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nie bój się zmiany na lepsze 
ITS działa w Tychach ledwie 3 tygodnie,  
a już rozpętała się internetowa kampania hejtu.

Falstart u siebie
Piłkarze GKS nie wykorzystali atutu własnego 
boiska i przegrali „mecz przyjaźni” z ŁKS.

kolejne ule z... pralek
W parku Łabędzi powstała edukacyjna pasieka 
miejska z materiałów pochodzących z recyclingu. 3 126
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w niedzielne południe w parafii pw. Św. krzysztofa odbył się odpust i tradycyjne Święcenie pojazdów.
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Tyszanie 
wśród 
szczęśliwych
Z badania przeprowadzonego 
przez portal Otodom i ThinkCo 
wynika, iż Tychy są na 4. miejscu 
wśród polskich miast o najwyż-
szym poziomie szczęścia. Badanie 
przeprowadzono na grupie repre-
zentatywnej 35.897 mieszkań-
ców Polski, między wrześniem 
2021 a lutym 2022 r. Ankietowa-
ni swoją ocenę wyrażali w skali 
od 1 (zupełnie nieszczęśliwy (a) 
do 5 (maksymalnie szczęśliwy 
(a). Ankietowani odpowiadali 
na główne pytanie: „Jak szczęś-
liwy czujesz się w mieście w któ-
rym mieszkasz? ”.  str. 5
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Prezydent Miasta Tychy
TYCHY,   woj. śląskie

OGŁOSZENIE
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy

Uchwały Nr XL/764/22 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2022 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w rejonie ul. Spokojnej i ul. Długiej 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. 2022, poz. 1029 z późn. zm.), informuję o przyjęciu przez 
Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XL/764/22 z dnia  23 czerwca 2022 r., dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE UL. SPOKOJNEJ I UL. DŁUGIEJ W TYCHACH.

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

o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione 
uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,

b) podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego planu miejscowego 
w odniesieniu do rozpatrywanych różnych rozwiązań alternatywnych, a także informacje 
o uzgodnieniach o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,

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.

 z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ mgr Igor Śmietański Zastępca Prezydenta Miasta 

ds. Gospodarki Przestrzennej

Prezydent Miasta Tychy
26 lipca 2022 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla N pomiędzy 
al. Piłsudskiego, ul. Dmowskiego i ul. Nałkowskiej w Tychach wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2 sierpnia 
2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu 
Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu. [1],[2]
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się 4 sierpnia 2022 r. o godzinie 16:00 [1], za pomocą środków porozumiewania się na od-
ległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. [3] Link 
do zdalnej dyskusji dostępny będzie wraz z Obwieszczeniem na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy→ Obwieszczenia → 
Zagospodarowanie przestrzenne → 2022 Lipiec).
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie oddzia-
ływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 14 września 2022 r. [4]
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 
Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w formie: [5]
• tradycyjnej - do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
•  elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap: /UMTychy/skrytka), 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym,
• poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które 
zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Tychy (zakładka: Prawo lokalne → Zarządzenia Prezydenta Miasta). [6]
W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady 
Miasta Tychy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu miejscowego. [7]
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą 
również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakład-
ka: Zamierzenia władzy → obwieszczenia → zagospodarowanie przestrzenne → 2022 Lipiec).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej). [8]

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 

/-/ mgr Igor Śmietański
Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) - zwany dalej u.p.z.p.;
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.);
[3] art. 8d – u.p.z.p; [4] art. 18 ust. 1 oraz art. 17 pkt. 11 – u.p.z.p.; [5] art. 18 ust 2 oraz art. 
8c – u.p.z.p.; [6] art. 17 pkt. 12 – u.p.z.p.; [7] art. 20 ust. 1 – u.p.z.p.; [8] art. 8a ust 1 oraz art. 
17a – u.p.z.p.;

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Tychy
nr GWB.6740.5.1.2022.BC

z dnia 20 lipca 2022r.
Na podstawie art. 11d ust 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tj. Dz. U. z 2020r. poz. 
1363 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy zawiadamia, że na wniosek z dnia 23 maja 2022r. 
(uzupełniony w dniu 13 lipca 2022r. , na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.) Pana Krzysztofa Polaczek, 
działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 kwietnia 2021r. Dyrektora Miejskiego 
Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, który działa na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta 
Miasta Tychy Nr 077/64/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 
dla zadania pn:

„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa – Cielmicka w Tychach”.

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości lub ich części według katastru 
nieruchomości:
Gmina Tychy / Obręb Urbanowice
994/130, 614/123, 611/123, 671/105, 1151/121, 1059/108, 1057/108, 1032/121, 1033/121, 
1264/121, 1364/108, 608/105, 1112/121, 1111/121, 1109/121, 610/105, 720/120, 1115/120, 
1376/120, 1113/120, 1375/120, 1081/120, 1061/120, 1062/120, 1080/120

Działki podlegające podziałowi:
614/123, 1151/121, 1059/108, 1112/121, 610/105, 720/120, 1115/120, 1376/120.

Wobec powyższego informuje się, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego 
zawiadomienia, strony mogą składać w przedmiotowej sprawie wyjaśnienia i zastrzeżenia 
w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta w Tychach przy ul. Barona 30 , w godzinach pracy 
Urzędu (informacja na stronie internetowej BIP UM Tychy).
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

z up. Prezydenta Miasta  Naczelnik Wydziału Budownictwa 
/-/ mgr inż. Dariusz Ferenc

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego 

w Tychach przy Pl. Św. Anny 7

powierzchnia 27,31m2 
wyposażony w instalacje: co, wod-kan, elektryczna, 
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu ( w tym wymiana instalacji 
elektrycznej w uzgodnieniu z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych) oraz 
przystosowania go do prowadzenia danej działalności - na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy 
al. Niepodległości 49 - o godz. 900

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 16,71 zł/m2 
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na 5 lat

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 10 sierpnia 2022 r. przelewem na konto 

nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A / w przypadku przegrania przetargu kwota 
ta podlega zwrotowi/

• złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 10 sierpnia 2022r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:
	oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 

szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
	deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania 

umowy najmu
	oświadczeniem o braku zaległości czynszowych 
	oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu 

złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,

	dowodem wpłaty wadium.

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu - 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.

Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra 
przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania 
dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej 
działalności.

Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony jest na 
tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej - parter.

Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej tel. 32 776-30-57.
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Świętująca w tym roku 30-lecie 
swojego istnienia Państwowa 
Straż Pożarna zaprasza w najbliż-
szą sobotę, 30 lipca na Dzień Bez-
pieczeństwa – popołudniowy fe-
styn dla całych rodzin w Parku 
Miejskim Solidarności.

Świętowanie rozpocznie się 
o godz. 15, kiedy to przez Tychy 
przejedzie kolumna samochodów 
ratowniczych, pojazdów policji 
i straży miejskiej, by później roz-
lokować się na placu „pod Żyra-
fą”, gdzie do godzin wieczornych 
czekać będzie na uczestników fe-
stynu szereg atrakcji. Można bę-
dzie z bliska zobaczyć pojazdy 
i sprzęt znajdujący się na wypo-
sażeniu wojska, straży pożarnej 
czy miejskiej i policji, a nawet 
imponujący śmigłowiec bojo-
wy. Warto przyjrzeć się efektow-
nym pokazom ratownictwa tech-
nicznego (strażacy zaprezentują 
sprzęt i techniki wykorzystywa-
ne podczas zdarzeń drogowych, 
zostanie zasymulowany wypadek 

drogowy z wykorzystaniem wra-
ku pojazdu) i pierwszej pomocy, 
gaszenia oleju (omówienie postę-
powania w przypadku domowego 
zapalenia się oleju w garnku oraz 
prezentacja skutków niewłaści-
wego postępowania, jakim jest 
gaszenie oleju wodą) czy lotom 
dronów. Centralne Muzeum Po-
żarnictwa zaprezentuje mobilny 
symulator zagrożeń pożarowych 
i zabytkowy samochód gaśni-
czy, będzie można poznać zasa-
dy udzielania pierwszej pomocy, 
a nawet spróbować sił w gaszeniu 
pożaru. Oprócz pokazów będzie 
okazja posłuchać koncertu orkie-
stry wojskowej z Bytomia i obej-
rzeć pokaz mażoretek. Imprezę 
zakończy wspólna zabawa z DJ-
em Radlą.

Organizatorami Dnia Bezpie-
czeństwa są: Państwowa Straż Po-
żarna, Miejskie Centrum Kultury, 
Komenda Miejska Policji, Wojsko-
we Centrum Rekrutacji oraz trady-
cyjnie radna Lidia Gajdas. ww ●

z okazji 30-lecia PSP.
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M
CK

2 | 26 lipca 2022 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



WiaDukt już cZyNNyFlash

Zgodnie z zapowiedziami, w miniony poniedziałek zniknęły bariery, które przez kilkanaście miesięcy 
uniemożliwiały wjazd na przebudowywany wiadukt w ciągu ul. Grota-Roweckiego i obiekt jest już 
przejezdny. Aby z Grota-Roweckiego wjechać w ul. Dmowskiego, nie trzeba już nadrabiać drogi 
objazdami przez al. Bielską lub ul. Wyszyńskiego. Łączny koszt przebudowy wyniósł ok. 10 mln zł, 
w tym niecałe 4 mln pochodziły z budżetu państwa. ww ●

Tradycyjne święcenie pojazdów 
przy okazji święta św. Krzyszto-
fa – patrona kierowców i miasta 
Tychy – odbyło się w minioną 
niedzielę w parafii przy ul. Wy-
szyńskiego. Po południowej mszy, 
której przewodniczył ks. biskup 
Adam Wodarczyk, kapłan prze-
jechał terenowym fordem range-
rem wzdłuż szpaleru ustawionych 
samochodów, motocykli, rowe-
rów i hulanóg i pokropił je wodą 
święconą.

Poświęcone zostały także sa-
mochody straży pożarnej i po-
licji, nowoczesny autobus firmy 
Autosan wystawiony przez PKM 
oraz hybrydowy trolejbus „Ge-
pard” z Tyskich Linii Trolejbu-
sowych (na zdjęciu). 

Podczas kazania ks. biskup 
przypomniał zasady etyki obo-
wiązujące kierowców.
ww ●

Najprawdopodobnie j  już 
na najbliższej sesji tyskiej Rady 
Miasta ślubowanie złoży nowy 
radny – znany tyski ginekolog, 
a po godzinach także szantymen, 
Maciej Jędrzejko.

Zmiana w składzie Rady Mia-
sta następuje po tym, jak manda-
tu zrzekł się dotychczasowy wi-
ceprzewodniczący tego gremium 
Rafał Żelazny z Koalicji Obywa-
telskiej. Pan wiceprzewodniczą-
cy nie podał w piśmie informu-
jącym o rezygnacji z zasiadania 
w RM powodów tego kroku, ale 

nieoficjalnie słyszy się, że moty-
wacją były kwestie natury zawo-
dowej.

Zgodnie z ordynacją, po wygaś-
nięciu mandatu radnego, a o tym 
fakcie poinformował Komisarz 
Wyborczy w Katowicach, miej-
sce w RM obejmuje kolejny kan-
dydat z listy z największą liczbą 
uzyskanych głosów. W okręgu, 
z którego do rady dostał się Rafał 
Żelazny, następną osobą z naj-
większą liczbą głosów na liście 
KO jest właśnie Maciej Jędrzej-
ko, który w mediach społecznoś-

ciowych już ogłosił swą zgodę 
na wejście w skład tyskiej Rady 
Miasta.

Dr Maciej Jędrzejko jest jed-
nym z najbardziej znanych ty-
skich ginekologów-położników, 
często cytowany w charakterze 
eksperta w mediach. Popularność 
zawdzięcza także temu, że od pra-
wie trzech dekad… śpiewa i pisze 
teksty dla znanego zespołu szan-
towego Banana Boat. To już kolej-
ny – po Michale Gramatyce z ze-
społu Perły i Łotry – szantymen 
w historii tyskiej RM. ww ●

dr Maciej jędrzejko nowym tyskim radnym.

GinekoloG i szanTymen w rm

Dr Maciej Jędrzejko będzie nowym tyskim radnym.
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lipcowej tradycji stało się zadość.

Gepard poświęcony

reklama

1 lipca systeM its 
wszedŁ w kolejną Fazę 
projektu – kalibrację. 
po wielu Miesiącach 
przygotowań 
Miasta od strony 
technicznej Miejski 
zarząd ulic i Mostów 
w końcu otrzyMaŁ 
rozbudowane narzędzie 
do zarządzania rucheM 
w Mieście. narzędzie, 
które aktualnie jest 
adaptowane do tyskich 
warunków, inaczej 
Mówiąc, wciąż jest 
w Fazie kalibracji. 
proces adaptacji Może 
potrwać przez okoŁo 
póŁ roku, jednak już 
we wrześniu zakończy 
się jego pierwszy 
i najważniejszy etap.

Część mieszkańców, niemających 
pojęcia o przebiegających aktual-
nie procesach odbioru i kalibracji, 
wyraziło w internecie negatyw-
ne opinie o systemie. Narzeka-
no głównie na sytuacje, w której 
kierowca czeka na czerwonym 
świetle, będąc jedynym na skrzy-
żowaniu, na sygnalizację świet-
lną, która zmienia się na świat-
ło czerwone w momencie, gdy 
system wykryje zbliżającego 
się kierowcę, a nawet na zwięk-
szoną ilość samych sygnalizacji 
świetlnych (np. na ul. Mikołow-
skiej). Nieinteresujących się te-
matem ITS mieszkańców, widzą-
cych, że system za 120 mln zł nie 
działa tak jak sobie wyobrażali, 
można zrozumieć. By wyjaśnić 
wszystkie wątpliwości udaliśmy 
się do MZUiM, by porozmawiać 
z Robertem Wojtkowskim – kie-
rownikiem projektu ze strony 
wykonawcy, firmy Yunex oraz 
Arkadiuszem Bąkiem – zastępcą 
dyrektora do spraw realizacji in-
westycji Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów.

