bez ciężkiej 
pracy jest to niemożliwe. Wysła-
łem setki maili z moimi pomy-
słami. Zawierały rysunki, kilka 
zdań o mnie i moich zaintere-

sowaniach i projekt części pod-
wozia samolotu. Na jeden z tych 
maili odpowiedział dr Wacław 
Kuś i zachęcił mnie, żebym zain-
teresował się strukturami krato-
wymi i napisał na ich temat arty-
kuł. Jest to materiał komórkowy 
o charakterze otwartej porowa-
tości, składa się z komórek ele-
mentarnych wzajemnie powią-
zanych między sobą. Miałem 
podstawowe obycie z tematem 
ze względu na to, że są one wy-
korzystywane w metodzie przy-
rostowej, powszechnie zwanej 
drukiem 3D, którym się inte-
resuję. Co do samych struktur 
kratowych, to NASA prowadzi 
na ich temat badania od 2019 r. 
Pozwalają one znacząco zmniej-

szyć wagę elementów satelitów, 
przez co znacząco zmniejszyć 
zużycie paliwa, co redukuje 
koszty. Technologia, jaką aktu-
alnie dysponujemy jest droga, ale 
w przyszłości struktury kratowe 
będą wykorzystywane nie tylko 
przez NASA – mówi Karol Ha-
chuła, który na podstawie włas-
nego projektu, wydrukował mo-
del takiej konstrukcji.

Jak wspomniał dr Kuś, jest 
to bardzo rzadkie, by uczeń szko-
ły średniej rozwinął swoje zain-
teresowania mechaniką na tak 
zaawansowanym poziomie. Pro-
jekt, który dostał wykładow-
ca, był na tyle dobry, że Wacław 
Kuś postanowił zachęcić ucznia 
technikum, by napisał pracę na-

ukową, bo pomysł może znaleźć 
zastosowanie praktyczne w dal-
szych badaniach naukowych. Ka-
rol swój referat wygłosił przed 
kilkudziesięcioma słuchaczami. 
– Stresowałem się, muszę przy-
znać. W końcu słuchały mnie 
osoby z dużo większą wiedzą ode 
mnie, niejednokrotnie z wysoki-
mi stopniami naukowymi. Myślę, 
że referat się spodobał.

Karol ma jeszcze dwa lata, 
do podjęcia decyzji, gdzie bę-
dzie się dalej kształcić. – Na pew-
no będzie to związane z mechani-
ką i projektowaniem. Chciałbym 
dalej pracować przy strukturach 
kratowych. Nie myślę jednak 
o konkretnej uczelni – dodaje.
kaMil peszat ●

Funkcjonująca przez wiele lat 
w ciasnych pomieszczeniach 
na osiedlu A Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna przenie-
sie się wkrótce do nowej siedzi-
by. W budynku Szpitala Megrez 
powstaną m.in. nowoczesne 
gabinety terapii indywidualnej 
z psychologiem, pedagogiem 
czy logopedą, gabinety terapii 
grupowej, gabinety terapii ro-
dzinnej i specjalistyczne sale te-
rapeutyczne.

Inwestycja kosztować będzie 
blisko 5,5 miliona złotych. Porad-
nia mieścić się będzie na ok 1300 
metrów kwadratowych. Nowe 
pomieszczenia Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej przysto-
sowane będą dla osób z niepełno-
sprawnościami.

Istniejące w budynku po-
mieszczenia przebudowane zo-
staną tak, by umożliwić przyjmo-
wanie większej liczby pacjentów 

czy prowadzić terapie w nowo-
czesnych salach terapeutycz-
nych. Istniejący obiekt porad-
ni (przy ul. Andersa 16) posiada 
ok. 700 m kw. powierzchni użyt-
kowej i z uwagi na obowiązujące 
standardy oraz potrzeby nie speł-
nia obecnie oczekiwań funkcjo-
nalno-przestrzennych.

W ramach projektu wyko-
nawca (konsorcjum firm: BEN-
BUD Sp. z o.o. oraz BEN-BUD 
Janusz Benisz z Żor) m.in. opra-
cuje projekt zagospodarowania 
terenu, projekt architektoniczno
-budowlany oraz projekt tech-
niczny. Przygotuje także projekt 
aranżacji wnętrz, uzyska wszyst-
kie niezbędne zgody i pozwole-
nia oraz kompleksowo wykona 
zaprojektowane roboty na pod-
stawie opracowanej dokumenta-
cji. Zgodnie z umową wykonawca 
na realizację umowy na 12 mie-
sięcy. Całkowita wartość umo-

wy – 5 473 249,28 zł brutto, 
w tym: dokumentacja projekto-
wa – 164 197,47 zł brutto, robo-
ty budowlane – 5 309 051,81 zł 
brutto.

Szerzej napiszemy o Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w jednym z najbliższych nume-
rów „Twoich Tychów”.
opRaC. kp ●

Miasto inwestuje w rozbudowę szpitala.

PPP w nowym miejscu

projektAnt Z technikum
18-latek zajMuje się pRojektaMi, bęDącyMI W ZAINTERESOWANIu NASA.

Do Szpitala Megrez za rok przeniesie się Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna.
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Karol Hachuła z zaprojektowanym i wydrukowanym przez siebie materiałem opartym o struktury kratowe.
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12 lipCa, w dniu Święta 
poliCji, FunkCjonaRiusze 
koMendy Miejskiej 
poliCji w tyChaCh 
pRzygotowali speCjalny 
Festyn dla MieszkańCów 
na plaCu pRzy 
MediateCe. nie obyŁo się 
także bez uRoCzystej 
CeReMonii z udziaŁeM 
wŁadz Miasta, podCzas 
któRej odznaCzono 
FunkCjonaRiuszy.

oficjalne obchody
Część oficjalna obchodów od-
była się w sali koncertowej Me-
diateki. Oprócz funkcjonariuszy 
Komendy Miejskiej Policji w Ty-
chach na czele z komendantem 
– mł. insp. Romanem Fitrzykiem 
– obecni byli również m.in.: Pre-
zydent Miasta Tychy Andrzej 
Dziuba, Komendant Wojewódz-
ki Policji w Katowicach nadinsp. 
Roman Rabsztyn, przedstawi-
ciele prokuratury, Rady Miasta, 
komendant Państwowej Straży 
Pożarnej w Tychach oraz przed-
stawiciele instytucji miejskich.

Oficjalna ceremonia rozpo-
częła się od wniesienia sztanda-
ru policji i odśpiewania „Mazur-
ka Dąbrowskiego”, po którym 
głos zabrał komendant tyskiej 
KMP mł. insp. Roman Fitrzyk. 
– Jeszcze niedawno obchodzi-
liśmy stulecie powołania poli-
cji państwowej, a dzisiaj kolejna 
okrągła rocznica – stulecie po-
wstania policji województwa ślą-
skiego, która wpisuje się w kolejne 
dzieje Śląska i Ślązaków w swo-
ich dążeniach powrotu do macie-
rzy. Święto Policji to dobra oka-
zja do składania gratulacji oraz 
przekazania podziękowań. W tym 
miejscu zwracam się do was – po-
licjantki i policjanci, w tym szcze-
gólnym dniu, składam wam słowa 
najwyższego uznania za rzetelną 
i ofiarną służbę. Wasz trud i od-
danie są godne najwyższego sza-
cunku. Służba policyjna to pasmo 
trudnych decyzji, trudnych wy-
borów, a ich słuszność niejedno-
krotnie decyduje o życiu i zdro-
wiu obywateli – mówił.

Następnie nastąpiło uroczyste 
wręczenie aktów nominacyjnych 

na wyższe stopnie policyjne, swo-
je nagrody za służbę prewencyj-
ną wręczył też prezydent Tychów 
Andrzej Dziuba, wspominając 
przy okazji, że tyski samorząd 
w tym roku na wsparcie działań 
związanych z bezpieczeństwem 
publicznym przekazał miejscowej 
policji ponad 540.000 zł. Środki te 
zostały przeznaczone m.in. na na-
grody dla policjantów realizują-
cych działania z zakresu służby 
prewencyjnej, rekompensatę nad-
godzin, dodatkowe patrole Szkoły 
Policji, dofinansowanie zadań in-
westycyjnych czy wykonanie par-
kingu przy Komendzie Miejskiej 
Policji w Tychach.

– W imieniu wszystkich 
mieszkańców chciałem wam 
bardzo serdecznie podziękować 
– zwrócił się Andrzej Dziuba 
do policjantów. – Podziękować 
za tę bardzo trudną służbę, któ-
rą wykonujecie w sposób wzoro-
wy. Tychy mają takie hasło pro-
mocyjne „Tychy Dobre Miejsce”. 
Bardzo istotnym elementem przy 
tworzeniu tego hasła była kwe-
stia bezpieczeństwa. Chciałem 
jeszcze raz bardzo serdecznie po-
dziękować wszystkim funkcjo-
nariuszom policji. To, że w Ty-
chach się dobrze żyje, to zasługa 
również państwa. Dzięki wam 
w mieście jest po prostu naj-
zwyczajniej w świecie bezpiecz-
nie. Chciałem również zadekla-
rować dalszą pomoc, bo to jest 
nasz wspólny interes, aby w mie-
ście było bezpiecznie. Tam, gdzie 

możemy, zawsze staramy się po-
móc. Współpraca pomiędzy mia-
stem a policją zawsze w Tychach 
była bardzo dobra i taka pozosta-
nie – pointował.

Festyn pod mediateką
Od godzin rannych na placu przy 
Mediatece na mieszkańców Ty-
chów czekały atrakcje, przygoto-
wane przez tyskich policjantów 
z okazji ich święta. Dużą gratką 
dla najmłodszych tyszan był nie-
wątpliwie olbrzymi dmuchaniec, 
w którym zabaw nie było końca. 
Oprócz tego przygotowano rów-
nież stoiska edukacyjne i promo-
cyjne. Na mieszkańców Tychów 
czekały policyjne pojazdy – sa-
mochody, motocykle, furgonet-
ki. Każdy kto chciał, mógł sobie 
zrobić zdjęcie na policyjnym 
motorze. Dodatkową atrakcją 
przygotowaną przez policjantów 
we współpracy z miastem był au-
tobus PKM, który również moż-
na było obejrzeć od środka. Całe 
wydarzenie nadzorowała także 
maskotka śląskiej policji – pies 
Sznupek. Największym zainte-
resowaniem cieszyły się jednak 
zwierzęta policyjne. Psy i konie 
przyciągały coraz większe tłumy 
osób, chcących z bliska zobaczyć 
zwierzęta, dotknąć ich, a także 
zrobić sobie zdjęcie. Najmłodsi 
mieszkańcy Tychów z podziwem 
patrzyli jak czworonożni funk-
cjonariusze reagują na każdą ko-
mendę swojego pana.
aRkadiusz dębowski ●

Jak co roku, przed nami tradycyj-
ne święcenie pojazdów z okazji 
dnia świętego Krzysztofa – pa-
trona kierowców. W Tychach 
odbywa się w lipcową niedzielę 
jedna z największych takich uro-
czystości w Polsce. Tegoroczna 
czeka nas już w najbliższą nie-
dzielę, 24 lipca w parafii pw. św. 
Krzysztofa.

Co roku kierowcy przyjeż-
dżają do Tychów niemal z ca-
łego Śląska – m.in. z Katowic, 
Mikołowa, Piekar Śląskich, 
Pszczyny, Gliwic i Zabrza. Kie-
rowcy poświęcają swoje pojaz-
dy, wierząc, że święty Krzysz-
tof zapewni im bezpieczeństwo 
na drogach. Dobrze byłoby jed-
nak jednocześnie pamiętać, 
że święcona woda nie zastąpi 

uważności i rozsądku podczas 
prowadzenia pojazdu.

