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decyzja wydana
Urząd Miasta wydał decyzję środowiskową dla  
inwestycji pn. Zakład Odzysku Energii w Wilkowyjach.

położna w triathlonowej elicie
Tyska triathlonistka Patrycja Jasińska wystartuje 
w mistrzostwach świata i Europy.

poznaj swojego dzielnicowego
Prezentujemy sylwetki strażników miejskich, 
„opiekujących się” poszczególnymi dzielnicami. 2 155
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ciekawe warsztaty i dyskusja na temat koncepcji nowego centrum miasta odbyła się w minionym tygodniu w mediatece. 
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kilkanaście tygodni 
teMu w tychach gŁośno 
zrobiŁo się o koncepcji 
budowy, w Miejscu 
starej kotŁowni 
w wilkowyjach, 
zakŁadu odzysku 
energii, czyli 
spalarni odpadów 
rdF, jednocześnie 
wytwarzającej ciepŁo 
dla okolicznych 
gospodarstw 
doMowych. sprawa 
zbulwersowaŁa 
część Mieszkańców 
wilkowyj i MąkoŁowca, 
którzy protestowali, 
obawiając się 
uciążliwości 
środowiskowych tej 
inwestycji i doMagając 
się od urzędu Miasta jej 
zablokowania.

W poniedziałkowe przedpołu-
dnie, 1 sierpnia, otrzymaliśmy 

stanowisko Urzędu Miasta w Ty-
chach, który w końcu lipca pod-
jął decyzję w sprawie ZOE. Oto 
jego treść:

Urząd Miasta Tychy 28 lip-
ca 2022 roku wydał pozytyw-
ną decyzję dotyczącą środowi-
skowych uwarunkowaniach dla 
Zakładu Odzysku Energii pn.: 
„Budowa Instalacji Termicznego 
Przekształcania RDF/pre-RDF, 
w tym odpadów biodegrado-
walnych, z Odzyskiem Energii 
Odnawialnej”, zlokalizowanego 
w Tychach przy ul. Dojazdowej 
10. Wniosek w tej sprawie złoży-
ła spółka Instalmedia sp. z o.o. 30 
grudnia 2020 r. do Prezydenta 
Miasta Tychy.

Urzędnicy bardzo wnikliwie 
przeanalizowali złożony wnio-
sek i nie znaleziono podstaw 
prawnych do wydania decyzji 
odmownej. Inwestor spełnił 
wszystkie określone przepisa-
mi wymogi, przestawił spójne 
i rzeczowe wyjaśnienia. Wnio-

sek został także pozytywnie 
zaopiniowany przez Państwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Tychach i Pań-
stwowego Gospodarstwa Wod-
nego Wody Polskie Zarząd 
Zlewni  w Katowicach oraz 
uzyskał pozytywne uzgodnie-
nia Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Kato-
wicach.

Przeanalizowano także 
wszystkie złożone w termi-
nie pisma oraz zawarte w nich 
uwagi  i wnioski mieszkańców 
miasta. Urzędnicy odpowiedzie-
li na wszystkie 1482 pisma, jakie 
wpłynęły (1466 były tej samej 
treści). Pisma i petycje miesz-
kańców są istotnym elementem 
postępowania, ale nie mogą sta-
nowić jedynej przyczyny wyda-
nia odmownej decyzji środowi-
skowej.

W uzasadnieniu decyzji wska-
zano również, że przy spełnie-
niu warunków jasno określonych 

w decyzji środowiskowej przy-
jęte rozwiązania technologiczne 
nie wpłyną negatywnie na śro-
dowisko oraz zdrowie i życie lo-
kalnej społeczności.

Zgodnie z oczekiwaniem 
mieszkańców dzielnicy Wil-
kowyje inwestor m.in. zobo-
wiązał się do realizacji przed-
sięwzięcia z uwzględnieniem 
najważniejszych wytycznych 
zawartych w Konkluzjach BAT 
(w tym tych związanych m.in. 
z ogólną efektywnością środo-
wiskową).

Decyzja prezydenta o śro-
dowiskowych uwarunkowa-
niach nie kończy procedury 
prawnej. Przysługuje od niej 
odwołanie do Samorządowe-
go Kolegium Odwoławczego 
w Katowicach. 

Pełna, pond 100-stronnico-
wa treść decyzji dostępna jest 
pod linkiem: https://bip.um-
tychy.pl/srodowisko/decyzje-
srodowiskowe/37947 ●

kilkunastoosobowa 
grupa tyskiej MŁodzieży 
od 23 lipca do 6 sierpnia 
br. bierze udziaŁ w 
projekcie Multi w 
nieMieckiM oberhausen. 
to Międzynarodowe 
spotkanie MŁodzieży 
Miasta oberhausen i 
Miast partnerskich z 
caŁego świata oraz 
największa wyMiana 
MŁodzieży w caŁych 
nieMczech. 

Co dwa lata podczas wakacji spo-
tykają się w Oberhausen grupy 
młodzieży z miast partnerskich, 
w tym czasie biorą udział w pro-
gramie, który został przygotowa-
ny przez zespół MULTI, pod kie-
runkiem Marca Grunenberg’a.

Oberhausen to miasto na pra-
wach powiatu położone w za-
chodniej części Niemiec, w kraju 
związkowym Nadrenia Północ-
na-Westfalia, w Zagłębiu Rurhy. 
Umowa partnerska pomiędzy 
miastem Tychy a Oberhausen 
została podpisana w lutym 2020 
roku i dotyczyła współpracy obu 
miast i realizacji wspólnych ini-
cjatyw w zakresie kultury, oświa-
ty, sportu oraz gospodarki.

– Tegoroczna edycja projek-
tu jest wyjątkowa, ponieważ ob-
chodzi on 30-lecie istnienia. Ze 
względu na liczne trudności pan-
demiczne udział w tym roku bio-
rą grupy z: Mołdawii, Ukrainy, 
Estonii, Turcji, Rumunii, Nie-
miec, Izraela, Grecji oraz po raz 
pierwszy także młodzież z Ty-

chów – mówi Małgorzata Król, 
dyrektor Miejskiego Centrum 
Kultury w Tychach. 

– Nasza grupa liczy 11 osób, 
które zdecydowały się na prze-
cieranie szlaków w budowaniu 

partnerstwa pomiędzy młodzieżą 
tyską i niemiecką z Oberhausen. 
Podczas projektu MULTI tyszanie 
poznają najważniejsze miejsca w 
mieście, elementy kultury, język, 
a także różne dziedziny sportu i 

sztuki podczas trwających mię-
dzynarodowych warsztatów – do-
daje Maciej Gruchlik, dyrektor 
Młodzieżowego Domu Kultury 
nr 1 w Tychach.
Mn ●

31 lipca dyżurny straży pożar-
nej otrzymał zgłoszenie o osobie 
próbującej przepłynąć wpław 
Jezioro Paprocańskie. Ze zgło-
szenia wynikało, że osoba może 
znajdować się w stanie nietrzeź-
wości. Do działań przystąpili 
ratownicy Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowe-
go w Tychach, a na miejsce 
natychmiast zadysponowane 
zostały: zastępy Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Tychach, Specjalistyczna 
Grupa Ratownictwa Wodno-

Nurkowego w Bytomiu, ogni-
wo wodne Komendy Miejskiej 
Policji w Tychach i Zespół Ra-
townictwa Medycznego.

Po dotarciu służb na miejsce 
okazało się, że osoba wyszła już 
na brzeg od strony dzikiej pla-
ży. Kobieta trafiła pod opiekę 
ratowników. Badanie trzeźwo-
ści wykazało u niej prawie 2,5 
promila w wydychanym powie-
trzu. Funkcjonariusze Komendy 
Miejskiej Policji w Tychach pro-
wadzą dalsze postępowanie w tej 
sprawie. kp ●

28 lipca około godziny 23.30 dy-
żurny Komendy Miejskiej Policji 
w Tychach otrzymał zgłoszenie 
o zdarzeniu drogowym na ul. Ka-
towickiej. Ze zgłoszenia wynika-
ło, że samochód osobowy marki 
ford uderzył w ogrodzenie ze-
społu pałacowo-parkowego oraz 
latarnię uliczną i skrzynkę elek-
tryczną. Na miejsce zdarzenia 
wysłane zostały patrole policji, 
Zespół Ratownictwa Medyczne-
go oraz zastęp strażaków Komen-
dy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Tychach.

Na czas działań ratunkowych 
ruch w kierunku browaru został 

całkowicie zablokowany. Bada-
nie stanu trzeźwości 27-letnie-
go kierowcy wykazało u niego 
0,82mg/l, co daje 1,7 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. Po przebadaniu przez przy-
byłych na miejsce ratowników 
medycznych mężczyzna został 
zatrzymany, a jego pojazd odho-
lowany na parking. Dodatkowo 
na miejsce wezwane zostało po-
gotowie energetyczne. Działania 
na miejscu zdarzenia trwały bli-
sko dwie godziny. Funkcjonariu-
sze Komendy Miejskiej Policji 
w Tychach prowadzą dalsze po-
stępowanie w tej sprawie. kp ●

Śląscy policjanci zwalczający 
przestępczość pseudokibiców 
zatrzymali 43-latka z Tychów, w 
którego mieszkaniu znaleźli am-
fetaminę. Według opinii biegłego, 
gdyby narkotyki trafiły na rynek, 
z zabezpieczonych środków moż-
na byłoby sporządzić nawet 6 ty-
sięcy działek dilerskich. Za posia-
danie narkotyków podejrzanemu 
grozi kara do 10 lat więzienia.

43-latek związany ze środowi-
skiem śląskich pseudokibiców, 
został osadzony w policyjnym 

areszcie. W trakcie czynności pro-
cesowych przyznał się do winy. 
Był już wcześniej zatrzymywany 
za przestępstwa narkotykowe. Na 
czas trwającego postępowania zo-
stał objęty policyjnym dozorem. 
Ponadto, na poczet przyszłych kar 
i grzywien, zabezpieczono nale-
żącą do niego gotówkę w kwo-
cie kilku tysięcy złotych i zasto-
sowano poręczenie majątkowe w 
wysokości 15 tysięcy złotych. Za 
posiadanie narkotyków grozi mu 
kara do 10 lat więzienia. kp ●

decyZjA wydAnA
ciąg dalszy sprawy bUDOWy W WILKOWyJAch ZAKłADU ODZySKU ENERGII. 

młodZi Z wiZytą u pArtnerA
tyska MŁodzież MA OKAZJę WZIąć UDZIAł W MIęDZyNARODOWyM PROJEKcIE W NIEMcZEch.

Jak widać, dobrego samopoczucia młodym tyszanom w Oberhausen nie brakuje.
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na szczęście udało się uniknąć tragedii.

WpłaW po kilku 
głębszych

pijany kierowca staranował ogrodzenie. 

atak na pałacyk

kibicowanie nie wystarczało.

10 lat za narkotyki
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w Mediatece w raMach 
cyklu „Miasta idei” 
odbyŁy się w ubiegŁyM 
tygodniu warsztaty 
z MieszkańcaMi oraz 
debata ekspercka 
na teMat nowego 
centruM tychów. wśród 
zaproszonych gości 
znaleźli się andrzej 
dziuba – prezydent 
tychów, MichaŁ 
lorbiecki – peŁnoMocnik 
prezydenta ds. nowego 
centruM Miasta 
tychy, paweŁ jaworski 
– urbanista, wojciech 
MaŁecki – architekt 
oraz Magdalena Mike 
– peŁnoMocniczka 
prezydenta 
dąbrowy górniczej 
ds. organizacji 
pozarządowych. 
spotkanie prowadziŁ 
redaktor „gazety 
wyborczej” przeMysŁaw 
jedlecki.

Prowadzący debatę rozpoczął 
od przypomnienia anegdoty, któ-
rą opowiedział prezydent miasta 
Andrzej Dziuba podczas czerw-
cowej konferencji dotyczącej no-
wego centrum miasta. – Faktycz-
nie tak było, że 22 lata temu, gdy 
zostałem prezydentem Tychów, 

w szufladzie po moich poprzed-
nikach znajdowały się koncep-
cje budowania centrum Tychów. 
Było ich kilka. Do dzisiaj je mam. 
Tychy w tamtych czasach bardzo 
potrzebowały infrastruktury 
i musieliśmy nadrabiać zaległo-
ści. Aktualnie trzymamy poziom 
europejskiej czołówki. Gdy wi-
zytujący burmistrz Oberhausen 
zobaczył jakie stosujemy rozwią-
zania techniczne to, mówiąc ko-
lokwialnie, szczęka mu opadła. 
Teraz największym problemem 
na Śląsku jest depopulacja, której 
przyczyn jest bardzo wiele. Myślę, 
że zbudowanie nowego centrum 
według naszego masterplanu, po-
może nam konkurować z innymi 
miastami. Do zagospodarowania 
jest teren o powierzchni 15 ha, 
na którym mamy szansę zbudo-
wać centrum od podstaw. Myślę, 
że niewiele miast w Europie może 
sobie na coś takiego pozwolić.

masterplan żyje
Michał Lorbiecki, pełnomoc-
nik prezydenta do spraw roz-
woju nowego centrum oraz au-
tor masterplanu, wytłumaczył, 
w której części procesu aktualnie 
się znajdujemy. – W najważniej-
szej – przyznał z uśmiechem. – 
Do wbicia pierwszej symbolicz-
nej łopaty jeszcze daleka droga. 
Za sobą mamy stworzenie wizji, 

czyli masterplanu. Jest to narzę-
dzie koordynujące wszystkie na-
sze działania i procesy. Rozpo-
częliśmy dialog z mieszkańcami 
naszego miasta za pomocą an-
kiet. Partycypacja mieszkańców 
w procesie jest ważną częścią ma-
sterplanu. Tworząc go rozstrzy-
galiśmy nie tylko kwestie urba-
nistyczne czy architektoniczne, 
ale również kwestie społeczne. 
To nie jest łatwe przewidzieć, ja-
kie będą potrzeby mieszkańców 
za 20 lat, a z takimi dylematami 
przychodzi nam się zmagać. Za-
tem powtórzę, że masterplan jest 
wizją żywą, która razem z upły-
wem czasu będzie ewoluować 
i dostosowywać się do zastanej 
rzeczywistości – tłumaczył Mi-
chał Lorbiecki.

Warto tutaj podkreślić, że ma-
sterplan nie jest planem miej-
scowym, który jest aktem prawa 
i uchwala go rada miasta określa-
jąc sztywne zasady zagospodaro-
wania danego terenu. Natomiast 
masterplan jest narzędziem, któ-
re nie tylko reguluje kwestie zago-
spodarowania, ale przede wszyst-
kim funkcjonowania. – Wyjaśnia 
w jaki sposób należy podchodzić 
do takich zagadnień jak np. ob-
sługa komunalna, kolejność in-
westycji, komercjalizacja terenu. 
Jest to znacznie obszerniejszy do-
kument i przede wszystkim bar-

dziej elastyczny – dodał pełno-
mocnik prezydenta.

płyniemy pod prąd
Prowadzący spotkanie zauważył 
dość celnie, że władze Tychów 
w dość nietypowy sposób pod-
chodzą do tematu zagospodaro-
wania przestrzeni miejskiej. Za-
zwyczaj wójtowie, burmistrzowie 
czy prezydenci miast, jak dowo-
dził Jedlecki, wolne działki sprze-
dają i „mają problem z głowy”. 
Tyskie władze nie poszły drogą 
na skróty i rozpoczęły długą de-
batę na temat omawianej prze-
strzeni. – Ta debata może natu-
ralnie ewoluować w gorący spór, 
co może doprowadzić do wydłu-
żenia procesu inwestycyjnego. 
Dlaczego postanowiliście utrud-
nić sobie życie? – zapytał prezy-
denta Tychów prowadzący roz-
mowę. – Dwa lata temu pojawił 
się deweloper z interesującą kon-
cepcją na omawianą część terenu. 
Mając na względzie konkurowa-
nie miast o mieszkańców, o któ-
rych była mowa, zainspirowani 
pomysłem postanowiliśmy rozpo-
cząć proces projektowania nowe-
go centrum. Rozwiązania, o któ-
rych pan wspomniał, absolutnie 
nie wchodziły w grę, bo zdawali-
śmy sobie sprawę, iż oddając tak 
ważne zadanie w ręce prywatnego 
inwestora, stracilibyśmy kontrolę 
nad istotnymi dla nas aspektami. 