– W chwili obecnej urucho-
miliśmy wszystkie sygnalizacje 
świetlne w trybie akomodacyj-
nym. Tak jak źrenica oka dosto-
sowuje się do panujących warun-
ków oświetleniowych, tak ITS 
aktualnie dostosowuje się do spe-

cyfiki ruchu w mieście – mówi 
Robert Wojtkowski. – Należy zro-
zumieć, że taki proces wymaga 
czasu. Aktualnie jesteśmy w sezo-
nie urlopowym, podczas którego 
ruch w mieście jest nie do końca 
miarodajny. Dlatego dane, któ-
re aktualnie zbiera system, mogą 
nie być adekwatne w sytuacji, 
gdy do miasta wrócą mieszkań-
cy z wakacji. Aby system w pełni 
przeanalizował zachowania kie-
rowców w sieci ulicznej danego 
miasta, potrzebuje danych z dłuż-
szego okresu. Ten etap planuje-
my zakończyć w październiku 
i przejść do kolejnych zadań – tłu-
maczy kierownik projektu.

System, aby działać optymal-
nie w skali makro, jak widać, po-
trzebuje kilku miesięcy zbierani-
na danych. A jak się ma sytuacja 
w skali mikro, w jednostkowych 
sytuacjach, gdy system „trzyma 
nas na czerwonym” na pustym 
skrzyżowaniu? – Faktycznie, 
mogą się jeszcze zdarzać pojedyn-
cze takie przypadki, ale z biegiem 
czasu nie powinny mieć one miej-
sca. Trzeba zaznaczyć, że aktual-
nie w godzinach nocnych (od 22 
do 6 rano) na głównych arteriach 
miejskich (np. ul Sikorskiego, ul. 
Mikołowska) sygnalizacje pracu-
ją w trybie „All Red”, co zwiększa 
bezpieczeństwo. Polega to na tym, 
że wszystkie wloty mają zapalo-
ne czerwone światło. Zbliżają-
cy się do skrzyżowania kierowca 
z dozwoloną prędkością, otrzy-
ma zielone światło. W momen-
cie, gdy kierowca przekroczy 
prędkość, system utrzyma czer-
wony sygnał. Na bieżąco analizu-
jemy to rozwiązanie i nie wyklu-
czamy, że w przyszłości z niego 
zrezygnujemy. Wszystko zależy 
od sytuacji na drogach. Na ul. Si-
korskiego dochodziło do swego 
rodzaju rajdów samochodowych, 
gdzie kierowcy znacząco przekra-
czali dozwoloną prędkość. Ta-
kie zachowania staramy się wy-
kluczyć. Inna sytuacja panowała 
na ul. Mikołowskiej, gdzie miesz-
kańcy Wilkowyj mieli ogromny 
problem, żeby włączyć się do ru-
chu ulicznego. Nowe sygnaliza-
cje świetlne w naturalny sposób 
upłynniają ruch w skali makro. 

Jako inżynierowie ruchu musimy 
do problemów podchodzić z wie-
lu perspektyw na raz – dodaje za-
stępca dyrektora.

Co ważne, w niezadowolonych 
komentarzach mieszkańców wy-
brzmiewa głównie stanowisko 
kierowców, którzy skupiają się 
albo na jednostkowych przypad-
kach, albo na zmianach, które 
wpłynęły na ich codzienną ruty-
nę. O ile te pierwsze, wraz z za-
kończeniem procesu kalibra-
cji, po prostu znikną, o tyle te 
drugie wymagają odpowiedniej 
zmiany perspektywy. – Miasto 
to nie tylko samochody – zauwa-
ża Arkadiusz Bąk. – ITS to sy-
stem, który ma za zadanie uła-
twić poruszanie się po mieście 
wszystkim mieszkańcom. Pie-
szym, rowerzystom, użytkow-
nikom komunikacji miejskiej 
oraz oczywiście kierowcom. 
Potrzebny jest tutaj kompromis. 
Nie możemy wszystkim dodać 
po równo. Tak to niestety nie 
działa. Zwiększając płynność 
i bezpieczeństwo ruchu pieszych 
i rowerzystów w mieście, wpły-
wamy na ruch samochodów. 
To jest nieuniknione. Nasze ob-
liczenia przewidują, że podnie-
siemy płynność ruchu ulicznego 
o co najmniej 7%. W skali mia-
sta jest to bardzo wysoki odse-
tek, ale nie skupiamy się przecież 
tylko na nim. Proszę zrozumieć, 
że ITS to dużo szersze narzędzie, 
niż tylko obsługa sygnalizato-
rów świetlnych. Aktualnie pie-
szy czy rowerzysta poruszający 
się ul. Sikorskiego czy ul. Biel-
ską ma skrócony czas podróży. 
Mamy wyremontowane skrzy-
żowania, dostosowane do pod-
łączenia do systemu dróg rowe-
rowych, mamy stacje ważenia 
pojazdów, stacje meteo, tablice 
zmiennej treści, wkrótce ruszy 
portal ITS z aplikacją do plano-
wania podróży. My nie możemy 
się skupiać tylko na kierowcach 
samochodów. Jako inżynierowie 
ruchu jesteśmy odpowiedzialni 
za każdego mieszkańca. Oczy-
wiście ruch samochodowy jest 
ważny, ale równie ważny, jak po-
zostali uczestnicy – dodaje Ar-
kadiusz Bąk. kp ●

nie bój się ZmiAny nA lepsZe
ITS, jAK KAżDA NOWINKA, WZBuDZA SPORE ZAINTERESOWANIE I KONTROWERSjE. 
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20 lipca, na kilka dni przed swoimi 60. urodzinami 
zmarł Zygmunt Marczuk – znakomity tyski nauczy-
ciel polonista, zaangażowany samorządowiec, ceniony 
i lubiany dyrektor, ostatnio Zespołu Szkół nr 4 im. J. 
Groszkowskiego w Tychach.

Zygmunta poznałem w końcu lat 80., kiedy przy-
szedł do redakcji tygodnika, w którym wtedy praco-
wałem i zaproponował prowadzenie na łamach waka-
cyjnego kącika poezji. Czytelnicy przysyłali mu swoje 
wiersze, a Zygmunt potem publikował i recenzował 
je w gazecie – zawsze z klasą, niezwykłą wiedzą i tak-
tem, by, broń Boże, nikogo swą opinią nie urazić.

Takim samym był radnym i z równą klasą sprawo-
wał funkcję przewodniczącego RM, którą objął po Mi-
chale Gramatyce. – Chcę być przewodniczącym, który 
łączy, a nie dzieli. Nie tylko polityków, ale wszyst-
kie środowiska działające w mieście – mówił na sesji 
Rady Miasta tuż po otrzymaniu nominacji. – Zapa-
miętam go jako spokojnego, wyważonego człowieka, 
który nigdy nie podejmował decyzji pochopnie czy 
pod wpływem emocji. Będzie nam go bardzo brako-
wało… – napisał w mediach społecznościowych pre-
zydent Tychów Andrzej Dziuba.

Po wycofaniu się z działalności samorządowej skon-
centrował się na prowadzeniu Zespołu Szkół nr 4, czy-
li popularnej „szkoły ZEG-owskiej” przy al. Bielskiej 
100, gdzie do swoich ostatnich dni był dyrektorem. 
Pozostawił żonę i dwie córki.

Zygmunta Marczuka pożegnaliśmy w minioną so-
botę, 23 lipca w Kobiórze. ww

Zygmunt Marczuk (1962 – 2022)

spokojny, wyważony, TakTowny…

kondolencje

kondolencje
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PaMięci uRBaNOWickich POWStańcóW.Flash

Dwa lata temu Rada Miasta nadała nowemu rondu, położonemu u zbiegu ulic Turyńskiej, 
Kościelnej i Mysłowickiej w dzielnicy urbanowice nazwę Rondo Tomasza i Wiktora Szczygłów. 
Kilka tygodni temu pojawił się tam głaz i stosowna tablica.
„Powstańcom śląskim z urbanowic, w tym Tomaszowi i Wiktorowi Szczygłom – w stulecie 
przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Tobie Polsko 1922-2022” – taki napis wyryty jest 
na tablicy, która zdobi urbanowickie rondo. upamiętnienie powstało dzięki staraniom jednego 
z wnuków Tomasza Szczygła, a uroczystości związane z jego odsłonięciem odbyły się 26 
czerwca. ww ●

Ka
m

il P
es

za
t

w latach 2018–2021 
przeprowadzono 
koMpleksową 
terMoModernizację 
budynków osiedla 
osada. inwestycję 
nadzorowaŁ Miejski 
zarząd budynków 
Mieszkalnych, a dzięki 
wykonanyM tutaj 
pracoM nie tylko 
wzrósŁ standard życia 
Mieszkańców, ale także 
pojawiŁy się nowe 
Możliwości spędzania 
czasu wolnego.

osiedle patronackie
Historia tego osiedla sięga prze-
łomu XIX i XX wieku, kiedy 
powstało osiedle robotnicze, 
przeznaczone dla pracowników 
pobliskiej książęcej fabryki papie-
ru. Osada wpisuje się w defini-
cję osiedla patronackiego, bardzo 
charakterystycznego dla krajobra-
zu Śląska. Proste familoki, wybu-
dowane przy obecnej ul. Katowi-
ckiej, stanowiły dla ówczesnych 
robotników znaczącą poprawę 
warunków życiowych. Osiedla 
patronackie często oprócz bu-
dynków mieszkalnych posiadały 
także inne budynki użyteczności 
publicznej. Nie inaczej było na ty-
skiej Osadzie, gdzie do końca lat 
30 funkcjonowała szkoła po-
wszechna – dziś dostosowany 
do potrzeb mieszkaniowych bu-
dynek przy Katowickiej 231.

potrzebna inwestycja
Czas jednak robi swoje i choć 
ponad stuletnie budynki były 
na bieżąco naprawiane, ich stan 
techniczny systematycznie się 
pogarszał i w końcu miasto zde-
cydowało się na gruntowną mo-
dernizację.

– Zakres prac obejmował 
wykonanie ocieplenia ścian ze-
wnętrznych, renowację elewacji 
z cegły, wymianę lub naprawę 
dachów, wzmocnienia stropów 
nad piwnicami, renowację klatek 
schodowych, przebudowę stref 
wejściowych do budynków, wy-
mianę stolarki okiennej i drzwio-
wej – wyjaśnia Agata Goc, 
dyrektor MZBM. – Ponadto wy-
mienione zostały źródła ogrze-
wania. Piece węglowe zastąpiono 
ekologicznymi dwufunkcyjnymi 
kotłami grzewczymi. Wymienio-

ne zostały także instalacje we-
wnętrzne: gazowe, elektryczne, 
centralnego ogrzewania, central-
nie ciepłej wody oraz wodnoka-
nalizacyjne. Zakres prac obejmo-
wał także remont wszystkich 98 
lokali, które znajdowały się w bu-
dynkach.

Koszt prac związanych z ter-
momodernizacją budynków wy-
niósł ok. 11 mln zł, z czego ok. 6 
mln stanowiło dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020.

wokół domów
Po wykonaniu najważniejszych 
prac remontowych przystąpio-
no do zagospodarowania tere-
nu. Przebudowano kanalizację 
deszczową, wybudowano drogi 
wewnętrzne, miejsca parkingo-
we wraz z miejscami dla niepeł-
nosprawnych, a także chodniki 
z kostki granitowej pochodzą-
cej z wcześniejszej przebudowy 
ul. Bałuckiego. Kostki zyskały 
drugie życie i podkreślają zabyt-
kowy charakter miejsca.

– Bardzo nam zależało, aby 
stworzyć teren przyjazny miesz-
kańcom Osady dodaje dyrektor 
A. Goc. – Stąd na podwórku po-
jawiły się nowe lampy, mała ar-
chitektura, ławeczki oraz wiaty 
śmietnikowe. Najmłodsi miesz-

kańcy mogą korzystać z nowo-
czesnego placu zabaw, wykona-
nego z naturalnych materiałów. 
Odnowione zostały także dwa 
budynki gospodarcze – kiedyś 
w bardzo złym stanie technicz-
nym, dziś wyglądają jak nowe. 
Zostaną przeznaczone na miejsce 
dla wózków i rowerów dla miesz-
kańców. Całość zagospodarowa-
nia uzupełniają nowe nasadzenia 
zieleni, które sprawiają że okolica 
jest przytulna i urokliwa.

Z kolei inwestycja dotycząca 
zagospodarowania terenu Osady 
wyniosła ok. 4,3 mln zł i sfinan-
sowana została w całości ze środ-
ków budżetowych miasta.

survival, ceramika, stolarka, 
ogrodnictwo...
Obecnie w budynku przy ul. Ka-
towickiej 229, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej prowadzi 
świetlicę środowiskową, gdzie re-
alizowane są różne projekty anga-
żujące głównie dzieci i młodzież. 
Z kolei Miejskie Centrum Kultury 
realizuje tutaj projekty mających 
na celu aktywizację społeczno
-kulturową dzieci. W ostatnim 
czasie dla młodzieży MCK orga-
nizuje zajęcia m.in. z survivalu, 
ceramiki, stolarki i ogrodnictwa. 
Planowane jest także wykona-
nie ceramicznych mozaik, które 
będą stanowić ozdobę budynków 
osiedla i dopełnią niezwykły cha-
rakter okolicy. ls ●

z badania 
przeprowadzonego 
przez portal otodoM 
i thinkco wynika, iż 
tychy są na 4. Miejscu 
wśród polskich Miast 
o najwyższyM pozioMie 
szczęścia. badanie 
przeprowadzono 
na grupie 
reprezentatywnej 
35.897 Mieszkańców 
polski, Między 
wrześnieM 2021 a lutyM 
2022 r. ankietowani 
swoją ocenę wyrażali 
w skali od 1 (zupeŁnie 
nieszczęśliwy (a) 
do 5 (MaksyMalnie 
szczęśliwy (a).