Niedzielne uroczystości roz-
poczną się o godzinie 11.30 mszą 
świętą w kościele św. Krzysztofa 
przy ulicy Wyszyńskiego. Po na-
bożeństwie w intencji kierow-
ców (ok. 12.00-13.30), poświę-
conych zostanie – jak się należy 
spodziewać – kilka tysięcy po-
jazdów: samochodów, motocy-
kli, rowerów.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
informuje, że w związku ze świę-
tem zostanie zamknięty ruch 
na ulicach:
–  ul. Wyszyńskiego, od al. Nie-

podległości do ul. Edukacji,
–  ul. Wyszyńskiego, od al. Niepodle-

głości do al. Jana Pawła II (w przy-
padku większej liczby pojazdów 

z możliwością rozszerzenia w kie-
runku ul. Dąbrowskiego),

–  ul. Edukacji, od ul. Filaretów 
do Elfów.
Ruch dla samochodów osobo-

wych zostanie zamknięty od go-
dziny 11.30 do godz. 13.30, a dla 
autobusów od godziny 12.00 
do 13.30.

Kierowcy, którzy chcą wziąć 
udział w uroczystościach i po-
święcić swoje samochody, powin-
ni umieścić za przednią szybą lub 
wycieraczką białą kartkę forma-
tu A4. Policja i Straż Miejska wi-
dząc tak oznakowany samochód 
będzie go kierować na wyznaczo-
ne miejsce postojowe od godziny 
9 rano. Policja prosi także o ode-
branie samochodów po zakoń-
czeniu uroczystości. Mz ●

dZiękujemy 
ZA beZpiecZeństwo
uRoCzystoŚć i awanse DLA POLIcjANTóW, fESTyN Z ATRAKcjAMI DLA MIESZKAńcóW.

Policyjne zwierzęta cieszyły się największym 
zainteresowaniem najmłodszych tyszan.

Podczas uroczystości funkcjonariusze otrzymali awanse oraz nagrody od prezydenta Tychów.

zd
jęc

ia:
 To

m
as

z G
on

sio
r

24 lipca święto patrona Tychów i opiekuna kierowców.

niedzielne święcenie aut

Każdego roku na drodze biskupiego kabrioletu ustawiają się tysiące pojazdów do poświęcenia.
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reklama

Prace na wiadukcie łączącym 
ul. Grota-Roweckiego z Ron-
dem Cassino i ul. Dmowskiego 
trwały od stycznia 2021 roku, 
w ostatnich dniach kwietnia 
ubiegłego roku obiekt zamknięto 
dla ruchu samochodowego i roz-
poczęto rozbiórkę. Po piętnastu 
miesiącach na wiadukt wrócą sa-
mochody i pojazdy komunikacji 
miejskiej.

Co prawda szczegóły odda-
nia wiaduktu do użytku mają 
być podane w środku tygo-
dnia, ale nieoficjalnie już wie-
my, że od przyszłego tygodnia 
wiadukt zostanie otwarty. Naj-
prawdopodobniej w poniedzia-
łek, 25 lipca wjadą na niego 
pierwsze samochody, a następ-
nego dnia także autobusy i tro-
lejbusy. Tym samym, aby do-

stać się z ul. Grota-Roweckiego 
na ul. Dmowskiego, kierowcy 
nie będą musieli nadrabiać 
drogi i objeżdżać al. Bielską 
lub ul. Wyszyńskiego.

Łączny koszt przebudowy 
wiaduktu to ok. 10 milionów 
złotych, z czego 3,7 mln zł sta-
nowi dofinansowanie z sub-
wencji ogólnej budżetu pań-
stwa. ww ●

Zakończyła się rywalizacja o tytuł 
Rowerowej Stolicy Polski. Tysza-
nie wykręcili nieoficjalny tytuł ro-
werowej stolicy Śląska, zajmując 
pierwszą lokatę w naszym woje-
wództwie. W skali kraju zajęliśmy 
dwudzieste miejsce, a w katego-
rii miast od 100 do 200 tysięcy 
mieszkańców zamknęliśmy po-
dium, zajmując miejsce trzecie. 
Podczas zabawy tyszanie przeje-
chali 177.226,61 km. Podsumo-
wanie i rozdanie nagród odbyło 
się w minioną niedzielę na dzikiej 
plaży w Paprocanach.

Niedzielny piknik oraz cała ak-
cja zorganizowane zostały przez 
Miasto Tychy przy udziale spon-
sorów: Alpe Bike Tychy oraz Ge-
mini Park Tychy. Najlepszym 
uczestnikom wręczono puchary 
w aż sześciu kategoriach: najbar-
dziej aktywne grupy w tym roku 
to: KTK Gronie (42.999,35 km); 
Wesoły Rowerek (30.655,79 km); 
NOL Tychy (21.290,53 km); Wo-
dociągi Tyskie (10.896,09 km); 
Warsztat Formy (5.078 km); 
wśród szkół najaktywniejsze 
były: Szkoła Podstawowa nr 21, 
Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podsta-
wowa nr 36; 5 najlepszych kobiet: 
Beata Kopek – 5.008,45 km, Ag-
nieszka Rosa – 4.471,45 km, Re-
nata Trochowicz – 1.801,35 km, 
Barbara Rosa – 1.708,62 km, Re-
nata Nazar – 1.480,05 km; 5 naj-
lepszych mężczyzn: Marek Mika 
– 4,329,31 km, Cezary Kymona – 
4.023,33 km, Stanisław Gomułka 
– 3.070,07 km, Sławomir Kymo-
na – 3.012,72 km, Dariusz Sztu-
ka – 2.979,86 km; 5 najlepszych 
dziewcząt do lat 15: Alicja Rosa, 

Julia Łaski, Hania Zasada, Gosia 
Nknbch (dane z rejestracji), Na-
talia Kasperczyk; 5 najlepszych 
chłopców do lat 15: Jakub Ko-
walski, Bartłomiej Bielecki, Pa-
weł Kordalski, Kamil Sora, Szy-
mon Kędzior.

Nagrody wręczył w imieniu 
prezydenta miasta jego zastępca 
do spraw gospodarki przestrzen-
nej Igor Śmietański. – Wszyst-
kim bardzo gratuluję świetnego 
wyniku, zwłaszcza KTK Gronie, 
które otrzymało czek na tysiąc 
pięćset zł – mówił Igor Śmietań-
ski. – Warto zauważyć, że w tym 
roku to panie zdeklasowały pa-
nów, a najlepsza z nich przeje-
chała o 700 km więcej niż naj-
lepszy pan. Ale przecież nie 
wyniki są tutaj najważniejsze. 
Podobne akcje mają zachęcać na-
szych mieszkańców do korzysta-
nia z roweru, jako podstawowe-
go środka transportu i państwo 
pokazali, że tyszanie doskonale 
wpisują się w tę ideę. Jeszcze raz 
wszystkim gorąco gratuluję naj-
lepszego wyniku na Śląsku.

– Przyłączenie się do tej zaba-
wy to świetna inicjatywa miasta 
– mówił obecny na miejscu ofi-
cer rowerowy Michał Kasperczyk. 
– W Tychach sytuacja rowerzy-
stów jest dobra, a z roku na rok 
staje się jeszcze lepsza. Popular-
ność tego typu wydarzeń tylko 
to potwierdza. Nagroda pieniężna 
dla najliczniejszej grupy uczest-
ników, puchary dla najlepszych 
oraz dyplomy i gadżety to bardzo 
miły dodatek, jednak najważniej-
sze jest zachęcanie mieszkańców 
miasta do korzystania z roweru. 

To najlepszy środek transportu. 
Jest ekologiczny, tani w eksploata-
cji, a korzystanie z niego jest zba-
wienne dla zdrowia. Jako rowero-
wy oficer mam nadzieję, że za rok 
uda nam się utrzymać tytuł sto-
licy Śląska, a w generalnej klasy-
fikacji podwyższyć wynik o kil-
ka miejsc. Docelowo oczywiście 
mierzymy w podium.

Rywalizacja o Puchar Rowe-
rowej Stolicy Polski trwała od 1 
do 30 czerwca. W tym roku naj-
lepsi okazali się rowerzyści z Bia-
łej Podlaskiej, Puław i Gniezna. 
W kategorii miast od 100 do 200 
tys. mieszkańców zwyciężył Go-
rzów Wielkopolski, a drugie miej-
sce zajęła Zielona Góra. kp ●

Zastępca prezydenta Tychów Igor 
Śmietański odsłonił w minioną 
niedzielę, 17 lipca tablicę upa-
miętniającą przyłączenie w dniu 
16 lipca 1922 Tychów oraz są-
siednich miejscowości do Polski. 
Stało się tak w konsekwencji ple-
biscytu, przeprowadzonego rok 
wcześniej na całym terenie Gór-
nego Śląska.

Tablica została umieszczo-
na na elewacji dawnej gospody 
Strzeleckiego przy ul. Damro-
ta, gdzie obecnie mieści się dom 
przyjęć „Polonez”. To właśnie 
w tym budynku 20 marca 1921 
roku tyszanie głosowali w plebis-
cycie, wybierając przynależność 
do Polski lub Niemiec. Polska 
wygrała tu w sposób zdecydo-
wany, bo aż 2982 głosy oddano 
za Polską, a tylko 650 za Niem-
cami. W okolicznych miejsco-
wościach było podobnie: w Ciel-
micach za Polską były 423 osoby, 
za Niemcami 24; w Jaroszowicach 
359:42; Paprocanach 386:40; Ur-
banowicach 617:50, Wilkowy-
jach 306:40. Wyniki te w znacz-
nym stopniu odbiegały od tych 
na terenie całego Górnego Śląska, 
gdzie za Polską głosowało 40,4% 
mieszkańców, a za Niemcami 
59,5%. Dokonany po plebiscycie 
podział regionu nie zadowolił 
Ślązaków, co stało się zarzewiem 
III Powstania Śląskiego. Sytuację 
uspokoiła dopiero decyzja Rady 
Ambasadorów, która dokonała 
ponownego podziału. W czerwcu 

1922 roku wojsko polskie wkro-
czyło na teren Górnego Śląska, 
a 16 lipca tego roku w Katowicach 
uroczyście obchodzono przeję-
cie polskiej władzy administra-
cyjnej m.in. w Tychach.

Pomysłodawcą idei upamięt-
nienia wyników plebiscytu jest 
dr Wojciech Schäffer – związa-
ny z Tychami historyk, dyrektor 
katowickiego Muzeum Archidie-
cezjalnego. Koordynacją projektu 
w imieniu Miasta Tychy zajęło się 
Muzeum Miejskie z jego dyrek-
torką Aleksandrą Matuszczyk, zaś 
tablicę wykonał tyski rzeźbiarz 
Tomasz Wenklar, autor m.in. 
zlokalizowanych w mieście rzeźb 
plenerowych Ryszarda Riedla oraz 
małżeństwa Wejchertów. W nie-
dzielę, w obecności proboszcza 
parafii św. Marii Magdaleny Janu-
sza Lasoka i licznej grupy miesz-
kańców, symbolicznego odsłonię-
cia dokonał zastępca prezydenta 
Tychów Igor Śmietański.

W zamyśle pomysłodawcy, dr. 
Wojciecha Schäffera, dwa orły 

– niemiecki oraz polski w koro-
nie – symbolizują obydwa pań-
stwa oraz rozdarcie mieszkańców 
i mieszkanek Śląska między nimi. 
Natomiast twórca, plastyczną in-
terpretacją, podkreślił fakt zwy-
cięstwa Polski na terenie wszyst-
kich dawnych gmin tworzących 
obecne Tychy – niemiecki orzeł 
usuwa się w cień, a polski wkra-
cza do tej części Górnego Ślą-
ska. Orły te, poprzez umiesz-
czenie ich głów tyłem do siebie, 
są poniekąd alegorią Górnoślą-
zaków i Górnoślązaczek, którzy 
w szerszej perspektywie (ludno-
ści całego obszaru plebiscytowe-
go) spoglądali w zupełnie innych 
kierunkach.

