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Miejski

nasz partner karlovac
Podpisano list intencyjny o współpracy  
Tychów z chorwackim Karlovacem.

jubileuszowo i… rekordowo
X Tyski Półmaraton był rekordowy – z najmłodszymi 
biegaczami ukończyło go ponad 2 tys. osób.

W podzięce za plon
Miejskie dożynki odbyły się w Cielmicach, gdzie rolnicy 
przekazali władzom Tychów symboliczny bochenek.3 184
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Podczas sobotniej imPrezy rock na Plaży w PaProcanach tysiące tyszan bawiło się Przy muzyce sztywnego Pala azji, cree i dżemu. 
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FuNDacja EuROPa 
HOuSE ROZPOcZęła 
iNNOWacyjNy 
PROjEkt „SPORtOWy 
RODZic = SPORtOWE 
ORlęta”. PREZES 
FuNDacji DR PatRyk 
SZcZygiEł ZacHęca 
DO BEZPłatNycH 
Zajęć, WaRSZtatóW 
i tRENiNgóW, Na któRE 
mOżNa ZaPiSać Się PRZEZ 
kONtakt Z FaNPagE Bjj 
Family (FacEBOOk.cOm/
BjjFamilyliFEStylE).

Projekt „Sportowy rodzic = 
sportowe orlęta” prowadzony 
jest w kilku miejscach całej Pol-
sce m.in. w Krakowie czy Kiel-
cach, ale to w Tychach odbędą się 
najważniejsze wydarzenia.

Dr Patryk Szczygieł jest wykła-
dowcą akademickim, przedsię-
biorcą oraz sportowcem. Zauwa-
żył pewien niepokojący trend, 
któremu pragnie przeciwdziałać. 
– Dość często, gdy rozmawiam 
ze znajomymi, pada pytanie: „Pa-
tryk, mój mały chodzi na lekcje ję-
zyka obcego, gry na instrumen-
cie, zajęcia z leśnego survivalu 
i trenuje piłkę nożną. Jak myślisz, 
na co go jeszcze zapisać? ”. Odpo-
wiadam wtedy – człowieku, weź 
syna i napraw razem z nim rower, 
ugotuj coś wspólnie, zbudujcie 
budkę dla ptaków, cokolwiek, byle 
by spędzić z nim więcej czasu. My-
ślę, że trochę zagoniliśmy się w za-
pisywaniu dzieci na kolejne zaję-
cia, kosztem wspólnie spędzanego 
czasu. Dlatego powołałem do ży-
cia projekt „Sportowy rodzic = 
sportowe orlęta”, w którym rodzi-
ce razem z dziećmi trenują sztu-
ki walki, ale też pogłębiają swo-

ją wiedzę na tematy dietetyczne 
i kulinarne. Sam trenuję wspólnie 
z synem brazylijskie ju-jitsu, dzię-
ki czemu spędzamy razem mnó-
stwo czasu. Wspólny trening, czy 
inne wspólne hobby, buduje więź 
między dzieckiem i rodzicem. 
Sporty dodatkowo uczą świado-
mości ograniczeń ludzkiego ciała 
i przezwyciężania ich. Dodatko-
wo wspomagają panowanie nad 
emocjami i agresją. Rodzic dla 
dziecka jest jak superbohater, wie 
dużo więcej o otaczającym świecie, 
jest silny, ma odpowiedź na każde 
pytanie i potrafi rozwiązać każdy 
problem. Wspólny trening sztuk 
walki umacnia autorytet rodzica 
i zacieśnia więź z dzieckiem – do-
daje dr Patryk Szczygieł.

W ramach projektu stu uczest-
ników (czyli 50 par – rodzic i dzie-
cko) odbędzie treningi siłowe, ka-
rate, ju-jitsu i capoeira. Ponadto 
odbędą się warsztaty zdrowe-
go gotowania, oddychania, war-
sztaty z fizjoterapeutą i z dietety-
kiem. Dla uczestników projektu 
dostępne będzie także 10 filmów 
instruktażowych jak ćwiczyć 
z dzieckiem (pompki, brzuszki, 
przysiady, podciąganie, stanie 
na rękach, mostek, rozciąganie, 
plany żywieniowe, oddychanie, 
planowanie treningu) oraz 5 au-
diobooków z ekspertami. Ponad-
to 7 września o 18 na placu Ba-
czyńskiego odbędzie się dzień 
otwarty projektu „Sportowy ro-
dzic = sportowe orlęta”, podczas 
którego widzowie zobaczą poka-
zy karate, ju-jitsu i capoeira oraz 
wezmą udział w licznych warszta-
tach i treningach. Projekt orga-
nizuje Fundacja Europa House 
przy finansowym udziale Orle-
nu. kp ●

sPortoWY rodZIC 
= sPortoWE orLętA
chodzi o to, by ZbuDOWAć SILNą WIęź Z DZIECKIEM. 

Patryk Szczygieł z synem Luisem.
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Na ławce 
pod masztem
Chyba nikt (poza może premierem naszego rządu, który żyje najpew-
niej w jakimś innym uniwersum) nie zaprzeczy, że kraj nasz znajdu-
je się aktualnie w pewnym kryzysie. I nie mam tu na myśli kryzysu 
moralnego czy innych podobnych socjologicznych zjawisk, ale kryzys 
sensu stricto – takiego z niedostatkami i odczuwalnym pogorszeniem 
jakości życia. Takiego, jaki niektórzy z nas znają i pamiętają z lat 80. 
ubiegłego wieku.

Co prawda kartek jeszcze nie ma, ale już pojawiają się znane sprzed 
półwiecza „przejściowe trudności”, czy to z zakupem cukru, czy z za-
opatrzeniem w opał na zbliżającą się zimę. No i szalejąca inflacja! Już 
zdążyliśmy zapomnieć znaczenie tego słowa, tak popularnego cztery 
dekady temu, ale ono wróciło i nie pozwoli o sobie zapomnieć. Przy-
najmniej dopóki, dopóty ważne stanowiska w tym kraju obsadzać się 
będzie ludźmi typu BMW, czyli „biernymi, miernymi ale wiernymi”, 
a dla rządzących ważniejszy od kwestii ekonomicznych będzie wize-
runek i propaganda.

Ustaliliśmy zatem, że mamy kryzys. Nieistotne są w tej chwili jego 
przyczyny. Nieważne, czy przyczynił się do niego Putin i jego atak na 
Ukrainę, pandemia, czy Tusk, który według tzw. telewizji publicznej 
odpowiada za wszystkie złe rzeczy, jakie wydarzyły się w ciągu ostat-
nich siedmiu lat. Istotne, że jakiś kryzys jest i Polakom żyje się coraz 
trudniej. I co w takiej sytuacji, gdy zaczyna brakować pieniędzy, a tych 
złych brukselskich nie chcemy wziąć, robi władza? Jakie ma pomysły 
na ulżenie znajdującym się w ciężkiej sytuacji rodakom?

Tych pomysłów jest kilka. Pierwszym z nich jest dokładanie miliar-
dów złotych do budżetu TVP. I to jest bardzo dobry pomysł, bo po co 
np. uruchamiać jakąś inwestycję lub po prostu dać pieniądze Polakom, 
by żyło im się nieco lepiej, skoro można to władować panu Kurskiemu 
i jego ludziom po to, żeby oni mówili Polakom, że jest im lepiej. Po 
co przeznaczać miliardy np. na ochronę zdrowia, skoro można dać 
je telewizji, która będzie mówić, że ochrony zdrowia zazdrości nam 
cała Europa i pół świata? Po co dać sensowne podwyżki nauczycie-
lom, skoro można dać telewizji, która ustami wiceministra powie, że 
nauczyciele zarabiają 7 tysięcy na rękę? 

Kolejne pomysły, może skalę mają mniejszą, ale irytację wzbudzają 
we mnie co najmniej równie wielką. Jakiś czas temu premier ogłosił 
akcję pn. „Pod biało-czerwoną”, która polegała na fundowaniu przez 
rząd (a więc przez podatników, czyli nas)… masztów na flagi pań-
stwowe tym gminom, które zbiorą odpowiednią liczbę podpisów pod 
wnioskiem. Liczby te zależne były od wielkości gminy, ale zebranie 
podpisów przeważnie nie było wielką trudnością, bo np. dla gmin do 
20 tys. mieszkańców wystarczyło sto podpisów, które można było ze-
brać po jednej mszy w miejscowym kościele.

Ostatecznie, z dwuletnim opóźnieniem, rząd zaczyna realizować 
projekt, czyli wypłaca gminom po kilka tysięcy na maszt. Zakwalifiko-
wano do programu ponad 1300 miejscowości, więc z budżetu państwa 
wypłynie ponad 6,5 mln zł. Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie: 
czy nie ma lepszego celu na wydanie milionów z naszych podatków, 
jak tylko stawianie masztów na flagi? W Tychach takich masztów 
jest sporo, zatem czy tyszanom będzie się żyło lepiej, bo radny Marek 
Gołosz z PiS „załatwił” kolejny maszt?

Jeszcze bardziej kuriozalna akcja ujrzała światło kilka dni temu, kie-
dy w przestrzeni publicznej kilkunastu miast pojawiły się patriotyczne 
instalacje z ławkami w barwach narodowych. Co prawda włączony w 
naszą biało-czerwoną kolor niebieski kojarzy się z barwami rosyjskimi, 
a w najlepszym wypadku z barwami Górnika Zabrze, ale co tam! 

Ławki, kosztujące 100 tys. zł netto pochłonęły (na razie) 1,6 miliona 
złotych i od razu zostały ochrzczone jako „jaros-ławki”. Smaczku do-
daje fakt, że np. w Olsztynie siedząc na takiej patriotycznej ławeczce 
(po przeczytaniu długiej, pełnej zakazów instrukcji) można podziwiać 
stojący naprzeciw pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej. Może więc 
ten niebieski kolor nie jest tak do końca przypadkowy.

Maszty, ławki, horrendalne (nieporównywalne z poprzednimi) wy-
datki na Kancelarię Prezydenta i KPRM, podwyżki dla polityków, 
miliardy na telewizję…

I to wszystko w czasie, gdy ogranicza się prawo do refundacji leków 
ciężko chorym dzieciom, a zaopatrzeniem szpitali w niezbędny sprzęt 
zajmuje się Jerzy Owsiak i my, Polacy wpłacający na WOŚP. 

 Wieczorek         
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zWiedzanie Wodnego 
parku tychy, Miejskiej 
galerii sztuki obok, 
koncert na placu 
baczyńskiego czy 
syMboliczne nadanie 
jedneMu z tyskich 
rond nazWy „rondo 
chorWackie” – to tylko 
kilka z Wydarzeń, 
W których WzięŁa 
udziaŁ chorWacka 
delegacja z Miasta 
karlovac. W Miniony 
piątek podpisano 
list intencyjny 
o WspóŁpracy naszych 
Miast.

W Tychach przede wszystkim 
gościliśmy ambasadora Chor-
wacji w Polsce Tomislava Vi-
doševića, konsula generalnego 
Chorwacji w Polsce Pawła Wło-
darczyka oraz Ivanę Fočić wice-
burmistrzynię miasta Karlovac, 
która to właśnie, wraz z Maciejem 
Gramatyką pierwszym zastępcą 
prezydenta Tychów do spraw spo-
łecznych, podpisała wspomnia-
ny list.

Czyny, nie kartki papieru
– To dla naszego miasta bar-

dzo istotne i ważne mieć partne-
rów za granicą – przywitał gości 
na sali sesyjnej Urzędu Miasta 
Maciej Gramatyka. – O ich waż-
nej roli przekonaliśmy się wiele 
razy w sytuacjach, w których po-
trzebowaliśmy wsparcia w rozwią-
zywaniu problemów. Pokazujemy 

w ten sposób naszym mieszkań-
com, że wspólnie budujemy Eu-
ropę. Prezydent Tychów Andrzej 
Dziuba zawsze, gdy rozmawia-
my o partnerstwie, mówi o tym, 
że nie chce, by to były puste słowa 
i podpisane kartki papieru. Chce-
my, by to było konkretne działa-
nie. Wierzę, że w tym przypadku 
właśnie tak będzie. Po pierwszych 
rozmowach już wiemy, że różnych 
pomysłów współpracy i łączni-
ków między naszymi miastami 
jest bardzo dużo. To pozyskiwa-
nie pieniędzy unijnych i wymiana 
doświadczeń w jaki sposób to ro-
bić, rozwój strefy gospodarczej, 
wymiana doświadczeń między 
przedsiębiorcami. Nasza współ-
praca będzie z pewnością miała 
także wymiar wymiany kultural-
nej, artystycznej, której początek 
właśnie nastąpił – powiedział Ma-
ciej Gramatyka.

treść listu
„Miasto Karlovac i miasto Tychy, 
w celu zwiększenia wzajemnego 
zrozumienia i przyjaźni pomię-
dzy narodami Chorwacji i Polski 
oraz rozwijania współpracy po-
między dwoma miastami, posta-
nawiają podpisać list intencyjny, 
w którym obie strony wykazu-
ją chęć podpisania w przyszło-
ści „Porozumienia o nawiąza-
niu przyjacielskich kontaktów 
jako miasta partnerskie”. Podpi-
saniem tegoż listu intencyjnego 
obie strony wyrażają zaintereso-
wanie pogłębianiem współpracy 
obu miast w zakresie turystyki, 

gospodarki, nauki i technologii, 
kultury, edukacji i sportu, w celu 
propagowania wspólnego rozwo-
ju i dobrobytu”.

Polska liderem i domem
– Znajdujemy się w chwili wyjąt-
kowej. Mam tu na myśli brutalną 
agresję Rosji na Ukrainę – mó-
wił podczas spotkania ambasa-
dor Chorwacji w Polsce Tomis-
lav Vidošević. – Mówię to tutaj 
wyraźnie i głośno, bo to co teraz 
widzimy, to są obrazki żywcem 
wyciągnięte z roku 1991 roku, 
ponieważ właśnie wtedy w Chor-
wacji mieliśmy do czynienia do-
kładnie z taką samą wojną jak 
w Ukrainie. Polska, która sama 
miała bardzo trudną i skompliko-
waną historię, teraz jest liderem, 
jeśli chodzi o okazywanie pomocy 
i zrozumienia ofiarom tego kon-
fliktu. Ostoją humanizmu. Myślę, 
że w tym jesteśmy bardzo zgodni. 
Musimy się zjednoczyć i potrze-
bujemy pokoju. Stąd ten list inten-
cyjny, obejmujący różne aspekty 
współpracy począwszy od gospo-
darczej poprzez kulturalną. Polacy 
są na trzecim miejscu wśród naro-
dów, które najczęściej odwiedzają 
Chorwację. Codziennie spotyka-
my się z tymi historiami, jak bar-
dzo się podoba Polakom na waka-
cjach w Chorwacji, a ja tutaj mogę 
powiedzieć, że w Polsce czuję się 
jak w domu. Dlatego jestem prze-
konany, że to nie będą puste słowa 
jeśli chodzi o współpracę. Znając 
panią wiceburmistrz miasta Kar-
lovac (jest to miasto turystyczne, 

położone nad czterema rzekami 
– przyp. red.), która jest bardzo 
zorientowana na przyszłość, wiem 
że ta współpraca będzie bardzo 
owocna – mówił ambasador To-
mislav Vidošević.

Wiceburmistrzyni miasta Kar-
lovac Ivana Fočić dodała: – Pod-
czas rozmów o dziedzinach, 
w których możemy współpraco-
wać pojawiło się wiele punktów 
wspólnych. Jestem podbudowa-
na otwartością przedstawicieli 
miasta Tychy i jestem przekona-
na, że będziemy razem pracować 
dla dobra mieszkańców Tychów 
i miasta Karlovac.

W wydarzeniu wzięli udział 
także m.in. przedstawiciele urzę-
du, Rady Miasta Tychy, Tyskiej 
Rady Seniorów i Młodzieżowej 
Rady Miasta.

rondo chorwackie, Wodny Park, 
PKM i koncert
Już w lutym z propozycją nadania 
nazwy ronda w Tychach wystąpił 
Paweł Włodarczyk, konsul Chor-
wacji w Krakowie. 25 sierpnia br. 
Rada Miasta Tychy jednogłośnie 
przyjęła uchwałę w tej sprawie. 
Po podpisaniu listu intencyjne-
go delegacja udała się na symbo-
liczne odsłonięcie „Ronda Chor-
wackiego”, położonego u zbiegu 
ulicy Towarowej i łącznika z uli-
cą Beskidzką w Tychach. Podczas 
uroczystości radni Barbara Ko-
nieczna i Sławomir Sobociński 
uchwałę przetłumaczoną na ję-
zyk chorwacki przekazali na ręce 
ambasadora Chorwacji w Polsce 

oraz wiceburmistrzyni miasta 
Karlovac.

Tego dnia chorwacka delegacja 
miała niezwykle napięty grafik. 
Po Wodnym Parku Tychy oraz 
Regionalnym Centrum Gospo-
darki Wodno-Ściekowej oprowa-
dził gości prezes Zbigniew Gie-
leciak. – Naszych gości głównie 
interesował temat pozyskiwania 
pieniędzy unijnych, rozwój stre-
fy gospodarczej oraz wymiany 
doświadczeń między przedsię-
biorcami. Żywo interesowali się 
rozwiązaniami, które pozawala-
ją naszym obiektom uzyskać nie-
zależność energetyczną. W tym 
aspekcie jesteśmy fenomenem 
w skali całej Europy – tłumaczył 
prezes Gieleciak.

Członkowie delegacji odwie-
dzili także spółki miejskie PKM 
oraz Master, zwiedzili tyskie Bro-
warium, a na placu Baczyńskiego 
wzięli udział w plenerowym reci-
talu fortepianowym Dory Petko-
vić – chorwackiej artystki mło-
dego pokolenia, która wykonała 
utwory Chopina, Scriabina, Schu-
berta i Liszta. Naszym gościom 
było też dane odwiedzić Miej-
ską Galerię Sztuki Obok, gdzie 
szefowa Wydziału Promocji 
i Współpracy z Zagranicą Mag-
dalena Łuka, wręczyła im albu-
my z fotografiami naszego mia-
sta. Co to za albumy i z jakimi 
zdjęciami napiszemy w jednym 
z najbliższych numerów „Twoich 
Tychów”. kaMil peszat ●

nAsZ PArtnEr KArLovAC
podpisano list intencyjny O WSPółPRACy Z jEDNyM Z MIAST ChORWACKICh. 

