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swoje trzydziestolecie tyscy strażacy uczcili podczas dnia bezpieczeństwa – pikniku dla mieszkańców w parku miejskim.
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◆  TyScy POlicjaNci Za-
TRZymali 28–laTka, które-
go w związku z kradzieżą ujął 
pracownik jednej ze stacji paliw. 
Jak się okazało, mężczyzna tan-
kował paliwo do butelek i kani-
strów, a następnie usiłował się 
oddalić bez uiszczenia opłaty. 
Pracownik stacji uniemożliwił 
mu ucieczkę i powiadomił mun-
durowych. Złodziejem okazał się 
28-letni obcokrajowiec. Mężczy-
zna ma na koncie inne kradzie-
że paliwa, a w jednym przypad-
ku do zdarzenia doszło w innym 
mieście województwa śląskiego. 
Zatrzymanemu postawiono kil-
ka zarzutów kradzieży paliwa 
– straty łącznie sięgnęły 3 ty-
siące złotych. Ponadto 28-latek 
usłyszał zarzut posługiwania się 
dokumentem prawa jazdy innej 
osoby. Na wniosek policjantów 
i prokuratora zatrzymany został 
tymczasowo aresztowany. Za po-
pełnione czyny grozi mu nawet 
5-letni pobyt w więzieniu.
◆ DyżuRNy kOmeNDy miej-
Skiej PańSTWOWej STRaży 
POżaRNej Tychy otrzymał 5.08 
zgłoszenie o pożarze samocho-
du dostawczego na terenie jednej 
z firm przy ul. Serdecznej. Przed 
przyjazdem zastępów straży po-
żarnej pracownicy firmy podjęli 
już akcję gaśniczą, jednak ogień 
ugasili dopiero strażacy. W wy-
niku pożaru częściowo zajęła się 
elewacja pobliskiego budynku 
oraz dach. Na miejsce dodatkowo 
zadysponowana została drabina 
mechaniczna. W wyniku pożaru 
uszkodzone zostały trzy pojaz-
dy oraz budynek warsztatowy. 
Wstępnie starty zostały oszaco-
wane na ok. 200 tys. złotych. Trwa 
ustalanie przyczyn i okoliczności 
powstania pożaru.
◆ Na SkRZyżOWaNiu ul. 
POZiOmkOWej – al. Pił-
SuDSkiegO – ul. jORDaNa 
zderzyły się 4.08 dwa samocho-
dy – opel i nissan. Jedna z osób 
podróżujących nissanem została 
przetransportowana do szpita-
la. Ze wstępnych ustaleń policji 
wynika, że kierowca nissana wy-
konując manewr skrętu w lewo 
z al. Piłsudskiego w ul. Jordana, 
wymusił pierwszeństwo na jadą-
cym w kierunku terenów prze-
mysłowych kierowcy opla. Dzia-
łania na miejscu trwały ponad 
godzinę.
◆ 4 SieRPNia PRZeD gODZ. 
9 PaTROl STRaży miejSkiej 
zauważył na oznakowanej ścieżce 
rowerowej na ul. Sikorskiego le-
żącą rowerzystkę. Do czasu przy-
jazdu ratowników medycznych 
strażnicy udzielili kobiecie pierw-
szej pomocy. W wyniku upadku 
rowerzystka doznała urazy gło-
wy i ręki. Kobietę przewieziono 
do szpitala.
◆ kieRujący OPlem POTRą-
cił 3.08 Na OZNakOWaNej 
ścieżce ROWeROWej przy 
rondzie Olimpijskim (Wyszyń-
skiego – al. Jana Pawła II – Pa-
procańska – Armii Krajowej) 
kobietę jadącą na hulajnodze. 
Młoda kobieta trafiła pod opiekę 
ratowników medycznych, a na-
stępnie z obrażeniami głowy zo-

stała przewieziona do szpitala. 
Ze wstępnych ustaleń policji wy-
nika, że kierowca opla nie ustą-
pił jej pierwszeństwa. Na czas 
działań lewy pas w kierunku 
centrum miasta był częściowo 
zablokowany, a działania służb 
na miejscu trwały około półto-
rej godziny.
◆ W miNiONym TygODNiu 
POlicja ZaTRZymała kil-
ku PijaNych kieROWcóW. 

Tym razem rekordzistką okaza-
ła się 43-letnia tyszanka, która 
jechała ul. Ciasną skodą fabia. 
Policjanci Wydziału Ruchu Dro-
gowego KMP zatrzymali kobietę 
po tym, jak spowodowała kolizję. 
Miała w organizmie 2,6 promila 
alkoholu.
◆ 2.08 OkOłO gODZiNy 11.35 
Na PaRkiNgu PRZy ul. ka-
TOWickiej kierujący nissanem 
o ukraińskich numerach reje-

stracyjnych podczas cofania na-
jechał na zaparkowanego peugeo-
ta o numerze rejestracyjnym ST 
94…, powodując jego uszkodze-
nie, a następnie oddalił się z miej-
sca zdarzenia. Osoby posiadające 
jakiekolwiek informacje na temat 
tego zdarzenia, proszone są o pil-
ny kontakt telefoniczny lub oso-
bisty: Komenda Miejska Policji, 
al. Bielska 46, pok. 33, telefon 
47/85-512-96. ls ●
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tel. 667 022 090
DyżUR REPORTERA e-mail: redakcja@twojetychy.pl Na Państwa telefony czekamy

we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

W niedzielę, 7 sierpnia po go-
dzinie 16.30 na terenie OW Pa-
procany doszło do wypadku. 
Młody mężczyzna (ok. 26 lat) 
skoczył do Jeziora Paprocańskie-
go „na główkę”. Skok zakończył 
się dla niego poważnym urazem 
kręgosłupa. Z pomocą mężczyź-
nie pospieszyli świadkowie zda-
rzenia, którzy powiadomili dyżu-
rujących na akwenie ratowników 
WOPR Tychy.

Na miejsce wypadku wezwany 
został Zespół Ratownictwa Me-
dycznego, załoga śmigłowca La-
tającego Pogotowia Ratunkowego 
– Ratownik 4 oraz patrol ogniwa 
wodnego policji. Po zaopatrzeniu 
mężczyzny na pomoście został on 
przetransportowany na pobliskie 
boisko gdzie wylądował śmigło-
wiec LPR. W wyniku niefortun-
nego skoku mężczyzna doznał 
paraliżu. Drogą lotniczą poszko-

dowany w ciężkim stanie został 
przetransportowany do szpitala 
w Sosnowcu.

Jako, że tyski akwen – delikat-
nie mówiąc – nie należy do naj-
głębszych (prawdopodobnie nie 
przekracza dwóch metrów głębo-
kości), tego typu sportowe wyczy-
ny są dalece lekkomyślne i naj-
częściej kończą się podobnie, jak 
incydent z niedzieli.
oprac. kp ●

nieodpowiedzialne zachowanie młodego mężczyzny nad jeziorem.

Ostatni skOk

Poszkodowany z urazem kręgosłupa został przetransportowany do szpitala w Sosnowcu.
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Na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul. Jordana opel zderzył się 
z nissanem, którego kierowca wymusił pierwszeństwo.
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Ja, heJter
To będzie felieton wcieleniowy. Postanowiłem bowiem wcielić się w typo-
wego komentatora – internetowego aktywisty, którego jedną z głównych 
pasji (a może jedyną) jest śledzenie postów na facebooku i innych por-
talach, a potem wstawianie pod nimi komentarzy. Sprowokowała mnie 
do tego wizyta na kilku związanych z Tychami grupach facebookowych 
oraz portalach informacyjnych, których w naszym mieście też nie braku-
je. To, co tam przeczytałem, spowodowało, że postanowiłem też zostać 
hejterem. Bo to przecież takie proste i takie fajne…

Zacząłem od wymyślenia sobie tzw. nicka, bo przecież aż tak głupi 
nie jestem, żeby występować w sieci pod własnym imieniem i nazwi-
skiem. Będę hejtował na ostro i szkoda byłoby, żeby mnie ktoś pozwał 
albo wyśmiał. A taką na przykład Zytę Kurtz albo Prawdziwego Polaka 
nikt nie pozwie, bo jak takiego/taką znaleźć? Jeszcze lepiej jest wybrać 
kilka nicków, żeby pod jednym postem można było umieścić choćby 
dziesięć komentarzy, sugerując, że moja opinia jest opinią powszechną 
i podobnie myśli znaczna część społeczeństwa.

Szukam zatem po sieci tematu, który ostatnio dominuje w Tychach 
i łatwo go odnajduję: ITS! Czytając komentarze, domyślam się, że to zło 
wcielone, wymysł Szatana, który dodatkowo jest zdiagnozowanym im-
becylem. No, to jedziemy.

„Co za idiota wymyślił ten ITS?” – piszę. „Kiedyś z dworca na osiedle 
Z jechałem pół godziny, a teraz potrzebuję dwóch godzin” – wywnętrzam 
się jako Tyszanin Grzegorz. Co prawda nie dalej jak wczoraj odwoziłem 
córkę na dworzec PKP na osiedlu A, a stamtąd jechałem odwiedzić kumpla 
na osiedlu Z-1 i cała podróż zajęła mi 27 minut, ale kto mnie sprawdzi? 
Żeby nie wątpliwości, podpisując się jako Andy z Zetu wklejam pod spodem: 
„To prawda, co chwila światła, czerwone za czerwonym, po tym mieście nie 
da się jeździć!!!”. I rozpoczynam lawinę komentarzy, w których dominują 
słowa powszechnie uznane za nieparlamentarne, choć używają ich także 
przedstawiciele parlamentu, więc nie wiem skąd takie określenie.

Byłbym zapomniał! Polacy są szczególnie uczuleni na kwestie mate-
rialne, więc nie mogę nie dopisać: „Pewnie ktoś w urzędzie niezłą kaskę 
przytulił za pozwolenie na to g…”. Tym razem to opinia mieszkańca 
o wdzięcznej ksywce Jan B.

Czytam, że jakieś straszne rzeczy dzieją się ze światłami na Miko-
łowskiej i Oświęcimskiej, więc siadam do auta i próbuję przejechać 
z Mikołowa do Bierunia. Jazda jest dość płynna, zatrzymuję się dwa 
razy – raz, gdy piesi przechodzili przez Mikołowską, a drugi gdy ja-
kiś samochód próbował włączyć się na Oświęcimską z ul. Długiej. Ale 
przecież nie mogę tego napisać, bo uznają mnie za frajera lub „sługusa 
Dziuby”. Wracam zatem przed komputer i piszę: „To jakaś masakra! 
Co 50 metrów trzeba stawać na czerwonym, bo tyle świateł naustawiali.”. 
I jeszcze jako Diana dodaję: „Ale prowizją sobie ktoś kieszenie napchał, 
pewnie jakieś pociotki Dziuby”.

Z racji zawodu dużo jeżdżę po Tychach i nie narzekam, zwłaszcza, 
że mam porównanie z innymi śląskimi miastami. Owszem, zdarzało się, 
że kilka chwil czekałem na wjazd na zapchane rondo, ale trudno, żeby 
w ogóle nie było korków w mieście, w którym zarejestrowanych jest sto 
tysięcy aut. Wiem też, że system ITS nie działa jeszcze tak, jak może 
działać, bo się kalibruje, czyli uczy się tego naszego miejskiego ruchu. 
Mnie, hejterowi nie przeszkadza to jednak, żeby powiesić na systemie 
ostatnie psy, a przy okazji komuś dowalić. Piszę zatem: „To jacyś skoń-
czeni durnie projektowali. Znam się trochę na ruchu drogowym i widzę 
setki (!) błędów. Ale była unijna kasa do wzięcia przez swoich, to zrobili 
takie g…”. Co prawda skończyłem zawodówkę piekarniczą i na drogow-
nictwie znam się tak, jak na fizyce jądrowej, ale kto to sprawdzi?

Zostawmy ITS. Czytam, że w mieście zainstalowano przy przejściach 
dla pieszych specjalne podpórki dla rowerzystów, żeby nie musieli scho-
dzić z jednośladu czekając na zielone. Żona z córką dużo jeżdżą na ro-
werach i chwalą to sobie, ale ja przecież jestem hejterem, więc dalej 
do komputera: „Ciekawe ile ktoś wziął w łapę za te debilne konstrukcje 
przy przejściach dla pieszych? ” – pytam retorycznie jako Hieronim, 
a potem – już jako Diana z Paprocan – sam sobie odpowiadam: „Pew-
nie niemało, bo naustawiali tego pełno. Chyba po to, żeby ludzie się o tę 
blachę potykali”. Ważny jest też wątek polityczny, więc jeszcze jeden 
komentarz: „Dopóki w Tychach rządzić będzie PO, to będziemy mieć 
więcej takich kwiatków”. Wiem, że w Tychach nie rządzi PO, ale może 
ktoś nie wie i uwierzy?

Znajduję jeszcze wątek o zwężaniu ulic. Co prawda kiedyś napisałem 
w komentarzu o idiotach, którzy „zap…ją al. Piłsudskiego z nadmierną 
prędkością”, ale co z tego? Kto mi zabroni teraz się wypowiedzieć w taki 
sposób: „Kretyni pozwężali ulice do jednego pasa i jeździć się nie da! ”. 
Albo: „Jasne, zróbcie wszędzie parkingi, wy buce niemyte. A Tychy były 
kiedyś takim zielonym miastem! ”. A kilka wątków dalej, pod innym 
nickiem wstawiam: „K… co za miasto?! Nie ma gdzie zaparkować, 
a wy sobie łąki kwietne urządzacie! Skandal! ” I tradycyjne: „Nie ko-
szą, kasa zostanie, to się z urzędnikami podzielą! ”, ale to już pod inną 
ksywką, żeby mnie kto o schizofrenię nie podejrzewał.

Ciekawe czy gość, który wynalazł internet, zdawał sobie sprawę, 
że robi coś tak wielkiego także dla medycyny. Wynalazł bowiem cu-
downe lekarstwo na wytłumienie kompleksów, frustracji wynikających 
z nieudanego życia co niektórych użytkowników. wieczorek ●
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gODZiNa „W” W TychachFlash

1 sierpnia, w 78. rocznicę powstania warszawskiego w całym mieście w tzw. godzinę „W” zawyły 
syreny alarmowe. „To symboliczny hołd oddany bohaterom Powstania Warszawskiego. To ważna 
data dla Polaków i istotna jest pamięć o wydarzeniach z sierpnia 1944 roku” – pisał w swoich 
mediach społecznościowych prezydent miasta Andrzej Dziuba. Na placu Baczyńskiego 
w godzinę „W” tyszanie zebrali się pod stumetrową flagą i przy dźwiękach wyjących syren 
wznieśli okrzyk „Cześć i chwała bohaterom”. Wśród obecnych na wydarzeniu można było 
zobaczyć posła Michała Gramatykę czy radne Aleksandrę Pabian i Patrycję Kosowską-
Pawłowicz. Za organizację wydarzenia odpowiadali kibice klubu GKS Tychy, którzy odpalili 
racę i materiały pirotechniczne. – W ten sposób okazujemy nasz szacunek – komentował 
jeden z nich. kp ●
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w czwartek 4 sierpnia 
w 78. rocznicę śMierci 
krzysztoFa kaMila 
baczyńskiego na placu 
iMienia poety odbyŁo się 
nietypowe wydarzenie. 
jarosŁaw jasiński, 
artysta rzeźbiarz 
z bierunia, przez dwa 
dni tworzyŁ popiersie 
poety-żoŁnierza. 
przygotowaŁ również 
kącik z toMikaMi poezji 
oraz… doMowyM 
koMpoteM, ŁagodzącyM 
skutki upaŁu.

Plac z klimatem
– Tychy są miastem mi bliskim 
– mówi artysta. – Niegdyś uczęsz-
czałem tutaj do szkoły, a plac Ba-
czyńskiego znam dobrze. Bardzo 
mi się podoba sposób w jaki ewo-
luował. To miejsce ma swój kli-
mat, który mnie przyciąga.