To był przyczynek do dyskusji, 
która rozgorzała na różnego ro-
dzaju forach. I dobrze, bo dzię-
ki tej dyskusji jesteśmy w sta-
nie lepiej reagować na potrzeby 
mieszkańców i stworzyć im lepsze 
miejsce do życia – odpowiedział 
prezydent Andrzej Dziuba.

Brak centrów na Śląsku
W dalszej części spotkania dys-
kutanci rozmawiali o zjawisku, 
jakim jest charakterystyczny 
dla śląskich miast brak centrów 
i rynków w typowym znaczeniu. 
Ruda Śląska ma udający centrum 
pl. Jana Pawła II, Katowice, ma-
jące rynek z nazwy, w innych 
miejscach skupiają życie swoich 
mieszkańców, w Dąbrowie Gór-
nieczej w centrum miasta przez 
lata stała upadająca fabryka sprzę-
tu mechanicznego. Są oczywiście 
starsze miasta na Śląsku, takie jak 
choćby Gliwice czy Bytom, które 
rynek z prawdziwego zdarzenia 
posiadają, ale są one w mniejszo-
ści. Dyskutanci zgodzili się, że Ty-
chy mają niebywałą szansę stwo-
rzenia wyjątkowej przestrzeni, ale 
to zadanie rozpisać trzeba na wie-
le lat. – Na ile? – zapytał Jedlecki 
Magdalenę Mike, pełnomocniczkę 
prezydenta Dąbrowy Górniczej, 
która brała czynny udział w re-
witalizacji centrum miasta. – Nie 
wiem – odpowiedziała szczerze. – 
Nie ma co się okłamywać, że taki 
wielki projekt uda się zrealizo-
wać w najbliższych latach. Mówi-
my o procesie, który zależny jest 
od ogromnej ilości czynników. 
Gdy rozpoczynaliśmy go w Dą-
browie, założyliśmy datę końco-
wą do roku 2029. W międzyczasie 
zmagaliśmy się z epidemią, póź-
niej wybuchła wojna w Ukrainie. 
Dobrze jest wyznaczyć ramy cza-
sowe i tak zwane kamienie milo-
we, by widzieć najbliższy punkt 
na horyzoncie, do którego dąży-
my – zaznaczyła.

miasto na warsztacie
Urbanista Paweł Jaworski zazna-
czył, że miasto tych rozmiarów 
co Tychy, ma swoje potrzeby 
i nie wszystkie są zaspokojone. 
Centrum miasta jest naturalną 
przestrzenią, w której ośrodek 
usługowo-handlowy, zaspokaja-
jący te potrzeby, się wykształca. 
Jak głosi tytuł jednej z książek 

Tychy są „miastem na warszta-
cie”. – I to jest prawda – zauważył 
urbanista. – Jak dla mnie projekt 
nowego centrum jest częścią kon-
sekwentnie realizowanej polityki. 
Przekształcono plac Baczyńskie-
go, choć wiele osób nie przypusz-
czało, że z tej przestrzeni można 
wyprowadzić ruch samochodowy. 
Ta przestrzeń funkcjonuje dobrze 
i skupia ludzi. Podobnie jest dziś 
z Ośrodkiem Wypoczynkowym 
Paprocany. Sukces tego projektu 
przerósł wszystkie oczekiwania. 
Odpoczywają tu nie tylko tysza-
nie, ale i mieszkańcy całego po-
wiatu pszczyńskiego. Tychy to dla 
mnie ciąg kolejnych dużych pro-
jektów. Projekt, o którym mówi-
my, ma fantastyczne podstawy, 
czyli świetną lokalizację w fak-
tycznym centrum miasta i prze-
de wszystkim sąsiadujące linie 
kolei.

mieszkańcy na warsztatach
Integralną częścią Miasta Idei 
były warsztaty, w których wzięło 
udział kilkudziesięcioro miesz-
kańców. Ci poddali pod wątpli-
wość zawężanie alei Jana Pawła 
II, zastanawiali się nad wydłu-
żeniem Zielonej Osi aż do al. 
Piłsudskiego oraz sygnalizowali 
potrzebę przestrzeni zielonych 
w centrum. Podczas warszta-
tów podzielono uczestników 
na grupy, które zajęły się jednym 
z trzech obszarów planowanego 
centrum. Grupa pracująca nad 
projektem alei Jana Pawła II za-
proponowała wybudowanie me-
gakładki, na której mogłyby po-
wstać m.in. otwarty basen, krąg 
taneczny czy strefa muzyczna 
(np. amfiteatr czy scena z for-
tepianem). Całość uzupełniłyby 
miejskie meble oraz rolkostrada. 
Projektanci forum odrzucili po-
mysł parkingu samochodowego 
w południowej części tej prze-
strzeni. Argumentowali, że zie-
lona oś ma być naprawdę zielona. 
Postawiono na sporą ilość róż-
nych gatunków drzew i stworze-
nia ścieżek ekologicznych i edu-
kacyjnych. Grupa oddelegowana 
do projektu placu centralnego 
zaproponowała powiększenie go 
i stworzenie ogromnej przestrzeni 
na miejsca rozrywkowe, usługo-
we i gastronomię.
kaMil peszat ●

centrum BeZ precedensu
Miasta idei PO RAZ KOLEJNy W TychAch.

reklama

Dyżury radnych – sierpień 2022 r.
Imię i Nazwisko Godzina 

dyżuru Miejsce dyżuru

16 sierpnia 2022 r.
Wtorek

Przewodnicząca  
Rady Miasta

Barbara Konieczna
11.00÷13.00

Urząd Miasta Tychy
Tychy, al. Niepodległości 

49, s. 301

18 sierpnia 2022 r.
Czwartek

Radna  
Urszula Paździorek-Pawlik 14.00÷15.00

Urząd Miasta Tychy
Tychy, al. Niepodległości 

49, s. 305

24 sierpnia 2022 r.
Środa Radna Anita Skapczyk 16.00÷17.30

Biuro Poselskie Michała 
Gramatyki

Tychy, ul. Biblioteczna 12

30 sierpnia 2022 r.
Wtorek

Radna Edyta Danielczyk
Radny Dariusz Wencepel 17.00÷18.00 MCK Urbanowice

Tychy, Przejazdowa 8

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

gdzie dostępne są aktualne informacje dot. pracy Rady Miasta Tychy

komunikat

W debacie wzięli udział eksperci, a także prezydent Andrzej Dziuba (w środku).

Mieszkańcy mogli wyrazić swoje opinie podczas warsztatów.
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podziękowania kondolencje reklama

„procent odpadów 
jakie powinniśMy 
poddać recyklingowi, 
rośnie z roku 
na rok. każdego 
dnia podejMujeMy 
decyzję, który odpad 
Ma traFić do którego 
pojeMnika. baterie, 
przeterMinowane 
leki, Meble, gruz 
budowlany, 
pozostaŁości 
po reMoncie… niektóre 
śMieci sprawiają 
naM szczególne 
probleMy. sprawdź 
zasady segregacji 
oraz co Można oddać 
do pszok-u. wprowadź 
reguŁy gry w kolory 
w swoiM doMu” – 
inForMują napisy 
na plakatach, będących 
częścią nowej 
odsŁony kaMpanii 
inForMacyjno-
edukacyjnej 
„segreaguj”, tyM razeM 
pod hasŁeM „graM 
w kolory”. na ten 
teMat rozMawiaMy 
z hanną skoczylas, 
zastępcą prezydenta 
tychów do spraw 
zrównoważonego 
rozwoju.

„twoje tychy” rozpoczęto kolejną 
kampanię dotyczącą segregacji 
odpadów. jak wygląda sytuacja 
w mieście pod tym względem?
HaNNa SkOcZylaS: – Wspól-
ne starania, nas urzędników 
oraz mieszkańców, przynoszą 
efekty. To widać na przestrzeni 
ostatnich lat, podczas których 
notujemy zmniejszający się 
procent ilości odpadów zmie-
szanych. W 2016 r. było ich 64%, 
a w 2021 już tylko 49%. Dziękuję 
mieszkańcom naszego miasta 
za tak odpowiedzialne podejście 
do tematu segregacji odpadów. 
To jednak wciąż za mało. Musi-
my segregować więcej. Według 
unijnych dyrektyw w 2035 r. 
odsetek odpadów zmieszanych 
nie powinien przekraczać 35%. 
Natomiast według danych 
udostępnionych przez Eurostat, 
w ubiegłym roku w Polsce zmie-
szane odpady stanowiły 66,2%. 
Przed nami więc jeszcze dużo 
pracy. Dlatego prowadzimy kam-
panię informacyjno-edukacyjną 
„SegreAguj” oraz angażujemy 
się w liczne projekty, które mają 

na celu rozwijanie ekologicznej 
świadomości mieszkańców.

na czym ma polegać tegoroczna 
odsłona kampanii „gramy 
w kolory”
– Hasło tegorocznej kampanii 
ma uświadomić mieszkańcom, 
że tak naprawdę segregacja 
śmieci może być łatwa jak gra 
dla dzieci. Pod warunkiem, 
że znamy zasady tej gry, dlatego 
główny akcent kampanii stawia-
my na wypracowanie dobrych 
nawyków i rozpowszechnienie 
informacji na temat segregacji 
i miejskiej bazy wiedzy na ten 
temat. W przestrzeni miasta 
możemy zauważyć autobusy 
z kolorowymi grafikami 
i hasłami kampanii oraz grafiki 
na przystankowych citylightach. 
W najbliższych dniach rozpo-
cznie się również dystrybucja 
plakatów i elektrostatycznych 
ulotek, które możemy przyłożyć 
bez ryzyka zniszczenia do każ-
dej powierzchni: ściany, lodówki 
czy drzwi mebli kuchennych. 
Materiały trafią do tyskich 
wspólnot mieszkaniowych, 
spółdzielni oraz ogródków 
działkowych. Segregacja śmieci 
to nasz wspólny obowiązek: 
gminy, wspólnot, spółdzielni 
i mieszkańców. Planujemy 
także inne działania m.in. 
konferencję ekspercką, podczas 
której będziemy rozmawiać 
o problemach związanych 
z segregacją odpadów.

wspomniała pani o miejskiej 
bazie wiedzy na temat 
recyklingu. jak i gdzie można 
z niej korzystać?
– Wszystko dostępne jest 
na stronie internetowej 
umtychy.pl/odpady oraz 
w aplikacji EcoHarmonogram. 
To bardzo intuicyjne narzędzie 
i spore ułatwienie dla miesz-
kańców. Zamiast zastanawiać 
się gdzie wrzucić opakowanie 
po jogurcie czy waciki – 
możemy łatwo to sprawdzić. 
Na naszej stronie internetowej 
w zakładce „Dla mieszkań-
ców”/„Środowisko”/„Odpady” 
publikujemy informacje 
na temat odbiorów odpadów, 
zasad działania Punktów Selek-
tywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych oraz aktualnych 
akcji prowadzonych przez 
miasto takich jak np. „Choinka 
z pozytywną energią”, w ramach 
których miasto rozdało 500 
bonów na choinki w zamian 
za zużyte baterie. Na wspo-
mnianej stronie znajdują się 
również odpowiedzi na naj-
częściej zadawane pytania, 
lista uciążliwych odpadów 
i sposoby radzenia sobie z nimi 
i co bardzo ważne – opłaty, 
jakie ponosimy za odbiór 
odpadów. Niestety, te mogą 
stale rosnąć, jeżeli wszyscy nie 
będziemy segregować odpadów, 
które produkujemy.
rozMawiaŁ
kaMil peszat ●

Pani Wanda to kolejna miesz-
kanka Tychów, która dołączyła 
do grona 100-latków! Życzenia 
solenizantce złożył kilka dni temu 
Igor Śmietański, zastępca prezy-
denta Tychów.

Życzmy jej zdrowia i szczęś-
cia, aby mogła jeszcze długo 

cieszyć się czasem spędzonym 
z rodziną – synem i synową oraz 
ulubionymi programami telewi-
zyjnymi.

W Tychach obecnie mieszka 
5 osób, które skończyły 100 lat, 
najstarsza obecnie żyjąca tyszan-
ka – pani Jadwiga urodziła się 

w 1917 roku. W tym roku setne 
urodziny będą obchodziły jesz-
cze dwie panie Marie oraz pan 
Gustaw.

Redakcja „Twoich Tychów” do-
łącza się do życzeń płynących pod 
adresem pani Wandy.
ls ●

W tyskich parkach pojawiły się 
specjalne ławki dla opiekunów 
niemowląt. Nowe siedziska mają 
miejsce do przewijania, są zada-
szone i osłonięte po bokach.

Trzy takie ławki z przewija-
kami zostały zamontowane przy 
placach zabaw w Parku Suble, 

w Parku Jaworek oraz w Miej-
skim Parku Solidarności. Posia-
dają miejsce do przewijania nie-
mowląt, są zadaszone i osłonięte 
po bokach.

Ławki wykonane są z drze-
wa jodłowego w kolorze orzecha 
o konstrukcji metalowej w kolo-

rze grafitowym, pokryte dachem 
z płyty poliwęglanowej.

Tyski Zakład Usług Komunal-
nych planuje już kolejne takie ła-
weczki, które pojawiać się będą 
stopniowo w miejskiej przestrzeni 
– dwie z nich zostaną zamontowa-
ne już w najbliższym czasie. uM ●

w tychach mieszka 5 osób, które skończyły 100 lat.

Życzenia dla pani Wandy
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Można przewinąć i nakarmić.

łaWki dla… niemoWląt
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proste jAk grA dlA dZieci
urząd Miasta tychy ZAchęcA DO SEGREGOWANIA ŚMIEcI.
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Hanna Skoczylas.
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reklama

roWerem 
przez Wiadukt
w związku z zakończeniem 
prac na wiadukcie ul. grota 
roweckiego otrzymaliśmy 
pytanie czytelnika: – jak będzie 
przebiegała droga rowerowa 
przez wiadukt? czy będzie 
wzdłuż jezdni – po jednej czy 
obu stronach? moim zdaniem 
nie powinno się zabierać miejsca 
na chodnikach i poprowadzić 
drogę rowerową przez kładkę, 
która powinna być ciągiem 
pieszo-rowerowym. teraz robi 
się trochę niebezpiecznie, 
bo po chodniku wzdłuż wiaduktu 
jeżdżą rowery, hulajnogi, a nawet 
motory.

ODPOWiaDa agNieSZka ki-
jaS, RZecZNik MiejSkiegO 
ZaRZąDu ulic i MOStóW:

– Zgodnie z dotychczasowy-
mi ustaleniami rowerzyści będą 
mogli poruszać się po wiaduk-
cie i- jak słusznie zauważył czy-
telnik – rowerzysta ma dodat-
kową alternatywę przejechania 
nową kładką. Natomiast rowe-
rzyści jadący z al. Jana Pawła II 
(od al. Bielskiej) lub z ul. Dmow-
skiego w kierunku np. Aze-
tu w rzeczywistości będą nadal 
mogli jeździć przez wyremon-
towany wiadukt. Po przebudo-
wie na obiekcie wprowadzono 
wspólny ciąg pieszo-rowerowy, 
na którym pieszy ma pierwszeń-
stwo przed rowerem.