Pomysłodawc y planują 
w najbliższej przyszłości podob-
ne, choć mniejsze tablice umieś-
cić także w pozostałych pięciu 
dzielnicach obecnych Tychów, 
w których odbywał się plebiscyt. 
W mieście ma się pojawić także 
mural upamiętniający wydarze-
nia sprzed stu lat. ww ●

upamiętniono poplebiscytowe przyłączenie tychów i okolicznych wsi do II Rzeczpospolitej.

sześć tablic na stulecie

Od lewej: Tomasz Wenklar, Aleksandra Matuszczyk, Igor Śmietański 
i Wojciech Schäffer podczas uroczystości odsłonięcia tablicy.
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kondolencje

zakończyły się zmagania o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.

najlePsi na śląsku

W imieniu najliczniejszej grupy kolarzy z KTK Gronie puchar i czek odebrała Antonina Mazurek. Obok 
niej (od lewej): oficer rowerowy Michał Kasperczyk i zastępca prezydenta Tychów Igor Śmietański.
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 w przyszłym tygodniu pojedziemy wiaduktem!

Finisz na Grota-roweckieGo
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„twoje tychy”: po publikacji 
artykułu o nowym centrum 
tychów na naszym profilu pojawiły 
się dziesiątki komentarzy. pański 
numer, jako pełnomocnika 
prezydenta do spraw nowego 
centrum w tychach jest 
ogólnodostępny. czy telefon 
się rozdzwonił? o co pytali 
mieszkańcy?
Michał Lorbiecki: – Jak 
najbardziej. Głosy są przeróżne: 
są pochwały, słowa uznania 
i zadowolenia. Zdarzają się 
jednak pojedyncze głosy prze-
ciwne budowaniu na tym terenie 
czegokolwiek. Otrzymałem 
też maila wyrażającego troskę 
o lokalną bioróżnorodność. Bar-
dzo doceniam takie podejście, 
bo to świadczy o zaangażowaniu, 
a im więcej będziemy mieli 
w Tychach zaangażowanych 
mieszkańców – tym lepiej. 
Jako urbaniści musimy jednak 
patrzeć na wszystkie aspekty, 
a nie tylko na jeden wybrany. 
Nawet w ustawie definicja 
ładu przestrzennego mówi 
o harmonijnej całości opartej 
o aspekty społeczno-gospodar-
cze, środowiskowe, kulturowe, 
transportowe i kompozycyjno-
estetyczne. Wielu mieszkańców 
nie do końca rozumie jak takie 
procesy przebiegają lub kto 
jest inwestorem. Wiele osób 
myśli, że cała inwestycja zostanie 
sfinansowana albo z budżetu 
miejskiego albo z budżetu 
państwowego lub też całość 
zostanie zrealizowana przez 
sektor prywatny. Tak naprawdę 
będzie różnie. Za część zadań, 
przede wszystkim związanych 
z projektowaniem, koordy-
nacją i realizacją przestrzeni 
publicznych, odpowiedzialne 
jest miasto, a za inwestycje 
– w głównej mierze prywatni 
inwestorzy, ale przygotowujemy 
kilka modeli w tym zakresie. 
Nie obejdzie się na pewno bez 
wsparcia z budżetu państwa czy 
dotacji unijnych.

jakie były największe trudności 
przy planowaniu centrum?
– Największą trudnością jest 
bilans korzyści i strat, czyli zna-
lezienie kompromisu pomiędzy 
tym, co obecnie jest możliwe 

do realizacji na tym obszarze, 
a ograniczeniami inwestycyj-
nymi, które wynikną z nowych 
rozwiązań. Warto przypo-
mnieć, że teren, na którym 
powstanie centrum, ma swoje 
przeznaczenie w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego. Oznacza to, 
że ten teren ma swoją wartość, 
zgodnie z jego przeznaczeniem 
pod intensywną zabudowę typu 
galeria handlowa. W nowym 
projekcie wprowadzamy bardzo 
dużo przestrzeni publicznych, 
co prowadzi do wyłączenia 
ich z zabudowy czyli inaczej 
mówiąc z możliwości inwestycji, 
co może prowadzić do obni-
żenia wartości nieruchomości. 
Pracując nad planem musimy 
to zrekompensować choćby 
przez możliwość spiętrzenia 
wysokości, co przyczyni się 
do zagęszczenia powierzchni 
użytkowych. Dobrą praktyką 
w tym zakresie jest „wanku-
weryzm”, czyli kształtowanie 
zabudowy w taki sposób, że ge-
neralnie budynki będą niskie, 
z punktowymi wyniesieniami, 
lecz wycofanymi względem linii 
zabudowy. Choć w większości 
właścicielem terenu, na którym 
powstanie centrum, jest 
gmina, to musimy racjonalnie 
gospodarować tym zasobem 
i nie możemy doprowadzać 
do zaniżania jego wartości. 
Jednocześnie odpowiednia 
komercjalizacja jest niezbędna 
dla sfinansowania realizacji 
tak dużych inwestycji. Myślę, 
że to trzeba było wyjaśnić.

jakie zatem przewidywane 
są modele inwestycyjne?
– Na pewno przewidujemy róż-
ne. Trudno teraz powiedzieć, 
ile procent terenu zostanie 
przeznaczone pod sprzedaż, 
ale na pewno zostaną przygo-
towane działki dla inwestorów 
na warunkach, które pozwolą 
uzyskać zaplanowany efekt. 
Będziemy wykorzystywać nasze 
narzędzia publiczne, czyli 
np. Tyskie Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego. Zależy 
nam, aby teren był różnorodny 
nie tylko pod względem 
modeli komercjalizacji, ale 

również pod względem samych 
mieszkańców. Jeżeli skupiliby-
śmy się tylko na budownictwie 
mieszkalnym o wysokich 
czynszach, wtedy powstałaby 
swoista enklawa, a my chcemy 
tego uniknąć. Założeniem 
jest, że ma być to przestrzeń 
dla wszystkich mieszkańców 
miasta.

czy wszystkie wasze pomysły 
i założenia można zabezpieczyć 
prowadząc przetarg na sprzedaż 
nieruchomości?
– Niestety nie wszystkie. 
To jest bardzo trudny temat 
pod względem prawnym. Nie 
możemy przecież sprzedać 
gruntu pod warunkiem, 
że na pewno powstanie tam, 
dajmy na to, siłownia. Owszem, 
inwestor zrealizuje lokal 
o takim przeznaczeniu, ale 
może się okazać, że żadna firma 
go nie wynajmie ze względu 
na wysoki czynsz. Inwestor 
ma przecież prawo rozporządzać 
swoim mieniem w przedsię-
biorczy sposób. Dlatego właśnie 
rozważamy wiele różnych 
modeli, nie tylko pod kątem 
mieszkalnictwa. Jednym z nich 
jest np. lokal za grunt. Wtedy 
miasto dysponując własnym 
lokalem będzie mogło realizować 
przyjęty program funkcjonalny. 
Zauważmy, że powstaną nowe 
budynki, a w takich czynsze 
są zazwyczaj wysokie. Rozpo-
czynająca działalność kawiarnia 
może sobie w takich warunkach 
nie poradzić. Co innego bank, 
dla którego taka lokalizacja może 
być bardzo atrakcyjna. Ale prze-
cież nie chcemy zrobić dzielnicy 
bankowej. Dzięki temu, że gmina 
będzie dysponować na terenie 
swoimi lokalami, będzie mogła 
regulować czynsze i wynająć 
je pod określone działalności 
i usługi. W taki sposób mamy 
realny wpływ na przyszły wygląd 
i funkcjonowanie naszego 
centrum. Z podobnego powodu, 
wszystkie przestrzenie publiczne 
będzie musiała zrealizować 
gmina. Planujemy również 
warsztaty z mieszkańcami, które 
odbędą się 25 lipca, na których 
poruszymy, jak mają wyglądać te 
przestrzenie.

rozumiem, że podobnych 
problemów prawnych nie 
ma przy określaniu udziału 
„zieleni” w przyszłości powstałych 
budynkach?
– Możemy w planach miej-
scowych określić wskaźnik 
powierzchni biologicznie 
czynnej, czyli powierzchni, 
która musi umożliwiać naturalną 
wegetację roślin i wchłanianie 
wody. To będzie bardzo wysoki 
wskaźnik. Miejscami nawet 
40% na działkę. Inwestor będzie 
zobowiązany zrobić to na swoim 
terenie lub też na dachach 
budynków czy nawet elewacji. 
Jednocześnie będziemy też 
wymagać, aby powierzchnia 
dachów w minimum 60% była, 
kolokwialnie mówiąc, zielona. 
Kluczowe jest również to, 
że warunki, które zaproponowa-
łem w założeniach masterplanu, 
konsultowaliśmy z inwestorami 
z całej Polski oraz zza granicy. 
Spotkały się z przychylnością 
i wiemy, że są do zrealizowania. 
Wielu inwestorów wyraziło 
ogromne zainteresowanie i chęć 
współpracy przy tak prestiżo-
wym przedsięwzięciu.

w którym miejscu aktualnie 
projekt się znajduje? nad czym 
trwają prace?
– Obecnie projektowana jest 
koncepcja nowej alei Jana Pawła 
II. Będzie uwzględniała nie 
tylko podstawowe elementy 

pasa drogowego czyli jezdnie, 
chodniki, drogi rowerowe, drze-
wa, ale również infrastrukturę, 
w tym magistralną. Projektujemy 
tunel technologiczny, którym 
chcielibyśmy poprowadzić sieci 
ciepłownicze, wodociągowe, 
energetyczne itp. Ta część 
masterplanu może kosztować 
nawet kilkaset milionów złotych, 
ale dopiero koncepcja pozwoli 
nam to oszacować. Powinna 
być gotowa do końca roku. 
Przygotowujemy się również 
do konkursu na zagospodarowa-
nie centralnego fragmentu Osi 
Zielonej. Wciąż pracujemy nad 
planem miejscowym, który jest 
podstawą możliwości inwesty-
cyjnych. Ogólnie fazę, w której 
się znajdujemy, nazwałbym 
fazą przygotowania projektowo
-prawnego i choć nie jest 
to fizycznie widoczne w terenie, 
to jest to naprawdę bardzo dużo 
pracy.

niedawno wszyscy zachwycaliśmy 
się wizualizacjami nowego 
centrum. czy tak właśnie będzie 
wyglądać nowa przestrzeń?
– Wizualizacje mają pomóc 
w wyobrażeniu sobie kierunku, 
w jakim zmierzamy poprzez 
schematyczne zobrazowanie 
głównych założeń masterplanu. 
Jest to skala urbanistyczna, 
całościowa obszaru, a nie 
poszczególnych inwestycji, 
w których rozwiązania będą 
musiały być bardzo szczegółowo 
przedstawione. Jak wspomnia-
łem, projektowana jest nowa 
aleja Jana Pawła II, dopiero 
przygotowujemy się do konkursu 
na projekt Osi Zielonej. Te 
wizualizacje pełnią rolę 
koordynującą, żebyśmy mieli 
spójny obraz całości, bo przecież 
na cały projekt składa się wiele 
etapów. Chciałbym zauważyć, 
że budowanie tak ogromnej 
przestrzeni, jaką jest centrum 
miasta, to proces na wiele 
lat. Nasze założenia mogą się 
zmienić na ich przestrzeni. 
Żyjemy w bardzo dynamicznych 
czasach i będziemy nasz projekt 
dostosowywać do światowych 
standardów, ale też lokalnych 
warunków.

