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załatw dodatek na węgiel
Informujemy skąd wziąć i gdzie złożyć  
wniosek o tzw. dopłatę energetyczną.

trener w alei gwiazd
W minioną niedzielę w Tyskiej Galerii  
Sportu uhonorowano trenera Jana Derę.

Ścieżki nie tylko dla rowerów
Miasto buduje i modernizuje kolejne ścieżki 
rowerowe, z których korzystają także rolkarze. 3 145
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tel. 789 069 424
DyżuR REPORTERA e-mail: redakcja@twojetychy.pl Na Państwa telefony czekamy

we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil Peszat

Jestem z miasta
Coś mi mówi, że po lekturze niniejszego tekstu wyleje się na mnie 

kolejna fala hejtu, może tylko trochę mniejsza od tej, którą wywołał fe-
lieton o… hejterach. Ale trudno, skoro podobno przykład idzie z góry, 
a nasza „góra” pasjami zajmuje się wyszukiwaniem kolejnych „wrogów 
Ojczyzny”, wystawię się na cel naszych lokalnych wiecznie niezadowo-
lonych. Niech mają wroga…

Jestem tyszaninem od urodzenia i zawsze sobie ceniłem to, że żyję 
w mieście i to wcale niemałym. Gdy w dzieciństwie mama wysyła-
ła mnie po chleb czy masło, nie musiałem wsiadać na rower i jechać 
parę kilometrów do najbliższego GS-u, bo kilka spożywczaków miałem 
w promieniu kilkuset metrów. Na większe zakupy odzieżowe też szliśmy 
pieszo, bo odpowiednie sklepy były na naszym osiedlu. Do przychod-
ni czy nawet szpitala mogłem chodzić w kapciach, bo były po drugiej 
stronie ulicy, do kina czy teatru jechało się kilkanaście minut autobu-
sem, podobnie do dworca kolejowego, gdy zachciało się jechać w góry 
czy gdzieś na wakacje.

To, że mieszkanie w mieście jest bardzo wygodne, doceniłem jeszcze 
bardziej, gdy pewnego lata pojechałem z przyjacielem do jego rodziny 
pod Kielce. Rodzina ta mieszkała na uboczu średniej wielkości wioski, 
skąd… wszędzie było daleko. Co prawda po mleko wystarczyło pójść 
do pobliskiej obory i wydoić stojącą tam krowę, ale już po chleb, mię-
so, gazetę czy papierosy trzeba było pedałować spory kawałek wątpli-
wej jakości drogą do sąsiedniej wioski gdzie był tzw. sklep wielobranżo-
wy. Każdego dnia pochłaniało to dużo czasu i powodowało, że człowiek 
szybko zatęsknił za miastem.

Mieszkanie na wsi miało jednak i dobrą stronę – wszechobecny spo-
kój i ciszę, którą zakłócało jedynie świergolenie ptaszków i poranne pia-
nie koguta. Leżąc na trawie w sadzie i delektując się ciszą zrozumiałem, 
że w życiu jest tak, że coś ma się za coś. Że albo mieszkasz na wsi i masz 
święty spokój, ale wszędzie daleko; albo mieszkasz w mieście, wszyst-
ko masz pod nosem, ale nie da się uniknąć związanych z tym pewnych 
uciążliwości. Zrozumiałem to mając lat kilkanaście.

Dlatego mam pewien problem ze zrozumieniem tych, którzy miesz-
kają w 120-tysięcznym mieście i wciąż narzekają na wynikające z tego 
niedogodności. A to samochody za głośne, a to jakiś obiekt przemysłowy 
buczy, a to z oczyszczalni ścieków śmierdzi (nota bene na wsi też nie za-
wsze pachnie jak w perfumerii), a to kominy dymią, a to ktoś się ośmiela 
organizować jakieś koncerty w pobliżu mojego domu, a to rankiem bu-
dzą mnie hałasy, bo do sklepu w moim bloku przywieźli towar.

Przez 20 lat przyszło mi mieszkać przy ul. Grota-Roweckiego, w bloku, 
w którym mieścił się niegdyś sklep harcerski. Okna wychodziły na uli-
cę, po której od godziny piątej rano niemal do północy jeździły auto-
busy, trolejbusy, dostawczaki i tysiące innych samochodów. Jakoś nie 
przyszło mi do głowy kontestować ten fakt, bo w świadomości miałem 
to, że do Azetu mam kilkadziesiąt metrów, do najbliższego przystanku 
tyleż samo i zasadniczo nie potrzebuję samochodu, żeby zaopatrzyć się 
we wszystko, co mi do życia potrzebne. Coś za coś.

Miasto, to miasto i jeśli ktoś decyduje się mieszkać właśnie tu, nie po-
winien jednocześnie liczyć na sielski spokój i zero uciążliwości. Wzmo-
żony ruch samochodowy to rzecz charakterystyczna dla miasta, podob-
nie jak przemysł (który może dymi i hałasuje, ale też przynosi podatki, 
dzięki którym moje miasto może się rozwijać i być bardziej przyjazne), 
podobnie jak oczyszczalnie ścieków, spalarnie odpadów i głośne impre-
zy plenerowe, bez których miasto byłoby wymarłe i nudne, a to… był-
by kolejny powód do narzekania.

Trzeba się z tym pogodzić, albo…
Jeden z byłych wiceprezydentów Tychów opowiadał mi kiedyś, jak 

to przychodzili do niego mieszkańcy placu Baczyńskiego i skarżyli się 
na imprezy, które tam się w niektóre weekendy odbywały. Ów wiceprezy-
dent ze zrozumieniem kiwał głową, po czym proponował napisanie proś-
by o… zamianę mieszkania na jakieś odleglejsze od centrum, np. w Ciel-
micach czy na osiedlu Ogrodnik. – Co prawda będzie pan miał wszędzie 
daleko, ale za to spokój i brak imprez gwarantowany – mówił. Taki miesz-
kaniec mówił, że sprawę przemyśli i… więcej się nie pojawiał.

Może przemyślał, że w życiu jest tak, że ma się coś za coś?
 wieczorek

kilkanaŚcie tygodni 
teMu w nowej siedzibie 
tyskiego teatru 
belfegor odbyŁa się 
preMiera spektaklu 
„drugie piętro 
po prawej” autorstwa 
zaŁożyciela teatru, 
znanego tyskiego 
reżysera, plastyka 
i karykaturzysty 
sŁawoMira 
żukowskiego. 
po wakacjach 
planowane są kolejne 
przedstawienia.

Żukowski założył swój teatr 
w 1986 roku, wtedy jeszcze jako 
Teatr Nauczycielski Belfer, który 
po latach przekształcił się w Bel-
fegora. W swej 36-letniej histo-
rii autor i reżyser poruszał już 
w spektaklach osobiste wątki, ale 
nigdy wcześniej nie robił tego 
w tak kompleksowy sposób.

Od wielu lat Sławomir Żukow-
ski pisze swoją autobiografię, czy 
szerzej – historię swojej rodziny, 
której korzenie sięgają za Bug, 
a losy nawet na Syberię. – Jakieś 
trzy lata temu dałem fragmenty 
do poczytania znanemu śląskie-
mu twórcy teatralnemu, Ingma-
rowi Vilqistowi, który potem po-
wiedział mi, że to bardzo dobry 
materiał na film – wspomina Żu-
kowski. – To mnie zainspirowało, 
by narrację przepisać na dialogi 
i przełożyć tę historię na język te-
atru. Tak powstał spektakl „Dru-
gie piętro po prawej”.

Na scenie widzimy trzech ak-
torów, ludzi już dobrze doświad-
czonych (razem mają ponad 180 
lat), którzy przez ponad godzinę 
wcielają się w przeróżne posta-
cie i opowiadają na swój sposób 
jedną wspólną biografię, rozpo-
czynającą się w czasach Bieruta, 
pierwszomajowych pochodów 
i powstawania Tychów. Cofamy 
się w czasie do przedszkolnego 
życia bohatera, towarzyszymy mu 
w szkole ze znienawidzoną tabli-

cą, poznajemy jego pierwsze za-
uroczenia i miłości.

– Wszystkie opowiedziane 
w spektaklu historie są praw-
dziwe, naprawdę się wydarzyły 
– zapewnia autor i jako przykład 
podaje wspominany na scenie 
strach przed ludźmi w okula-
rach. – Ja naprawdę w dzieciń-
stwie bałem się takich osób. Całe 
szczęście, że bohaterowie „Czte-
rech pancernych i psa” nie mie-
li okularów, bo bym tego serialu 
nie oglądał! – uśmiecha się Żu-
kowski.

– Na stworzenie spektaklu nie 
miałem dużo czasu, więc zaanga-
żowałem do niego ludzi, których 
nie musiałem już uczyć warszta-
tu, bo są w teatrze od dziesiątek 
lat – mówi reżyser, obok którego 

w „Drugim piętrze po prawej” za-
grali starzy „Belfegorowcy” Woj-
ciech Wieczorek i Piotr J. Adam-
czyk. – Była obawa, że mogą się 
nie zgodzić, bo to w końcu moja 
historia, ale nic takiego się nie 
zdarzyło, a panowie wzbogacili 
opowieść jeszcze kilkoma frag-
mentami swoich życiorysów.

Przedstawienie balansuje po-
między nastrojami publiczności: 
raz wzbudza autentyczny szcze-
ry śmiech, by po chwili wzru-
szyć do łez. – Będąc na scenie 
czuliśmy skupienie widowni, 
a po spektaklu widzowie przy-
znawali się do nostalgicznych 
wzruszeń. Wielu z nich miało po-
dobne wspomnienia z lat swojej 
młodości, inni wychodząc nuci-
li jeszcze piosenki z tamtych lat, 

które wykorzystaliśmy jako tło 
historii – mówi Żukowski i już 
zapowiada kolejne przedstawie-
nia po wakacjach. – Chcemy je-
sienią zagrać jeszcze w Tychach, 
bo to bardzo tyski spektakl; roz-
mawiamy też o przedstawieniach 
na Scenie w Malarni Teatru Ślą-
skiego i w katowickim Korezie. 
Celowo zrobiliśmy przedsta-
wienie bez rozbudowanej sce-
nografii, operujemy symbola-
mi, znakami, żeby łatwiej nam 
było jeździć ze spektaklem tak-
że do innych miast – opowiada 
tyski reżyser. – A kolejna sztu-
ka? Myślę, żeby teraz, w kontrze 
do „Drugiego piętra po prawej” 
napisać coś dla trzech aktorek 
– kończy Sławomir Żukowski.
MichaŁ kierat ●

HistoriA dobrA nA film
sŁawoMir żukowski W NOWyM SPEKTAKLu TEATRu BELfEGOR POKAZAł hISTORIę SWOJEJ RODZINy.

Sławomir Żukowski (na pierwszym planie) i jego sceniczni partnerzy 
we fragmencie spektaklu „Drugie piętro po prawej”.
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Sporo pracy mieli strażacy 
w miniony weekend w związku 
ze skutkami obfitych deszczów 
i silnego wiatru.

Ogółem zanotowano prawie 50 
interwencji w Tychach i powie-
cie bieruńsko-lędzińskim, z czego 
kilkanaście razy strażacy wyjeż-
dżali do zalanych piwnic i pose-
sji. Wypompowywali wodę m.in. 
z zalanych piwnic budynków przy 
ul. ul. Katowickiej, Grota-Rowe-
ckiego, Żorskiej, Hutniczej. Za-

lewane też były place przy fir-
mach i powalone drzewa, które 
usuwali m.in. z ul. Batorego, ul. 
Dmowskiego, ul. Niepodległo-
ści, Paprocańskiej i Głównej. 
Na ul. Żwakowskiej zerwana zo-
stała trakcja trolejbusowa.

Strażacy Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
wspomagani byli przez drużyny 
OSP z Lędzin, Bojszów, Świer-
czyńca, Bierunia i Imielina.
ls ●

kilkanaście wyjazdów do potopień i powalonych drzew.