W przyszłości ta sytuacja 
może jednak ulec zmianie, po-
nieważ docelowo planujemy, 
że przy okazji przebudowy ul. 
Grota Roweckiego cała szero-
kość chodnika zostanie udostęp-
niona tylko dla pieszych. Wów-
czas ruch rowerowy przeniesie 
się na wydzieloną z jezdni dwu-
kierunkową drogę dla rowerów. 
To wymaga jednak przebudowy 
dalszego odcinka drogi i na tym 
etapie jest to wyłącznie faza pla-
nów i analiz.

Natomiast ruch  motocykli za-
równo po chodniku, ciągu pie-
szo-rowerowym, czy drodze dla 

rowerów jest nielegalny i takie 
przypadki należy zgłaszać służ-
bom mundurowym.

kolejoWe 
inWestycje
w związku z informacją 
w „twoich tychach”, dotycząca 
modernizacji odcinka od tychów 
do goczałkowic-zdroju oraz 
przystanku tychy Żwaków, 
chciałbym zapytać o remont 
odcinka kolejowego katowice 
piotrowice – tychy. a także – czy 
przewidziane są do remontu 
urządzenia techniczne, tory 
i inne elementy infrastruktury 
na stacji tychy? niektóre z nich 
są jeszcze z lat 60. – powiedział 
czytelnik.

ODPOWiaDa kataRZyNa 
głOWacka Z ZeSPOłu PRa-
SOWegO PkP Plk Sa: – PKP 
Polskie Linie Kolejowe SA przy-
gotowały studium wykonalności 
dla linii kolejowej Katowice Pio-
trowice – Tychy. Planowana jest 
modernizacja torów wraz z dobu-
dową dodatkowych torów, dzięki 
czemu rozdzielony zostanie ruch 
aglomeracyjny i dalekobieżny. 
Na tory będzie mogło wyjechać 
też więcej pociągów.

Dokumentacja przedprojek-
towa ma na celu wybór najbar-
dziej korzystnego wariantu mo-
dernizacji linii kolejowej na tym 
odcinku wraz z przebudową sta-
cji Tychy.

Dodam, iż planowa jest również 
przebudowa przystanków Katowi-
ce Piotrowice i Katowice Podle-
sie, a także budowa nowych przy-
stanków w Katowicach przy ul. 
Tunelowej i Niezapominajek oraz 
w Tychach Mąkołowcu. Wszyst-
kie perony zostaną dostosowane 
do potrzeb osób o ograniczonych 
możliwościach poruszania się.

Głównym celem zadania jest 
skrócenie czasu przejazdu, popra-
wa standardu podróży i zwiększe-
nie dostępności kolejowej. PLK 
planują ogłoszenie przetargu 
na prace projektowe na przeło-
mie 2022/2023 roku. ls ●

W ramach działań promocyj-
nych i profilaktycznych uczest-
niczą w wydarzeniach organi-
zowanych przez społeczności 
lokalne na swoich terenach. 
Rozmawiają z mieszkańcami 
i rozwiązują zgłaszane przez 
nich problemy. Strażnicy dziel-
nicowi współpracują również 
z dzielnicowymi policji. Wymie-
niają między sobą doświadcze-
nia oraz inicjują wspólne działa-
nia na rzecz poprawy porządku 
i bezpieczeństwa w rejonie. Do-
datkowo interwencje, zgłoszenia 
i prośby o nawiązanie kontaktu 
przez strażników dzielnicowych 
można kierować przez Dyżur-
nego Straży Miejskiej na numer 
alarmowy 986.

oto tyscy dzielnicowi straży 
miejskiej:

Starszy inspektor 
Aleksander Góra 

(tel. 728-835-018): 
osiedla W, Cztery Pory Roku

Starszy inspektor Marek 
Petelczyc (tel. 728-835-022): 

osiedla Z, Z-1, P, Sigmy, 
Cielmice, Tereny Przemysłowe 

granica na ul. Oświęcimskiej

Starszy inspektor Adam Potrawa 
(tel. 728-835-017): osiedla A, 

B, Stare Tychy, Mąkołowiec, 
Wilkowyje, Czułów zachód 
granica na ul. Katowickiej.

Inspektor Krzysztof Myczka (tel. 
728-835-025): osiedla T, U,K

Inspektor Krystian Odrobiński 
(tel. 728-835-037): osiedla 

E, F, Czułów wschód granica 
na ul. Katowickiej, Jaroszowice, 

Wygorzele, Urbanowice 
granica na ul. Oświęcimskiej

Inspektor Piotr Rydz (tel. 
728-835-040): osiedla L, H, 

R, Żwaków, Glinka, Suble

Inspektor Łukasz Kopczyk 
(tel. 728-835-036): osiedla C, D, G, 

O, N, M
kp ●

poZnAj swojego dZielnicowego
strażnicy Miejscy DbAJą O NASZE bEZPIEcZEńSTWO. 

czytelnicy pytają

strażnicy dzielnicowi dbają o spokój i porządek 
publiczny na konkretnyM, przypisanyM iM 
terenie. iMiennie odpowiadają za powierzony 
rejon dziaŁań. dzielnicowi ściśle wspóŁpracują 
z adMinistratoraMi terenu, adMinistracjaMi 
Miejskiego zarządu budownictwa Mieszkalnego, 
spóŁdzielniaMi MieszkaniowyMi i radaMi 
osiedlowyMi. są w staŁyM kontakcie ze szkoŁaMi 
i przedszkolaMi. ale przede wszystkiM pozostają 
w dyspozycji dla wszystkiM Mieszkańców okręgu.

reklama
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Klub Sportowy Ronin zaprasza 
na bezpłatne zajęcia w ramach 
Letniej Akademii Sportu 50+. 
Zajęcia przebaczone są dla pięć-
dziesięciolatków i osób starszych. 
Odbywać się będą w sali spor-
towej KS Ronin na pl. Baczyń-
skiego 2 w każdy piątek o godz. 

9.00. Pierwsze zajęcia startują już 
5 sierpnia.

Zajęcia specjalnie opracowa-
ne są dla osób starszych – gim-
nastyka połączona z umiarko-
wanym treningiem siłowym: 
wpływa na zachowanie rucho-
wości stawów, zmniejsza ryzyko 

urazów; zwiększa wytrzymałość 
ścięgien, więzadeł, chrząstek 
i kości; poprawia siłę mięśni, 
która umożliwia wykonywanie 
codziennych czynności; ma ko-
rzystny wpływ na psychikę, po-
prawę nastroju i własną samo-
ocenę.

Zapisy drogą mailową: klub@
ksronin.pl (podać imię i nazwi-
sko oraz nr telefonu – ilość miejsc 
ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń). Dofinansowano ze środ-
ków budżetu Państwa – program 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
„Aktywne Wakacje+”. kp ●

Zaplanowany na minioną sobotę 
Dzień Bezpieczeństwa, czyli pik-
nik na placu „pod Żyrafą” w Par-
ku Miejskim Solidarności został 
przełożony o tydzień, z uwagi 
na zapowiadane niesprzyjające 
warunki atmosferyczne.

– W gronie organizatorów 
uznaliśmy, że nie ma co ryzyko-
wać i przygotowywać całe mnó-
stwo atrakcji, a potem mok-
nąć przy minimalnej frekwencji 
– mówi radna Lidia Gajdas, 

jedna z organizatorek imprezy. 
– Chcemy, by przy pięknej pogo-
dzie plac wypełnił się tyszanami 
i dlatego decyzja o przełożeniu 
Dnia Bezpieczeństwa na sobo-
tę, 6 sierpnia. Godzina rozpoczę-
cia (14.30) i program nie ulegają 
zmianie – dodaje.

Jak się okazało, sobotnie po-
południe istotnie upłynęło pod 
znakiem nieprzerwanie padają-
cego deszczu. 
ww ●

Klub Turystyki Kolarskiej Gronie, 
działający przy Oddziale PTTK 
w Tychach od lat zajmował miej-
sce na podium corocznych ran-
kingów współzawodnictwa pol-
skich klubów. Jednak do tej pory 
plasował się na trzecim miejscu. 
Tymczasem podczas 62. Ogólno-
polskiego Szkoleniowego Zlotu 
Przodowników Turystyki Kolar-
skiej PTTK w Kołobrzegu po-
dano wyniki za lata 2020-2021 
i okazało się, że KTK Gronie za-
jął drugie miejsce.

– To dla nas powód do rado-
ści i sprawiło to wszystkim dużą 
satysfakcję – powiedział Cezary 
Sawicki, prezes KTK Gronie. – 
W konkursie brany jest pod uwa-
gę całokształt działalności klubu, 
a więc zdobywanie odznak, or-
ganizacja imprez, działalność ak-
tywu, promocja, krajoznawstwo, 
ochrona przyrody i zabytków 
oraz różne zadania, doraźne okre-
ślane przez Klub Turystyki Kolar-
skiej ZG PTTK. O miejscu klubu 
decyduje suma punktów zdoby-
tych w tych dziedzinach. Jak się 
okazało w latach 2020-2021 wy-
przedził nas jedynie KTK Sokół 
przy Oddziale PTTK KWK Mar-
cel w Radlinie. Nasze stroje z her-
bem miasta rozsławiają Tychy nie 
tylko w Polsce, ale i za granicami 
poprzez wieloletni udział w zlo-
tach międzynarodowych tury-
stów kolarzy z całej Europy.

I właśnie 16 lipca rowerzyści 
z Groni wrócili z międzynaro-

dowego zlotu turystów kolarzy 
w Meppel w Holandii w ramach 
16. Europejskiego Tygodnia 
Cykloturystyki. Uczestniczyło 
w nim 1.299 turystów, 209 z Pol-
ski, w tym 40 osób z Tychów.

– W Holandii byliśmy po raz 
drugi – mówi Beata Marcisz-
Kotowska. – Miasto Meppel, 
w prowincji Drenthe, położo-
ne jest 75 km od granicy Nie-
miec i 50 km od Morza Północ-
nego. Zakwaterowani byliśmy 
na tymczasowym kempingu, 
skąd codziennie wyruszaliśmy 
na trasy rajdowe. Organizato-
rzy przygotowali i oznakowali 
na każdy dzień po trzy warian-
ty tras: krótką (ok. 50 km), śred-
nią (ok. 80 km), długą (ponad 
100 km). Każdy sam decydował 
o wariancie wycieczki. W czasie 
zlotu byliśmy m.in. w Amster-
damie, gdzie po rejsie kanałami, 
skosztowaniu holenderskiego 
śledzia, zwiedzaliśmy szlifiernię 
diamentów. Z kolei w prowincji 
Drenthe mamy typowo holen-
derski krajobraz – z kanałami, 
wiatrakami, saksońskimi farma-
mi i wieloma malowniczymi wio-
skami np. Giethoorn nazywanej 
„Wenecją Północy”. W Meppel, 
który zyskał przydomek Klein
-Amsterdam zwiedziliśmy hi-
storyczne centrum i dzielnicę 
Oud-Zuid, dwa nadal pracujące 
wiatraki Molen de Weert i Mo-
len de Vlijt oraz Drukkerijmuse-
um. ls ●

Mieszcząca się 
od wielu lat przy 
ul. andersa 16 poradnia 
psychologiczno-
pedagogiczna 
otrzyMa nową siedzibę 
– w budynku obok 
szpitala Megrez, przy 
ul. edukacji. obecnie 
przygotowywany jest 
projekt adaptacji 
poMieszczeń. wykonuje 
go wyŁonione 
w przetargu 
konsorcjuM FirM 
ben-bud sp. z o.o. 
oraz ben-bud janusz 
benisz z żor. z chwilą 
wykonania projektu 
i aranżacji otoczenia, 
wykonawca będzie 
MiaŁ – po uzyskaniu 
wszelkich zgód 
i pozwoleń – 12 Miesięcy 
na zrealizowanie 
inwestycji. jej koszt 
to prawie 5,5 Mln zŁ. 
o Możliwościach, jakie 
w nowyM Miejscu 
zyska tyska poradnia, 
rozMawiaMy z danutą 
kozak, wicedyrektoreM 
poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej.

„twoje tychy”: – półtora piętra, 
dwa razy większa powierzchnia niż 
obecnie, więcej gabinetów terapii 
indywidualnej z psychologiem, 
pedagogiem czy logopedą, 
gabinetów terapii grupowej, 
rodzinnej i specjalistyczne sale 
terapeutyczne. chyba czekaliście 
na taką inwestycję?
Danuta Kozak: – Zdecydo-
wanie, to jakby spełniło się 
nasze marzenie. Nasza poradnia 
istnieje w Tychach od 60 lat 
i praktycznie cały czas mieściła 
się w budynku przy ul. Andersa. 
Najpierw zajmowaliśmy parter, 
bo na piętrze była biblioteka. 
Od około 20 lat mamy już cały 
budynek, jednak przy tak dużych 
potrzebach, siedziba okazuje 
się zbyt mała. Trzeba wziąć pod 
uwagę, że rocznie zapisuje się 
do nas ponad 3 tysiące dzieci 
i młodzieży. I mówię tu tylko 
o jednej wizycie, ale przecież 
na tym się nie kończy, bo pro-
wadzimy diagnozy i terapie 
wymagające wielokrotnych 
spotkań. A do tego dodać 
trzeba rodziców, opiekunów, 
nauczycieli, więc odwiedzających 
rocznie są tysiące. Nie mamy 
poczekalni, jest jedynie mały 

korytarz, gdzie czekają rodzice 
z małymi dziećmi, a za drzwiami 
odbywają się badania… 
W nowym miejscu z pewnością 
poprawią się warunki zarówno 
dla dzieci i ich opiekunów, ale 
także dla pracowników poradni. 
Zwiększy się liczba osób, którym 
będziemy mogli pomóc i zakres 
tej pomocy.