Ankietowani odpowiadali 
na główne pytanie: „Jak szczęś-
liwy czujesz się w mieście w któ-
rym mieszkasz?”. Były też i inne 
pytania: „Jakie są najważniejsze 
elementy wpływające pozytyw-
nie na twoje szczęście w mieście 
zamieszkania? (m.in. dostępność 
do sklepów, komunikacja miej-

ska, środowisko, bezpieczeństwo, 
koszty życia, dostęp do miejsc 
gdzie można spędzać czas wol-
ny, dostęp do opieki zdrowotnej, 
infrastruktura dla dzieci) oraz 
„Jakie są najważniejsze elementy 
wpływające negatywnie na two-
je szczęście w mieście zamiesz-
kania?

Z przeprowadzonej ankie-
ty wynika, że więcej niż połowa 
Polaków jest szczęśliwa w swoich 
miastach. Ponad 57 proc. ankie-
towanych deklaruje, że są szczęś-
liwi tam, gdzie żyją. Jednak aż 
20,9 proc. nie ocenia najlepiej po-
ziomu szczęścia w swoim mieście. 
Wśród aspektów które wpływają 
na poczucie szczęścia znalazły się: 
dostęp do sklepów (aż 29 proc.), 
dostęp do natury (21,7 proc.), do-
bre skomunikowanie (23,9 proc.), 
wiele opcji rozrywki i relaksu 
(21,1 proc.), a także bezpieczeń-
stwo (21,7 proc.).

Narzekamy na zły stan śro-
dowiska, m.in. dostęp do tere-
nów zielonych, poziom hałasu 
ulicznego czy czystość powietrza 
(23,9 proc.), ograniczony dostęp 

do opieki zdrowotnej (22,2 proc.) 
oraz nieefektywną komunikację 
miejską i problemy z dojazdami 
(22 proc.).

To, co respondenci wskazali 
jako najbardziej dotkliwe, to kosz-
ty życia. Aż 36 proc. ankietowa-
nych wskazało, że to finanse są 
dla nich największą przeszkodą 
do szczęścia.

Charles Montgomery, au-
tor książki „Miasto szczęśliwe. 
Jak zmienić nasze życie, zmie-
niając nasze miasta” powiedział 
w wywiadzie: – Miasto szczęś-
liwe to takie, które zapewnia 
mieszkańcom komfortowe wa-
runki życia. Dba o ich zdro-
wie, bezpieczeństwo, poczucie 
szczęścia i budowanie więzi mię-
dzyludzkich. To koncept pozwa-
lający na utrzymanie równowagi 
w mieście i mądre wykorzysty-
wanie gruntów. Wbrew pozo-
rom to nie wysokie PKB, ale ja-
kość życia i poziom zadowolenia 
z niego sprawiają, ze miasto jest 
szczęśliwe. Oczywiście szczęś-
cie jest pojęciem subiektywnym. 
Trzeba rozmawiać z mieszkańca-
mi i pytać ich o to, na czym im 
zależy w życiu. A potem spraw-
dzić, czy miasto te potrzeby za-
spokaja.
MiaSta O NajWyżSZyM PO-
ZiOMie SZcZęścia: 1. Gdynia 
4.03, 2. Gdańsk 3,96, 3. Zielona 
Góra 3,95, 4. Tychy 3,91, 5. Biel-
sko-Biała 3,85, 6. Szczecin 3,82, 7. 
Rzeszów 3,76, 8. Katowice 3,75, 9. 
Poznań 3,73, 10. Kraków 3,69.
MiaSta O NajNiżSZyM PO-
ZiOMie SZcZęścia: 1. Często-
chowa 2,81, 2. Kalisz 3,1, 3. Ruda 
Śląska 3,15, 4. Nowy Sącz 3,17, 5. 
Kielce 3,18, 6. Koszalin 3,23, 7. 
Sosnowiec 3,3, 8. Chełm 3,32, 
9. Gorzów Wlkp. 3,32, Tarnów 
3,36. ls ●

tysZAnie wśród 
sZCZęśliwyCh
ranking Miast O NAjWyżSZyM POZIOMIE SZcZęŚcIA – Tychy  NA 4. MIEjScu W POLScE!

tyskie fAmiloki
gruntowna rewitalizacja ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENu OSADy STWORZyŁy 
PRZyjAZNą PRZESTRZEń, PODNIOSŁy STANDARD życIA ORAZ PRZycZyNIŁy SIę DO INTEGRAcjI 
MIESZKAńcóW.

Dla młodych mieszkańców Osady MCK organizuje m.in. zajęcia ze stolarki.
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Tychy znalazły się na 4. miejscu wśród miast, 
w których ludziom żyje się najlepiej.
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W Parku Północnym otwarto 
nowy wybieg dla psów. Znajdu-
je się na samym końcu parku, 
idąc w stronę potoku tyskiego. 
Do zabawy właściciele psów do-
stali do dyspozycji liczne prze-
szkody oraz elementy małej 
architektury jak ławki i kosze 
na śmieci.

Psi wybieg powstał w jak naj-
większym stopniu z naturalnych 
materiałów, w minimalistycznej 
kolorystyce oraz pod specjalnym 
nadzorem. Warto przypomnieć, 
że wcześniej w Parku Północnym 
oddano do użytku plac zabaw dla 
dzieci, budowany w tym samym 
duchu. Na placu zabaw zamon-
towane zostały drewniane kład-
ki, tunele z żywej wierzby, tor 
zręcznościowy, rury do rozmowy 
na odległość czy duża piaskowni-
ca. Całość tworzy dwie wyspy – 
piaskową i wodną, które są nawią-
zaniem do znajdujących się tam 
terenów podmokłych.

Wybieg dla psów również 
składa się z dwóch części – stre-
fy wolnego wybiegu oraz części 
zręcznościowej, w której znaj-
dują się m.in. podest, tunel czy 
równoważnia. Inspiracją dla pro-

jektu był przyrodniczy charak-
ter parku.

rady behawiorysty
– Aby pies w pełni korzystał z za-
let takich miejsc trzeba przestrze-
gać kilku zasad – przypomina 
Dariusz Zawila, psi behawiory-
sta. – Bardzo ważny jest mo-
ment wejścia psa na teren wy-
biegu. Gdy nowy piesek wchodzi 
na wybieg zdarza się, że bawią-
ce się psy rzucają się na nowe-
go kolegę, co może być dla nie-
go bardzo stresujące i wywołać 
zachowanie agresywne. Dlatego 
właściciel wchodzącego psa, jak 
i właściciele już bawiących się po-
winni zwracać uwagę na moment 
pojawienia się nowego uczestni-
ka zabawy. W tym momencie 
psy powinny zostać przywoła-
ne przez wszystkich właścicieli, 
a zwłaszcza przez tych, którzy 
widzą, że ich pociechy są bardzo 
aktywne, dynamiczne i czasami 
zbyt towarzyskie. To praktyka, 
która jest stosowana na Zacho-
dzie i dobrze, gdyby przyjęła się 
również u nas. Warto też zwracać 
uwagę na różnicę wzrostu psów. 
Nie wszystkie psy dobrze reagu-

ją na zabawy z dużo większym 
kolegą. Gdy zauważymy, że nasz 
pies biega z podkulonym ogonem 
i cały czas ma postawę bierną, wy-
cofaną, to dobrze jest przerwać 
taką zabawę. Psia zabawa jest spe-
cyficzna. Psy uwielbiają się go-
nić, podgryzać, ciągnąć za uszy, 
ale zabawą jest to tylko wtedy, 
gdy psy zamieniają się rolami – 
raz ty mnie gonisz, raz ja ciebie. 
Gdy nasz pies do nas podbiega, 
to oznacza, że potrzebuje odde-
chu i ma na chwilę dość psiego 
towarzystwa. Wtedy należy mu 
zapewnić przestrzeń i uniemoż-
liwić innym psom dalszą zabawę 
z naszym pupilem. W przypadku 
gdy piesek w ogóle nie ma ocho-
ty na socjalizację, nie należy go 
przekonywać na siłę, gdyż może 
się zrazić do miejsca i wyrobić 
sobie negatywne skojarzenia. Te 
wszystkie sytuacje można do-
strzec tylko będąc skupionym 
na swoim psie. Puszczanie psa 
samopas i zajęcie się swoim tele-
fonem może nie być najlepszym 
pomysłem na spędzenie czasu 
na psim wybiegu – dodaje beha-
wiorysta.
kaMil peszat ●

w parku Łabędzi 
(za paraFią 
św. krzysztoFa) 
tyski zakŁad usŁug 
koMunalnych 
wraz z Fundacją 
odzyskaj środowisko 
uroczyście otworzyŁ 
pasiekę z MateriaŁów 
pozyskanych 
z recyklingu. zostanie 
ona wykorzystana  
M.in. jako Miejsce 
wspólnych spotkań 
oraz warsztatów dla 
najMŁodszych.

W uroczystym otwarciu udział 
wzięli m.in. Hanna Skoczylas 
(zastępca prezydenta ds. zrów-
noważonego rozwoju), Agnieszka 
Lyszczok (dyrektor TZUK) oraz 
przedstawiciele fundacji.

Do budowy charakterystycz-
nych uli wykorzystano m.in. bęb-
ny od pralek.

Czerwony pojemnik, czerwony ul
– Dzisiejsze spotkanie to efekt 
współpracy pomiędzy miastem, 
Fundacją Odzyskaj Środowisko 

oraz MB Recycling – mówiła Han-
na Skoczylas, zastępca prezydenta 
miasta. – Od lat miasto przygląda 
się rozwiązaniom ekologicznym, 
by wprowadzać je na naszym 
terenie. Od stycznia 2021 roku 
mieszkańcy Tychów mogą ko-
rzystać z 18 czerwonych pojem-
ników przeznaczonych na zużyty 
sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny oraz zużyte baterie, z których 
to właśnie pozyskano materiały 
na budowę uli. Wierzę, że pasieka 
zostanie wykorzystana w szczyt-
nym celu, jakim jest szczerzenie 
edukacji i postaw proekologicz-
nych – dodała.

Autorem projektu uli jest gra-
fik i pszczelarz w jednej osobie 
Tomasz Waśkiewicz. Czerwony 
daszek ula nawiązuje do czer-
wonego pojemnika. – Stawia-
jąc miejską pasiekę z recyklin-
gu w Tychach, chcemy pokazać 
mieszkańcom, że oddając zuży-
ty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny do czerwonych pojem-
ników, korzystając z infolinii lub 
formularza, dają rzeczom dru-
gie życie. Okazuje się, że zużyta 
pralka może być częścią domu dla 

pszczół – podkreśla Kinga Rod-
kiewicz z Fundacji Odzyskaj Śro-
dowisko.

– Pasieka ma przypominać 
mieszkańcom miasta, jak ważna 
jest segregacja odpadów, w tym 
elektrośmieci. W Tychach, oprócz 
uli, w ostatnich kilku latach za-
sialiśmy łąki kwietne, które mają 
zapewnić pszczołom jak najlep-
sze warunki do rozwoju – doda-
je Agnieszka Lyszczok, dyrektor 
TZUK.

tyski miód
Na terenie Parku Łabędzi tysza-
nie będą mogli podziwiać trzy 
ule wielkopolskie, które zamiesz-
ka niezwykle łagodna rasa pszczół: 
krainka. Pasieka będzie pod opie-
ką doświadczonego pszczelarza 
Michała Laska, który zadba o do-
brostan pszczół, ale także prze-
prowadzi miejskie miodobranie. 
– Dziś coraz wyraźniej dostrze-
gamy potrzebę ochrony pszczół, 
stąd tak ważne są wszystkie ini-
cjatywy na rzecz zapylaczy. Jestem 
przekonany, że miejska pasieka 
z recyklingu będzie cieszyć oczy 
mieszkańców, ale także turystów, 

będąc jednocześnie przypomnie-
niem tego, jak ważna jest proeko-
logiczna postawa każdego z nas 
– mówi Michał Laska. – Już dziś 
zapraszamy mieszkańców Tychów 
na różnego rodzaju warsztaty przy 
pasiece oraz pierwsze miodobra-
nie. Bo zadaniem takiej pasieki jest 
przede wszystkim edukacja i sze-
rzenie wiedzy o pszczołach. Z tego 
względu pobór miodu może być 
nieco mniejszy, niż w innych pa-
siekach, ale przewidujemy, że je-
den ul da nam około 20 kg miodu 

na sezon – dodaje. –Podczas war-
sztatów, przeznaczonych głównie 
dla dzieci i przedszkoli, będziemy 
zaglądać do uli, oporządzać je, 
tłumacząc dzieciom organizację 
pracy i życia pszczół. Będą one 
odbywać się cyklicznie kilka razy 
w miesiącu. Miód, który pozysku-
jemy z takich pasiek, zazwyczaj 
trafia jako upominek dla dzieci, 
które biorą udział w zajęciach.

To już trzecia taka pasieka 
w Tychach. Pierwsza powstała 
w Szkole Mistrzostwa Sportowe-

go, druga zaś w jednym z przed-
szkoli Sport Art. – Dzieci żywo 
interesują się życiem pszczół 
i bardzo chętnie odwiedzają na-
sza pasiekę. Gościmy w niej dzie-
ci z innych przedszkoli podczas 
warsztatów, które zawsze pro-
wadzi pan Michał – tłumaczy 
Paweł Janas z sieci przedszkoli 
Sport Art.

W ramach wydarzenia zostały 
przeprowadzone warsztaty eko-
logiczne o tematyce pszczelar-
skiej. kp ●

kilkadziesiąt osób 
spotkaŁo się 15 lipca 
na placu baczyńskiego, 
by wziąć udziaŁ 
w spotkaniu „tour de 
konstytucja – z europą 
naM po drodze” 
organizowanyM przez 
Fundację kongres 
obywatelskich ruchów 
deMokratycznych. 
wzięli w niM 
udziaŁ M.in. sędziowie 
adaM synakiewicz i igor 
tuleya oraz aktor 
bartosz żukowski.

Tour de Konstytucja to cykl spot-
kań, który rozpoczął się w minio-
nym roku. Sędziowie, prokurato-
rzy, prawnicy czy ludzie kultury 
rozmawiają z mieszkańcami z róż-
nych rejonów Polski o wolnoś-
ciach i prawach obywatelskich. 
Celem spotkań jest propagowa-
nie wiedzy o prawach zagwaranto-
wanych w Konstytucji RP z Kartą 
praw podstawowych Unii Euro-
pejskiej, a także uświadamianie, 
jak powinno funkcjonować pań-
stwo obywatelskie, oparte na war-
tościach konstytucyjnych.