Weekend z uleWami
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Dodatek osłonowy będzie przy-
sługiwał tylko gospodarstwom 
domowym ogrzewającym miesz-
kania węglem kamiennym, bry-
kietem lub peletem, Proponowane 
przez senat wsparcie gospodarstw, 
które korzystają z oleju napędo-
wego lub LPG ma uregulować 

osobna ustawa. Dodatek zosta-
nie wypłacany gospodarstwom 
domowym, gdzie głównym źród-
łem ogrzewania jest kocioł na pa-
liwo stałe, kominek, koza, ogrze-
wacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo sta-

łe, zasilane węglem kamiennym, 
brykietem lub peletem zawie-
rającymi co najmniej 85 proc. 
węgla kamiennego. Warunkiem 
koniecznym jest uzyskanie wpisu 
lub zgłoszenie źródła ogrzewania 
do centralnej ewidencji emisyj-
ności budynków (CEEB). Termin 
składania deklaracji do CEEB mi-
nął 30 czerwca 2022 r.

W Tychach liczba punktów 
adresowych z co najmniej jed-
ną złożoną deklaracją powin-
na wynosić 14.106. W terminie 
deklarację złożyło 78% z nich. 
– Nie mamy możliwości podać 
ile wpłynęło korekt od momen-
tu podania przez media informa-
cji o dodatku węglowym – słyszy-
my w Wydziale Komunalnym, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
– Nie jesteśmy w stanie z żadnej 
bazy wygenerować takiego reje-
stru, aczkolwiek zaobserwowali-
śmy duże zainteresowanie zmia-
ną źródła ogrzewania, która może 
wpłynąć na wypłatę dodatku wę-
glowego. Liczmy, że wprowadza-
ne zmiany są zgodne ze stanem 
faktycznym, ponieważ deklaracja 
zawiera klauzule o odpowiedzial-
ności karnej za składanie fałszy-
wych oświadczeń.

W naszym mieście z dotych-
czas zgłoszonych deklaracji wy-
nika, że gospodarstwa domo-
we ogrzewane są przez: kocioł 
na paliwo stałe z ręcznym poda-
waniem paliwa/zasypowy (620 
gospodarstw); kocioł na paliwo 
stałe z automatycznym poda-
waniem paliwa/z podajnikiem 

(2623); kominek/koza/ogrze-
wacz powietrza na paliwo stałe 
(3709); piec kaflowy na paliwo 
stałe (95); trzon kuchenny/pieco-
kuchnia/kuchnia węglowa (216); 
kocioł olejowy (112); pompa cie-
pła (421); kocioł gazowy/bojler 
gazowy/podgrzewacz gazowy 
przepływowy/kominek gazowy 
(6777); ogrzewanie elektryczne/
bojler elektryczny (2402); miej-
ska sieć ciepłownicza/ciepło sy-
stemowe/lokalna siec ciepłow-
nicza (2665).

Jak widać powyżej, podsumo-
wanie ilości zgłoszonych źródeł 
ciepła do CEEB przewyższa licz-
bę punktów adresowych, ponie-

waż często pod jednym adresem 
są np. trzy źródła ogrzewania.

Jak złożyć wniosek?
Wnioski o dodatek węglowy na-
leży składać do 30 listopada 2022 
roku jedną z trzech dostępnych 
metod: elektronicznie za po-
średnictwem platformy e-PUAP 
po zatwierdzeniu ich podpisem 
elektronicznym lub z wykorzy-
staniem profilu zaufanego; po-
cztą tradycyjną – decyduje data 
stempla pocztowego; tradycyj-
nie (papierowo). Wnioski będą 
przyjmowane w Dziale Świad-
czeń Rodzinnych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Tychach przy ul. Barona 30  
w godzinach: poniedziałek, wto-
rek: 8-15, czwartek: 8-17, piątek: 
8-13.

Formularze są dostępne 
w punkcie obsługi klienta Dzia-
łu Świadczeń Rodzinnych MOPS 
w Tychach przy ul. Barona 30 
(punkt obsługi klienta – wejście 
z zewnątrz budynku od strony 
salonu samochodowego) oraz 
na stronie internetowej ośrod-
ka. Świadczenie jest niezależne 
od dochodu. Przeznaczone jest 
dla wszystkich gospodarstw do-
mowych, w których głównym 
źródłem ogrzewania jest węgiel.
kaMil peszat ●

zAłAtW dodAtek nA Węgiel
wnioski Można skŁadać W MIEJSKIM OŚRODKu POMOcy SPOłEcZNEJ. 

gospodarstwa doMowe Mogą już wnioskować 
o wypŁatę 3000 zŁ dodatku na zakup węgla. 
rozporządzenie w tej sprawie zostaŁo we wtorek 
16 sierpnia br. opublikowane w dzienniku ustaw 
i w Środę 17 sierpnia weszŁo w życie. w tychach 
obsŁugą wniosków zajMie się Miejski oŚrodek 
poMocy spoŁecznej, a zŁożyć go Można na trzy 
różne sposoby.
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reklama

◆ 17.08 Na OZNakOWaNym 
PRZejściu Dla PieSZych 
na al. Bielskiej (w rejonie skrzy-
żowania z ul. Czystą) doszło 
do potrącenia pieszego przez 
kierującą nissanem. Poszkodo-
wany mężczyzna z obrażeniami 
ciała został przetransportowany 
do szpitala. Ze wstępnych ustaleń 
policji wynika, że kierująca nissa-
nem nie ustąpiła pierwszeństwa 
pieszemu.
◆ W WyNiku ZaSłaBNię-
cia kieROWca ciągNika 
SiODłOWegO marki scania 
z naczepą utracił panowanie 
nad zespołem pojazdów i zje-
chał z ronda na pobliską skarpę 
przy ogrodzeniu jednej z firm. 
Do zdarzenia doszło 16.08 
na skrzyżowaniu ul. Towaro-
wej i Serdecznej. Zablokowany 
został pas do skrętu w prawo 
w ciągu ul. Towarowej w kie-
runku centrum miasta. Kierow-
ca ciągnika siodłowego został 
przetransportowany do szpitala 
Megrez. Utrudnienia w ruchu 
trwały kilka godzin.
◆ DO ZDeRZeNia fiata 
i huyNDaia doszło 15.08 

na skrzyżowaniu ul. Armii Kra-
jowej – Hutnicza. Na szczęście 
w tym zdarzeniu nikt nie ucier-
piał. Po zdarzeniu kierowca fiata 
porzucił swój pojazd z dwiema 
pasażerkami w środku i oddalił 

się pieszo z miejsca zdarzenia. 
Uszkodzone pojazdy zostały 
usunięte na pobliski pas ziele-
nie. Policjanci KMP Tychy pro-
wadzą postępowanie w tej spra-
wie. ls ●

Chorzowski Teatr Rozrywki jest 
organizatorem cyklu koncertów 
pn. „Orkiestra w miasta! ”, pole-
gającym na odwiedzinach „dętej” 
części teatralnego zespołu muzycz-
nego w różnych miastach Śląska. 
W tej edycji cyklu na trasie kwin-
tetu znalazły się także Tychy.

Zespół w składzie: Marek Ma-
lisz (trąbka), Krzysztof Świtała 

(trąbka), Jarosław Nowak (waltor-
nia), Marek Łukaszczyk (puzon) 
i Piotr Krawczyk (tuba) pojawi 
się w najbliższą sobotę, 27 sierp-
nia w dwóch miejscach. W samo 
południe rozpocznie się spotka-
nie z tyszanami w Ośrodku Wy-
poczynkowym w Paprocanach, 
zaś o godz. 14 zawita na plac Ba-
czyńskiego.

Jak zapowiada artystyczna 
opiekunka rozrywkowej orkie-
stry Ewa Zug, w repertuarze 
znajdą się zarówno klasyki Be-
atlesów, utwory z musicali „West 
Side Story” i „Skrzypek na da-
chu”, a nawet fragment ścież-
ki dźwiękowej filmu „Gwiezdne 
wojny” i wiele innych.
ww ●

przed kilkunastoMa 
MiesiącaMi pisaliŚMy 
o trawniku na... dachu 
szkoŁy podstawowej 
nr 13. po roku wracaMy 
do teMatu, niestety nie 
Mając dobrych wieŚci. 
nieznany sprawca lub 
sprawcy wspięli się 
po elewacji budynku 
na rzeczony dach 
i wyrządzili szkody 
na kwotę 20 tys. zŁ.

O akcie wandalizmu poinfor-
mował prezydent Tychów An-
drzej Dziuba za pośrednictwem 
swoich mediów społecznościo-
wych. „Pamiętacie jak dokład-
nie rok temu na dachu Szkoły 
Podstawowej nr 13 przy al. Nie-
podległości 108 wykonano zie-
lony dach ze specjalnej mieszan-
ki mchów i porostów? Okazało 
się, że nie wszystkim ten projekt 
się spodobał. Dach został znisz-
czony. Chuligani uszkodzili ob-
róbki blacharskie podtrzymujące 
maty z roślinnością, a także same 
maty z rozchodnikami, mchami 
i ziołami. Zdewastowano rów-
nież obrzeża dachu (wysypano 
żwir), uszkodzono rynny i rury 
spustowe. Konieczna będzie wy-
miana uszkodzonych elementów 
aluminiowych, uzupełnienie żwi-
ru, naprawa uszkodzonych rynien 
i rur, a także – co jest najwięk-
szym kosztem – wymiana ponad 
70 m kw. mat wegetacyjnych 
z roślinnością. Koszty naprawy 
to około 20 tys. zł brutto. Dyrek-
cja szkoły zgłosiła sprawę na po-
licję. Mam nadzieję, że uda się 
wykryć sprawców i zostaną po-
ciągnięci do odpowiedzialności”. 
– poinformował prezydent.

zielony był i wielofunkcyjny
Wbrew pozorom taki trawnik 
na dachu jest bardzo praktyczny 
i pełni wiele funkcji. Zielony dach 
posiada wiele zalet, dotyczą one 
kwestii zarówno ekonomicznych, 
ekologicznych jak i społecznych. 
Należą do nich m.in. gromadze-
nie wody deszczowej, oczyszcza-
nie powietrza, obniżanie tem-
peratury otoczenia, regulacja 
temperatury wewnątrz budynku, 
udział w oszczędnościach energe-
tycznych, jak również zwiększona 
różnorodność gatunkowa roślin 
w miastach. Ponadto zielone da-
chy stanowią część budownictwa 
odpornego na zmiany klimatycz-
ne. Warstwa retencyjna pozwala 
na utrzymywanie wilgoci i odpo-
wiednie nawodnienie zielonego 
dachu. Deszczówka po opadach 
nie spływa do rynien, ale pozo-
staje na dachu przez długi czas 
Szkolny dach o powierzchni bli-
sko 190 metrów kwadratowych 
posiada także warstwę izolacyj-
ną i specjalną warstwę drenar-
ską oraz retencyjną. W przypad-
ku dachów, które są wystawione 
na silne działanie wiatru, takie 
maty wegetacyjne gwarantują, 
że podłoże nie odfrunie podczas 
np. burzy. Zielony dach posiada 
trwałą i odporną na erozję war-
stwę zewnętrzną. Takie rozwią-
zania stają się coraz popularniej-
sze w Polsce od mniej więcej 5 
lat. Koszt projektu w SP nr 13 
to 55.000 złotych.

młodzi wandale
– Niestety komuś nasz trawnik 
na dachu przeszkadzał i podjął 
sporo wysiłku, aby go zniszczyć 

– mówi dyrektor szkoły Marian-
na Niesobska. – Od jakiegoś cza-
su mamy problem z młodzieżą 
gromadzącą się na terenie szko-
ły. Mieszkańcy z pobliskiej oko-
licy narzekają na głośne zacho-
wanie, dochodzi też do aktów 
wandalizmu. Wyrwano kamerę 
monitorującą szkołę, dewasto-
wana jest elewacja (próbowano 
ją podpalić), malowane są para-
pety i okna, na terenie szkoły na-
gminnie dochodzi do porzucania 
hulajnóg i śmiecenia. Zdarzają 
się też butelki i puszki po alko-
holu. O zdarzeniach informo-
waliśmy straż miejską – dodaje 
dyrektor.

Jarosław Dziendziel zastęp-
ca komendanta Straży Miejskiej 
w Tychach potwierdził, że fak-
tycznie wpłynęło zawiadomienie 
o problemach na terenie szko-
ły. – Dyrekcja SP 13 zwracała 
się do nas z prośbą o wzmożenie 
patroli w okolicy szkoły. W ra-
mach codziennej służby kieruje-
my na teren szkoły patrole stra-
ży miejskiej oraz współpracujemy 
z policją.