Liczba osób odwiedzających 
poradnię oraz udzielanych porad 
wzrosła na przestrzeni lat?
– Bardzo. Kiedyś wizyty 
w poradni były rzadsze, głównie 
to w szkole sugerowano rodzi-
com wizytę, bo uczeń sprawiał 
trudności. Inne były wymagania 
jeśli chodzi o oświatę, inna też 
była świadomość rodziców 
i opiekunów, a samo pójście 
do poradni było źle odbierane. 
To się jednak zmieniło, 
zwłaszcza jeśli chodzi o młod-
szych rodziców. Zdarza się, 
że część z nich, będąc uczniami, 
korzystało z pomocy poradni, 
a teraz szuka pomocy dla swoich 
dzieci i nie widzą w tym nic 
nadzwyczajnego. Bardzo dużym 
zainteresowaniem cieszą się 
zajęcia wspomagające rodziców, 
będące formą profilaktyki, 
dzięki którym nabywa się 
umiejętności radzenia sobie 
z dzieckiem czy nastolatkiem 
w różnych sytuacjach. Sporo 
mamy też spotkań z pedagogami 
szkolnymi, nauczycielami i to nie 
tylko wtedy kiedy pojawia się 
konkretny problem. Bycie zna-
komitym matematykiem, czy 

anglistą nie znaczy, że ma się 
wystarczające umiejętności 
wychowawcze w sytuacji, kiedy 
w klasie jest np. troje dzieci 
niepełnosprawnych – słabowi-
dzących, z niedosłuchem, czy 
z dysleksją, itd.

mieliście wpływ na to, jak 
zaprojektować nową poradnię, 
zaadaptować pomieszczenia, 
co będzie wam potrzebne.
– Władze miasta bardzo 
elastycznie podeszły do kon-
cepcji poradni i byliśmy obecni 
na każdym etapie planowania, 
podczas wizji lokalnej, wnosili-
śmy swoje uwagi dla projektan-
tów. To, co robimy w obecnych 
warunkach to już jest dużo, 
jednak możliwości w nowym 
miejscu będą o wiele większe. 
Trzeba pamiętać, że poradnia 
zajmuje się dziećmi praktycz-
nie od urodzenia do czasu 
zakończenia nauki w szkole 
ponadpodstawowej. Obecnie 
musimy dzielić gabinety, 
pracować na zmianę i zdarza 
się, że jeszcze trwają badania czy 
konsultacja z rodzicami i trudno 
je nagle przerwać, choć już czeka 
kolejny uczeń, rodzic czy grupa. 
Z tego względu wszystkie zajęcia 
grupowe są ograniczone z uwagi 
na wielkość pomieszczeń – nie 
możemy przyjąć np. 15 osób, 
a jedynie 5-6. To samo dotyczy 
warsztatów dla rodziców, 
czy nauczycieli. Ponadto 
od niedawna poradnia uzyskała 
status Wiodącego Ośrodka 
Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-

Opiekuńczego, realizując zada-
nia z programu kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 
Rolą poradni jest organizowanie 
wczesnego wspomagania 
rozwoju w wymiarze do 5 godzin 
tygodniowo dla dziecka niepeł-
nosprawnego lub zagrożonego 
niepełnosprawnością. Dotyczy 
to najmłodszych dzieci, czyli 
od urodzenia do rozpoczęcia 
edukacji szkolnej. W ramach 
programu dzieci mogą korzystać 
z rehabilitacji ruchowej, zajęć 
z logopedą, psychologiem czy 
pedagogiem. Mając na uwadze 
również te zadania, zadbaliśmy 
o to, by mogły być realizowane 
z wykorzystaniem całego poten-
cjału, jaki stwarza nowa siedziba. 
Będzie więc wiele ułatwień 
dla osób niepełnosprawnych, 
miejsce dla karmiących mam, 
poczekalnia dla małych dzieci, 
itd.

zwiększenie oferty poradni wiąże 
się też z zatrudnieniem nowych 
osób.
– Mamy nadzieję, że uda 
nam się pozyskać wykwali-
fikowanych specjalistów tak, 
by czas oczekiwania na badania 
i terapię nie był tak odległy 
jak to ma miejsce teraz. Nowa 
siedziba stwarza takie szanse. 
Warto też dodać, że w poradni 
odbywają się praktyki studentów 
wydziałów pedagogicznych, 
psychologicznych, którzy 
niebawem będą szukać pracy. 
Z uwagi na warunki lokalowe, 
praktyki te nie są prowadzone 
w warunkach komfortowych, 
bo uczestniczenie dodatkowych 
osób podczas konsultacji czy 
terapii nie jest wskazane z uwagi 
na standardy badań. W nowych 
pomieszczeniach studenci będą 
mogli obserwować zajęcia, uczyć 
się, korzystając z tzw. weneckie-
go lustra i nie będzie to miało 
wpływu na ich realizację. Rzecz 
jasna polepszy się także komfort 
naszej pracy, która przecież 
polega nie tylko na prowadzeniu 
badań diagnostycznych i zajęć 
terapeutycznych. To także praca 
zespołów orzekających, przygo-
towywanie setek dokumentów 
takich jak orzeczenia, opinie, 
informacje o wynikach diagnoz, 
wzajemne konsultacje w sprawie 
diagnozowanych dzieci, 
prowadzenie dokumentacji. 
W nowym budynku przewi-
dziano miejsca do realizacji tych 
zadań, co znacząco ułatwi nam 
pracę. leszek sobieraj ●

nowe możliwoŚci 
i wyZwAniA 
tyska poradnia psychologiczno-pedagogiczna ZOSTANIE PRZENIESIONA DO bUDyNKU ObOK SZPITALA MEGREZ. 
bęDZIE DWA RAZy WIęKSZA...

Danuta Kozak.
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wyróżnienie dla tyskiego klubu i wyjazd do holandii.

kolarze drudzy 
W polsce!

Ekipa KTK Gronie podczas międzynarodowego zlotu w Holandii.
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reklama

jak inForMuje 
górnośląsko-
zagŁębiowska 
Metropolia, 
od września planowana 
jest zMiana cen biletów. 
projekt jest aktualnie 
konsultowany 
ze związkaMi 
zawodowyMi. 
dwucyFrowa inFlacja 
oraz wzrost cen 
paliw o ponad 40% 
w porównaniu 
do zeszŁego roku – 
to czynniki, które 
wpŁywają na rosnące 
koszty Funkcjonowania 
również koMunikacji 
Miejskiej.

– Decyzje o zmianie cen biletów 
nigdy nie należą do prostych. Gdy 
mówimy o szacowanych stratach 
finansowych, to w naszym przy-
padku – jako instytucji publicznej 
– nie mamy na myśli pieniędzy, 
które zostałyby w kieszeni zarzą-
dów przedsiębiorstw komunikacji 
miejskiej. To pieniądze potrzebne 
do tego, by mógł być realizowany 
w pełni rozkład jazdy dla wszyst-
kich linii komunikacji miejskiej, 
z której dzisiaj mogą korzystać 
pasażerowie – wyjaśnia Kami-
la Rożnowska, rzecznik praso-
wy Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii.

Bardzo wysoka inflacja, wzrost 
cen paliw i dodatkowe obciąże-
nie budżetów gmin z powodu 
zmian podatkowych oraz – z dru-

giej strony – chęć utrzymania ak-
tualnej oferty komunikacji miej-
skiej i dalszy jej rozwój, sprawiły, 
że podjęta została decyzja o wpro-
wadzeniu zmian w cenniku ZTM. 
Projekt i zakres tych zmian zo-
stał przedstawiony do konsultacji 
ze związkami zawodowymi.

projekt nowych cen biletów
– Do dyskusji o zmianie cen bile-
tów zawsze podchodzimy ostroż-
nie. Przed ich podjęciem anali-
zujemy jak najwięcej czynników, 
które wpływają na sytuację go-
spodarczą. Zmiany te ograniczy-
liśmy do niezbędnego minimum. 
Propozycję tę przekazaliśmy 
do konsultacji ze związkami za-
wodowymi. Wstępnie planuje-
my, że zmieniony cennik zacząłby 
obowiązywać od września – do-
daje Kamila Rożnowska.

Zmiana cen będzie dotyczyć 
biletów jednorazowych oraz bile-
tów 30-dniowych (tzw. miesięcz-
nych). W każdej sytuacji zmiana 
ceny nie przekroczy wskaźnika 
inflacji i będzie się wahać od 9% 
do 13%. Co ważne: zmiany cen 
nie będą dotyczyć pasażerów, 
którzy z komunikacji korzystają 
regularnie – ceny metrobiletów, 
biletów długookresowych na 90 
i 180 dni oraz abonamentu bile-
tów wieloprzejazdowych nie zo-
staną podniesione.

Wraz z wprowadzeniem tych 
zmian, nie ulegnie zmianie zakres 
czasowy obowiązywania biletów 
– będą umożliwiać podróż wraz 
z przesiadkami przez 20, 40 oraz 

90 minut. W sytuacji ewentual-
nego opóźnienia autobusu/tram-
waju/trolejbusu kontrolerzy będą 
sprawdzać ważność biletu do pla-
nowanego czasu rozkładowego, 
a w momencie przesiadki – ten 
czas będzie rozstrzygany na ko-
rzyść pasażera. Jednocześnie bi-
let „90 minut” będzie upoważniał 
również do przejazdu do końca 
kursu przy podróży jednorazo-
wej.

20 minut za 4,60?
Największa zmiana będzie doty-
czyć papierowych biletów krótko-
okresowych – cena podstawowego 
biletu na 20 minut z możliwością 
przesiadek wyniesie 4,60 zł. Jed-
nak korzystając z biletów elektro-
nicznych, za ten sam bilet zapłaci-
my 4,00 zł, a pasażer korzystający 
z biletu na 80 przejazdów (W80) 
za jedną podróż zapłaci jedynie 
2,50 zł.

Ze względu na zmianę cen bi-
letów jednorazowych, zmieniona 
nieznacznie zostanie cena biletu 
„dziennego” – jednak i tutaj za-
chowana zostanie atrakcyjność tej 
oferty. Jego cena po wprowadzo-
nej zmianie zrówna się z kosztem 
zakupu dwóch biletów 90-minu-
towych w formie elektronicz-
nej, a będzie niższa niż suma cen 
dwóch biletów 90-minutowych 
w formie papierowej.

Ponadto bilet „dzienny” jest 
ważny znacznie dłużej – moż-
na na nim podróżować do godz. 
23:59 dnia, w którym go kupili-
śmy. Oznacza to, że gdyby chcieć 

jeździć na nim bez przerwy, 
to w ciągu dnia możemy na nim 
wykonać piętnaście 90-minuto-
wych podróży o wartości 90 zł, 
które musielibyśmy zapłacić ko-
rzystając tylko z biletów strefo-
wo-czasowych na całą sieć. Do-
datkowo w dni wolne posiadacz 
biletu „dziennego” normalnego 
może w ramach tego jednego bi-
letu zabrać w podróż jeszcze jed-
ną osobę.

w aplikacji taniej
Stale powiększane są kanały 
sprzedaży biletów elektronicz-
nych, ponieważ cieszą się one 
coraz większą popularnością 
wśród pasażerów. Każdego dnia 
ZTM sprzedaje w ten sposób po-
nad 40 tys. biletów. Bilety dostęp-
ne są w sześciu mobilnych apli-
kacjach – autoryzowanej przez 
Metropolię aplikacji Mobilny 
ŚKUP oraz w pięciu aplikacjach 
zewnętrznych: SkyCash, mPay, 
moBiLET, jakdojade, zBiletem.

W najbliższej przyszłości 
wszystkie pozostałe pojazdy zo-
staną wyposażone w nowe au-
tomaty biletowe obsługujące te 
płatności – w pierwszej połowie 
czerwca podpisana została umo-
wa na zakup 1,5 tys. urządzeń. 
Zainstalowanie tych urządzeń 
we wszystkich pojazdach, po-
zwoli zlikwidować sprzedaż bi-
letów przez kierowców.

dużo drożej za jazdę na „na gapę”
Metropolia przeanalizowała wy-
sokość opłat dodatkowych w in-

nych polskich miastach. Obo-
wiązujące w ZTM „kary” były 
jednymi z najniższych w Polsce. 
Niestety, zdarzało się, że pro-
wadziło to również do sytuacji, 
kiedy pasażerowie notorycznie 
jeździli bez biletów, wychodząc 
z założenia, że bardziej opłaca się 
zapłacić na miejscu 120 zł opłaty 
dodatkowej, niż kupować regular-
nie np. bilety 30-dniowe.

Dlatego też dostrzegając pa-
sażerów, którzy odpowiedzialnie 
korzystają z transportu publicz-
nego, a pośrednio są również po-
szkodowani przez te nieuczciwe 
zachowania – Metropolia zde-
cydowała o tym, że opłaty do-
datkowe za jazdę bez ważnego 
biletu powinny być bardziej do-
tkliwe i przeciwdziałać tym nad-
użyciom. Według napływających 
z ZTM informacji opłaty za jaz-
dę na „gapę” wzrosną ze 120 zł 
do nawet 550 zł. Równocześnie 
wprowadzona zostanie możli-
wość obniżenia do 50 zł opłaty 
dodatkowej dla osób, które regu-
larnie (w ostatnich 6 miesiącach 

łączny okres ważności ich biletów 
wyniósł 175 dni) kupowały bile-
ty, ale z różnych innych powo-
dów jechali bez ważnego biletu. 
Celem rozwiązania jest wprowa-
dzenie łagodniejszych zasad dla 
tych osób, które kupują bilety, ale 
w momencie kontroli takowych 
nie mieli i nie mają w stosunku 
do ZTM żadnych zaległości. Po-
zwoli to na obniżenie tym oso-
bom wysokości opłaty dodatko-
wej do maksymalnie 50 zł, tak 
aby nie traktować ich jednakowo 
jak osób, które z premedytacją 
jeżdżą bez biletu. Tacy pasażero-
wie nie będą musieli dodatkowo 
kupować biletu Sieć 180.

Wszystkich zaniepokojonych 
mieszkańców uspokajamy –  pro-
jekt jest dopiero w fazie konsul-
tacji ze związkami zawodowymi, 
a przedstawione powyżej zmiany 
cen biletów to jedynie propozy-
cja. O dalszych zmianach i usta-
leniach związanych ze zmianą 
cen biletów będziemy informo-
wać na bieżąco.
opr. ad ●

sZykuje się podwyżkA
projekt zMian cen biletów W GZM KONSULTOWANy ZE ZWIąZKAMI ZAWODOWyMI.

Od września szykuje się podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej.
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o udziale tyskich 
tancerek z grupy d way 
oF liFe w Mistrzostwach 
świata w san sebastián, 
o przygotowaniach 
do turnieju 
FinaŁowego oraz 
o przygotowaniach 
do wrześniowych 
Mistrzostw europy 
rozMawiaMy z doMiniką 
cybulską-Musz 
– choreograFką tyskiej 
szkoŁy tańca.

Tyskie tancerki pokazały się 
z dobrej strony na mistrzostwach 
świata w Hiszpanii. Natasza Ka-
bus zajęła 4. miejsce konkurencji 
solo jazz i 3. miejsce na świecie 
w konkurencji solo contempora-
ry. Natalia Cieślak zajęła 8. miej-
sce w konkurencji children solo 
jazz, natomiast Maja Cybulska 
uplasowała się na 20. miejscu 
w konkurencji solo jazz i 33. 
miejscu w konkurencji solo con-
temporary.