co do światowych standardów: 
przedstawił pan tyski 
masterplan na world urban 
forum w katowicach. jakie były 
komentarze i uwagi światowych 

ekspertów?
– Światowe Forum Miejskie 
to była największa i najważ-
niejsza konferencja o tematyce 
rozwoju miast na świecie 
organizowana przez ONZ. 
Wzięło w niej udział 16 
tys. uczestników z całego 
świata. Miałem niesamowitą 
przyjemność być prelegentem 
kilku sesji wraz prezydentami 
innych miast, projektantami, 
inwestorami i prezentować 
założenia masterplanu dla 
nowego centrum Tychów. 
Największym wyróżnieniem 
było przedstawienie go na jednej 
z głównych scen poświęconych 
celom zrównoważonego 
rozwoju. Nasz projekt realizuje 
11 cel – Zrównoważone Miasta 
i Społeczności. Chciałbym 
podzielić się informacją, że nasz 
masterplan stanowi jedno 
z modelowych działań w pro-
gramie Plan Działań dla Miast, 
prowadzonym przez Instytut 
Rozwoju Miast i Regionów oraz 
Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej. Udział w Forum 
był nie tylko prestiżowym 
doświadczeniem, ale przede 
wszystkim okazją do podzie-
lenia się naszymi działaniami 
z uczestnikami z innych miast 
i krajów. Wielu profesjonalistów 
z różnych branż związanych 
z przestrzenią miejską, samo-
rządowców, przedstawicieli 
różnych organizacji z uznaniem 
odniosło się do naszych planów, 
określając je nawet prekursorem 
zmian w polskiej urbanistyce. 
Miałem też okazję opowiedzieć 
o naszym projekcie światowej 
sławy ekspertom miejskim takim 
jak Mikael Colville-Andersen 
czy Gil Peñalosa.

kiedy na teren wejdzie ekipa 
budowlana?
– Myślę, że do dwóch lat 
powinniśmy móc zobaczyć 
pierwsze prace na tym obszarze. 
Jest to realny termin.

kiedy przetniemy szarfę?
– Myślę, że tych szarf 
będzie bardzo dużo. Miasto 
to niekończący się proces, tak 
samo jego centrum. To nie jest 
jedna inwestycja, która będzie 
miała swój koniec. Mogę jednak 
obiecać, że za 10 lat to miejsce 
będzie nie do poznania.
RozMawiaŁ: 
kaMil peszat ●

ZA 10 lAt nie do poZnAniA
RozMowa z MiChaŁeM loRbieCkiM, PEłNOMOcNIKIEM PREZyDENTA TychóW DS. NOWEGO cENTRuM, PROjEKTANTEM MASTERPLANu.

Michał Lorbiecki z Gilem Peñalosą, światowej sławy ekspert w dziedzinie przestrzeni i mobilności miejskiej.

Ważny element przyszłego centrum stanowi tzw. Oś Zielona.
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Miejskie Centrum Kultury od szeregu już 
lat organizuje letnie półkolonie dla dzieci, 
odbywające się w filiach MCK w Wilkowy-
jach i Urbanowicach. W tym roku zaplano-
wano cztery 5-dniowe turnusy, z których 
pierwszy rozpoczął się 4 lipca, zaś ostatni 
planowo ma zakończyć się 12 sierpnia. Pro-
jekt półkolonii finansowany jest w ramach 
Budżetu Obywatelskiego.

Podczas turnusu na każde dziecko, któ-
re bierze udział w półkoloniach, czeka-
ją m.in.: zajęcia rękodzieła artystycznego, 
wyjazd do kina, wycieczki krajoznawcze 
oraz survival, uczący najmłodszych tyszan 
sztuki przetrwania. W tym roku dzieci 
miały okazję pojechać do zoo, do Wa-
rowni Pszczyńskich Rycerzy, odwiedziły 
również Śląski Ogród Botaniczny. – Sta-
ramy się, aby półkolonie, które organi-
zujemy, były jak najciekawsze. Żeby pro-
gram był zróżnicowany, jak najbardziej 
urozmaicony i atrakcyjny dla uczestni-
ków – mówią przedstawiciele Klubu Wil-
kowyje MCK.

Po zakończeniu każdego z turnusów 
dzieci otrzymują od organizatorów półko-
lonii pamiątkowe dyplomy uczestnictwa 
oraz torbę z prezentami. To także okazja 
do zrobienia wspólnego zdjęcia.

Odwiedziliśmy Klub Wilkowyje akurat 
w trakcie trwania warsztatów rękodzie-
ła artystycznego. Dzieci, wraz z opiekuna-
mi, stanęły przed nie lada zadaniem – mu-
siały wykonać haft matematyczny. W tym 
celu przygotowano specjalne deski, z kart-
kami, na których wyrysowano punkty przy-
pominające serce. Dzieciaki, przy użyciu 
młotka i gwoździ, musiały „wyryć” serce 
na owych deskach. Jedni radzili sobie lepiej, 
inni troszkę gorzej, jednak wszyscy z uśmie-
chem na ustach. Po wbiciu gwoździ, dzieci 
nawijały na nie nitki, by uatrakcyjnić swoje 
serca. Końcowym etapem tworzenia haftu 
matematycznego było... stworzenie z gwoź-
dzi pierwszych liter swoich imion i wyrycie 
ich na deskach. Następnie pozostało tylko 
owinąć je sznureczkiem, w umiejętny spo-
sób zdjąć kartkę z deski i haft był już go-
towy. Po skończonych warsztatach, mło-
dzi tyszanie mogli porównać swoje prace 
i zrobić sobie wspólne, pamiątkowe zdję-
cie z haftami.

Letnie półkolonie przygotowane przez 
Miejskie Centrum Kultury w Tychach 
to bardzo ciekawa, warta sprawdzenia alter-
natywa dla wszystkich dzieci w wieku od 7 
do 13 lat. Zajęcia podczas turnusów, odby-
wają się w godzinach 9.00-15.30. ad ●

podCzas, gdy większoŚć 
szkóŁ opustoszaŁa, 
szkoŁa MistRzostwa 
spoRtowego oRaz 
obiekty akadeMii piŁki 
nożnej zapeŁniŁy się 
już od pieRwszyCh dni 
lipCa. po Raz tRzeCi apn 
oRganizuje póŁkolonie 
w RaMaCh budżetu 
paRtyCypaCyjnego. 
w tyM Roku są tu CzteRy 
tuRnusy dla ŁąCznie 
ponad setki dzieCi.

– W związku z tym, że bardzo 
dużo osób było zainteresowa-
nych półkoloniami dla swoich 
dzieci, a liczba miejsc jest ogra-
niczona, postanowiliśmy zorga-
nizować własne cztery turnusy 
– wyjaśnia Marcin Kuśmierz, pre-
zes APN SMS Tychy. – Skorzysta 
z nich około 150 dzieci. Ponad-
to w ramach zajęć sportowych, 
przedszkolaki przez cały lipiec 
mają zajęcia sportowe i bawią się 
w futbol dwa razy w tygodniu. 
I jak co roku, dla naszych zawod-
niczek i zawodników organizuje-
my pięć obozów – nad morzem 
i w Kotlinie Kłodzkiej. W sumie 
wyjedzie 250-280 osób.

Szkoła Mistrzostwa Sporto-
wego jest w tej dobrej sytuacji, 
że ma własne obiekty piłkarskie, 

na których można grać bez wzglę-
du na pogodę. Dzięki tym zaję-
ciom obiekt przez dwa miesiące 
nie stoi pusty. Ale dzieci przycho-
dzące tu na półkolonie żyją nie 
tylko sportem – są zajęcia z robo-
tyki, zajęcia plastyczne, wyciecz-
ka do Parku Linowego, do Tyskiej 
Galerii Sportu, do kina. Były też 
zajęcia z pszczelarzem, bo szkoła 
ma swoją pasiekę i łąkę kwietną.

Wakacje wakacjami, ale w SMS 
już myślą o kolejnym roku szkol-
nym. W Szkole Podstawowej SMS 
są już wszystkie klasy – od pierw-
szej do ósmej – łącznie 360 ucz-
niów, w Liceum Ogólnokształ-
cącym SMS rozpocznie naukę 
drugi rocznik w trzech klasach – 
dwóch piłkarskich i jednej hoke-
jowej – łącznie 100 uczniów.

– Nawiązaliśmy współpracę 
z MOSiR, a właściwie z MOSM 
Tychy i kształcił się u nas bę-
dzie kolejny rocznik hokeistów 
– mówi M. Kuśmierz. – Zainte-
resowanie nauką w naszej szkole 
wykracza poza region, bo w kla-
sie hokejowej uczyć się będą ho-
keiści z Gdańska, Krynicy i Sano-
ka. Zawodnicy ci będą w sezonie 
występowali w barwach MOSM 
Tychy. To znani w swoich rocz-
nikach hokeiści i myślę, że będą 
mieli bardzo pozytywny wpływ 
na poziom tyskiego hokeja w wy-

daniu młodzieżowym. Naszym 
trenerem koordynatorem ds. ho-
keja został Wojciech Majkowski, 
natomiast dyrektorem liceum bę-
dzie dotychczasowy dyrektor bur-
sy, znany przed laty piłkarz Marek 
Wleciałowski. Nasza bursa – je-
dyna tego typu placówka w mie-
ście – już się zapełnia. Od wrześ-
nia będzie w niej mieszkać 30 
sportowców.

Trwają też przygotowania 
do jesiennego sezonu Akademii, 
w której działa 36 grup treningo-
wych od przedszkolaków do ucz-
niów ósmej klasy. APN nawiązał 
współpracę z GKS Futsal Ty-
chy i w rozgrywkach ogólnopol-
skich, w barwach GKS występują 
zainteresowani halówką piłkarze 
APN. Konkretyzują się już pla-
ny budowy pełnowymiarowego 
boiska, choć inwestycję tę przy-
hamowała obecna sytuacja eko-
nomiczna.

– Jeśli chodzi o budowę no-
wego obiektu, trzeba wszystko 
dokładnie skalkulować, a decy-
dujące znaczenie ma tu sytuacja 
na rynku budowlanym i postę-
pująca inflacja. Musimy działać 
roztropnie, żeby nie popełnić 
błędu zwłaszcza, że nikt nam nie 
pomaga i możemy liczyć wyłącz-
nie na siebie – dodał prezes APN 
SMS. leszek sobieRaj ●

od lipCa 2013 Roku 
gMiny pRzejęŁy 
zadania związane 
z odbioReM 
i zagospodaRowanieM 
odpadów 
koMunalnyCh 
i zostaŁy zobowiązane 
do utwoRzenia 
wŁasnyCh systeMów 
gospodaRki odpadaMi 
koMunalnyMi. jak 
się okazuje, nie jest 
to zadanie Łatwe, 
o CzyM ŚwiadCzą 
dane kRajowej Rady 
RegionalnyCh izb 
obRaChunkowyCh.

Wynika z nich, iż ubiegły rok 
na minusie zakończyło ponad 
75 proc. gmin wiejskich i miast 
na prawach powiatu! I to nie tyl-
ko kwestia ostatnich 12 miesię-
cy – z analizy wynika, że w la-
tach 2018–2021, w zdecydowanej 
większości gmin wiejskich i miast 
na prawach powiatu system od-
padowy się nie bilansuje. 

większość miast pod kreską
W latach 2018–2021 dochody 
z opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi wszyst-
kich samorządów i związków 
międzygminnych systematycznie 
wzrastały – z 5,26 mld zł w roku 
2018 do 10,37 mld zł w roku 
2021, a więc dwukrotnie. Jednak 
wraz z rosnącymi dochodami 
szybko rosły też wydatki samo-
rządów na gospodarkę odpada-
mi – w 2018 r. było to 6 mld zł, 
a w 2021 r. już ponad 11,3 mld zł. 
W miastach na prawach powiatu, 
na 63 samorządy, w latach 2019 
i 2021 – zaledwie 23,8 proc. zbi-
lansowało się w finansowaniu sy-

stemu, natomiast w latach 2018 
i 2020 odpowiednio 19,0 proc. 
i 33,3 proc. Jak stwierdza Krajo-
wa Rada RIO „tak ukształtowa-
ny poziom dochodów i wydatków 
w poszczególnych latach spowo-
dował, że finansowanie systemu 
gospodarowania odpadami ko-
munalnymi w każdym omawia-
nym roku w przypadku gmin 
i miast na prawach powiatu rea-
lizujących zadanie, zamknęło się 
per saldo deficytem”. 

tychy – bilans na zero
A jak jest w Tychach? Czy stwo-
rzony w mieście system gospoda-
rowania odpadami komunalnymi 
jest na plusie, czy na minusie?