List intencyjny będący fundamentem przyszłego partnerstwa 
miast podpisali: wiceburmistrzyni Karlovaca Ivana Fočić 

i zastępca prezydenta Tychów Maciej Gramatyka.
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rolnicy zakończyli 
żniWa i sWoje plony 
zadeMonstroWali 
podczas dożynek 
Miejskich, jakie MiaŁy 
Miejsce W niedzielę 
W cielMicach. choć 
podczas Wydarzenia 
panoWaŁa sielska 
atMosfera, nie byŁ 
to ŁatWy rok dla 
tyskich rolnikóW, 
których W naszyM 
Mieście jest okoŁo 300. 
tegoroczne dożynki 
zorganizoWaŁo Miejskie 
centruM kultury 
Wspólnie z radą osiedla 
cielMice.

Uroczystości rozpoczęła msza 
święta w parafii Narodzenia św. 
Jana Chrzciciela. Ksiądz pro-
boszcz Piotr Wojszczyk, przypo-
mniał zebranym, że to Bóg oddał 
ludziom ziemię w ich panowanie 
i naszym obowiązkiem jest o nią 
dbać. Po mszy korowód dożynko-
wy udał się pod restaurację Bistro 
Karlik, gdzie starości dożynek Ja-
dwiga i Jan Latocha oraz Krzysz-
tof Broncel wręczyli przedstawi-
cielom władz miasta upieczony 
własnoręcznie chleb. – To jest 
dla mnie bardzo wzruszający 
moment, ponieważ reprezentuję 
władze miasta, ale również każ-
dego z nas, bo my wszyscy żyje-

my, dzięki pracy rolników – mó-
wił zastępca prezydenta Tychów 
Igor Śmietański. – Żywność, którą 
spożywamy, pochodzi z roli i ho-
dowli, którą zajmują się rolnicy. 
Wiem, że w Cielmicach są gospo-
darstwa, których jedynym docho-
dem jest rola i tym bardziej do-
ceniam wasze trudy. Przyjmując 
ten symboliczny chleb, zobowią-
zuję się w imieniu władz miasta, 
aby owoce waszej pracy dzielić 
sprawiedliwie i rozsądnie – mó-
wił Igor Śmietański, który wraz 
z przewodniczącą Rady Miasta 
Tychy Barbarą Konieczną i prze-
wodniczącą Rady Osiedla Cielmi-
ce Bogumiłą Wieczorek rozdali 
chleb wśród wszystkich gości.

Jednym z zadań starostów 
było przyozdobienie kościoła. 
Przyznać trzeba, że wywiązali 
się z tego znakomicie. – Do pra-
cy zabraliśmy się już ze 2 tygo-
dnie temu – mówi pani Jadwi-
ga. – To był dla nas zaszczyt, ale 
też duża odpowiedzialność. Mu-
sieliśmy wcześniej przygotować 
materiały z własnych plonów. 
Najważniejsza oczywiście była 
korona dożynkowa, która zawi-
nęła na środku kościoła – doda-
je. – Kościół wyglądał po prostu 
pięknie – podsumowała Bogu-
miła Wieczorek przewodnicząca 
Rady Osiedla Cielmice.
– To faktycznie nie był łatwy 
rok. Pracy było dużo, ale pra-

cy to my się nie boimy – mówił 
Stanisław Kostek, rolnik z Ciel-
mic. – Pogoda nie sprzyjała 
w tym roku. Zimą śniegu prak-
tycznie nie było, a na począt-
ku roku zmagaliśmy się z su-
szą. Wody brakowało od samej 
wiosny, następnie pojawiały się 
liczne burze i nawałnice, przez 
które uprawy sporo ucierpiały. 
Rok był bardzo średni, a nawet 
poniżej przeciętnej. Zwłaszcza 
zboża jare, czyli siane na wios-
nę, bo nie miały wody. Oziminy 
lepiej sobie poradziły i rolnicy 
zebrali dobre plony. W Ciel-
micach siejemy przede wszyst-
kim kukurydzę, rzepak i trochę 
ziemniaków, choć tych ostatnich 
już mniej. W tej chwili jako je-
dyny je uprawiam. Mamy u nas 
we wsi około 15 gospodarstw, 
z czego przynajmniej 5 utrzymu-
je się tylko z roli. Oprócz tego 
hodujemy bydło krowy i trzodę 
– dodał Stanisław Kostka.

Po części oficjalnej rozpo-
czął się festyn dożynkowy, który 
w imieniu prezydenta Miasta Ty-
chy otworzył radny Michał Kas-
preczyk, życząc wszystkim ze-
branym udanej zabawy. Goście 
bawili się przy programie bie-
siadno-artystycznym „Książę Li-
pin i Przyjaciele”, zespole „Kamra-
ty” oraz wspólnie z Ingą Papkalą 
z Radia Piekar podczas zabawy 
tanecznej. kp ●

W PodZIęCE ZA PLon
dożynki Miejskie W CIELMICACh.

Prezydent Miasta Tychy
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy  

przy al. Niepodległości nr 49, VII piętro,  
został wywieszony wykaz nieruchomości dotyczący:

bezprzetargowego wydzierżawienia części działki ozn. nr:
− 684/15 o pow. 1015 m2, 
− 683/15 o pow. 780 m2. 
na cele budowy sieci wodociągowej na okres do 3 lat, na rzecz wnioskodawcy.
Długość pasa roboczego przeznaczona do wydzierżawienia wynosi 81,5 mb.

komunikat

Już w czwartek rozpocznie się 
ósma odsłona festiwalu Andro-
medon, organizowanego przez 
Stowarzyszenie Śląskie Zakłady 
Sztuki oraz Teatr HoM. W kilku 
przestrzeniach miasta zaprezen-
towane zostaną przedstawienia 
teatru ulicznego dla szerokiego 

spektrum odbiorców. W tym 
roku po raz pierwszy w histo-
rii festiwalu odbędzie się pa-
rada. W sobotę o godz. 15 ko-
rowód przejdzie spod Urzędu 
Miasta na plac Baczyńskiego. 
Spektakle będzie można oglą-
dać w przestrzeniach Centrum 

Handlowego GEMINI, na dzie-
dzińcu Teatru Małego, w Galerii 
Na Wolności oraz na placu Ba-
czyńskiego.

Szczegółowy harmonogram 
wydarzenia znajduje się w na-
szym kalendarium na str. 20. 
Mn ●

Przypominamy, że już w najbliż-
szą sobotę, 10 września na tere-
nie OW Paprocany odbędzie 
się dziesiąta edycja Tyskiego 
Dogtrekkingu, czyli zawodów, 
będących połączeniem długie-
go spaceru z psem z elementami 
marszu na orientację. Startować 
w nich mogą zawodnicy indy-
widualnie lub całymi rodzinami 
ze swoimi czworonogami, bez 
względu na ich wiek, rasę czy 
wielkość.

Biuro zawodów (przy plaży) 
czynne będzie tego dnia od godz. 
7.30 i przez godzinę przyjmować 
będzie zgłoszenia i potwierdzać 
zawodników zarejestrowanych 
wcześniej. Na godz. 8 zaplano-
wano odprawę weterynaryjną, 
a na godz. 8.50 – odprawę za-
wodników, którzy wraz ze swoimi 
pupilami wybiegną na trasę MID 
o długości ok. 14 km (godz. 9) lub 
trasę MINI o długości ok. 8 km 
(o godz. 10). Dekoracja zwycięz-

ców i wręczenie nagród odbę-
dzie się o godz. 15, a do tego cza-
su na miejscu imprezy odbywać 
się będą zajęcia i zabawy dla dzie-
ci, pokazy psich sportów, porady 
żywieniowe i behawioralne oraz 
prezentacja psów do adopcji.

Imprezę pod honorowym pa-
tronatem Prezydenta Miasta Ty-
chy organizuje Fundacja Człowiek 
i Pies przy współpracy z tyskim 
MOSiR-em i Travois.
WW ●

Jak pomagać dzieciom z zespołem 
FASD, nowe twarze współczesnej 
narkomanii, czym są uzależnienia 
behawioralne – to tematy X Zjazdu 
Profilaktycznego organizowanego 
przez Urząd Miasta Tychy, który od-
będzie się 8 września w tyskiej Me-

diatece przy al. Piłsudskiego. Wy-
kłady zaprezentują eksperci: Teresa 
Jadczak-Szumiło, Maria Banaszak, 
Magdalena Rowicka i Krzysztof 
Czub. Zjazd rozpocznie się o godz. 
9.30 (rejestracja uczestników 
od godz. 9) i potrwa do godz. 14.

Udział w wydarzeniu jest bez-
płatny, należy się jednak zareje-
strować. Można to jeszcze zrobić 
dzwoniąc pod numer tel. tel. 32 
776 35 40, 32 776 35 11 we wto-
rek w godz. 7.30-15.30.
Mn ●

o profilaktyce w Mediatece.

pomóc dzieciom

X tyski dogtrekking już w najbliższą sobotę.

z psem Na orieNtację

8. edycja ulicznego Tyskiego Festiwalu Teatrów Niezależnych Andromedon.

teatralNa parada

Spektakl „Don Kichot” pokazany zostanie na zakończenie festiwalu, 11 września o godz. 21 na placu Baczyńskiego.
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Starości dożynek wręczyli przedstawicielom władz miasta symboliczny bochenek chleba.
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reklama

blisko 14.900 ucznióW 
W tyskich szkoŁach 
rozpoczęŁo noWy rok 
szkolny 2022/2023. 
W tychach MiaŁy 
Miejsce dWie oficjalne 
Miejskie uroczystości 
– W sportoWej szkole 
podstaWoWej nr 19 iM. M. 
kopernika oraz i liceuM 
ogólnoksztaŁcącyM iM. 
l. kruczkoWskiego. 

– Wszystkim uczniom życzę ener-
gii do nauki, aktywności w rozwi-
janiu swoich pasji i nawiązywa-
niu nowych szkolnych przyjaźni, 
bo szkoła to nie tylko nauka. Dy-
rektorom, nauczycielom i wszyst-
kim pracownikom oświaty życzę 
siły do działania i radości czer-
panej z pracy z młodymi ludźmi, 
naszymi wspaniałymi dziećmi 
i fantastyczną tyską młodzieżą. 
Powodzenia! – napisał w swoich 
mediach społecznościowych pre-
zydent miasta Andrzej Dziuba.

nowy i wyjątkowy rok 
w „Kruczku”
W miejskim rozpoczęciu roku 
szkolnego w I LO uczestniczy-
li m.in. zastępca dyrektora Wy-
działu Nadzoru Edukacji Kura-
torium Oświaty w Katowicach 
Iwona Przybyła, przewodnicząca 
Rady Miasta Tychy Barbara Ko-
nieczna, zastępca dyrektora Miej-
skiego Centrum Oświaty w Ty-
chach Iwona Dańczura, prezes 

oddziału Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Tychach, Ga-
briela Stańczyk, reprezentująca 
międzyzakładową organizację 
NSZZ „Solidarność” Pracowni-
ków Oświaty i Wychowania w Ty-
chach Maria Ziegert oraz pierw-
szy zastępca prezydenta Tychów 
do spraw społecznych Maciej 
Gramatyka (nota bene absolwent 
„Kruczka”).

Uroczystość zainaugurował 
występ Kruczkowskiej Grupy 
Artystycznej, która zaśpiewa-
ła utwór Kwiatu Jabłoni „Wody 
mi daj”, po którym wprowadzo-
no sztandar szkoły oraz odśpie-
wano Hymn Polski. – Całkiem 
niedawno staliśmy tutaj, jako 
społeczność szkolna, życząc so-
bie udanych wakacji. Czas pły-
nie szybko i znów spotykamy się 
na tej sali, aby tym razem rozpo-
cząć nowy rok szkolny – rozpo-
częła Joanna Wojtynek, dyrek-
tor I LO. – Wszyscy wracamy 
wypoczęci do pracy po tej prze-
rwie. My nauczyciele wrócili-
śmy do naszych ustaleń, ale nie-
co odmienionej szkoły. Zgodnie 
z akredytacją International Bac-
calaureate i po uzyskaniu zgody 
Ministerstwa Edukacji i Nauki 
otwarliśmy pierwszy w szko-
le i pierwszy w naszym mieście 
oddział międzynarodowy. Ucz-
niowie klas 1E w 3. i 4. roku 
pobierać będą naukę różnych 
przedmiotów w j. angielskim, 
oraz odbędą kurs przygotowaw-

czy do matury międzynarodo-
wej. W tym roku otwarliśmy sie-
dem nowych oddziałów, łącznie 
rok szkolny w I LO rozpocznie 
646 uczniów, czyli o 80 uczniów 
więcej aniżeli w zeszłym roku. 
Przekłada się to na 383 uczen-
nice i 263 uczniów. Zatem trzy 
do dwóch dla dziewcząt – żar-
towała dyrektor.

Joanna Wojtynek podkreśliła, 
że szkoła to nie tylko osiągnię-

cia naukowe, ale również miej-
sce, gdzie młodzi ludzie na-
wiązują relacje przyjacielskie, 
które trwają przez całe doro-
słe życie. Uczą się funkcjono-
wać w społeczeństwie i nabie-
rają miękkich kompetencji. 
Szkoła stawia przed uczniami 
wiele wyzwań, a nie wszystkie 
z nich dotyczą nauki przed-
miotów. Rolą pedagoga jest na-
tomiast pomoc w pokonywa-

niu każdego z nich. Podkreśliła 
również, że wyniki są bardzo 
istotne, wszak to one zapewni-
ły uczniom miejsce w I LO, ale 
równie ważna jest dobra atmo-
sfera w klasach. Wspomniała 
również o uczniach z Ukrainy 
i poprosiła o wsparcie dla nich.

– Za każdym razem kie-
dy przychodzę do I LO, to so-
bie przypominam, jak sam tutaj 
zaczynałem naukę w 1989 roku 

– mówił wiceprezydent Ma-
ciej Gramatyka. – Widzę wśród 
szanownego grona nauczycieli, 
którzy mnie uczyli. To zawsze 
rozbudza miłe wspomnienia. 
To o czym mówiła pani dyrektor, 
że inwestycja w wiedzę przynosi 
ogromny zysk, jest świętą praw-
dą. Życzę wam, żeby wasze in-
westycje były na miarę waszych 
pragnień. Jestem przekonany, 
że wybierając tę szkołę, wybra-
liście dobrze. „Kruczka” nie wy-
biera się z przypadku, trzeba było 
to zaplanować i poświęcić lata, 
aby osiągnąć odpowiednio wy-
sokie wyniki. Pokazaliście, że je-
steście gotowi poczynić odpo-
wiednie poświęcenie. Gratuluję 
wam, drodzy uczniowie. Wyrazy 
uznania kieruję również w stro-
nę dyrekcji liceum, bowiem 
kiedy podjąłem pracę w urzę-
dzie miasta cztery lata temu, już 
wtedy starano się o utworzenie 
międzynarodowego profilu. Bez 
tego profilu oferta tyskiej oświaty 
nie była kompletna i sporo ucz-
niów decydowało się na naukę 
w Katowicach. Od tego roku się 
to zmieniło. Wiem, ile to kosz-
towało poświęcenia i wysiłku. 
Tym bardziej dziękuję kadrze 
I LO w imieniu tyskich rodzi-
ców – mówił prezydent.

Do życzeń dla uczniów i kadry 
nauczycielskiej I LO dołączyła się 
również przewodnicząca Rady 
Miasta Tychy Barbara Koniecz-
na. kaMil peszat ●

KoMPLEtnA ofErtA
1 Września ZAINAuGuROWALIŚMy KOLEjNy ROK SZKOLNy. 

Miejska inauguracja roku szkolnego w I LO im. L. Kruczkowskiego.
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A oto propozycje na wrze-
sień.
mEDiatEka (biblioteka 
Główna), al. Piłsudskiego 16.
6.09 bliżej kina – „Dwuna-
stu gniewnych ludzi” i dys-
kusja – prow. Robert Dragon 
(biblioteka Główna, godz. 
17), 7.09 Kiermasz na Dep-
taku (bG, 12), 8.09 Świat 
na wyciągnięcie ręki: Michał 
Cessanis (bG, 18), 8.09 Sztu-
ka X Muzy – „Spencer” (bG, 
17), 14.09 – Z książką o fil-
mie „Dwunastu gniewnych 
ludzi”. (Filia nr 5, 17), 14.09 
– Tury Kultury: Olga boń-
czyk (bG, 18), 15.09 Sztuka 
X Muzy – „West Side Story” 
(bG, 17), 15.09 – Portrety 
Literackie: Krystyna Mirek, 

spotkanie autorskie (Filia nr 
18, 17), 15.09 Sztuka X Muzy 
– „Ostatni pojedynek” (bG, 
17), 22.09 Dyskusyjny Klub 
Książki (bG, 17), 23.09 bi-
blioteka z pasją… podró-
że. Polskie ślady w Wiedniu 
dawniej i dziś – Sławomir 
Szukłow Filia nr 5, 17), 26.09 
Abecadło Sztuki, gawęda 
o sztuce – Agnieszka Czy-
żewska (bG, 18), 28.09 Ma-
giel Kulturalny, rozmowy 
o literaturze, kulturze, sztu-
ce (Filia nr 18, 17), 29.09 Dys-
kusyjny Klub Książki (Filia n 
3, 14), 29.09 Sztuka X Muzy 
„Cyrano” (bG, 17).
kluB SENiORa PlatyNa. 
FuNDacja iNtERNatiO-
NalER BuND POlSka.