„twoje tychy: zanim dziewczynki 
pojechały na turniej, musiały 
przebrnąć przez eliminacje 
do mistrzostw polski. ile 
łącznie zajęły przygotowania 
do tanecznych mistrzostw świata?
DOMiNika cyBulSka-
MuSZ: – U nas to działa tak, 
że zaczynamy przygotowania już 
we wrześniu. Wówczas tworzy-
my choreografie i te choreografie 
są na bieżąco „czyszczone”. 
Czyli po prostu pracujemy 
nad techniką, nad wyrazem 
artystycznym, nad wykonaniem 
całej prezentacji. We wrześniu 
zaczęliśmy z choreografią. 
W marcu natomiast odbyły się 
polskie eliminacje do mistrzostw 
świata. W tym roku były one 
w Krakowie. Stamtąd tylko 3 lub 
4 tancerki były predysponowane 
do udziału w mistrzostwach 
świata. Tak odbywa się 
to w każdym kraju. Łącznie 
w Krakowie uzyskaliśmy dużo 
miejsc. Aż 10 prezentacji z naszej 
szkoły uzyskało możliwość 
startu w mistrzostwach świata. 
Niestety, ze względów finanso-
wych i logistycznych, na samym 
turnieju pojawiły się tylko trzy 
nasze podopieczne.

czy to pierwsza sytuacja w historii 
szkoły, w której tancerze, 
na co dzień tańczący w d way of 
Life, brali udział w mistrzostwach 
świata, czy zdarzały się takie 
sytuacje również w przeszłości?
– Nie był to pierwszy raz 
w historii naszej szkoły, gdy nasi 
tancerze brali udział w mistrzo-
stwach świata. Ale pierwszy raz 
w tej federacji. Taniec zawodowy 
ma swoje federacje. Na co dzień 
braliśmy udział w federacji 
International Dance Organisa-
tion, czyli tzw. IDO. Stamtąd 
mieliśmy już kilka nominacji 
do mistrzostw świata. Natomiast 
w federacji Dance World Cup 
znaleźliśmy się po raz pierwszy. 
Udział Mai, Nataszy i Natalii był 
debiutem naszych tancerek w tej 
federacji. Dodam, że to był duży 
przypadek. Nie zaczynaliśmy 
sezonu z nastawieniem na udział 
w tej imprezie. Dopiero teraz 
poznaliśmy tę imprezę, mimo, 
że długo jesteśmy na rynku 
szkół tanecznych, bo już 10 

lat. Ale nigdy wcześniej o niej 
nie słyszeliśmy. Okazała się 
to największa impreza taneczna 
na jakiej byliśmy. Aż 62 kraje 
tam startowały, więc przekrój 
umiejętności był ogromny.

po części udzieliła mi pani 
odpowiedzi na następne pytanie. 
miałem pytać, ile wasza szkoła 
działa na rynku i czy w przeszłości 
mogliście się pochwalić 
podobnymi sukcesami?
– Tańczymy już 10 lat tutaj 
w Tychach. Mamy w swoim 
dorobku tytuł mistrza świata 
innej federacji WADF (World 
Artistic Dance Federation) 
w formacji seniorskiej, czyli tak 
naprawdę najbardziej prestiżo-
wej, bo najciężej jest utrzymać 
tę grupę seniorską. To już 
są tancerze i tancerki powyżej 
17 lat. Dodatkowo możemy się 
pochwalić tytułem wicemistrzów 
w Pucharze Świata w formacji 
dzieci.

kiedy maja, natasza 
i natalia zaczęły swoją przygodę 
z tańcem, by dojść do poziomu 
predestynującego je do udziału 
w mistrzostwach świata?
– To jest kwestia mocno 
indywidualna. Każdy rozwija się 
w swoim tempie. Te dziewczyny, 
które znalazły się już na tych 
mistrzostwach świata, tańczą 
odpowiednio 5, 7 i 9 lat. To jest 
długofalowy proces.

czy w najbliższej przyszłości zbliża 
się jakaś taneczna impreza, którą 
chciałaby się pani  pochwalić?
– Przygotowujemy się teraz 
do mistrzostw Europy, które 
odbędą się w Macedonii 
we wrześniu. Tam prawo 
startu uzyskał nasz duet – Alicja 
Jęczmyk, Lena Ogiela w kategorii 
jazz do lat 12. Alicja Jęczmyk 
również wystartuje w kategorii 
solo jazz do lat 12. oraz Maja 
Cybulska w kategorii solo balet. 
Maja wystartuje w kategorii 
solo balet junior 1, czyli 13-14 
lat. Wylatujemy już 9 września 
do Skopje.

jakich tańców można nauczyć się 
w szkole d way of Life?
– Tańczymy jazz, modern, 
showdance i balet. Na razie 
największe sukcesy zyskujemy 
w jazzie i w modernie. Balet 
to jest wyjątkowo trudna 
kategoria, ale robimy postępy, 
ponieważ Maja uzyskała prawo 
startu w mistrzostwach Europy. 
To jest duży sukces. Mamy 
świetnego szkoleniowca z tańca 
klasycznego, panią Ewelinę 
Kubot-Łącką, ale ona dojeżdża 
do naszej szkoły aż z Kielc 
i może prowadzić zajęcia tylko 
dwa razy w tygodniu, co mocno 
utrudnia rywalizację z dziewczy-
nami ze szkół baletowych.

maja cybulska to pani 
podopieczna?
– To jest podopieczna 
szkoły. My kompleksowo 
kształcimy dziewczynki. Nie 
ma tak, że każda ma jednego 
trenera od jednego stylu. 
Baletem zajmuje się pani Ewelina 
Kubot-Łącka. Prowadzimy także 
przygotowanie fizyczne tancerza. 
Odpowiedzialna jest za to pani 
Klaudia Lorbiecka, czyli trenuje-
my pod kątem tańca wydolność 
i siłę. Zajęcia jazzu prowadzę 
ja i pani Izabela Błędzińska. 
Mamy w ofercie także acro 
tricks. Aby „uformować” tak 
tancerza, by zdobył prawo startu 
na mistrzostwach świata czy 
Europy, potrzebne jest wiele 
bodźców i wytężona praca wielu 
trenerów. Jako szkole zależy nam 
na tym, by nasi podopieczni byli 
jak najlepiej przygotowani pod 
każdym kątem. To nie jest tylko 
jeden konkretny styl, bo tancerz 
musi być wszechstronny 
i zewsząd czerpać.

czy udział podopiecznych szkoły 
d way of Life w mistrzostwach 
świata to pani największy sukces 
w karierze trenerskiej?
– Powiem szczerze, że z roku 
na rok ten sukces się zwiększa. 
Tutaj potwierdzenie znajdu-
ją  moje słowa, że to jest długo-
falowy proces. Bo tak naprawdę 

zaczynaliśmy gdzieś od małych 
konkursów, gdzie zajmowali-
śmy miejsca na podium. Ale 
z każdym rokiem chcemy czegoś 
więcej. Później przyszły starty 
na mistrzostwach Polski. To nie 
było tak, że po pierwszych 
mistrzostwach Polski dosta-
liśmy awans. Dopiero na 4-5 
mistrzostwach nasza szkoła 
zaczęła się liczyć. Teraz jesteśmy 
na takim poziomie, że znajduje-
my się zawsze w czołówce i boją 
się nas. Starty naszych tancerzy 
na turniejach rangi mistrzow-
skiej tylko potwierdzają naszą 
ciężką pracę i sprawiają, że ten 
sukces z każdym rokiem jest 
większy.

dlaczego otworzyła pani szkołę 
tańca?
– Szkołę tańca otworzyłam, 
ponieważ znajduję ogromną 
radość w dzieleniu się swoją 
wiedzą i pasją do tańca z innymi. 
Uwielbiam kontakt z ludźmi 
i lubię robić coś, co jednocześnie 
jest moją pasją.

czy taniec jest pewnego rodzaju 
formą wyrażania siebie, 
szczególnie dla takich dziewczynek 
w okresie dojrzewania, które 
szukają siebie, swojej świadomości 
ciała, kobiecości?
– Jak najbardziej. Taniec 
to jest forma wyrażania 
siebie. Mieliśmy tu już niejedną 
dziewczynkę, która płakała, 
że nie wyjdzie na scenę i się 
wstydziła. Dzisiaj te dziewczynki 
odnoszą największe sukcesy 
w tańcu. Można odnaleźć siebie 
w tańcu, ale oprócz odnalezienia 
siebie, to przede wszystkim 
budowanie wspólnych więzi 
i relacji między rówieśnikami, 
którzy się przyjaźnią i wzajemnie 
wspierają. A połączył ich właśnie 
taniec.

co chciałaby pani przekazać 
osobom, które być może 
przeczytają ten tekst i zdecydują 
się rozpocząć swoją przygodę 
z tańcem?
– Chciałabym powiedzieć, 
że taniec to życie. To taka moja 
maksyma. Jakim jesteś w życiu, 
takim jesteś w tańcu. Taniec 
jest dla wszystkich, nie trzeba 
się niczego wstydzić. Ja też 
buduję tę szkołę tak, aby nikt 
nikogo nie osądzał. Uważam, 
że tworzymy taką fajną taneczną 
rodzinę. Wszystkie chętne osoby 
zapraszam do D Way Of Life.

czym d way of Life różni się 
od innych szkół tańca?
– Na pewno D Way Of Life 
wyróżnia się tym, że przede 
wszystkim tworzymy świetną 
atmosferę i kształtujemy 
wszechstronnie tancerzy. Na-
szym zadaniem i celem nie jest 
tylko zdobywanie wyników. Nie 
trenujemy przez cały rok jednej 
i tej samej choreografii. Skupia-
my się na kształceniu tancerzy 
w elementach tańca jazzowego, 
klasycznego, modern, akrobaty-
ki. Stawiamy na wszechstronny 
rozwój. To czego uczymy buduje 
tancerza i buduje osobę. Myślę, 
że w naszej szkole znajdziemy 
coś więcej niż taniec. Każdy 
znajdzie tutaj coś dla siebie.
rozMawiaŁ: 
arkadiusz dębowski ●

W miniony piątek na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowego w Pa-
procanach odbył się koncert z cy-
klu Muzyczne Wieczory nad Je-
ziorem, podczas którego wystąpił 
duet: mistrz instrumentów perku-
syjnych z Indii Giridhar Udupa 
oraz wirtuoz gitary flamenco 
z Tychów Michał Czachowski.

Piątkowy koncert jest pokłosiem 
projektu Indialucia, który powstał 
w 1999 r. w Indiach wśród nauczy-
cieli i uczniów Akademii Mu-
zycznej w Nagpur. Wzięło w nich 
udział wielu znakomitych muzy-
ków z obu kontynentów. Pomysło-
dawcą, producentem oraz szefem 
artystycznym jest tyski gitarzysta 
Michał Czachowski. Tak samo bo-
wiem, jak na indyjskiej akademii 
23 lata temu, tak w Tychach nad 
Paprocanami rozbrzmiało połą-
czenie dwóch fascynujących sty-
lów muzycznych – muzyki indyj-
skiej oraz flamenco.

Zebrani tyszanie nie tylko 
mogli usłyszeć muzykę tak nie-
codziennych instrumentów jak 
sitar, cajón, ghatam, konnakol 
czy kanjira, ale również zazna-
jomić się z ich historią oraz hi-
storią muzyki indyjskiej i fla-
menco w ogóle. Wirtuoz gitary 
Michał Czachowski robił użytek 
ze strun nie tylko gitarowych.

W najbliższy piątek Miej-
skie Centrum Kultury zaprasza 
na kolejną edycję Muzycznych 
Wieczorów nad Jeziorem. Tym 
razem wystąpią Marcin Pater 
Trio czyli zestawienie akustycz-
nego wibrafonu z elektryczną gi-
tarą basową oraz akustycznym 
kontrabasem przy akompania-
mencie zestawu perkusyjnego. 
To połączenie nadaje zespoło-
wi unikalnego brzmienia, inspi-
rowanego jazzem, jazz-rockiem 
oraz muzyką fusion. 
kp ●

coŚ więcej niż tAniec
sukcesy tyskich tancerek NA MISTRZOSTWAch ŚWIATA W hISZPANII.

Dominika Cybulska-Musz.
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energia hiszpańskiego flamenco i indyjskiego rytmu

indialucia 
nad jeziorem

Uczestnicy koncertu na moment przenieśli się 
z deszczowych Tychów do Hiszpanii i Indii.
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5 sierpnia w Multikinie odbędzie 
się wyjątkowy maraton filmowy, 
bo trwający 714 minut co prze-
kłada się na 12 godzin w fotelu 
kinowym. Śmiałkowie, którzy 
zdecydują się na taką przygodę, 
obejrzą trylogię „Władcy Pier-
ścieni” w rozszerzonych wersjach. 
Maraton rozpocznie się o godz. 
22.00.

Jak przekonuje organizator wy-
darzenia „wakacje to doskonały 
czas na niesamowitą przygodę, 
a najlepiej przeżyć ją w magicz-

nym Śródziemiu wraz z bohate-
rami fenomenalnej trylogii J.R.R. 
Tolkiena. Wszystkie trzy części 
ekranizacji „Władcy Pierścieni” 
zaliczane są do przełomowych 
i najważniejszych filmów w hi-
storii kina”.

Maraton odbędzie się w obu ty-
skich Multikinach. Filmy „Dru-
żyna pierścienia”, „Dwie wieże” 
i „Powrót króla” będą wyświet-
lane z oryginalną ścieżką dźwię-
kową oraz z polskimi napisami. 
kp ●

12 godzin w fotelu kinowym!

maraton 
z pierścieniem
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o probleMach 
logopedycznych u dzieci 
i dorosŁych rozMawiaMy 
z MaŁgorzatą kowalską–
kantyką, tyskiM 
neurologopedą, logopedą, 
oligoFrenopedagogieM, 
specjalistą 
z zakresu koMunikacji 
alternatywnej oraz terapii 
czaszkowo–krzyżowej.

„twoje tychy: na forach 
internetowych pojawiają się 
głosy o braku neurologopedów. 
czy to prawda i dlaczego bywa 
problem z dostępem do was?
– Osób, które skończyły 
logopedię i neurologopedię jest 
sporo. Większość to nauczyciele 
pracujący w przedszkolu albo 
w szkole. Traktują skończenie 
tych kierunków jako dodat-
kowe kwalifikacje, niezbędne 
do zrobienia stopni awansu 
zawodowego, lub jako dodatko-
wą pracę. Natomiast niewielka 
liczba osób utrzymuje się tylko 
z działalności logopedycznej. 
Współpracujemy z placówkami 
oświatowymi lub medycznymi. 
Prowadzimy własne firmy. 
I faktycznie jest nas na Śląsku 
za mało w stosunku do potrzeb.

kiedy rodzic musi przyjść 
do logopedy z maluchem? 
zakładamy, że nie jest to dziecko 
po trudnym porodzie, z wadami 
genetycznymi, czy z zespołem 
aspergera i autyzmem? co matkę/
ojca powinno zaniepokoić 
w zachowaniu czy wyglądzie 
dziecka?
– Dobrze sformułowane pytanie 
– musi przyjść. Prosta odpo-
wiedź – zaraz po porodzie, kiedy 
dziecko ma problem z ssaniem 
piersi lub smoczka, z prawidło-
wym oddychaniem podczas snu 
lub zabawy. Problem jest, kiedy 
maluszek nie reaguje na dźwięki. 
Czasem rodzic lub ktoś 
z rodziny widzi coś niepokoją-
cego u dziecka np. w układzie 
buzi, nosa, ust, języka. Lepiej 
to sprawdzić, wdrożyć postępo-
wanie profilaktyczne i cieszyć się 
zdrową pociechą.

poważnym błędem jest infantylne 
zwracanie do dziecka słowami 
typu: „plosze”, „zwieźiątko” itp. 
to powoduje, że maluch uczy się 
mówić dokładnie w ten sposób. 
ale jakie inne błędy robią rodzice 
i jakie są tego na przyszłość 
konsekwencje?
– Obecnie dochodzi do tego 
jeszcze stosowanie ubogiego 
zakresu językowego przez rodzi-
ców lub opiekunów, dwujęzycz-
ność oraz moje ulubione – błędy 
w żywieniu dziecka.

to znaczy?
– Nie chodzi tu o stosowanie 
diety lub przekarmianie, ale 
o formy pokarmów. Przykładem 
są dzieci karmione nawet 
do okresu pójścia do szkoły 
przez butelkę ze smoczkiem lub 
pokarmami zmiksowanymi. 
Mają one potem olbrzymi 
problem z artykulacją. Znam 
skrajne przypadki dzieci, które 
bełkotały, a rodzice zauważali 

problem w momencie, kiedy 
kończyły one pierwszą klasę 
szkoły podstawowej...

czy to już za późno na naukę 
poprawnego mówienia?
– Nie, nigdy nie jest za późno 
na naukę poprawnego mówienia 
lub ćwiczenia dykcji. W każdym 
wieku można przyjść do logope-
dy, żeby popracować nad swoim 
głosem, lepszą artykulacją lub 
zgłosić się na terapię z powodu 
wady wymowy.