Tyskie wydarzenie, jak wiele 
poprzednich, rozpoczęło się od-
słuchaniem preambuły konsty-
tucji RP i Karty praw podstawo-
wych Unii Europejskiej.

– Konstytucja to jest nasza 
obywatelska umowa społecz-
na, która obowiązuje niezależnie 
od tego, kto rządzi. Dotyczy każ-
dego, niezależnie od jego sympa-
tii politycznej. Nie zdajemy sobie 
często sprawy, jak wiele sfer ży-
cia jest przez konstytucję regu-
lowanych. Każdy z nas powinien 
ją znać i rozumieć co z niej wyni-
ka – mówił Robert Hojda, organi-
zator Tour de Konstytucja.

Podczas tyskiego spotkania 
odbyły się dwie debaty: o Karcie 

praw podstawowych Unii Euro-
pejskiej oraz o wolności słowa. 
W pierwszej sędzia Adam Syna-
kiewicz dowodził swoich racji 
w sporze ze Zbigniewem Ziobro, 
który odsunął go od orzekania. – 
Karta to przede wszystkim pra-
wo do sprawiedliwego procesu 
– mówił sędzia. – Te mogą za-
pewnić tylko niezależne i bez-
stronne sądy. Jak się okazuje, sto-
sowanie przez sędziów przepisów 
wynikających z Karty praw pod-
stawowych i polskiej konstytucji 
może ich doprowadzić do usunię-
cia z zawodu. Minister Zbigniew 
Ziobro pozbawił mnie możliwo-
ści orzekania, bo zastosowałem 
w praktyce, dla dobra obywa-
tela, Kartę praw podstawowych 
– dodał. W tej części prof. Ma-
ciej Barcik tłumaczył również, 
że Karta praw podstawowych 
gwarantuje realizację praw spo-
łecznych, gospodarczych, kultu-
ralnych, prawa do zdrowia czy 
prawa do nauki.

W debacie o wolności słowa 
udział wziął m.in. sędzia Igor 
Tuleya, także odsunięty od orze-
kania, i aktor Bartosz Żukowski. 
– Nie ma wolności myśli bez wol-
ności wypowiedzi – zauważył sę-
dzia Tuleya. – Sędziowie powinni 
stawać w obronie prawa do rze-
telnego procesu i niezależnego 
sądu. Dlatego sędziowie wykazu-
ją aktywność w przestrzeni pub-
licznej w ciągu w ostatnich 5-7 
lat – wyjaśnił. Z kolei aktor, zna-
ny z roli Waldka w „Świecie we-
dług Kiepskich”, uznał, że według 
niego aktualnie w kraju panuje 
cenzura. – Formalnie cenzura 
oczywiście nie istnieje, ale moż-
na się na nią natknąć w wielu 
miejscach, m.in. gdy spojrzymy 
na kryteria przydzielania arty-
stom subwencji – mówił Bartosz 
Żukowski.

Prócz debat i rozmów odbył się 
również quiz wiedzy o konstytu-
cji, wystawa fotografii oraz ani-
macje dla dzieci. kp ●

kolejne ule Z… prAlek
to już trzecia taka pasieka NA TERENIE NASZEGO MIASTA. 

W Parku Łabędzi powstała pasieka składająca się z trzech uli.
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nowe miejsce dla psów w Parku Północnym.

psie harce na wybieGu tour de konstytuCjA
sędzia igor tuleya i aktor bartosz żukowski WŚRóD ucZESTNIKóW DySKuSjI O 
KONSTyTucjI NA PLAcu BAcZyńSKIEGO.

Niedawno oddano do użytku kolejny psi wybieg w Tychach. Jest to już trzecia taka inwestycja w mieście. 
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Podczas imprezy można było zaopatrzyć się w egzemplarze Konstytucji RP.
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MiMo wakacji, 
dla seniorów 
przygotowano 
bogaty plan zajęć. 
przypoMinaMy, iż 
dyżury tyskiej rady 
seniorów odbywają 
się w centruM usŁug 
spoŁecznościowych 
(ul. edukacji 11). 
w obiekcie tyM 
znajdują się M.in. 
punkt Mops, ddps 
cus wrzos oraz 
klub seniora. 
przedstawiciele tsr 
peŁnią dyżury w każdy 
wtorek Miesiąca 
od godz. 16 do 18 
(szczegóŁy na stronie 
bip tychy, w zakŁadce 
trs). kontakt 
elektroniczny: rada.
seniorów@uMtychy.
pl. poprzedni nuMer 
teleFonu jest 
nieaktualny.

A oto propozycje na sierpień
MeDiateka (Biblioteka 
Główna), al. Piłsudskiego 16.
Sztuka X Muzy. Seanse fil-
mowe w Bibliotece Głównej, 
wszystkie o godz.16: 4.08 
„Mustang” (2015, reż. Deniz 
Gamze Ergüven, 97 min.), 
11.08 „Zdobyć Woodstock” 
(2009, reż. Ang Lee, 110 min.), 
18.08 „41 dni nadziei” (2018, 
reż. Baltasar Kormákur, 92 
min.), 25.08 „Ratując pana 
Banksa” (2013, reż. john Lee 
hancock, 116 min.).
kLuB SeNiORa PLatyNa. 
FuNDAcjA INTERNATIONA-
LER BuND POLSKA.
czynny codziennie zapra-
sza do swojej siedziby przy 
ulicy Edukacji 11 w godzi-
nach od 11 do 16. W ofercie 
wybór zajęć dla seniorów 
– w tym warsztaty psycho-
logiczne, treningi pamięci, 
zajęcia dietetyczne i kulinar-
ne, warsztaty fotograficzne, 
gimnastyka, nordic walking, 
rękodzieło, zajęcia taneczne 
dla seniorów, spotkania mu-
zyczne, wspólne śpiewanie, 
zabawy integracyjne, biesia-
dy plenerowe i inne atrakcje. 
Szczegółowy harmonogram 
dostępny w siedzibie klubu 
oraz tel. 32/219-10-10. Za-
praszamy wszystkie osoby 
po 60. roku życia zamiesz-
kałe w Tychach. Dodatkowo, 
spotkania i warsztaty dla 
seniorów organizowane 
przez IB Polska odbywają się 
także w drugim ośrodku klu-
bu, przy ul. Budowlanych 19 
w siedzibie Polskiego Związ-

ku Niewidomych, codzien-
nie od 8 do 13.
Fundacja Internationaler 
Bund Polska od lutego br. re-
alizuje zadanie publiczne „Ty-
ska Srebrna Linia dla seniora”, 
finansowane przez urząd Mia-
sta Tychy. Dzwoniąc na nu-
mer 793-516-516 tyscy senio-
rzy mogą uzyskać bezpłatną 
pomoc w zakresie radzenia 
sobie z trudnymi sytuacjami, 
mogą skorzystać ze wsparcia 
psychologicznego, otrzymać 
informację o wydarzeniach 
dla seniorów, pomoc w za-
kresie obsługi telefonu lub 
komputera, zorganizowania 
wolontariatu, skorzystać z do-
radztwa w rozwiązywaniu co-
dziennych problemów czy 
rezerwacji leków. Srebrna Li-
nia dostępna jest codziennie 
w godzinach od 10 do 13.
DZieNNy DOM POMOcy 
SPOŁecZNej WRZOS. Za-
jęcia prowadzone są w filii 
przy ul. Edukacji 11, w go-
dzinach od 7.30 do 15.30. 
DDPS Wrzos zapewnia facho-
wą opiekę świadczoną przez 
wykwalifikowany personel 
oraz trzy posiłki (śniadania, 
obiady i podwieczorek). Po-
nadto zapewnia uczestnikom 
udział w warsztatach popra-
wiających sprawność fizycz-
ną, pamięciową i manualną.
kLuB SeNiORa DZiaŁajĄ-
cy PRZy DZieNNyM DOMu 
POMOcy SPOŁecZNej 
WRZOS przy ul Edukacji 11 
prowadzi działalność od śro-
dy do piątku godz. od 15-18. 
W klubie są realizowane m.in. 
zajęcia z zakresu gimnastyki, 
treningów pamięci, rękodzie-
ła, relaksacji, cyklicznie odby-
wają się spotkana z ciekawy-
mi ludźmi. Więcej informacji 
– tel. 32/780-40-01 lub bez-
pośrednio w filii DDPS „Wrzos” 
(ul. Edukacji 11).
OśRODek chaRytatyW-
NO-SPOŁecZNy ORatO-
RiuM PRZy PARAFII ŚW. RO-
DZINy, ul Elfów 29. czynny 
w godz. 9.30-11.30.
Ośrodek ORATORIuM zapra-
sza seniorów po 60. roku ży-
cia do wzięcia udziału w za-
jęciach. celem działalności 
ośrodka jest: integracja i ak-
tywizacja, profilaktyka bez-
pieczeństwa, łamigłówki, 
planszówki, ćwiczenie umy-
słu, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, możliwość korzysta-
nia z posiłków (odpłatnie) 
i z salki gimnastycznej.
OśRODek SeNiORa STO-
WARZySZENIA NA RZEcZ 
EDuKAcjI, ROZWOju I OPIE-

KI „SERiO” zaprasza codzien-
nie od poniedziałku do piątku 
seniorów do swojej siedziby 
przy ul. hierowskiego 12, 
w godz. 8.30–12.30. codzien-
nie odbywa się: gimnastyka, 
gry towarzyskie, kawiarenka 
seniora oraz różne zajęcia: 
kulinarno-zdrowotne, spa-
cery rekreacyjne, ćwiczenia 
umysłowe, czytanie książek, 
zajęcia rękodzielnicze typu – 
szycie ręczne, szycie na ma-
szynie, malowanie farbami, 
kompozycje florystyczne 
na różne okazje.
StReFa SeNiORa, ul. Arka-
dowa 2, codziennie w godz. 8 
do 13. Tel. 501-696-644.
1.08 Aktywny senior (godz. 
10-12.30), 2.08 Zajęcia ma-
nualne (9-11), Kawa czy her-
bata? (9-12.30), 3.08 Kółko 
brydżowe (9.30-12.30), Gry 
i zabawy (9.30-11.30), 4.08 Fit-
ness domowy (9-10.30 oraz 
10.30-12), 5.08 Zajęcia manu-
alne z Anią oraz integracyjne 
z dziećmi ze szkoły (9-11), Kół-
ko brydżowe (9-12.30), 8.08 
Gimnastyka seniora (9-9.45 
i 10-10.45), Zajęcia kulinarne 
(11-13), 9.08 Zajęcia manu-
alne (9-11), Gimnastyka dla 
Seniora (11-11.45 oraz 12-
12.45), 10.08 Kółko brydżo-
we (9.30-12.30), Gry i zaba-
wy (9.30 – 11.30), 11.08 uroda 
w każdym wieku (9-12), Die-
tetyk (9-10.30), Stretching 
(9.10.30 i 10.30-12), 12.08 Do-
mowe SPA (9.30-11.30), Wyj-
ście na basen (10-12), Kółko 
brydżowe (9-12.30), 15.08 
Klub nieczynny, 16.08 Zajęcia 
manualne (9-11), Gimnastyka 
dla Seniora (11-11.45 oraz 12-
12.45), 17.08 Kółko brydżo-
we (9.30-12.30), Gry i zaba-
wy (9.30-11.30), 18.08 uroda 
w każdym wieku (9-12), 19.08 
Kółko brydżowe (9-12.30), 
22.08 Gimnastyka senio-
ra (9-9.45 i 10-10.45), Kawa 
czy herbata? (9-12.30), 23.08 
Zajęcia manualne (9-11), 
Gimnastyka dla Seniora (11-
11.45 oraz 12-12.45), 24.08 
Pogadanki regionalne, za-
jęcia integracyjne (9-10.30), 
Kółko brydżowe (9.30-12.30), 
25.08 uroda w każdym wie-
ku (9-12), Zajęcia manualne 
z Wiktorem (11-13), 26.08 Do-
mowe SPA (9.30-11.30), Kół-
ko brydżowe (9-12.30), 29.08 
Gimnastyka seniora (9-9.45 
i 10-10.45), Zajęcia kulinar-
ne (11-13), 30.08 Zajęcia ma-
nualne (9-11), Kawa czy her-
bata? (11-12.30)31.08 Kółko 
brydżowe (9.30-12.30), Gry 
i zabawy (9.30-11.30).