Miejsc,  które rezonują 
z polem magnetycznym artysty, 
na przestrzeni lat znalazło się 
wiele. Bieruński rzeźbiarz two-
rzył w licznych stolicach i więk-
szych miastach Europy, ale rów-
nież w większości miast polskich. 

– Z placem Baczyńskiego jednak 
jestem dość silnie związany emo-
cjonalnie. To miejsce gdzie cho-
dziłem na randki, spotykałem się 
z przyjaciółmi. Poezję Baczyń-
skiego również bardzo cenię, dla-
tego w tę rocznicę postanowiłem 
stworzyć popiersie poety właśnie 
tutaj, na jego placu.

Lepić ze sobą ludzi
Budulcem, którego używa arty-
sta, jest glina. Każdy, kto kiedy-
kolwiek miał do czynienia z gli-
ną, wie, że ta się lepi, i to właśnie 
lepienie jest procesem podczas 
pracy z gliną. Jarosław Jasiński 
za pomocą gliny nie lepi jed-
nak tylko popiersi, ale przede 
wszystkim lepi między sobą lu-
dzi. – To właśnie kontakt z czło-
wiekiem jest dla mnie bardzo 
ważny, jeśli nie najważniejszy. 
Pracuje w przestrzeni miast, 
aby spotykać ludzi, poznawać 
ich, a niejednokrotnie ze sobą 
łączyć w mnogie interakcje. Tu-
taj na placu Baczyńskiego, czy 
gdziekolwiek indziej, przy moim 
stoliku spotykają się ludzie, roz-
mawiają ze mną, ze sobą nawza-
jem, nawiązują często znajomo-

ści, które dalej są kontynuowane. 
Ci zainteresowani rzeźbą zosta-
wiają swój wkład w moje prace, 
przylepiając swój kawałek gliny. 
Ci zainteresowani moim bohate-
rem podpytują o inspiracje. Spo-
ro osób jest zainteresowanych 
po prostu kontaktem z drugim 
człowiekiem, a łatwiej „zagaić” 
artystę na placu, niż zwykłego 
przechodnia. Jakiś czas temu, 
gdy tworzyłem w Katowicach, 
zainteresowali się mną studenci 
„filmówki”, jeżdżąc za mną z ka-
merami, spotykali inne osoby za-
interesowane filmem, fotografią 
czy sztuką w ogóle i wymieniali 
doświadczenia. Być może w przy-
szłości zaowocuje to współpracą 
przy jakimś projekcie. Lubię łą-
czyć w taki sposób ze sobą ludzi 
– opowiada artysta.

Artysta mobilny
Sam o sobie mówi, że jest arty-
stą mobilnym. Tak też ma opisa-
ny samochód. Jeździ od miasta 
do miasta i rzeźbi. Kogo najchęt-
niej? Innych artystów, zwłaszcza 
muzyków, często też osoby zasłu-
żone dla danych miejscowości, 
postaci historyczne choć stroni 
od polityki i polityków. – Zawsze 
staram się poznać swojego „mo-
dela”. Dla mnie jest to bardzo 
interesujący etap pracy. To gro-
madzenie wiedzy, próba zrozu-
mienia motywacji, a często sa-
mej twórczości mojego bohatera. 
Z Baczyńskim było o tyle łatwo, 
że zaznajomiony z jego twórczoś-
cią jestem od lat, a poza tym wie-
my bardzo dużo o nim samym 
i jego historii. Był człowiekiem 
honoru, bardzo dumnym i świa-
domym swoich umiejętności 
poetyckich. Takiego Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego postaram 
się pokazać.

Jarosław Jasiński wcześniej 
współpracował z Miejską Gale-
rią Sztuki Obok, gdzie znajduje 
się popiersie Józefa Piłsudskiego 
jego autorstwa. Wizerunek poe-
ty i żołnierza również zaistnieje 
w przestrzeni naszego miasta. 
kp ●

BAczyński 
PoWstAWAł nA PLAcu
bieruński artysta NA OCZACh PRZEChODNIóW TWORZył POPIERSIE POLSKIEGO POETy. 

reklama

Jarosław Jasiński zawsze stara się być w cieniu swojej pracy. Nomen omen.
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reklamakondolencje

1 lipca inżynierowie 
ruchu Miejskiego 
zarządu ulic i Mostów 
w tychach otrzyMali 
potężne narzędzie 
do pracy – systeM 
sterowania rucheM its. 
przez najbliższe póŁ 
roku oprograMowanie 
będzie kalibrowane 
do tyskich 
warunków, natoMiast 
już za tydzień 
do dyspozycji 
Mieszkańców zostanie 
oddany portal 
Mieszkańca its.tychy.pl.

ruch znaczony kolorami
Portal został podzielony na 5 za-
kładek: ITS, Portal informacyjny, 
Wyszukiwarka połączeń, Rozkład 
jazdy, Parkingi.

Co się tyczy zakładki ITS 
to do dyspozycji mieszkańca zo-
staje oddana interaktywna mapa 
miasta z licznymi warstwami. 
Warstwa „Natężenie ruchu” czte-
rema kolorami oznaczy sytuację 
na tyskich drogach (czerwony – 
korek, żółty – przejazd spowol-
niony, zielony – przejazd płyn-
ny, czarny – brak danych). Mapa 
pokaże również rozmieszczenie 
znaków zmiennej treści oraz po-
dawanych przez nie informacji. 
Tablice, które już widać w mie-
ście, różnią się rozmiarem. Te 
mniejsze pokazują aktualnie pa-
nujące warunki atmosferycz-
ne, na największych kolorami 
oznaczana jest sytuacja panująca 
na aktualnie na drogach.

Użytkownik będzie mógł rów-
nież zobaczyć na mapie plano-
wane i aktualne roboty drogowe, 

warstwa meteo pokaże szeroko ro-
zumiane informacje środowiskowe 
takie jak; temperatura nawierzch-
ni i powietrza, prędkość i kieru-
nek wiatru, ciśnienie, hałas czy ja-
kość powietrza. Ostatnia, poniekąd 
najciekawsza, warstwa mapy to ka-
mery. Do dyspozycji użytkownika 
zostanie oddanych blisko 700 ka-
mer, które okresowo (mniej więcej 
co minutę) będą robić zdjęcie.

zaplanuj podróż
W zakładce „Portal informacyjny” 
będą zamieszczane wszystkie aktu-
alne informacje dotyczące ruchu 
w mieście i systemu ITS. Wyszu-
kiwarka połączeń pomoże zapla-
nować podróż z dowolnego miej-
sca w Tychach. Algorytm wyszuka 
połączenie najtańsze oraz najszyb-
sze. Co ciekawe będzie wzbogaco-
ny o informacje dotyczące roweru 
miejskiego. Zatem będzie można 
zaplanować podróż za pomocą 
także tego środka transportu. Bez 
względu na to, czy zdecydujemy 
się na autobus, trolejbus czy rower 
miejski, system poda przybliżony 
czas, odległość i koszt przejazdu. 
Dodatkową opcją dla podróż-
nych jest zakładka „Rozkład jaz-
dy”, w której będzie można podej-
rzeć aktualny rozkład komunikacji 
miejskiej dla danego przystanku. 
W ostatniej zakładce „Parkingi” za-
mieszczane będą informacje o na-
pełnieniu stref parkingowych w Ty-
chach, których aktualnie jest 10.

Za zaprezentowanie, jak portal 
działa w praktyce dziękujemy To-
maszowi Kręcichwostowi z Cen-
trum Sterowania Ruchem.
kaMil peszat ●

W najbliższych dniach w trzech 
tyskich dzielnicach organizowa-
ne będą obchody 103. rocznicy 
wybuchu I Powstania Śląskiego, 
połączone ze Świętem Wojska. 
Rozpoczną je piątkowe (12.08) 
uroczystości w Czułowie.

Rozpoczną się one o godz. 17 
mszą św. w czułowskim koście-
le pw. Krzyża Świętego, po któ-
rej uczestnicy obchodów przejdą 
pod pomnik Poległych Powstań-
ców przy ul. Katowickiej. – Za-
praszamy zarówno na mszę, jak 
i uroczystości pod pomnikiem, 
które zaplanowano na godz. 18 
– mówi radny Józef Twardzik, 
który tradycyjnie – wraz z Miej-
skim Centrum Kultury – organi-
zuje powstańcze święto w dziel-
nicy. – Przewidujemy udział 
wojskowej orkiestry oraz kompa-
nii reprezentacyjnej, uroczystość 
będzie przebiegać według cere-
moniału wojskowego – dodaje.

Dwa dni później, w niedzielę, 
14 sierpnia kolejna odsłona odbę-
dzie się w Paprocanach. Po mszy, 

która o godz. 17 odprawiona bę-
dzie w tamtejszym kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
uczestnicy uroczystości zgroma-
dzą się pod tablicą pamiątkową 
na ścianie Przedszkola nr 3 przy 
ul. Paprocańskiej, gdzie złożone 
zostaną kwiaty.

Z kolei w świąteczny po-
niedziałek, 15 sierpnia obcho-
dy przeniosą się do Urbanowic, 
gdzie o godz. 15 rozpocznie się 
uroczystość pod pomnikiem ku 

czci powstańców oraz pomor-
dowanych przez hitlerowskiego 
okupanta. Tego samego dnia Klub 
Turystyki Kolarskiej „Gronie” or-
ganizuje powstańczy rajd rowero-
wy. O godz. 9 wszyscy chętni ko-
larze spotkają się pod Pomnikiem 
Powstańca na pl. Wolności, skąd 
wyruszą w trasę, która zakończy 
się ok. godz. 13 przy tablicy upa-
miętniającej setną rocznicę przy-
łączenia części Górnego Śląska do 
Polski przy ul. Damrota. ww ●

„Weekend z wojskiem” – pod ta-
kim hasłem od 13 do 15 sierpnia 
odbędą się obchody Święta Woj-
ska Polskiego oraz 102. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej na terenie ca-
łego kraju. W Tychach z tej oka-
zji Wojskowe Centrum Rekrutacji 
wraz z Miejskim Centrum Kultu-
ry przygotowują piknik wojskowy 
pod nazwą „Zostań żołnierzem. 
Dobrowolna zasadnicza służba 
wojskowa”, który odbędzie się 
w Tychach na placu pod Żyrafą 
13 sierpnia w godz. 14-18.

Na pikniku będzie można zo-
baczyć nowoczesny sprzęt woj-
skowy, posłuchać wojskowej 
muzyki oraz skosztować, jakże-
by inaczej, wojskowej grochówki. 
Będą atrakcje dla najmłodszych, 
młodzieży i dorosłych. Przewi-
dziano też punkty promocyjne 
i rekrutacyjne, m.in.: Wojsko-
wego Centrum Rekrutacji w Ty-
chach, Jednostki Wojskowej Ko-
mandosów, 5 pułku chemicznego, 
18 batalionu powietrznodesanto-
wego, 13 Śląskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej.

– Będziemy zachęcać do do-
łączenia do nowej formuły służ-
by – dobrowolnej zasadniczej 
służby wojskowej. Każdy będzie 
mógł sprawdzić, jak wiele Woj-
sko Polskie może mu dać i kim 
może zostać w armii. A moż-
liwości jest co niemiara. Służ-
bę można podjąć w każdym za-
kątku Polski i w dowolnie przez 
siebie wybranej specjalności. 
Zostań więc pancerniakiem, pi-
lotem, marynarzem, żołnierzem 
cyberwojsk. Kim tylko chcesz – 

wybór należy do Ciebie – zachę-
ca ppłk Piotr Janosz szef WCR 
Tychy.

Elementem pikniku będzie też 
wystawa tematyczna zorganizo-
wana przez Muzeum śląskiego 
Września 1939 z Tychów. Prze-
widziano konkursy z nagroda-
mi, m.in. konkurs wiedzy woj-
skowej, konkursy strzeleckie 
na trenażerach, maskowanie 
twarzy dla najmłodszych i wiele 
innych atrakcji. 
oprac. kp ●

w czułowie, paprocanach i Urbanowicach.

POwstańcze ObchOdy

do tychów, po pandemicznej przerwie, wraca piknik z okazji Święta Wojska Polskiego.

PrzyJdź POd Żyrafę, 
zOstań ŻOłnierzem

PlaN OBchODóW śWięTa WOjSka

13 SieRPNia, Plac „POD żyRafą”
godz. 13 – uroczysta msza święta za Ojczyznę i żołnierzy w koś-
ciele pw. Świętej Marii Magdaleny
godz. 14 – uroczyste otwarcie pikniku przez Szefa WCR w Ty-
chach i władze miasta
godz. 14–18 – piknik wojskowy, pokazy ciężkiego sprzętu woj-
skowego, wystawy, stoiska promocyjne i rekrutacyjne, koncert 
orkiestry wojskowej, wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich, 
konkursy i zabawy.
godz. 15 – poczęstunek wojskową grochówką.
18.00 – zakończenie pikniku.

Obchody powstańczej rocznicy rozpoczną się w piątek 
pod pomnikiem przy ul. Katowickiej.
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iTS – PODSumOWaNie W licZBach

–  Przebudowano układ drogowy na 39 skrzyżowaniach z syg-
nalizacją świetlną,

– Wybudowano 10 sygnalizacji świetlnych różnego typu
– Wdrożono obszarowy system sterowania ruchem drogowym 
– zarządzanie co najmniej 100 skrzyżowaniami
–  Na sygnalizacjach świetlnych wdrożono priorytet dla pojaz-

dów transportu zbiorowego, a w 172 pojazdach zabudowano 
urządzenia geolokalizacyjne oraz bramki zliczające pasażerów

–  Na sygnalizacjach świetlnych wdrożono priorytet dla po-
jazdów uprzywilejowanych a w 15 pojazdach ratowniczych 
zabudowano urządzenia geolokalizacyjne oraz system 
nawigacyjny

–  Zbudowano podsystem oznakowania o zmiennej treści: łącz-
na ilość znaków różnego typu – 72 szt.

–  Zbudowano podsystem osłony meteorologicznej i monito-
rowania zanieczyszczeń środowiska i pomiaru hałasu. łączna 
ilość stacji różnego typu – 19 szt.

–  Zbudowano podsystem ważenia pojazdów w ruchu. łączna 
ilość stacji – 5 szt. wraz z 10 kamerami pomiarowymi

–  Wyposażono w urządzenia pomiarowe 10 parkingów (55 
kamer detekcji i 196 czujników detekcji zajętości miejsc 
parkingowych)

–  Zabudowano 20 szt. dynamicznych tablic parkingowych 
wskazujących ilość wolnych miejsc parkingowych

–  Dostarczono 12 kompletów ręcznych czytników tablic reje-
stracyjnych i podręcznych urządzeń drukujących, zintegrowa-
nych z parkometrami

–  Zainstalowano 76 niezależnych kamer pomiarowych w ra-
mach podsystemu rozpoznawania

– Zabudowano 39 detektorów Bluetooth
–  Wdrożono podsystem odcinkowego pomiaru prędkości 

na sześciu odcinkach drogowych
–  Wdrożono podsystem rejestracji przejazdu na czerwonym 

świetle w trzech lokalizacjach
– Wdrożono podsystem sterowania oświetleniem ulicznym
– Wdrożono podsystem tablic informacji przystankowej
–  Wdrożono podsystem alarmowy w 172 pojazdach komunika-

cji zbiorowej
–  Podsystem wideo monitoringu: 57 kamer obrotowych, 129 

kamer stacjonarnych, 167 kamer wideodetekcji rowerowej, 
158 kamer wideodetekcji pojazdów,   38 kamer nadzoru 
wizyjnego do wymiany, zabudowa 43 nowych punktów

PortAL mieszkAńcA 
nA ostAtniej Prostej
już w przyszŁyM tygodniu MIESZKAńCy POWINNI OTRZyMAć DOSTęP DO PORTALU ITS.
TyChy.PL
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sŁoneczna pogoda 
zachęca, aby wyjść 
z doMu i zaczerpnąć 
świeżego powietrza. 
to najczystsze 
niechybnie znajduje się 
w lasach, do których 
tyszanie chętnie udają 
się na spacery, wycieczki 
przyrodnicze, a nawet 
kąpiele.