czy zawsze trudny poród 
i niedotlenienie będą powodowały 
w przyszłości problemy 
w mówieniu?
– W bardzo poważnych przy-
padkach dziecko może nigdy nie 
mówić i w przyszłości posługiwać 
się alternatywnymi formami 
komunikacji. Może też mieć 
problem z mówieniem, artykula-
cją oraz oddychaniem. Wszystkie 
dzieci po tak ciężkim porodzie 
mają w mniejszym lub większym 
stopniu problemy z prawidłowym 
rozwojem odruchów np. ssania, 
szukania itp.

i co wtedy?
– W większości przypadków 
wystarczy zastosowanie 
profilaktyki neurologopedycznej. 
To często wystarczy, aby dziecko 
w przyszłości rozwijało się 
prawidłowo. Jest tylko jedno 
„ale”. W tych przypadkach sam 
logopeda nie wystarczy. Musi 
mieć wsparcie ze strony innych 
specjalistów, przede wszystkim 
neurologa i fizjoterapeuty.

często mamy zastanawiają się nad 
odcięciem wędzidełka. co sądzisz 
na ten temat?
– Badanie wędzidełka powinno 
odbyć się zaraz po porodzie. 
Rodzic ma otrzymać informację, 
że maleństwo ma je przykrótkie 
i jakie z tym mogą być zwią-
zane problemy. Wędzidełko 
bierze udział w kształtowaniu 
prawidłowego wymawiania 
poszczególnych głosek. Są dwie 
opcje, jeżeli chodzi o jego pod-
cinanie. Jedna zakłada podcięcie 
zaraz po porodzie. Druga radzi 
poczekać, niech dziecko zacznie 
mówić i wtedy zobaczymy, czy 
będzie to konieczne. W większo-
ści przypadków trzeba jednak 
je podciąć. Im wcześniej, tym 
lepiej. Jest to mniejszy stres dla 
dziecka.

dlaczego urocze, francuskie „r” 
uznawane jest za wadę? czy warto 
ją „naprawiać”?
– Jako logopeda nic bym z tym 
nie robiła. Tylnojęzykowe 
„r” pomaga w nauce języków 
obcych. Ale ze względów śro-
dowiskowych np. wyśmiewania 
się z dziecka przez rówieśników, 
rodzice decydują się na prze-
stawienie sposobu mówienia. 
W tych przypadkach logopeda 
nie dyskutuje z rodzicami. 
Ważniejsze są emocje i relacje 
dziecka z otoczeniem.

powoli przeszłyśmy do wad mowy, 
których wątek już się pojawił. czy 
każdą można „wyprowadzić”?

– W zależności od wieku 
dziecka, główne powody ich 
pojawienia się, to wypadkowa 
wad genetycznych, rozwojowych 
w tym chorób oraz przyczyny 
środowiskowe. O tych proble-
mach napisano wiele książek, 
a i tak praktycy spotykają się 
z nigdzie nieopisanymi przypad-
kami. Odpowiadając na twoje 
pytanie: nie, nie każdą wadę 
mowy (w szerokim rozumieniu) 
da się całkowicie wyleczyć czy 
„wyprostować”. Często nasze 
starania skupiają się na popra-
wieniu komfortu funkcjono-
wania, lub na nie dopuszczeniu 
do regresu. W sumie tak jak 
w fizjoterapii. Nie wszystko 
da się naprawić, ale można 
ograniczyć straty.

a jaka jest najtrudniejsza 
do wyleczenia wada?
– Sama wiesz, że w wielu 
przypadkach wyleczenie lub 
poprawa nie zależy tylko 
od jednostki chorobowej, ale 
od samego pacjenta i jego 
motywacji. Na postęp leczenia 
wpływ ma także rodzina. Jeżeli 
nie mamy wsparcia z ich strony, 
to nie będzie takich efektów, 
jakie można by było osiągnąć 
poprzez terapię i systematyczne 
powtarzanie.

wielu z nas myśli, że z wadą 
mowy pracuje tylko logopeda... 
na ile tobie pomaga 
współpraca z fizjoterapeutą, 
dentystą, laryngologiem, 
neuropsychologiem?
– Nie wyobrażam sobie braku 
współpracy z innymi specjali-
stami. Do tej listy należy dodać 
jeszcze ortodontę, foniatrę, 
neurologa, pediatrę, pedagoga 
specjalnego, psychologa i w wie-
lu przypadkach niezbędnego 
psychiatrę.

pracujesz także z chorymi 
po udarach. ile godzin dziennie 
powinien trwać trening u młodej 
osoby po incydencie, żeby jak 
najszybciej przyniósł efekty?
– Bardzo dobre pytanie. 
Dotyczy to dzieci jak i dorosłych. 
Większość rodzin decyduje 
się na wizytę u logopedy raz 
w tygodniu. Bez ich wsparcia 
efekty będą uzależnione 
od stopnia niepełnosprawności. 
Pracując z pacjentem, pracujesz 
także z najbliższymi. Ćwiczenia 
powinny być powtarzane 
od 3 do 4 razy dziennie, a nawet 
częściej. Ale musimy mieć 
na względzie możliwości rodzi-
ca/rodziny i samego pacjenta 
oraz jego motywację. W wielu 
przypadkach potrzebne jest 
wsparcie neuropsychologa, aby 
pomógł pacjentowi zrozumieć, 
co się z nim stało lub dzieje. 
Wskaże on także na ogranicze-
nia z jakimi musi liczyć się osoba 
po udarze. Natomiast pacjent 
powinien siebie zaakceptować. 
Temat, powiem szczerze, jest 
bardzo złożony i nie da się 
na to odpowiedzieć jednym lub 
dwoma zdaniami.

u osób po np. udarze często 
występuje afazja. w zależności 

od jej typu, tak w uproszczeniu, 
może objawiać się tym, że pacjent 
rozumie nas, a odpowiadając 
używa tych samych sylab, kilku 
zwrotów itp. czasami nie rozumie 
nas. jak się z nim wtedy dogadać?
– Dzięki terapii większość 
chorych z afazją będzie potrafiło 
się porozumieć z otoczeniem 
choćby w minimalnym zakresie. 
U pozostałych, jak ja to nazy-
wam, „wszystkie chwyty są do-
zwolone”. Stosuje możliwe formy 
alternatywnej komunikacji, aby 
pacjent zachował możliwości 
porozumienia się z otocze-
niem. W tych przypadkach 
bardzo ważna jest bezpośrednia 
współpraca z rodzinami. Część 
z nich uczy się nowego sposobu 
komunikowania. Moje doświad-
czenie potwierdza fakt, że jest 
to niewielka grupa. Większość 
odgaduje potrzeby członka 
rodziny lub mu je narzuca, 
nie licząc się z jego stanem 
emocjonalnym.

porozmawiajmy też o chorobie 
parkinsona. pacjent z jej powodu 
mówi powoli, z czasem ciszej 
– gdzie i kiedy jest tu miejsce 
dla logopedy? co robisz poza, 
jak podejrzewam, ćwiczeniami 
oddechowymi? kiedy trzeba zacząć 
terapię?
– Pracując z osobami 
z Parkinsonem wiem jedno: 
że nie ma dwóch takich 
samych przypadków. Miejsce 
dla logopedy jest od samego 
początku. Pracujemy nad tym, 
by opóźnić skutki choroby. 
Tak jak wspomniałaś, poza 
ćwiczeniami oddechowymi, 
ćwiczymy artykulację. Stosujemy 
masaże, żeby poluzować mięśnie 
twarzy, warg i języka. W wielu 
przypadkach trzeba wdrożyć 
terapię związaną z instrukcją 
karmienia.

co jest największym utrudnieniem 
dla logopedy w pracy z ludźmi 
z uszkodzeniem mózgu?
– Nie ma czegoś takiego. Każdy 
przypadek jest wyzwaniem. 
Osobiście nie różnicuję 
pacjentów i sądzę, że większość 
z nas tego nie robi. Rodzaj 
terapii, jej zakres oraz sposób 
prowadzenia są uzależnione 
od diagnozy oraz nawiązanego 
kontaktu z chorym. Określam 
to jako więzi z pacjentem. Każda 
ze stron musi się dobrze czuć 
i widzieć efekty swojej pracy.

jak pracować z pacjentem 
udarowym, który ze względu 
na uszkodzenie mózgu nie widzi 
swoich deficytów (pamięć świeża, 
orientacja w przestrzeni i czasie, 
myślenie abstrakcyjne). więcej, on 
twierdzi, że przecież wszystko jest 
w porządku. czy tu neurologopeda 
coś pomoże, a może to już 
działka tylko i wyłącznie dla 
neuropsychologa? gdzie się obie 
role mieszają, a gdzie oddzielają?
– Faktycznie, tu przede 
wszystkim potrzebny jest 
neuropsycholog. Neurologopeda 
wkracza, jeżeli pacjent będzie 
z nim współpracował. Zmu-
szanie kogoś, praca na siłę nie 
przyniosą oczekiwanych efektów. 

A jest co w tym przypadku robić. 
Większość pacjentów potrzebuje 
pomocy w nauce prawidłowej 
artykulacji, pisaniu, czytaniu, 
liczeniu oraz rozumieniu 
mowy. W takich przypadkach 
współpraca między terapeutami 
jest niezbędna. Powinni tworzyć 
tandem, w którym każdy z nas 
ma swoją „działkę” do pracy. Ho-
listycznie prowadzona terapia da 
efekty. Z doświadczenia wiem, 
że taka forma współpracy rzadko 
występuje. I nie jest to wina 
samych terapeutów tylko braku 
wypracowanego systemu usług.

„mój tato ma stwierdzoną afazję 
ruchową. bardzo mnie dziwi 
oraz jest dla mnie niezrozumiałe 
to, że gdy mówi sobie pod 
nosem albo bez zastanowienia, 
to potrafi powiedzieć nawet 
całe zdanie perfekcyjnie. a jeśli 
mówi coś specjalnie do mnie, 
to musi się zastanowić i składać 
wyrazy/sylaby”. co byś tej osobie 
poradziła?
– To fakt, w afazji ruchowej 
obserwuje się takie zachowania. 
Przyczyny są związane z uszko-
dzeniem ośrodka mowy w części 
korowej mózgu oraz emocjami 
pacjenta, który chce powiedzieć 
coś w sposób perfekcyjny 
i nie popełnić błędu. Pracuję 
z takimi pacjentami już kilka 
lat. Wypracowaliśmy system 
„bez spiny”, czyli „mówisz bez 
zastanowienia” i to działa. Trzeba 
na to jednak czasu i dobrej 
współpracy z pacjentem. Dla 
tej Pani mam jeszcze jedną 
propozycję jak pozbyć się lęku 
przed mówieniem u taty.

mianowicie?
– Śpiewajcie razem znane ojcu 
piosenki. Zobaczycie, ile pamięta 
i jak ładnie mu to wychodzi. 
Nazywam to terapią „biesiadną”. 
Sprawdza się w pracy i daje 
dużo radości, a o to chodzi 
w terapii. Przy okazji chcę 
podkreślić jedną bardzo ważną 
rzecz. Praca z pacjentem czy 
dużym, czy małym, musi mieć 
swój czas. To nie trzy miesiące 
do pół roku. W przypadku 
udaru, choroby Parkinsona 
oraz innych zaburzeń mowy 
terapia powinna trwać dobrych 
parę lat. W udarach mówi się 
o tak zwanych pięciu latach. 
W ciężkich przypadkach terapia 
trwa nawet do końca życia. 
Chodzi o komfort funkcjono-
wania i utrzymania nabytych 
umiejętności.

widzę, że pracując z pacjentem 
nad deficytami ręki wpływam 
na poprawę mowy. wyjaśnij 
proszę na czym ten mechanizm 
polega. czy tylko ta zależność jest 
w przypadku udaru?
– Mówiąc potocznie, to ruch 
jest podstawą nauki. Poznajemy 
świat dzięki temu, że możemy 
się poruszać, dotykać, łapać, 

skakać itp. Ręce pomagają nam 
w mówieniu, pisaniu, rysowaniu 
itp. Najprościej mówiąc: ich 
ruch stymuluje lewą i prawą 
półkulę mózgu. A pamiętajmy, 
że to po lewej stronie znajdują 
się ośrodki mowy. Patrzymy 
na możliwości ruchowe rąk nie 
tylko u osób po udarach, ale 
przede wszystkim u maleńkich 
dzieci. Obserwujemy czy nie 
ma problemu z prawidłowym 
rozwojem ruchowym obręczy 
barkowej. Obecnie mamy z tym 
duży problem, a wystarczy 
wdrożyć fizjoterapię oraz 
profilaktykę logopedyczną, żeby 
wszystko wróciło do normy.

inny pacjent myśli tak: „wychodzę 
z oiom-u. mam dziurkę po rurce 
tracheotomijnej. chcę mówić”. 
tylko... pojawia się problem 
z tworzeniem głosu...
– Pacjenci już na oddziale, 
po wyciągnięciu rurki, powinni 
być uczeni zarówno oddychania, 
jak i przełykania śliny. Praca 
logopedy polega na ćwiczeniach 
oddechowych, artykulacyjnych 
oraz emisji głosu. Głównym 
problemem, na który muszę 
zwrócić uwagę, to aby nie 
przeciążyć głosu podopieczne-
go. Wraz z gojeniem się miejsca 
po zabiegu wszystko powinno 
wrócić do normy. W skrajnych 
przypadkach mamy problemy 
z pełnym powrotem do spraw-
ności.

mam nadzieję, że to rzadkie 
przypadki. ale niektórym 
pacjentom nie usuwa się rurki. 
z czym oni muszą się liczyć pod 
względem logopedycznym?
– Będzie musiał przyzwyczaić 
się do ograniczeń związanych 
z chęcią swobodnego mówienia. 
Najgorsze przypadki to te, w któ-
rych pacjent przestaje mówić 
i nie ma motywacji do pracy. 
Tutaj potrzebna jest pomoc 
psychologa.

i na koniec zapytam przekornie, 
czy fizjoterapeuta z logopedą 
to zgrany team? w jakich 
jednostkach chorobowych daje 
najlepsze efekty?
– To mój najbardziej ulubiony, 
zgrany zespół. Sama wiesz, 
bo współpracujemy. Omawiamy 
przypadek, wymieniamy się 
informacjami, decydujemy 
wspólnie co robimy, każdy 
w swojej działce, ale mając 
na uwadze wzajemne wytyczne. 
Robię to także z fizjoterapeuta-
mi, pracując z tym samym dzie-
ckiem. Efekty są czasami nawet 
po krótkim czasie i nie zależy 
to od jednostki chorobowej. Ra-
czej od naszego zaangażowania 
i dobrej współpracy z rodziną...

dziękuję za pointę i ciekawą 
rozmowę.
rozMawiaŁa: 
alicja badetko ●

rodZic musi chcieć
nie każdą wadę Mowy da się caŁkowicie wyleczyć cZy „WyPROSTOWAć”, ALE MOżNA OGRANIcZyć STRATy.