StReFa SeNiORa, ul. Baro-
na 30, czynny w godz. 8-13, 
tel. 500-224-293. Klub czyn-
ny od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-15.
1.08 Łamigłówki (9.30-12.30), 
Kawa czy herbata? (9-12.30), 
2.08 Zajęcia manualne z Anią 
(11.30-13), 3.08 Łamigłówki 
(9.30-12.30), Kawa czy her-
bata? (9-12.30), 4.08 Zajęcia 
manualne z Izą (9-11), Zaję-
cia taneczne dla początkują-
cych (10-11.30), 5.08 Zajęcia 
taneczne dla zaawansowa-
nych (10-11.30), Domowe SPA 
(9.30-12), 8.08 Gimnastyka 
dla seniora (11.15-12, 12.10-
12.55), Zajęcia kulinarne (11-
13), 9.08 Gimnastyka dla se-
niora (8.45-9.30 i 9.45-10.30), 
Zajęcia manualne z Anią 

(11.30-13), 10.08 uroda w każ-
dym wieku (9.30-12), Dietetyk 
(11-13), 11.08 Zajęcia tanecz-
ne dla początkujących (10-
11.30), Dietetyk (11-13), 12.08 
Zajęcia taneczne dla zaawan-
sowanych (10-11.30), Wyjście 
na basen (10-12), 15.08 Klub 
nieczynny, 16.08 Gimnastyka 
dla seniora (8.45-9.30 i 9.45-
10.30), Zajęcia manualne 
z Anią (11.30-13), 17.08 Łami-
główki (9.30-12.30), Kawa czy 
herbata? (9-12), 18.08 Aerobik 
(9-10.30), Zajęcia taneczne dla 
początkujących (10-11.30), 
19.08 Zajęcia taneczne dla 
zaawansowanych (10-11.30), 
Domowe SPA (9.30-12), 22.08 
Zajęcia kulinarne (9-11), Gim-
nastyka dla seniora (11.15-12, 
12.10-12.55), 23.08 Gimna-

styka dla seniora (8.45-9.30 
i 9.45-10.30), Zajęcia manu-
alne z Anią (11.30-13), 24.08 
Łamigłówki (9.30-12.30), 
Kawa czy herbata? (9-12), 
25.08 Aerobik (9-10.30), zaję-
cia manualne z Wiktorem (11-
13), Zajęcia taneczne dla po-
czątkujących (10-11.30), 26.08 
Zajęcia taneczne dla zaawan-
sowanych (10-11.30), Domo-
we SPA (9.30-12), 29.08 Gim-
nastyka dla seniora (11.15-12, 
12.10-12.55), Zajęcia kulinar-
ne (11-13), 30.08 Gimnastyka 
dla seniora (8.45-9.30 i 9.45-
10.30), Zajęcia manualne 
z Anią (11.30-13), 31.08 Po-
gadanki regionalne (9-10.30), 
uroda w każdym wieku (9.30-
12), Dietetyk (11-13).
leszek sobieraj ●

Istniejący od 2007 roku w Ty-
chach uniwersytet Trzeciego 
Wieku zaprasza na semestr je-
sienny. Zapisy przyjmowane 
będą 29 i 30 sierpnia od godz. 
10 do 13. Przypomnijmy, iż 
słuchaczem może być osoba 
w wieku 55+ mieszkająca i za-
meldowana w Tychach. Wszy-
scy, którzy są zainteresowani 
uczestniczeniem w zajęciach 
uTW, powinni przyjść w po-
danym terminie do rektoratu 
uTW Tychy przy ul. ciasnej 3. 
Nie są przyjmowane zapisy 
telefoniczne, ani za pośred-
nictwem poczty elektronicz-
nej.

W programie uTW każ-
dy znajdzie coś dla siebie, 
bo jest on bardzo bogaty. 
Będą zajęcia dydaktyczne 
oraz rekreacyjne w nastę-
pujących dziedzinach: tu-
rystyka, podstawy obsługi 

komputera, nauka języków 
obcych na różnych pozio-
mach zaawansowania: an-
gielski, niemiecki, włoski, hi-
szpański, francuski, rosyjski, 
a także – sztuka, rękodzieło, 
florystyka i decoupage, brydż 
gimnastyka w hali sportowej, 
zajęcia na basenie, nordic 
walking, będzie działać sek-
cja kulturalno–literacka oraz 
wokalno–muzyczna.

Oprócz zajęć grupowych, 
w poniedziałki odbywać się 
będą wykłady prowadzone 
przez zaproszonych gości. 
uTW organizuje także róż-
ne imprezy, m.in. spotkania 
muzyczne z udziałem zespołu 
uTW Tychy, biesiady w tłusty 
czwartek, wieczory sobót-
kowe, zabawy andrzejkowe, 
rajdy górskie oraz wycieczki, 
turnieje brydżowe, olimpia-
dy, a dzięki współpracy z in-

stytucjami kultury słuchacze 
mają możliwość uczestnicze-
nia w wielu ciekawych i waż-
nych wydarzeniach, organizo-
wanych w mieście. Dodajmy, 
iż w przerwach między zaję-
ciami, czynne są kuchnia i ka-
wiarenka.

W semestrze jesiennym 
2022 roku opłata wyno-
si 25 zł od osoby za jeden 
przedmiot na cały semestr 
za zajęcia dydaktyczne oraz 
rekreacyjne nordic walking, 
gimnastyka w hali sportowej, 
a 30 zł od osoby na cały se-
mestr za zajęcia na basenie,

Zajęcia w semestrze je-
siennym potrwają od 19.09 
do 2.12, z przerwą 31.10-4.11. 
Więcej informacji o uTW Ty-
chy: www.ka.edu.pl/tychy/
uniwersytet-trzeciego-wieku 
oraz facebook.com/uniwer-
sytetTychy. ls ●

strona seniora 

dlA kAżdego Coś miłego
gdzie i kiedy WyBRAć SIę W SIERPNIu?

w sierpniu uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna zapisy.

jesienny semesTr uTw

Zapisy na nowy semestr będą przyjmowane w końcu sierpnia.

ar
c.
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Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy  

ul. Sienkiewicza 49 – z wyłączeniem działalności handlowej i gastronomicznej ze 
sprzedażą napojów alkoholowych oraz głośnej działalności produkcyjnej

powierzchnia 25,31m2 
wyposażony w instalacje: elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go do 
prowadzenia danej działalności - na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy 
al. Niepodległości 49 - o godz. 910

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m
2
 powierzchni lokalu.

Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 17,32 zł/m
2

 
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na 5 lat

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 10 sierpnia 2022 r. przelewem na konto 

nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A / w przypadku przegrania przetargu kwota 
ta podlega zwrotowi/

• złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 10 sierpnia 2022 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 	
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania 	
umowy najmu
oświadczeniem o braku zaległości czynszowych 	
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu 	
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu - 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.

Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra 
przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania 
dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej 
działalności.

Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony jest na 
tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej - parter.

Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej  
tel. 32 776-30-57.

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego 

w Tychach przy ul. Barona 30 

lokal nr 320 II p powierzchnia 23,10m2 
wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go do 
prowadzenia danej działalności - na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy 
al. Niepodległości 49 - o godz. 910

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m
2
 powierzchni lokalu.

Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 27,00 zł/m
2

 
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 9 sierpnia 2022 r. przelewem na konto nr 

12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A / w przypadku przegrania przetargu kwota ta 
podlega zwrotowi/

• złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 9 sierpnia 2022r. pisemnego zgłoszenia 
przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 	
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania 	
umowy najmu
oświadczeniem o braku zaległości czynszowych 	
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu 	
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu - wpłacone 
wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.

Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra 
przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania 
dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej 
działalności.

Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony jest na 
tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej - parter.

Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej  
tel. 32 776-30-57.

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

ul. de Gaulle’a 12 – z przeznaczeniem na pracownię artystyczną 

powierzchnia 64,65m2 
wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, wod - kan
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go do 
prowadzenia danej działalności - na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy 
al. Niepodległości 49 - o godz. 900

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m
2
 powierzchni lokalu.

Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 5,91 zł/m
2

 
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na 5 lat

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 9 sierpnia 2022 r. przelewem na konto 

nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A / w przypadku przegrania przetargu kwota 
ta podlega zwrotowi/

• złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 9 sierpnia 2022r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 	
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania 	
umowy najmu
oświadczeniem o braku zaległości czynszowych 	
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu 	
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu - 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.

Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra 
przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania 
dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej 
działalności.

Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony jest na 
tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej - parter.

Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej  
tel. 32 776-30-57.

reklama

komunikaty
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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
Sprzedam M-3 51 m kw. Tel. 505 720 584, 
505 916 219.

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
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 Tychach 
– domy w centrum, ul. Hierowskiego. Za-
praszamy 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 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

autoreklama

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

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

LOKALE BIUROWE   od 20 m²
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www.tychy.pl

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

Tychy, 4 Pory Roku, lokal usługowo-han-
dlowy o pow. 80 m2, cena 600 000 netto zł 
+ VAT www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy ul. Oświęcimska/Czarna do wyna-
jęcia działka 500 m2, czynsz 1500 zł/mc. 
Istnieje możliwość postawienia biura i 
wtedy czynsz 2500 zł/mc www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy, 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 masażu Dyplomowany fizjotera-
peuta  512-375 -741

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

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

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

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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. 32/323 
22 63, e-mail: sekretariat@mops.
tychy.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.
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Prezydent Miasta Tychy
TYCHY,   woj. śląskie

OGŁOSZENIE

o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy,  Uchwały Nr XL/763/22 z dnia 23 czerwca 
2022 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w rejonie ul. Frycza-Modrzewskiego, ul. Beskidzkiej, linii 

kolejowej  i kompleksu leśnego 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 (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1029 z późn. zm.), informuję o przyjęciu 
przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XL/763/22 z dnia  23 czerwca 2022 r., dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE UL. FRYCZA-MODRZEWSKIEGO, 

UL. BESKIDZKIEJ, LINII KOLEJOWEJ I KOMPLEKSU LEŚNEGO W TYCHACH.

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 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.

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

Prezydent Miasta Tychy
26 lipca 2022 r.

OGŁOSZENIE
o możliwości ponownego składania wniosków do miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego   
dla obszaru Osiedla Mąkołowiec w Tychach – etap III

W nawiązaniu do Uchwały Nr 0150/XIII/266/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 października 2007 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
dzielnicy Mąkołowiec w związku z kontynuacją procedury planistycznej informuję o ponownej 
możliwości składania wniosków do III-etapu sporządzanego planu miejscowego. [1], [2]
Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym 
terminie do 23 sierpnia 2022 r., z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, 
adresu i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie: [1], [2] [3]
1) papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

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

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

3) poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały 
znajdują się:
1) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.

umtychy.pl/ w zakładce Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie 
przestrzenne →  Lipiec → 2022,

2) w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy.
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej 
zakładce Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale Planowania 
Przestrzennego i Urbanistyki. [4]

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

Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) - zwanej dalej u.p.z.p.
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)
[3] art. 8c u.p.z.p.
[4] art. 8a, art. 17a u.p.z.p.
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W połowie lipca wrócili do zajęć 
piłkarze GKS II Tychy, przygo-
towujący się do nowego sezonu 
w IV lidze. Do drużyny rezerw 
wrócił także trener Jarosław Za-
dylak, oddelegowany „na chwilę” 
do pierwszego zespołu.

Skład, jaki trener zastał w szat-
ni na pierwszym treningu, dość 
znacząco odbiegał od tego ze-
stawu graczy, który pozostawił 
odchodząc do I ligi. Kilku za-
wodników przeszło do druży-
ny Dominika Nowaka, Tomasz 
Krężelok przeniósł się do III-li-
gowej Odry Wodzisław, Michał 
Paluch wrócił do Dąbrowy Gór-
niczej i zasilił w IV lidze tamtej-
szą Unię, a Kajetan Rutkowski 
zamierza wyjechać za granicę. 
Tych kluczowych w ubiegłym, 
zwycięskim sezonie piłkarzy 
mają zastąpić najbardziej uta-
lentowani juniorzy oraz nabyt-
ki. – Nie da się ukryć, że druga 
drużyna będzie w tym sezonie 
w przebudowie. Na dwudziestu 
zawodników, którzy wystąpili 
w pierwszym sparingu raptem 
czterech było z pierwszego skła-
du poprzedniego sezonu – mówił 
trener Jarosław Zadylak.

Wspomniany przez szko-
leniowca pierwszy sparing, 
to potyczka w Łaziskach z tam-
tejszą Polonią, rozegrana 16 lip-
ca. Co prawda w I połowie tysza-
nie grali nieźle i objęli nawet w 34 
min. prowadzenie po strzale Za-
rębskiego, ale po przerwie łazisz-
czanie najpierw wyrównali (56’), 
a dziesięć minut przed końcem 
strzelili gola dającego im zwy-
cięstwo.

POLONia ŁaZiSka GóRNe – 
GkS ii tychy 2:1 (0:1). Gol: Za-
rębski (34’).
GkS ii tychy: Czarnogłowski 
– Rabiej, Kopczyk, Zarębski, K. 
Kokoszka, Kacprowski, Oleksy, 
Jaroch, Orliński, Kawka, Żela-
zowski oraz Hachuła, Piotr Ko-
newka, Jabłoński, Borowski, Pa-
weł Konewka, Bębenek, zawodnik 
testowany, Korfel, Parysz.

Kilka dni później, w środę 20 
lipca GKS II zmierzył się w dru-
gim meczu kontrolnym z rezer-
wami Górnika Zabrze. Wyższość 
przeciwnika była bezdyskusyjna, 
co potwierdził rezultat – 5:0 dla 
zabrzan.

W minioną sobotę rywalem ty-
skich rezerwistów był z kolei inny 
IV-ligowiec, Unia Kosztowy. Pod-
opieczni trenera Jarosława Za-
dylaka ulegli gościom 0:2, tracąc 
pierwszego gola z rzutu karnego 
w 66 min., a drugiego w samej 
końcówce meczu.
GkS ii tychy – LkS uNia 
kOSZtOWy 0:2 (0:0)

GKS II Tychy: Czarnogłowski 
– Rabiej, Kopczyk, Zarębski, Pi-
pia, Kacprowski, Oleksy, Janicki, 
Orliński, Kawka, Żelazowski oraz 
Sip, Hachuła, Parysz, Kokoszka, 
Lewandowski, Kudyba.

Przed startem nowych roz-
grywek, który zaplanowano 
na 13 sierpnia (GKS II Tychy 
zagra na wyjeździe z rezerwa-
mi Podbeskidzia), Trójkoloro-
wi mają w planie jeszcze kilka 
sparingów. Najbliższy z nich – 
w najbliższą sobotę z Rekordem 
Bielsko-Biała.
ww ●

z prawie czterech 
tysięcy kibiców, 
którzy w niedzielne 
poŁudnie zasiedli 
na rozgrzanych 
sŁońceM trybunach 
stadionu Miejskiego, 
tylko część opuszczaŁa 
e7 z uczucieM 
zadowolenia. ta część, 
która… przyjechaŁa 
z Łodzi.

W ostatnich dniach przed do-
mową inauguracją GKS Tychy 
jeszcze się dozbroił. W miniony 
wtorek klub podpisał kolejne dwa 
kontrakty – z Mateuszem Rade-
ckim i Adrianem Kostrzewskim. 
Pierwszy z wymienionych ma 29 
lat, gra na pozycji środkowego po-
mocnika, a do Tychów przyszedł 
z Radomiaka. Na poziomie eks-
traklasy, prócz klubu z Radomia 
ma na swoim koncie także wystę-
py w Śląsku Wrocław, na niższym 
szczeblu grał jeszcze w Widzewie 
Łódź i Wigrach Suwałki. – Dys-
ponuje znakomitymi warunkami 
fizycznymi, jest silny i dobrze gra 
głową. Jego atutem jest gra jeden 
na jeden zarówno w defensywie 
jak i ofensywie. Niejednokrotnie 

udowadniał, że potrafi zdobywać 
bramki, także na boiskach Ekstra-
klasy – reklamował nowego piłka-
rza Trójkolorowych prezes Leszek 
Bartnicki. Kontrakt z Radeckim 
obowiązywał będzie do końca 
czerwca 2024 roku.