Czynny codziennie zapra-
sza do swojej siedziby przy 
ulicy Edukacji 11 w godzi-
nach od 11 do 16. W ofercie 
wybór zajęć dla seniorów 
– w tym warsztaty psycho-
logiczne, treningi pamięci, 
zajęcia dietetyczne i kulinar-
ne, warsztaty fotograficzne, 
gimnastyka, nordic walking, 
rękodzieło, zajęcia taneczne 
dla seniorów, spotkania mu-
zyczne, wspólne śpiewanie, 
zabawy integracyjne, biesia-
dy plenerowe i inne atrakcje. 
Szczegółowy harmonogram 
dostępny w siedzibie klubu 
oraz tel. 32/219-10-10. Za-
praszamy wszystkie osoby 
po 60. roku życia zamiesz-
kałe w Tychach. Dodatkowo, 
spotkania i warsztaty dla se-
niorów organizowane przez 
Ib Polska odbywają się tak-
że w drugim ośrodku klu-
bu, przy ul. budowlanych 
19 w siedzibie Polskiego 
Związku Niewidomych, co-
dziennie od 8 do 13.
Fundacja Internationaler 
bund Polska od lutego br. 
realizuje zadanie publicz-

ne „Tyska Srebrna Linia dla 
seniora”, finansowane przez 
urząd Miasta Tychy. Dzwo-
niąc na numer 793-516-
516 tyscy seniorzy mogą 
uzyskać bezpłatną pomoc 
w zakresie radzenia so-
bie z trudnymi sytuacjami, 
mogą skorzystać ze wspar-
cia psychologicznego, otrzy-
mać informację o wydarze-
niach dla seniorów, pomoc 
w zakresie obsługi telefonu 
lub komputera, zorganizo-
wania wolontariatu, sko-
rzystać z doradztwa w roz-
wiązywaniu codziennych 
problemów czy rezerwacji 
leków. Srebrna Linia dostęp-
na jest codziennie w godzi-
nach od 10 do 13.
DZiENNy DOmu POmOcy 
SPOłEcZNEj WRZOS. Za-
jęcia prowadzone są w filii 
przy ul. Edukacji 11, godzi-
nach od 7.30 do 15.30. DDPS 
Wrzos zapewnia fachową 
opiekę świadczoną przez 
wykwalifikowany personel 
oraz trzy posiłki (śniadania, 
obiady i podwieczorek). 
Ponadto zapewnia uczest-
nikom udział w różnych 
warsztatach. Oto tygodnio-
wy plan zajęć: poniedział-
ki – rękodzieło, głośne czy-
tanie, gimnastyka; wtorki 
– kodowanie, j. angielski, 
gimnastyka; środy – fitotera-
pia, terapia ręki, gimnastyka; 
czwartki – trening pamięci, 
zajęcia przy komputerze, 
spotkania z piosenką; piąt-
ki – relaksacja, muzykotera-
pia, spacer, zajęcia popraw-
nej wymowy.
kluB SENiORa DZiała-
jĄcy PRZy DZiENNym 
DOmu POmOcy SPO-
łEcZNEj WRZOS przy ul 
Edukacji 11 prowadzi dzia-
łalność od środy do piątku 
godz. od 15-18. W klubie 
są realizowane m.in. zajęcia 
z zakresu gimnastyki, tre-
ningów pamięci, rękodzie-
ła, relaksacji. Oto terminarz 
na wrzesień: 7.09 – zajęcia 
ruchowe, 8.09 fitoterapia, 
9.09 spotkanie dot. budże-
tu obywatelskiego, 14.09 
– relaksacja, 15.09 – fitote-
rapia, 16.02 debata Tyskiej 
Rady Seniorów i Młodzie-
żowej Rady Miasta Tychy, 
21.09 „bezpieczny Senior” 
zajęcia prowadzone przez 
Straż Miejską, 22.09 fitote-
rapia, 23.09 trening pamięci, 
28.09 rękodzieło, 29.09 fo-
toterapia, 30.09 „bezpieczny 
Senior” zajęcia prowadzone 
przez Straż Miejską.

Informacje o działalności 
Dziennego Domu Pomocy 
oraz Klubu Seniora – tel. 
32/780 40 01.
OŚRODEk cHaRytatyW-
NO-SPOłEcZNy ORatO-
Rium PRZy PaRaFii ŚW. 
RODZiNy, ul Elfów 29.czynny 
w godz. 9.30-11.30
Ośrodek ORATORIuM zapra-
sza seniorów po 60. roku ży-
cia do wzięcia udziału w za-
jęciach. Celem działalności 
ośrodka jest: integracja i ak-
tywizacja, profilaktyka bez-
pieczeństwa, łamigłówki, 
planszówki, ćwiczenie umy-
słu, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, możliwość korzysta-
nia z posiłków (odpłatnie) 
i z salki gimnastycznej.
OŚRODEk SENiORa StO-
WaRZySZENia Na RZEcZ 
EDuk ac ji ,  ROZWOju 
i OPiEki „SERiO” zaprasza 
seniotów codziennie od po-
niedziałku do piątku do sie-
dziby przy ul. hierowskiego 
12, w godz. 8.30–12.30. Co-
dziennie odbywa się: gim-
nastyka, gry towarzyskie, 
kawiarenka seniora oraz 
różne zajęcia: kulinarno-
zdrowotne, spacery rekrea-
cyjne, ćwiczenia umysłowe, 
czytanie książek, zajęcia rę-
kodzielnicze typu – szycie 
ręczne, szycie na maszynie, 
malowanie farbami, kompo-
zycje florystyczne na różne 
okazje.
StREFa SENiORa, ul. Arka-
dowa 2, codziennie w godz. 
8 do 13. Tel. 501-696-644.
6.09 Zajęcia manualne 
(9-11), Gimnastyka dla se-
niora (11-11.45 oraz 12-
12.45), 7.09 Kółko brydżowe 
(9.30-12.30), Gry i zabawy 
(9.30–11.30), 8.09 Wycieczka 
po Nikiszowcu, 9.09 Domo-
we SPA (9.30-11.30), Kółko 
brydżowe (9-12.30), 12.09 
Gimnastyka seniora (9-9.45 
i 10-10.45), Zajęcia kulinarne 
(11-13), 13.09 Zajęcia manu-
alne (9-11), Gimnastyka dla 
seniora (11-11.45 oraz 12-
12.45), 14.09 Kółko brydżo-
we (9.30-12.30), Gry i zaba-
wy (9.30–11.30), 15.09 uroda 
w każdym wieku (godz. 
9-12), 16.09 Domowe SPA 
(9.30-11.30), Kółko brydżo-
we (9-12.30), 19.09 Domowe 
SPA (9.30-11.30), Kółko bry-
dżowe (9-12.30), 20.09 Zaję-
cia manualne (9-11), Gimna-
styka dla seniora (11-11.45 
oraz 12-12.45), 21.09 Kółko 
brydżowe (9.30-12.30), Gry 
i zabawy (9.30–11.30), 22.09 
uroda w każdym wieku 

(godz. 9-12), 23.09 Domo-
we SPA (9.30-11.30), Kółko 
brydżowe (9-12.30), 26.09 
Gimnastyka seniora (9-9.45 
i 10-10.45), 27.09 Zajęcia 
manualne (9-11), Gimna-
styka dla seniora (11-11.45 
oraz 12-12.45), 28.09 Kółko 
brydżowe (9.30-12.30), Gry 
i zabawy (9.30–11.30), 29.09 
uroda w każdym wieku 
(godz. 9-12), 30.09 Domo-
we SPA (9.30-11.30), Kółko 
brydżowe (9-12.30).
StREFa SENiORa, ul. baro-
na 30, czynna w godz. 8-13, 
tel. 500-224-293. Klub czyn-
ny od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 9-15.
6.09 Gimnastyka dla seniora 
(8.45-9.30 i 9.45-10.30), Zaję-
cia manualne z Anią (11.30-
13), 7.09 uroda w każdym 
wieku (9.30-12), Zajęcia ta-
neczne dla początkujących 
(10-11.30), 8.09 Wycieczka 
po Nikiszowcu, 9.09 Zajęcia 
taneczne dla zaawansowa-
nych (10-11.30), Domowe 
SPA (9.30-12), 12.09 Gimna-
styka dla seniora (11.15-12, 
12.10-12.55), Zajęcia kuli-
narne (9-11), 13.09 Gimna-
styka dla seniora (8.45-9.30 
i 9.45-10.30), Zajęcia ma-
nualne z Anią (11.30-13), 
14.09 uroda w każdym 
wieku (9.30-12), Zajęcia ta-
neczne dla początkujących 
(10-11.30), 15.09 Zajęcia ta-
neczne dla początkujących 
(10-11.30), 16.09 Zajęcia 
taneczne dla zaawansowa-
nych (10-11.30), Domowe 
SPA (9.30-12), 19.09 Zajęcia 
kulinarne (9-11), Gimnasty-
ka dla seniora (11.15-12, 
12.10-12.55), 20.09 Gim-
nastyka dla seniora (8.45-
9.30 i 9.45-10.30), Zajęcia 
manualne z Anią (11.30-
13), 21.09 uroda w każdym 
wieku (9.30-12), Kawa czy 
herbata? (9-12), 22.09 Za-
jęcia manualne z Olą (9.30-
12), Kawa czy herbata? 
(9-12.30), 23.09 Domowe 
SPA (9.30-12), 26.09 Gimna-
styka dla seniora (11.15-12, 
12.10-12.55), 27.09 Gimna-
styka dla seniora (8.45-9.30 
i 9.45-10.30), Zajęcia ma-
nualne z Anią (11.30-13), 
28.09 uroda w każdym wie-
ku (9.30-12), Dietetyk (11-
13), Zajęcia taneczne dla za-
awansowanych (10-11.30), 
29.09 Zajęcia taneczne dla 
początkujących (10-11.30), 
30.09 Zajęcia taneczne dla 
zaawansowanych (10-11.30), 
Domowe SPA (9.30-12. 
leszek sobieraj ●

strona seniora 

PoWAKACYJnE AKtYWnoŚCI
gdzie i kiedy Wybrać się WE WRZEŚNIu

reklama

po Wakacjach dyżury tyskiej rady 
senioróW odbyWają się W centruM usŁug 
spoŁecznościoWych (ul. edukacji 11). 
W obiekcie tyM znajdują się M.in. punkt 
Mops, ddps cus Wrzos oraz klub seniora. 
przedstaWiciele tsr peŁnią dyżury W każdy 
Wtorek Miesiąca od godz. 16 do 18 (szczegóŁy 
na stronie bip tychy, W zakŁadce trs). 
kontakt elektroniczny: rada.senioróW@
uMtychy.pl. poprzedni nuMer telefonu jest 
nieaktualny.
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reklama

reklama

Kilkaset kilogramów produktów 
do posiekania, podsmażenia, 
wymieszania, kilkadziesiąt toreb 
przypraw, słodkie śmietanki, ostre 
papryki, a także kotły, ogromna 
patelnia, kociołki, korba, gril-
le, garnki – to wszystko zjeżdża 
do Tychów i ląduje w chłodniach 
i magazynach tyskich restauracji. 
11 września, w niedzielę od godz. 
12 na terenie Browaru Obywatel-
skiego rusza trzecia edycja akcji 
pn. Kulinarny Ogień. W tym roku 
najsmaczniejsze potrawy powsta-
ną, by wesprzeć podopiecznych 
Domu Kulejących Aniołów w Pia-
sku koło Pszczyny.

Patelnia i wiosła
Do Tychów zawita 80 szefów 
kuchni, kilkudziesięciu pomoc-
ników, kelnerów, młodych ade-
pów sztuki kulinarnej i wiele osób 
dobrego serca, które chcą wziąć 
udział w akcji charytatywnej Ku-
linarny Ogień. W sumie 160 rąk 
będzie warzyć dla Domu Kuleją-
cych Aniołów.

– Kucharze przyjeżdżają 
do nas naprawdę z całego kraju. 
Mamy osoby z Tychów, Pszczy-
ny, Mikołowa, Jaworzna, Cho-
rzowa, Katowic, Rudy Śląskiej, 
Cieszyna, Bielska, Międzybro-
dzia, Nakła Śląskiego, ale rów-
nież sporą grupę z Krakowa, 
kilka osób z Łodzi, Wrocła-
wia, Kłodzka, Polanicy Zdrój, 
Warszawy, a nawet z Ostródy. 
Ciężko to wszystko zliczyć, za-
pamiętać i kogoś nie pominąć. 
Wszystkie ogromne grille, kuch-
nia polowa, patelnia o średnicy 
176 cm w której potrawy miesza 
się… wiosłami, kotły, kociołki, 
mniejsze i większe stanowiska, 
staną na placu przy Browarze 
Obywatelskim, wokół restau-
racji Tichauer – zachęca Beata 
Szymula, jedna z pomysłodaw-

czyń i organizatorek Kulinarne-
go Ognia.

ogień w samo południe
11 września punktualnie o 12 
zapłonie symboliczny ogień i za-
cznie się wielkie gotowanie, które 
będzie trwało dopóki starczy sił 
i produktów. Wszystkie potrawy 
będzie można skosztować, wrzu-
cając symboliczną, ale przyzwoitą 
kwotę do puszki wolontariuszy, 
zbierających na rzecz niepełno-
sprawnych wychowanków Domu 
Kulejących Aniołów. Organizato-
rzy już teraz apelują, by na wyda-
rzenie przynosić własne pojemni-
ki i sztućce, bo tych darmowych, 
jednorazowych, może po prostu 
braknąć, tak jak to było na dwóch 
poprzednich edycjach.

– Słoiki, menażki czy pojem-
niki warto zabrać i napełnić 
tym, co nam zasmakuje najbar-
dziej. A będzie na pewno smacz-
nie, bo gotują dla nas najlepsi. 
To kucharze z najlepszych hote-
li, restauracji, lokali w kraju, mi-

strzowie grillowania i gotowania, 
zdobywcy wielu kulinarnych na-
gród. W tym dniu współpracują 
ze sobą, żartują, czasami kręcą 
watę cukrową, a po imprezie nie 
narzekają, tylko myją gary i za-
miatają plac! 11 września wszy-
scy mamy jeden cel. Ugotować 
jak najwięcej i uzbierać sporą 
kwotę na pszczyńskie Kulejące 
Anioły – dodaje Marta Witek, 
pomysłodawczyni i współorga-
nizatorka.

Kulinarny Ogień, to ogromne 
przedsięwzięcie, w którym udział 
biorą również tyskie restauracje: 
Tichauer, Stadionova, Rock and 
Rondel. W czasie imprezy prze-
widziano sporo atrakcji dla naj-
młodszych – pokazy sztuk wal-
ki, tańca, akrobatyki, animacje, 
zabawy ekologiczne, warsztaty 
kulinarne dla dzieci i młodzieży. 
Podczas licytacji można zdobyć 
sporo atrakcyjnych fantów. Dla 
zgromadzonych zagra DJ oraz za-
tańczy zespół Orientyski.
oprac. kp ●

charytatywna impreza gastronomiczna w browarze Obywatelskim. 

Będzie ogień! KuliNarNy
WiElkiE gOtOWaNiE Na BROWaROWEj

–  gODZ. 12 – START IMPREZy – oficjalne odpalenie ognia przez 
organizatorów. Kilka słów o tym dla kogo odpalamy Kulinarny 
Ogień w tym roku (Dom Kulejących Aniołów Piasek k. Pszczyny)

–  gODZ. 12.30 – wspólne zdjęcie organizatorów i wszystkich 
gotujących, pomagających

–  gODZ. 13 – ogłoszenie wyników konkursu kulinarnego dla 
szkół gastronomicznych “Sztuka na talerzu”

–  OD gODZ. 13.30 pierwsze licytacje
–  gODZ. 14 – Występ dziewcząt z uKS Silesia Chorzów Sekcja 

Gimnastyki Artystycznej
–  gODZ. 15 – Występ zespołu Orientyski
– gODZ. 16 – Występ Śląskiego Klubu Karate Goliat (Oyama)
–  OD gODZ. 17 – bitwa kulinarna „haja na wykopki” – szefo-

wie kuchni, uczestnicy MasterChef junior, blogerzy kulinarni, 
uczniowie szkół gastronomicznych będą gotować w kociołkach 
(oceniać będą goście poprzez degustacje)

– gODZ. 18.00 – występ Tomasza Chmielowskiego
– Ok. gODZ. 21/22 zakończenie imprezy.

Smakołyki dla tyszan będą przygotowywane m.in. na takiej wielkiej patelni.

ar
c.

BallaDy i ROmaNSEflash

W Szkole Podstawowej nr 18 w Tychach odbyło się w piątek, 2 września spotkanie z okazji 
Narodowego Czytania. Zaproszeni goście wraz z dyrektor szkoły Elżbietą Golińską czytali „ballady 
i romanse” Adama Mickiewicza. uczniowie usłyszeli utwory „Pierwiosnek”, „Romantyczność” czy 
też „Świteziankę”. Organizatorem spotkania była nauczycielka języka polskiego barbara Dubaj, 
która przybliżyła historię związaną z napisanym równo 200 lat temu zbiorem utworów.
Imprezy związane z organizowanym w minioną sobotę w całym kraju Narodowym Czytaniem 
odbyły się też w innych tyskich szkołach. M.in. w poniedziałek, 5 września „ballady i romanse” 
Mickiewicza czytano w Zespole Szkół nr 1.  kp ●
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PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE DOTYCZĄCE CAŁEGO MIASTA

BUDOWA PARKINGU PRZY SP 40 PRZY UL. ZGRZEBNIOKA 45
Autor: Bisaga Ryszard
Lokalizacja: Teren przed wejściem głównym do budynku Szkoły 
Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka 45
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 260 000 zł

Projekt zakłada zwiększenie liczby ogólnodostępnych miejsc parkin-
gowych. W ramach zadania powstaną nowe miejsca postojowe wraz 
z opaską bezpieczeństwa oraz remont chodnika. Zadanie wpłynie 
na poprawę funkcjonowania szkoły i estetykę osiedla. Ponadto re-
alizacja zadania wpłynie bezpośrednio na bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym zarówno osób kierujących pojazdami, jak i pieszych zmie-
rzających do szkoły.

KWIATOWY OGRÓD PRZY PRZEDSZKOLU NR 29  
PRZY UL. HUBALA 7
Autor: Borecka Agnieszka
Lokalizacja: Plac zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala 7
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 100 000 zł

Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni do wypoczyn-
ku oraz edukacji przyrodniczej poprzez nasadzenia zieleni na terenie 
przedszkola i wokół ogrodzenia. Dzięki realizacji zadania dzieci będą 
mogły obserwować naturalne procesy związane ze zmianą pór roku 
oraz wegetacją roślin. Projekt poprawia walory estetyczne otoczenia 
Przedszkola nr 29 i jego ogrodu oraz zniweluje hałas pochodzący z po-
bliskich, ruchliwych ulic.

BIEGAJ Z NAMI – BUDOWA BIEŻNI I SKOCZNI PRZY SP 36  
PRZY UL. DE GAULLE’A 18
Autor: Frączek Magdalena, Jurczyński Szymon
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. de Gaulle’a 18
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 260 000 zł

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego obiektu sportowego, któ-
ry daje możliwość czynnego wypoczynku oraz promowania zdrowego 
stylu życia. W ramach projektu powstanie bieżnia sportowa o długości 
60 m oraz skocznia do skoków w dal. Realizacja projektu przyczyni się 
do rozwoju infrastruktury sportowej placówki oraz pozwoli na podnie-
sienie atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego.

ZIELONY KĄCIK DO NAUKI I ODPOCZYNKU PRZY SP NR 3  
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 10
Autor: Gasz Ewa, Świeca Wiesława
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 10
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 85 000 zł

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu zielonego placówki poprzez 
utworzenie na otwartej przestrzenie zielonego kącika do nauki i odpo-
czynku. W ramach zadania zostanie wykonana m.in.: dokumentacja 
projektowa, przygotowanie terenu, zakup stołów z krzesłami, kosze 
na śmieci, wykonanie nasadzeń, montaż ażurowych ścianek (pod ro-
ślinność pnącą) oraz donic drewnianych. Obiekt będzie wykorzysty-
wany do prowadzenia zajęć dydaktycznych, a poza godzinami pracy 
placówki udostępniany nieodpłatnie mieszkańcom miasta.