Do drobnych aktów wandali-
zmu dochodzi również na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowego Pa-
procany. Sytuację przybliżył nam 
kierownik ośrodka Marcin Mar-
cak. – Najgłośniejsze przypadki 
wandalizmu to zdemolowanie 
toalet czy ogrodzenia na pro-
menadzie. W obu przypadkach, 
po nagłośnieniu sprawy przez 
media, udało się ująć sprawców. 
Byli to młodzi lub bardzo mło-
dzi ludzie. Wciąż jednak docho-
dzi do drobnych i licznych aktów 
wandalizmu. Praktycznie po każ-
dym weekendzie dokonujemy 

drobnych napraw. Część z nich 
wynika z zużycia materiału, jed-
nak są też takie, które wskazują 
na celowe działanie. Jak choćby 
przecięcie dopływu do kurtyny 
wodnej ostrym narzędziem, de-
wastacja wiat grillowych, wyła-
mywanie lamp na przystani ka-
jakowej, niszczenie elementów 
wodnego placu zabaw czy nawet 
kradzieże kół ratunkowych. Przy 
tym ostatnim ręce najbardziej 
opadają. To jest przecież sprzęt 
ratujący życie. Jego niszczenie czy 
kradzież może skończyć się tra-
gicznie. Co roku na niwelowane 
skutków wandalizmu wydajemy 
grube tysiące, za które mogliby-
śmy postawić np. nowe elementy 
małej architektury – dodaje kie-
rownik. kaMil peszat ●

kronika policyjna

Dęty kwintet z chorzowskiego Teatru Rozrywki w najbliższą sobotę odwiedzi Tychy.
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Muzycy z teatru rozrywki odwiedzą Tychy.

Orkiestra W miastO!

Zasłabnięcie kierowcy było przyczyną zdarzenia 
w rejonie ulic Towarowej i Serdecznej.
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WAndAl nA dAcHu
w szkole podstawowej nr 13 NIEZNANI SPRAWcy WyRZąDZILI OGROMNE SZKODy.

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 
VIII kadencji

zawiadamia
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję na dzień 

25 sierpnia 2022 r. na godz. 1300 
do sali nr 102 Urzędu Miasta Tychy przy Alei Niepodległości 49

sesję Rady miasta tychy Viii kadencji.

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy VIII kadencji 

/-/ Barbara Konieczna

Szczegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy. 

komunikat

Zniszczono m.in. obróbki blacharskie podtrzymujące maty z roślinnością, 
a także same maty z rozchodnikami, mchami i ziołami.

SP
 13
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W miniony weekend w trasę 
po mieście wyruszył bus kam-
panii SegreAguj. 20 i 21 sierpnia 
br. na mieszkańców miasta cze-
kały atrakcje związane z kampa-
nią, której celem jest zachęcenie 
mieszkańców miasta do segrega-
cji odpadów.

W sobotnie przedpołudnie 
można go było spotkać w Ośrod-
ku Wypoczynkowym w Paproca-
nach, a w niedzielę w godzinach 
popołudniowych – na Dzikiej 
Plaży podczas festiwalu Port Pieś-
ni Pracy.

Bus organizował strefę zabawy 
i edukacji, do której organizatorzy 
kampanii SegreAguj zaprosili ro-
dziny z dziećmi. W programie zna-
lazło się m.in. tworzenie obrazów 

z przyklejonych do kartonów na-
krętek różnego koloru, drużynowe 
wyścigi skoków w workach, two-
rzenie recyklingowych dzieł sztu-
ki z materiałów przeznaczonych 
do utylizacji, drużynowa segre-
gacja na czas, samodzielne przy-
gotowywanie popularnej gry me-
mory z wizerunkiem przedmiotów 
przeznaczonych do utylizacji, eko-
logiczne kolorowanki oraz tema-
tyczne krzyżówki ekologiczne.

Dodatkowo dla najaktywniej-
szych uczestników przygotowano 
nagrody niespodzianki. Informa-
cje na temat kolejnych przystan-
ków busa Gramy w kolory bę-
dzie można znaleźć na stronie 
www.umtychy.pl i fb Miasto Ty-
chy. Mn ●

W dogtrekkingu biorą udział za-
równo osoby nastawione na za-
ciętą rywalizację, jak i te, które 
liczą na przygodę i rekreacyjne 

zwiedzanie okolicy. Całej impre-
zie przyświecają dwa cele: dobra 
zabawa i zdrowa rywalizacja. 
Żeby wziąć udział w dogtrekkin-

gu wystarczą tak naprawdę tyl-
ko dobre chęci. Różne dystanse 
– mini (ok. 8 kilometrów) i mid 
(ok. 14 kilometrów) – umożli-
wiają start niemal każdej osobie 
i każdemu psu. Dlatego w ubie-
głych latach na dogtrekkingach 
można było spotkać zarówno 
osoby starsze, jak i te młodsze, 
psy małe i bardzo duże.

Formularz rejestracyjny zo-
stał uruchomiony 1 sierpnia 

2022 roku na stronie czlowie-
kipies.pl i będzie aktywny do 31 
sierpnia 2022 do godz. 18 lub 
do osiągnięcia limitu 200 zgło-
szeń. Po tej dacie zgłaszać się 
można jedynie w dniu imprezy 
w biurze zawodów. Szczegóło-
wy regulamin imprezy i wszel-
kie niezbędne informacje zna-
leźć można stronie organizatora 
– Fundacji Człowiek i Pies (czlo-
wiekipies.pl).

Zawody rozpoczną się w so-
botę, 10 września o godz. 9 przy 
plaży w OW Paprocany, a zakoń-
czenie planowane jest na godz. 
15. Oprócz samych zmagań 
psów i ludzi imprezie towa-
rzyszyć będzie szereg atrakcji, 
w tym m.in. porady behawio-
ralne i żywieniowe, pokazy pra-
cy psów ratowniczych, pokazy 
psich sportów, a także zabawy 
i konkursy dla dzieci. W Papro-
canach obecni będą także wo-
lontariusze ze śląskich schro-
nisk, którzy promować będą 
adopcję bezdomnych czworo-
nogów.

Impreza corocznie objęta jest 
patronatem honorowym Prezy-
denta Miasta Tychy i współor-
ganizowana jest z MOSiR w Ty-
chach. ww ●

w tychach z roku na rok 
przybywa rolkarzy. 
powstające kolejne 
kiloMetry asfaltowych 
tras rowerowych 
przyciągają MiŁoŚników 
MaŁych kóŁek. do Maja 
ubiegŁego roku rolkarz 
MógŁ korzystać 
z drogi rowerowej 
tylko w ostatecznoŚci. 
przyglądaMy się, jak 
aktualnie wygląda 
sytuacja rolkarzy 
oraz dróg rowerowych 
w naszyM MieŚcie.

Ściąga z prawa
Ustawa Prawo o Ruchu Drogo-
wym z 20 maja 2021 r. wprowa-
dziła pojęcie urządzenia wspo-
magającego ruch. Mogą to być 
rolki, wrotki, deskorolka czy 
inne urządzenia sportowo-re-
kreacyjne napędzane siłą ludz-
kich mięśni. Nie będziemy do-
chodzić czy kijki nordic-walking 
lub „balkonik” spełniają warun-
ki tej definicji, ale zaznaczymy, 
że użytkownicy UWR wciąż 
traktowani są według prawa jako 
piesi, jednakże... zyskali prawo 
do jazdy po drogach dla rowe-
rów. Przepisy zabraniają też jaz-
dy po alkoholu, a także precy-
zują z jaką prędkością należy się 
poruszać. Użytkownik takiego 
urządzenia musi pamiętać o tym, 
że: jest obowiązany korzystać 
z chodnika, drogi dla pieszych 
lub drogi dla rowerów; korzy-
stając z chodnika jest obowią-
zany poruszać się z prędkością 

zbliżoną do prędkości pieszego, 
zachować szczególną ostrożność, 
ustępować pierwszeństwa piesze-
mu oraz nie utrudniać jego ru-
chu; zbliżając się do przejścia dla 
pieszych, zachować szczególną 
ostrożność i ustąpić pierwszeń-
stwa pieszemu znajdującemu się 
na przejściu. Osobie poruszają-
cej się przy użyciu UWR zabra-
nia się: poruszania się w stanie 
po użyciu alkoholu lub środka 
działającego podobnie do alko-
holu; przewożenia innej osoby, 
zwierzęcia lub ładunku; ciągnię-
cia pojazdu lub ładunku; czepia-
nia się pojazdów; poruszania się 
tyłem.

rozsądek też ważny
Pomijając aspekty prawne, war-
to przyswoić sobie kilka reguł 
na zasadzie zdrowego rozsąd-
ku. Przede wszystkim miejsce 
do nauki. W Tychach rolkarze 
spotykają się głównie na placu 
pod Żyrafą i tam początkujący 
stawiają swoje pierwsze kroki. 
Praktycznie codziennie można 
tam spotkać rodziców z dziećmi 
czy amatorów hokeja na rolkach. 
Powierzchnia placu i jego prze-
znaczenie, które naturalnie się 
wytworzyło na przestrzeni ostat-
nich lat, sprawia, że jest to ideal-
ne miejsce do nauki. Często rol-
karzy, ale głównie dzieci, można 
spotkać także na placu Baczyń-
skiego, O ile pociechy „bawiące 
się” w jazdę na rolkach raczej nie 
wprowadzają utrudnień w poru-
szaniu się po placu, o tyle wzmo-
żony ruch pieszych w godzinach 

popołudniowych raczej nie sprzy-
ja nauce, przez co nie jest to naj-
lepsze miejsce do intensywnej jaz-
dy na rolkach. Do tego doskonale 
nadaje się skatepark w Parku Ja-
worek. Przez całe wakacje w każ-
dy piątek Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji prowadzi tam zajęcia 
Extreme City, o czym pisaliśmy 
już wielokrotnie.

Pomimo tego, że w Tychach 
infrastruktura rowerowa, w tym 
ścieżki, jest dobrze rozwinięta, 
to jednak jeszcze nie wszędzie 
można poruszać się gładkim 
asfaltem. Tam, gdzie nie ma de-
dykowanej ścieżki rowerowej, rol-
karze poruszają się chodnikiem. 
Warto wówczas przyswoić sobie 
prostą zasadę. Tak samo jak sa-
mochodem poruszamy się pra-
wą stroną, a zmianę kierunku 
jazdy sygnalizujemy. Świetnym 
kierunkowskazem jest po prostu 
wyciągnięta dłoń wskazująca kie-
runek skrętu.

nowe ścieżki rowerowe 
w tychach. co w tym sezonie?
Dobra wiadomość dla fanów jaz-
dy na dużych i małych kółkach. 
W Tychach kolejne ścieżki ro-
werowe przejdą gruntowną mo-
dernizacje. W tym roku Miejski 
Zarząd Ulic i Mostów przebudo-
wuje kolejne ścieżki rowerowe 
na odcinkach o łącznej długości 
4,6 km.

Wkrótce rozpoczną się prace 
na al. Bielskiej, gdzie remonto-
wane będą dwa odcinki. Pierw-
szy biegnie od ul. Edukacji do al. 
Niepodległości (po stronie Parku 

Niedźwiadków), a drugi od wyso-
kości wiaduktu przy stacji PKP 
Tychy-Bielska do ronda Polo-
nia. Z kolei na ul. Żwakowskiej 
powstanie nowa ścieżka rowero-
wa i droga rowerowa. Będzie ona 
przebiegała na odcinku od ul. Ko-
pernika do ul Harcerskiej. W toku 
jest budowa ciągu pieszo-rowero-
wego na al. Piłsudskiego (od ron-
da Paprocańskiego do skrzyżo-
wania z ul. Jordana), ścieżki 
rowerowej na ul. Budowlanych 
(od ul. Burschego do wysokości 
budynku Carboautomatyki) oraz 

na al. Jana Pawła II. Tam oprócz 
ścieżki zostanie przebudowany 
chodnik. Roboty będą prowadzo-
ne po obu stronach drogi na od-
cinku od al. Bielskiej do wysoko-
ści Hotelu Tychy.