Małgorzata Kowalska–Kantyka.
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kiedy wArto wykonAć usg piersi?
•  zawsze przy wyczuwalnym guz-

ku w piersi (także u kobiet po-
niżej 40. roku życia lub w ciąży 
i po urodzeniu dziecka)

•  jako badanie profilaktyczne 
(szczególnie u kobiet, u któ-

rych w rodzinie stwierdzono 
raka piersi)

•  przy bolesności lub wyczuwal-
nym guzku w obrębie pachy

•  przy pojawieniu się zmian bro-
dawki sutkowej, zaciągnięciu 
skóry, wycieku z brodawki

•  przy zaczerwienieniu piersi
•  w przypadku zmiany wyglądu 

lub spoistości blizny po zabie-
gach operacyjnych piersi

•  w przypadku implantów piersi
•  po uzyskaniu nieprawidłowego 

wyniku mammografii lub in-
nych badań obrazowych

•  jako uzupełnienie skriningu 
mammograficznego w przy-
padku gęstych piersi

•  przy pojawieniu się zgrubienia 
piersi u mężczyzn
Badania piersi w Zakładzie 

Diagnostyki Obrazowej wyko-
nywane są przez wykwalifiko-
wanych i doświadczonych le-

karzy-specjalistów w dziedzinie 
radiologii i diagnostyki obra-
zowej zajmujących się diagno-
styką piersi. USG wykonywa-
ne są na nowoczesnym sprzęcie 
najwyższej klasy, a opis badania 

zgodny z międzynarodowymi 
wytycznymi wydawany jest jesz-
cze w dniu badania, wraz z dal-
szymi zaleceniami.

Zapraszamy na badania do Za-
kładu Diagnostyki Obrazowej 

Szpitala Megrez przy ul. Edu-
kacji 102 w Tychach w wybrane 
czwartki – tel. do rejestracji: 32 
32 55 150. Koszt USG piersi wraz 
z opisem wynosi 140 zł. ●

Od kilkunastu dni mieszkań-
cy Tychów oraz przejeżdżający 
trasą kierowcy mogli zwrócić 
uwagę na nową, świecącą insta-
lację, jaka pojawiła się na da-
chu Szpitala Megrez. To spe-

cjalny neon w kształcie krzyża, 
który każdego wieczoru roz-
świetla się na cztery strony 
świata i górując nad miastem, 
wskazuje drogę do placówki. 
Dzięki temu, Szpital jako jeden 

z punktów orientacyjnych Ty-
chów będzie jeszcze lepiej wi-
doczny.

Neon imponuje swoim roz-
miarem. Każdy jego bok jest 
szeroki na 2 metry, a jego łącz-

na wysokość ze stelażem osiąga 
prawie 4 metry. Jest także bar-
dzo ciężki – aby go zamontować, 
potrzebne było użycie dźwi-
gu, który wyniósł stelaż wraz 
z urządzeniem na dach bloku 

leczniczego szpitala. Zobaczcie 
zdjęcia – z lotu ptaka prezentu-
je się jeszcze lepiej!

Zapraszamy także do odwie-
dzenia profilu Szpitala Megrez 
na Facebooku, gdzie można zo-

baczyć film z montażu neonu, 
a także śledzić bieżące informa-
cje o funkcjonowaniu placówki 
oraz interesujące materiały z za-
kresu medycyny i dbania o zdro-
wie. ●

nowy neon ZAŚwiecił nA dAchu sZpitAlA

ZAdBAj o swoje Zdrowie.  
ZróB usg piersi w sZpitAlu megreZ

ZakłaD DiagNOStyki OBRaZOWej SZPitala MegReZ OFeRuje MięDZy iNNyMi:

•  badania mammograficzne piersi
•  densytometrię u pacjentów dorosłych (osteoporoza, kontrola składu ciała) oraz dzieci (zaburzenia 

odżywiania, stan po leczeniu onkologicznym, przewlekłej sterydoterapii)
•  badania czynnościowe przewodu pokarmowego (zaburzenia połykania, patologie przełyku i żo-

łądka oraz jelit)
•  specjalistyczne badania radiologii klasycznej takie jak zdjęcia postoralne długie kręgosłupa w przy-

padku wad postawy lub zdjęcia długie kończyn na stojąco w ocenie długości i osi kończyny (wady, 
kwalifikacja do zabiegów ortopedycznych).

Rak piersi to jeden z najczęstszych nowotworów wśród kobiet.

Regularna profilaktyka nowotworowa to jeden z filarów długiego życia.

zd
jęc

ia:
 M

eg
rez

rak piersi to jedna z najczęściej występujących 
chorób nowotworowych u kobiet. wcześnie 
wykryty nowotwór piersi jest uleczalny, 
dlatego warto regularnie sprawdzać stan 
swojego zdrowia w każdyM wieku. zakŁad 
diagnostyki obrazowej szpitala Megrez 
zaprasza wszystkie kobiety na badanie usg piersi. 
badanie jest zupeŁnie bezbolesne, bezpieczne 
i pozwala szybko ocenić ewentualne zMiany.
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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:

Agencja Ochrony zatrudni do pracy w Ty-
chach chętnych emerytów i rencistów, 
więcej informacji pod nr tel. 32 219-25-57
Potrzebna pomoc do ogrodu emeryt, ren-
cista. Tel. 501 429 259
Ochrona Tychy, mile widziane orzeczenie, 
668-085-925
Przyjmę osoby do sprzedawania tel:  576 
949 233

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

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 Wilkowyje działka 797 m2, pod za-
budowę wielorodzinną, blisko lasu, cena 
300.000 zł netto + VAT www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Miedźna Frydek działka 1051 m2, super 
miejsce, blisko lasu, cena 89.335 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Wisła Wielka k. Pszczyny, ul. Cieszyńska, 
działka 1319 m2, piękny widok na jezioro 
i góry. cena 169 000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-110
Tychy, Mikołowska/Studzienna, do sprze-
daży działka dla inwestora o pow. 2099 
m2, cena 799 000 brutto (z VAT) www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy Zwierzyniec, bliźniak, pow. 147,39 
m2, działka 333 m2, stan developerski, 
nowoczesna bryła, fajny układ pomiesz-
czeń, cena 899.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100

Nowa inwestycja deweloperska w Ty-
chach – domy w centrum, ul. Hierow-
skiego. Zapraszamy do biura sprzedaży. 
Nie płacisz 2% PCC www.ASTON.com.pl 
731-713-070
Lędziny, nowoczesny dom wolnostojący 
do wejścia, pow. 252 m2, działka 1033 
m2, cena 1.350.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Tychy Mąkołowiec, dom w zabudowie 
bliźniaczej w wysokim standardzie, 124 
m2 4 pokoje, garaż w bryle budynku 
cena 999.000 zł www.ASTON.com.pl 
728-713-101
Tychy Glinka, dom wolnostojący, pow. 227 
m2, działka 1000 m2, cena 1.350.000 zł 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy Glinka ul. Szuwarków, dom wolno-
stojący z 2021 r., pow. 175 m2, działka 
990 m2, cena 1.900.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-674

Tychy ul. Harcerska, budynek mieszkalno-
usługowy z garażem podziemnym, całko-
wita pow. 536 m2, parking zewnętrzny na 
11 samochodów, podjazd dla inwalidów, 
cena 1 950 000 zł, www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy, 4 Pory Roku, lokal usługowo-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 Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 
Najtaniej i najbardziej dostępnie na 
mieście!

Gabinet masażu Dyplomowany fizjotera-
peuta  512-375 -741

transport:

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

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

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

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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
Informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze, 

został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianej do:

− sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 1940/43 i 1060/43 

o łącznej pow. 1523 m2 położonych w Tychach przy ul. Urbanowickiej.

komunikat

komunikat

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego 

w Tychach przy Pl. Św. Anny 4
powierzchnia parter: 54,10 m2
wyposażony w instalacje: co, wod-kan, elektryczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodle-
głości 49 – o godz. 900
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 11,70 zł/m2
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, iż Prezydent 
Miasta ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, gdy bu-
dynek będzie niezbędny w celu realizacji zadań miasta Tychy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
· wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 16 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 16 sierpnia 2022r. pisemnego zgłosze-
nia przystąpienia do przetargu wraz z:
ü oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie szcze-

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

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

złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności ma-
jątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,

ü 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 prze-
targu. 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 wy-
wieszony 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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hokeiści gks tychy już od ponad tygodnia trenują na lodzie, rozpoczynając ostatni 
okres przygotowań do nowego sezonu polskiej hokej ligi. oto jak widziany byŁ pierwszy 
trening przez obiektyw naszego Fotoreportera.

Tyska Galeria Sportu zaprasza 
na spotkanie z nowym trenerem 
GKS Tychy – Dominikiem No-
wakiem i trenerem bramkarzy 
Andrzejem Bledzewskim. Wy-
darzenie odbędzie się we wtorek 
9 sierpnia o godz. 18.30.

Nowy sezon piłkarskich roz-
grywek I Ligi wzbudził ogrom-
ne nadzieje wśród kibiców GKS 
Tychy na dobry wynik. Drużyna 
przeszła zmiany, a jedną z nich 
jest sztab trenerski. Spotkanie 
z nowymi szkoleniowcami to do-
skonała okazja, by dowiedzieć się, 
jakie mają spojrzenie na futbol, 
a także porozmawiać o planach 
i celach zespołu.

Dominik Nowak został ogło-
szony pierwszym trenerem GKS 

Tychy pod koniec maja tego roku. 
Wcześniej prowadził m.in. Koro-
nę Kielce, Wigry Suwałki, Motor 
Lublin i Flotę Świnoujście. Swoje 
największe triumfy święcił w Mie-
dzi Legnica, z którą w 2018 roku 
awansował do Ekstraklasy oraz 
w tym samym roku znalazł się 
w półfinale Pucharu Polski. Tre-
ner z ekstraklasowym doświad-
czeniem rozbudził apetyty tyskich 
kibiców.

Andrzej Bledzewski to były pił-
karz Ekstraklasy, rozegrał w niej 
łącznie 213 meczów. Występo-
wał w Górniku Zabrze, Szczako-
wiance Jaworzno, Górniku Łęcz-
na i Arce Gdynia. Raz dostąpił 
również zaszczytu gry w repre-
zentacji Polski. Po zakończe-

niu kariery zawodniczej w 2015 
roku, został trenerem bramka-
rzy i pracował kolejno w Gryfie 
Wejherowo, Olimpii Grudziądz, 
GKS Katowice, GKS Jastrzębie 
i Skrze Częstochowa. Po przygo-
dzie w Częstochowie przyszedł 
czas na Tychy. Andrzej Bledzew-
ski zastąpił na stanowisku Toma-
sza Rogalę, związanego z tyskim 
klubem 11 lat.

Wszystkich sympatyków Trój-
kolorowych zachęcamy do wzięcia 
udziału w wydarzeniu. Spotkania 
„twarzą w twarz” z zawodnikami 
czy sztabem szkoleniowym, to za-
wsze okazja do zadania kilku nur-
tujących nas pytań, a także do-
wiedzenia się kilku anegdot zza 
kulis. ad ●

W miniony weekend zespoły I ligi 
rozegrały trzecia kolejkę spotkań. 
Wyjątkiem były drużyny GKS Ty-
chy i Termaliki Bruk-Bet Niecie-
cza, które spotkały się dopiero 
w poniedziałkowy wieczór. Jako, 
że mecz w Niecieczy rozpoczął 

się po zamknięciu tego numeru 
„Twoich Tychów”, relację z niego 
zamieścimy za tydzień.

Pozostałe spotkania 3. kolej-
ki zakończyły się rezultatami: Stal 
– Łęczna 1:0, Ruch – Puszcza 2:0, 
Chojniczanka – Chrobry 0:2, ŁKS 

– Skra 2:1, Podbeskidzie – Katowi-
ce 1:0, Wisła – Arka 1:0, Odra – Za-
głębie 1:4, Resovia – Sandecja 0:0. 
Na czele tabeli znajduje się Zagłę-
bie Sosnowiec, które zgromadziło 
7 punktów; tyle samo mają drugi 
Ruch i trzecia Wisła. ww ●

W miniony piątek rozlosowano 
pary I rundy piłkarskiego Pu-
charu Polski. Zespół GKS Tychy 
na przełomie sierpnia i września 
zmierzy się z III-ligowym Zawi-
szą Bydgoszcz.

Ta informacja szczególnie ucie-
szy kibiców obu zespołów, bo-
wiem sympatyków GKS i Zawiszy 
łączy kibicowska przyjaźń. Choć 
drużyna z Bydgoszczy jeszcze sto-
sunkowo niedawno, bo w 2014 
roku zdobyła Puchar Polski 
i Superpuchar, to jednak póź-
niej przechodziła trudny okres, 
po którym powoli wraca na cen-
tralny szczebel rozgrywek.

– Na pewno dla kibiców będzie 
to bardzo fajne spotkanie. Naszym 
celem jest awans do kolejnej run-
dy, ale jest to Puchar Polski i ni-
kogo nie można lekceważyć. Ze-
spół z Bydgoszczy od kilku lat się 

odbudowuje i robi to z sukcesami. 
Jedynym minusem jest daleki wy-
jazd, ale nie mamy na to wpływu 
– powiedział portalowi gkstychy.
info trener Dominik Nowak.

Mecze tej fazy rozgrywek o Pu-
char Polski rozegrane zostaną po-

między 30 sierpnia a 1 września. 
Wśród meczów I rundy dojdzie 
do śląskiego klasyka Ruch Cho-
rzów – Górnik Zabrze, który 
przed laty elektryzował całą pił-
karską Polskę. 
ww ●

gks rozpoczyna przygodę z Pucharem Polski.
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Specjalizująca się w kolarstwie 
górskim tyszanka Laura Choma 
zajęła czwarte miejsce w mi-
strzostwach Polski MTB XCO 
w Boguszowie-Gorcach. Zawod-
niczki w kategorii juniorek mia-
ły do pokonania prawie 18 km 
(6 okrążeń).

Był to bardzo trudny wyścig, 
rozegrany w ciężkich warunkach. 
Celem Laury Chomy było miejsce 
na podium i choć pojechała bar-

dzo dobrze, musiała się zadowo-
lić czwartą lokatą. 

– Chciałam pojechać po prostu 
najlepiej, jak potrafię i przy tym 
sięgnąć po medal – powiedziała. 
– Podium jednak odjechało tego 
dnia wraz z trójką rywalek, którym 
gratuluję zdobycia medali. Zaję-
łam wywalczone z całej siły i całym 
sercem miejsce tuż za nimi. Mimo 
niedosytu, czuję się bardzo zado-
wolona, bo wiem, że dałam z siebie 

wszystko, jadąc najdłuższy wyścig 
w życiu. Na rowerze czułam się 
tego dnia wspaniale technicznie, 
jakbym latała. Dziękuję każdemu 
za wsparcie i wiarę w moje możli-
wości, szczególnie mojemu dream 
teamowi Choma Racing. Zrobiłam 
w tym roku ogromny progres i nie 
zamierzam na tym poprzestać. Te-
raz czas na krótkie wakacje, a już 
7 sierpnia wracam na start, by wal-
czyć dalej. ls ●

triathlonistka patrycja 
jasińska będzie 
reprezentowaŁa polskę 
i tychy podczas dwóch 
ważnych startów – 
Mistrzostwach świata 
w st. george (utah) 
w ironMan 70.3 oraz 
Mistrzostwach europy 
w duathlonie w bilbao. 
w tyM roku po raz 
pierwszy wywalczyŁa 
obie kwaliFikacje.