MŁODE TALENTY XXXI EDYCJA
Autor: Glenszczyk Michał
Lokalizacja: Teatr Mały Tychy, II liceum Ogólnokształcące
im. C.K. Norwida
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 40 000 zł

Projekt zakłada organizację 31 edycji konkursu „Młode Talenty” wraz 
z koncertem finałowym. Celem zadania jest wspomaganie działań 
i przedsięwzięć artystycznych, wspieranie utalentowanych uczniów 
oraz umożliwienie promocji ich twórczości na arenie międzyszkolnej 
w trzech kategoriach: scenicznej, plastycznej oraz literackiej. Konkurs 
skierowany jest do młodzieży z województwa śląskiego z naciskiem 
na młodzież szkół powiatu tyskiego. Daje on możliwość zaprezento-
wania się na scenie zespołom muzycznym, teatralnym oraz artystom 
indywidualnym.

ZAGOSPODAROWANIE OGRODU NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 21 
PRZY UL. ZELWEROWICZA 21
Autor: Kańtor Barbara
Lokalizacja: Ogród przy Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza 21
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 170 000 zł

Projekt zakłada uatrakcyjnienie ogrodu przedszkolnego, który jest miej-
scem zabaw, aktywności fizycznej i integracji przedszkolaków oraz dzieci 
mieszkających na osiedlu „Z”. W ramach zadania wymienione zostaną 
zestawy zabawowe oraz zakup i montaż nowych elementów zabawo-
wych. Celem zadania jest stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca 
do aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci. Z tego miejsca poza 
godzinami pracy placówki korzystać będą mogli również mieszkańcy.

DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 3 
PRZY UL. PAPROCAŃSKIEJ 156
Autor: Matonóg Maria
Lokalizacja: Przedszkole nr 3 przy ul. Paprocańskiej 156
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 75 000 zł

Celem projektu jest doposażenie placu zabaw w urządzenia m.in.: 
eko-kuchnię, czyja to twarz, eko-memory, tablicę magnetyczną z kulo-
dromem czy ścianę do pisania. Każde z urządzeń zostanie wyposażone 
w tabliczkę z opisem działania. Realizacja zadania pozwoli na zacieka-
wienie dzieci urządzeniami pobudzającymi wszystkie zmysły. Z tego 
miejsca poza godzinami pracy placówki korzystać będą mogli również 
mieszkańcy.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SP NR 10  
PRZY UL. BOROWEJ 123
Autor: Przyborowska – Maroszek Barbara
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej 123
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 250 000 zł

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przyszkolnego. W ramach 
zadania zostaną wykonane prace naprawcze podłoża, nasadzenia, 
montaż ławek oraz doświetlenie terenu. Ponadto zostanie wykonany 
mural na ścianie budynku. Realizacja projektu przyczyni się do stworze-
nia bezpiecznej strefy, a dodatkowo nieestetyczny wygląd placu zmieni 
się w zieloną przestrzeń do rekreacji i wypoczynku.

PARK EDUKACYJNY PRZY SP NR 5 PRZY UL. CZARNECKIEGO 22
Autor: Ryń Joanna
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Czarneckiego 22
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 150 000 zł

W ramach zadania powstanie Strefa Nauki, a w niej zostaną zamiesz-
czone różne urządzenia dla dzieci np.: eko-memory, zegar słoneczny, 
peryskop itp. Każde urządzenie wyposażone jest w tabliczkę informa-
cyjną z opisem jego działania. Wybrane sprzęty mają na celu rozwijanie 
wiedzy uczniów poprzez zabawę, dzięki czemu chętniej zgłębią tajniki 
nauki. Z tego miejsca poza godzinami pracy placówki korzystać będą 
mogli również mieszkańcy.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZSP NR 2
PRZY UL. JEDNOŚCI 51 NA 150-LECIE SZKOŁY
Autor: Wieczorek Bogumiła, Krzemień Zbigniew, Ulman Piotr
Lokalizacja: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 przy ul. Jedności 51
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 165 000 zł

Celem realizacji projektu jest zakup i montaż wiaty rowerowej, która 
będzie stanowiła zachętę do korzystania z roweru w celu dojazdu 
do szkoły oraz poprawi estetykę terenu. Ponadto w ramach projektu 
zostanie zakupione miasteczko rowerowe i wykonane zostaną nasa-
dzenia zieleni. Projekt pozytywnie wpłynie na problemy wynikające 
z parkowania dużej liczby samochodów oraz odegra rolę w edukacji 
ekologicznej.

BUDOWA PLACU ZABAW NA SKWERZE PRZY UL. CIENISTEJ
Autor: Bryła Mariusz
Lokalizacja: Skwer przy ul. Cienistej
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 400 000 zł

Projekt obejmuje budowę atrakcyjnego placu zabaw dla dzieci, tzw. 
ogródka jordanowskiego, z którego będą mogły korzystać młod-
sze i starsze dzieci. Będzie to plac zabaw o charakterze naturalnym, 
w którym znajdują się m in. urządzenia i elementy drewniane, tunele 
z wikliny. Byłby to drugi tego typu plac zabaw w mieście (pierwszy jest 
w Parku Północnym).

SPOTKANIA TWÓRCZE W MIEJSKIM CENTRUM KULTURY
Autor: Buława Janina
Lokalizacja: Miejskie Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 40 000 zł

Celem zadania jest stworzenie pracowni twórczej dla osób dorosłych.
W ramach projektu odbywać się będą co tydzień zajęcia warsztatowe 
z malarstwa, grafiki i rysunku. Zaplanowano również wystawy prac 
uczestników. Zajęcia będą prowadzone przez artystę. Projekt ma pobu-
dzić uczestników do kreatywności i zachęcić do spoglądania na otacza-
jący świat przez pryzmat sztuki.

TWOJA WIRTUALNA BIBLIOTEKA
Autor: Czarnik Mateusz, Florkiewicz Barbara
Lokalizacja: Nie dotyczy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 56 000 zł

Realizacja projektu umożliwi wszystkim mieszkańcom miasta bezpłat-
ny i nieograniczony dostęp do ebooków oraz audiobooków oferowa-
nych poprzez aplikację. Umożliwi szybki i łatwy dostęp do interesującej 
książki bez wychodzenia z domu. Książki te można będzie odczytać 
za pośrednictwem tabletów, smartfonów, komputerów i e-czytników. 
Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z najnowszymi tytułami wydaw-
niczymi i najpopularniejszymi autorami.

MONTAŻ TABLICY INSTRUKTAŻOWEJ DO NORDIC WALKING  
NA TERENIE OW PAPROCANY
Autor: Frąckowiak Maria, Szyja Marcin
Lokalizacja: Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 8 000 zł

Celem projektu jest montaż tablicy instruktażowej do nordic walking. 
Dzięki tablicy mieszkańcy zapoznają się z prawidłowym wykonywa-
niem techniki chodu i doboru kijów. Największą zaletą tego sportu jest 
jego ogólnodostępność i możliwość wykonywania go przez wszystkich 
mieszkańców, bez ograniczeń wiekowych czy zdrowotnych.

TYCHY DLA EKOLOGII
Autor: Figlarski Mikołaj
Lokalizacja: Na terenie miasta Tychy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 32 000 zł

Celem projektu jest organizacja akcji sprzątania lasów/miasta przez 
uczniów szkół podstawowych oraz organizacja gry miejskiej dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Ponadto w ramach zadania zrealizowana zosta-
nie Debata Oksfordzka dla młodzieży.

ZAKUP DRONA ANTYSMOGOWEGO
Autor: Gołosz Marek
Lokalizacja: Nie dotyczy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 250 000 zł

Celem projektu jest walka ze smogiem oraz wyeliminowanie spalania 
nielegalnych substancji w gospodarstwach domowych. W ramach za-
dania zostanie zakupiony dron oraz przeprowadzone zostanie szkolenie 
dla pracowników Straży Miejskiej.

LATO SENIORA W MIEŚCIE
Autor: Janeczko Teresa, Giedwiłło Longina
Lokalizacja: Miejskie Centrum Kultury przy ul. Boh. Warszawy 26
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 80 000 zł

Celem projektu jest integracja i aktywizacja tyskich seniorów, poprzez 
organizowanie cyklicznych spotkań w okresie od kwietnia do październi-
ka 2023 r. W ramach zadania zaplanowano zakup niezbędnych sprzętów 
oraz organizację spotkań, plenerów artystycznych i seansów filmowych.

OGRODY DESZCZOWE NA SUBLACH
Autor: Kasperczyk Michał
Lokalizacja: Park Suble
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 80 000 zł

Celem projektu jest założenie ogrodu deszczowego w Parku Suble. W ra-
mach zadania powstanie rabata roślinna oraz zostanie zamontowana 
tablica edukacyjna. Zasadzone rośliny pobierać będą wodę pozostającą 
na trawnikach. Dzięki realizacji zadania poprawi się wygląd parku oraz 
zmniejszy się problem zalegania wód opadowych.

MONTAŻ STOŁU DO PING PONGA NA SUBLACH
Autor: Kasperczyk Michał
Lokalizacja: Park Suble
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 12 000 zł

Projekt zakłada zakup całorocznego stołu do tenisa stołowego 
i montaż w Parku Suble. Stół do ping ponga na świeżym powietrzu 
wzbogaci miejską infrastrukturę sportowo – rekreacyjną. Montaż 
stołu przyczyni się do budowania wzajemnych relacji sąsiedzkich, 
integracji lokalnej społeczności i zachęci do rozwoju kultury fizycznej 
dzieci i młodzieży.

POMNIK TYSKIEGO KOLARZA ZYGMUNTA HANUSIKA
Autor: Kasperczyk Michał
Lokalizacja: Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 100 000 zł

Celem zadania jest zaprojektowanie i montaż pomnika tyskiego kolarza 
Zygmunta Hanusika, który dla kilku pokoleń był sportowym idolem, 
postacią niezwykle popularną i lubianą. Zygmunt Hanusik przez całe 
swoje życie mieszkał w Tychach. Po zakończeniu kariery sportowej był 
trenerem i działaczem kolarstwa w Tychach. Od lat organizował w mie-
ście wyścigi kolarskie, a jego nazwisko przyciągało na start znanych 
kolarzy. 

TYSKIE TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Autor: Kołodziejczyk Dawid, Janas Paweł, Kastelik – Krzyżowska Zofia
Lokalizacja: Na terenie miasta Tychy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 30 000 zł

Celem projektu jest przedstawienie oferty organizacji pozarządowych 
mieszkańcom miasta Tychy. Podczas wydarzenia będzie można zapo-
znać się z działalnością stowarzyszeń, fundacji i klubów, a także zakupić 
materiały przez nie wykonywane. Dzięki realizacji projektu tyskie NGO 
zintegrują się, a mieszkańcy lepiej poznają organizacje działające w na-
szym mieście.

NASADZENIA ZIELNI I MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY  
PRZY UL. BURSCHEGO
Autor: Kraszewska Katarzyna
Lokalizacja: Teren zielony przy ul. Hlonda / ul. Burschego
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 500 000 zł

Celem projektu jest zagospodarowanie zielenią i małą architekturą skweru 
przy ul. Hlonda i ul. Burschego. Projekt będzie dostosowany do istniejące-
go stanu i zaprojektowany w taki sposób, aby całość współgrała z otocze-
niem. Rośliny zostaną dobrane do danego obszaru. Zakup małej architek-
tury obejmować będzie: ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery.

Z ANGIELSKIM OD MALUCHA – ZAKUP KSIĄŻEK W JĘZYKU 
ANGIELSKIM DLA DZIECI
Autor: Maciejewska Iwona
Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 5 000 zł

Celem projektu jest wspieranie nauki języka angielskiego od najmłod-
szych lat, poprzez zwiększenie dostępności do książek. W ramach zada-
nia zostaną zamówione, zakupione i udostępnione publikacje w języku 
angielskim dla dzieci w wieku 0-6 lat. Zakupiony zbiór książek będzie 
udostępniony do ogólnego wypożyczenia. Poszerzenie oferty czytelni-
czej w zakresie pozycji w języku angielskim zwiększy jej atrakcyjność 
dla najmłodszych czytelników i ich rodzin.

komunikat

Do głosowania w Budżecie Obywatelskim na rok 2023 przeszło 128 projektów, w tym 99 dotyczących określonego rejonu miasta i 29 projektów dotyczących ogółu mieszkańców.
W głosowaniu, które trwa od 9 do19 września 2022 r., wszyscy mieszkańcy Tychów – dzieci, młodzież, osoby dorosłe mogą wybrać dwa projekty.

1. Wejdź na stronę razemtychy.pl i skorzystaj z umieszczonej tam platformy do głosowania;
2. Podaj swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania (w przypadku, gdy głosuje osoba poniżej 13 roku życia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego);
3. Wybierz jeden projekt z listy: „Projekty ogólnomiejskie dotyczące całego miasta” i zatwierdź wybór przyciskiem „Wybierz”;
4. Wybierz jeden projekt z listy: „Projekty ogólnomiejskie dotyczące określonego rejonu miasta” i zatwierdź wybór przyciskiem „Wybierz”;
5. Zaakceptuj Regulamin zawierający informację o przetwarzaniu danych osobowych;
6. Zatwierdź ostateczny wybór projektu/projektów przyciskiem „Głosuj”.

W trakcie trwania głosowania można zagłosować elektronicznie w Punktach do głosowania. Lista Punktów do głosowania znajduje się na stronie razemtychy.pl.
Jeżeli chcesz zagłosować osobiście zapraszamy do Głównego Punktu Konsultacyjnego w Centrum Balbina przy ul. Barona 30, pokój 209.

OPISY PROJEKTÓW

JAK ZAGŁOSOWAĆ?
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KASTRACJA I CZIPOWANIE WŁAŚCICIELSKICH PSÓW I KOTÓW 
MIESZKAŃCÓW TYCHÓW
Autor: Malinowska Aleksandra
Lokalizacja: Nie dotyczy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 100 000 zł

W ramach projektu mieszkańcy miasta będą mogli skorzystać z zabie-
gów sterylizacji/kastracji kotów i psów oraz wszczepiania elektronicz-
nych identyfikatorów („chipowanie”). Realizacja projektu prowadzi 
do ograniczenia możliwości rozmnażania psów i kotów, a także umożli-
wia szybką identyfikację zwierząt zagubionych lub porzuconych. 

MONTAŻ TABLICY WYNIKÓW NA BOISKU SPORTOWYM  
PRZY UL. SIKORSKIEGO
Autor: Mazurek Damian
Lokalizacja: Kompleks Sportowy Paprocany przy ul. Sikorskiego
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 50 000 zł

Celem zadania jest zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników. Tego 
typu tablica jest elementem niezbędnym wyposażenia boiska i pozwala 
na zorganizowanie profesjonalnej imprezy sportowej. Realizacja zada-
nia uatrakcyjni obiekt oraz będzie wizualną pomocą dla spotkań, zajęć 
i treningów prowadzonych przez klub sportowy.

WYMIANA ŁAWEK I KOSZY W PARKU JAWOREK
Autor: Pabian Aleksandra, Kosowska – Pawłowicz Patrycja
Lokalizacja: Park Jaworek
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 500 000 zł

Celem realizacji zadania jest zakup i montaż nowych ławek i koszy 
na śmieci w Parku Jaworek. Dzięki realizacji zadania poprawi się estety-
ka i zwiększy się komfort mieszkańców korzystania z parku.

KOBIETKOWO – INSPIRUJĄCE SPOTKANIA W KOBIECYM GRONIE
Autor: Podsiadły Małgorzata
Lokalizacja: Muzeum Miejskie w Tychach
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 15 000 zł

W ramach wnioskowanej kwoty zostanie przeprowadzone spotkania 
warsztatowe dla kobiet. Realizatorem zadania będzie Muzeum Miej-
skie, które posiada zasoby merytoryczne do koordynowania tego pro-
jektu oraz dla którego tematy związane z życiem i twórczością kobiet 
stanowią przedmiot zainteresowania.

WARSZTATY TAŃCA DLA SENIORÓW
Autor: Roszyk Alina
Lokalizacja: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1/Miejskie Centrum Kultury
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 8 000 zł

W ramach zadania zostaną zorganizowane warsztaty taneczne dla se-
niorów. Proponowane działania będą realnie wspierać seniorów w ich 
aktywności oraz zachęcać do jej podejmowania. Wymiar taneczny jest 
wyjątkowo interesujący przez wzgląd na swój, poparty naukowymi 
badaniami, pozytywny wpływ na człowieka. Ponadto celem projektu 
będzie integracja osób starszych. 

REMONT CHODNIKA W PARKU GÓRNICZYM
Autor: Szyja Błażej, Szyja Marcin
Lokalizacja: Park Górniczy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 300 000 zł

Projekt zakłada remont chodnika w Parku Górniczym. Realizacja zada-
nia ułatwi i poprawi komunikację pieszych. Na realizacji projektu sko-
rzystają wszyscy mieszkańcy, zwłaszcza osoby z wózkami i starsze. Za-
danie istotnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających 
się alejkami oraz na podniesienie walorów estetycznych otoczenia.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE DOTYCZĄCE OKREŚLONEGO REJONU MIASTA

WILKOWYJE
AKTYWNOŚĆ TO DLA NAS WAŻNE – ZAJĘCIA RUCHOWE
W DZIELNICY WILKOWYJE
Autor: Bartecka – Grochla Renata
Lokalizacja: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 przy ul. Leśnej 66,
MCK Klub Wilkowyje przy ul. Szkolnej 94
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 23 150 zł

Projekt zakłada organizację zajęć z aerobiku prowadzonych przez in-
struktora fitness. Program zajęć dostosowany będzie do wieku uczest-
ników oraz zostanie wzbogacony o zajęcia wzmacniające kręgosłup. 
Dodatkowo instruktor będzie prowadził zajęcia nordic walking. Projekt 
pozwoli na aktywne spędzenie wolnego czasu, będzie sprzyjać rozwija-
niu i zacieśnianiu więzi, wymianie doświadczeń oraz pozwoli uczestni-
kom utrzymać dobrą kondycję fizyczną.

COOLTURALNE WILKOWYJE – WYDARZENIA KULTURALNE
W DZIELNICY WILKOWYJE
Autor: Bartecka – Grochla Renata
Lokalizacja: MCK Klub Wilkowyje przy ul. Szkolnej 94
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 32 000 zł

Projekt zakłada organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym, które 
dadzą możliwość uczestnictwa szerokiemu gronu zainteresowanych. 
Zadanie ma na celu kształtowanie postaw wrażliwości i otwartości 
na kulturę, zwiększenie świadomości narodowej, zacieśnienie więzi 
międzypokoleniowych oraz wspólne obcowanie ze sztuką i kulturą.