– Zależy nam przede wszyst-
kim, aby połączyć istniejące ścież-
ki w spójną sieć, co ma umożli-
wić komfortowe podróżowanie 
przez Tychy – wyjaśnia Artur 
Kruczek, dyrektor Miejskiego 
Zarządu Ulic i Mostów w Ty-
chach. – Staramy się również 
stale nadzorować i poprawiać 

stan istniejącej infrastruktury, 
a także budujemy nowe ścieżki. 
Przykładowo, w ramach szerszej 
inwestycji, budowy drogi, jaka 
połączy ul. Goździków z Oświę-
cimską, powstanie ponadkilome-
trowy odcinek nowej ścieżki ro-
werowej.

Przypomnijmy, że w tym roku 
zakończyły się także prace wzdłuż 
ul. Dąbrowskiego, gdzie na od-
cinku pomiędzy ulicami Darwi-
na a Grota Roweckiego powstała 
nowa ścieżka rowerowa.
kaMil peszat ●

kampanijny bus kursował po Tychach.

Gramy W kOlOry

Bus w barwach kampanii „SegreAguj – Gramy w kolory” wyruszył 
spod Urzędu Miasta, by spotykać się i edukować tyszan.
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zAbAWA dlA ludzi i psóW
do końca sierpnia MOżNA ZGłASZAć SIę DO JuBILEuSZOWEJ EDycJI TySKIEGO DOGTREKKINGu.

W poprzednich latach na trasie Tyskiego Dogtrekkingu można było spotkać całe rodziny oraz psy małe i duże.
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dogtrekking to dŁugi spacer z pseM, poŁączony 
z eleMentaMi Marszu na orientację. wygrywa 
ten zespóŁ, który dotrze na Metę w najkrótszyM 
czasie, pokonując jednoczeŚnie caŁą trasę 
wyznaczoną przez organizatorów. jubileuszowa 
dziesiąta edycja tej iMprezy w tychach odbędzie się 
w paprocańskich lasach 10 wrzeŚnia.

Ścieżki nie tylko dlA roWeróW
w tychach przybywa rolkarzy. MIęDZy INNyMI DLA NIch POWIęKSZy SIę SIEć ŚcIEżEK ROWEROWych. 

Trwa budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych na terenie Tychów.
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kReDą i faRBąflash

fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej przeprowadziła w ubiegły piątek plener malarski w ramach 
prowadzonego przez urząd Miasta Tychy programu rewitalizacji osiedla A. Podczas pleneru 
członkowie fRES wraz ze Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Tychach pomagali dzieciom, 
młodzieży oraz seniorom malować obrazy na sztalugach, kartkach a nawet chodzikach. – Jest 
to przede wszystkim wydarzenie integracyjne i międzypokoleniowe – mówili organizatorzy. 
– Najważniejsza jest dobra zabawa, a nie umiejętności malarskie. Zaprosiliśmy naszych seniorów 
z Klubów Seniora oraz zaprzyjaźnione przedszkola. Każdemu, kto stawiał pierwsze kroki, 
pomagaliśmy od podstaw. kp ●
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komunikat

Prezydent Miasta Tychy
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza II przetarg pisemny, nieograniczony 

na najem lokali użytkowych – garaży przy ul. Żorskiej 89-89A
1. TERMIN i MIEJSCE PRZETARGU
PRZETARG (część jawna) odbędzie się 28.09.2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 102 (I piętro).
2. CENY WYWOŁAWCZE MIESIĘCZNEJ KWOTY CZYNSZU NETTO ORAZ WYSOKOŚĆ WADIUM:

Nr garażu przy ulicy. Żorskiej 89-89A pow. użytkowa (m²) miesięczna kwota czynszu netto Wadium

garaż nr 2 15,90 130 zł 500 zł

garaż nr 5 15,56 130 zł 500 zł

garaż nr 6 15,90 130 zł 500 zł

Do wylicytowanej kwoty miesięcznego czynszu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie 
zawarcia umowy najmu. Aktualnie stawka ta wynosi 23%.
Osoba która wygra przetarg jest zobowiązana do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony 
3 lata.

3. FORMA, TERMIN, MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM, WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA ORAZ WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

Wpłata wadium przelewem lub w kasie (gotówka) najpóźniej do 23.09.2022 roku. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek 
bankowy Urzędu Miasta Tychy nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Postąpienie wynosi 10% wywoławczej kwoty czynszu za dany garaż.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium oraz złożenie oświadczeń i dokumentów:

•	 zgłoszenie przystąpienia do przetargu na najem lokalu użytkowego

•	 pisemna oferta dotycząca proponowanej miesięcznej kwoty czynszu najmu.
•	 dowód wpłaty wadium
W przypadku złożenia ofert na więcej niż jeden garaż, wskazane warunki należy spełnić oddzielnie dla każdego garażu.
Oferty zawierające dowód wpłaty wadium oraz wymagane oświadczenia i dokumenty należy złożyć do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 Tychy (Biuro Obsługi Klienta, parter budynku, stanowisko nr 3 lub na 7 piętrze, pokój 717) w terminie 
do 23.09.2022 roku do godziny 13.00.
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem „Przetarg 
na najem garażu nr....... przy ul. Żorskiej 89-89A”.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie przetargu. Prezydent Miasta Tychy może odwołać 
ogłoszony przetarg z ważnych powodów.
4. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:

PREZYDENT MIASTA TYCHY 
WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

mgr inż. ANDRZEJ DZIUBA

autoreklama

W najbliższy piątek 26 sierpnia 
o godz. 19 w Tichauer Art Gal-
lery w Browarze Obywatelskim 
w Tychach, w ramach wyda-
rzeń towarzyszących festiwalowi 
„Beksiński na Śląsku”, odbędzie 
się spotkanie z Jarosławem Mi-
kołajem Skoczniem, znajomym 
Zdzisława Beksińskiego, dzienni-
karzem i autorem dwóch książek 
o Mistrzu. Opowie publiczności 
o ich spotkaniach i rozmowach, 
o twórczości Zdzisława Beksiń-
skiego, jego poglądach, pasjach, 
wyobraźni i poczuciu humoru.

Jest to jedno z wydarzeń to-
warzyszących jedynej w Polsce 
i tak obszernej wystawie poświę-
conej malarstwie Zdzisława Bek-
sińskiego.

Jarosław Mikołaj Skoczeń jest 
autorem książek: „Detoks. Zdzi-
sław Beksiński, Norman Leto. Ko-
respondencja, rozmowa”, gdzie 
znalazły się listy o życiu i śmierci 
pisane przez uznanego malarza 
z młodym artystą, które pozwala-
ją zobaczyć Mistrza w prywatnej 
odsłonie oraz bestselleru ,,Bek-
siński. Dzień po dniu kończą-

cego się życia”, gdzie zostały za-
mieszczone obszerne fragmenty 
dzienników Zdzisława Beksiń-
skiego z lat 1993-2005, w których 
szczerze i z charakterystycznym 
dla siebie poczuciem humoru 
i ironią opisuje otaczającą go rze-
czywistość.

Znajomość Jarosława Mikoła-
ja Skocznia ze Zdzisławem Bek-
sińskim zaczęła się w momencie, 
gdy udał się do malarza z propo-
zycją umieszczenia jego grafik 
na płycie zespołu Legendary Pink 
Dots, którego Tomasz Beksiński, 
syn Mistrza, był wielkim fanem. 
Na przestrzeni lat Skoczeń prze-
prowadził ze Zdzisławem Beksiń-
skim wiele wywiadów radiowych 
i prasowych i współpracowali aż 
do tragicznej śmierci artysty. 
Podczas spotkania z publicznoś-
cią i fanami twórczości Zdzisława 
Beksińskiego, Jarosław Mikołaj 
Skoczeń opowie o jego znajomo-
ści z Mistrzem, ich spotkaniach, 
rozmowach i o tym, jak Mistrz 
na niego wpłynął.

„B eksiński  na Śląsku” 
to pierwsza w historii, niepowta-

rzalna i tak kompleksowa pre-
zentacja twórczości i ogromnej 
kreacji Zdzisława Beksińskiego, 
w tym roku w Polsce do zoba-
czenia jest tylko w Tichauer Art 
Gallery w Tychach do 23 wrześ-
nia. Widzom zostało udostęp-
nionych 50 wyselekcjonowanych 
obrazów z kolekcji Muzeum Hi-
storycznego w Sanoku, wyłącz-
nego spadkobiercy Mistrza, 
do którego przekazywał tylko 
te swoje dzieła, które uważał 
za najlepsze, oraz pięć nietuzin-
kowych dzieł z „kolekcji japoń-
skiej”, do niedawna uważanych 
za zaginione. Czynna jest także 
wystawa „Beksiński Multimedia 
Exhibition – Human Condition”. 
To multimedialna podróż przez 
twórczość artysty w ekscytujący 
sposób łącząca obraz i dźwięk. 
Wybrane jego dzieła zostaną za-
prezentowane na wielkoforma-
towych ekranach w połączeniu 
z muzyką lub w stereoskopii 
(3D), a poprzez technologię VR 
każdy z odwiedzających będzie 
mógł wręcz „wejść do wnętrza 
obrazów”. Mn ●

oskard zaprasza.

PrzyrOda 
na Osiedlach
Dział Społeczno-Kulturalny TSM 
Oskard ogłasza konkurs foto-
graficzny „Dzika przyroda na 
osiedlach”, w którym może wziąć 
udział każdy miłośnik miejskiej 
przyrody, który jest członkiem 
Tyskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej Oskard, ukończył 16. rok ży-
cia i amatorsko zajmuje się foto-
grafią.

Spośród nadesłanych zdjęć, 
wybrane zostaną najciekawsze hi-
storie z przyrodą w tle, które zilu-
strują kalendarz TSM Oskard na 
2023 rok. Termin zgłoszeń upły-
wa 26 sierpnia, więc należy się 
pospieszyć. Regulamin oraz po-
trzebne oświadczenia dostępne 
na oficjalnej stronie Spółdzielni 
www.oskard.tychy.pl. ww ●

Jedna z zaniepokojonych czy-
telniczek z Czułowa napisała: 
Od kierowcy, a następnie ze stro-
ny internetowej dowiedziałam 
się, że od 13 sierpnia zawieszo-
ne zostało kursowanie linii mi-
krobusowej R w soboty, niedziele 
i święta. Linia jeździ trasą z Czu-
łowa m.in. przez ul. Zieloną, Po-
wstańców i dalej przez Rynek aż 
do Szpitala Wojewódzkiego i jest 
bardzo potrzebną linią, zwłasz-
cza dla mieszkańców Czułowa, 
którzy dojeżdżają mikrobusem 
do sklepów itp. W imieniu licz-
nych oburzonych mieszkańców 
informuję, że osoby starsze wy-
chodzą z domów także w week-
endy, po to by w sobotę pod-
jechać do sklepów w centrum, 
a w niedzielę do kościoła Marii 
Magdaleny lub w odwiedziny 
do szpitala. Po zawieszeniu linii 
R muszą przemierzać długi dy-
stans do najbliższego przystan-
ku na Rynku lub przy ul. Kato-
wickiej, a nie wszyscy dają radę. 
Prosimy o przywrócenie linii mi-
krobusowej R także w dni wolne 
od pracy, bo dla wielu to jedy-
ne dostępne połączenie z resztą 
miasta.

O D P O W i a D a  m i c h a ł 
WaWRZaSZek RZecZNik 
PRaSOWy ZaRZąDu tRaNS-
PORtu metROPOlitalNegO: 
– Powodem tymczasowego zawie-
szenia linii R jest trudna sytua-
cja kadrowa przewoźnika PKM 
Tychy. Spółka, w związku z tym, 
że obecnie nie ma wystarczają-
cej liczby kierowców, zwróciła 
się do nas z wnioskiem o ograni-
czenie funkcjonowania komuni-
kacji miejskiej. W porozumieniu 
z UM Tychy musieliśmy podjąć 
tę trudną decyzję, czyli dostoso-
wać siatkę połączeń do bieżących 
możliwości operatora. W miarę 
poprawy sytuacji kadrowej prze-
woźnika będziemy przywracać 
połączenia. kp ●

w tichauer art Gallery.

rOzmOWa O Beksińskim
czytelnicy pytają

cO z linią r?