Lasy w granicach Tychów za-
rządzane są przez Nadleśnictwo 
Kobiór, Nadleśnictwo Katowice 
oraz gminę Tychy. – Tereny leś-
ne nad Jeziorem Paprocańskim, 
które de facto figurują jako za-
drzewienie na roli, są zarządzane 
przez gminę Tychy. Gdy tworzo-
no jezioro (zbiornik sztuczny po-
wstał dla potrzeb Huty Paprockiej 
w 1796 roku. W latach 1986–1992 
w zbiorniku przeprowadzono 
zabiegi rekultywacyjne – przyp. 
red.), to powstała wokoło pust-
ka na szerokości 20-30 metrów. 
Na tym gruncie usiały się osiki 
i brzozy. Więc można powiedzieć, 
że Tychy mają swoje lasy, to tak 
w formie ciekawostki – tłumaczy 
Marek Białoń, leśniczy leśnictwa 
Żwaków. – Jedną z podstawowych 
funkcji leśnej gospodarki wielo-
funkcyjnej jest szerokie udo-
stępnienie lasów społeczeństwu 
w celu nauki, odpoczynku i re-
kreacji. Współpraca z młodzieżą 
z okolicznych szkół, organizo-
wanie różnorodnych form kon-
taktu z przyrodą, zarówno przez 
prelekcje, pogadanki jak też po-
byty w lesie, to zadanie na stałe 
wpisane do harmonogramu pra-
cy miejscowych leśników – przy-
pomina

Śmieci to wciąż problem
W ciepłe dni, widać to zwłasz-
cza na wiosnę i latem, ścieżki 
leśne zaludniają się. Zaintere-
sowanie lasami rośnie również 
w okresie jesiennym, kiedy poja-
wiają się grzyby. Amatorzy tych 
przysmaków przemierzają lasy 
wzdłuż i wszerz z kozikami w rę-
kach. Aktualnie, w okresie urlo-
powym, leśny ruch wzmaga się 
głównie weekendami. Niestety 
do niechlubnych praktyk wciąż 
należy pozostawianie odpadów 
i nieczystości w lesie. – Sprząta-
my na bieżąco – mówi leśniczy. 
– W ostatnich latach wzmogły 
się akcje sprzątania lasów, co jest 
świetnym pomysłem i bardzo do-
ceniam starania, ale z żalem mu-
szę przyznać, że liczba śmieci, 
które z lasów wynosimy, pozosta-
je raczej bez zmian. Zawsze po-

wtarzam, że warto zabrać ze sobą 
worek na odpady i nie wyrzucać 
ich na leśnych ścieżkach, bo ro-
bią się z nich dziesiątki kubików 
– dodaje.

Przestrzegamy również przed 
paleniem otwartego ognia w le-
sie. Jest to po prostu zakazane. 
Poza tym, pomimo ostatnich opa-
dów, ściółka leśna jest wysuszona 
i może być łatwopalna. Za wcześ-
nie jest, aby mówić o zagrożeniu 
pożarowym, ale – jak się dowie-
dzieliśmy – aby sytuacja w lasach 
była optymalna, powinno padać 
przynajmniej raz w tygodniu. 
Przez cały dzień.

Pies w lesie na smyczy?
Kodeks wykroczeń jasno stwier-
dza, że „Kto w lesie puszcza luzem 
psa, poza czynnościami związa-
nymi z polowaniem, podlega ka-
rze grzywny albo karze nagany” 
zaś ustawa O lasach informuje, 
że „W lasach zabrania się […] 
puszczania psów luzem”. – Wie-
le osób to dziwi – mówi Jacek 
Wąsiński z Leśnego Pogotowia 
w Mikołowie. – Trzeba pamiętać, 
że w części dostępnych dla nas la-
sów żyją dziki, sarny, jelenie, a na-
wet wilki. Oprócz tego zające, kre-
ty i inna drobna zwierzyna. Należy 
im się w miejscu ich siedlisk bez-
względny szacunek z naszej stro-
ny. Dzikie zwierzęta mogą rów-
nież stanowić zagrożenie dla psa 
puszczonego bez smyczy. Locha 
dzika podczas wychowu młodych 
jest bardzo waleczna. Psy nie pora-
dzą sobie w bezpośrednim starciu 
z taką rozzłoszczoną matką. Nie 
bagatelizujmy instynktu. Nigdy 
nie możemy być w stu procentach 
pewni, czy zapach zająca nie obu-
dzi w naszym psie instynktu ło-
wieckiego i chęci pogoni za zwie-
rzyną – dodaje pan Jacek.

tyskie LoveLasy
W Tychach od lat działa grupa 
miłośników wycieczek leśnych 
Tyskie Lovelasy założona przez 
Annę Nowicką i Grzegorza Błaż-
ka. Organizują oni wycieczki 
leśne, prowadzą warsztaty oraz 
kampanię edukacyjną związaną 
ze zdrowotnym wpływem lasu 
na ciało i umysł ludzki. – Z mi-
łości do drzew i chęci dowie-
dzenia się o nich czegoś więcej, 
ukończyłam roczną szkołę den-
drologiczną oraz dyplomowany 
kurs kąpieli leśnych shinrin yoku 
– przyznaje Anna. – Biorę udział 
w wielu szkoleniach, spotkaniach 
i webinarach o tematyce drzew-
nej i przyrodniczej. Las jest moim 
światem, do którego chciałabym 
wszystkich zaprosić.

Każdy zainteresowany leśną 
wyprawą może skontaktować się 
z Tyskimi LoveLasami (tyskielo-
velasy.pl lub Facebook.com/Ty-
skieLoveLasy), aby wziąć udział 
w nadchodzących wydarzeniach 
leśnych. 14 sierpnia odbędzie się 
leśna wyprawa dla rodzin z dzieć-
mi, dzień później 15 sierpnia 
leśna kąpiel/shinrin yoku, a 22 
sierpnia poranna kąpiel leśna 
w hamakach.

– W zależności od wydarzenia 
pokonujemy trasę do 3 km – tłu-
maczy Anna Nowicka. – Spoty-
kamy się na Paprocanach i tam 
zagłębiamy się w las. Od lat in-
teresuję się terapiami przyro-
dą, które w Japonii przepisywa-
ne są pacjentom przez lekarzy 
pierwszego kontaktu. Na temat 
zbawiennego wpływu lasu pro-
wadzone są badania naukowe. 
Sztuka kąpieli leśnych to nic in-
nego jak powolne odbieranie 
otaczającego świata wszystkimi 
zmysłami, pozbawione cyfro-
wych bodźców zanurzenie się 

w jednocześnie złożoną i har-
monijną atmosferę lasu. Jest 
to coś, co jest w nas od tysięcy 
lat, swego rodzaju kontempla-
cja natury, która została ubrana 
w pewne ramy w latach 80. w Ja-
ponii.  Udowodniono, że trening 
shinrin-yoku wpływa na układ 
odpornościowy, psychikę i cia-
ło. Jest wspomagającą praktyką 
w leczeniu depresji, stanów lę-
kowych, nerwic, zespołów stresu 
pourazowego – przekonuje spe-
cjalistka od leśnych kąpieli.

Wysoka jakość spędzania czasu
Głównym założeniem leśnych ką-
pieli jest intensyfikacja ekspozy-
cji na środowisko leśne – bogate 
w czynniki aerobiologiczne (fi-
toncydy i olejki eteryczne), leśną 
florę bakteryjną (np. mycobac-
terium vaccae), naturalne cechy 
klimatyczne jak wilgotność czy 
nasłonecznienie oraz odbiór na-
turalnych bodźców zmysłowych.

„Czynniki te wspomagają or-
ganizm w procesie relaksacji, re-
generacji po stresie oraz norma-
lizacji parametrów życiowych 
związanych z pobudzeniem 
współczulnego układu nerwo-
wego, jak ciśnienie krwi, tętno, 
poziom glikemii czy procesy od-
pornościowe. Szereg wyników ba-
dań naukowych wskazuje na jej 
użyteczność jako jednej z tech-
nik terapeutycznych” – czytamy 
w pracy autorstwa Dietera Kotte, 
Qing Li, Won Sop Shin i Andre-
asa Michalsena.

– Przede wszystkim to jest spę-
dzanie czasu o wysokiej jakości. 
To jest danie sobie chwili na za-
trzymanie się w świecie, który 
z dnia na dzień przyspiesza. My-
ślę, że każdemu z nas przyda się 
taka leśna chwila wytchnienia 
– dodaje Tyska Lovelaska. kp ●

schronisko dla 
zwierząt w tychach jest 
czynne caŁodobowo. 
jak dokŁadnie wygląda 
praca schroniska? 
czy podczas wakacji 
więcej zwierząt 
jest porzucanych? 
ile zwierząt jest 
adoptowanych? jak 
wyglądają procesy 
adopcyjne? odpowiedzi 
na te pytania 
poszukaliśMy u źródŁa.

schronisko podczas wakacji
– Pracownicy są dostępni dla 
zwierzaków przez całą dobę 
– mówi Katarzyna Bortel z tyskie-
go schroniska. Godziny odwie-
dzin w okresie wakacyjnym pozo-
stają bez zmian. Zwierzęta można 
odwiedzać od godz. 9 do godz. 
17 oraz od 12 do 16 w weekendy 
i święta. W tych godzinach moż-
na udać się na wspólny spacer 
z pieskiem wraz z opiekunem. 
– Na chwilę obecną w naszym 
schronisku znajdują się 34 pieski 
i 18 kotków – dodaje Katarzyna 
Bortel.

Adopcja po urlopie
Dużym zainteresowaniem wśród 
tyszan cieszą się małe kotki. Nie-
co mniejszym powodzeniem cie-
szą się te starsze koty i psy. Jak 
to dokładnie wygląda liczbowo? 
– W ubiegłą sobotę wystawiali-
śmy dziewięć małych kociaków 
do adopcji i wszystkie już zna-
lazły nowe domy. Starsze koty 
mają troszeczkę gorzej. Jeśli cho-
dzi o adopcję piesków, to ostat-
nio również jeden psiak znalazł 
swój nowy dom – opisuje wo-
lontariuszka tyskiego schroni-
ska. Adopcje w tyskim schronisku 
działają cały czas, bez względu 
na okres wakacji. – Obecnie lu-
dzie myślą o urlopach i adopcja 
im w tym momencie koliduje. 
Uważam, że będzie więcej chęt-
nych do przygarnięcia zwierzaka 
we wrześniu – dodaje Katarzyna 
Bortel.

nie jesteśmy przechowalnią
– Właścicielskich zwierząt nie 
przyjmujemy. Chyba, że to są takie 
przypadki już naprawdę koniecz-
ne, że np. ktoś trafia do szpitala. 
Ale jeżeli ktoś jedzie na wakacje 
i nie ma co zrobić z pieskiem, 
to takich zwierząt nie przyjmu-
jemy – mówi Katarzyna Bortel.

jak zachęcić do adopcji?
– Najpierw trzeba sobie wszystko 
dokładnie rozważyć, czy chce się 
mieć zwierzaka, ponieważ to jest 
odpowiedzialność na długie lata. 
Trzeba sobie również odpowie-
dzieć na pytanie czy ma się od-
powiednią determinację. Jeżeli 
chodzi np. o psy, to często trzeba 
korzystać z porad behawiorysty 
czy dużo się uczyć, żeby ich trau-
my, lęki przezwyciężyć. Na pew-
no adopcja musi być procesem 
przemyślanym. Trzeba się do-
brze zastanowić. Nie myśleć tyl-
ko sercem, ale przede wszystkim 
rozumem – opisuje Katarzyna 
Bortel.

Adopcja zwierzęcia z pozo-
ru jest tylko procesem prostym. 
Gdy jakiś pies lub kot ze schro-
niska spodoba nam się, nie wy-
starczy jednak tylko zabrać go 
ze sobą do domu. Pamiętać na-
leży, aby adopcja była czymś wię-
cej niż chwilowym zauroczeniem 
zwierzęciem. Aby była mądrą de-
cyzją, wynikającą z chęci posia-
dania czworonożnego przyjacie-
la w naszym domu.

– Gdy już człowiek jest goto-
wy na adopcję, wtedy zapraszamy 
do nas do schroniska, żeby po-
znał zwierzaki. Zabieramy po-
tencjalnego właściciela na tzw. 
spacer adopcyjny, potem robimy 
wizytę adopcyjną w domu i jeśli 
wszystko pójdzie dobrze, to pod-
pisujemy umowę adopcyjną. Jeże-
li chodzi o kotki, to procedura jest 
nieco skrócona i prostsza – wień-
czy Katarzyna Bortel.

Więcej zgubionych psów
Wakacje są czasem beztroski. 
Niektórzy ludzie korzystają 
z uroków lata w pełni i potra-
fią zgubić klucze z mieszkania, 
dokumenty, a zdarza się na-
wet, że gubią swoje zwierzęta. 
– Na pewno latem więcej pie-
sków się gubi – mówi Katarzyna 
Bortel. – Weekendowo obserwu-
jemy takie zguby. Np. w piątek 
do nas jakiś piesek trafia jako 
porzucony, a w poniedziałek jest 
już odbierany. Wydaje mi się, 
że jest tego mniej niż było w la-
tach wcześniejszych, że świado-
mość ludzi troszeczkę rośnie. 
Traktują zwierzęta jako członka 
swojej rodziny. Wiele miejsc ofe-
ruje wakacyjny pobyt ze zwie-
rzakiem, warto takiego miejsca 
poszukać – dodaje.
arkadiusz dębowski ●

LAsy, Wycieczki, kąPieLe...
zachęcaMy DO ODWIEDZANIA POBLISKICh LASóW. 

Leśne kąpiele pozwalają się wyciszyć i zregenerować
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fORTePiaN WRaca Na Plac BacZyńSkiegOFlash
henryk Jan Botor, hanna Derej, Mateusz 
Krzyżowski i wielu innych artystów 
oraz mieszkańców Tychów mogło 
w maju spróbować swoich sił w grze 
na fortepianie zewnętrznym Cadenza, 
który stanął na placu Baczyńskiego. 
– Zainteresowanie było tak duże, 
że razem z zastępcą prezydenta Tychów 
Maciejem Gramatyką i Miejskim Centrum 
Kultury w Tychach zdecydowaliśmy, 
że fortepian wróci do Tychów jeszcze 
w wakacje – napisał w swoich mediach 
społecznościowych prezydent miasta 
Andrzej Dziuba.
Instrument wróci na pl. Baczyńskiego już 
14 sierpnia. Plan wakacyjnych koncertów 
znaleźć można na str. 7 tego wydania 
„Twoich Tychów”. kp ●
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zWierzAkóW
wakacyjne adopcje ZWIERZąT W TySKIM SChRONISKU.

Takie piękne stworzenia można podziwiać w tyskim schronisku.

TZ
UK
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Pierwotnie impreza zaplanowana 
była na koniec lipca, jednak or-
ganizatorzy zdecydowali o zmia-
nie terminu ze względu na zapo-
wiadane spore opady. Niestety 
i w minioną sobotę pogoda nie 
rozpieszczała. Przez cały dzień 
nad Tychami utrzymywały się 
ciemne chmury, z których często 
padał deszcz.

czujemy się bezpieczni
Punktualnie o godz. 14.30 spod 
KM PSP w Tychach wyruszyła 
kawalkada kilkudziesięciu pojaz-
dów strażackich, pojazdów straży 
miejskiej, policji i pogotowia ra-
tunkowego, by przy włączonych 
sygnałach świetlnych i dźwięko-
wych przejechać ulicami miasta 
pod plac „pod Żyrafą”, gdzie Dzień 
Bezpieczeństwa otworzyła wice-
prezydent Tychów Hanna Skoczy-
las. – Zebraliśmy się tutaj, aby kon-
tynuować tyską tradycję, jaką jest 
Dzień Bezpieczeństwa oraz świę-

tować trzydziestolecie Państwowej 
Straży Pożarnej. Z tego miejsca, 
w imieniu swoim i wszystkich 
organizatorów, chciałam podzię-
kować strażakom i ich rodzinom 
za trud, jaki wkładają w codzien-
ną służbę, za poświęcenie i serce, 
ogromny wysiłek. Dzięki nim czu-
jemy się bezpieczni, a gdy jesteśmy 
bezpieczni to jesteśmy szczęśliwi. 
Ostatnie badania pokazały, że ty-
szanie czują się w swoim mieście 
szczęśliwi i pod względem liczby 
szczęśliwych mieszkańców Tychy 
znalazły się na czwartym miejscu 
w całej Polsce. Dziękuję za to stra-
żakom i życzę wszelkiej pomyślno-
ści w imieniu prezydenta miasta 
Andrzeja Dziuby, którego list po-
chwalny składam na ręce komen-
danta Piotra Szojdy.

odblaskowe radne i trumna 
z piratem
Dzień Bezpieczeństwa w Tychach 
organizowany jest od 2013 r. 