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA NAJMŁODSZYCH W DZIELNICY 
WILKOWYJE
Autor: Bartecka – Grochla Renata
Lokalizacja: MCK Klub Wilkowyje przy ul. Szkolnej 94
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 16 200 zł

Projekt zakłada organizację pozalekcyjnych zajęć muzycznych przez na-
uczyciela. Zajęcia muzyczne odbywać się będą w dwóch grupach wie-
kowych 0-3 oraz 3-6 lat. Podczas zajęć dzieci będą korzystać z pomocy 
dydaktycznych (instrumenty sensoryczne, chusty, tamburyna, trójkąty, 
grzechotki, kołatki, kastaniety, cymbałki i gwizdki). Zajęcia zapewnią 
rozwój ruchowy i społeczny dzieci, będą uczyć tego jak współpracować 
w grupie. Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, które mieszkają 
w dzielnicy Wilkowyje.

RODZINNA TERENOWA GRA ROWEROWA SZLAKIEM WILKÓW
Autor: Rak Adam, Kasperczyk Michał
Lokalizacja: Na terenie dzielnicy Wilkowyje
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 18 000 zł

Celem zadania jest przeprowadzenie terenowej gry rowerowej połączo-
nej z rozwiązywaniem zagadek oraz poznawaniem najbliższej okolicy. 
Impreza wpisuje się w trend gier terenowych prowadzonych w innych 
miastach, a także jest dobrym sposobem na promocję turystyki rowero-
wej. Pierwszeństwo w rekrutacji mają mieszkańcy dzielnicy Wilkowyje.

DZIEŃ SENIORA W DZIELNICY WILKOWYJE
Autor: Stencel Magdalena
Lokalizacja: MCK Klub Wilkowyje przy ul. Szkolnej 94
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 10 000 zł

Projekt zakłada realizację Dnia Seniora. Celem spotkania będzie nie tyl-
ko integracja środowiska senioralnego, lecz również zwrócenie uwagi 
na fakt, że wiek dojrzały nie musi oznaczać wykluczenia z aktywnego 
życia. Dla uczestników przewidziano wiele atrakcji.

FESTYN „POŻEGNANIE WAKACJI” W DZIELNICY WILKOWYJE
Autor: Stencel Magdalena
Lokalizacja: MCK Klub Wilkowyje przy ul. Szkolnej 94
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 30 000 zł

Projekt zakłada integrację mieszkańców w trakcie imprezy kulturalnej 
pn.: „Pożegnanie wakacji”. W ramach projektu planuje się zorganizować 
występy artystyczne dla dzieci młodzieży oraz dla dorosłych a także or-
ganizację zabaw integracyjnych dla całych rodzin.

MĄKOŁOWIEC, KOŹLINA
FESTYN W DZIELNICY MĄKOŁOWIEC
Autor: Sobociński Sławomir
Lokalizacja: Teren parafii pw. św. Ojca Pio
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 25 000 zł

Projekt zakłada zwiększenie aktywności mieszkańców oraz integrację 
lokalnej społeczności poprzez organizację osiedlowego festynu. Pod-
czas imprezy zostaną zorganizowane zabawy dla całych rodzin, konkur-
sy, występy artystyczne oraz atrakcje dla dzieci.

DZIEŃ SENIORA W DZIELNICY MĄKOŁOWIEC
Autor: Sobociński Sławomir
Lokalizacja: Na terenie dzielnicy Mąkołowiec
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 10 000 zł

Projekt zakłada organizację spotkania integracyjnego dla seniorów. 
W czasie spotkania seniorzy będą mogli w miłej atmosferze porozma-
wiać na tematy ich dotyczące oraz powspominać dawne czasy. Pierw-
szeństwo mają mieszkańcy dzielnic Mąkołowiec i Koźlina.

CYKL WARSZTATÓW DLA DZIECI W DZIELNICY MĄKOŁOWIEC
Autor: Wencepel Dariusz, Król Arkadiusz
Lokalizacja: Teren parafii pw. św. Ojca Pio
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 20 000 zł

W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl kreatywnych warsztatów 
artystycznych dla dzieci. Celem projektu jest integracja oraz zorganizo-
wanie czasu wolnego dzieci w okresie wakacji letnich. Pierwszeństwo 
w rekrutacji mają dzieci które mieszkają w dzielnicy Mąkołowiec, Koźlina.

NASADZENIA DRZEW PRZY UL. GILÓW
Autor: Wencepel Dariusz, Król Arkadiusz
Lokalizacja: Skwer przy ul. Gilów
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 50 000 zł

Projekt zakłada zakup i nasadzenia ok. 23 sztuk drzew przy ul. Gilów. 
Nasadzenia drzew pozytywnie wpłyną na poprawę klimatu osiedla oraz 
zacienią teren wypoczynkowy.

CZUŁÓW, ZWIERZYNIEC (CZĘŚĆ ZACHODNIA)
MIKOŁAJKI W DZIELNICY CZUŁÓW
Autor: Bernatt Elżbieta
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej 102
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 15 000 zł

W ramach imprezy zostaną zorganizowane zabawy, konkursy oraz 
animacje dla dzieci z okazji świąt. Dzięki organizacji warsztatów miesz-
kańcy będą mogli poznać tradycje świąteczne i wykonać dekoracje. 
Pierwszeństwo w rekrutacji mają mieszkańcy dzielnicy Czułów.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE DLA KOBIET W DZIELNICY CZUŁÓW
Autor: Gnela Jadwiga
Lokalizacja: Na terenie dzielnicy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 15 200 zł

Projekt zakłada organizację spotkania dla kobiet w dzielnicy Czułów. 
Głównym celem projektu jest integracja mieszkanek dzielnicy. Reali-
zacja zadania będzie stanowić okazję do spotkania się. Pierwszeństwo 
w rekrutacji mają kobiety z dzielnicy.

DZIEŃ SENIORA W DZIELNICY CZUŁÓW
Autor: Gnela Jadwiga
Lokalizacja: Na terenie dzielnicy Czułów
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 10 000 zł

Projekt zakłada organizację spotkania integracyjnego dla seniorów. 
Imprezę będzie prowadził wodzirej, a w trakcie spotkania seniorzy będą 
mieli możliwość porozmawiania czy wspólnego śpiewania. Pierwszeń-
stwo w rekrutacji mają osoby z dzielnicy Czułów.

MONTAŻ TABLIC HISTORYCZNYCH PRZY UL. KATOWICKIEJ
Autor: Gnela Jakub
Lokalizacja: Okolica Pomnika Powstańców Śląskich przy
ul. Katowickiej
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 30 000 zł

Projekt zakłada montaż w historycznie istotnym dla Czułowa miejscu 
tablic, które przybliżałyby mieszkańcom historię ich miejsca zamieszka-
nia. Projekt będzie zrealizowany w pobliżu szkoły podstawowej i przed-
szkola, czym zyska dodatkowy walor edukacyjny.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. WIĄZOWEJ
Autor: Gnela Jakub
Lokalizacja: Plac Zabaw przy ul. Wiązowej
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 60 000 zł

Projekt zakłada montaż stojaków na rowery, wykonanie nasadzeń 
w postaci żywopłotu oraz rabat z bylin i krzewów. Realizacja tego 
projektu pozwoli na zwiększenie bioróżnorodności na tym terenie oraz 
uatrakcyjni teren wokół strefy streetworkout.

FESTYN W DZIELNICY CZUŁÓW
Autor: Krzemień Teresa
Lokalizacja: Plac Krystyny Ryguły
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 27 000 zł

Projekt zakłada organizację imprezy plenerowej o charakterze rodzin-
nym. Celem projektu jest integracja wszystkich mieszkańców dzielnicy. 
Ponadto wspólne gry i zabawy pozwolą na integrację dzieci z Czułowa, 
które na co dzień uczą się w różnych szkołach.

WARTOGŁOWIEC, ZWIERZYNIEC (CZĘŚĆ WSCHODNIA)
DZIEŃ SENIORA W DZIELNICY WARTOGŁOWIEC
Autor: Stachoń Grzegorz, Skapczyk Anita
Lokalizacja: Na terenie dzielnicy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 10 000 zł

Projekt zakłada zorganizowanie spotkania integracyjnego dla seniorów. 
W czasie spotkania seniorzy będą mogli w miłej atmosferze porozmawiać 
na tematy ich dotyczące oraz powspominać dawne czasy. Projekt spełnia 
funkcję integracyjną i jest ważny dla seniorów. Pierwszeństwo w rekruta-
cji mają osoby z dzielnicy Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia). 

MIKOŁAJKI W DZIELNICY WARTOGŁOWIEC
Autor: Stachoń Grzegorz
Lokalizacja: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Cmentarnej 54
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 8 325 zł

W ramach projektu zostanie zorganizowana integracyjna impreza, 
podczas której zostaną przeprowadzone zabawy, konkursy oraz inne 
atrakcje dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dzięki organizacji 
warsztatów mieszkańcy będą mogli wziąć udział w animacjach o cha-
rakterze świątecznym. Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, które 
mieszkają dzielnicy: Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia).

BUDOWA NAKŁADKI ASFALTOWEJ NA UL. BŁAWATKÓW
Autor: Stachoń Grzegorz
Lokalizacja: ul. Bławatków
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 45 000 zł

Celem projektu jest położenie nakładki asfaltowej na ulicy o długości 
około 65 m. Dzięki realizacji zadania nastąpi poprawa warunków dojścia 
do posesji, dojazdu samochodem.

PÓŁKOLONIE LETNIE W DZIELNICY WARTOGŁOWIEC
Autor: Stachoń Grzegorz
Lokalizacja: Szkoła Mistrzostwa Sportowego przy ul. Oświęcimskiej 51
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 30 000 zł

W ramach zadania zostaną zorganizowane 2 pięciodniowe turnusy let-
nich półkolonii dla dzieci w wieku szkolnym na terenie Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego. Podczas zajęć zostaną dla dzieci zapewnione animacje, za-
bawy, atrakcje i zajęcia sportowe. Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci 
mieszkające w dzielnicy: Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia).

PÓŁKOLONIE ZIMOWE W DZIELNICY WARTOGŁOWIEC
Autor: Stachoń Grzegorz
Lokalizacja: Szkoła Mistrzostwa Sportowego przy ul. Oświęcimskiej 51
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 15 000 zł

W ramach zadania zostanie zorganizowany 1 pięciodniowy turnus zimo-
wych półkolonii dla dzieci w wieku szkolnym na terenie Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego. Projekt pozwoli dzieciom spędzającym ferie zimowe 
w mieście miło spędzić wolny czas. Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci 
mieszkające w dzielnicy: Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia).

ZAJĘCIA FITNESS W DZIELNICY WARTOGŁOWIEC
Autor: Stachoń Grzegorz
Lokalizacja: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Cmentarnej 54
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 4 200 zł

Projekt zakłada organizację zajęć sportowych (fitness oraz zumba) dla 
mieszkańców. Zajęcia pozwolą zadbać o kondycję i poprawią samopoczu-
cie uczestników. Zajęcia sportowe pozwolą oderwać się od codziennych 
obowiązków oraz wzmocnią ciała uczestników. Pierwszeństwo w rekruta-
cji mają osoby z dzielnicy: Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia).

WIECZÓR TANECZNY W DZIELNICY WARTOGŁOWIEC
Autor: Stachoń Grzegorz
Lokalizacja: Na terenie dzielnicy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 10 000 zł

Projekt zakłada organizację wieczoru tanecznego. Celem zadania jest 
integracja mieszkańców przy wspólnej zabawie tanecznej. Projekt po-
zwoli na aktywne spędzenie czasu wolnego. Pierwszeństwo w rekrutacji 
mają osoby z dzielnicy: Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia).

JAROSZOWICE – URBANOWICE – WYGORZELE
DZIEŃ SENIORA W DZIELNICY URBANOWICE
Autor: Danielczyk Edyta
Lokalizacja: Sala Koła Gospodyń Wiejskich w Urbanowicach
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 10 000 zł

Projekt zakłada organizację Dnia Seniora. W ramach imprezy miesz-
kańcy dzielnicy będą mieli okazję do spotkania, wspólnej rozmowy 
oraz zabawy. Projekt skierowany jest do seniorów z dzielnic Jaroszowi-
ce – Urbanowice – Wygorzele. Zadanie zapewni integrację i ciekawe 
spędzenie wolnego czasu. Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby 
z dzielnicy: Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele.

PÓŁKOLONIE LETNIE W KLUBIE MCK URBANOWICE
Autor: Danielczyk Edyta
Lokalizacja: Miejskie Centrum Kultury filia w Urbanowicach
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 48 000 zł

Projekt zakłada organizację 4 turnusów półkolonii dla dzieci w okresie 
wakacji letnich. Zadanie ma na celu zapewnienie dzieciom opieki pod-
czas wakacji; promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia, kształto-
wanie umiejętności społecznych i właściwej organizacji czasu wolnego, 
a także rozwój kreatywności, aktywności twórczej i indywidualnych 
uzdolnień. Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, które zamieszkują 
dzielnicę Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele.

PÓŁKOLONIE ZIMOWE W KLUBIE MCK URBANOWICE
Autor: Danielczyk Edyta
Lokalizacja: Miejskie Centrum Kultury filia w Urbanowicach
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 24 000 zł

Projekt zakłada organizację dwóch turnusów półkolonii dla dzieci 
w okresie ferii zimowych. Zadanie ma na celu zapewnienie dzieciom 
opieki podczas ferii zimowych; promowanie zdrowego, aktywnego 
stylu życia, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i właś-
ciwej organizacji czasu wolnego, a także rozwijanie zainteresowań 
i uzdolnień m.in.: plastycznych, technicznych itp. Pierwszeństwo w re-
krutacji mają dzieci, które zamieszkują dzielnicę Jaroszowice – Urbano-
wice – Wygorzele.

RODZINNA MAJÓWKA W DZIELNICY URBANOWICE
Autor: Danielczyk Edyta
Lokalizacja: Miejskie Centrum Kultury filia w Urbanowicach
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 20 000 zł

Projekt zakłada zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkań-
ców. Uczestnicy będą mieli okazję aktywnie spędzić czas w plenerze. 
W ramach wydarzenia zaplanowano gry i konkursy dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych oraz zabawę taneczną. Zadanie zapewni integrację i cie-
kawe spędzenie wolnego czasu. Celem projektu jest aktywne spędzenie 
czasu wolnego poprzez wspólną zabawę.

MONTAŻ OŚWIETLENIA NA BOISKU PRZY UL. SPORTOWEJ
Autor: Demko Marek
Lokalizacja: Boisko przy ul. Sportowej
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 20 000 zł

W ramach zadania zaplanowano wymianę oświetlenia na boisku przy 
ul. Sportowej. Ponadto wykonany zostanie remont koszy do koszykówki, 
w tym czyszczenie ich konstrukcji, zabezpieczenie antykorozyjne, malo-
wanie, wymiana tablic. Dzięki realizacji zadania zmniejszą się koszty utrzy-
mania obiektu oraz poprawi się komfort uprawiania sportu na boisku.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. JAROSZOWICKIEJ 100
Autor: Drob Łukasz
Lokalizacja: Teren przy ul. Jaroszowickiej 100
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 100 000 zł

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz 
z mapą do celów projektowych, zakup i montaż altanki, wykonanie 
rekultywacji terenu zielonego, nasadzenia oraz zakup i montaż małej 
architektury. Realizacja zadania podniesie walory estetyczne i użytko-
we tego miejsca.

WYMIANA CHWYTÓW WSPINACZKOWYCH NA PLACU ZABAW 
PRZY UL. MIODOWEJ
Autor: Jelonek Łukasz
Lokalizacja: Plac zabaw przy ul. Miodowej
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 4 700 zł

Celem projektu jest wymiana niefunkcjonalnych chwytów wspinaczko-
wych na takie dzięki którym dzieci będą mogły korzystać z urządzenia. 
Obecnie zamontowane chwyty nie służą dzieciom, a wręcz zniechęcają 
je do tej dyscypliny sportowej. W ramach projektu zostaną zakupione 
i zamontowane specjalne chwyty dla dzieci.

CIELMICE, OSIEDLE OGRODNIK
BAŚNIOWY OGRÓD – ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
PRZY UL. CIELMICKIEJ 47 – 49
Autor: Kopyto Tadeusz, Kopyto Elżbieta
Lokalizacja: W rejonie ul. Cielmickiej 47 – 49
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 59 800 zł

W ramach zadania zostaną nasadzone krzewy i rośliny oraz zostaną 
zakupione i zamontowane m.in.: ławki, figury ogrodowe, karmnik i po-
idełko dla ptaków. Ponadto zostaną utworzone kamienne ścieżki. Reali-
zacja tego projektu podniesie walory estetyczne miejsca oraz zwiększy 
atrakcyjność podwórka między zabudowaniami. 
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PRZYSTANKACH  
PRZY UL. SZOJDY
Autor: Śpiewak Żaneta
Lokalizacja: ul. Szojdy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 45 000 zł

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy dwóch przystankach 
przy ul. Szojdy. W ramach zadania zostaną wykonane nasadzenia zieleni 
oraz montaż małej architektury, w tym ławek. Realizacja zadania pod-
niesie walory estetyczne i użytkowe obu przystanków. Miejsce to będzie 
służyć osobom korzystającym z komunikacji publicznej w tej okolicy.

FESTYN RODZINNY W CIELMICACH
Autor: Bogumiła Wieczorek
Lokalizacja: boisko przy ul. Jedności 131
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 38 400 zł

Projekt zakłada organizację imprezy rodzinnej wraz z programem arty-
stycznym. Uczestnicy będą mieli okazję aktywnie spędzić czas w plenerze. 
W ramach wydarzenia zaplanowano atrakcje dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych. Zadanie zapewni integrację i ciekawe spędzenie wolnego czasu.

WARSZTATY KULTURALNE W CIELMICACH
Autor: Bogumiła Wieczorek
Lokalizacja: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 przy ul. Jedności 51
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 20 000 zł

Projekt zakłada organizację cyklicznych warsztatów artystycznych 
z rękodzieła, dopasowanych do zainteresowań uczestników (np.: de-
coupage, robienie biżuterii, makrama, florystyczne, kartki ozdobne, fil-
cowanie itp.). Spotkania zwiększą integrację mieszkańców i umożliwią 
poznanie osób nowozamieszkałych. Pierwszeństwo w rekrutacji mają 
osoby zamieszkałe w dzielnicy Cielmice i na osiedlu Ogrodnik. 

GLINKA, SUBLE
DZIEŃ SENIORA NA SUBLACH
Autor: Kasperczyk Michał
Lokalizacja: Na terenie dzielnicy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 10 000 zł

Projekt zakłada organizację imprezy integrującej lokalną społeczność. 
Dzień Seniora na Sublach będzie spotkaniem pełnym atrakcji dla uczest-
ników. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom spędzenia czasu 
wspólnie ze sobą oraz kontaktu z kulturą. Pierwszeństwo mają osoby 
zamieszkałe w dzielnicy: Glinka, Suble.