PK
M
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burzA nAd portem nikomu nie strAsznA
38. edycja portu pieŚni pracy ZA NAMI.

to już trzeci raz 
relację z największego 
wydarzenia tygodnia 
rozpoczynaMy 
od tych saMych sŁów 
– deszcz, ulewa i sŁota. 
pogoda jednak nie 
przeszkodziŁa fanoM 
Muzyki Marynistycznej 
i tŁuMnie stawiali się 
pod scenaMi 38. edycji 
portu pieŚni pracy 
nawet podczas ostrych 
opadów. największą 
publicznoŚć zebraŁ 
koncert z okazji 30-
lecia zespoŁu perŁy 
i Łotry. organizatoreM 
wydarzenia do lat 
jest Miejskie centruM 
kultury wraz 
z tegorocznyM 
jubilateM.

Festiwal rozpoczął się od szanto-
wej edycji Muzycznych Wieczo-
rów nad Jeziorem, podczas której 
Marek Szurawski, weteran Portu 
Pieśni Pracy, a również współ-
twórca i animator polskiej spo-
łeczności szantowej, wygrywając 
melodie na swojej koncertynie, 
snuł opowieści mórz i ocea-
nów. Jego dziennikarskie zacię-
cie wybrzmiewało dziesiątkami 
opowieści za każdym razem, gdy 
tylko milkła koncertyna, a roz-
strzygnąć, czego słuchało się le-
piej, nie potrafili nawet najstar-
si fani festiwalu. Pogoda tylko 
potęgowała atmosferę licznych 
podróży na niebezpiecznych wo-
dach. Niestety pogoda na tyle się 
pogorszyła, że organizator posta-
nowił przerwać koncert Marty 
Śliwy, która swój występ dokoń-
czyła w Pubie pod Browarem, 

gdzie... zabawa trwała do białe-
go rana.

Trudno się dziwić, że browaro-
wa publiczność nie chciała puścić 
ze sceny żadnego z występujących 
zespołów, bo do czynienia mieli 
z samymi asami szant. Wystarczy 
wymienić Banana Boat czy Or-
kiestrę Samanta, a przecież grali 
na jednej scenie z Happy Crew, 
Duetem ABC, Znienacka Projekt, 
Gumowymi Szeklami czy Węża-
mi z Poligonu. Wystarczyło tego, 
aby ostatnie morskie pieśni wy-
brzmiały gdzieś około czwartej 
nad ranem.

podróż przez morza, podróż 
przez lata.
Nazajutrz na placu Baczyńskie-
go w kubrakach przeciwdeszczo-
wych, kaloszach i pod parasolami 
zebrali się najwytrwalsi wielbi-
ciele szant i przy lejącym obfi-
cie deszczu wysłuchali Kapitana 
Thorna, North Cape, Znienacka 
Projekt oraz Gumowych Szekli. 
Była to jednak przystawka do wie-
czornego koncertu w Teatrze Ma-
łym, podczas którego obchodzono 
jubileusz Pereł i Łotrów. Zanim 
solenizanci wkroczyli na scenę, 
tłumnie gromadząca się publicz-
ność wysłuchała Trzeciej Miłości, 
Dominiki Żukowskiej i Andrzeja 
Koryckiego, Sąsiadów, Marka Szu-
rawskiego oraz Banana Boat. Toa-
stom i życzeniom nie było końca. 
Gdzieś około godz. 20 na widowni 
Teatru Małego każdy metr kwa-
dratowy powierzchni był ciasno 
wypełniony. Dołożono krzeseł 
i taboretów, na schodach poroz-

kładano pufy, a i tak części pub-
liczności pozostało przyglądać się 
widowisku stojąc. Na scenie po-
jawiły się Perły i Łotry w nieby-
wałym składzie liczącym 12 osób 
spośród 16, które kiedykolwiek 
były oficjalnie w składzie. Kon-
cert był sentymentalną podróżą 
przez historię zespołu, zatem nie 
zabrakło bogatego instrumenta-
rium, z którym muzycy romanso-
wali na przestrzeni lat. – To było 
wspaniałe uczucie wrócić do tych 
czasów, jednak Perły i Łotry pozo-
staną zespołem a’ capella – zazna-
czył w rozmowie z nami Michał 
Gramatyka, jedna z Pereł. Na sce-
nie pojawił się również założyciel 
zespołu Marek Razowski. – To był 
ogromny zaszczyt móc z nim zno-
wu zaśpiewać – dodał śpiewający 
poseł z Tychów. Pod koniec kon-
certu na scenę wkroczył zastępca 
prezydenta do spraw społecznych 
Maciej Gramatyka, który wręczył 
Perłom kolaż przygotowany przez 
Agnieszkę Seidel-Kożuch specjal-
nie na tę okazję.

zachwycony „muzyk”
– To zdecydowanie był najlepszy 
koncert w historii zespołu. Ni-
gdy nie przeżyliśmy takich emo-
cji. Powiem szczerze, że owa-
cje na stojąco przy wypełnionej 
widowni Teatru Małego, to naj-

ważniejszy moment w naszej ka-
rierze – przyznał w rozmowie 
z nami Wojciech „Muzyk” Har-
mansa. – Po tym koncercie zada-
łem sobie pytanie „Czy jest jeszcze 
po co grać? Co teraz? ”. Nasza hi-
storia jest długa i bogata, co poka-
zaliśmy podczas jubileuszowego 
koncertu. Każda nasza płyta była 
inna. Nasze brzmienie wciąż się 
zmienia, w związku z tym my-
ślę, że nie powiedzieliśmy jeszcze 
ostatniego słowa. Przed nami jesz-
cze czterdziesto- i piędziesięcio- 
i sześćdziesięcio- i tak dalej lecie 
zespołu. Jest jeszcze po co grać. 
Przede wszystkim dla wspania-
łej publiczności, jaka rokrocznie 
gromadzi się podczas Portu Pieśni 
Pracy. Przez trzy dni lało, psa byś 
z domu nie wygonił, a pod naszy-
mi scenami gromadzą się tłumy. 
Przez te lata przyzwyczailiśmy fa-
nów szant z regionu a nawet ca-
łej Polski, że co by się nie działo, 
to w Tychach pod koniec sierpnia 
będzie wielka szantowa impreza. 
Ktoś powie, że przez te 20 lat hi-
storii festiwalu wykonawcy się 
powtarzają. No pewnie, że się po-
wtarzają. W Polsce jest nie więcej 
niż 40 zespołów grających szanty. 
Warto zauważyć, że co roku pod-
czas finału mamy wielką gwiaz-
dę, często z zagranicy. Dla tej 
publiczności Perły i Łotry oraz 

Port Pieśni Pracy będzie grał tak 
długo, jak będzie dla kogo. Tego-
roczna edycja pokazała, że nawet 
porządna ulewa naszej publicz-
ności nie straszna – podzielił się 
Wojciech Harmansa, członek Pe-
reł i Łotrów oraz osoba odpowie-
dzialna za dobór repertuaru Portu 
Pieśni Pracy.

szanty na dzikiej
Wielki finał Portu zaplanowa-
no na niedzielę i, pomimo wciąż 
niesprzyjającej aury, pod sceną 
znów zgromadziła się liczna pub-
liczność. Miłośnicy festiwalu do-
skonale znają jego formułę od lat, 
toteż brawami przyjęli muzyków, 
którzy grali dla nich od piątku. 
Do tej wesołej gromadki dołą-
czył zespół Klang, Mietek Folk 
i... gwiazda wieczoru Carrantuo-
hill wspomagana przez zespół ta-
neczny muzyki irlandzkiej Salake. 
Dziewczyny z zespołu zademon-
strowały niebywały pokaz umie-
jętności, dzięki którym zdobywa-
ją liczne nagrody na konkursach 
całego świata. Gwiazda wieczoru 
zaprezentowała muzykę celtycką 
z domieszką muzyki popularnej, 
wygrywaną na tak niecodzien-
nym instrumentarium jak uille-
ann pipes (odmiana dud), buzuki, 
cytra, bodhran, czy tin whistles. 
kaMil peszat ●

reklama

Jubilaci – zespół Perły i Łotry – odebrali w sobotę 
moc życzeń od kolegów i fanów.

Koncert zespołu Carrantuohill uatrakcyjniły występy tancerek.

Fatalna pogoda nie przeszkodziła publiczności w szantowej zabawie na Dzikiej Plaży.
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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  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. Mikołowska 141

æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny

æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75

auto:

usŁugi:

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

Remonty: kafelkowanie, gładzie, ma-
lowanie, sufity podwieszane, panele 
itp.690463652.

Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056

Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176

Telewizory naprawa FESTERKIE-
WICZ, Tychy ul.Cyganerii15. Tel: 
603585329. 
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223
Firma remontowo - budowlana 30 lat na 
rynku, wykonuje malowanie domów, da-
chów, krycie papą, blachą i inne. Tel: 723 
442 989, 727 207 735
Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474

Płytkowanie, malowanie, sufity podwie-
szane, hydraulika Tel: 668 651 688
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.
Kredyty gotówkowe do 25.000 złotych dla 
osób posiadających zajęcia komornicze na 
dochodach. Tel. 501 869 308

praca:

Agencja Ochrony zatrudni do pracy w Ty-
chach chętnych emerytów i rencistów, wię-
cej informacji pod nr tel. 32 219-25-57

Przyjmę osoby do sprzedawania tel: 576 
949 233

nieruchoMoŚci:

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 36 m2, 2 pokoje, niski blok, 2 
piętro, w pełni wyremontowane i urzą-
dzone - do wprowadzenia, cena 290.000 
zł, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. G 36,8 m2, 2 pokoje, niski blok, 
2 piętro, po generalnym remoncie, cena 
270.000 zł, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl
Tychy os.H 2 pokoje, 3 piętro 44,55m2, 
z balkonem, do remontu/odświeżenia 
cena 249.000 zł tel 728 713 101 www.
ASTON.com.pl

autoreklama

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

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

Tychy, os. Z, 2 pokoje 47,2 m2, 2 piętro 
w niskim bloku, cena 329 000 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.D ul. Niepodległości  2 pokoje, 3 
piętro 50 m2, z balkonem, po remoncie 
do odświeżenia cena 299.000 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.B 3 pokoje, 3 piętro 63 m2, z bal-
konem, do wprowadzenia, cena 359.000 
zł tel 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. R, ul. Skalna 89, do sprzedaży 
3 pokojowe mieszkanie o pow. 70 m2 z 
komórką lokatorską, tarasem 12 m2 i ga-
rażem podziemnym (dodatkowo płatne),  
na I p. w niskim bloku w apartamentowcu 
z windą, cena 570 000 zł.  www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy, 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
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2, działka nie jest budowlana – te-
reny zielone, blisko lasu, cena 100 zł/m2 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Wilkowyje działka 797 m2, pod za-
budowę wielorodzinną, blisko lasu, cena 
300.000 zł netto + VAT www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Miedźna Frydek działka 1051 m2, super 
miejsce, blisko lasu, cena 89.335 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Wisła Wielka k. Pszczyny, ul. Cieszyńska, 
działka 1319 m2, piękny widok na jezioro 
i góry. cena 169 000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-110
Tychy, Mikołowska/Studzienna, do sprze-
daży działka dla inwestora o pow. 2099 
m2, cena 799 000 brutto (z VAT) www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy Zwierzyniec, bliźniak, pow. 147,39 
m2, działka 333 m2, stan developerski, 
nowoczesna bryła, fajny układ pomiesz-
czeń, cena 899.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Nowa inwestycja deweloperska w Ty-
chach – domy w centrum, ul. Hierow-
skiego. Zapraszamy do biura sprzedaży. 
Nie płacisz 2% PCC www.ASTON.com.pl 
731-713-070
Lędziny, nowoczesny dom wolnostojący 
do wejścia, pow. 252 m2, działka 1033 
m2, cena 1.350.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Tychy Mąkołowiec, dom w zabudowie 
bliźniaczej w wysokim standardzie, 124 
m2 4 pokoje, garaż w bryle budynku 
cena 999.000 zł www.ASTON.com.pl 
728-713-101

Tychy Glinka 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, Zwierzyniec, szeregówka z gara-
żem ok.122 m2, 3 pokoje na piętrze oraz 
łazienka, parter- salon z kuchnią z wyj-
ściem na ogród, łazienka, przedpokój oraz 
pom. gospodarcze, osiedle zamykane - do 
wprowadzenia, cena 930.000 zł, 731 713 
110 www.ASTON.com.pl:

WYNAJMĘ

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

autoreklamaautoreklama

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.