Wówczas radne Lidia Gajdas i Ka-
rolina Chemicz-Pałys, zwane 
„odblaskowymi radnymi z Ty-
chów” otrzymały nagrodę Part-
nera Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego za ogromne osobiste 
zaangażowanie w poprawianie 
bezpieczeństwa, wszechstron-
ne i konsekwentne promowanie 
odblasków jako elementów nie-
zbędnych do poprawy bezpie-
czeństwa pieszych i rowerzystów 
oraz akcję „A WIDZISZ – Bądź 
widoczny. Bądź bezpieczny”. 
Gremium konkursowe doceniło 
nieszablonowe, poruszające wy-
obraźnię działania profilaktycz-
ne „Ostatnie pożegnanie pirata 
drogowego”, o którym było głoś-
no w całej Polsce.

– Pierwszy Dzień Bezpie-
czeństwa był podsumowaniem 
wielkiej akcji społecznej, którą 
przeprowadziłyśmy – wspomi-
na radna Lidia Gajdas. – Zdecy-
dowałyśmy się na nieco kontro-
wersyjne metody, aby przemówić 
do wyobraźni uczestników ru-
chu drogowego, m.in. wykorzy-
stałyśmy trumnę, aby pokazać, 
jak kończy się łamanie przepisów 
oraz jazda „na pirata”. Doskona-
le pamiętam, jak odradzano nam 
takie posunięcie, ale podjęłyśmy 
decyzję, że chcemy pokazać do-
sadnie, gdzie leży odpowiedzial-
ność i jakie są konsekwencje bra-

ku wyobraźni. Statystyki wciąż 
jasno pokazują, że poruszanie 
się samochodem jest bardziej 
niebezpieczne, niż samolotem, 
którego tak bardzo się boimy. 
Prawdopodobieństwo śmierci 
w wypadku lotniczym wynosi 
1:29 milionów. Niebezpieczeń-
stwo śmierci podczas wypad-
ku samochodowego jest prawie 
1600 razy większe. Najbardziej 
zagrożeni są oczywiście piesi 
użytkownicy ruchu drogowego. 
Dlatego tak ważne jest noszenie 
odblaskowych elementów odzie-
ży, dzięki którym jesteśmy wi-
doczni z kilkudziesięciu metrów. 
Powtarzam to z uporem mania-
ka, ale to po prostu działa. Wie-
dzą o tym producenci odzieży 
sportowej czy jesienno-zimowej, 
którzy zaczęli stosować elemen-
ty odblaskowe w swoich konfek-
cjach – cieszy się radna.

W tychach coraz lepiej
– Warto zwrócić uwagę na jesz-
cze jedną rzecz. Komisja Euro-
pejska opublikowała wstępne 
dane liczbowe dotyczące śmier-
telnych ofiar wypadków drogo-
wych w roku 2021. Szacuje się, 
że w ubiegłym roku w wypad-
kach drogowych zginęło 19.800 
osób. Oznacza to wzrost o tysiąc 
zgonów (+5 proc.) w porówna-
niu z rokiem 2020. W Tychach 

natomiast, pomimo wzrostu ilo-
ści samochodów z 71 tys. 2013 r. 
do 111 tys. w 2021 r. odnotowali-
śmy najmniejszą ilość wypadków 
oraz wypadków z udziałem pie-
szych od 20 lat. To nie jest przy-
padek, ale efekt prowadzonej po-
lityki przez Miejski Zarząd Ulic 
i Mostów. Na przestrzeni tych lat 
wprowadzono liczne strefy ogra-
niczenia prędkości, wyniesiono 
tarcze przejść dla pieszych, bu-
dowano wyspy azylowe, zawę-
żano jezdnie, doświetlano wer-
tykalnie przejścia, stosowano 
progi zwalniające czy tak zwane 
szykany drogowe. Jest to wynik 
pracy wielu ludzi, którym na-
leżą się podziękowania i nasza 
wdzięczność. Myślę, że powinno 
to wybrzmieć, zwłaszcza teraz, 
gdy wprowadzono jeden z naj-
bardziej zaawansowanych sy-
stemów do sterowania ruchem 
ITS. W naszym 120-tysięcznym 
mieście operujemy technologią, 
jaką stosuje się w wielkich stoli-
cach. Rozwiązania te poprawią 
bezpieczeństwo o kolejne 10%. 
Na różnych forach pojawiły się 
nieprzychylne a często wulgar-
ne komentarze, których autorzy 
przejawiali niebywałą nieznajo-
mość tematu. ITS jest rozwiąza-
niem, które m.in. poprawi bez-
pieczeństwo na ulicach naszego 
miasta. A bezpieczeństwo nas, 

mieszkańców jest najważniejsze. 
I o polepszenie tego bezpieczeń-
stwa będziemy walczyć przy po-
mocy najnowszej technologii jak 
ITS, wydarzeń typu Dzień Bez-
pieczeństwa czy tak prostych roz-
wiązań jak opaska odblaskowa, 
których mamy tysiące do rozda-
nia – podsumowała radna Lidia 
Gajdas.

Atrakcje „pod żyrafą”
Podczas Dnia Bezpieczeństwa 
odbył się również pokaz sprzę-
tu stanowiącego wyposażenie 
jednostek ratowniczych, me-
dycznych i porządkowych. Sy-
mulowano wypadki drogowe, 
w których używano ciężkiego 
sprzętu hydraulicznego czy sy-
tuacje pożarowe. Do dyspozycji 
mieszkańców były liczne stanowi-
ska edukacyjne i symulatory, ale 
też mobilna strzelnica, tory prze-
szkód czy miasteczko rowerowe, 
a nawet miniatury komend straży 
pożarnych zbudowanych z klo-
cków lego. Odbyły się konkursy 
z nagrodami, m.in. hulajnogą 
elektryczną i voucherem na wy-
pożyczenie samochodu. Uczest-
nikom wydarzenia przygrywała 
Orkiestry Wojskowej z Bytomia, 
zaś od godzin wieczornych DJ 
Radla poprowadziła potańców-
kę z utworami disco z lat 80. i 90. 
kaMil peszat ●

BezPieczni i szczęŚLiWi
dzień bezpieczeństwa OBfITOWAł W ATRAKCJE DLA MAłyCh I DUżyCh. 

Kawalkadę, która przejechała przez miasto, prowadził zabytkowy wóz strażacki z początków ub. wieku. Duże zainteresowanie najmłodszych wzbudzała makieta strażackiej komendy zbudowana z klocków lego.

Na placu „pod Żyrafą” nie zabrakło popularnych Tyszaków. Estradowe atrakcje zapewniła orkiestra wojskowa z Bytomia.
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po przewie pandeMicznej na Mapę tyskich 
wydarzeń wróciŁ dzień bezpieczeństwa, 
organizowany przez radną lidię gajdas 
we wspóŁpracy z MiejskiM centruM kultury 
oraz koMendą Miejską państwowej straży 
pożarnej w tychach. w Minioną sobotę na tyszan 
czekaŁo wiele atrakcji z zabytkowyM wozeM 
strażackiM z początku XX wieku na czele. podczas 
wydarzenia świętowaliśMy również jubileusz 
30-lecia państwowej straży pożarnej.
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czytelnicy pytają

śladeM naszych publikacji

W tygodniku miejskim „Twoje 
Tychy”, w numerze 9/745 z 01. 
marca 2022 r. na stronie dru-
giej, znalazł się felieton pt. „Za-
piski z czasów wojny” redaktora 
Wieczorka. W swoim tekście pan 
Wieczorek nawiązuje do postaci 
majora Zygmunta Szendzielarza 
ps. „Łupaszka”, o którym redak-
tor napisał, że „…według świa-
dectw wielu ludzi – robił przed 
laty to samo, co teraz robi Putin: 
napadał, palił wioski, strzelał 
do kobiet i dzieci….”. Odnosząc 
się do tej opinii, w oparciu o au-
torytety naukowe, chciałabym 
w krótkich słowach przedstawić 
sylwetkę polskiego bohatera, ma-
jora Zygmunta Szendzielarza ps. 
„Łupaszka”, jednego z najwybit-
niejszych dowódców partyzan-
ckich podziemia niepodległoś-
ciowego.

Major Zygmunt Szendzielarz 
był zawodowym żołnierzem. 
W opinii z okresu przedwojen-
nego, przygotowanej przez jego 
przełożonych scharakteryzowa-
no go w następujący sposób: Ofi-
cer pełen umiejętności, i polotu 
w służbie. Bardzo obowiązko-
wy, pilny, sumienny. W postępo-
waniu prosty i szczery. W pracy 
energiczny, samodzielny i ambit-
ny (1).

W kampanii wrześniowej po-
rucznik Szendzielarz wsławił się 
jako znakomity dowódca linio-
wy. Nigdy nie tracił zimnej krwi 
i nie ulegał panice. Podczas woj-
ny obronnej 1939 r. przeprowa-
dził swój szwadron przez Wisłę 
pod Magnuszewem bez strat, 
podczas gdy reszta pułku zosta-
ła zupełnie rozbita. Otrzymał 
za to najwyższe polskie odzna-
czenie wojskowe – Order Vir-
tuti Militari (2). Po kampanii 
wrześniowej major Szendzie-
larz nie złożył broni, rozpoczął 
formowanie oddziałów party-
zanckich, które nazwał 5. Bry-
gadą Wileńską AK. Na czele 5. 
Brygady, w każdym etapie jej 
działalności major „Łupaszka” 
przeprowadził dziesiątki uda-
nych akcji zbrojnych przeciw 
niemieckim siłom okupacyj-
nym i kolaboranckim oddzia-
łom litewskim, a także wrogo 
nastawionej partyzantce sowie-
ckiej. Nigdy nie przegrał żad-
nej bitwy. W sumie w latach 
1945-1947 przeprowadził 450 
akcji zbrojnych (3). W efekcie 
tych działań Sowieci wyznaczyli 
wysoką nagrodę za głowę Ma-
jora, którego uważali za jedne-

go z największych swoich wro-
gów (4).

Major Zygmunt Szendzielarz 
był wybitnym dowódcą nie bał 
się trudnych decyzji, nie wyda-
wał nigdy pochopnych rozkazów, 
rozumiał czym jest dowodzenie, 
nie narażał życia podkomend-
nych. Z materiałów historycz-
nych wynika jednoznacznie, 
że Zygmunt Szendzielarz pod-
czas swej działalności niepod-
ległościowej traktował swych 
żołnierzy, jak i mieszkańców 
terenów, na których operował 
– w sposób obywatelski, bez ja-
kichkolwiek uprzedzeń naro-
dowościowych, etnicznych lub 
religijnych. W jego oddziałach 
służyli oprócz katolików także 
żołnierze wyznający wiarę pra-
wosławną (5). Jako dowódcę 
charakteryzowała majora „Łu-
paszkę” konsekwencja i wier-
ność przysiędze, trzykrotnie 
od podstaw, organizował na no-
wym terenie swój oddział, aby 
walczyć o niepodległość Polski 
(6). Badacze dziejów konspira-
cyjnej, podziemnej Wileńszczy-
zny oceniają majora Szendziela-
rza jako jednego z najlepszych, 
a być może najwybitniejsze-
go dowódcę partyzanckiego, 
w skali całej ziemi wileńskiej 
(7). Zarówno sam major Szen-
dzielarz jak i jego podkomend-
ni niejednokrotnie podkreślali 
motywy swojego działania, jako 
życie w wolnej, niepodległej Pol-
sce. W jednej z ulotek autorstwa 
Zygmunta Szendzielarza, wyda-
nej w 1946, major pisał: „…Nie 
jesteśmy żadną bandą, tak jak 
nas nazywają zdrajcy i wyrodni 
synowie naszej ojczyzny. My je-
steśmy z miast i wiosek polskich 
[…] My chcemy, by Polska była 
rządzona przez Polaków odda-
nych sprawie i wybranych przez 
cały Naród, a ludzi takich mamy, 
którzy i słowa głośno nie mogą 
powiedzieć, bo UB wraz z kliką 
oficerów sowieckich czuwa. Dla-
tego też wypowiedzieliśmy walkę 
na śmierć lub życie tym, którzy 
za pieniądze, ordery lub stano-
wiska z rąk sowieckich, mordują 
najlepszych Polaków domagają-
cych się wolności i sprawiedli-
wości.” (8)

Oddziały „Łupaszki” były 
karne i zachowywały dyscypli-
nę wojskową. Dzień był rozpo-
czynany i kończony wspólną 
modlitwą, większość żołnierzy 
nosiła ryngrafy z Matką Boską 
Ostrobramską. Nie pito alkoho-

lu, a jedyną nagrodą za wierną 
służbę jaką otrzymywali żołnie-
rze „Łupaszki” były złote sygnety 
wykonane na zamówienie Majo-
ra (9). Wysokie standardy działa-
nia żołnierzy 5. Brygady Wileń-
skiej AK znajdują potwierdzenie 
nawet w raportach resortu bez-
pieczeństwa z terenu Białostoc-
czyzny czy Warmii i Mazur. 
(10). Sprawne, karne i zdyscy-
plinowane oddziały 5 Brygady 
Wileńskiej AK stanowiły wiel-
kie zagrożenie dla zainstalowa-
nych w Polsce władz sowieckich 
i skutecznie paraliżowały komu-
nistyczny aparat administracyj-
ny oraz broniły ludności przed 
represjami NKWD i UB. Mimo 
powołania specjalnego sztabu 
do likwidacji zgrupowania i za-
angażowania całego wojska, mi-
licji, UB oraz NKWD z Pomorza, 
komunistom nie udało się rozbić 
partyzanckich szwadronów ma-
jora „Łupaszki”.