DZIEŃ TATY – RODZINNA GRA TERENOWA NA SUBLACH
Autor: Kasperczyk Michał
Lokalizacja: Na terenie dzielnicy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 20 000 zł

Celem zadania jest przeprowadzenie rodzinnej gry terenowej, podczas 
której członkowie rodzin poznają najbliższą okolicę poprzez rozwiązy-
wanie zagadek. Dodatkowo impreza wpisuje się w trend gier tereno-
wych prowadzonych w innych miastach, a także jest dobrym sposobem 
na promocję zdrowego stylu życia. Pierwszeństwo w rekrutacji mają 
mieszkańcy dzielnicy Glinka, Suble.

ILUMINACJA ŚWIĄTECZNA NA SUBLACH
Autor: Kasperczyk Michał
Lokalizacja: Rondo łączące ulice Żwakowską i Stoczniowców
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 15 000 zł

Projekt polega na montażu iluminacji świątecznej na rondzie łączącym 
ulicę Żwakowską i ulicę Stoczniowców. Zadanie ma na celu budowanie 
świątecznej atmosfery na ulicy w okresie świąt Bożego Narodzenia.

DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. ŻWAKOWSKIEJ
Autor: Kasperczyk Natalia, Kasperczyk Kuba, Kasperczyk Zuzia
Lokalizacja: Plac zabaw przy ulicy Żwakowskiej
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 80 000 zł

W ramach zadania zostanie zamontowana tyrolka na ogólnodostępnym 
placu zabaw przy ul. Żwakowskiej dzięki, której plac stanie się bardziej 
atrakcyjny. Ponadto w ramach zadania zostaną dokonane nasadzenia ziele-
ni. Z realizacji tego projektu skorzystają dzieci, bawiące się na placu zabaw.

ŻWAKÓW
AEROBIK I ZUMBA NA ŻWAKOWIE
Autor: Gołosz Marek
Lokalizacja: Boisko przy ul. Nowej i ul. Zgody
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 6 240 zł

W ramach projektu planuje się organizację zajęć z aerobiku oraz zumby 
w okresie od lipca do sierpnia 2023. Zajęcia będą się odbywały 3 razy 
w tygodniu – po godzinie dla dwóch grup wiekowych: dzieci i dorośli. 
Pierwszeństwo mają mieszkańcy dzielnicy Żwaków.

NORDIC WALKING NA ŻWAKOWIE
Autor: Gołosz Marek
Lokalizacja: Na terenie dzielnicy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 2 160 zł

Projekt zakłada organizację spotkań z trenerem nordic walking – spacer 
z kijami. Zajęcia pozwolą na aktywne spędzenie wolnego czasu, będą 
sprzyjać rozwijaniu i zacieśnianiu więzi, wymianie doświadczeń a prze-
de wszystkim pozwolą uczestnikom utrzymać dobrą kondycję fizyczną. 

ANIMACJE DLA DZIECI W PLENERZE
Autor: Jusiak Barbara
Lokalizacja: Plac zabaw przy ul. Nowej i ul. Zgody
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 8 000 zł

W ramach projektu planuje się zorganizowanie 8 spotkań w okresie 
wakacji letnich, obejmujących animacje i zabawy ruchowe dla dzieci 
na świeżym powietrzu. Celem projektu jest aktywizacja dzieci, ich in-
tegracja oraz ciekawe spędzenie czasu wolnego.

TŁUMACZENIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRONIKI SZKOLNEJ  
NA ŻWAKOWIE 1884 – 1972
Autor: Jusiak Barbara
Lokalizacja: Nie dotyczy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 21 300 zł

W kronice znajdują się historie miejsca oraz wielu ludzi, których potom-
kowie do dzisiaj mieszkają na terenie Żwakowa. Adresatami dostępnej 
po przetłumaczeniu kroniki staną się nie tylko historycy, badacze i pa-
sjonaci, ale przede wszystkim społeczność, której poprzedników kronika 
opisuje. Realizacja projektu będzie miała istotny wpływ na kształtowa-
nie się tożsamości lokalnej oraz przywiązania do miejsca zamieszkania.

MONTAŻ TABLIC HISTORYCZNYCH NA ŻWAKOWIE
Autor: Jusiak Barbara
Lokalizacja: Teren zielony przy ul. Zgody
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 20 000 zł

Projekt montażu tablic historycznych przybliży mieszkańcom historię 
ich miejsca zamieszkania. Żwaków i jego bogata historia potrzebują 
opisu, zwłaszcza w miejscu tak licznie odwiedzanym przez mieszkań-
ców. Realizacja tego projektu wpisuje się w poszerzającą się koncepcję 
Szlaku Miejskiego Tychy. 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. ZGODY
Autor: Kosowska – Pawłowicz Patrycja, Jusiak Barbara, Sawicka 
Agnieszka, Raczyńska Paulina
Lokalizacja: Teren przy ul. Zgody
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 40 900 zł

W ramach projektu zaplanowano wykonać nasadzenia zieleni. Ponadto 
planuje się zakupić i zamontować leżaki parkowe. Dzięki realizacji za-
dania teren zostanie uporządkowany i stanie się miejscem atrakcyjnym 
dla mieszkańców do wykorzystania pod kątem rekreacji.

STARE TYCHY
BUDOWA STACJI NAPRAWY ROWERÓW PRZY UL. BURSCHEGO
I UL. KOŚCIUSZKI
Autor: Wencepel Dariusz
Lokalizacja: ul. Burschego, ul. Kościuszki
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 26 000 zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup i montaż dwóch stacji naprawy 
rowerów, która będzie miejscem bezpłatnego serwisu rowerowego. Ze sta-
cji naprawy rowerów będzie można korzystać bezpłatnie 24/dobę. Celem 
projektu jest łatwiejszy dostęp do specjalistycznego sprzętu serwisujące-
go rowery. Urządzenie ma walor edukacyjny (umożliwia samodzielne do-
konanie drobnych napraw) oraz podnosi bezpieczeństwo mieszkańców.

MONTAŻ STOJAKÓW ROWEROWYCH PRZY UL. KOŚCIUSZKI 
I UL. RYNEK
Autor: Wencepel Dariusz
Lokalizacja: ul. Kościuszki, ul. Rynek
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 20 000 zł

Projekt zakłada montaż stojaków rowerowych, które pozwolą na do-
jazd do placu targowego ekologicznym środkiem lokomocji. Realizacja 
zadania pozwoli na swobodne robienie zakupów bez konieczności pro-
wadzenia roweru pomiędzy straganami. Celem projektu jest poprawa 
komfortu mieszkańców.

STAROTYSKIE ANIMACJE DLA DZIECI
Autor: Wencepel Dariusz
Lokalizacja: Na terenie dzielnicy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 20 000 zł

W ramach projektu zostaną zorganizowane spotkania animacyjne 
w okresie od maja do czerwca 2023 r., podczas których odbędą się zaba-
wy, atrakcje i warsztaty dla dzieci. Celem projektu jest integracja dzieci 
z dzielnicy oraz ciekawe spędzenie wolnego czasu. Pierwszeństwo mają 
dzieci zamieszkałe w dzielnicy Stare Tychy.

STAROTYSKI DZIEŃ SENIORA
Autor: Wencepel Dariusz
Lokalizacja: Na terenie dzielnicy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 10 000 zł

Projekt zakłada organizację imprezy z wodzirejem, która ma na celu in-
tegrację i aktywizację osób starszych. Dzięki realizacji projektu seniorzy 
mieszkający w okolicy będą mogli wspólnie spędzić swój czas wolny. 
Realizacja zadania będzie stanowić okazję do wspólnych rozmów i tań-
ców. Pierwszeństwo mają osoby zamieszkałe w dzielnicy Stare Tychy.

STAROTYSKI FESTYN
Autor: Wencepel Dariusz
Lokalizacja: Na terenie dzielnicy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 45 000 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wynajem sceny, prowadzenie im-
prezy przez wodzireja, występ zespołu muzycznego, wynajem urządzeń 
rekreacyjnych oraz animacji dla dzieci. Zadanie wpłynie pozytywnie 
na integrację mieszkańców.

PAPROCANY, OSIEDLA P, O1, T1, W (CZĘŚĆ WSCHODNIA)
CYKL SPOTKAŃ O TEMATYCE REGIONALNEJ
Autor: Goj-Andrzejewska Małgorzata
Lokalizacja: Na terenie osiedla Paprocany
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 12 000 zł

Głównym celem projektu jest organizacja cyklu spotkań dla mieszkań-
ców Paprocan, osiedla P, O1, T1, W (część wschodnia) kultywujących 
zarówno historię jaki współczesność swojej „małej ojczyzny”. Dzięki rea-
lizacji zadania mieszkańcy rozwiną swoją tożsamość regionalną, a tak-
że poznają tradycje i zwyczaje. Pozytywnym walorem będzie integracja 
osób mieszkających blisko siebie.

KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA MIESZKAŃCÓW
Autor: Goj-Andrzejewska Małgorzata
Lokalizacja: Przedszkole nr 3 przy ul. Paprocańskiej 156
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 6 000 zł

Celem zadania będzie organizacja co najmniej 3 kursów pierwszej po-
mocy. Kurs będzie przeprowadzony przez osoby uprawnione. Zajęcia 
będą ogólnodostępne. Pierwszeństwo w rekrutacji mają mieszkańcy 
osiedli Paprocany, P, O1, T1 i W (część wschodnia).

BUDOWA PARKINGU PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 100-116
Autor: Kukuczka Elżbieta, Wilczek Józef
Lokalizacja: al. Piłsudskiego 100-116
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 60 000 zł

W ramach zadania w miejscu obecnego zieleńca wykonane zostaną 
miejsca postojowe. Realizacja projektu poprawi komfort kierowców 
oraz sytuację parkingową w tym rejonie miasta.

REMONT CHODNIKA PRZY UL. JAGIEŁŁY 52-104  
(strona północna)
Autor: Mucha Marcin
Lokalizacja: ul. Jagiełły 52-104
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 170 000 zł

Celem projektu jest poprawa estetyki osiedla, bezpieczeństwa prze-
chodniów oraz ułatwienie utrzymania czystości chodnika. Z realizacji 
projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy, uczęszczający tym chodni-
kiem.

OSIEDLE A
BUDOWA WIATY ŚMIETNIKOWEJ PRZY UL. ANDERSA 14A
Autor: Bieniek Krystyna
Lokalizacja: ul. Andersa 14A
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 100 000 zł

Projekt zakłada budowę nowej wiaty śmietnikowej. Realizacja projektu 
w sposób znaczący poprawi estetykę terenu, poprzez uporządkowanie 
miejsca gromadzenia odpadów. Ponadto, stworzenie nowej wiaty za-
pewni poprawę segregacji odpadów.

SPORT TO ZDROWIE – ZAJĘCIA SPORTOWE DLA MIESZKAŃCÓW 
OSIEDLA A
Autor: Frąckowiak Maria, Szyja Marcin
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 10
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 16 000 zł

Projekt zakłada organizację zajęć aerobowych dla mieszkańców oraz 
zatrudnienie profesjonalnego instruktora fitness. Zajęcia pozwolą za-
dbać o kondycję i poprawią samopoczucie uczestników. Oprócz promo-
cji zdrowia celem projektu jest również integracja mieszkańców osiedla. 
Pierwszeństwo w rekrutacji mają mieszkańcy os. A.

FESTYN OSIEDLOWY – INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA A
Autor: Pluta Katarzyna, Szyja Marcin
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 10
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 30 643 zł

W ramach zadania zostanie zorganizowany festyn osiedlowy. Projekt 
zakłada zwiększenie aktywności mieszkańców oraz integrację lokalnej 
społeczności. Podczas imprezy zostaną zorganizowane zabawy dla ca-
łych rodzin, konkursy, występy artystyczne oraz atrakcje dla dzieci.

BUDOWA WIATY ŚMIETNIKOWEJ PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 3
Autor: Pluta Katarzyna
Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 3
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 85 000 zł

Projekt zakłada budowę nowej wiaty śmietnikowej. Realizacja projektu 
pozwoli na utrzymanie porządku i czystości a także usprawnienie 
dojazdu dla służb komunalnych. Ponadto zadanie poprawi komfort 
i łatwość segregacji odpadów oraz wizerunek i estetykę osiedla.

AKTYWNE A – ZAJĘCIA DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA A
Autor: Szyja Błażej, Szyja Marcin
Lokalizacja: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Gen. Andersa 25
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 36 000 zł

Projekt zakłada organizację w ciągu roku cyklu spotkań dla dzieci, 
mieszkających na osiedlu Anna. W ramach zadania planuje się 
zrealizować warsztaty rękodzielnicze, rodzinne gry planszowe, 
animacje dla najmłodszych oraz zajęcia ruchowe. Adresatami zadania 
w pierwszej kolejności są dzieci z osiedla A.

OSIEDLE B
BUDOWA WIATY ŚMIETNIKOWEJ POMIĘDZY  
UL. BIBLIOTECZNA 24-34 ORAZ UL. BATOREGO 4-18
Autor: Biela Marek
Lokalizacja: Podwórko pomiędzy ul. Biblioteczna 24-34  
a ul. Batorego 4-18
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 70 000 zł

Projekt zakłada budowę nowej wiaty śmietnikowej. Realizacja projektu 
w sposób znaczący poprawi estetykę terenu, poprzez uporządkowanie 
miejsca gromadzenia odpadów. Projekt pozwoli na utrzymanie porząd-
ku i czystości.

„EKOLOGICZNY TRYB ŻYCIA” – PIKNIK RODZINNY
Autor: Dziewońska Joanna
Lokalizacja: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 przy ul. Hlonda 1
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 27 500 zł

Projekt zakłada organizację pikniku rodzinnego, w ramach którego 
odbędą się różnego rodzaju aktywności, warsztaty i konkursy. Projekt 
stworzy możliwość wspólnego spędzenia czasu wolnego – będzie miał 
charakter edukacyjny. W ramach projektu zostaną przeprowadzone 
warsztaty dla mieszkańców z cyklu jak ważne w życiu są zdrowe nawyki 
i świadome wybory dotyczące żywienia.

BUDOWA WIAT ŚMIETNIKOWYCH POMIĘDZY UL. BRZOZOWĄ 
A UL. BOH. WARSZAWY
Autor: Falk Daniel
Lokalizacja: Podwórko pomiędzy ul. Brzozową a ul. Boh. Warszawy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 240 000 zł

W ramach zadania zaplanowano budowę dwóch wiat śmietnikowych, 
wykonanie podłoża oraz remont schodów. Inwestycja zmieści się 
w obrębie murów oporowych i innych murków z zachowaniem odstę-
pu od budynku gospodarczego osoby prywatnej. Realizacja projektu 
w sposób znaczący poprawi estetykę terenu, poprzez uporządkowanie 
miejsca gromadzenia odpadów. 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. BUKOWEJ 5-13
Autor: Garbarczyk Danuta
Lokalizacja: Teren przy ul. Bukowej 5 – 13
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 100 000 zł

Głównym celem projektu jest realizacja strefy wypoczynku przy ul. Bu-
kowej. W ramach zadania zaplanowano m.in.: wykonanie dokumen-
tacji projektowej, nasadzenia zieleni, montaż latarni, montaż ławek 
oraz koszy na śmieci. Realizacja zadania podniesie walory estetyczne 
i użytkowe tego miejsca.

OSIEDLOWY TURNIEJ SPORTOWY RODEM Z PRL
Autor: Janas Paweł, Kołodziejczyk Dawid
Lokalizacja: Boisko MOSIR przy ul. Brzozowej 2
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 8 000 zł

Dzięki realizacji projektu dzieci i młodzież poznają gry i zabawy, w które 
bawili się ich rodzice i dziadkowie. W trakcie turnieju rozgrywane zo-
staną konkurencje popularne w latach 60 i 70-tych m.in.: przeciąganie 
liny, wyścig w workach, gra w dwa ognie, kapsle, klasy, guma, baba 
jaga patrzy, kolory, podchody, ojciec Wirgilusz. Zadanie przyczyni się 
do integracji i aktywizacji dzieci.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY UL. BATOREGO, 
UL. BOCHEŃSKIEGO, I UL. BOHATERÓW WARSZAWY
Autor: Popiel Rafał
Lokalizacja: Teren pomiędzy ul. Batorego, ul. Bocheńskiego 
i ul. Boh. Warszawy
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 160 000 zł

W ramach zadania zaplanowano zaprojektowanie zieleni, dokonanie 
nasadzeń, budowę placu zabaw oraz miejsc parkingowych przy ul. Bo-
cheńskiego. Przy realizacji placu zabaw zostaną wykorzystane rozwią-
zania z materiałów naturalnych, jednolitych. Zadanie istotnie poprawi 
estetykę raz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

AKTYWNI 50+ ZAJĘCIA PROZDROWOTNE DLA MIESZKAŃCÓW
Autor: Natanek Dorota
Lokalizacja: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 przy ul. Hlonda 1;  
boisko MOSiR przy ul. Brzozowej 2
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 8 400 zł

Projekt zakłada organizację zajęć dla mieszkańców osiedla B. Głównym 
celem projektu jest umożliwienie aktywności ruchowej dostosowanej 
do wieku i kondycji uczestników. Organizowane spotkania będą miały 
charakter prozdrowotny, m.in.: zdrowy kręgosłup, joga, pilates, stret-
ching. Udział w zajęciach przyniesie uczestnikom szereg korzyści zdro-
wotnych. Pierwszeństwo w rekrutacji mają mieszkańcy os. B.

NASADZENIA ZIELENI PRZY UL. BRZOZOWEJ 17-21
Autor: Skitek Aneta
Lokalizacja: ul. Brzozowej 17-21
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 100 000 zł

Projekt zakłada stworzenie pięknego krajobrazu z kwiatami, krzewami 
i drzewami. Głównym celem projektu jest wykonanie stacji rabatowej, 
nasadzenie drzew, krzewów oraz montaż ławek i koszy na śmieci. Dzięki 
realizacji zadania teren zostanie uporządkowany i stanie się miejscem 
atrakcyjnym dla mieszkańców do wykorzystania pod kątem rekreacji.

ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRKA POMIĘDZY UL. BATOREGO,  
UL. BRATERSKA I UL. BUDOWLANYCH
Autor: Trojanowski Andrzej
Lokalizacja: Podwórko pomiędzy ul. Batorego, ul. Braterska 
i ul. Budowlanych
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 246 840 zł

Głównym celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców 
oraz estetyki tego obszaru miasta. Remont nawierzchni chodników po-
prawi komunikację wewnętrzną podwórka i bezpieczeństwo mieszkań-
ców. W ramach zadania zostanie wykonany montaż małej architektury, 
remont chodników z nawierzchni przepuszczalnej oraz wymiana ławek 
i koszy.