O ile o staraniach o pomocnika 
Radomiaka mówiło się w przed-
sezonowych prognozach, o tyle 
transfer Adriana Kostrzewskiego 
był raczej potrzebą chwili. Kontu-
zja Konrada Jałochy, uraz Kacpra 
Dany i fakt, że Adrian Odyjew-
ski dochodzi dopiero do formy 
po dłuższej przerwie spowodo-
wał, że… nie miał kto strzec ty-
skiej bramki. Sięgnięto zatem 
po Kostrzewskiego z Górnika 
Łęczna, który jednak w minio-
nych sezonach nie był w druży-
nie z Lubelszczyzny bramkarzem 
pierwszego wyboru. 24-letni 
golkiper pozostanie w Tychach 
do końca czerwca 2024 roku, 
bo na taki okres klub podpisał 
z nim kontrakt.

Szansę debiutu w trójko-
lorowych barwach otrzymał 
Kostrzewski już w niedzielę, 
w potyczce z ŁKS-em. Łodzia-
nie przyjechali na ul. Eduka-
cji po inauguracyjnej porażce 

u siebie z Katowicami i rozpo-
częli mecz z wielkim animuszem, 
chcąc jak najszybciej zmazać pla-
mę sprzed tygodnia. Okres op-
tycznej przewagi zakończyli w 13 
min. golem, który jednak zdoby-
ty został ze spalonego, więc nie 
mógł zostać uznany.

Gospodarze z biegiem cza-
su otrząsnęli się z dominacji 
ŁKS-u i zaczęli śmielej konstruo-
wać akcje ofensywne, jednak bez 
spodziewanego efektu. Brakowa-
ło skuteczności, mnożyły się stra-
ty piłki, a jeżeli już tyszanie mieli 
dogodną okazję, to strzelali lek-
ko i wprost w bramkarza (Patryk 
Mikita) lub w mur obrońców go-
ści (Antonio Dominguez z rzu-
tu wolnego). Najlepszą sytuację 
miał w tej części Nemanja Nedić, 
którego w 45 min. zdenerwowa-
ła nieporadność napastników, ale 
po główce Czarnogórzanina i ry-
koszecie piłka minimalnie minę-
ła słupek.

Po zmianie stron nadal ogląda-
liśmy wyrównane i niespecjalnie 
emocjonujące spotkanie, toczo-
ne głównie w środkowej stre-
fie boiska. Sytuacja zmieniła się 
w 61 min., kiedy goście zdobyli 
upragnionego gola. Kiedy wyda-

wało się, że jest już po akcji ŁKS 
i piłka wyjdzie za linię końcową 
boiska, nastąpiło dogranie z sa-
mej linii wprost na głowę Pirulo, 
który zaskoczył Kostrzewskiego 
i umieścił futbolówkę w siatce.

Po golu trener Dominik Nowak 
zaczął dokonywać zmian, wpro-
wadzając ofensywnych Mateusza 
Radeckiego, Natana Dzięgielew-
skiego i Tomaša Malca, ale na nic 
się to zdało. GKS grał zbyt chao-
tycznie, łodzianie natomiast spo-
kojnie bronili prowadzenia, a w 81 
min. mogli pokusić się o jego pod-
wyższenie. Groźny strzał jednego 
z biało-czerwonych Kostrzewski 
sparował jednak na róg.

Mecz z ŁKS pokazał, że w tym 
sezonie nie będzie łatwo o punkty, 
nawet na własnym boisku. Jeszcze 
trudniej będzie w najbliższy ponie-
działek, 1 sierpnia, gdy GKS poje-
dzie szukać swojej szansy na obiek-
cie Termaliki w Niecieczy.
GkS tychy – ŁkS ŁóDź 0:1 
(0:0). Gol: Pirulo (61’).
GkS tychy: Kostrzewski – Ma-
chowski (69’ Dzięgielewski), 
Buchta, Nedić, Mańka, Wołko-
wicz – Kozina (70’ Połap), Czy-
życki (82’ Malec), Domínguez, 
Mikita (66’ Radecki) – Rumin. 
Żółta kartka: Czyżycki.

W pozostałych spotkaniach 2. 
kolejki: Łęczna – Sandecja 1:1, 
Resovia – Wisła 0:2, Arka – Za-
głębie 0:0, Skra – Chojniczanka 
2:0. Chrobry – Ruch 0:2, Puszcza 
– Stal 2:1, Katowice – Termali-
ca 3:3. Mecz Odry z Podbeski-
dziem rozegrano w poniedział-
kowy wieczór, już po zamknięciu 
tego numeru do druku.
wojciech wieczorek ●

i liga
1. Puszcza 2 6 3:1
2. Katowice 2 4 5:3
3. Ruch 2 4 2:0
4. Wisła 2 4 2:0
5. Skra 2 4 2:0
6. Termalica 2 4 5:4
7. Zagłębie 2 4 2:1
8. Arka 2 4 1:0
9. ŁKS 2 3 1:2
10. Sandecja 2 2 1:1
11. Stal 2 1 4:5
12. GkS tychy 2 1 2:3
13. Łęczna 2 1 1:2
14. chrobry 2 1 3:5
15. chojniczanka 2 1 2:4
16. Odra 1 0 1:2
17. Podbeskidzie 1 0 0:1
18. Resovia 2 0 1:4

W minionym tygodniu rozlo-
sowano pary pierwszej rundy 
piłkarskiego Pucharu Polski na 
szczeblu Podokręgu Tychy. W 
rozgrywkach wezmą udział cztery 
tyskie zespoły.

Grające w IV lidze rezerwy 
GKS Tychy wylosowały w I run-
dzie A-klasowy zespół Znicza 
Jankowice, który w poprzedniej 
edycji doszedł aż do półfinału na 
szczeblu Podokręgu, po czym… 
wycofał się i oddał mecz walko-

werem. Tyskie zespoły z okrę-
gówki, czyli OKS ZET i JUWe 
Jaroszowice wylosowały odpo-
wiednio: A-klasowego Krupiń-
skiego Suszec oraz także grającą w 
klasie okręgowej Iskrę Pszczyna. 
Najwięcej szczęścia w losowaniu 
miała Czułowianka, której przy-
padł wolny los i rozpocznie ona 
zmagania od II rundy.

Mecze pierwszej rundy PP za-
planowano na 6/7 sierpnia. 
ww ●

fAlstArt u siebie
na przywitanie z kibicaMi w nowyM sezonie PIŁKARZE GKS PRZyGOTOWALI MAŁO SMAcZNE DANIE W POSTAcI 
PORAżKI.

Mimo ekwilibrystycznych popisów („fruwają”: bramkarz Adrian Kostrzewski i Krzysztof 
Wołkowicz) tyszanom nie udało się zdobyć na własnym stadionie nawet punktu.
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w i rundzie Pucharu Polski.

szczęście czułowianki

piłkarze drugiej drużyny gks też już trenują.

rezerwy 
w budowie
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Przez tygodniem hokeiści GKS 
Tychy wznowili treningi, rozpo-
czynając ostatni okres przygoto-
wań do nowego sezonu Polskiej 
Hokej Ligi, a w poniedziałek, 
25.07 trener Andriej Sidorenko 
zaprosił swoich podopiecznych 
na pierwszy trening na lodowi-
sku. Praca ruszyła więc pełną 
parą, choć w komplecie zespół 
spotka się dopiero 1 sierpnia. 
Pierwszy sparing Trójkolorowi 
rozegrają 12.08 z GKS Katowice.

Wznowienie rozgrywek PHL 
zaplanowano na 9 września. Se-
zon zasadniczy potrwa do 19 lu-
tego i zakończy się po 45. ko-
lejkach. Pierwsze mecze fazy 
play-off zaplanowano na 22 
i 23 lutego, a rozgrywki potrwa-
ją do kwietnia – mecze finało-
we Polskiej Hokej Ligi zakoń-
czą się najpóźniej 6 kwietnia. 
W pierwszej kolejce ligowej za-
grają: GKS Tychy – STS Sanok, 
Unia Oświęcim – Podhale Nowy 
Targ, JKH GKS Jastrzębie – Za-

głębie Sosnowiec, Energa Toruń 
– Comarch Cracovia – przeło-
żony na 20.09, GKS Katowice 
– pauza.

A jak prezentuje się hokejowa 
kadra na niewiele ponad mie-
siąc przez wznowieniem roz-
grywek? Po stronie ubytków jest 
pięciu Rosjan – Dmitrij Korczem-
kin, Grigorij Żełdakow, Artiom 
Smirnow, Dienis Sierguszkin, Je-
gor Fieofanow, z klubem pożeg-
nali się także: Michał Kotlorz, 
Michael Cichy, Alexander Szcze-
chura, Mathias Israelsson, Jakub 
Zawalski, Marek Biro, Jason Seed, 
Jakub Michałowski, Jakub Wite-
cki, Kacper Gruźla.

W tyskich barwach pozostali: 
Tomas Fucik, Kamil Lewartow-
ski, Olaf Bizacki, Oliwer Kaspe-
rek, Bartłomiej Pociecha, Chri-
stian Mroczkowski, Mateusz 
Gościński, Kamil Wróbel, Jan 
Krzyżek, Radosław Galant, Fi-
lip Starzyński, Mateusz Ubow-
ski, Jean Dupuy, Szymon Marzec, 

Bartłomiej Jeziorski, a do dru-
żyny doszli: Emil Bagin, Bar-
tosz Ciura, Mateusz Kubiaczyk, 
Oskar Jaśkiewicz, Karol Sobe-
cki, Alexander Younan, Alexan-
dre Boivin, Ondrej Sedivy, Fi-
lip Komorski, Jakub Bukowski. 
Ostatnim zawodnikiem, który 
dołączył do GKS jest Fin Olli 
Kaskinen. 23-letni obrońca wy-
stępował w najwyższej lidze fiń-
skiej oraz w młodzieżowych re-
prezentacjach kraju. Ostatnio 
grał w Alps Hockey League (47 
meczów, 6 goli, 23 asysty).

Na okres urlopów trener An-
drej Sidorenko dał zawodnikom 
rozpiski indywidualnych trenin-
gów. Teraz, przez pierwszy ty-
dzień ekipa hokejowa spotykała 
się niemal codziennie na zajęciach 
– we wtorek i czwartek na sta-
dionie lekkoatletycznym, w śro-
dę i piątek na siłowni, a w sobotę 
– w Paprocanach. Teraz cykl tre-
ningowy się zmieni z uwagi na za-
jęcia na lodzie. ls ●

Tyszanin Mateusz Misterek zdo-
był złoty medal mistrzostw Pol-
ski U-18 w trójskoku. Zawody 
rozegrano w Bielsku-Białej, w ra-
mach Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży – Małopolska 2022. 
To trzeci medal rangi mistrzostw 
Polski wychowanka MOSM. Po-
przednio wywalczył brąz w Słup-
sku w 2020 roku, a w tym roku 
w Rzeszowie srebro podczas ha-
lowych MP.

Do ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży Mateusz Miste-
rek zakwalifikował się w dwóch 
konkurencjach – skoku w dal 
i trójskoku, co wiązało się z przy-
gotowaniem się do czterech kon-
kursów w ciągu trzech dni. Ma-
teusz rozpoczął zawody w piątek 
eliminacjami w skoku w dal i mi-
nimum uzyskał w drugim skoku 
kwalifikacyjnym.

– Tuż po starcie musieli-
śmy wracać do domu, żeby Ma-
teusz mógł się przygotować 
do trudniejszego dnia startów 
– mówi Bogdan Przybycin, tre-
ner MOSM. – Następnego dnia 
rozpoczął bowiem eliminacje 
w trójskoku. Minimum zaliczył 
już w pierwszej próbie. Popołu-
dniu czekał go finał skoku w dal, 
w którym faworytem był szósty 
zawodnik mistrzostw Europy ju-

niorów, Szymon Głaszczka, który 
jednak ostatecznie zajął trzecie 
miejsce. Mateusz bardzo dobrze 
rozpoczął zawody, poprawiając 
rekord życiowy 6,65 m (rekord 
MOSM). W następnych kolej-
kach jego spalone skoki oscy-
lowały w granicach 6.80 cm. 
Po trzeciej serii lunął deszcz 
i chciałem go wycofać z kon-
kursu. Jest zawodnikiem tech-
nicznym, a takie warunki prefe-
rują lekkoatletów dysponujących 
lepszymi warunkami fizyczny-
mi. Mateusz uparł się, by skakać 
dalej i zakończył zawody na 5. 
miejscu. Do niedzielnego fina-
łu trójskoku pozostało niewie-
le czasu, a że nie mamy zaplecza 
fizjoterapeutycznego, zawodnik 
musiał się przygotować do fina-
łu z pomocą rodziny. Niedzielny 
finał rozpoczął skokiem na od-
ległość 13,61 m, co dawało mu 
awans do ścisłego finału, ale tu-
taj, po pierwszej kolejce został 
wyprzedzony przez zawodnika 
z Warszawy. Emocji nie brako-
wało, bo w drugiej próbie zano-
tował 13,91 m i ten wynik dał mu 
później pierwsze miejsce! W pią-
tej kolejce Mateusz poczuł w cza-
sie skoku ból mięśnia dwugłowe-
go uda i uraz ten wyeliminował 
go z ostatniej próby. Rywalom 

jednak nie udało się wykorzystać 
szansy i w ten sposób Mateusz 
sięgnął po złoto – mówił.

Niestety, kontuzja Mateusza 
przerwała świetny sezon tyskie-
go trójskoczka. Bardzo mu zale-
żało, by wystartować na mityn-
gu im. Jana Dery, zaplanowanym 
na 21 sierpnia.