– Od maja 2018 roku, czy-
li od chwili kiedy nasz wydział 
przejął sprawy związane z gospo-
darką odpadami komunalnymi, 
nasz system się bilansuje przy 
obowiązujących stawkach opłaty 
– mówi Antoni Zazakowny z Wy-
działu Komunalnego, Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa UM. 
– Nie mieliśmy sytuacji, by za-
istniała konieczność zwiększa-
nia budżetu na ten cel. Dodam, 
iż prognozując koszty systemu, 
możemy szacować wartość pla-
nowanego zamówienia wyłącz-
nie na podstawie przepisów pra-
wa zamówień publicznych.

trudne szacunki i prognozy
Ciekawostką jest, że w progno-
zach tych gmina nie może brać 
pod uwagę np. wskaźnika infla-
cji. Choć wcześniej samorządy 
mogły się nim kierować, ostat-
nia nowelizacja ustawy skre-
śliła możliwość rewaloryzacji 
o wskaźnik inflacji. Dlaczego? 
Można się jedynie domyślać… 
Z drugiej strony ustawa nakłada 

na gminy obowiązek szacowania 
kosztów z należytą starannością. 
Jak zatem pogodzić te zapisy?

Wartość usługi, ale już 
z uwzględnieniem rosnącej in-
flacji, cen za paliwo i innych 
rosnących wydatków określają 
natomiast firmy zajmujące się 
wywozem odpadów, które przy-
stępują do przetargów.

można dodać, ale nie wziąć
Tychy należą zatem do grona 
tych miast, gdzie system gospo-
darowania odpadami działa bar-
dzo dobrze. Nie ma sytuacji, jak 
to bywa w innych gminach, że nie 
można zrobić chodnika czy wyre-
montować drogi, bo środki trzeba 
przeznaczyć na załatanie dziury 
w systemie odbioru odpadów. Ty-
ski system gospodarowania od-
padami komunalnymi zachowuje 
równowagę pomiędzy dochoda-
mi i wydatkami. Warto dodać, iż 
ustawa zabrania wydawania środ-
ków z pobranych opłat na inne 
cele niż związane z odbiorem od-
padów komunalnych.

bez zaległości w opłatach
Z analizy Krajowej Rady RIO 
wynika w wielu gminach rosną 
zaległości z tytułu opłat za śmie-
ci, co wynika ze słabej egzeku-
cji należności. W 2018 r ogółem 
zaległości wynosiły ponad 461 
mln zł, a w roku 2021 przekro-
czyły 775 mln. zł. W Tychach 
zaległości praktycznie nie ma, 
bo ich odsetek wynosi zaledwie 
0,5 proc. To efekt z jednej strony 
rzetelnego podejścia mieszkań-
ców do obowiązku płatności, ale 
z drugiej strony stworzenie przez 
urzędników szczelnego systemu 
rozliczeń i skutecznej windyka-
cji. leszek sobieRaj ●

letnie półkolonie MCk w Wilkowyjach.

atrakcji nie brakuje

Wspólne zdjęcie wraz z torbami pełnymi prezentów, sprawiło dzieciakom mnóstwo uciechy.
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sZcZelny system 
odpAdowy
ponad 75 pRoC. gMin WIEjSKIch I MIAST NA PRAWAch POWIATu ZAKOńcZyłO ubIEGły 
ROK NA MINuSIE W SySTEMAch GOSPODARKI ODPADAMI. W TychAch OD LAT SIę ON 
bILANSujE.

półkolonie Z Apn
w szkole MistRzostwa spoRtowego SEZON TRWA cAły ROK.

Oprócz treningów półkoloniści mają także inne zajęcia, m.in. w szkolnej pasiece.
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zaadoPtuj mnie  

RM

w tyM MiejsCu, 
we wspóŁpRaCy 
z wolontaRiuszaMi 
tyskiego sChRoniska 
dla zwieRząt pRe-
zentujeMy CzwoRo-
nogi, któRe Czekają 
na swoiCh nowyCh 
wŁaŚCiCieli. spójRzCie 
na niCh CiepŁo i ot-
wóRzCie swoje seRCa 
i doMy.

Aktywny psiak w typie pinczera 
średniego szuka równie aktyw-
nego człowieka! Jeżeli brakuje 
Ci towarzysza pieszych wędró-
wek mamy dla Ciebie super 

rozwiązanie. Jest nim adopcja 
Boyko – młodego, ok. 3-letnie-
go psiaka, który bardzo nudzi się 
w schronisku. Dom dla psiaka 
pilnie potrzebny!

Co wiemy o chłopaku? Boyko 
przybył do nas z Ukrainy, z oko-
lic Kijowa. To pies mocno w ty-
pie rasy myśliwskiej, dla które-
go prawdziwą frajdą są długie 
wędrówki, węszenie i wszelkie 
formy zmęczenia umysłowego. 
W kontakcie z innymi psami re-

aguje raczej spokojnie, aczkol-
wiek z zaciekawieniem. Z uwagi 
na silne geny myśliwskie Boyko 
nie powinien mieszkać zarów-
no z kotami jak innymi mniej-
szymi zwierzętami typu chomik, 
królik itp. Psiak potrafi chodzić 
na smyczy i w szelkach.

Jeśli wasze życie jest równie 
aktywne, co sam Boyko, to za-
praszamy do kontaktu z nami. 
Może to właśnie na Ciebie czeka 
ten wspaniały pies? RM ●

cO Wiemy O PSie:

imię: boyko
W tyPie RaSy: pinczer 
średni
Wiek: ok. 3 lata
Płeć: samiec
WaGa: ok 10 kg
NR: 7782
StatuS: gotowy do adopcji
OBecNie PRZeByWa W: 
Miejskie Schronisko dla 
Zwierząt w Tychach
telefON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

boyko

Więcej Na WWW.kultuRa.tychy.Pl

19 lipCa, wtorek
godz. 11 – WAKAcjE ZE SZTuKą – letnie 
warsztaty dla dzieci (Klub McK urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)
godz. 16 – ANIMAcjE DLA DZIEcI w plenerze 
na żwakowie – zabawa z Leną bajer (plac za-
baw ul. Nowa)

20 lipCa, środa
godz. 11 – WAKAcjE ZE SZTuKą – letnie war-
sztaty dla dorosłych (Klub McK urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)
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)

21 lipCa, czwartek
godz. 11 – WAKAcjE ZE SZTuKą – letnie 
warsztaty dla dzieci (Klub McK urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)
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 filmu 
„Powrót do tamtych dni” (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

22 lipCa, piątek
godz. 12 – bAjKOTEKA: projekcja filmu dla 
dzieci „O czym dzisiaj marzą zwierzęta” (MbP 
– Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – SPOTKANIA PLANSZóWKOWE 
(MbP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 20 – SIERGIEj WOWKOTRub GyPSy 
SWING QuARTET – koncert w cyklu „Muzyczne 
Wieczory nad jeziorem” (OW Paprocany)

23 lipCa, sobota
godz. 11 – cyKLIcZNE WARSZTATy dla miesz-
kańców na os. A: Strefa Zamknięta – Archery 
Tag (Park Górniczy, ul. Andersa 25)
godz. 11 – NA POłuDNIE! – „Tyska architektu-
ra i urbanistyka lat 70. I 80.” – spacer architekto-
niczny po os. M, N i O (zbiórka pod pomnikiem 
Wejchertów, ul. Darwina)
godz. 21 – KINO fREELOVE – plenerowy po-
kaz filmu „Aida” (ogród McK, ul. bohaterów 
Warszawy 26)

24 lipCa, niedziela
godz. 12 – poDZIEj SIę 1 – warsztaty dla dzie-
ci z cyklu „Dzieciniec teatralny” (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)
godz. 16 – WAKAcyjNy MuZycZNIK: „Su-
per podróż z suberbohaterami” – koncert 
muzyki filmowej w wyk. Sonos Kwartet 
(plac pod żyrafą, Park Miejski Solidarności, 
ul. Edukacji)

22 lipCa, godz. 20 – sieRgiej 
wowkotRub gypsy swing QuaRtet 
– konCeRt, ow papRoCany
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W minioną niedzielę w Par-
ku Miejskim Solidarności za-
inaugurowano wakacyjny cykl 
spotkań z muzyką klasyczną 
„Wakacyjny muzycznik”. Jest 
to pierwsza edycja cyklu bez-
płatnych koncertów muzyki 
kameralnej o zróżnicowanej 
tematyce i edukacyjnym cha-
rakterze, którego adresatami są 
dzieci. Organizuje je Miejskie 
Centrum Kultury w Tychach.

Kilkadziesiąt osób wzięło 
udział w pierwszym mini kon-
cercie „Podróż przez wieki”, 
w którym Sonos Kwartet czę-
sto w autorskich aranżacjach za-
grał najbardziej rozpoznawalne 
utwory z kolejnych epok. Zebra-
ni usłyszeli utwory m.in. takich 
kompozytorów jak G.F. Haendel, 
J.Ch. Bach, W.A. Mozart, F. Men-
delssohn-Bartholdy.

Cykl odbywać się będzie nie-
opodal placu pod Żyrafą, w for-
mie cotygodniowych niedziel-

nych spotkań z muzyką i oprawą 
słowną. Uzupełnieniem koncer-
tów są animacje, odbywające się 
bezpośrednio po koncertach. 
Wprowadzenie merytorycz-

ne w poszczególne utwory oraz 
animacje po koncercie prowadzić 
będą edukatorki Joanna Broni-
sławska i Katarzyna Prudło.
kaMil peszat ●

tuRNiej caRcaSSONNeFlash

W Pasażu Kultury Andromeda odbył się turniej w grę carcassonne. będąca eliminacjami 
do mistrzostw Polski impreza przyciągnęła 22 graczy z Tychów i okolic. – bardzo cieszy mnie 
frekwencja oraz poziom rozgrywek – mówi Mikołaj Mirewski, organizator turnieju. – Pierwsze 
miejsce zajął bartłomiej Pioronowski, który przyjechał do nas z jastrzębia-Zdroju, drugie 
miejsce wywalczyłem ja, zaś podium zamknął Michał Świerczyński. Wszystkich tyszan, którzy 
chcieliby wejść w świat gier planszowych, zapraszam co środę do Pasażu Kultury Andromeda, 
gdzie zawsze o godz. 18 się spotykamy – dodaje. Zainteresowanych odsyłamy na fanpage 
Planszowe Tychy, gdzie publikowane są informacje o spotkaniach i turniejach. kp ●
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Muzeum Miejskie w Tychach 
kontynuuje cykl spacerów ślada-
mi tyskiej architektury i urbani-
styki lat 70. i 80. ubiegłego wie-
ku. Tym razem pod kierunkiem 
Mateusza Miłonia uczestnicy spa-
ceru udadzą się do południowej 
dzielnicy Tychów.

Wraz z początkiem lat 70. XX 
wieku rozpoczął się nowy etap 
wielkiej rozbudowy Tychów. Pra-
ce planistyczne i budowlane ob-
jęły tereny położone na południe 
od wykopu kolejowego, inicjując 

tym samym powstanie tzw. dziel-
nicy południowej. Kolejne powsta-
jące w dzielnicy zespoły zabudo-
wy charakteryzowały się nowymi 
rozwiązaniami w zakresie układów 
urbanistycznych, form architektu-
ry oraz technologii budowlanych. 
Ich zrealizowane fragmenty są re-
zultatem szeregu uwarunkowań, 
które wpływały na decyzje projek-
towe oraz możliwość i zakres ich 
realizacji. Zagadnienia te zostaną 
omówione w trakcie dwuczęścio-
wego cyklu spacerów.