Tropiony przez jednostki UB 
major Zygmunt Szendzielarz 
został aresztowany 30. czerwca 
1948 r. w Osielcu pod Zakopa-
nem. Podczas pokazowego pro-
cesu Major zachował godną po-
stawę oficera Wojska Polskiego. 
Został stracony 8. lutego 1951 
roku. W 1988 r. prezydent RP 
na uchodźctwie w uznaniu wy-
bitnych czynów z okresu wojny, 
nadał majorowi Szendzielarzowi 
Krzyż Złoty Orderu Virtuti Mili-
tari (11). W roku 1993 sąd III RP 
oczyścił „Łupaszkę” ze wszystkich 
zarzutów stawianych przez ko-
munistów (12). Major Zygmunt 
Szendzielarz został uhonorowa-
ny przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej uchwałą podjętą w 55. 
rocznicę jego śmierci. W ustawie 
przyjętej miażdżącą większością 
głosów (376 posłów za, 47 po-
słów przeciw), oddano Majoro-
wi cześć oraz uznano go za żoł-
nierza zasługującego na pamięć 
i szacunek, wiernego do końca 
Niepodległej Polsce, za symbol 
niezłomnej walki z komunistycz-
nymi siłami bezpieczeństwa (13). 
Po odnalezieniu szczątków nie-
złomnego bohatera, major „Łu-
paszka” został pochowany z ho-
norami, podczas państwowych 
uroczystości pogrzebowych, 
na Wojskowych Powązkach 
24.04.2016 roku (14).
anna syrek ●
przewodnicząca klubu 
gazety polskiej w tychach

dr Jarosław Szarek, https://1. 
ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/
komunikaty/80331,Major-
Zygmunt-Szendzielarz-zaslu-
zyl-na-dobra-pamiec-w-prze-
strzeni-publicznej-Pan.html
dr Joanna Wieliczka Szarkowa, 2. 
„Żołnierze Wyklęci. Niezłom-
ni bohaterowie”, Wyd. AA s.c., 
Kraków 2013, str. 297
Uchwała Sejmu Rzeczypospo-3. 
litej Polskiej z dnia 23 marca 
2006 r. w 55 rocznicę śmierci 
majora Zygmunta Szendzie-
larza „Łupaszki”, dowódcy 5 
Wileńskiej Brygady Armii 
Krajowej”.
Tadeusz Płużański, „Kto za-4. 
mordował Łupaszkę? ”, Ogól-
nopolski Kwartalnik Poświę-
cony Żołnierzom Wyklętym, 
Wyklęci, Nr 1; Wyd. Miles, 
Kraków 2016, str. 95
dr Jarosław Szarek, https://5. 
ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/
komunikaty/80331,Major-
Zygmunt-Szendzielarz-zaslu-

zyl-na-dobra-pamiec-w-prze-
strzeni-publicznej-Pan.html
dr Kazimierz Krajewski, De-6. 
bata: Major Zygmunt Szen-
dzielarz „Łupaszko” – praw-
dziwa historia; Instytut Polski 
Suwerennej; https://www.
youtube.com/watch? v=s_
sE6k2FodA&t=5843s&ab_
channel=InstytutSuwerennej
Tamże7. 
dr Jarosław Szarek, https://8. 
ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/
komunikaty/80331,Major-
Zygmunt-Szendzielarz-zaslu-
zyl-na-dobra-pamiec-w-prze-
strzeni-publicznej-Pan.html
dr Joanna Wieliczka Szarkowa, 9. 
„Żołnierze Wyklęci. Niezłom-
ni bohaterowie”, Wyd. AA s.c., 
Kraków 2013, str. 301
dr Tomasz Łabuszewski, De-10. 
bata: Major Zygmunt Szen-
dzielarz „Łupaszko” – praw-
dziwa historia; Instytut Polski 
Suwerennej; https://www.
youtube.com/watch? v=s_
sE6k2FodA&t=5843s&ab_
channel=InstytutSuwerennej
Tadeusz Płużański, „Kto za-11. 
mordował Łupaszkę? ”, Ogól-
nopolski Kwartalnik Poświę-
cony Żołnierzom Wyklętym, 
Wyklęci, Nr 1; Wyd. Miles, 
Kraków 2016, str. 101
tamże, str. 10212. 
Uchwała Sejmu Rzeczypospo-13. 
litej Polskiej z dnia 23 marca 
2006 r. w 55 rocznicę śmierci 
majora Zygmunta Szendzie-
larza „Łupaszki”, dowódcy 5 
Wileńskiej Brygady Armii 
Krajowej”.
https://dzieje.pl/aktualnosci/14. 
plk-szendzielarz-lupaszka-
spoczal-na-wojskowych-po-
wazkach

od autora:
Szkoda, że w tak obszernej od-
powiedzi na moje dwa zdania 
z felietonu, autorka oparła się 
praktycznie wyłącznie na jedno-
stronnych tekstach publikowa-
nych przez „religijno-patriotycz-
ne” oficyny, a zupełnie pominęła 
choćby monografię dr. Pawła Ro-
kickiego z IPN „Glinciszki i Du-
binki. Zbrodnie wojenne na Wi-
leńszczyźnie w połowie 1944 roku 
i ich konsekwencje we współczes-
nych stosunkach polsko-litew-
skich”, w której autor prezentuje 
odmienną wizję tych wydarzeń. 
Nie ma też w bogatej bibliogra-
fii np. wywiadu, jakiego „Gazecie 
Pomorskiej” (jeszcze zanim zo-
stała ona częścią Orlenu) udzie-
lił prof. Oleg Łatyszonek, histo-
ryk Uniwersytetu w Białymstoku, 
który jednoznacznie wyjaśniał: 
„Szendzielarz spalił dwie wsie 
– Potokę i Wiluki, rozstrzeliwał 
ludzi, z jego rąk ginęły niewinne 
dzieci, kobiety i starcy. (…) Mó-
wiono, że ci, co zginęli, to kolabo-
ranci sowieccy, ale historycy do-
wiedli (jest na ten temat książka 
Pawła Rokickiego z IPN), że Łu-
paszka i jego oddział nie wahali 
się gwałcić i likwidować niewin-
nych ludzi. To wszystko w odwe-
cie za zamordowanie Polaków 
(…).

Miło byłoby też wspomnieć, 
że jednym z dowódców szwa-
dronu w brygadzie Z. Szendzie-
larza był Romuald Rajs „Bury” 
– także czczony przez środowi-
ska, na które powołuje się autor-
ka, co do działań którego wątpli-
wości jest jeszcze więcej.
wojciech wieczorek ●

Policjant z Komendy Miejskiej 
Policji w Tychach asp. Maciej Ku-
ziemski otrzymał odznakę „Ho-
norowego Dawcy Krwi – Zasłu-
żony dla Zdrowia Narodu”. Tyski 
funkcjonariusz pierwszy raz od-
dał krew po przyjęciu do służby 
i nie zamierza przestawać.

Aspirant Kuziemski taką formą 
niesienia pomocy osobom w po-
trzebie zaraził również wielu swo-
ich znajomych i kolegów z policji. 
Przez ponad 15 lat regularnie od-
wiedzał punkty krwiodawstwa, od-
dając łącznie ponad 21 litrów krwi. 
W zawiązku z tym został zapro-
szony do Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Bielsku-Białej, gdzie odebrał od-
znakę „Honorowy Dawca Krwi – 
Zasłużony dla Zdrowia Narodu” 
nadaną przez Ministra Zdrowia. 
Odznaka nadawana jest honoro-
wym dawcom krwi w uznaniu wy-
bitnych zasług na rzecz ratowania 
ludzkiego życia i zdrowia oraz ak-
tywnej działalności w ruchu hono-
rowego krwiodawstwa.

Policjanci często spotykają się 
z sytuacjami, w których życie 
ludzkie bywa zagrożone. Nie-
jednokrotnie pracują w miejscach 
zdarzeń drogowych, w których 
są osoby ranne. W takich przy-
padkach, by ratować ludzkie ży-
cie, często potrzebna jest krew. 
Mundurowi mają tę świadomość, 
dlatego są wśród nich osoby, któ-
re cyklicznie uczestniczą w ak-
cjach honorowego krwiodaw-
stwa. ad ●

ciePłe 
kalOryfery 
latem
– jestem mieszkańcem bloku 
przy ulicy reymonta. mamy 
gorące lato. ze zdumieniem 
odkryłem, że spółdzielnia 
ogrzewa nasze budynki. bardzo 
proszę o wyjaśnienie tej sytuacji, 
bo uważam, że ciepłe kaloryfery 
latem nikomu nie są potrzebne.
ODPOWiaDa WOjciech Są-
Del, zastępca prezesa do spraw 
techniczno-eksploatacyjnych 
Tyskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Oskard”: – Zasada jest dość 
prosta. Jeżeli średnia temperatura 
w ciągu dnia przez kolejne trzy 
dni spadnie poniżej 17 stopni, 
wtedy automatycznie trzeciego 
dnia włącza się centralne ogrze-
wanie, ustawione na odpowied-
nio niskim parametrze. Nie ozna-
cza to oczywiście, że w każdym 
mieszkaniu TSM „Oskard” będą 
ciepłe kaloryfery. Nasi miesz-
kańcy mają możliwość regulacji 
ogrzewania, jak również całko-
witego wyłączenia poprzez za-
kręcenie zaworów termostatycz-
nych przy grzejnikach. Uczciwie 
przyznam, że w ostatnim czasie 
odnotowaliśmy dwa przypad-
ki awarii automatyki pogodo-
wej, przez co system włączył się 
automatycznie. Usterki zostały 
naprawione i działanie systemu 
wróciło do optymalnego stanu. 
Przypomnę, że w okresie zimo-

wym system nie czeka trzech dni 
na włączenie ogrzewania, lecz 
uruchamia się gdy tylko odno-
tuje spadek temperatury poni-
żej ustalonej wartości. Przez cały 
rok automatyka pogodowa steru-
je temperaturą wody w instalacji 
centralnego ogrzewania, a w okre-
sie letnim włącza ogrzewanie, jeśli 
zaistnieją opisane wyżej warunki 
Podsumowując – system działa 
w dwóch wariantach (letnim i zi-
mowym), a każde mieszkanie wy-
posażone jest w zawory termosta-
tyczne do indywidualnej regulacji 
temperatury w lokalu.

kOnserwacJa 
mariny
– ostatnio byłem na spacerze 
na paprocanach i zauważyłem, 
że część przystani kajakowej 
jest wyłączona z użytku. bardzo 
proszę o odpowiedź czym jest 
to spowodowane i kiedy znów 
będziemy mogli z niej korzystać?
ODPOWiaDa maRciN STa-
NicZek, dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji: 
– W ostatnim czasie prowadzi-
liśmy coroczne prace pielęgna-
cyjne polegające na odświeżeniu 
i odmalowaniu przystani kajako-
wej. Prace rozpoczęliśmy 20 lipca 
i w momencie kiedy ten numer 
trafi do druku będą już zapewne 
zakończone. Tego typu konser-
wacja jest elementem corocznego 
planu i uwzględniona jest w na-
szym rocznym budżecie. kp ●

w OdPOwiedzi na felietOn „zaPiski z czasów wOJny”

tyski policjant uhonorowany za oddawanie krwi.

zasłuŻOny 
dla zdrOwia narOdu

Taką honorową odznakę otrzymał 
asp. Maciej Kuziemski.
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W Tychach, obok placu zabaw 
przy ul. Żwakowskiej powstaje 
pierwsze boisko do gry w bule. 
Będzie miało 2 tory o wymiarach 
8 na 15 metrów. Przy boisku sta-
ną także ławki i kosz na śmieci. 
Inwestycja jest realizowana w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego. 
Jej koszt to 77 tys. złotych brutto. 
Prace mają się zakończyć najpóź-
niej do końca września bieżące-
go roku.

Gra w bule (inna nazwa to pe-
tanque) największą sławę i roz-
poznawalność zyskała we Francji, 
jednak grają w nią ludzie na ca-
łym świecie. Nie wymaga żadnego 
dodatkowego przygotowania ani 
specjalistycznych umiejętności. 

Mogą w nią grać zarówno małe 
dzieci jak i osoby starsze.

– Inwestycja ma uatrakcyjnić 
ofertę spędzania wolnego czasu 
w naszym mieście i zachęcić doro-
słych oraz osoby starsze do aktyw-
nego spędzania czasu na świeżym 
powietrzu i korzystania z terenu 
parku. Boisko do gry w bule będzie 
sposobem na integrację mieszkań-
ców i posłuży także nauczycielom 
tyskich szkół do urozmaicenia za-
jęć wychowania fizycznego – wska-
zywał we wniosku jego autor Mi-
chał Kasperczyk. – Proste reguły tej 
gry sprawiają, iż gra ta jest ideal-
ną formą spędzania wolnego cza-
su w gronie rodzinnym i towarzy-
skim – dodał. oprac kp

powstaje boisko do gry w bule. 

POgramy na sublach
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stowarzyszenie 
otwarty śląsk zaprasza 
na pokaz spektaklu 
teatralnego w piątek 
12 sierpnia o godz. 
17 w Mediatece. jest 
to FinaŁ projektu 
klaMory, podczas 
którego 30 dzieci uczyŁo 
się poprzez zabawę, jak 
dziaŁa świat teatru.

Dwutygodniowe warsztaty te-
atralne realizowano w ramach 
programu Lato w Teatrze orga-
nizowanego przez Instytut Tea-
tralny im. Zbigniewa Raszewskie-
go w Warszawie.

– Przedmioty są obecne w ży-
ciu każdego człowieka, tworzą 
jego tożsamość, są nośnikiem 
emocji i mogą mieć wymiar 

symboliczny – mówi Aleksandra 
Bednarz. – W kulturze material-
nej i konsumpcyjnej nabywamy 
je w ogromnych ilościach. W trak-
cie dwutygodniowych warszta-
tów przedmioty są naszą inspira-
cją i punktem wyjścia do podjęcia 
działań teatralnych i artystycz-
nych. Przyglądamy się im, ich 
znaczeniom i szukamy w nich 
potencjału twórczego. Zastana-
wiamy się, co by przedmioty po-
wiedziały, gdyby potrafiły mówić, 
szukamy ich w krajobrazie, ani-
mujemy, przetwarzamy, wytwa-
rzamy, używamy, przyglądamy 
się im, stajemy się nimi, układa-
my i przekładamy, zadajemy sobie 
pytania i poszukujemy odpowie-
dzi, a wszystko to w atmosferze 
twórczej zabawy i współdziałania 
w grupie rówieśniczej. W warszta-

tach udział biorą dzieci i młodzież 
w wieku 8-14 lat, pochodzące 
z Polski oraz z Ukrainy, mieszka-
jące w Tychach – dodaje.

Czego możemy się spodziewać 
podczas spektaklu? – Tego nie wie 
nikt – mówi edukatorka Kami-
la. – Chcemy wyzwolić w dzie-
ciakach wyobraźnię i niczym nie-
skrępowaną moc twórczą. Nasze 
zajęcia to proces, podczas które-
go podążamy za naszymi dziećmi. 
To one stają się artystami i to one 
podejmują decyzje. My tylko po-
magamy zrealizować ich pomysły 
– podsumowuje.

Czy to będzie spektakl o bun-
cie przyborów kuchennych czy 
o trudnej historii miłosnej dwóch 
filiżanek – przekonamy się już 
w piątkowe popołudnie w Me-
diatece. kaMil peszat ●

w Mieście pojawiŁo się 
Mnóstwo zielonych 
nasadzeń przy 
przystankach lub 
w okolicach urzędu 
Miasta. w jakich 
dokŁadnie Miejscach 
Można znaleźć 
nasadzenia? ile ich jest 
i ile jeszcze będzie? jak 
wygląda pielęgnacja, 
szczególnie w czasie 
upaŁów?

W jakich miejscach można 
znaleźć kwietne rabaty 
w tychach?
Tyski Zakład Usług Komunal-
nych dba o to, aby miasto każdego 
dnia było coraz zieleńsze i kolo-
rowe. Kwietne nasadzenia znajdu-
ją się w bardzo wielu miejscach. 
W których rejonach miasta moż-
na podziwiać piękne rośliny przy-
gotowane przez TZUK? – Nasze 
rabaty znajdują się przy Urzędzie 
Miasta, przy Pomniku 100-lecia 
Niepodległości, w Parku Niedź-
wiadków czy w Rodzinnym Parku 
bł. Karoliny. Nasadzenia można 
także znaleźć na rondzie łączą-
cym ul. Harcerską i Żwakowską. 
Przygotowane przez nas kwietne 
rabaty można podziwiać również 
przy ul. Grota-Roweckiego, gdzie 
znajdują się rabaty kwietne w do-
nicach. Na Rynku z kolei znaj-
dziemy wieże kwiatowe – mówi 

Róża Jaros z Tyskiego Zakładu 
Usług Komunalnych.

–  Kole jny m mie j s cem, 
w którym można podziwiać nasze 
kwiaty jest skwer przy ul. Skło-
dowskiej-Curie, tam też są wieże 
kwiatowe. Na ryneczku przy os. 
K również znajdują się nasze wie-
że kwiatowe. Ostatnimi miejsca-
mi, w których mamy nasze kwiaty 
są Wilkowyje oraz plac Baczyń-
skiego – dodaje.

Powierzchnia nasadzeń
W czerwcu wykonano obsadę 
rabat sezonowych letnich. Za-
stosowano do nasadzeń rośliny 
kwitnące, m.in. takie jak: gaura, 
kanna, wilec ziemniaczany, petu-
nia, surfinia, smagliczka, szałwia 
omączona, niecierpki.