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

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

komunikat

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego 

w Tychach przy ul. Dębowej 10

powierzchnia 75,07m2 + piwnice 11,36m2
wyposażony w instalacje: elektryczna, co, wod.-kan.
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy 
al. Niepodległości 49 – o godz. 9.00
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 25,61 zł/m2 netto
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na 5 lat
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 13 września 2022 r. przelewem na konto 

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

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 13 września 2022 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

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

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu 
– wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.

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

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

Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej tel. 32 776-30-57.
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W miniony wtorek, 16 sierpnia 
w siedzibie Podokręgu Tychy 
odbyło się losowanie par drugiej 
rundy piłkarskiego Pucharu Pol-
ski na szczeblu Podokręgu. Jak 
informowaliśmy, do tego etapu 
dotarły tylko dwie tyskie druży-

ny: GKS II Tychy (po zwycięstwie 
ze Zniczem Jankowice) oraz Czu-
łowianka, która w pierwszej run-
dzie miała wolny los.

Jak się okazało, w 2. rundzie los 
skojarzył tyskie zespoły z druży-
nami jednego klubu – LKS Go-

czałkowice. Rezerwy GKS zagrają 
z występującymi w okręgówce re-
zerwami LKS, zaś B-klasowa Czu-
łowianka podejmować będzie III-
ligowca i postara się o sprawienie 
sensacji. Oba mecze rozegrane 
zostaną 31 sierpnia. ww ●

Za nami już dwie kolejki nowego 
sezonu w grupie II czwartej ligi, 
a kibice rezerw GKS Tychy wciąż 
nie mogą cieszyć się ze zwycię-
stwa swojego zespołu. Dobrą wia-
domością jest z kolei to, że tysza-
nie też jeszcze nie przegrali.

Po inauguracyjnym remisie 1:1 
z rezerwami Podbeskidzia, tym ra-
zem drużyna trenera Jarosława Za-
dylaka bezbramkowo zremisowała 
z Polonią Łaziska. Trzynasty ze-
spół grupy I poprzedniego sezonu 
postawił mistrzowi grupy II twar-
de warunki, a że miał przy tym do-
brze dysponowanego tego dnia 
bramkarza, zdołał wywieźć z boi-
ska przy ul. Andersa punkt. Zresz-
tą Kacper Dana w tyskiej bramce 
także kilka razy musiał popisać się 
swoimi umiejętnościami.

– Rywale niczym nas dzisiaj nie 
zaskoczyli, co prawda dwukrot-

nie po rzucie rożnym byli blisko 
zdobycia gola, ale na posterun-
ku stał Dana. Mieliśmy też swo-
je okazje, ale zabrakło odrobiny 
szczęścia przy wykończeniu. Cie-
szy skuteczna i powtarzalna gra 
w defensywie, natomiast nad wy-
kończeniem akcji musimy jeszcze 
popracować – powiedział klubo-
wemu portalowi trener tyskich 
rezerw Jarosław Zadylak.
gkS ii tychy – POlONia ła-
ZiSka góRNe 0:0.
gkS ii tychy: Dana – Zarębski, 
Oleksy (63’ Wilk), Lewandowski 
(89’ Żelazowski), Biegański (89’ 
Lach), Parkitny (46’ Kawka), Pi-
pia, Orliński, Kopczyk, Rabiej, 
Kacprowski. Żółte kartki: Olek-
sy, Orliński.

W pozostałych spotkaniach 
2. kolejki: Lędziny – Kuźnia 2:1, 
ROW – Landek 3:2, Unia Turza 

– Czaniec 3:1, Czechowice – Bły-
skawica 0:0, Łękawica – Gwarek 
3:1, Jasienica – Bełk 2:4, Podbe-
skidzie II – Racibórz 4:1.

iV liga
1. czechowice 2 4 2:1
2. Błyskawica 2 4 1:0
3. Podbeskidzie 2 4 5:2
4. łękawica 2 4 4:2
5. łaziska 2 4 2:0
6. unia Turza 2 3 3:2
7. Racibórz 2 3 4:5
8. ROW 2 3 4:4
9. czaniec 2 3 3:4
10. Bełk 2 3 4:4
11. Landek 2 3 7:4
12. Lędziny 2 3 3:4
13. gkS ii tychy 2 2 1:1
14. Kuźnia 2 1 2:3
15. Jasienica 2 0 3:6
16. Gwarek 2 0 2:8
ww ●

21 sierpnia na stadionie 
lekkoatletycznyM 
w tychach odbyŁ się 
pierwszy od wielu lat 
Mityng lekkoatletyczny, 
który byŁ 
uhonorowanieM paMięci 
wybitnego tyskiego 
trenera, wychowawcy 
wielu pokoleń 
lekkoatletów – jana 
dery. organizatoreM 
zawodów byŁ Miejski 
oŚrodek sportu 
i rekreacji w tychach, 
a poMagaŁ Mu Miejski 
oŚrodek sportu 
MŁodzieżowego.

Wśród gości specjalnych, oprócz 
rodziny i byłych podopiecznych 
trenera, zauważyliśmy wicemar-
szałek senatu Gabrielę Morawską
-Stanecką, zastępcę prezydenta 
Tychów ds. społecznych Macieja 
Gramatykę i przewodniczącą Rady 
Miasta Barbarę Konieczną.

taty nie było w domu
Nim wszystkich zgromadzonych 
pochłonęły sportowe emocje, Ty-
ska Galeria Sportu postanowiła 
uhonorować Jana Derę miejscem 
w Alei Gwiazd TGS. Prócz zmar-
łego w 2008 roku trenera w alei 
znajduje się ponad 30 innych 
sportowców, związanych z Ty-
chami, z przeróżnych dziedzin 
sportu. Uroczystości formalne 
rozpoczęły się od wyświetlenia 
pamiątkowego filmu, ukazujące-
go wybitnych polskich lekkoat-
letów pokolenia lat 50. i 60. XX 
wieku, na których w swojej pracy 
wzorował się Dera.

Uroczystą laudację wygłosił 
podopieczny Jana Dery, biegacz 
na krótkich i średnich dystansach 
– Włodzimierz Kwiatek. – Z ra-
dością i z dumną chcę państwu 
przedstawić sylwetkę wybitne-
go trenera, wspaniałego człowie-
ka. Najwybitniejszy trener w hi-
storii tyskiej lekkoatletyki urodził 
się w 1935 roku w Katowicach. 
W 1967 roku został trenerem-za-
wodnikiem – wspominał Kwia-
tek. – Jako trenera mogę go wspo-
minać w samych superlatywach. 
Lekkoatletyka była jego prawdzi-
wą życiową pasją. W swojej pra-
cy z młodzieżą stawiał na takie 
wartości jak pracowitość, rzetel-
ność, ambicja i poświęcenie. Był 
zadeklarowanym wrogiem nie-
dozwolonego dopingu w sporcie. 
Na treningi do Tychów najczęściej 

jeździł prosto z pracy, zwykle au-
tobusem. W trakcie pracy w Polo-
nii Tychy i GKS Tychy, wychował 
wielu wspaniałych lekkoatletów. 
W reprezentacji Polski w różnych 
kategoriach znalazło się aż 17 pod-
opiecznych trenera – dodał.

Jana Derę wspominała tak-
że jego córka Katarzyna? – Taty 
po prostu nie było w domu, taka 
jest prawda. Ojciec rano wstawał 
i szedł do pracy. Po pracy wsiadał 
w autobus nr 4 i jechał do Tychów 
na trening, a następnie po trenin-
gu, późnym wieczorem wracał 
do domu. Zazwyczaj, gdy wracał 
do domu to już spałam. A po-
tem, jak byłam starsza, jeździłam 
z nim. Talentu może wielkiego nie 
miałam, ale jeździłam dla towa-
rzystwa. Lekkoatletyka była u nas 
w domu królową. Mama pracowa-
ła w Okręgowym Związku Lekko-
atletyki, tata kochał lekkoatletykę, 
sport i wszystko co z nim związa-
ne – dodawała.

Odsłonięta w niedzielę w Alei 
Gwiazd TGS podobizna Jana 
Dery znalazła się w nieprzypad-
kowym miejscu – obok swojej 
najwybitniejszej podopiecznej, 
Lucyny Langer-Kałek.

tyszanie na podium
Po uroczystościach związa-
nych z upamiętnieniem trene-

ra w Alei Gwiazd TSG przy-
szedł czas na sportowe emocje. 
Na Stadionie Lekkoatletycznym 
w Tychach rozpoczął się I Mi-
tyng Lekkoatletyczny im. Jana 
Dery. W zawodach wzięła mło-
dzież z całej Polski, rywalizująca 
w ponad dwudziestu konkuren-
cjach. W tym gronie nie zabrakło 
mieszkańców Tychów i zawodni-
ków tutejszego MOSM.

Najlepiej wypadli i miejsca 
na podium zajęli: Roksana Gaj, 
która wygrała rywalizację w bie-
gu na 1000 m kobiet do lat 16 
(3:03,02), Maja Rubka – najlepsza 
w biegu na 300 m kobiet do lat 
14 (z rekordem życiowym 46,79), 
Artur Bizoń – zwycięzca biegu 
na 400 m mężczyzn (53,18 – re-
kord życiowy), Martyna Fugiel – 
druga na 800 m kobiet (2:35,16), 
Bartłomiej Wilk, który był dru-
gi na 1000 m mężczyzn do lat 
16 (z czasem 2:48.86), Hanna 
Topolnicka, która była trzecia 
w pchnięciu kulą kobiet do lat 
18 (z rezultatem 8,35 m) oraz 
Karolina Kozik, która uzyskała 
trzeci czas w biegu na 3000 m 
kobiet.

Najszybsza na 400 metrów 
przez płotki okazała się tyszanka 
Julia Korzuch z KS AZF AWF Ka-
towice, która przebiegła dystans 
w czasie 58.47. ad ●

Pierwszoligowcy rozegrali w mi-
niony weekend 7. kolejkę spotkań. 
Wyjątkiem były zespoły Sandecji 
Nowy Sącz i GKS Tychy, które 
swoją potyczkę zaplanowały na po-
niedziałkowy wieczór, już po za-
mknięciu tego numeru „Twoich 
Tychów” (relację zamieścimy w na-
stępnym wydaniu tygodnika).

W ramach siódmej kolejki nie 
zabrakło niespodziewanych roz-
strzygnięć, bo za takie należy uznać 
porażkę faworyzowanej Arki Gdy-
nia na własnym stadionie z Odrą 
Opole. Na czele tabeli pozostaje 
Wisła, która wygrała piąty mecz 
i wciąż to Trójkolorowi mogą się 
poszczycić mianem jedynego po-
gromcy lidera z Krakowa.

Rezultaty spotkań 7. kolejki: 
Chojniczanka – Łęczna 2:1, ŁKS 
– Ruch 2:0, Termalica – Stal 2:1, 
Podbeskidzie – Puszcza 0:1, Wi-
sła – Skra 3:0, Arka – Odra 1:2, 
Zagłębie – Chrobry 1:2, Resovia 
– Katowice 0:1.

i liga
1. Wisła 7 16 10:4
2. łKS 7 15 10:6
3. Termalica 7 14 12:8
4. Puszcza 7 13 7:7
5. Ruch 7 12 9:6
6. Podbeskidzie 7 12 8:5
7. Katowice 7 11 10:7
8. Arka 7 11 8:6
9. Zagłębie 7 10 9:8
10. Skra 7 10 5:7

11. Stal 7 8 10:11
12. gkS tychy 6 7 8:9
13. chrobry 7 7 10:13
14. Odra 7 7 10:13
15. chojniczanka 7 6 8:12
16. Sandecja 6 5 4:6
17. łęczna 7 3 5:9
18. Resovia 7 3 4:10

***
Ustalony już został termin pierw-
szego w tej edycji piłkarskiego 
Pucharu Polski mecz podopiecz-
nych trenera Dominika Nowaka. 
GKS Tychy o awans do 1/16 fina-
łu powalczy w środę, 31 sierpnia 
o godz. 19 z Zawiszą na stadionie 
w Bydgoszczy. ww ●

w 2. rundzie Pucharu Polski.

dWumecz tychy 
– GOczałkOWice

drugi remis rezerw GKS Tychy.

kiedy zWycięstWO?

tyszanie grali w poniedziałek – relacja za tydzień.