Pierwszy z dwóch „południo-
wych” spacerów odbędzie się 
już w najbliższą sobotę, 23 lip-
ca o godz. 11 i prowadzić będzie 
przez osiedla M, N i O. Zbiór-
ka uczestników pod pomnikiem 
Hanny i Kazimierza Wejchertów 
przy ul. Darwina.

Druga część spaceru pod ha-
słem „Na południe!” zaplano-
wana jest na 13 sierpnia. Wtedy 
przewodnik poprowadzi zaintere-
sowanych przez zakamarki osiedli 
K, L i S. ww ●

spacer z architektem.

na Południe!

MCk wystartowało z nowym cyklem „Wakacyjny muzycznik”.

niedziela z muzyka klasyczną

cO W „WakacyjNym muZycZNiku”?

24 liPca, GODZ. 16 –  „Super podróż z superbohaterami”, 
muzyka z filmów: „Superman”, „batman”, „The Avengers”, „Star 
Wars”, „Robin hood”, „Indiana jones”, „frozen” i innych;
31 liPca, GODZ. 16 –  „Podróż z nutami w walizce”, czyli j.S. 
bach, G. bizet, j. Strauss, c. Gardel, A. Piazzola, piosenki The 
beatles i innych;
7 SieRPNia, GODZ. 16 –  „Podróż do krainy tańca”, 
w programie: j.S. bach, G. bizet, j. Strauss, c. Gardel, 
A. Piazzola, piosenki The beatles i innych;
14 SieRPNia, GODZ. 16 –  „Romantyczna podróż, czyli 
lato z Adasiem i Marylką”, repertuar: f. Lessel, S. Moniuszko, 
Z. Noskowski;
21 SieRPNia, GODZ. 16 –  „Podróż pomiędzy wierszami”, 
czyli j.S. bach, A. Vivaldi, E. Grieg, j. Strauss, A. Piazzola i inni;
28 SieRPNia, GODZ. 16 –  „Kosmiczna podróż”, w programie: 
W.A. Mozart, G. holst, f. Sinatra, muzyka z filmów: „E.T.”, 
„Gravity”, „Interstellar” i innych.
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Do końca wakacji co niedzielę w Parku Solidarności odbywać się będą spotkania z muzyka klasyczną. 
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CzytelniCy pytają

reklama

Kontynuujemy temat składowa-
nia odpadów na osiedlu B. Przy-
pomnijmy, w jednym z rejonów 
osiedla z jednej altany śmietnikowej 
korzysta sześć wspólnot: dwie z ul. 
Bohaterów Warszawy, dwie z ul. 
Bibliotecznej, z ul. Batorego i z ul. 
Bocheńskiego. Kiedyś była jeszcze 
Andromeda, jednak w związku 
z tym, że budynek należy do zaso-
bów Miejskiego Zarządu Budyn-
ków Mieszkalnych, ten zrobił dla 
Andromedy ogrodzone miejsce 
na składowanie odpadów.

W związku ze zmianą prze-
pisów, obecnie należy oddzielać 
składowanie śmieci z lokali miesz-
kalnych od lokali niezamieszka-
łych. Wspólnoty mieszkaniowe 
dla lokali niezamieszkałych znaj-
dujących się w tym rejonie zamó-
wili pojemniki, które postawio-
no przy altanie śmietnikowej. Jak 
twierdzą mieszkańcy, pojemniki 
są jednak za małe i śmieci naj-
częściej są porozrzucane wokół 
niej. Trzeba zatem wybudować al-
tanę (zrobić ogrodzone miejsce) 
dla lokali niezamieszkałych. Pyta-
nie tylko – kto ma to zrobić?

– Do naszego śmietnika przy-
należy sześć wspólnot, a tylko 
w dwóch wspólnotach – na ul. 
Batorego 22-28 i Bocheńskie-
go – są cztery lokale użytkowe 
– dwie księgarnie i cztery loka-
le gastronomiczne. Skoro w myśl 
przepisów trzeba oddzielić od-
pady z lokali mieszkaniowych 
od odpadów z lokali niezamiesz-
kałych, to nowe miejsce powin-
ny wyznaczyć te dwie wspólno-
ty, w których są lokale, bo oni 
mają z nich korzyści. Natomiast 
nie widzę powodu, dlaczego my, 
mieszkający na ul. Bohaterów 
Warszawy, czy z ul. Bibliotecz-
nej, którzy nie mamy z nimi nic 
wspólnego, mamy za to płacić? 
Nam nikt nie dokłada ani gro-
sza do naszej wspólnoty! – mó-
wią mieszkańcy.

Punkty gastronomiczne i księ-
garnie zlokalizowane są w budyn-
kach przy ul. Batorego 22-28 oraz 
ul. Bocheńskiego 12 i jak nas po-
informował Miejski Zarząd Bu-
dynków Mieszkalnych, jednym 
z właścicieli lokali mieszkalnych 
zlokalizowanych w tych budyn-
kach jest Gmina (MZBM) i par-
tycypuje w kosztach ponoszonych 
przez wspólnotę, zgodnie ze swo-
imi udziałami w nieruchomości. 
W myśl rozporządzenia ministra 
infrastruktury w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuo-
wanie, wskazanie miejsca składo-
wania odpadów jest obowiązkiem 
wspólnoty mieszkaniowej. Gmina 
Tychy nie ma obowiązku budowy 
śmietników ani utrzymania ich 
w czystości i porządku – taki obo-
wiązek spoczywa na właścicielu 
nieruchomości, czyli Wspólno-
cie Mieszkaniowej.

Na pytanie jednego z miesz-
kańców kto może na wspólno-
tach wymusić wyznaczenie miejsc 
na składowanie odpadów, Kacper 
Zawisza z MZBM odpowiedział:

– Z obowiązujących prze-
pisów nie wynika wprost, kto 
może na wspólnotach wymusić 
wyznaczenie miejsc na składo-
wanie odpadów. Dla nowych in-
westycji temat jest rozpatrywany 
na etapie projektu i pozwolenia 
na budowę. W sytuacji jaka wy-
stępuje na os. B granice działki 
wspólnot mieszkaniowych prze-
biegają po obrysie budynków 
i nie ma możliwości wydzielenia 

miejsca na składowanie odpadów 
komunalnych na terenie działek 
wspólnot. W związku z powyż-
szym Gmina na wniosek zarzą-
dów wspólnot mieszkaniowych 
wydzierżawia teren pod miejsce 
gromadzenia odpadów.

Wydaje się oczywiste, że miej-
sce składowania odpadów dla lo-
kali niezamieszkałych zobowią-
zane są wyznaczyć wspólnoty, 
na terenie których takie lokale 
działają. Jednak w przypadku tej 
części osiedla B sytuacja jest bar-
dziej skomplikowana, bo przed 
laty Gmina Tychy wybudowa-
ła dla wszystkich istniejących 
tutaj wspólnot jeden… wspól-
ny śmietnik z którego korzysta-
ły. Czy zatem teraz nowe miejsce 
składowania odpadów dla lokali 
niezamieszkałych powinny wy-
znaczyć tylko te wspólnoty, któ-
re mają takie lokale, czy wszy-
scy, którzy przed laty korzystali 
ze wspólnego śmietnika?

Z MZBM otrzymaliśmy pod-
stawy prawne, jakie obowiązują 
przy wyznaczaniu miejsc składo-
wania odpadów.
– ROZDZiał 4. rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w spra-
wie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie. Miejsca 
gromadzenia odpadów stałych. 
Obowiązkiem właściciela nieru-
chomości jest wyznaczenie i odpo-
wiednie przygotowanie, we włas-
nym zakresie i na własny koszt 
punktu gromadzenia odpadów, 
potocznie zwanym altaną śmiet-
nikową. Przez wyznaczenie i od-
powiednie przygotowanie punktu 
gromadzenia odpadów rozumie 
się np. wyodrębnienie i niezbęd-
ne wyposażanie pomieszczenia 
w przyziemiu budynku, utwardze-
nie placu na zewnątrz budynku, 
służącego do ustawienia pojem-
ników do gromadzenia odpadów 
czy wybudowane wiaty śmietni-
kowej.

W przypadku, gdy niemożli-
wym jest wyznaczenie punktu 
gromadzenia odpadów na terenie 
własnej nieruchomości, to właś-
ciciel tej nieruchomości jest zo-
bowiązany do zapewnienia usy-
tuowania punktu gromadzenia 
odpadów na terenie innej nieru-
chomości na zasadach uzgodnio-
nych z jej właścicielem, poprzez 
zawarcie odpowiedniej pisem-
nej umowy dzierżawy terenu. 
W związku z powyższym właś-
ciciel nieruchomości może się 
zwrócić do Gminy, z wnioskiem 

o zawarcie umowy na wydzierża-
wienie terenu pod punkt groma-
dzenia odpadów.
– aRt. 3 ustawy z 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, dla 
nieruchomości zabudowanych 
budynkami wielolokalowymi, 
w których ustanowiono odrębną 
własność lokali, obowiązki właś-
ciciela nieruchomości obciążają 
osoby sprawujące zarząd nieru-
chomością wspólną, w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali 
lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd 
Wspólnoty nie został wybrany.
– aRt. 5 ust. 1 pkt. 1) i 4) ww. 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach właści-
ciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku 
poprzez:
–  wyposażenie nieruchomości 

w pojemniki służące do zbie-
rania odpadów komunalnych 
oraz utrzymywanie tych po-
jemników w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porząd-
kowym i technicznym, chyba 
że na mocy uchwały rady gmi-
ny, obowiązki te przejmie gmi-
na jako część usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nierucho-
mości w zamian za uiszczoną 
przez właściciela opłatę za go-
spodarowanie odpadami ko-
munalnymi,

–  uprzątnięcia błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chod-
ników położonych wzdłuż nie-
ruchomości, przy czym za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną 
część drogi publicznej służą-
cą dla ruchu pieszego położo-
ną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości.
Gmina przejęła na siebie obo-

wiązek wyposażenia nieruchomo-
ści zamieszkałych w pojemniki 
na odpady komunalne zmieszane 
oraz pojemniki do gromadzenia 
odpadów zbieranych w sposób se-
lektywny. Dla lokali niezamiesz-
kałych obowiązek ten spoczywa 
na zarządach wspólnot mieszka-
niowych.

Według paragrafu 7 Regula-
minu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie miasta Tychy, 
przyjętego uchwałą Rady Miasta 
Tychy, utrzymanie czystości i po-
rządku w miejscach gromadze-
nia odpadów (altankach śmiet-
nikowych) należy do obowiązków 
właściciela nieruchomości.
leszek sobieRaj ●

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 oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym:

•	 nieruchomości obejmującej działkę numer 845/30 o pow. 305 m2, położonej 
w Tychach przy ul. Sadowej, celem poprawienia warunków zagospodarowania 
nieruchomości sąsiedniej. 

komunikat

jeszcze o odPadach na osiedlu b

ar
c.
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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, ma-
lowanie, sufity podwieszane, panele 
itp.690463652.

Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
Elektryk. Tel. 504 877 825

Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176

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
Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474

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

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

Sprzątanie piwnic, ogródków, domów 
tel.691 577 335

Finanse:

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

pRaCa:

Potrzebna pomoc do ogrodu emeryt, ren-
cista. Tel. 501 429 259
Ochrona Tychy, mile widziane orzeczenie, 
668-085-925

nieRuChoMoŚCi:

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

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania 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% prowijzji
Zapraszamy do biura sprzedaży www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, os. C, ul. Cicha, do sprzedaży 1 po-
kojowe mieszkanie o pow. 34 m2 z piwni-
cą 7 m2,  na parterze w niskim bloku, stan 
do generalnego remontu, cena 195 000 zł.  
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. M 47,9 m2, , niski blok, 2 pię-
tro, 3 ustawne pokoje, stan do remontu 
cena tylko 270.000 zł do negocjacji, www.
ASTON.com.pl 731 713 100
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

autoreklama

Obiekt posiada:LOKALE BIUROWE   od 20 m²
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www.tychy.pl

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

Tychy, os. B 51 m2, niski blok, 2 piętro, 3 
ustawne pokoje (przerobione z 2), stan do 
wprowadzenia, cena 334.000 zł do nego-
cjacji, www.ASTON.com.pl 731 713 100
Tychy, os. K 62,7 m2, , niski blok, 4 piętro 
z 4. Bardzo jasne duże 3 ustawne pokoje, 
oddzielna kuchnia z oknem, duże moż-
liwości aranżacyjne, cena 379.000 zł do 
negocjacji, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl
Tychy, os. 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, Mikołowska/Studzienna, do sprze-
daży działka dla inwestora o pow. 2099 
m2, cena 799 000 brutto (z VAT) www.
ASTON.com.pl 519-595-674
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
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 1.350.000 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. P, do wynajęcia lokal na par-
terze, idealny na usługi, biura, o pow. 
88 m2, cena 3168 zł netto + VAT www.
ASTON.com.pl 519-595-674

WYNAJMĘ
Do wynajęcia pokój z kuchnią po remon-
cie 40 m2, oś. O tel: 668-126-588

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!

Gabinet masażu Dyplomowany fizjotera-
peuta  512-375 -741

tRanspoRt:

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

kupię / spRzedaM

Nowa płyta gazowa 4 palniki, kryształy 
białe, maszyna do szycia, wieszaki drew-
niane na ubrania Tel: 668-756-191

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

Prezydent Miasta Tychy
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy 
przy al. Niepodległości nr 49, VII piętro, 

zostały wywieszone wykazy nieruchomości dotyczące:

–  przeznaczenia do oddania w najem w trybie przetargu ustnego, nieograniczo-
nego lokalu użytkowego położonego na działce nr 2689/77 przy ulicy Żorskiej 
91-91A.

–  przeznaczenia do oddania w najem w trybie przetargu ustnego, nieograniczo-
nego lokalu użytkowego położonego na działce nr 2693/77 przy ulicy Żorskiej 
93-93B.

–  przeznaczenia do oddania w najem w trybie przetargu ustnego, nieograniczo-
nego lokalu użytkowego położonego na działce nr 2693/77 przy ulicy Żorskiej 
93-93B.

komunikat
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Działacze Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej dokonali podziału drużyn 
IV ligi na dwie grupy.

Rezerwa GKS Tychy pozostała 
w grupie II, gdzie nowymi rywa-
lami będą Unia Racibórz i Błyska-
wica Drogomyśł, które awansowa-
ły z klasy okręgowej oraz Polonia 
Łaziska i Gwarek Ornontowice – 
przeniesione z grupy I.

Oto skład II grupy IV ligi: 
GKS II Tychy, Decor Bełk, Unia 
Turza Śląska, MRKS Czechowi-
ce, Kuźnia Ustroń, LKS Czaniec, 
Orzeł Łękawica, Spójnia Landek, 
Drzewiarz Jasienica, ROW Ryb-
nik, Podbeskidzie II, Polonia Ła-
ziska, Gwarek Ornontowice, Unia 

Racibórz, Błyskawica Drogomyśl. 
W terminarzu uwzględniona zo-
stała także Unia Książenice, ale 
według doniesień z klubu, nie 
przystąpi ona do rozgrywek IV 
ligi, lecz rozpocznie kolejny roz-
dział historii w klasie A.

W sezonie 2022/2023 w roz-
grywkach kobiet w III lidze wy-
startuje Polonia Tychy, natomiast 
w IV lidze, w grupie I – Polonia 
II Tychy i GKS Tychy. Rozlosowa-
no I rundę Pucharu Polski kobiet 
na szczeblu ŚZPN, zagrają m.in.: 
Polonia II Tychy – GKS Tychy, 
LKS Bestwina – Polonia Tychy 
(mecze 23.08, godz. 17.30). 
ls ●

Po raz trzeci na Jeziorze Papro-
cańskim rozegrano Regaty Kobiet, 
zorganizowane przez Fundację 
Żeglarską Dar Śląska i Stowarzy-
szenie Wodniackie Szkwał. Wy-
startowało osiem jachtów z pięciu 
klubów: KŻ Wyga, KŻ Ziemowit, 
SW Szkwał, Dar Śląska i KŻ Rej-
sy z Gitarą wraz z kursantkami 
ostatniego kursu żeglarskiego.

Przy znakomitej pogodzie i wie-
trze rozegrano cztery wyścigi. Bez-
konkurencyjna okazała się zało-
ga FŻ Dar Śląska w składzie: Ewa 
Mann-Witańska (sternik) i Mag-
dalena Tomala, która wygrała 

wszystkie cztery próby. Zwycięż-
czynie pokonały koleżanki ze SW 
Szkwał: Zofię Surdel (sternik) 
i Ewę Surwiło oraz drugą załogę 
SW Szkwał: Sylwię Cieszkowską 
(sternik) i Magdalenę Ogierman.

Medale i puchary dla najlep-
szych wręczył nestor tyskiego 
żeglarstwa komandor Zbigniew 
Kowalski, a sędziowała komi-
sja regatowa w składzie: Bole-
sław Bobrzyk, Leszek Szulc i Je-
rzy Oberski.

Kolejne zawody odbędą się 
15.08 – Memoriał Franciszka Sze-
remeta. ls ●

Rezerwa została w II grupie

Podzieli iV liGę

Regaty fż Dar Śląska i SW Szkwał.

Panie Pod żaGlami

Najlepsze załogi Regat Kobiet z organizatorami.
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nie MiaŁ wesoŁej Miny 
pRezes kp gks tyChy 
leszek baRtniCki, 
gdy na ŚRodowej 
konFeRenCji pRzed 
staRteM sezonu 
inFoRMowaŁ 
o pęknięCiu koŚCi 
ŚRódRęCza konRada 
jaŁoChy, któRe na dwa 
MiesiąCe wyŁąCza go 
z tReningów. podCzas 
MeCzu w ChojniCaCh 
posMutniaŁ jeszCze 
baRdziej.

Wszystko za sprawą debiutują-
cego między słupkami Kacpra 
Dany, który najpierw puścił ku-
riozalnego gola, a w drugiej po-
łowie został staranowany przez 
Petra Buchtę i z urazem głowy 
musiał opuścić boisko. Z ko-
nieczności zadania bronienia ty-
skiej bramki musiał podjąć się 
Adrian Odyjewski, który po kon-
tuzji dopiero niedawno wznowił 
treningi.

A zaczęło się tak pięknie! W 9 
min. po rzucie wolnym Neman-
ja Nedić podał do Krystiana Czy-
życkiego, a ten z pierwszej piłki 
uruchomił Daniela Rumina, któ-
ry nie zmarnował sytuacji sam 
na sam z bramkarzem Chojni-
czanki. Niestety, wyrównanie 
padło szybciej niż się ktokol-
wiek spodziewał. Wznawiający 
po golu grę Skrzypczak zauwa-
żył, że Dana wyszedł daleko 
od własnej bramki i bezpośred-
nio ze środka boiska posłał piłkę 
w jej kierunku. Młody bramkarz 
GKS nie zdążył w porę wrócić 
między słupki i po chwili musiał 
wyjmować piłkę z siatki.

Chwilę później mogło być 
2:1 dla Trójkolorowych, ale bę-

dący sam na sam z Neugebaue-
rem Krzysztof Machowski prze-
niósł piłkę nad bramką. Z kolei 
w 15 min. blisko szczęścia był Pa-
tryk Mikita, ale po rzucie rożnym 
strzelił obok słupka. Niewyko-
rzystane sytuacje gości zemściły 
się w 26 min., kiedy gracze Choj-
niczanki wykonywali rzut rożny. 
Kamil Szymura nie zdołał upil-
nować Grolika, który głową po-
konał nie za dobrze ustawionego 
Danę. Tyszanie mogli wyrównać 
jeszcze przed przerwą, ale po do-
środkowaniu Rumina w 42 min. 
Mikita zaliczył niecelną główkę.

Pięć minut po zmianie stron 
pod bramką Dany doszło do bar-
dzo groźnej sytuacji. Tyski bram-
karz rzucił się na piłkę, a obrońca 
Petr Buchta interweniował wśliz-
giem tak nieszczęśliwie, że butem 
trafił w twarz kolegi z zespołu. 
Dana na moment stracił przy-
tomność, a potem przez dobre 
kilka minut dochodził do siebie 
i było jasne, że zamiast do bramki 
będzie musiał udać się do szpita-
la na szczegółowe badania. Z ko-
nieczności jego miejsce zająć mu-
siał Adrian Odyjewski, który jest 
bramkarzem bardziej doświad-
czonym i mającym na koncie wy-
stępy w I lidze (bez puszczonego 
gola!), ale po kontuzji nie wró-
cił jeszcze do pełni dyspozycji. 
Na szczęście popularny „Odys” 
nie zepsuł sobie tego dnia staty-
styk i także w Chojnicach nie dał 
się pokonać.

Jego koledzy natomiast wy-
trwale dążyli do zmiany wyniku. 
Wreszcie, w 73 min. przeprowa-
dzili akcję, po której Wolsztyński 
odbił piłkę ręką w polu karnym 
i arbiter zarządził „jedenastkę”. 
Po protestach gospodarzy i dłu-
gich analizach VAR potwier-
dził pierwszą decyzję sędzie-
go i Krzysztof Wołkowicz mógł 
pewnie egzekwować rzut karny, 

dając Trójkolorowym wyrówna-
nie i pierwszy w sezonie punkt.

O kolejne podopieczni tre-
nera Dominika Nowaka powal-
czą już w najbliższą niedzielę, 24 
lipca. O godz. 12.40 na własnym 
stadionie tyszanie podejmą ŁKS 
Łódź. Rywale rozpoczęli sezon 
od domowej porażki z Katowica-
mi i będą chcieli wrócić do gry. 
Gospodarze też będą polować 
na komplet oczek, szykuje się 
zatem ciekawe widowisko.
chOjNicZaNka chOjNice 
– GkS tychy 2:2 (2:1). Gole: 
Rumin (9’) i Wołkowicz (78’ 
z karnego) oraz Skrzypczak (10’) 
i Grolik (26’).
GkS tychy: Dana (57’ Odyjew-
ski) – Machowski, Buchta, Nedić, 
Szymura, Wołkowicz – Czyżycki, 
Domínguez, Żytek (66’ Kozina) 
– Rumin, Mikita (90’ Malec). Żół-
te kartki: Dominguez i Rumin.

W pozostałych meczach 1. ko-
lejki: Puszcza – Łęczna 1:0, Stal 
Rzeszów – Chrobry 3:3, Ruch – 
Skra 0:0, ŁKS – Katowice 0:2, 
Termalica – Odra 2:1, Podbe-
skidzie – Arka 0:1, Wisła – San-
decja 0:0. Mecz Zagłębia z Re-
sovią odbył się w poniedziałek, 
już po zamknięciu tego nume-
ru do druku.
wojCieCh wieCzoRek ●

cZArnA seriA brAmkArZy
jaŁoCha „nieCzynny” NA DWA MIESIącE, DANA ROZbITy W chOjNIcAch…

Kacper Dana na pewno długo zapamięta swój debiut na pierwszoligowych boiskach.

Krzysztof Wołkowicz skutecznie strzelił z jedenastu 
metrów i dał GKS-owi remis w Chojnicach.
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Drużyna Hiacynt Tychy wygra-
ła Tyską Ligę Szóstek i okazała 
się także najlepsza w rywaliza-
cji o Puchar Tyskiej Ligi Szóstek. 
Tym samym piłkarze wywalczy-
li sobie awans do Mistrzostw Pol-
ski 6-tek, które odbędą się 17 lip-
ca w Warszawie.

Przypomnijmy, iż Tyska Liga 
Szóstek rozpoczęła rozgryw-
ki w kwietniu, zakończyła się 
na przełomie czerwca i lipca, 
a następnie rywalizowano w ra-
mach Pucharu Ligi. Mecze roz-
grywano przez 12 weekendów 
na Orliku przy ul. Wejchertów.