– Łącznie obsadzono 674,45 m 
kw. powierzchni rabat w parkach 
i na skwerach oraz na terenach 
w pasach drogowych. Rośli-
ny dobierane są w taki sposób, 
aby nie tylko dobrze wyglądały 
i cieszyły oko, ale również były 
korzystne dla owadów. Dlatego 
w kompozycjach tyskich rabat 
możemy znaleźć: werbenę pata-
gońską (uwielbianą przez moty-
le), jak również byliny jeżówki, 
dzielżany czy szałwie. Wyko-
nano także obsadę wież kwia-
towych, stosując kompozycje 
w odcieniach różu i fioletu. Za-
sadzone rośliny to: surfinie, pe-

tunie, smagliczki nadmorskie 
oraz wilce. Użyliśmy kompo-
zycji takich kwiatów jak: kali-
brachoa, supertunia, smaglicz-
ka nadmorska, petunia hybrida, 
szałwia omszona oraz miskant – 
opowiada Róża Jaros.

Pielęgnacja roślin
Wysokie temperatury, z którymi 
mamy do czynienia latem powo-
dują, że rośliny więdną lub całko-
wicie wysychają. Jak Tyski Zakład 
Usług Komunalnych radzi sobie 
z tym, aby nasadzone przez nich 
rośliny były piękne i korzystne dla 
owadów? – Jeżeli chodzi o pielęg-
nację, to nasze rośliny są podle-
wane na bieżąco. Musimy dbać 
o to, aby kwiaty były w odpowied-
nim stanie. Dotyczy to głównie 
rabatów sezonowych. Bo oprócz 
tego mamy również rabaty stałe, 
które nie wymagają aż tak inten-
sywnej pielęgnacji. To są m.in. 
byliny i krzewy. Takich roślin też 
jest dużo w naszym mieście, ale 
funkcję „reprezentacyjną”, pełnią 
rośliny znajdujące się przy Urzę-
dzie Miasta – kontynuuje przed-
stawicielka TZUK.

– W tym momencie rośliny 
są w pełnym rozkwicie. Obecnie 
jest to obsada sezonowa letnia, 
wiosną na rabatach sezonowych 
były bratki, które rozdaliśmy 
mieszkańcom po wymianie ich 
na letnią obsadę. Natomiast je-
sienią pojawią się wrzosy, chry-
zantemy oraz kapusty ozdobne – 
mówi Róża Jaros.

ile to kosztuje
Ile trzeba zapłacić, aby te wszyst-
kie nasadzenia były w dobrym 
stanie i sprawić, by mieszkańcy 
byli dumni z otaczającej ich przy-
rody? – Zakładanie i utrzymanie 
rabat sezonowych przez cały se-
zon (wiosna, lato i jesień) to koszt 
395.129,30 zł – wieńczy Róża Ja-
ros z Tyskiego Zakładu Usług Ko-
munalnych.

Tyski Zakład Usług Komunal-
nych dba o to, aby nasze mia-
sto było piękniejsze z każdym 
dniem. Oprócz rabatów i nasa-
dzeń kwietnych może się także 
pochwalić akcją sadzenia drzew, 
gdzie każdy z mieszkańców, któ-
remu w 2021 roku urodziło się 
dziecko, mógł posadzić swoje 
własne drzewo. ad ●

6 sierpnia w Murach 
MuzeuM Miejskiego 
w tychach odbyŁy się 
warsztaty Manualne 
pt. „Mapy paMięci”. 
warsztaty byŁy 
kontynuacją wystawy 
„barbara kubska 
– zygMunt kubski. 
czas nieutracony”. 
poprowadziŁa je anna 
kura.

W zajęciach mógł wziąć udział 
każdy, także przybysze z Ukrai-
ny. O tłumaczenie zadbała Sofia 
Moseichuk z tyskiego muzeum. 
Nim warsztaty na poważnie się 
rozpoczęły, wszyscy uczestnicy 
mieli okazję poznać i podziwiać 
imponujący zbiór fotografii Zyg-
munta Kubskiego, przedstawiają-
cych obraz Tychów od lat 50. aż 
do lat 80. XX wieku.

Zygmunt Kubski był fotogra-
fem amatorem, który wywodził 
się z majątku ziemskiego Winni-
ca w wielkopolskim Trzemesz-

nie (w czasie wojny zajętym przez 
wojsko niemieckie, po wojnie roz-
parcelowanym). Na Śląsk przyje-
chał za pracą i trafił do Tychów. 
Z natury był obserwatorem. Bacz-
nie obserwował zachowania lu-
dzi. Jego zamiłowanie do foto-
grafii sprawiło, że dziś, po ponad 
pół wieku, możemy dostrzec te 
same rzeczy w zachowaniach ów-
czesnych tyszan, które dostrzegł 
Zygmunt Kubski. Imponują-
ca kolekcja fotografii Zygmunta 
Kubskiego znalazła się w tyskim 
muzeum dzięki jego wnuczce – 
Barbarze Kubskiej, która posta-
nowiła lepiej poznać i zrozumieć 
fotografie dziadka.

Uczestnicy warsztatów pod 
tajemniczym tytułem „Mapy pa-
mięci”, mieli okazję przenieść się 
na chwilę w intymny świat rodzi-
ny Kubskich poprzez archiwalne 
fotografie, intymne wspomnie-
nia i cytaty, wyryte na ścianach 
tyskiego muzeum, wyjaśniające 
kontekst fotografii i przybliżające 
historię osób na zdjęciu.

Najbardziej nurtującym wszyst-
kich uczestników spotkania pyta-
niem było: „Co oznaczają mapy 
pamięci?”. Prowadząca zaprowa-
dziła wszystkich do pomieszcze-
nia, przedstawiającego olbrzymią 
mapę, na której Zygmunt Kub-
ski wyrysował drogę do swojego 
domu. Zadbał o wszystkie szcze-
góły, widoczny był nawet pobli-
ski kurnik.

Zwieńczeniem sobotniego 
spotkania były warsztaty manu-
alne. Każdy z uczestników mógł 
stworzyć swoją własną mapę 
pamięci, złożoną ze zdjęć, ma-
lowideł, wspomnień czy cyta-
tów. W tym celu przygotowano 
ogromne brystole, a także wszyst-
kie niezbędne rzeczy, które po-
zwoliły zgromadzonym wyciszyć 
się i przenieść do chwil, które 
są dla nich ważne. Bardzo cieka-
wy i interesujący projekt tyskiego 
muzeum. Być może już po waka-
cjach doczekamy się kontynua-
cji drogi śladami Zygmunta Kub-
skiego. ad ●

ŚLAdAmi kuBskiego
warsztaty DLA NAJMłODSZyCh W MUZEUM MIEJSKIM.

koLoroWe kWietne LAto
nasadzenia w tychach – W KTóRyCh MIEJSCACh MOżNA JE PODZIWIAć?

Takie kwietne rabaty upiększają Tychy każdego letniego dnia.

Wieża kwiatowa na tyskim Rynku.
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Bez grAnic
FinaŁ projektu KLAMORy. 

Przez dwa tygodnie dzieci tworzyły od podstaw spektakl teatralny.
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ogłoszeniA droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

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

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

æ  Targowisko Miejskie

æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10

æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 

Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1

æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1

æ WBU Balbina, ul. Barona 30

æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

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

æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b

æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134

æ Dworzec PKP

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9

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

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

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

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

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

Warszawy 26
æ  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 

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

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

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

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

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

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

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

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

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

auto:

usŁugi:

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176

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, bla1,5chą 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
Elektryk. Tel. 504 877 825

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

Sprzątanie piwnic, ogródków, domów 
tel.691 577 335

Finanse:

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

praca:

Potrzebna pomoc do ogrodu emeryt, ren-
cista. Tel. 501 429 259

Agencja Ochrony zatrudni do pracy w 
Tychach chętnych emerytów i renci-
stów, więcej informacji pod nr tel. 32 
219-25-57
Przyjmę osoby do sprzedawania tel: 576 
949 233

nieruchoMości:

WYNAJMĘ

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

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100  

Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Nowo budowane osiedle „Stary Browar” 
w Sosnowcu Zagórze. Mieszkania od 32 
m2 do 93 m2, cena od 6.700 zł/m2, nie 
płacisz 2% PCC, 0% prowizji. Zapraszamy 
do biura sprzedaży www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy, os. C, ul. Cicha, do sprzedaży 1 poko-
jowe mieszkanie o pow. 34 m2 + piwnica 
7 m2, na parterze w niskim bloku, stan do 
generalnego remontu, cena tylko 189.000 
zł www.ASTON.com.pl 519-595-674
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. G 60,7 m2, niski blok, 2 piętro, 3 
ustawne przestronne pokoje, mieszkanie 
„do wejścia”, cena 450.000 zł do negocja-
cji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. K 62,7 m2, niski blok, 4 piętro, 3 
duże ustawne pokoje, oddzielna kuchnia 
z oknem, duże możliwości aranżacyjne, 
cena 369.000 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

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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Tychy, os. A 101 m2 (po podłodze ok. 115 
m2), 2 poziomowe mieszkanie, niski blok, 
2 piętro, 5 pokoi, 2 łazienki, duże możli-
wości aranżacyjne, cena 599.000 zł do ne-
gocjacji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Miedźna Frydek działka 1051 m2, super 
miejsce, blisko lasu, cena 89.335 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101

Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2, działka nie jest budowlana – te-
reny zielone, blisko lasu, cena 100 zł/m2 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Wilkowyje działka 797 m2, pod za-
budowę wielorodzinną, blisko lasu, cena 
300.000 zł netto + VAT www.ASTON.com.
pl 519-595-674

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, Balbina, lokal usługowo-handlo-
wy po remoncie, na wynajem o pow. 33 
m2, 1600 netto zł + VAT + media 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
Tychy, os. E, do wynajęcia mieszkanie, 
3 pokoje  82 m2,  I p. w niskim bloku  
częściowo umeblowane, cena 2400 zł z 
czynszem + media, 519-595-674, www.
aston.com.pl

Tychy, os B, lokal biurowy po remoncie, 
kuchnia i łazienka do własnej dyspozycji, 
parking przed lokalem, czynsz 1900 zł/mc 
netto www.ASTON.com.pl 731-713-100

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

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

autoreklama
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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
9 sierpnia 2022 r.

OGŁOSZENIE
o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap V 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 16 sierpnia 2022 r. do 13 września 2022 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego 
i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach 
pracy Urzędu. [1], [2]
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się 8 września 2022 r. o godzinie 16:00 [1], za pomocą środków porozumiewania się 
na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. 
[3] Link do zdalnej dyskusji dostępny będzie wraz z Obwieszczeniem na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy → 
Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 2022 Sierpień)
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie 
oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 27 września 2022 r. [3]
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49,  
43-100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie: [4]
• tradycyjnej – do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
• elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/skrytka), 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym,

• poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, 
które zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Tychy (zakładka: Prawo lokalne → Zarządzenia Prezydenta Miasta). [5]
W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady 
Miasta Tychy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu miejscowego. [6]
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą 
również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: 
Zamierzenia władzy → obwieszczenia → zagospodarowanie przestrzenne → 2022 Sierpień).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej). [7]

z up. PREZYDENTA MIASTA 
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 

/-/mgr Igor Śmietański
Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) – zwany dalej u.p.z.p.;
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.);
[3] art. 18 ust. 1 oraz art. 17 pkt. 11 – u.p.z.p.;
[4] art. 18 ust 2 oraz art. 8c – u.p.z.p.;
[5] art. 17 pkt. 12 – u.p.z.p.;
[6] art. 20 ust. 1 – u.p.z.p.;
[7] art. 8a ust 1 oraz art. 17a – u.p.z.p.;
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prawdziwą huśtawkę 
nastrojów 
zaFundowali 
w MinionyM tygodniu 
swoiM kibicoM 
piŁkarze gks tychy. 
w poniedziaŁek, 1 
sierpnia odnieśli 
pierwsze zwycięstwo 
w tyM sezonie i ligi, 
pokonując na wyjeździe 
bruk-bet terMalikę 
nieciecza 2:0, zaś 
w niedzielę ulegli 
u siebie podbeskidziu aż 
1:4.

Przed rozpoczęciem spotkania 3. 
kolejki faworytem była drużyna 
z Niecieczy, która w pierwszych 
dwóch kolejkach zdobyła 4 pkt 
i plasowała się na 6. miejscu w ta-
beli. Podopieczni Radoslava Latala 
zaczęli jednak niemrawo i już w 3 
min. mogli stracić bramkę, a bliski 
zdobycia gola był Daniel Rumin. 
W 19 min. na bramkę Pavlyuchen-
ki uderzał Antonio Domínguez, 
Białorusin nie dał się jednak po-
konać. Trzy minuty później znów 
blisko zdobycia gola był Rumin.

Tyszanie przeważali przez całą 
pierwszą połowę. Byli zespołem 
lepszym, czego udokumentowa-
niem była fantastyczna bramka 
Antonio Domíngueza w 41 min. 
Po podaniu Krzysztofa Wołko-
wicza i inteligentnym przepusz-
czeniu piłki przez Krystiana 
Czyżyckiego, Hiszpan lewą nogą 
umieścił piłkę w samym okienku 
bramki Pavlyuchenki. Pierwsza 
połowa nie przyniosła już więcej 
bramek.

W drugą połowę tyszanie rów-
nież weszli z animuszem. W 50 
min. po błędzie Pavlyuchenki, 
blisko szczęścia był Mateusz Ra-
decki. Chwilę potem do głosu za-
częli dochodzić gospodarze, ale 
ich szarże nie przynosiły żad-
nych efektów. W 53 min. po po-
daniu z głębi pola Radeckiego, 
Rumin wychodził sam na sam 
z Pavlyuchenką, nie wykorzystał 
jednak sytuacji. Chwilę później 
po rzucie rożnym gola mógł strze-
lić Radecki, jednak skutecznie in-
terweniował bramkarz gospoda-
rzy. W 66 min. za sprawą Rumina 
GKS zdobył drugiego gola, jednak 
po analizie VAR, bramka zosta-
ła anulowana. Na szczęście w 78 
min. wszystko było już w zgo-

dzie z przepisami. Po dośrodko-
waniu Wołkowicza piłkę głową 
strącił Wiktor Żytek, a do bram-
ki z najbliższej odległości skiero-
wał ją Maciej Mańka. Końców-
ka meczu nie przyniosła zmiany 
rezultatu i tyszanie mogli cieszyć 
się z pierwszych trzech punktów 
w tym sezonie.
BRuk-BeT TeRmalica Nie-
ciecZa – gkS Tychy 0:2. Gole: 
Domínguez (41’), Mańka (78’)
gkS Tychy: Kostrzewski – Ma-
chowski (87’ Dzięgielewski), Mań-
ka, Nedić, Buchta, Wołkowicz 
– Czyżycki, (87’ Połap) Domín-
guez, (57’ Mikita) Kozina, (73’ 
Żytek) Radecki – Rumin. Zółte 
kartki: Machowski, Mańka, Do-
mínguez i Mikita. ad ●

Dobra postawa drużyny trenera 
Dominika Nowaka w Niecieczy 
pozwalała wierzyć w przedłuże-
nie dobrej passy i w niedzielnym 
meczu z Podbeskidziem Bielsko
-Biała. Niestety, przy Edukacji 
7 oglądaliśmy jakby inny zespół 
– wolniejszy, zdecydowanie pogu-
biony w defensywie, niepotrafiący 
poradzić sobie z odważnie i szyb-
ko grającym rywalem.

Zwiastun najgorszego obser-
wowaliśmy już w 11 min., kiedy 
to po strzale Janoty tyski bram-
karz z trudem wybił piłkę nad 
poprzeczkę. Kilkadziesiąt se-
kund później Adrian Kostrzew-
ski nie miał już tyle szczęścia 
– strzał Bilińskiego co praw-
da obronił, ale piłka trafiła pod 
nogi nadbiegającego Bernar-
da, który ulokował ją w pustej 
bramce GKS.