Wisła Wciąż na czele trener W Alei gWiAzd
i Mityng lekkoatletyczny IM. JANA DERy.

Katarzyna Dera, córka wybitnego trenera lekkiej atletyki, 
pod jego wizerunkiem w Alei Gwiazd Tyskiego Sportu.
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iNfORmatOR kiBica

Piłka NOżNa. i liga: 28.08 GKS Tychy – Resovia (godz. 18); 
iV liga 24.08 Drzewiarz Jasienica – GKS II Tychy (17.30), 27.08 
GKS II Tychy – Błyskawica Drogomyśl (14); liga okręgowa: 24.08 
OKS Zet Tychy – Juwe Jaroszowice (17.30); klasa a: 24.08 unia 
Bieruń – Siódemka Tychy (17.30), 24.08 Stal chełm - Ogrodnik 
cielmice (17.30); klasa b: 28.08 czułowianka Tychy – OKS JuWe 
II Jaroszowice. ls ●

Hokeiści GKS Tychy zajęli czwar-
te miejsce w 24. edycji Memoriału 
Pavla Zábojníka. Wygrali jedno 
spotkanie, przegrali dwa mecze.

Turniej w Zwoleniu jest co roku 
jednym z etapów przygotowań ty-
skiej drużyny do sezonu. Tym ra-
zem trójkolorowi przegrali na po-
czątek z 11. zespołem słowackiej 
ekstraklasy – HC Nove Zamki 
3:5. Tyszanie dobrze zaczęli 
mecz, bo w 3 minucie objęli pro-
wadzenie po akcji Kamila Wrób-
la i Jakuba Bukowskiego, jednak 
skuteczniejsi okazali się rywale, 
którzy jeszcze w pierwszej tercji 
objęli prowadzenie 2:1.
gkS tychy – hc NOWe Za-
mki 3:5 (1:2, 1:1, 1:2). Bramki: 
Bukowski 2, Sedivy.

Podopieczni Andreja Sidoren-
ki odrobili stratę w drugim me-
czu. Choć teraz poprzeczka po-
szła znacznie wyżej, bo zmierzyli 
się z trzecią drużyną słowackiej 
Tipos Extraligi HKm Zwoleń, wy-

grali 4:1. Tym razem tyska ekipa 
musiała odrabiać stratę, bo w 10 
min. straciła bramkę, jednak w 12 
min., kiedy GKS grał w przewa-
dze było 1:1 po uderzeniu Breza-
ka. W drugiej tercji GKS podwyż-
szył, a w trzeciej przypieczętował 
wygrana dwoma bramkami.
hkm ZWOleń – gkS tychy 
1:4 (1:1, 0:1, 0:2). Bramki: Brez-
ak, Jeziorski, Sedivy, Galant.

Niestety, w trzecim meczu tur-
nieju tyszanie przegrali z MHk 32 
Liptowski Mikulasz 1:4, jednak 
trener Sidorienko dał możliwość 
gry kilku młodszym graczom.
gkS tychy – mhk 32 liPtOW-
Ski mikułaSZ 1:4 (1:1, 0:1, 0:2). 
Bramka – Bukowski.

Turniej wygrała drużyna HC 
Frydek-Místek przed Liptovskim 
Mikulaszem i HC Nové Zámky. 
GKS Tychy zajął 4. miejsce, wy-
przedzając lepszym bilansem 
bramek HKm Zvolen. Tabelę za-
mknął Krefeld Pinguine. ls ●

Z dwoma medalami wróciła 
z Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży czyli Letnich Mistrzostw 
Polski w pływaniu juniorów 17-
18 letnich w Oświęcimiu ekipa 
Wodnika 29 Tychy. Po oba sięg-
nęła Wiktoria Radek.

Tyska pływaczka zdobyła wi-
cemistrzostwo na 50 m stylem 
klasycznym, poprawiając rekord 
życiowy – 32.68 oraz brązowy 
medal na 50 m st. motylkowym 
– 28.18. Do tych sukcesów dorzu-
ciła jeszcze dwa szóste miejsca: 
na 200 m st. zmiennym – 2.23,7 
(rekord życiowy) i na 200 m st. 
klasycznym – 2.39,0.

Kamil Jaworski wywalczył finał 
A na 50 m st. klasycznym i zajął 7. 
miejsce, a w finale B na 100 m st. 
klasycznym poprawił rekord ży-
ciowy – 1.06,1. Na 200 m st. klas. 
także płynął w finale B, ostatecznie 
plasując się w MP na 9. miejscu.

Oliwia Gierach wystąpiła w eli-
minacjach konkurencji 400 m sty-
lem zmiennym. Trenerem ekipy 
jest Marek Mróz. ls ●

W niedzielę, 4 września wystartu-
je 10. edycja Tyskiego Półmarato-
nu, organizowanego pod patrona-
tem prezydenta Andrzeja Dziuby 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Lekkiej Atletyki, MOSiR i Urząd 
Miasta. Więcej o imprezie, no-
wej trasie, prowadzącej przez 
całe miasto, utrudnieniach z tym 
związanych – napiszemy za ty-
dzień. Dziś o biegu dzieci i mło-
dzieży, który zwykle towarzyszy 
Tyskiemu Półmaratonowi.

Najważniejszą zmianą są elek-
troniczne zapisy do biegu dla 
najmłodszych, Przyjmowane 
są do 27.08 poprzez stronę www.
tyskipolmaraton.pl. Limit uczest-
ników ustalono na 450 osób. 
W przypadku, gdy limit nie zosta-
nie osiągnięty, zapisy będą kon-
tynuowane w biurze zawodów 
w dniach 2 i 3 września w Gemi-
ni Park Tychy. W dniu zawodów 

zapisów już nie będzie, tylko od-
biór numerów.

Część biegów rozpocznie 
się o godz. 9, czyli przed star-
tem do biegu głównego. Oto 
kategorie (każda z podziałem 
na dziewczyny i chłopców) i dy-
stanse: 2018 i młodsi (100 m), 
2016-2017 (200 m), 2014-2015 
(300 m). Pozostałe dystanse 
– po starcie do Tyskiego Półma-
ratonu, od godz. 10.10: 2012-2013 
(400 m), 2010–2011 (800 m), 
2007–2009 (1000 m).

Dla trzech najlepszych zawod-
ników w kategoriach dziecięcych 
i młodzieżowych organizatorzy 
przygotowali nagrody. Uczestnicy 
każdego biegu w kategoriach dzie-
cięcych i młodzieżowych otrzyma-
ją napoje, słodycze, gadżet spor-
towy i medal lub pamiątkowy 
dyplom za udział. Dekoracja od-
będzie się ok. godz. 11. ls ●

ogólnopolska olimpiada Młodzieży.

sreBrO i Brąz 
WiktOrii

elektroniczne zapisy dla dzieci i młodzieży.

Przed 10. tyskim 
PółmaratOnem

czwarte miejsce gks tychy w Memoriale Pavla Zabojnika.

Jedna WyGrana, 
dWie POrażki

Wiktoria Radek.

Po turnieju w Zvoleniu hokeiści znaleźli się ostatniej 
prostej przygotowań do nowego sezonu.
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r to znakoMity sezon 
dla wychowanki MosM 
tychy karoliny naji. 
na początku sierpnia 
w kanadyjskiej 
MiejscowoŚci 
dartMouth wywalczyŁa 
z koleżankaMi 
dwa zŁote Medale 
Mistrzostw Świata, 
a w Miniony weekend 
nasze osady 
powtórzyŁy te sukcesy 
podczas Mistrzostw 
europy w MonachiuM.

Zawody w stolicy Bawarii to wy-
jątkowa impreza, a kajakarskie 
mistrzostwa Europy są częścią 
multidyscyplinarnych mistrzostw 
Europy, które odbywają się w Mo-
nachium i okolicach. Oprócz ka-
jakarzy, o medale walczą lub wal-
czyli sportowcy w lekkiej atletyce, 
siatkówce plażowej, wioślarstwie, 
kolarstwie, gimnastyce artystycz-
nej, wspinaczce sportowej, teni-
sie stołowym i triathlonie. To im-
preza dla uczczenia 50. rocznicy 
Igrzysk Olimpijskich w Mona-
chium.

W sobotę polski duet Karoli-
na Naja – Anna Puławska wy-
startował w konkurencji K2 500 
metrów i pewnie sięgnął po zło-
to. Był to bardzo udany dzień dla 
biało-czerwonych, bowiem repre-
zentacja Polski wywalczyła pięć 
medali.

– Prezentujemy naprawdę wy-
soki poziom i czujemy się mocne, 

dlatego tyle radości mam ze szla-
kowania takich wspaniałych osad 
– powiedziała na mecie Karoli-
na Naja. – Fajnie, że z dziew-
czynami stworzyłyśmy nie tylko 
duet, ale taką mini-drużynę całej 
czwórki. Cieszę się z tego pozio-
mu, bo to jest naprawdę wielka 
przyjemność obcowania i pływa-
nia razem.

– Umiemy zdobywać te meda-
le. Wiemy, że finały, gdy popły-
niemy swój wyścig od początku 
do końca, należą do nas. To tak-
że był nasz wyścig. Gdy dopły-

nęłyśmy do mety nawet nie wie-
działam, które jesteśmy, ponieważ 
dopiero po przekroczeniu linii 
spojrzałam, że i po lewej, i po pra-
wej nikogo nie ma – dodała Anna 
Puławska.

Warto dodać, iż polskie ka-
jakarki wywalczyły awanse 
do trzech finałów olimpijskich, 
o co walczyć będą jeszcze w przy-
szłorocznych mistrzostwach świa-
ta w Duisburgu.

W niedzielę natomiast pol-
ska czwórka w składzie: Karo-
lina Naja, Anna Puławska, Ad-

rianna Kąkol i Dominika Putto 
wystartowała na 500 m i ponow-
nie stanęła na najwyższym po-
dium.

W monachijskich mistrzo-
stwach wystąpiła również inna 
wychowanka trenerów Sylwii 
i Marka Stannych z MOSM Tychy 
– Magda Stanny. Bardzo dobrze 
spisała się w C1 na 5000 m zaj-
mując 5. miejsce, z kolei w kon-
kurencji C2 na 200 m płynęła ra-
zem z Aleksandrą Jacewicz i nasza 
osada ukończyła rywalizację na 7. 
miejscu. ls ●

Jak na razie niezbyt dobrze wie-
dzie się tyskim zespołom w lidze 
okręgowej. W dwóch pierwszych 
kolejkach obu drużynom – OKS 
Zet Tychy i JUWe Jaroszowice – 
nie udało się sięgnąć po komplet 
punktów…

Ekipa z Jaroszowic na włas-
nym stadionie podejmowała 
w sobotę Rotuza Bronów, dość 
nieoczekiwanego lidera tabeli. 
Zespół ten kilka miesięcy temu 
awansował z klasy A. Pierw-
sza połowa meczu w Jaroszo-
wicach nie przyniosła bramek, 
a w drugiej zmiana wyniku na-
stąpiła w 74 min., kiedy to rywa-
le uzyskali prowadzenie. Choć 
gospodarze próbowali zmienić 
losy spotkania, ich wysiłki nie 
przynosiły efektu. Wynik meczu 
piłkarze Rotuza ustalili w doli-
czonym czasie gry, zdobywając 
drugiego gola.
juWe jaROSZOWice – ROtuZ 
BRONóW 0:2 (0:0).
jaROSZOWice: Pieczonka – 
Banaś, Krzczuk, Gurbisz (70’ 
Chrząścik), Braś – Koczy, Czu-
pryna (60’ Matysek), Józefowicz 
(45’ Hornik), Szlosarek – Cibor 
(80’ Dryk), Żytka.
WilkOWice – OkS Zet tychy 
1:1. Bramka: Gajewski.
OkS Zet: Kulski – Lewicki (63’ 
Ryszka), Kokoszka, Hachuła (69’ 
Kamiński), Bernat – Kuliński, 
Fortuna, Gajewski, Pustelnik 
(90’ Olszowski), Augustyniak 
– Zamojda.