Oto końcowa tabela rozgrywek:
1. hiacynt 11 30 128-26
2. fROM_uA 11 28 87-40
3. Tyskie Dzbany 11 27 92-41
4. fc Dallas 11 23 98-38
5. czułowianka II 11 20 58-49
6. Oszołomy 11 17 61-66
7. Amsterdam 11 16 46-59
8. Drink Team 11 13 77-46
9. Olimpia 11 10 56-71
10. Kopacze 11 6 27-99
11. Pampeluna 11 3  41-84
12. Wybrzeże 11 0 28-180

Podczas ceremonii rozdania 
nagród poznaliśmy także zwy-
cięzców w poszczególnych kate-
goriach indywidualnych z całe-
go sezonu Tyskiej Ligi Szóstek: 
najlepszy strzelec – Yuri Stets 
(FROM_UA) – 40 goli, naj-
lepszy asystent – Mateusz Jur-
ny (Hiacynt Tychy) – 27 asyst, 
najlepszy bramkarz Borys Det-
nerski (KS Olimpia Tychy), naj-
lepszy obrońca – Jan Janiszew-

ski (Hiacynt Tychy), najlepszy 
zawodnik – Maciej Pyka (Hia-
cynt Tychy).

Organizatorzy – Stowarzysze-
nie Sportu Polskiego – dziękują 
wszystkim partnerom, sponso-
rom oraz MOSiR Tychy za udo-
stępnienie boisk, a także działa-
czom Katowickiej Ligi Szóstek, 
w szczególności Michałowi Bu-
ciorowi i Robertowi Stanowskie-
mu. ls ●

Po raz szósty MOSiR i Tyski Klub 
Siatkarski zorganizowali zawody 
w siatkówce plażowej – Grand 
Prix Tychów oraz Turniej Miks-
tów o Puchar Dyrektora MOSiR 
Tychy.

Na starcie sobotniego fina-
łu Grand Prix stanęło 8 najlep-
szych par, wyłonionych ze wcześ-
niejszych eliminacji. Grano dwa 
sety do 15 oraz ewentualnie tie
-breaka – do 11. W finale para 
Dariusz Hanuszkiewicz – Kon-
rad Janik pokonała parę Mateusz 
Janus – Hubert Klyta 2:0. W me-
czu o trzecie miejsce Michał Ka-
miński i Mateusz Gawęda wygrali 
z Piotrem Żakiem oraz Barto-
szem Natkańcem 2:1. W sumie, 
we wszystkich tegorocznych tur-
niejach Grand Prix wzięło udział 
46 uczestników.

Z kolei w Turnieju Mikstów 
o Puchar Dyrektora MOSiR wy-

startowało 18 par. Rywalizacja 
toczyła się systemem brazylij-
skim – do jednego wygranego 
seta do 21. I ponownie bezkon-
kurencyjny okazał się Konrad Ja-
nik, który tym razem grał w parze 
z Moniką Płucieńczak. W emo-

cjonującym finale duet ten poko-
nał Iwonę Chudzik i Michała Fa-
rynę 22:20. Trzecie miejsce zajęli 
Wiktoria Kubas i Piotr Janik, któ-
rzy także po wyrównanym meczu 
zwyciężyli Edytę Małusecką i Ja-
kuba Sołtana 22:20. ls ●

tyska liga szóstek zakończyła rozgrywki

brawa dla hiacynta
Vi letnie grand prix tychów: Konrad janik wygrał wszystko.

emocje na Plaży

Zwycięski zespół Hiacynt Tychy.
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Najlepsze pary Turniej Mikstów o Puchar Dyrektora MOSiR. 
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W tym roku Memoriał Zygmunta 
Hanusika rozegrany został w Ka-
towicach. Z uwagi na zaplanowa-
ny wcześniej remont ul. Sikorskie-
go w Tychach, gdzie tradycyjnie 
odbywał się wyścig, zawody włą-
czono do 46. edycji Kryterium 
Asów – imprezy reaktywowanej 
przez Fundację Gwardii Katowice 
po ponad 20 latach.

Na starcie II Memoriału Zyg-
munta Hanusika stanęła spora 
grupa kolarzy z klubów i ama-
torów, w tym dzieci, bowiem 
impreza – zgodnie z tradycją 

i życzeniem Zygmunta Hanusi-
ka – rozgrywana jest we wszyst-
kich kategoriach wiekowych, tak-
że nie zrzeszonych. Wyścig miał 
również dobrą obsadę, jeśli cho-
dzi o elitę, bowiem kolarze liczą-
cych się klubów mogli w jeden 
weekend wystartować w czte-
rech kryteriach: dwóch w Katowi-
cach oraz w Dąbrowie Górniczej 
i w Pszczynie. Nie bez znaczenia 
był również fakt, iż podczas tych 
imprez mogli zdobywać punk-
ty do klasyfikacji generalnej mi-
strzostw Polski w kryterium.

Podczas zawodów memoria-
łowych kolarze pokonywali 2,8-
kilometrową pętlę wytyczoną 
na trasach rolkowych i rowero-
wych na ul. Doliny Trzech Sta-
wów na Muchowcu. W sumie 
w zawodach wzięło udział 170 za-
wodniczek i zawodników w sied-
miu kategoriach wiekowych

W elicie mężczyzn trzy pierw-
sze miejsca w II Memoriale Z. 
Hanusika zajęli: 1. Dawid Migas 
(KLTC Konin), 2. Mateusz Grabis 
(KS Herakles), 3. Damian Sławek 
(Cartusia Kartuzy), a w elicie pań 
na podium stanęły: 1. Alicja Ula-
towska (UKS Pszczyna), 2. Doro-
ta Przęzak (Pacific Toruń), 3. Ni-
kola Bajgerova (KCK Zlin).

A oto najlepsi w poszczegól-
nych kategoriach: orliczki – Na-
talia Krześlak (Pacific Toruń), 
orlicy – Piotr Maślak (Tarnovia), 
juniorki – Natalia Safronik (Ukra-
ina – 20), junior – Antoni Sokół 
(Lewart Team Lewartów), mło-
dziczka – Klasa Pelagyiova (Sta-
ra Ves), młodzik – Michał Sołtys 
(Deichmann Sobótka), junior-
ka młodsza – Marketa Huracova 
(CK Petrvald), juniorzy młodsi 
– Robin Syrko (Stara Ves), żaki-
ni – Nikoletta Staniek (Feniks Ry-
dułtowy), żak – Stanisław Wro-
na (Deichmann Sobótka), amator 
masters – Łukasz Rybak.
ls ●

Kolejny zawodnik MKP Wod-
nik 29 Tychy wpłynął do pol-
skiej czołówki. Mowa o Szymo-
nie Mrozie, który wystartował 
w mistrzostwach Polski 15-lat-
ków w Lublinie i trzykrotnie sta-
wał na podium.

W Lublinie najpierw wystar-
tował na 50 m stylem dowolnym 
i wywalczył brązowy medal cza-
sem 24,21. Następnie popłynął 
50 m stylem. grzbietowym – zdo-
był złoty medal i ustanowił rekord 
Polski do lat 15 – 26,37. Ostat-
niego dnia mistrzostw startował 
na 100 m stylem grzbietowym 
i ponownie stanął na najwyż-
szym podium – 57,98. Tym sa-
mym Szymon Mróz zdobył tytuł 
najlepszego zawodnika MP do lat 
15 w Lublinie. Dodajmy, iż Szy-
mon jest wychowankiem MOSM 
trenerów Barbary Baranowskiej 
i Rafała Majcherczyka, a obecnie 
trenuje pod okiem swojego wuj-
ka, trenera Marka Mroza.

– W tym roku Szymon ustano-
wił już rekord Polski na 50 m st. 
grzbietowym podczas mistrzostw 
Śląska, a teraz jeszcze bardziej 
wyśrubował wynik – mówi Ma-

rek Mróz. – Na 100 m także miał 
pierwszy rezultat. Wiedzieliśmy, 
że jest w dobrej formie i stać go 
na medalowe lokaty, ale każde 
zawody to jednak loteria i trudno 
powiedzieć, czy popłynie lepiej 
od dotychczasowych wyników, 
czy też nieco słabiej. Z Lublina 
Szymon przywiózł swoje pierw-
sze medale mistrzostw Polski 
i można oczekiwać kolejnych.

W Ostrowcu Świętokrzy-
skim natomiast startowali za-
wodnicy 16-letni. MKP Wod-
nik reprezentowali: Wiktoria 
Nowak, Sebastian Sondej i Alek-
sander Ławniczak. Ten ostat-
ni dwukrotnie zdobył 4. miej-
sce – na 100 m st. klas. i 200 m 
st. klas. Na 50 m st. klas był 6. 
Z kolei Sebastian Sondej wy-
stąpił w finale B na 200 m st. 
grzbiet. ls ●

Świetny występ szymona Mroza na pływackich mistrzostw Polski.

medale ozdobione rekordem
Memoriał zygmunta hanusika w ramach Kryterium Asów.

wyściG dla wszystkich

W tym roku kryterium odbyło się w Katowicach, 
ale za rok ma wrócić do Tychów.

Szymon Mróz (w środku) – podwójny złoty medalista MP.
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Rak 21.Vi-22.Vii
Zamknięte drzwi wreszcie się przed Tobą otworzą. 
Ludzie zaczną cię doceniać. Gwiazdy będą ci 
sprzyjać przez cały tydzień.

lew 23.Vii-22.Viii
Wzrosną Twoje zawodowe ambicje. jeżeli 
chcesz zmienić pracę, ten tydzień będzie idealny 
na skorzystanie z okazji.

panna 23.Viii-22.iX
Gwiazdy wniosą do Twojego życia wiele 
niespodzianek i urozmaiceń. Nie będziesz narzekać 
na nudę. uważaj na Strzelca.

waga 23.iX-23.X
Zapowiada się wspaniały czas. Skup się na swoich 
najbliższych, doceń przyjaciół i nie zapominaj 
o współpracownikach.

skoRpion 24.X-21.Xi
Wreszcie pozbędziesz się wątpliwości, z kim chcesz 
być. Przekonasz się, że masz w partnerze duże 
wsparcie. Wenus ci sprzyja.

stRzeleC 22.Xi-21.Xii
Nie dasz się wyprzedzić konkurencji i zawalczysz 
o awans. Teraz możesz dopiąć swego. Pod koniec 
tygodnia przypływ gotówki.

kozioRożeC 22.Xii-19.i
Dzięki Księżycowi pojawią się szanse na realizację 
śmiałych zamierzeń. Licz też na przychylność 
gwiazd w kwestiach miłosnych.

wodnik 20.i-18.ii
W nadchodzącym tygodniu poprawi się atmosfera 
w domu i w firmie. Wyjaśnisz nieporozumienia 
i wyprostujesz ciągnące się spory.

Ryby 19.ii-20.iii
Odnajdziesz się w pracy oraz w każdym innym 
towarzystwie. czas na zakończenie sporów i spłatę 
długów. W piątek spodziewaj się ważnej informacji.

baRan 21.iii-20.iV
Problemy szybko znikną, nagle ludzie zaczną ci 
sprzyjać. Na horyzoncie nowe uczucie lub romans. 

byk 21.iV-21.V
będziesz robić to, na co masz ochotę. Kręte 
drogi się wyprostują, a Ty będziesz grał pierwsze 
skrzypce. W domu spokój i sielanka.

bliŹnięta 22.V-20.Vi
Księżyc uporządkuje Twoje sprawy, a Ty zadbaj 
o dobrą kondycję. Troszcz się o siebie i przeznacz 
czas na odpoczynek. unikaj kłótni z bliskimi.
 wRóżka adRasteja tel. 692 893 871
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Hasło z krzyżówki nr 764: 
WODA DLA OCHŁODY.

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.

reklama
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