Gospodarze także mieli 
w pierwszej połowie swoje szan-
se, ale Patryk Mikita seryjnie mar-
nował okazje w 16, 33 i 35 min. 
W odpowiedzi dwukrotnie przed 
szansą na podwyższenie prowa-
dzenia stanął Biliński, ale najpierw 
jego główkę pięknie obronił Ko-
strzewski, a po chwili najskutecz-
niejszy napastnik Podbeskidzia 
w dogodnej sytuacji skiksował. 
W doliczonym czasie I połowy ty-
szanom udało się jednak wyrów-
nać. Krzysztof Machowski idealnie 
zagrał do swojego imiennika Woł-
kowicza, ten głową zgrał piłkę pod 
bramkę gości, gdzie czujny Czyży-
cki dopełnił formalności.

Po zmianie stron, gdy wydawa-
ło się, że tyszanie pójdą za cio-

sem, w 52 min. przyszedł zimny 
prysznic. Indywidualną akcję zai-
nicjował Jodłowiec, Nemanja Ne-
dić nie zdążył z interwencją i do-
świadczony gracz Podbeskidzia 
mógł strzałem w długi róg dać 
gościom prowadzenie 2:1. Dzie-
sięć minut później powinno być 
3:1 dla rywali, ale Drzazga w ide-
alnej sytuacji nie trafił w piłkę.

Trafił natomiast – i to od razu 
do siatki – w 68 min. Biliński. Strzał 
zza linii pola karnego był tak pre-
cyzyjny, że Kostrzewski okazał się 
za krótki, by sięgnąć ulokowanej 
tuż przy słupku piłki. Kilka chwil 
później Goku trafił w słupek i wi-
dać było, że tyszanie stracili już wia-
rę w końcowy sukces. Co prawda 
trochę ożywienia wniósł na boisko 
Natan Dzięgielewski, który aktyw-
ny był zarówno w defensywie jak 
i w ataku, ale ta zmiana – podob-
nie jak i dwie kolejne – były chyba 
zbyt późna – i nie przyniosła efek-
tu bramkowego.

W 77 min. kopnięty kolanem 
w twarz przez swojego bramkarza 
został Markov i na boisku mieli-
śmy 10-minutową przerwę, pod-
czas której karetka wywiozła pił-
karza Podbeskidzia do szpitala. 
Arbiter sporo doliczył do podsta-
wowego czasu gry i dał tym goś-
ciom szansę na jeszcze dotkliw-
sze pogrążenie zespołu GKS. 
W trzynastej doliczonej minu-
cie Sitek po błędzie obrony pod-
wyższył na 4:1 dla Podbeskidzia 
i spuścił tyszan w dolne rejony li-
gowej tabeli.

W nadchodzących dniach I-li-
gowcy dwukrotnie wyjdą na boiska, 
ale drużynie GKS nie będzie łatwo 
o poprawienie dorobku punkto-
wego i miejsca w tabeli. W środę 
(10.08 o godz. 18) Trójkolorowi 
zagrają w Sosnowcu z Zagłębiem, 
zaś w sobotę (13.08 o godz. 17.30) 
na własnym boisku podejmą lide-
rującą Wisłę Kraków.
gkS Tychy – PODBeSkiDZie 
BielSkO-Biała 1:4 (1:1). Gole: 
Czyżycki (45’) oraz Bernard (12’), 
Jodłowiec (52’), Biliński (68’) i Si-
tek (90’).
gkS Tychy: Kostrzewski – Buch-
ta, Nedić, Mańka – Machowski 
(67’ Dzięgielewski), Domínguez, 
Czyżycki (75’ Żytek), Wołkowicz 
– Rumin, Radecki (75’ Malec), 
Mikita. Żółte kartki: Buchta, Ne-
dić, Wołkowicz.

W pozostałych meczach 4. ko-
lejki: Łęczna – Resovia 1:1, Arka 
– Sandecja 1:1, Odra – Wisła 0:1, 
Katowice – Zagłębie 3:1, Skra 
– Termalica 0:2, Chrobry – ŁKS 
2:3, Puszcza – Chojniczanka 3:2. 
Mecz Stali Rzeszów z Ruchem zo-
stał rozegrany już po zamknięciu 
tego numeru do druku. ww ●

i liga
1. Wisła 4 10 4:0
2. Podbeskidzie 4 9 7:3
3. łKS 4 9 6:5
4. Puszcza 4 9 6:5
5. Ruch 3 7 4:0
6. Katowice 4 7 8:5
7. Zagłębie 4 7 7:5
8. Termalica 4 7 7:6
9. Arka 4 5 2:2
10. Stal 3 4 5:5
11. Sandecja 4 4 2:2
12. Chrobry 4 4 7:8
13. Skra 4 4 3:4
14. gkS Tychy 4 4 5:7
15. łęczna 4 2 2:4
16. Resovia 4 2 2:5
17. Chojniczanka 4 1 4:9
18. Odra 4 0 3:9

W najbliższą sobotę, 13 sierp-
nia wystartują rozgrywki sezonu 
2022/2023 w IV lidze, w której 
Tychy mają swojego reprezentan-
ta – zespół rezerw GKS. Przypo-
mnijmy, że drużyna prowadzona 
najpierw przez Jarosława Zadyla-
ka, a później Sebastiana Idczaka, 
miała bardzo udaną poprzednią 
kampanię ligową, którą zakoń-
czyła na pierwszym miejscu 
w grupie II. W drodze do awansu 
do III ligi przeszkodziły jednak 
przegrane baraże z rezerwami 
ekstraklasowego Rakowa Czę-
stochowa.

Jaki będzie rozpoczynający się 
sezon dla tyskiego zaplecza, trud-
no powiedzieć. Zespół bowiem 
znajduje się w fazie przebudowy, 
a w letniej przerwie odeszło z nie-
go kilku podstawowych graczy. 
Pisaliśmy już o przenosinach To-
masza Krężeloka do Odry Wo-
dzisław, Michała Palucha do Unii 
Dąbrowa Górnicza i Kajetana 
Rutkowskiego, który planował 
wyjazd za granicę. Do tego gro-
na dołączyli ostatnio: Kamil Ko-
koszka i Adam Hachuła (zasili-
li OKS ZET Tychy) oraz Szymon 
Bielusiak, który po pięciu latach 
gry w Tychach postanowił zakoń-
czyć piłkarską karierę.

Jeśli dodamy do tego fakt, 
że kilku zawodników rezerw 
(m.in. Krzysztofa Machowskie-
go i Natana Dzięgielewskiego) za-
brał do I ligi trener Dominik No-
wak, to nasuwa się pytanie: czy 
w zespole trenera Zadylaka, który 
powrócił na stare śmieci po epi-

zodzie z pierwszą drużyną, będzie 
miał kto grać?

Na szczęście GKS II Tychy notu-
je nie tylko same odejścia. Z wypo-
życzenia do Unii Kosztowy wrócił 
Jakub Kacprowski, pojawił się też 
Kacper Żelazowski, który w po-
przednim sezonie był wypożyczo-
ny do Odry Wodzisław. Do zajęć 
z ekipą trenera Zadylaka przystą-
pili też utalentowani wychowan-
kowie Akademii Piłkarskiej GKS. 
Z zespołu U-19 przeniósł się Kry-
stian Kawka, natomiast z druży-
ny U-17 na IV-ligowych boiskach 
swoją szansę mogą dostać Miko-
łaj Oleksy, Dawid Parysz, Szymon 
Raciborski i Piotr Myszor.

W zgraniu się ekipy GKS II Ty-
chy miały pomóc przedsezonowe 
sparingi. Po kontrolnych poraż-
kach z Polonią Łaziska (1:2) oraz 
Unią Kosztowy (0:2) przyszła 
wreszcie lepsza gra i zwycięstwo 
2:0 w sparingu z Rekordem Biel-
sko-Biała. Na zakończenie serii 
gier kontrolnych tyszanie zremi-
sowali z Gwarkiem Ornontowice 
1:1, po golu Wilka w pierwszym 
kwadransie meczu. W tej potycz-
ce trójkolorowe barwy reprezen-
towali: Dana – Rabiej, Zarębski, 
Kopczyk, Pipia, Oleksy, Kacprow-
ski, Parkitny, Orliński, Biegański, 
Wilk oraz Poloczek, Lach, Chwa-
ja, Żelazowski, Kawka, Lewan-
dowski, Raciborski.

Nowy sezon tyskie rezerwy za-
inaugurują na wyjeździe, a kon-
kretnie w Bielsku-Białej, gdzie 
w sobotę zmierzą się z rezerwami 
Podbeskidzia (godz. 17). W po-

zostałych spotkaniach 1. kolejki 
w grupie II czwartej ligi zagra-
ją: Unia Racibórz – NKS Lędzi-
ny, Polonia Łaziska Górne – LKS 
Bełk, Drzewiarz Jasienica – MRKS 
Czechowice-Dziedzice, Błyskawi-
ca Drogomyśl – Unia Turza Ślą-
ska, LKS Czaniec – ROW 1964 
Rybnik, Spójnia Landek – Gwa-
rek Ornontowice i Orzeł Łęka-
wica – Kuźnia Ustroń. Tydzień 
później zespół trenera Jarosława 
Zadylaka zadebiutuje przed włas-
ną publicznością meczem z Polo-
nią Łaziska. ww ●

***
W miniony weekend drużyny 
z naszego miasta rozegrały mecze 
I rundy nowej edycji piłkarskie-
go Pucharu Polski. Do kolejnej 
rundy awansował OKS ZET Ty-
chy, który po remisie 3:3 z Kru-
pińskim Suszec pokonał rywali 
w serii rzutów karnych. Na ko-
lejnym szczeblu jest też Czuło-
wianka, która jednak – z uwagi 
na wolny los – awansowała bez 
konieczności rozgrywania meczu. 
Już na starcie odpadł natomiast 
zespół JUWe Jaroszowice, który 
0:2 uległ Iskrze Pszczyna.

Spotkanie zwycięzcy po-
przednich zmagań na szczeb-
lu Podokręgu Tychy – drużyny 
rezerw GKS – ze Zniczem Jan-
kowice odbyło się w poniedzia-
łek, 8 sierpnia, już po zamknię-
ciu tego numeru do druku. Jego 
wynik podamy w kolejnym wy-
daniu „Twoich Tychów”. 
ww ●

3 sierpnia w oddalonym 
o 5920 km od Tychów kanadyj-
skim mieście Halifax, rozpoczę-
ły się kajakarskie mistrzostwa 
świata, w których startuje oczy-
wiście wychowanka tyskiego 
MOSM Karolina Naja. Medalist-
ka olimpijska z Tokio startowała 
na imprezie w dwóch konkuren-
cjach na dystansie 500 metrów: 
w „dwójce” z Anną Puławską 
oraz „czwórce” z Adrianną Ką-
kol, Dominiką Putto i Anną Pu-
ławską.

W sobotnie (6.08) popołu-
dnie polska osada K4 z Karoliną 
w składzie z czasem 1:30.70 zwy-
ciężyła w finale „czwórki” dam-
skiej. „Złote” Polki wyprzedziły 
o dwie długości łodzi Australij-
ki, a trzecie na mecie były repre-
zentantki Meksyku.

Dla Biało-Czerwonych sobot-
nie popołudnie było bardzo uda-
ne. Polacy zdobyli tego dnia dwa 
złote i srebrny medal.

Nie inaczej było w niedzielę, 
7 sierpnia, kiedy Karolina star-

towała w swoim drugim finale 
– tym razem w K2 z Anną Pu-
ławską. Polki znowu okazały się 
bezkonkurencyjne na dystansie 
500 metrów i do złota w „czwór-
ce” dorzuciły kolejny medal z naj-
cenniejszego kruszcu.

Przypomnijmy, że Karolina 
Naja – multimedalistka olim-
pijska – pierwsze kajakowe kro-
ki stawiała na jeziorze Paprocań-
skim, pod okiem trenerów Sylwii 
i Marka Stannych. 
ww ●

HuŚtAWkA nAstrojóW
piŁkarze gks NA RAZIE W DOLNyCh REJONACh TABELI.

Gol Antonio Domingueza był ozdobą meczu z Termaliką.
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w sobotę rozpoczyna się sezon w IV lidze.

młOdzieŻ dO rezerw

powiększyła się medalowa kolekcja Karoliny Naji.

tyszanka POdwóJną 
mistrzynią świata!

Karolina Naja (trzecia z lewej) wraz z koleżankami i trenerami, cieszące się ze złotego medalu kajakarskich MŚ. 
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Ekipa kajakarzy MOSM Tychy 
przywiozła dwa medale z Mi-
strzostw Polski Juniorów oraz 
z Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży w Poznaniu.

Znakomicie spisał się Karol 
Szczepanek, który podczas Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży (juniorzy młodsi) wywalczył 
srebrny medal w K-1 500 m. Ty-
szanina wyprzedził jedynie Ma-
teusz Kubalski z KS GPower 
Gorzów. Na podium uplasował 
się także Wojciech Mielnik, ale 
w Mistrzostwach Polski Junio-
rów, w których zajął trzecie miej-
sce w K-1 5000 m. Stoczył emo-
cjonującą rywalizację z dwoma 

zawodnikami z Poznania – Jaro-
sławem Kajdankiem (Energetyk) 
i Aleksandrem Woronkiewiczem 
(AZS AWF).

Para Wojciech Mielnik – Kon-
rad Gawor w K2-500 m junio-
rów zajęła w eliminacjach drugie 
miejsce, jednak w finale A popły-
nęli gorzej i ostatecznie zakończy-
li wyścig na 6. miejscu. Indywi-
dualnie obaj nasi reprezentanci 
uplasowali się również na szó-
stych lokatach: Wojciech Mielnik 
w K-1 1000 m juniorów, a Kon-
rad Gawor w K-1 200 m juniorów. 
Z kolei Karol Szczepanek w K-1 
1000 m zajął 7. miejsce wśród ju-
niorów młodszych. ls ●

Klub Żeglarski „Ziemowit” zapra-
sza na Regaty o Złoty Róg Miasta 
Tychy. Wydarzenie odbędzie się 
20 sierpnia w Ośrodku Wypo-
czynkowym Paprocany. Start re-
gat zaplanowano na godzinę 12.

W przeszłości w Tychach or-
ganizowano już Regaty o Złoty 
Róg. W tym roku również żegla-
rze zawitają do naszego miasta 
w ramach XXXVIII festiwalu 
szantowego „Port Pieśni Pracy”. 
Zapisów będzie można dokony-
wać w godz. 10.30-11.30 w dniu 
regat przy molo głównym OW 
Paprocany. Samo wydarzenie 
wystartuje o godz. 12. Wręczenie 
nagród dla zwycięzców odbędzie 
się podczas koncertu w ostatnim 
dniu festiwalu.

Dodatkowo przedstawiciele 
klubu przeprowadzą warsztaty 
dla najmłodszych mieszkańców 
Tychów podczas niedzielnego 
koncertu na placu zabaw w OW. 
Przygotowano również gry 
i zabawy dla dzieci oraz naukę 
wiązania węzłów żeglarskich 
na dzikiej plaży w Paprocanach 
podczas finałowego koncertu fe-
stiwalu.

– Zapraszamy wszystkich fa-
nów żeglarstwa, i tych małych 
i tych dużych, na nasze rega-
ty. Wyścigi to doskonała okazja 
do sprawdzenia się „na morzu” 
i odrobina zdrowej rywalizacji. 
Zapraszamy do Tychów już 20 
sierpnia – zachęcają przedstawi-
ciele KŻ „Ziemowit”. ad ●

ewelina Majewska, 
zawodniczka 
stowarzyszenia 
proMocji lekkiej 
atletyki tychy 
w ekstreMalnyM 
póŁMaratonie górskiM 
w wilkowicach, 
ustanowiŁa rekord 
trasy z czaseM 2 
godziny i 21 Minut. Może 
się również pochwalić 
ukończenieM iron run, 
czyli dziewięć biegów 
w trzy dni. ukończyŁa 
go jako 6. kobieta 
w polsce.