1. Rekord II 2 6 9-4
2. Rotuz 2 6 4-1
3. Goczałkowice II 2 6 4-1
4. Międzyrzecze 1 3 4-0
5. Iskra 2 3 8-1
6. Jaworze 1 3 6-3
7. łąka 2 3 5-5
8. Pasjonat 2 3 3-5
9. Bojszowy 2 2 4-4
10. Wilkowice 2 1 2-3
11. OkS Zet 2 1 4-7
12. jaroszowice 2 1 2-4
13. Studzienice 2 1 2-10
14. Stal 1 0 1-3
15. Wisła 1 0 0-3
16. Bestwina 2 0 3-7

klaSa a. Siódemka Tychy - LKS 
Frydek 3:1,Ogrodnik Cielmice - 
Czapla Kryry 3:1.
1. Piast Gol 2 6 11-2
2. Gardawice 2 6 8-3
3. Siódemka 2 4 6-4
4. Woszczyce 2 4 3-2
5. Sokół 2 3 1-1
6. frydek 2 3 3-4
7. Leśnik 2 3 3-8
8. unia Bieruń 2 3 3-5
9. Krupiński 2 3 4-2
10. Ogrodnik 2 3 4-3
11. Studzionka 2 3 3-3
12. Stal 1 1 1-1
13. Rudołtowice  2 1 4-5
14. czapla 2 0 2-5
15. Jankowice 1 0 3-7 
16. fortuna 2 0 2-6

Klasa B. LKS Gardawice - JUWe 
II Jaroszowice 4:4, Pniówek II- 
Czułowianka 5:0. ls ●

jak grały zespoły niższych lig?

Bez zWycięstW 
W OkręGóWce

nAJA znóW błyszczy złotem! 
po zŁotych Medalach MISTRZOSTW ŚWIATA, POLSKIE KAJAKARKI NAJLEPSZE W EuROPIE.

Karolina Naja kolekcjonuje światowe i europejskie trofea. Ma w dorobku 4 medale olimpijskie (0-1-3), 14 medali 
mistrzostw świata (3-5-6), 12 medali mistrzostw Europy (6-5-1) oraz dwa brązowe medale Igrzysk Europejskich.
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zaadOPtuJ mnie  

RM

w tyM Miejscu, 
we wspóŁpracy 
z wolontariuszaMi 
tyskiego schroniska 
dla zwierząt pre-
zentujeMy czworo-
nogi, które czekają 
na swoich nowych 
wŁaŚcicieli. spójrzcie 
na nich ciepŁo i ot-
wórzcie swoje serca 
i doMy.

Cześć! Jestem LAKI – od LU-
CKY, ale moje imię nie przynosi 
mi szczęścia. Trafiłem do schroni-
ska 3 lata temu z kawałkiem łań-
cucha przy szyi. Nie mogłem już 
wytrzymać przypięty przy budzie 
i udało mi się zerwać i zwiać. Dłu-
go nikt się mną nie interesował, 
ale niecały rok temu w schroni-
sku pojawiła się rodzina, której 

się spodobałem. Mówili, że je-
stem podobny do ich poprzed-
niego psa. Zabrali mnie do siebie, 
ale nie rozumieli moich potrzeb 
i problemów. Jestem trochę nad-
pobudliwy... Okazało się, że mam 
problemy z tarczycą, ale opiekuno-
wie nie chcieli mnie leczyć ani na-
wet stworzyć mi takich warunków, 
abym mógł się wyciszyć. Po trzech 
miesiącach odwieźli mnie z po-
wrotem do schroniska...

Bardzo chciałbym mieć swoje-
go człowieka, który mnie poko-
cha a przede wszystkim zrozumie, 
będzie chciał pomóc i praco-

wać ze mną. Potrzebuję odpo-
wiedzialnego i konsekwentnego 
opiekuna, jasnych reguł i zasad, 
bo mam problem z zasobowością. 
Do tej pory mieszkałem w budzie 
i schronisku, więc musisz nauczyć 
mnie życia w domu.

Kocham spacery i zabawy wę-
chowe – tropienie, nosework. Naj-
lepiej jakbym mógł zamieszkać 
w domu z ogrodem, w którym nie 
ma dzieci i innych zwierząt.

Jeśli chciałbyś dać mi szansę, 
moje schroniskowe ciocie wytłu-
maczą Ci wszystko i pokierują jak 
możesz mi pomóc. rM ●

cO Wiemy O PSie:

imię: Laki
Wiek: około 7 lat
Płeć: samiec
RaSa: pies w typie sznaucera
Waga: około 35 kg
NR eWiDeNcyjNy: 7547
OBecNie PRZeByWa: 
w Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
kONtakt W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607
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23 sierpnia, wtorek
godz. 9 – WARSZTATy ARTySTycZNE dla 
dzieci w dzielnicy Mąkołowiec – warszta-
ty wokalne (parafia św. Ojca Pio, ul. Przepió-
rek 50)
godz. 11 – WAKAcJE ZE SZTuKą – warsztaty 
dla dzieci (Klub McK urbanowice, ul. Przejaz-
dowa 8)
godz. 18 – fESTyN OSIEDLOWy w dzielnicy 
Wartogłowiec (plac zabaw, ul. cmentarna 54)

24 sierpnia, środa
godz. 9 – WARSZTATy ARTySTycZNE dla 
dzieci w dzielnicy Mąkołowiec – warsztaty 
surwiwalowe (parafia św. Ojca Pio, ul. Przepió-
rek 50)
godz. 17 – cyKLIcZNE WARSZTATy dla 
mieszkańców na os. A: Przygoda w natu-
rze z Dziką Drogą (Park Górniczy, ul. Ander-
sa 25)

25 sierpnia, czwartek
godz. 11 – WAKAcJE ZE SZTuKą – warsztaty 
dla dzieci (Klub McK urbanowice, ul. Przejaz-
dowa 8)
godz. 16 – cyKL ANIMAcJI DLA DZIEcI 
na osiedlu L z Leną Bajer (plac zabaw, ul. Legio-
nów Polskich 14)
godz. 16 – SZTuKA X MuZy – projekcja fil-
mu „Ratując pana Banksa” (MBP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

26 sierpnia, piątek
godz. 9 – WARSZTATy ARTySTycZNE dla 
dzieci w dzielnicy Mąkołowiec – warsztaty 
wokalne (parafia św. Ojca Pio, ul. Przepiórek 
50)
godz. 11.30 – WARSZTATy ARTySTycZNE 
dla dzieci w dzielnicy Mąkołowiec – warszta-
ty mydlarskie i string art (parafia św. Ojca Pio, 
ul. Przepiórek 50)

godz. 16 – BAJKOTEKA – projekcja filmu dla 
dzieci „Kaczki z gęsiej paczki” (MBP – Mediate-
ka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – SPOTKANIE PLANSZÓWKOWE 
(MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 20 – STEchEK – koncert duetu Piotr 
Steczek & Paweł Steczek w ramach cyklu „Mu-
zyczne Wieczory nad Jeziorem” (OW Papro-
cany)

27 sierpnia, sobota
godz. 11 – cyKLIcZNE WARSZTATy dla 
mieszkańców na os. A: Strefa Zamknięta – Ar-
chery Tag (Park Górniczy, ul. Andersa 25)
godz. 12 – ORKIESTRA W MIEŚcIE – koncert 
orkiestry dętej Teatru Rozrywki (OW Papro-
cany)
godz. 14 – ORKIESTRA W MIEŚcIE – koncert 
orkiestry dętej Teatru Rozrywki (pl. Baczyń-
skiego)
godz. 17 – fORTEPIAN PLENEROWy: „Mu-
zyka klasyczna na cztery ręce” – koncert Ag-
nieszki i Piotra Kopińskich (plac Baczyńskie-
go)
godz. 17 – POżEGNANIE WAKAcJI W WILKO-
WyJAch – festyn rodzinny (Klub McK Wilkowy-
je, ul. Szkolna 94)

28 sierpnia, niedziela
godz. 12 – „TEATR SIę DZIEJE, NIE STOI” 
– warsztaty z cyklu Dzieciniec Teatralny (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)
godz. 16 – WAKAcyJNy MuZycZNIK: 
„Kosmiczna podróż” – koncert Sonos Kwar-
tet (Park Miejski Solidarności, al. Niepod-
ległości)

29 sierpnia, poniedziałek
godz. 18 – ANDROMEDA – KINO, JAKIE ZNA-
My – projekcja filmu „Szef roku” (Pasaż Kultury 
Andromeda, pl. Baczyńskiego)

panna 23.Viii-22.iX
Na horyzoncie szczęście, o jakim nie marzyłeś. 
Gwiazdy będą cię wspierać w każdej dziedzinie 
życia. Wykorzystaj to!

waga 23.iX-23.X
Ktoś z Twoich znajomych chce ci zaszkodzić. 
Przyjrzyj się dokładnie temu, co dzieje się 
za Twoimi plecami.

skorpion 24.X-21.Xi
Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne. Przestań 
narzekać i snuć czarnowidztwo. Koniecznie 
wybierz się na relaksujący masaż.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Wiele rzeczy będzie się działo równocześnie. 
W domu zamieszanie, w pracy urwanie głowy 
i jeszcze samochód może ci się zepsuć.

koziorożec 22.Xii-19.i
Gwiazdy szykują ci sporo niespodzianek! 
Spodziewaj się dodatkowej gotówki, wygranej 
na loterii lub po prostu uśmiechu losu.

wodnik 20.i-18.ii
Księżyc uśmiechnie się do ciebie i wprowadzi 
do Twojego życia zmiany, na które czekałeś! 
Zadzwoń do Raka!

ryby 19.ii-20.iii
Możesz spodziewać się gości! Twój dom będzie 
teraz tętnić życiem. Wszyscy będą chcieli znaleźć 
w Tobie powiernika.

baran 21.iii-20.iV
Planety będą dla ciebie łaskawe! Najbliższe 
dni przyniosą wiadomości, na które od dawna 
czekasz.

byk 21.iV-21.V
Możesz poczuć jesienną chandrę. Koniecznie nie po-
zwól sobie na spadek nastroju i zacznij o siebie dbać!

bliŹnięta 22.V-20.Vi
Ktoś interesujący pojawi się w Twoim życiu. 
Możliwe, że Twoje serce zabije teraz mocniej. 
W pracy stagnacja.

rak 21.Vi-22.Vii
Ktoś stale myśli o Tobie. Możliwe, że dostaniesz 
zaproszenie, którego się nie spodziewałeś. Zdrowie 
ci dopisze.

lew 23.Vii-22.Viii
W pracy będzie nerwowo. uważaj, żeby nie 
popełnić błędu, bo ktoś chce ci zaszkodzić. uważaj 
za kierownicą!

wróżka adrasteja tel. 692 893 871

krzyżóWka z hasłem sudOku

Brudzi, a odkaa

Fajdek, mistrz
wiata z Eugene

Zbrojne
powsta-

nie
szlachty

Banalne
chwyty
artyst.

R w CR7

Przed nim
sznur barek

Ogórki ze
mietan

Niedokrwisto

Dokupuje liquidy

Krokodyl z Birmy

Surowiec dla hut

Gruby flamaster,
zakrelacz

Dwik
na

papierze

Boczne
skrzydło
pałacu

Brzeg
stołu,

krawd

Brzemi Auto
półci-
arowe

Kalosz,
but na
pluchRodzaj

smaru

Kazi-
mierz,

kardynał

Trzonek,
rkoje

Okres
10 dni,

lat

Strug
stolarza

Kocioł do
grzania
wody

Luka,
wyrwa

„Król …”,
dramat
Szeks-

pira

Nie mini
i nie midi

Pchana
przez

Haratyka

Zgroma-
dzenie
bydła

Honda
palin-
drom

W
zmywa-
czu do

paznokci
Oferma,
niezdara

Rzeka
Cieszyna

Schro-
nienie

w obcym
kraju

Brzeg,
krawd
dawniej16

6

10

11

1

7

9

3

2

8

14

13

12

17

5

15

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8

7

5

4

9

2

5

4

7

2

6

3

5

7

4

5

8

3

7

2

6

7

5

8

1

7

4

8

3

hOrOskOP

Hasło z krzyżówki nr 769: 
WEEKEND Z SZANTAMI.

sudoku – diagramem jest pole składające 
się z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już 
cyfry. Należy wypełnić puste miejsca tak, aby 
w każdej kolumnie, wierszu, polu znalazły się 
cyfry od 1 do 9 dokładnie tylko jeden raz.
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