„twoje tychy”: jak przebiegała 
rywalizacja o prawo startu w me 
i mŚ?
PatRycja jaSińSka: 
– Podczas majowych mi-
strzostw Polski w duathlonie 
w Czempiniu na dystansie 

10/60/10 wygrałam swoją 
kategorię wiekową K25 i zdoby-
łam kwalifikacje do mistrzostw 
Europy. To był pierwszy sygnał, 
że w tym sezonie stać mnie 
na znacznie lepsze wyniki 
niż do tej pory. Po miesiącu 
wystartowałam w Warszawie 
na dystansie połówki Ironma-
na, gdzie zdobyłam złoty medal 
w swojej kategorii wiekowej. 
Organizatorzy zapytali mnie 
czy chcę slota (przepustka 
na MŚ). Nie odmówiłam... 
Oczywiście decyzja była podję-
ta po wcześniejszej konsultacji 
z moją trenerką – Anna Halską. 
Jeśli chodzi o wyniki, to w tym 
roku zależało mi, żeby złamać 
5 godzin na połówce Ironmana 
i to właśnie osiągnęłam w War-

szawie, gdzie ukończyłam 
zawody w 4 godziny 37 minut.

ten rok przyniósł pani debiut 
w duathlonowych mistrzostwach 
polski i to od razu z tytułem 
mistrzyni polski w kategorii 
wiekowej. po ilu latach startów?
– Po czterech latach startów 
w zawodach triathlonowych. 
Co prawda od dziecka 
interesowałam się sportem, 
w podstawówce trenowałam 
siatkówkę u trenera Krzysztofa 
Pałki, trochę pływałam, a potem 
zainteresowałam się bieganiem. 
Po raz pierwszy wystartowałam 
w triathlonie w 2018 roku w kil-
ku lokalnych imprezach, między 
innymi w Radłowie, Katowicach, 
Tychach i już w pierwszym 
sezonie udawało mi się stawać 
na podium. Potem systematycz-
nie, z roku na rok poprawiałam 
czasy i lokaty. Jednak ten sezon 
pod względem wyników jest 
dla mnie wyjątkowy i bardzo 
mnie zaskoczył, zwłaszcza, 
że kwalifikacje na ME oraz MŚ 
wywalczyłam z pierwszych, a nie 
z kolejnych miejsc. Z miesiąca 
na miesiąc progres jest znaczny, 
w czym spora zasługa mojej 
trenerki Ani Halskiej, dzięki 
której udaje mi się zdobywać 
złote medale i kończyć zawody 
z uśmiechem na twarzy oraz 
w zdrowiu.

po raz kolejny startowała 
pani w radłowie, a niedawno 
w poznaniu.
– Zgadza się, w Radłowie 
startowałam kolejny rok 
z rzędu, bo bardzo lubię te 
zawody. Do pokonania było 
950 m pływania po Zalewie 
Radłowskim, potem na rowerze 
był dystans 45 km i do prze-
biegnięcia 10,5 km. Wychodząc 
z wody, objęłam prowadzenie 
wśród kobiet i utrzymywałam 

tę pozycję do samego końca, 
choć podczas jazdy rowerem 
nie było łatwo z uwagi na silny 
wiatr. Zanotowałam czas 2:21,01 
ze sporą przewagą nad drugą 
zawodniczką. Tydzień później 
pojechałam do Poznania na mi-
strzostwa Polski w triathlonie. 
Jednak z uwagi na to, iż był 
odgórny zakaz pływania w Jezio-
rze Maltańskim, zorganizowano 
duathlon, w którym zajęłam 
drugie miejsce w kategorii 
wiekowej K25.

biega pani również długie 
dystanse, w tym maratony 
i ultramaratony. najciekawsze 
starty?
– Na pewno udział w The Great 
Wall Marathon w Chinach, 
który odbywa się po… Murze 
Chińskim, było to niesamowite 
przeżycie. Przygodę z mara-
tonami zaczęłam od Silesia 
Marathon w 2017 roku, kolejno 
rok po roku przebiegłam 
maraton w Warszawie – 2019, 
Paryżu – 2021 i Rzymie – 2022, 
a jeśli chodzi o ultramaratony, 
to mam trzy na swoim koncie. 
Z roku na rok wydłużałam ich 
dystans: 53 km – Garmin Ultra 
Race, 65 km – Przehyba Trial, 
gdzie przybiegłam jako trzecia 
kobieta na metę, 80 km – Ultra 
Kotlina w Szklarskiej Porębie, 
gdzie zajęłam 6. miejsce wśród 
pań..

kolejną pani pasją jest trekking 
po górach oraz wspinaczka i to ze 
znacznymi osiągnięciami…
– Kocham góry, moja przygoda 
z zaczęła się już w dzieciń-
stwie, od chodzenia z mamą 
po Beskidach, następnie 
zaczęłam jeździć ze znajomymi 
w Tatry, a później odważyłam 
się zdobywać szczyty należące 
do Korony Ziemi, zdobyłam już 
najwyższy szczyty Afryki, czyli 

Kilimandżaro, Europy – Mount 
Blanc i Elbrus oraz Ameryki 
Południowej – Aconcagua. Teraz 
podjęłam decyzję, że skupię 
się na triathlonie, jednak nie 
rezygnuję z mojego dawno 
postawionego sobie celu jakim 
jest zdobycie Korony Ziemi 
przed 30-tką, jako najmłodsza 
Polka.

jest pani trenerką personalną, 
instruktorką fitness i jogi. 
to pomaga?
– Zdecydowanie. Odpowiedni 
trening, czy ćwiczenia jogi 
pozwalają mi rozluźnić ciało, 
co pomaga uniknąć kontuzji. 
Obecnie treningi personalne 
z podopiecznymi prowadzę 
u siebie w domu, a zajęcia fitness 
w jednej z tyskich siłowni.

wszystko się kręci wokół zdrowia, 
bo z wykształcenia jest pani 
położną.
– Tak, skończyłam studia 
położnicze, a w tym roku 
zrobiłam również specjalizację 
ginekologiczno-położniczą. 
Nie pracuję już w szpitalu 

na oddziale, otworzyłam swój 
prywatny punkt pobrań.

a wracając do sportu. jakie plany 
na ten rok?
– Planowałam wystartować 
w triathlonie w Barcelonie, 
na pełnym dystansie Ironmana, 
ale w związku z uzyskaniem kwa-
lifikacji na ME i MŚ, odłożyłam 
ten start na przyszły rok. Teraz, 
po zawodach w Poznaniu, mam 
dwa tygodnie roztrenowania 
i odpoczynku, a potem wracam 
na pełne obroty i zaczynam 
przygotowania do drugiej 
części sezonu, w której czekają 
mnie jeszcze trzy starty. Będzie 
to w sierpniu start w Olsztynie 
na triathlonowym dystansie 
olimpijskim, we wrześniu wyjazd 
do Bilbao na ME, a pod koniec 
października lecę do Utah na MŚ. 
Czego oczekuję? Nigdy nie robię 
wielkich planów wynikowych, 
zakładam sobie realne cele. Kilka 
miesięcy temu o możliwości startu 
w ME i MŚ nawet nie marzyłam, 
a dziś to staje się rzeczywistością.
rozMawiaŁ: 
leszek sobieraj ●

Bardzo dobrze podczas Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży,0 
czyli Letnich Mistrzostw Polski 
w pływaniu juniorów 17-18 let-
nich w Oświęcimiu spisała się 
Wiktoria Radek (MKP Wodnik 
29 Tychy), która zdobyła dwa me-
dale. W zawodach startowało tak-
że dwoje innych podopiecznych 
trenera Marka Mroza z tyskiego 
klubu – Oliwia Gierach i Kamil 
Jaworski.

Wiktoria Radek zdobyła dwa 
medale i dwa szóste miejsca 
w Polsce. Tytuł wicemistrzowski 
wywalczyła na 50 m stylem kla-
sycznym, poprawiając rekord ży-
ciowy 32,68, natomiast na 50 m 
stylem motylkowym zdobyła brąz 
– 28,18. Szóste lokaty wywalczy-
ła na 200 m stylem zmiennym 
(2.23,7 – rekord życiowy) i 200 m 
stylem klasycznym (2.39,0).

Kamil Jaworski zakwalifiko-
wał się do finału A na 50 m sty-
lem klasycznym i zajął 7. miejsce, 
a na 100 i 200 m stylem klasycz-
nym wystąpił w finale B. Oliwia 
Gierach wystąpiła w eliminacjach 
konkurencji 400 m stylem zmien-
nym. ls ●

położnA w triAthlonowej elicie 
patrycja jasińska ZAKWALIfIKOWAłA SIę NA PRESTIżOWE ZAWODy W TRIAThLONIE I DUAThLONIE. 

Patrycja Jasińska zawsze kończy starty z uśmiechem na ustach.

Drugą pasją tyskiej położnej są górskie wspinaczki
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wiktoria radek – dwa razy na podium MP.

medale i rekordy
laura choma czwarta w MP.

satysfakcja i…  niedosyt

Wiktoria Radek z medalem OOM.
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Mimo dobrego występu Laury Chomy w Boguszowie-Gorcach, niedosyt z czwartego miejsca w MP pozostał.
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zaadoptuj mnie  

RM

w tyM Miejscu, we wspóŁpracy 
z wolontariuszaMi tyskiego 
schroniska dla zwierząt prezen-
tujeMy czworonogi, które czekają 
na swoich nowych wŁaścicieli. 
spójrzcie na nich ciepŁo i otwórz-
cie swoje serca i doMy.

Poznajcie Rexa. Rex jest mega pozytywnym psia-
kiem. Z uwagi na krótki ogonek, gdy się cieszy to ca-
łym sobą. W schronisku mówimy o nim pieszczoch, 
bo pieścić chciałby się cały czas i tylko własne zabaw-
ki stawia ponad to, bo wtedy pilnuje ich na każdym 
kroku. Jest to silny psiak, jak przystało na typ buldo-
ga, zatem przyszły opiekun, który ćwiczy crossfit lub 
pakuje na siłce, będzie miał szansę się wykazać. Rex 
ładnie chodzi na szelkach i smyczy. Nie znamy jego 
stosunku do kotów. Do psów też ciężko określić, po-
nieważ na wybiegu Rex z reguły ma przy sobie jakieś 
zabawki i to pochłania wówczas całą jego uwagę. Nie-
stety, z powodu nadmiaru energii byli opiekunowie 
postanowili zamknąć Rexa w kojcu, więc jego życie 

nie było szczęśliwe. Tym bardziej jego pozytywne 
nastawienie zdumiewa mimo tak smutnego życia. 
Jeśli nasz przystojniak przyprawił kogoś o szybsze 
bicie serca, to zapraszamy na wizytę zapoznawczą lub 
spacer z udziałem wolontariuszki. Na żywo chłopak 
zyskuje bardziej niż na zdjęciach. Psiak przebywa 
obecnie w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Ty-
chach. rM ●

cO WieMy O PSie:

iMię: Rex
Wiek: ok. 10 lat
Waga: ok. 20 kg
NR eWiDeNcyjNy: 7638
kaStRacja: tak
kontakt w sprawie adopcji: 605 897 607

reX

Więcej Na WWW.kultuRa.tycHy.Pl

2 sierpnia, wtorek
godz. 16 – ANIMAcJE DLA DZIEcI w plenerze 
na żwakowie – zabawa z Leną bajer (plac za-
baw ul. Nowa)

3 sierpnia, środa
godz. 17 – cyKLIcZNE WARSZTATy dla 
mieszkańców na os. A: Przygoda w naturze 
z Dziką Drogą (Park Górniczy, ul. Andersa 25)

5 sierpnia, piątek
godz. 18 – SPOTKANIE PLANSZÓWKOWE 
(MbP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 20 – MUZycZNE WIEcZORy NAD JE-
ZIOREM – Marcin Pater Trio (OW Paprocany)

6 sierpnia, sobota
godz. 10-14 – PRZyGODA Z TySZAKAMI – 
wycieczka dla dzieci w wieku 7-13 lat śladami 
tyskich skrzatów (zbiórka przy fontannie z wy-
drami na Rynku)
godz. 11 – cyKLIcZNE WARSZTATy dla 
mieszkańców na os. A: Strefa Zamknięta – Ar-
chery Tag (Park Górniczy, ul. Andersa 25)
godz. 11 – MAPy PAMIęcI – warsztaty pla-
styczne z tłumaczeniem na język ukraiński 
(Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 20.30 – KINO fREELOVE – plenerowa 
projekcja filmu „W co grają ludzie” (ogród McK, 
ul. bohaterów Warszawy 26)

7 sierpnia, niedziela
godz. 12 – DZIEcINIEc TEATRALNy: „La la lal-
ka” – warsztaty prowadzone przez Igę Słupską 
(Teatr Mały, ul. hlonda 1)

godz. 16 – WAKAcyJNy MUZycZNIK: „Podróż 
do krainy tańca” – koncert Sonos Kwartet (Park 
Miejski Solidarności, ul. Edukacji)

8 sierpnia, poniedziałek
godz. 18 – ANDROMEDA – KINO, JAKIE 
ZNAMy: projekcja filmu „Najgorszy człowiek 
na świecie” (Pasaż Kultury Andromeda, pl. ba-
czyńskiego)

lew 23.Vii-22.Viii
będziesz teraz pod korzystnym wpływem Księżyca. 
ciesz się z każdej chwili, rób sobie drobne 
przyjemności i dbaj o zdrowie. Idealny czas 
na urlop.

panna 23.Viii-22.iX
Pora skorzystać ze swojego potencjału i zacząć 
działać. Jak nie teraz, to kiedy? Pamiętaj, moc i siła 
są w Tobie. Koniecznie zadbaj o siebie!

waga 23.iX-23.X
Nadchodzą burzliwe dni. Musisz uzbroić się 
w cierpliwość do swoich współpracowników. 
Ktoś chce ci zaszkodzić. Gwiazdy zadbają jedynie 
o Twoje zdrowie.

skorpion 24.X-21.Xi
Wiele rzeczy będzie się działo poza Twoimi 
plecami. Zachowaj czujność i bądź świadomy, 
a poradzisz sobie z nadciągającymi zdarzeniami. 
Zadzwoń do Raka.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Dobry czas na zaplanowanie wyjazdu. Potrzebu-
jesz odpoczynku i relaksu. Postaraj się znaleźć czas 
tylko dla siebie i to najlepiej daleko od domu.

koziorożec 22.Xii-19.i
Na horyzoncie miłosne uniesienia i romantyczne 
spotkania. Jeżeli jesteś samotny, masz szansę 
poznać miłość swojego życia. Pieniądze 
na horyzoncie.

wodnik 20.i-18.ii
Odpuść sprawy, które cię irytują i drażnią. 
Pamiętaj, że wszystko dzieje się dla Twojego 
najwyższego dobra. Zaufaj życiu i wyjedź 
na wakacje.

ryby 19.ii-20.iii
czas na radykalne decyzje, bądź stanowczy 
i asertywny. W piątek niespodziewana wiadomość 
sprawi ci wielką radość. Księżyc zapowiada miłą 
niespodziankę.

baran 21.iii-20.iV
Ktoś nieustannie myśli o Tobie. Zauważaj znaki, 
nic nie dzieje się bez powodu. Szczęście będzie ci 
sprzyjać. Koniecznie spotkaj się z przyjacielem.

byk 21.iV-21.V
W tym tygodniu będziesz się cieszył 
przychylnością gwiazd. Przypływ gotówki, 
nowe znajomości, pozytywny nastrój – to tylko 
początek nadchodzących zmian. Korzystaj 
z dobrej aury!

bliźnięta 22.V-20.Vi
Przed Tobą wyzwania i trudne decyzje. Jeżeli 
zaufasz bliskiej ci osobie, możesz wiele zyskać. Nie 
bój się ryzyka. Ktoś czeka na wiadomość od ciebie.

rak 21.Vi-22.Vii
Zapowiada się spokojny, melancholijny tydzień. 
będziesz miał skłonności do leniuchowania, 
ogarnie cię ogólna niechęć do pracy i działania.
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871
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horoskop

Hasło z krzyżówki nr 766: 
WAKACJE NA PÓŁMETKU.

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.

7 sierpnia, godz. 16: wakacyjny 
Muzycznik: „podróż do krainy 
tańca” – koncert sonos kwartet, 
park Miejski solidarności
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