Początki przygody ze sportem
Ewelina Majewska rozpoczęła 
swoją przygodę ze sportem już 
w szkole podstawowej. Niewiele 
osób o tym wie, ale zawodnicz-
ka SPLA Tychy zaczynała od tre-
nowania łyżwiarstwa szybkiego, 
a następnie pływania. Skąd pa-
sja do tych dyscyplin? – Cho-
dziłam do Szkoły Podstawowej 
nr 18, w której wtedy łyżwiar-
stwo szybkie było dyscypliną 
wiodącą – mówi Ewelina Majew-
ska. – Byłam nawet na mistrzo-
stwach Śląska i na mistrzostwach 
Polski w tzw. short tracku. Dla-
czego właśnie łyżwy? W Tychach 
jazda na łyżwach jest jedną z po-
pularnych dyscyplin. Każdy z nas 
za dzieciaka chodził na hokej 
kibicować. Pływanie natomiast 
zaczęłam trenować na studiach. 
Mój ojciec był ratownikiem i na-
uczył mnie pływać. Potrafiłam 
pływać kilkoma stylami. Dlate-
go świetnie wypadłam na testach 
sprawnościowych na Akademię 
Ekonomiczną do Krakowa. Wte-
dy to nie była powszechna umie-
jętność, aby potrafić pływać trze-
ma stylami – dodaje.

o początkach biegania 
– największe sukcesy
Tyska biegaczka swoją przygodę 
z bieganiem rozpoczęła w 2003 
roku od joggingu. W 2004 roku 
przebiegła swój pierwszy bieg – 
Półmaraton Warszawski z cza-
sem 1 godzina 50 minut. – Naj-
większe sukcesy to nie zawsze 
to, co widać na podium. Oczy-
wiście stawałam na nim kilka-
naście razy w różnego rodzaju 
zawodach. Byłam druga w Ul-
tramaratonie Kampinoskim, by-
łam również druga na Sudeckiej 
Setce. Ostatnim dość dużym 
osiągnięciem w mojej przygo-
dzie z bieganiem jest wygra-
na w Ekstremalnym Górskim 
Półmaratonie w Wilkowicach. 
Ten bieg miał 25 km, czyli tro-
chę więcej niż klasyczny pół-
maraton (21 km). Odbywał się 
w górach Beskidu. Właśnie tam 
ustanowiłam nowy rekord trasy 
z czasem 2 godziny i 21 minut. 
Ekstremalny Górski Półmara-
ton ukończyłam na 1. miejscu 
w kategorii Open i 17. miejscu 
w klasyfikacji ogólnej. Miałam 
prawie 8 minut przewagi nad 
drugą na mecie dziewczyną. 
Największym sukcesem, moim 
zdaniem, jest Iron Run w ze-
szłym roku. To jest etapówka, 
łącznie licząca ponad 140 km, 

czyli 9 biegów w 3 dni, w tym 
ultramaraton 60 km, 5 i 15 km. 
Dziewięć biegów jeden po dru-
gim, tylko się biega i śpi i to nie-
długo. Ukończyłam to jako 6. 
kobieta w Polsce, z czego je-
stem bardzo dumna. Za swój 
mały sukces uważam również 
przebiegnięcie kilkunastu bie-
gów stukilometrowych, ale naj-
bardziej pamiętam ten pierwszy 
– opowiada Majewska.

Asfalt stał się nudny
Skąd pasja do biegania po gó-
rach? – Trochę mi się już nudził 
ten asfalt – żartowała Ewelina. – 
Bieganie po asfalcie jest nudne 
i monotonne. Po przebiegnięciu 
maratonu, półmaratonu, trzeba 
sobie stawiać inne cele, np. prze-
biegniecie maratonu w trzy go-
dziny. Ale do tego trzeba treno-
wać w taki sposób, którego nie 
lubię. Góry dają dużo większe 
możliwości i większą frajdę z bie-
gania. Poza tym, nawet jak pobiję 
swój rekord życiowy w marato-
nie na asfalcie, to i tak do rekor-
du świata zabraknie mi godziny. 
To trochę dobijające – dodaje.

Zawodniczka SPLA Tychy 
swoje największe sukcesy odno-
siła w górskich biegach, co jest 
potwierdzeniem jej słów o tym, 
że zdecydowanie bardziej woli 
zdobywanie szczytów. Kiedy do-
kładnie zaczęła biegać po górach? 
– Zupełnie przypadkiem zosta-

łam namówiona przez znajo-
mych na Łemkowyna Ultra Trail, 
to było 70 km w Beskidzie Ni-
skim. Nie do końca wiedziałam 
z czym to się je. Pobiegłam ten 
pierwszy ultramaraton w ulicz-
nych butach, czyli takich w ja-
kich się biega po asfalcie, wywró-
ciłam się kilka razy, ale wstałam 
i pobiegłam dalej. Gdy ukoń-
czyłam bieg, to już wiedziałam, 
że żaden uliczny bieg mi nie da 
tej radości, wolności i satysfakcji 
co bieganie po górach – wieńczy 
Ewelina Majewska.

Fajne miejsce do sportu
Ewelina Majewska jest matką 
trójki dzieci w wieku odpowied-
nio 8, 10 i 12 lat. Dodatkowo pra-
cuje jako tax manager w spółce 
giełdowej. Co jej zdaniem jest 
trudniejsze – połączenie pracy 
zawodowej z wychowywaniem 
dzieci, czy treningi i ustanawia-
nie nowych rekordów? – Myślę, 
że zdecydowanie połączenie tego 
wszystkiego – mówi z uśmie-
chem. – To jest wszystko kwe-
stia priorytetów i organizacji. 
Nie mamy w domu telewizora, 
więc już oszczędzam trochę cza-
su. Trenuję we wtorek, w czwar-
tek, w sobotę i w niedzielę, naj-
częściej rano. Wstaję o 5.30, idę 
pobiegać i około 7.10 jestem już 
po, a na 8 do pracy. Wszystkie 
moje dzieci coś trenują, bo Ty-
chy to naprawdę fajne miejsce 

do uprawiania sportu, szczegól-
nie młodzieżowego i amatorskie-
go. Jest bardzo dużo klubów, wi-
dać, że są pieniądze na sport. Da 
się to wszystko połączyć, jedno-
cześnie myślę, iż pomaga mi to, 
że dzieciaki również coś trenują 
– dodaje.

z trenerem mądrzej
Ewelina Majewska od roku 
współpracuje z trenerem Szy-
monem Wdowiakiem. Wcześ-
niej trenowała sama. Czy za-
uważa jakąś różnice w podejściu 
do treningów, co dają jej zaję-
cia z trenerem? – Od niedawna 
mam rozpisywany plan trenin-
gowy, który mi pomaga unik-
nąć kontuzji, trenować mądrzej 
– mówi.

W trzyletnim planie Ewe-
liny Majewskiej na najbliższą 
przyszłość znajduje się etapów-
ka Radków Garmin Ultra Race, 
czyli bieg składający się łącznie 
ze 140 km tras (80+40+20). Pla-
nuje wziąć także udział w „stu-
milaku” w Gorcach. Najwięk-
szym marzeniem zawodniczki 
SPLA Tychy jest jednak ukoń-
czenie ultramaratonu Badwater 
w kalifornijskiej Dolinie Śmierci 
– 217 km w upale i cały czas pod 
górę. Start Badwater jest na wy-
sokości 85 m, a meta na wysoko-
ści ok. 2550 m n.p.m. pod szczy-
tem Mount Whitney.
arkadiusz dębowski ●

W najbliższy weekend wystartuje 
sezon 2022/2023 w klasie okręgo-
wej oraz klasie A. W obu tych li-
gach występują tyskie zespoły.

W grupie V okręgówki druży-
ny z naszego miasta wystartują 
na własnych boiskach. W sobotę 
(13 sierpnia) o godz. 17 JUWe Ja-
roszowice podejmie GTS Bojszo-
wy, zaś OKS ZET Tychy zmierzy 
się z Czarnymi Jaworze.

Dwa nasze zespoły rozpoczną 
w sobotę rywalizację w klasie 

A – obie na wyjazdach. Siódemka 
Tychy powalczy o punkty na boi-
sku LKS Rudołtowice, a Ogrodnik 
Cielmice wyjedzie do pobliskiego 
Kobióra na mecz z Leśnikiem.

Drużyny rywalizujące w kla-
sie B Podokręgu Tychy rozpoczną 
zmagania tydzień później. Czuło-
wianka zagra w Pawłowicach z re-
zerwami Pniówka, zaś JUWe II 
Jaroszowice uda się do Orzesza, 
by tam zmierzyć się z rezerwami 
LKS Gardawice. ww ●

start sezonu w okręgówce i klasie A.

ruszaJą niŻsze ligi

zawodnicy MosM tychy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

medale kaJakarzy

regaty żeglarskie w Paprocanach.

O złOty róg

Jachty w pełnej krasie wyglądają naprawdę imponująco.  
Już wkrótce będzie je można podziwiać na Jeziorze Paprocańskim.

KŻ
 „Z

iem
ow

it”
. 

Karol Szczepanek i Wojciech Mielnik na podium mistrzostw w Poznaniu.
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bieganie po górach DAJE WIęCEJ SATySfAKCJI – TWIERDZI TySZANKA ZE STOWARZySZENIA PROMOCJI LEKKIEJ ATLETyKI.

Ewelina Majewska ma jeszcze kilka celów do zdobycia.
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Edzio gaśnie w schronisku... Co mo-
żemy zrobić, żeby ktoś go pokochał? 
Jakich słów użyć, żeby ktoś w ogóle 
zwrócił na niego uwagę?  

To taki kochany, łagodny pies... 
Wygląda jak mały wilk. Co go 
przekreśla w oczach ludzi?

Gdy trafił do schroniska 
wciąż wyczekiwał przy kratach 
i chętnie wychodził na spacery. 
Od jakiegoś czasu stał się smut-
ny, osowiały, ciężko go wyciąg-
nąć z kojca... Najwidoczniej stra-
cił już nadzieję...

Ale my tej nadziei nie stracimy 
nigdy i wierzymy, że któregoś dnia 
ktoś da mu życiową szansę! rM ●

cO Wiemy O PSie:

imię: Edzio, Ed, Edi
NR eWiDeNcyjNy: 7586
Wiek: około 13 lat
Płeć: samiec
Waga: ok.15 kg
OBecNie PRZeByWa: w 
Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
TelefON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

edzio

Więcej Na WWW.kulTuRa.Tychy.Pl

9 sierpnia, wtorek
godz. 16 – ANIMACJE DLA DZIECI w plenerze 
na żwakowie – zabawa z Leną Bajer (plac za-
baw ul. Nowa)
godz. 16 – DZIEń SENIORA w dzielnicy Warto-
głowiec (restauracja „Irys”, ul. Dzwonkowa 60)
godz. 18.30 – SPOTKANIE Z TRENERAMI pił-
karskiego GKS Tychy: Dominikiem Nowakiem 
i Andrzejem Bledzewskim (Tyska Galeria Spor-
tu, ul. Edukacji 7)

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

11 sierpnia, czwartek
godz. 16 – CyKL ANIMACJI dla dzieci na osied-
lu L (plac zabaw, ul. Legionów Polskich 14)
godz. 16 – SZTUKA X MUZy – projekcja filmu 
„Zdobyć Woodstock” (MBP – Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 18 – MOJE MIASTO GRA W ZIELONE 
– warsztaty plastyczne w języku ukraińskim 
(Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 18 – RODZINNy CZWARTEK Z TEA-
TREM: „Cyrk w ogrodzie” – spektakl Teatru 
w Ruchu z Krakowa (Klub MCK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)

12 sierpnia, piątek
godz. 18 – SPOTKANIE PLANSZóWKOWE 
(MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 20 – MUZyCZNE WIECZORy NAD JE-
ZIOREM: koncert kwartetu smyczkowego 
AQuartet (OW Paprocany)

13 sierpnia, sobota
godz. 11 – CyKLICZNE WARSZTATy dla 
mieszkańców na os. A: Strefa Zamknię-

ta – Archery Tag (Park Górniczy, ul. Ander-
sa 25)
godz. 11 – „NA POłUDNIE!”: Tyska architek-
tura i urbanistyka lat 70. i 80. – spacer architek-
toniczny po os. K, L i S (zbiórka na przystanku 
autobusowym Tychy Osiedle K, ul. Konfedera-
tów Barskich)

14 sierpnia, niedziela
godz. 12 – DZIECINIEC TEATRALNy: „No 
w głowie się nie mieści” – warsztaty teatralne 
z Agatą Śliwą (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 16 – WAKACyJNy MUZyCZNIK: „Ro-
mantyczna podróż, czyli lato z Adasiem i Ma-
rylką” – koncert kwartetu smyczkowego Sonos 
Kwartet (Park Miejski Solidarności)
godz. 17 – KONCERT PLENEROWy – Kamil 
Wojtala (fortepian): „Wiązanka mistrzów fortepia-
nu i perełki muzyki filmowej” (pl. Baczyńskiego)

15 sierpnia, poniedziałek
godz. 18 – CyKLICZNE WARSZTATy dla 
mieszkańców na os. A: zajęcia rekreacyjne dla 
dorosłych i dzieci z Reha fit (Park Górniczy, 
ul. Andersa 25)

lew 23.Vii-22.Viii
Pozwól sobie na swobodę i oryginalne działania. 
Jeśli tęsknisz za miłością, możesz teraz zakochać 
się bez pamięci.

panna 23.Viii-22.iX
Przed Tobą nowe znajomości, a wraz z nimi nowe 
możliwości. Koniecznie je wykorzystaj, a nie 
pożałujesz!

waga 23.iX-23.X
życie towarzyskie rozkręci się teraz na całego. Na-
wet jeśli zwykle jesteś bardzo zajęty i niewiele masz 
czasu dla znajomych, nie rezygnuj ze spotkań.

skorpion 24.X-21.Xi
Gwiazdy sugerują większą zapobiegliwość 
w sprawach finansowych. Pamiętaj, że nie da się 
zgarnąć dużej puli jednym ruchem.

strzelec 22.Xi-21.Xii
W Twoim sercu zabrzmi nostalgiczna nuta. Jeśli 
jest w nim puste miejsce do wypełnienia, rozejrzyj 
się!

koziorożec 22.Xii-19.i
Zbierze się trochę trudnych spraw do załatwienia. 
Ale trudne nie znaczy przecież niemożliwe. Dasz 
radę!

wodnik 20.i-18.ii
Nie stwarzaj sobie wymyślonych barier, złap 
pozytywną falę i koniecznie idź do przodu. 
Gwiazdy Ci sprzyjają!

ryby 19.ii-20.iii
Niedawno poznana osoba wniesie w Twoje życie 
trochę twórczego fermentu. To, co innym wyda się 
niemożliwe, dla Ciebie będzie proste.

baran 21.iii-20.iV
Z niczym się nie wyrywaj. Postępuj teraz 
rozważnie, skup się na tym, co jest tu i teraz. 
Pamiętaj, że przeszłość minęła.

byk 21.iV-21.V
Na horyzoncie nowa miłość. Osoba, którą 
niedawno poznałeś, wniesie do Twojego życia 
sporo zamieszania.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Pora zakończyć stare sprawy i śmiało snuć nowe pla-
ny. Weź się ostro do pracy, a czeka Cię niespodzianka.

rak 21.Vi-22.Vii
W życiu towarzyskim będziesz teraz w centrum 
uwagi. Nagle poczujesz się otoczony sympatią 
i szczerą życzliwością.
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871

krzyŻówka z hasłem sudOku

Druh Romka
z komiksu

Osiadła na nim
arka Noego Step z

bizonami

Gene
(„Wyatt
Earp”)

Płynie przez
Darłowo, Sławno
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Dodatek do pisma
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elektron.
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Tekturo-
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Na czele
Kozaków
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hOrOskOP

Hasło z krzyżówki nr 767: 
UPALNE LATO TRWA.

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.

12 sierpnia, godz. 20: koncert 
kwartetu sMyczkowego 
aQuartet, ow paprocany
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w tyM Miejscu, we wspóŁpracy z wolontariusza-
Mi tyskiego schroniska dla zwierząt prezen-
tujeMy czworonogi, które czekają na swoich 
nowych wŁaścicieli. spójrzcie na nich ciepŁo 
i otwórzcie swoje serca i doMy.
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