– W lutym, w Rzeszowie Ma-
teusz zdobył srebrny medal HMP 
U-18, a do tego dołożył cztery 
tytuły mistrza Śląska, 5. miejsce 
w skoku w dal na OOM, no i oczy-
wiście sukces na MP w trójskoku 
w Bielsku-Białej – podsumowuje 
trener B. Przybycin. – To świad-
czy, że jest nie tylko w dobrej dys-
pozycji, ale że jest również bar-
dzo odporny psychicznie, jeśli 
chodzi o starty w ważnych im-
prezach. Pewny niedosyt mogą 
stanowić wyniki. Lekka atlety-
ka to sport wymierny i problem 
w tym, że najlepsze wyniki noto-
wał w tym roku w skokach spa-
lonych oraz z przekroczoną siłą 
wiatru. Dodam, iż medal Mate-
usza to mój – jako trenera – 24 
medal rangi MP od 2001. W tym 
roku oprócz dwóch jego meda-
li MP, akademickie wicemistrzo-
stwo kraju zdobyła moja pod-
opieczna Julia Frąckowiak.
ls ●

W Tarnowie i Wrocławiu odbył 
się finał Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w strzelectwie. 
Reprezentacja Śląskiego Towa-
rzystwa Strzeleckiego w Tychach 
wróciła z dwoma medalami.
Spośród podopiecznych trene-
ra Krzysztofa Rymskiego najle-

piej spisał się Marek Włosiński, 
który wywalczył tytuł wicemi-
strzowski w konkurencji trap. Z 
kolei Weronika Krajewska wywal-
czyła brązowy medal w pistole-
cie sportowym. Blisko zdobycia 
medalowych trofeów w pistole-
cie sportowym był Paweł Baniu-

siewicz i ponownie Weronika 
Krajowska, ale ostatecznie zajęli 
czwarte miejsca.
W zawodach rywalizowało 180 
zawodników z 47 klubów, a pię-
cioosobowa ekipa ŚTS zajęła 6. 
miejsce w klasyfikacji klubowej. 
ls ●

Biegacze odliczają już dni do naj-
większej masowej imprezy orga-
nizowanej w Tychach – Tyskiego 
Półmaratonu. Bieg, który zyskuje 
sobie coraz większą popularność 
zarówno w regionie jak i w kra-
ju, organizuje Stowarzyszenie 
Promocji Lekkiej Atletyki przy 
współpracy z MOSiR, UM, tyską 
komendą policji, straży pożarnej 
i straży miejskiej. Imprezie patro-
nuje prezydent Andrzej Dziuba.

W tym roku odbędzie się ju-
bileuszowa 10. edycja TP. Bieg 
rozegrany zostanie 4 września 
(start godz. 10), do 8 sierpnia 
przyjmowane będą zapisy. Zgło-
szenia do zawodów przyjmowa-
ne są za pomocą formularza zgło-
szeniowego na stronie www.spla.
com.pl oraz www.tyskipolmara-
ton.pl. W ramach biegu odbędzie 

się sztafeta – 2 x około 10,5 km. 
Obecnie na liście zgłoszeń widnie-
je już 1.519 osób z całej Polski.

Ostatnie lata dowiodły, iż Tyski 
Półmaraton to perfekcyjnie zor-
ganizowane przedsięwzięcie spor-
towe, któremu towarzyszy wyjąt-
kowa promocja, o czym można 
się przekonać odwiedzając stronę 
internetową SPLA. Organizatorzy 
przygotowują wiele imprez towa-
rzyszących, w tym m.in. biegi dla 
dzieci, piknik rodzinny, atrakcje 
dla najmłodszych, zajęcia sporto-
we, masaże.

W tym roku nie zabraknie no-
wości, poczynając od samej trasy. 
Start, meta, biuro zawodów i mia-
steczko biegowe będą na Arenie 
Lekkoatletycznej, a trasa prowa-
dzić będzie ulicami miasta oraz 
wokół Jeziora Paprocańskiego. 

Bieg rozegrany zostanie w 11 ka-
tegoriach wiekowych, prowadzo-
na będzie klasyfikacja generalna 
kobiet i mężczyzn, klasyfikacja 
najlepszych zawodników z pol-
skim obywatelstwem, na najlep-
szą tyszankę i tyszanina, dla osób 
biegnących z dzieckiem w wóz-
ku. Wyznaczono limit czasu dla 
uczestników – 3 godziny. Przy-
pomnijmy, iż w ubiegłym roku 
na najwyższym podium w Ty-
skim Półmaratonie stanęli: Mate-
usz Mrówka z Radlina z czasem 
1:11,23 oraz Agnieszka Gortel-
Maciuk z Chorzowa – 1:21,45.

Na mecie, na uczestników czekać 
będą medale i nagrody pieniężne. 
Najlepsi w klasyfikacji generalnej 
otrzymają 1.600, 1.400 i 1.200 zł. 
Nagrodzona zostanie także najlep-
sza Strefa Kibica. ls ●

10. tyski półmaraton elektryzuje biegaczy.

półTora Tysiąca zapisanych

Mateusz Misterek zdobył mistrzostwo Polski w trójskoku.

do Trzech razy… złoTo

Na podium mistrzostw Polski/OOM w Biesku Białej. Mateusz Misterek w środku z trenerem Bogdanem Przybycinem.

Po zajęciach na siłowni hokeiści GKS Tychy wreszcie wyszli na lód.
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9 września rozpocznie się sezon 2022/2023 Polskiej hokej Ligi. GKS Tychy – STS Sanok w pierwszym 
meczu.

hokeiści już na lodzie

śląskie Towarzystwo Strzeleckie.

olimpijskie medale

Najlepsze zawodniczki OOM w pistolecie sportowym. Pierwsza z prawej – Weronika Krajewska, 
a medale wręczała Renata Mauer-Różańska multimedalistka olimpijska (z lewej).
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alFabet tgs
w jak jerzy wyrobek
jeRZy WyROBek, jeDNa Z LeGeND chORZOWSkieGO 
Ruchu, NiGDy SPecjaLNie Się Nie chWaLiŁ SWOiM 
tReNeRSkiM ePiZODeM W tychach. aLe też Nie MiaŁ 
SPecjaLNie cZyM.

Wyrobek (rocznik 1949) z „niebieskimi” zdobywał mistrzostwo 
Polski jako piłkarz (1974, 75, 79) i trener (1989). Rozegrał 15 
meczów w reprezentacji kraju. Był także szkoleniowcem wielu 
innych klubów, m.in. Pogoni Szczecin, Odry Wodzisław, KSZO 
Ostrowiec, GKS jastrzębie, Zagłębia Sosnowiec, GKS Bełcha-
tów, Zagłębia Lubin. No i Sokoła Tychy.

Wyrobek nigdy specjalnie się nie chwalił swoim kilkumie-
sięcznym trenerskim epizodem w Tychach. Ale też nie miał 
specjalnie czym. Trafił do klubu z naszego miasta w grud-
niu 1996 roku. Po tym jak stracił posadę trenera Ruchu 
chorzów, był akurat bezrobotny. Oficjalnie został wpraw-
dzie w Ruchu menedżerem, ale już po angażu w Tychach 
przyznał, że takiego stanowiska w Ruchu wtedy w ogóle 
nie było, a on przebywał na zwolnieniu lekarskim. W Sokole 
Wyrobek zastąpił od 3 grudnia 1996 roku Marka Kostrzewę, 
który został jego asystentem. Dość ryzykowny duet… Wy-
robek, zawsze kojarzony z „niebieskimi” i Kostrzewa, który 
przez wiele lat był podstawowym graczem mistrzowskie-
go Górnika Zabrze. I to oni mieli uratować tyską drużynę 
w ekstraklasie.

Nie dali rady. Sokół już wtedy ostro pikował. Zaczęło brako-
wać pieniędzy. Interesy właściciela klubu Piotra Bullera szły 
kiepsko. Najlepsi zawodnicy odchodzili z drużyny. W rundzie 
wiosennej 1997 Wyrobek nie wygrał z Sokołem żadnego me-
czu, jeden zremisował i aż siedem przegrał. Musiał świecić 
oczami, gdy na mecz z Odrą Wodzisław wyszło tylko 5 za-
wodników Sokoła, bo reszta zastrajkowała z powodu braku 
pieniędzy. Palił się ze wstydu, kiedy Sokół przegrał 0:6 w Za-
brzu z wcale nie takim mocnym Górnikiem. Na pomeczowej 
konferencji mówił wtedy: – Ambicja i serce do gry to stanow-
czo za mało, aby przeciwstawić się dobrze usposobionemu 
rywalowi.

Wyrobek dostał w Tychach najtrudniejsze zadanie w swojej 
trenerskiej karierze. To była misja niemożliwa do zrealizowa-
nia. Wytrwał jednak do samego końca. Po zabrzańskiej klęsce 
Sokół został wycofany z ligi, a Wyrobek szukał nowej pracy.

Zawsze będę go wspominał z ogromną sympatią. Wpraw-
dzie na konferencjach prasowych nie błyszczał, mówił frazesa-
mi, ale był miłym, przyjaznym człowiekiem. No i niewątpliwie 
świetnie znał się na futbolu. Na pozór wyluzowany, przyjmu-
jący nawet najdotkliwsze niepowodzenia ze spokojem, ale 
to tylko pozory. Opowiadał mi kiedyś:

– człowiek przeżywa to wszystko w środku. Na ławce sta-
ram się być spokojny, ale dwa razy sędziowie odsyłali mnie 
na trybuny. Raz podobno za wulgarne słownictwo, chociaż 
ja w ogóle nie przeklinam. Niepowodzenia przeżywam jed-
nak krótko, trzeba szybko o nich zapomnieć, bo za parę dni 
jest znowu mecz. Kiedy pracowałem w Odrze Wodzisław do-
biły mnie codzienne dojazdy z chorzowa do Wodzisławia, 
no i stres. Pewnego dnia wstając z łóżka poczułem silny ból. 
Lekarz stwierdził udar. Musiałem wybierać: zdrowie albo pra-
ca. Pożegnałem się z Odrą, odpocząłem. Badania wykazały, 
że wszystko wróciło do normy. Bez piłki nie da się żyć. Wró-
ciłem do zawodu.

Kiedy pracowałem nad książką o GKS Tychy, Wyrobek po-
mógł mi w kontakcie z rodziną Edwarda hermana, słynnego 
piłkarza Ruchu, ale i GKS. Obdzwonił kogo trzeba, zarekomen-
dował, umówił na spotkanie. Kilka miesięcy później, 26 marca 
2013 roku zmarł.
piotr zawadzki, tyska galeria sportu ●

Jerzy Wyrobek.

honorowanie wybitnych 
sportowców, trenerów, 
dziaŁaczy w alei gwiazd 
w tyskiej galerii sportu 
– oddziale MuzeuM 
Miejskiego to zawsze 
wyjątkowe wydarzenia, 
bowieM znalezienie 
się w MistrzowskiM 
gronie wszech czasów 
jest nobilitacją, 
przepustką do historii 
oraz legendy nie tylko 
tyskiego sportu. przed 
kilkoMa tygodniaMi 
w alei gwiazd pojawiŁ 
się portret joanny 
brehMer, piŁkarki 
ręcznej tyskich 
i śląskich klubów, 
a poteM wybitnej sędzi 
i dziaŁaczki ihF.

twoje tychy: „jej atutem była siła 
i waleczność. aktywna i skuteczna 
w ataku pozycyjnym, dobrze 
współpracująca z zawodniczkami 
na innych pozycjach. nieustępliwa 
w grze obronnej” – tak panią 
scharakteryzował trener jerzy 
ciałoń.
jOaNNa BRehMeR: – To miłe 
słowa, ale o trenerze Ciałoniu 
ja także mogę się wypowiadać 
wyłącznie w samych superla-
tywach. Co prawda w czasie, 
kiedy byłam jego zawodniczką, 
mogłyśmy podczas treningów 
i meczów odczuć, że tak się 
wyrażę – jego specyficzny 
sposób kształtowania naszych 
charakterów, ale z perspektywy 
czasu patrzę na to inaczej. 
Podczas ostatniego spotkania 
piłkarek ręcznych w Tyskiej 
Galerii Sportu, podzięko-
wałam mu mówiąc, że tak 
„zakonserwował” moją psychikę, 
że nic nie jest w stanie mnie 
złamać. W młodzieńczym wieku 
jeden potrzebuje pogłaskania 
po głowie, inny – mocnej ręki. 
Ja należę do tych drugich… 
A trener Ciałoń miał taką mocną 
rękę i w MOSM, w Azotach 
i młodzieżowej reprezentacji 
Polski, w której grałam.

piłka ręczna to była miłość 
od pierwszego spotkania?
– Raczej przypadek. Byłam 
bardzo aktywnym dzieckiem, 
chciałam coś robić, uprawiać 
jakiś sport, wszystko jedno jaki. 
Mój brat trenował wtedy koszy-
kówkę i kiedy robiono nabór 
do klasy sportowej w Szkole 
Podstawowej nr 22 spytałam, 
czy może być koszykówka. 
Okazało się, że nie, ale jest piłka 
ręczna. No więc niech będzie 
ręczna – pomyślałam. I tak 
trafiłam do trenera Krzysztofa 
Mydlarza do Fasamy Tychy, 
a potem moimi trenerami byli 
Stanisław Loska i Jerzy Ciałoń 
w SP 12. Z tym ostatnim prze-
szłam – wraz z kilkunastoma 
zawodniczkami – do Azotów 
Chorzów, bo kiedy skończy-
łyśmy wiek juniorski, okazało 
się, że w Tychach nie ma już 
drużyny seniorek. Przez całą na-
ukę w I LO im. Kruczkowskiego 
dojeżdżałam więc na treningi 
i mecze do Chorzowa.

pani karierę sportową przerwały 
kontuzje, ale została pani przy 
piłce ręcznej.