BALBINA
BOOT CAMP DLA DZIECI
Autor: Budziosz Tomasz, Borowiec Andrzej
Lokalizacja: Klub Sportowy Gwardia
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 20 000 zł

Projekt zakłada organizację boot camp, czyli stacjonarnego obozu, 
którego celem jest promowanie kultury fizycznej. Projekt ma na celu 
zachęcenie dzieci do uprawiania sportu, w tym wschodnich sztuk walk, 
akrobatyki, pływania oraz podstaw zdrowego odżywiania. Projekt 
skierowany jest do dzieci w wieku 6-12 lat. Pierwszeństwo w rekrutacji 
mają dzieci, które mieszkają na osiedlu Balbina.
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JUDO KIDS – BEZPŁATNE ZAJĘCIA JUDO DLA DZIECI
Autor: Budziosz Tomasz, Borowiec Andrzej
Lokalizacja: Klub Sportowy Gwardia
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 11 200 zł

Celem projektu jest organizacja zajęć z judo dla dzieci, w tym elementy 
gimnastyki, akrobatyki, ćwiczeń wpływających na ogólny rozwój moto-
ryki dużej, gibkości, szybkości i rywalizacji. Ponadto zajęcia będą eduko-
wały w zakresie etyki i kultury wschodnich sztuk walki, w tym kreowania 
prawidłowych postaw społecznych, kultury osobistej, samodyscypliny. 
Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, które mieszkają na osiedlu Balbina.

SPORTOWO – ARTYSTYCZNE PÓŁKOLONIE DLA DZIECI
Autor: Kuśmierz Marcin
Lokalizacja: Szkoła Mistrzostwa Sportowego przy ul. Oświęcimskiej 51
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 60 000 zł

Celem projektu jest zagospodarowanie w sposób atrakcyjny i wszech-
stronny wolnego czasu dzieci podczas wakacji w roku 2023 w mieście. 
Zakres projektu obejmuje zorganizowanie 4 turnusów dla dzieci w wieku 
szkolnym. Zajęcia odbywać się będą na terenie Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego. W ramach zadania zapewnione będą: zajęcia sportowo – ru-
chowe oraz warsztaty artystyczne i wycieczki dla uczestników. Pierw-
szeństwo w rekrutacji mają dzieci, które mieszkają na osiedlu Balbina.

OSIEDLE C
ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRKA POMIĘDZY UL. CZEREŚNIOWĄ 
i UL. CZARNECKIEGO
Autor: Drozd Wojciech
Lokalizacja: Podwórko pomiędzy ul. Czereśniową i ul. Czarneckiego
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 216 972 zł

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa, plac 
zabaw, remont chodnika oraz nowe nasadzenia. Wykonanie projektu 
pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców, a także pozwoli na upo-
rządkowanie terenu zgodnie z obowiązującym Systemem Zarządzania 
Publicznymi Terenami Zieleni Dla Miasta Tychy.

DZIEŃ SĄSIADA NA OSIEDLU C
Autor: Kosowska-Pawłowicz Patrycja, Pabian Aleksandra
Lokalizacja: Teren przy ul. M. Curie-Skłodowskiej
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 30 000 zł

Projekt zakłada organizację integracyjnej imprezy pod nazwą „Dzień Są-
siada na osiedlu C”. Wskazana lokalizacja sprzyja organizacji wydarzenia 
plenerowego. W ramach zadnia zaplanowano m.in.: gry i zabawy po-
dwórkowe dla dzieci, stoiska warsztatowe dla rodzin, pokazy animatorów 
i szczudlarzy. Dzięki organizacji imprezy wzmocnią się relacje sąsiedzkie.

BUDOWA PLACU ZABAW NA PODWÓRKU POMIĘDZY AL. BIELSKĄ 
A UL. CICHĄ
Autor: Kosowska-Pawłowicz Patrycja, Pabian Aleksandra
Lokalizacja: Podwórko pomiędzy al. Bielską a ul. Cichą
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 200 000 zł

Celem projektu jest budowa placu zabaw dla dzieci, który zapewni bez-
pieczne warunki do aktywnej zabawy. Wykonanie proponowanego pro-
jektu pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców na przedmiotowym 
terenie, a także pozwoli na uporządkowanie terenu. Projekt przyczyni się 
do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci zacieśnienia więzi.

NASADZENIA KLONÓW PRZY AL. BIELSKIEJ
Autor: Slezak Klaudiusz, Wencepel Dariusz, Danielczyk Edyta
Lokalizacja: Teren zielony przy al. Bielskiej
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 31 600 zł

W ramach zadania planuje się zakup i nasadzenie drzew na wskazanym 
terenie w formie luźno rozłożonych grup. Projekt przyczyni się do pod-
niesienia walorów estetycznych otoczenia. Dzięki realizacji zadania dla 
mieszkańców powstaną nowe zacienione miejsca odpoczynku.

OSIEDLE D, G
REMONT CHODNIKA PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 31-37
Autor: Figlarski Mikołaj
Lokalizacja: Przy ulicy Wyszyńskiego 31 – 37
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 150 000 zł

Projekt zakłada remont chodnika przy ul. Wyszyńskiego (na odcinku 
od lodowiska do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką). Projekt ten rozwiąże 
problem nierównego i zniszczonego chodnika, co wpłynie na bezpie-
czeństwo mieszkańców oraz podniesie estetykę osiedla.

WIĘCEJ DRZEW NA OSIEDLU D – NASADZENIA PRZY UL. DĘBOWEJ
Autor: Lorbiecki Michał
Lokalizacja: Przy ul. Dębowej
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 136 000 zł

Projekt zakłada zakup i nasadzenie dębów na osiedlu D. Celem projektu 
jest upiększenie krajobrazu poprzez nasadzenia drzew nawiązujących 
do nazwy ulicy. Zadanie ma na celu poprawę jakości powietrza w mie-
ście, estetyki oraz zwiększenie retencji. Realizacja projektu pozytywnie 
wpłynie na zwiększenie bioróżnorodności na tym terenie.

BUDOWA BOISKA PRZY UL. DARWINA 1
Autor: Mazur Czesław, Rudziński Zbigniew
Lokalizacja: Boisko przy ul. Darwina 1
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 248 500 zł

Celem projektu jest wymiana nawierzchni asfaltowej boiska oraz zakup i 
instalacja wyposażenia. W ramach zadania zostanie wykonania nakładka 
asfaltobetonowa. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo i komfort 
użytkowania terenu. Projekt znacznie poprawi estetykę osiedla oraz stwo-
rzy dla mieszkańców miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego.

OSIEDLE E
TRÓJKOLORYW DZIEŃ DZIECKA – FESTYN PRZY STADIONIE 
MIEJSKIM
Autor: Kania Michał
Lokalizacja: Teren przy Stadionie Miejskim
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 36 000 zł

W ramach zadania zostanie zorganizowany festyn. Celem projektu jest 
promowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców 
miasta. Podczas imprezy zaplanowano aktywny wypoczynek połączo-
ny z rywalizacją sportową. Planuje się przeprowadzić zawody na torze 
przeszkód i inne mini turnieje oraz spotkania ze sportowcami. Projekt 
będzie służył popularyzacji sportu jako sposobu spędzania czasu wol-
nego wśród najmłodszych, promowania zdrowego stylu życia oraz 
integracji społecznej.

REMONT CIĄGU PIESZEGO MIĘDZY UL. ELFÓW A UL. EDUKACJI
Autor: Misiak Mateusz, Ludynia Adam, Barczyński Tomasz
Lokalizacja: Ciąg pieszy między ul. Elfów a ul. Edukacji
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 193 500 zł

Projekt zakłada remont ciągu pieszego przy ul. Elfów łączącego z ul. Edu-
kacji. Celem projektu jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych. 
W ramach zadania zostanie wykonany projekt, remont ciągu pieszego, 
montaż koszy na śmieci oraz ławek i oświetlenia. Ponadto zaplanowa-
no wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych wzdłuż chodnika. Zadanie 
ma na celu poprawę estetyki osiedla oraz poprawę warunków bezpie-
czeństwa pieszych korzystających z ciągu.

SPORTOWO – ARTYSTYCZNE PÓŁKOLONIE NA OSIEDLU E
Autor: Smoliński Remigiusz
Lokalizacja: Szkoła Mistrzostwa Sportowego  
przy ul. Oświęcimskiej 51
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 30 000 zł

Celem projektu jest zagospodarowanie w sposób atrakcyjny i wszech-
stronny wolnego czasu dzieci podczas wakacji w roku 2023 w mieście. 
Zakres projektu obejmuje zorganizowanie 2 turnusów dla dzieci w wieku 
szkolnym. W ramach zadania zapewnione będą: zajęcia sportowo – ru-
chowe oraz warsztaty artystyczne i wycieczki dla uczestników. Zadanie 
przyczyni się do wzajemnego poznania się dzieci oraz ich integracji. 
Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, które mieszkają na osiedlu E.

OSIEDLE F, ZAWIŚĆ
ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRKA PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 
22-40 ORAZ UL. FITELBERGA 55-61
Autor: Góra Magdalena, Skurska Grażyna, Pisula Grzegorz,  
Piórko Danuta
Lokalizacja: Podwórko przy ul. Wyszyńskiego 22-40  
oraz ul. Fitelberga 55-61
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 183 356 zł

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa, 
remont parkingu i drogi pożarowej, urządzeń na placu zabaw, siłowni 
plenerowej oraz nasadzenia zieleni. Realizacja projektu znacząco wpły-
nie na poprawę komfortu życia mieszkańców, ich bezpieczeństwo oraz 
uatrakcyjni wizerunek i estetykę osiedla.

OSIEDLA H, Ł
DZIEŃ SĄSIADA W PARKU JAWOREK
Autor: Kosowska-Pawłowicz Patrycja, Pabian Aleksandra
Lokalizacja: Park Jaworek przy ul. Jaśkowickiej
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 65 000 zł

Celem projektu jest organizacja imprezy integracyjnej. Podczas wyda-
rzenia prowadzone będą animacje dla dzieci, zabawy plenerowe oraz 
pokazy taneczne. Realizacja zadania pozwoli na zacieśnienie więzi 
sąsiedzkich, umożliwi interesujące spędzenie czasu wolnego. Projekt 
zakłada zwiększenie aktywności mieszkańców oraz integrację lokalnej 
społeczności.

OSIEDLA K, L, CZTERY PORY ROKU
BAJTLE W PLENERZE III – CYKL ANIMACJI DLA DZIECI
Autor: Demska-Ćwiertka Izabela
Lokalizacja: Plac zabaw przy ul. Legionów Polskich
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 10 000 zł

Projekt zakłada organizację 8 cyklicznych zajęć dla dzieci w okresie 
letnim, które będą polegały na wspólnych zabawach i zajęciach po-
dwórkowych. Animatorzy zorganizują zajęcia dla dzieci w wieku przed-
szkolnym i szkolnym, wspólne gry i tworzenie kreatywnych prac różny-
mi technikami. Dzięki realizacji projektu dzieci nauczą się, jak ze sobą 
współpracować w grupie. Zadanie istotnie przyczyni się do poznania się 
i integracji dzieci z osiedla.

REMONT UL. MYŚLIWSKIEJ 2A-23
Autor: Demska-Ćwiertka Izabela
Lokalizacja: ul. Myśliwska
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 70 000 zł

Celem projektu jest remont części ulicy Myśliwskiej. Zadanie ma na celu 
poprawę estetyki osiedla, bezpieczeństwa i komfortu poruszania się 
pieszych, rowerzystów oraz zmotoryzowanych użytkowników drogi.

RODZINNY RAJD ROWEROWY KAROLINKI
Autor: Grzesica-Kasperczyk Małgorzata
Lokalizacja: Na terenie osiedla
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 10 000 zł

Celem zadania jest przeprowadzenie rajdu rowerowego połączonego 
z poznawaniem najbliższej okolicy. Start i meta rajdu będą na Ryneczku 
Osiedla K. Rajd poprowadzi przewodnik opowiadający o ciekawostkach 
w Tychach. Dodatkowo impreza jest dobrym sposobem na promocję 
turystyki rowerowej. Pierwszeństwo w rekrutacji mają mieszkańcy 
osiedli: K, L, Cztery Pory Roku.

DZIEŃ DZIECKA NA OSIEDLU K
Autor: Pabian Aleksandra, Kosowska-Pawłowicz Patrycja
Lokalizacja: Rynek Osiedle K
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 20 000 zł

Projekt zakłada organizację Dnia Dziecka. W ramach imprezy zostaną 
przeprowadzone gry i zabawy, animacje i warsztaty dla dzieci oraz 
spektakl plenerowy. Celem projektu jest integracja dzieci z osiedla oraz 
ciekawe spędzenie wolnego czasu.

BUDOWA BOISKA PRZY UL. KUBICY 11-23
Autor: Pabian Aleksandra, Kosowska-Pawłowicz Patrycja
Lokalizacja: Osiedle K, ul. Kubicy 11- 23
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 226 728 zł

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego boiska wraz z bramkami, 
koszami do koszykówki i piłkochwytami. W ramach zadania zostanie 
wykonana nakładka poliuretanowa na istniejącej nawierzchni asfalto-
betonowej oraz na terenie zostanie rozłożony humus i obsiany trawą. 
Nowe boisko zachęci dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu 
oraz umożliwi uprawianie sportów zespołowych.

WARSZTATY Z KSIĄŻKĄ DLA DZIECI
Autor: Szpura Aleksandra
Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 18 przy 
ul. Konfederatów Barskich 17-19
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 23 100 zł

Projekt zakłada organizację m.in.: spotkań z autorami publikacji dla 
dzieci, zajęć ruchowych i muzycznych, warsztatów z „bum, bum rurkami” 
oraz wystawienie teatrzyków. Zadanie skierowane jest do dzieci w wieku 
0-10 lat. Realizacja projektu pokaże najmłodszym mieszkańcom miasta, 
że czytanie książek to bardzo dobry sposób na spędzenie wolnego czasu. 
Pierwszeństwo do rekrutacji mają dzieci z osiedli: K, L, Cztery Pory Roku

OSIEDLE M, U
OSIEDLOWY FESTYN INTEGRACYJNY
Autor: Lach Dagmara, Kołodziejczyk Dawid, Krzysztofik Kazimiera, 
Janas Paweł
Lokalizacja: Tyska Hala Sportowa przy al. Piłsudskiego 20
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 30 000 zł

Projekt zakłada organizację imprezy plenerowej o charakterze rodzin-
nym. Uczestnicy będą mieli okazję aktywnie spędzić czas w plenerze. 
W ramach zadania proponuje się realizację np. m.in.: warsztatów ar-
tystycznych, gier i zabaw dla dzieci z animatorami, występy zespołu 
muzycznego, teatr pantomimy o charakterze ulicznym, miasteczko 
cyrkowe. Zadanie zapewni integrację oraz będzie dobrym sposobem 
na nawiązanie nowych znajomości i poznanie sąsiadów.

REMONT CZĘŚCI PARKINGU PRZY UL. UCZNIOWSKIEJ 7
Autor: Szejner Wiktor
Lokalizacja: Parking przy ul. Uczniowskiej 7
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 225 342 zł

Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz 
podniesie komfort użytkowania parkingu. Zadanie istotnie poprawi 
estetykę osiedla.

REMONT PARKINGU PRZY UL. MONIUSZKI
Autor: Zaborowski Jan
Lokalizacja: ul. Moniuszki
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 150 000 zł

Zadanie istotnie podniesie komfort użytkowania osób parkujących po-
jazdy, poprawi bezpieczeństwo pieszych i kierowców. W ramach zada-
nia wymieniona zostanie stara nawierzchnia na terenie parkingu.

OSIEDLE N, O
REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. NAŁKOWSKIEJ  
(STRONA PÓŁNOCNA)
Autor: Lada Piotr
Lokalizacja: Wzdłuż ul. Nałkowskiej (strona północna)
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 235 474 zł

Projekt zakłada remont chodnika przy ul. Nałkowskiej (strona północ-
na) do ul. Orzeszkowej. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa 
przechodniów oraz ułatwienie utrzymania czystości chodnika. Chodnik 
ułatwi komunikację pieszych w tym rejonie osiedla.

OSIEDLE R
REMONT PARKINGU PRZY UL. REYMONTA 62-65
Autor: Radwański Henryk
Lokalizacja: Parking przy ul. Reymonta 62-65
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 145 000 zł

Projekt zakłada remont części parkingu. Celem projektu jest podnie-
sienie komfortu mieszkańców okolicznych budynków przez ułatwienie 
znalezienia miejsca postojowego oraz poprawę bezpieczeństwa i pod-
niesienie estetyki tej części osiedla.

OSIEDLE T, W
BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WITOSA I UL. SIKORSKIEGO
Autor: Łodyga Anna
Lokalizacja: Teren przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 194 000 zł

W ramach zadania zostanie wykonana: dokumentacja projektowa, 
droga manewrowa, chodnik oraz miejsca postojowe. Realizacja zada-
nia podniesie komfort użytkowania ulicy oraz bezpieczeństwo pieszych 
i kierowców. Dzięki realizacji zadania zostanie rozwiązany problem 
mieszkańców z brakiem miejsc do parkowania.

FESTYN RODZINNY NA OSIEDLU T
Autor: Zioło – Filipek Anna
Lokalizacja: Przedszkole nr 17 przy ul. Tołstoja 5
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 19 360 zł

Projekt zakłada organizację imprezy plenerowej o charakterze ro-
dzinnym. Uczestnicy będą mieli okazję aktywnie spędzić wolny czas 
w plenerze. W ramach wydarzenia zaplanowano atrakcje dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Zadanie zapewni integrację, ciekawe spędzenie 
wolnego czasu, poprawę relacji w rodzinie oraz będzie dobrym sposo-
bem na nawiązanie nowych znajomości i poznanie sąsiadów.

OSIEDLE Z, Z1
BUDOWA PARKINGU PRZY UL. ZARĘBY 39
Autor: Jędrysik Halina
Lokalizacja: Przy ul. Zaręby 39
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 25 000 zł

Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych na terenie zielonym, któ-
re będą przedłużeniem istniejącego, ale niewystarczającego parkingu. 
Z realizacji zadania skorzystają mieszkańcy osiedla, którzy ze względu 
na brak miejsc postojowych parkują samochody w miejscach stwarza-
jących zagrożenie bezpieczeństwa. 

REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. ZELWEROWICZA 30-38
Autor: Kowalski Marek
Lokalizacja: Wzdłuż ul. Zelwerowicza 30-38
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 67 635 zł

Projekt zakłada wymianę części starej, zniszczonej nawierzchni z be-
tonowych płyt chodnikowych na nową z kostki brukowej. Realizacja 
projektu ułatwi mieszkańcom bezpieczne korzystanie z chodników, 
dodatkowo ujednolicenie ciągów pieszych poprawi estetykę osiedla.

REMONT DROGI PRZY UL. ZARĘBY 34-48
Autor: Pilnicka Aneta
Lokalizacja: Przy ul. Zaręby 34-48
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 40 000 zł

Projekt zakłada remont części nawierzchni drogi asfaltowej. W ramach 
zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia. Celem projektu jest 
poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców oraz innych osób 
przybywających na osiedle.