– Miałam plan na życie 
związany rzecz jasna z grą 
w piłkę ręczną, ale wspomniane 
kontuzje pokrzyżowały te plany. 
Mój problem polegał na tym, 
że trochę za późno zaintere-
sowałam się sędziowaniem. 
Gdybym raz jeszcze zaczęła grać, 
poszłabym na kurs trenerski 
znacznie wcześniej, a nie 
w momencie, kiedy dopadły 
mnie kontuzje, bo straciłam 
kilka lat na rynku sędziowskim. 
To ważne, bo z prowadzeniem 
meczów na szczeblu europejskim 
czy światowym związane są li-
mity wiekowe. Kiedy weszłam 
na szczebel międzynarodowy 
miałam 34 lata i dzisiaj skończył 
mi się już czas sędziowania 
meczów w piłce ręcznej halowej 
na szczeblu mistrzostw świata 
czy igrzysk olimpijskich. Podob-
nie jest w przypadku Agnieszki 
Skowronek, z którą sędziowałam 
w parze. Dlatego osoby, które 
widzą swoją przyszłość w sę-
dziowaniu powinny pamiętać, 
by odpowiednio wcześnie 
zdobywać uprawnienia.

Środowisko piłkarek ręcznych 
w tychach jest bardzo zżyte, panie 
nadal grają w zespole masters, 
organizują spotkania. bywa pani 
na nich?
– Kiedy sędziowałam, nie 
mogłam grać w tej drużynie, 
bo w sporcie groźba kontuzji 
zawsze istnieje. A ostatnie 
10 lat było bardzo pracowite, 
jeśli chodzi o sędziowanie. 
Teraz również, z racji tego, 
że nadal mam sporo wyjazdów 
na mecze, turnieje, już w innym 
charakterze, bo delegatki 
polskiego i światowego związku, 
także nie mam wolnego czasu. 
Bardzo tego żałuję, ale cieszę 
się, że dziewczyny potrafią się 
tak zorganizować, że mimo 
wielu obowiązków znajdują 
czas na grę i nadal sprawia im 
to wiele radości. Wielką dla mnie 
satysfakcją była obecność tak 
wielu koleżanek na spotkaniu 
w Tyskiej Galerii Sportu.

pchełka, Żaba, Żyrafa, chomik, 
spaniel, Glisda, owca, no i kaczka. 
pamięta pani, kto krył się za tymi 
i innymi ksywkami?
– Oczywiście i jeszcze wiele in-
nych. Moje pochodzi od panień-

skiego nazwiska Kaczorowska. 
Te przezwiska upraszczały wiele 
sytuacji, zwłaszcza na boisku.

piłka ręczna plażowa to bardzo 
efektowna i dynamiczna odmiana 
tej dyscypliny, która aspiruje 
do grona sportów olimpijskich. 
kiedy zainteresowała się pani 
ręczną plażówką?
– W 2005 roku Agnieszka 
Skowronek pisała pracę magi-
sterską, poświęconą piłce ręcznej 
plażowej. Nie do końca byłam 
przekonana do tej odmiany 
dyscypliny, ale kiedy działacze 
Związku Piłki Ręcznej w Polsce 
zwrócili się do nas, byśmy 
spróbowały sił na szczeblu 
międzynarodowym, zaczęłyśmy 
pilnie studiować przepisy. 
Zdałyśmy egzaminy na sędziów 
międzynarodowych na Europę 
i potem na świat. Nasza przy-
goda z plażówką trwała przez 
15 lat. Jako pierwsza kobieca 
para w historii miałyśmy okazję 
sędziować w 2009 roku męski 
finał World Games w piłce ręcz-
nej plażowej Brazylia – Węgry. 
Uzyskałyśmy bardzo wysokie 
noty, co niewątpliwie pomogło 
kolejnym parom żeńskim i także 
nam samym. Zwiedziłyśmy cały 
świat, byłyśmy na najbardziej 
prestiżowych turniejach, 
w tym na kilku mistrzostwach 
świata – Turcja w 2010, Oman 
w 2012, Brazylia w 2014, Węgry 
w 2016 i Rosja w 2018. Tych 
imprez było mnóstwo, m.in. 
sędziowałyśmy najważniejsze 
międzynarodowe mecze, w tym 
finał Ligi Mistrzyń w 2019 roku, 
mistrzostwa Europy w 2012 
i 2016 roku. Kiedy zakończyłam 
działalność sędziowską, niemal 
od razu pojawiła się propozycja, 
abym została delegatem 
światowej federacji, ale w hali. 
To o wiele poważniejsza sprawa, 
bo w końcu mowa o dyscyplinie 
olimpijskiej, a co za tym idzie – 
inne pieniądze i prestiż. Bardzo 
się z tego ucieszyłam, bo w piłce 
plażowej osiągnęłam praktycznie 
wszystko, to był znakomity 
okres w naszej działalności 
sędziowskiej, który pozwolił 
na pokazanie się na arenie 
międzynarodowej. Podobnie 
jest z pracą delegata IHF w piłce 
ręcznej halowej – to także wyjazd 
za wyjazdem. Byłam jedynym 

polskim delegatem technicznym 
podczas MŚ w piłce ręcznej pla-
żowej w Kazaniu 2018 r., a także 
w czasie mistrzostw świata 
halowych w Japonii w 2019 r. 
Byłam na mistrzostwach świata 
w Hiszpanii, niedawno wróciłam 
z mistrzostw świata kobiet 
do lat 20 w Macedonii, teraz 
jadę na MŚ do lat 18. Imprez jest 
tak dużo, że zaczyna brakować 
weekendów. Poza tym zarówno 
europejska, jak i światowa 
federacja zaproponowały 
mi współpracę w roli wykła-
dowcy na kursach na sędziów 
międzynarodowych oraz 
podczas egzaminów. Uczestniczę 
też w organizowanych przez obie 
federacje kursach trenerskich, 
jeśli chodzi o przepisy gry. Pa-
radoksalnie, mam uprawniania 
na delegata światowego, ale nie 
mam jeszcze skończonego kursu 
na Europę, bo ten skutecznie 
przerwał wybuch epidemii. 
Największym jednak wyróżnie-
niem było kolejne zaproszenie 
IHF – w komisji sędziowskiej 
odpowiadam za rozwój kobie-
cego sędziowania i rekrutację 
sędziów na szczebel światowy. 
Nie znam osoby z Polski, która 
w światowej federacji sportowej 
miała decydujący głos w tak 
ważnych kwestiach.

Macie już swoje następczynie?
– Niestety nie i bardzo nad 
tym z Agnieszką ubolewamy. 
Obecnie nie ma polskiej pary 
w piłce plażowej na między-
narodowym poziomie, choć 
spotykam sędziujące panie 
z różnych krajów, np. Bośnia 
i Hercegowina ma dwie pary, po-
dobnie jak Słowenia, która liczy 
zaledwie 2 mln mieszkańców. 
Mam o to pretensje do polskiego 
związku, bo nie można w kółko 
narzekać, tylko trzeba zacząć coś 
robić. Napisałam niedawno list 
w tej sprawie do działaczy ZPRP, 
bo nie potrafię siedzieć cicho, 
kiedy widzę co się dzieje. Za dwa 
lata kończy się kadencja władz 
ZPRP i mam sygnały od wielu 
osób, że widzą mnie w roli szefa 
sędziów. Trudno powiedzieć, 
co z tego wyniknie, ale nie 
chcę dalej czekać z założonymi 
rękami.
rozMawiaŁ:
leszek sobieraj ●
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w sędZiowskiej eliCie
rozMawiaMy z joanną brehMer, PIŁKARKą RęcZNą, SęDZIą I DZIAŁAcZKą INTERNATIONAL hANDBALL FEDERATION, 
uhONOROWANą W ALEI GWIAZD TySKIEj GALERII SPORTu.

Joanna Brehmer
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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.

Jestem sobie Kundelek – Bąbe-
lek. Lubię szczekać w schronisku 
na inne psy. A co! Niech wiedzą 
kto tu rządzi! Bo ja jestem pies 

zaczepno–obronny. Ja zaczepiam, 
a Ty bronisz!

A tak już zupełnie poważnie, 
to jestem bardzo sympatycz-
nym i grzecznym pieskiem – ot, 
taki miły chłopak z sąsiedztwa. 

Grzecznie zaczekam aż mi za-
pniesz smycz i w ogóle grzecznie 
będę czekać… Na nowy domek 
też… Tylko wiecie, tak nie za dłu-
go… Bo te upały mnie już wku-
rzają. rM ●

cO WieMy O PSie:

iMię: Bąbel
NR eWiDeNcyjNy: 7814
Wiek: około 5 lat
PŁeć: samiec
WaGa: ok.10 kg
OBecNie PRZeByWa:  
w Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
teLeFON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

bĄbel

Więcej Na WWW.kuLtuRa.tychy.PL

26 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)

27 lipca, środa
godz. 11 – WAKAcjE ZE SZTuKą – letnie 
warsztaty dla dorosłych (Klub McK urbanowi-
ce, ul. Przejazdowa 8)
godz. 17 – cyKLIcZNE WARSZTATy dla 
mieszkańców na os. A: Przygoda w naturze 
z Dziką Drogą (Park Górniczy, ul. Andersa 25)

28 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 
„Na rauszu” (MBP – Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)
godz. 18 – OPROWADZANIE AuTORSKIE 
po wystawie „Barbara Kubska – Zygmunt 
Kubski. czas nieutracony” – z udziałem tłuma-
cza języka migowego (Muzeum Miejskie, pl. 
Wolności 1)
godz. 18 – „cyRK W OGRODZIE” – spektakl 
w ramach Rodzinnych czwartków z Teatrem, 
w wyk. Teatru w Ruchu z Krakowa (Klub McK 
Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

29 lipca, piątek
godz. 16 – BAjKOTEKA: projekcja filmu dla 
dzieci „Skarb Mikołajka” (MBP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – SPOTKANIE PLANSZóWKOWE 
(MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 20 – MIchAŁ cZAchOWSKI & GIRID-
hAR uDuPA „Indialucia” – koncert w cyklu „Mu-
zyczne Wieczory nad jeziorem” (OW Paprocany)

30 lipca, sobota
godz. 14.30 – DZIEń BEZPIEcZEńSTWA – fe-
styn sportowo=-rozrywkowy z okazji 30-lecia 
Państwowej Straży Pożarnej (plac pod żyrafą 
w Parku Miejskim Solidarności, ul. Edukacji)
godz. 16 – POZNAjMy SIę NA SPORTOWO 
– zwiedzanie Stadionu Miejskiego i Tyskiej Ga-
lerii Sportu dla dzieci i młodzieży z ukrainy (Ty-
ska Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 20 – WIEcZORNE ZWIEDZANIE stadio-
nu Miejskiego i Tyskiej Galerii Sportu (Tyska 
Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)

31 lipca, niedziela
godz. 12 – „poDZIEj SIę 2” – warsztaty pla-
styczno-graficzne w cyklu „Dzieciniec teatral-
ny” (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 16 – WAKAcyjNy MuZycZNIK – „Po-
dróż z nutami w walizce” – koncert w wyk. Sonos 
Kwartet (Park Miejski Solidarności, ul. Edukacji)

1 sierpnia, poniedziałek
godz. 18 – cyKLIcZNE WARSZTATy dla miesz-
kańców na osiedlu A – zajęcia rekreacyjne dla 
dorosłych i dzieci (osiedle A, ul. Andersa)

lew 23.Vii-22.Viii
Za sprawą gwiazd rozbłysną teraz Twoje talenty 
i umiejętność dowodzenia, więc zdobywaj to, 
czego pragniesz. Nic nie ostudzi eksplozji uczuć 
w Twoim sercu.

panna 23.Viii-22.iX
choć będziesz chodzić z głową w chmurach, nie 
przeszkodzi ci to w sukcesach zawodowych. Masz 
teraz szansę rozkręcić własny biznes. Snuj wielkie 
plany, bój się i działaj!

waga 23.iX-23.X
Nie spiesz się z deklaracjami uczuć, bo za jakiś czas 
staną się nieaktualne. Wcześniejsze inwestycje 
przyniosą ci dodatkowe pieniądze. uważaj 
za kierownicą!

skorpion 24.X-21.Xi
Księżyc przyniesie ci mieszane uczucia. Z jednej 
strony poczujesz chęć do zmian, a z drugiej uznasz, 
że jeszcze na nie za wcześnie. Dobry czas na urlop!

strzelec 22.Xi-21.Xii
W uczuciach pierwsze i ostatnie słowo należeć bę-
dzie do ciebie. To Ty zaczniesz dyktować warunki. 
Partner chwilami może poczuć się osaczony, ale 
zgodzi się na wszystko, więc korzystaj.

koziorożec 22.Xii-19.i
Musisz wziąć sprawy w swoje ręce i działać szybko. 
Ktoś ewidentne chce ci zaszkodzić. Nie ufaj obcym 
i miej oczy szeroko otwarte. już wkrótce wszystko 
się wyjaśni.

wodnik 20.i-18.ii
Nie w głowie ci teraz zabawa, rozrywki czy 
podróże. Gwiazdy sprawią, że skupisz się 
na mrówczej pracy, a satysfakcja z wykonywanych 
mozolnie zadań przyjdzie, choć nie od razu.

ryby 19.ii-20.iii
Między Tobą a znajomymi będzie teraz ostro iskrzyć. 
ci, których uważałeś za przyjaciół, trochę cię rozcza-
rują. Na szczęście nie wszyscy odwrócą się od ciebie.

baran 21.iii-20.iV
Gwiazdy przyniosą ci nagłe zauroczenie albo 
nawet miłość od pierwszego wejrzenia. Nie 
angażuj się w żadne intrygi. Działaj z rozmachem!

byk 21.iV-21.V
Wysiłek fizyczny to najlepszy sposób na to, aby 
poczuć się szczęśliwym. Pędź więc na basen, 
siłownię lub wskocz na rower.

bliŹnięta 22.V-20.Vi
W pracy napotkasz problemy, które cię będą 
przerastać. Nie unoś się ambicją i na razie nie myśl 
o zmianie pracy, bo sytuacja jeszcze się obróci 
na Twoją korzyść.

rak 21.Vi-22.Vii
uczucie pojawi się szybciej niż myślisz. Dojdziesz 
do wniosku, że raz kozie śmierć i wreszcie zbierzesz 
się na odwagę, by wyznać komuś to, co od dawna 
czujesz.
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871

krzyżówka z hasłem sudoku
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horoskop

Hasło z krzyżówki nr 765: 
KARTKA ZNAD MORZA.

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.
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