REMONT DROGI PRZY UL. ZARĘBY 64-66
Autor: Piątkowski Ryszard
Lokalizacja: Przy ul. Zaręby 64-66
Szacunkowy koszt realizacji zadania: 55 000 zł

W ramach projektu zaplanowano remont części ulicy Zaręby. Zadanie 
ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfort poruszania się pieszych, 
rowerzystów oraz zmotoryzowanych użytkowników drogi.

Więcej informacji na stronie: 
razemtychy.pl

W razie pytań napisz do nas: 
 kontakt@razemtychy.pl 
lub zadzwoń: 32 776 34 55

komunikat
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reklama

Stałym punktem jednodniowe-
go festiwalu jest konkurs zespo-
łów, w którym główną nagrodą 
jest 5 tysięcy złotych. W tym roku 
w sceniczne szranki stanęli Or-
nette, Hengelo oraz Kasia Skiba 

i Ja (zwycięzcy przeglądu „Dla 
Tych zagrają”). Jury w składzie 
Janusz Borucki (Dżem), Seba-
stian Riedel (Cree), Piotr Baron 
(dziennikarz muzyczny) oraz 
Piotr Kumor (MCK) było jedno-

myślne co do werdyktu. – To był 
bardzo trudny orzech do zgry-
zienia, bo wszystkie zespoły re-
prezentowały bardzo wysoki 
poziom, a w dodatku były tak 
różne od siebie, przez co doce-
nialiśmy ich za zupełnie inne rze-
czy. Na przykład zespół Hengelo 
należy wyróżnić za niesłychane 
walory wokalne. Różnorodność 
mnie osobiście bardzo cieszy, 
bo świadczy o tym, że młodzi lu-
dzie ciągle żyją rockiem, a rock 
jest w nich ciągle żywy. Zwycięzca 
może być tylko jeden i jest nim 
Ornette – przemawiał ze sceny 

Piotr Baron, zaś nagrodę wrę-
czył zastępca prezydenta miasta 
Maciej Gramatyka.

Do tej chwili można było mó-
wić, że pod sceną było naprawdę 
dużo ludzi. Jednak, gdy pojawi-
ła się na niej formacja Sztyw-
ny Pal Azji obserwować można 
było prawdziwy potop ludzkie-
go mrowia Widziałem koncer-
ty plenerowe, na których mniej 
było bawiących się, niż pra-
cowników ochrony. Na Rocku 
na Plaży masy wypełniały każ-
dą wolną przestrzeń. Zajęte były 
tereny zalesione obok sceny, 

ciasno wypełniono brzeg jezio-
ra i całą szerokość jak i długość 
ścieżki. Bawiące się masy rozcią-
gały się aż po wejście na dziką 
plażę przy rybaczówce. Najpierw 
pomyślałem, że na „dzikiej” 
jest chyba z pół Śląska, ale za-
raz potem przypomniałem so-
bie, że wcześniej wręczono płyty 
Dżemu dla osób, które przyje-
chały na festiwal z najdalszego 
zakątka. Odebrali je przyjezdni 
z Kostaryki, USA, Węgier oraz 
Wielkiej Brytanii. Tego dnia nad 
jeziorem było pół świata. Te lep-
sze pół.

Pół świata śpiewało razem 
z Leszkiem Nowakiem „Wie-
żę radości, wieżę samotności”, 
pół świata dało do wiwatu, gdy 
na scenę wszedł Sebastian Riedel 
wraz z Cree, wygrywając pierw-
sze riffy, i pół świata płakało, gdy 
lider zespołu Dżem Maciej Bal-
car śpiewał refren „Do kołyski”. 
Niepisaną tradycją festiwalu jest 
uzupełnianie się Cree i Dżemu 
na jednej scenie podczas swo-
ich koncertów. Nie zabrakło tego. 
Trudno w sumie wymienić, co-
kolwiek, czego by zabrakło...
kaMil peszat ●

PóŁ ŚWIAtA nA „dZIKIEJ”
po kilkuletniej przerWie IMPREZA ROCK NA PLAży PRZyCIąGNęłA DO PAPROCAN NIEPRZEbRANE TłuMy.

W tyM roku dzika plaża paprocany WidziaŁa kilka 
udanych iMprez. sporą publiczność przyciągnęŁa 
pierWsza edycja etno dzika plaża czy choćby 
„dla tych zagrają”, na któryM to przeglądzie 
śWietny koncert daŁ M.in. farben lehre. jednak to, 
co WydarzyŁo się podczas sobotniej edycji rock 
na plaży, przebiŁo Wszystko dotychczas. żadną 
Miarą nie Można MóWić o tŁuMach. rock na plaży 
zgroMadziŁ praWdziWe Masy. 
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Nagrodę w wysokości 5 tys. zł otrzymał z rąk wiceprezydenta Macieja Gramatyki zespół Ornette. Wspólny występ członków Cree i Dżemu na jednej scenie to już tradycja festiwalu.
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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  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, 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. 

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

Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176

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
Malowanie, gładź, płytki, panele, SO-
LIDNIE tel. 662 503 474

finanse:

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

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

Zapraszamy do współpracy kierowców z 
własnym samochodem w firmie taksów-
karskiej CITY TAXI tel: 513 057 209
POTRZEBNA KRAWCOWA TYCHY TEL. 602 
802 095

nieruchoMości:
WYNAJMĘ

Tychy-Cielmice wynajem działki o 
pow.266m.Działka nie posiada żadnych 
zabudowań. Tel 606 734 525
Do wynajęcia umeblowany pokój 609 
192 905

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? - zadzwoń 731 713 100  
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
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
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 
negocjacji, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl

autoreklama

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

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

LOKALE BIUROWE   od 20 m²
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www.tychy.pl

oGŁosZEnIA droBnE
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

Tychy 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

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

autoreklama

Ważne telefony miejskie

Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 47 85 512 00, 
47 85 512 55 alarmowy 997;
Straż Pożarna,  
al. Niepodległości 230,  
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe, 
ul. Fitelberga 71,  
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe 
ul. Barbary 25, tel. 32/227 31 24, 
alarm. 992, www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi-
cy 6, tel. 32/325 64 11,  
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach,  
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00,  
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00,  
www.szpitalmegrez.pl;  
Poradnia nocna i świąteczna  
(w godzinach 18 -8),  
tel. 32/325 52 98, 887 377 818
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.

reklama
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–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako część działki nr 5586/70 pow. 15,75 m2 położonej 
w Tychach przy al. Niepodległości z przeznaczeniem na cele handlo-
we, usługowe, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako część działki nr 5586/70 o pow. 29,25 m2 położonej 
w Tychach przy al. Niepodległości z przeznaczeniem na cele handlo-
we, usługowe i dojście piesze, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako część działki nr 1783/69 o pow. 18 m2, położonej 
w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego, na cele z przeznaczeniem 
na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako część działki nr 1783/69o pow. 18 m2, położonej 
w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego, na cele z przeznaczeniem 
na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako część działki nr 4035/33 o pow. 18 m2, położonej 
w Tychach przy ul. Cienistej, na cele z przeznaczeniem na posadowie-
nie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako część działki nr 5713/33o pow. 18 m2, położonej 
w Tychach przy ul. Begonii, na cele z przeznaczeniem na posadowie-
nie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako część działki nr 4099/103 o pow. 36 m2, położonej 
w Tychach przy ul. Mikołowskiej, na cele z przeznaczeniem na posa-
dowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako część działki nr 3730/77 o pow. 18 m2, położonej 
w Tychach przy ul. Beskidzkiej, na cele z przeznaczeniem na posado-
wienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako część działki nr 4264/89 o pow. 18 m2, położonej 
w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego, na cele z przeznaczeniem 
na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako część działki nr 587/29 o pow. 18 m2, położonej 
w Tychach przy ul. Armii Krajowej, na cele z przeznaczeniem na posa-
dowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako część działki nr 4716/50 o pow. 18 m2, położonej 
w Tychach przy al. Bielskiej, na cele z przeznaczeniem na posadowie-
nie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako część działki nr 4716/50 o pow. 18 m2, położonej 
w Tychach przy al. Bielskiej, na cele z przeznaczeniem na posadowie-
nie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako część działki nr 981/32 o pow. 18 m2, położonej 
w Tychach przy ul. Kard. Wyszyńskiego, na cele z przeznaczeniem 
na posadowienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako część działki nr 2663/47 o pow. 36 m2, położonej 
w Tychach przy ul. Kościuszki, na cele z przeznaczeniem na posado-
wienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako część działki nr 1947/37 o pow. 36 m2, położonej 
w Tychach przy ul. Sikorskiego, na cele z przeznaczeniem na posado-
wienie nośnika reklamowego, na okres do 3 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako część działki nr 3327 i część działki nr 3328 o łącznej 
pow. 122,00 m2 położonej w Tychach przy pl. Zgody z przeznacze-
niem na ogród przydomowy, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako część działki nr 5569/64 o pow. 74 m2, położonej 
w Tychach przy al. Jana Pawła II, na cele dojazdu, na czas nieokre-
ślony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej jako część działki nr 2541/16 o pow. 130 m2, położonej 
w Tychach przy ul. Rodakowskiego, z przeznaczeniem na śmietnik, 
na czas nieokreślony.

Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze  

został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

Prezydent  
Miasta Tychy 

ogłasza nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze: Podinspektor/Inspektor 
w Wydziale Planowania Przestrzennego 
i Urbanistyki w wymiarze - 1 etat.
Szczegóły oferty znajdują się na stronie: 
bip.umtychy.pl /OFERTY PRACY / OGŁO-
SZENIA O NABORZE.

komunikat
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Bardzo szybko zakończyła się 
przygoda GKS Tychy z roz-
grywkami o Puchar Polski. Już 
w pierwszej rundzie na szczeblu 
centralnym podopieczni trene-
ra Dominika Nowaka przegrali 
z Zawiszą Bydgoszcz 1:3 i dal-
szą pucharową rywalizację będą 
mogli oglądać jedynie w telewizji. 
Zgodnie z oczekiwaniami zagrała 
natomiast drużyna rezerw, któ-
ra na szczeblu Podokręgu Tychy 
przekonująco pobiła rezerwy LKS 
Goczałkowice 6:2.

Trener Dominik Nowak wpro-
wadził w wyjściowej jedenast-
ce na mecz w Bydgoszczy kilka 
zmian, z tą główną – wstawie-
niem do bramki wracającego 
po kontuzji dłoni Konrada Ja-
łochy. Pierwszy kwadrans spot-
kania przebiegał tak, jak się tego 
spodziewano – III-ligowy Zawi-
sza nie był w stanie wyjść z głę-
bokiej defensywy i bardzo szybko 
stracił gola po uderzeniu Tomaša 
Malca w 10 minucie.

Od 20 min. ambitni gospoda-
rze zaczęli grać odważniej i szyb-
ko zorientowali się, że faworyt 
z Tychów nie jest taki strasz-
ny jak mogłoby się wydawać. 
Po dwóch kwadransach najpierw 
zdobyli gola, którego arbiter nie 
uznał ze względu na spalonego, 

a w 36 min. już bez żadnych wąt-
pliwości eks-tyszanin Piotr Oku-
niewicz wyrównał.

Po zmianie stron żadne z dru-
żyn nie udało się osiągnąć widocz-
nej przewagi, ale za gospodarzom 
udało się strzelić na kwadrans 
przed końcem decydującego gola 
i to Zawisza zagra w październiku 
w 1/16 PP z Radomiakiem.
ZaWiSZa ByDgOSZcZ – gkS 
tycHy 2:1 (1:1). Gole: Malec 
(10’) oraz Okuniewicz (36’) i Ko-
ziara (74’).
gkS tycHy: Jałocha – Połap (80’ 
Kargulewicz), Mańka, Nedić (68’ 
Buchta), Szymura (80’ Żytek), 
Wołkowicz – Kozina, Domíngu-
ez, Biegański, Mikita (62’ Rade-
cki) – Malec (62’ Rumin). Żółte 
kartki: Nedić i Biegański.

W spotkaniu rezerw z Go-
czałkowic i Tychów też fawory-
tami byli goście, którzy już w 6 
min. objęli prowadzenie za spra-
wą Lewandowskiego. Dziesięć 
minut później goczałkowiczanie 
jednak wyrównali i do przerwy 
mieliśmy remis 1:1.

Lepszego początku drugiej po-
łowy trener Jarosław Zadylak nie 
mógł sobie wymarzyć. W 53 i 55 
min. dwukrotnie Jaroch pokonał 
bramkarza LKS II i tyszanie pro-
wadzili już 3:1. Co prawda w 60 

min. odżyły nadzieje gospodarzy 
po skutecznym rzucie karnym, 
ale szybko pogrzebali je Chwa-
ja i Żelazowski, windując wynik 
na 5:2 dla GKS II. Rezultat ustalił 
w ostatniej minucie meczu Pary-
sz i tyskie rezerwy mogą ze spo-
kojem oczekiwać losowania ko-
lejnej rundy, które odbędzie się 
6 września.
lkS gOcZałkOWicE-ZDRój ii 
– gkS ii tycHy 2:6 (1:1). Gole: 
Lewandowski (6’), Jaroch (53’ 
i 55’), Chwaja (67’), Żelazowski 
(69’) i Parysz (90’) oraz Rakowski 
(20’ i 60’ z karnego).
gkS ii tycHy: Dana (46’ Ody-
jewski) – Zarębski, Chwaja, Le-
wandowski, Biegański (81’ Wilk), 
Parkitny (68’ Żelazowski), Pipia, 
Orliński, Rabiej, Jaroch (77’ Pary-
sz), Poloczek (68’ Oleksy). Żółta 
kartka: Zarębski.

W pozostałych meczach 2. 
rundy PP na szczeblu Podokrę-
gu Tychy: GTS Bojszowy – Polo-
nia Łaziska Górne 0:2, LKS Łąka 
– Pniówek Pawłowice 1:11, Leś-
nik Kobiór – MKS Lędziny 2:4, 
Nadwiślan Góra – Sokół Wola 
2:1, Krupiński Suszec – LKS Wi-
sła Wielka 2:1. Mecze Czułowian-
ka Tychy – LKS Goczałkowice 
i Fortuna Wyry – Iskra Pszczyna 
odbędą się 7 września. WW ●

Już tylko cztery zespoły w gru-
pie II czwartej ligi mogą szczy-
cić się mianem niepokonanych. 
W miniona sobotę wypadła z tego 
grona drużyna GKS II Tychy, któ-
ra przegrała na wyjeździe z LKS 
Czaniec 1:3.

Mecz nie należał do najbardziej 
emocjonujących i toczył się przy 
przewadze gospodarze, którzy tuż 
przed końcem I połowy udoku-
mentowali to golem.

Co prawda w 61 min. wy-
równującego gola zdobył wpro-
wadzony na boisko kilka chwil 
wcześniej Kacprowski, ale to było 
wszystko, na co tego dnia było 
stać podopiecznych trenera Ja-
rosława Zadylaka. Niespełna 20 
minut przed końcem Czaniec 
ponownie wyszedł na prowa-
dzenie, a porażkę swojego ze-
społu przypieczętował w 82 min. 

Rabiej, strzelając gola samobój-
czego.

– Nie da się wygrać meczu, 
gdy się popełnia tyle błędów, 
co my dzisiaj. Zagraliśmy słabo 
zarówno w obronie jak i w ata-
ku i odebraliśmy lekcję, z której 
trzeba będzie wyciągnąć wnio-
ski – powiedział po meczu tre-
ner Zadylak.
lkS cZaNiEc – gkS ii tycHy 
3:1 (1:0). Gole: Kacprowski (61’) 
oraz Felsch (44’), Apanchuk (72’) 
i Rabiej (82’ samob.).
gkS ii tycHy: Odyjewski – Za-
rębski, Chwaja, Oleksy, Lewan-
dowski, Parkitny (72’ Poloczek), 
Pipia, Orliński (58’ Kacprowski), 
Kopczyk, Rabiej, Wilk (46’ Żela-
zowski). Żółte kartki: Chwaja, 
Oleksy, Lewandowski, Rabiej.

W pozostałych meczach 5. ko-
lejki: Łaziska – Lędziny 3:1, Jasie-

nica – Podbeskidzie II 1:3, Dro-
gomyśl – Racibórz 5:1, Landek 
– Bełk 2:2, Łękawica – Czecho-
wice 1:2, Kuźnia – Unia Turza 0:2, 
Gwarek – ROW 2:0. WW ●

iv liga
1. Czechowice 5 13 8:3
2. unia Turza 5 12 11:3
3. Podbeskidzie II 5 11 11:3
4. łaziska 5 11 7:1
5. Drogomyśl 5 9 7:2
6. Gwarek 5 9 12:11
7. Czaniec 5 7 8:9
8. bełk 5 6 8:8
9. ROW 4 6 7:7
10. gkS ii tychy 5 6 5:6
11. Racibórz 5 6 9:13
12. Landek 5 4 11:10
13. łękawica 5 4 6:11
14. Lędziny 5 3 6:13
15. Kuźnia 4 1 3:10
16. jasienica 5 0 6:15

rezerwy gks przegrały w Czańcu.

pierwsza porażKa

tylko rezerwa gra dalej.

KoNiec pucharowej 
przygody

przejechać caŁą 
polskę i przegrać 
Mecz 0:5 to praWdziWa 
katastrofa. choć 
trudno to sobie 
Wyobrazić, jeszcze 
gorszy od Wyniku 
byŁ styl, W jakiM 
podopieczni trenera 
doMinika noWaka 
ponieśli tę klęskę.

Piłkarzy GKS trudno było uzna-
wać za faworytów meczu a Gdyni, 
ale fakt, że mieli oni od rywala 
jeden dzień więcej odpoczynku 
po zmaganiach w Pucharze Pol-
ski pozwalał mieć nadzieję choć-
by na wyjazdowy remis. Nieste-
ty, GKS przegrał już chyba przed 
spotkaniem. Do nieobecnych Ma-
cieja Mańki (żółte kartki) i Anto-
nio Domingueza (kontuzja) dołą-
czyli bowiem już na rozgrzewce 
Mateusz Radecki i Daniel Rumin, 
którzy nabawili się urazów i spra-
wili tym trenerowi spory kłopot. 
Musiał on bowiem w ostatniej 
chwili posłać na boisko Patryka 
Mikitę, który w tym sezonie jesz-
cze nie przekonał do siebie kibi-
ców oraz Tomaša Malca, który 
grał w bieżących rozgrywkach 
raptem może dwa kwadranse 
i jest wyraźnie pod formą.

Czy to jednak tłumaczy aż tak 
beznadziejną postawę GKS, który 
przecież całkiem niedawno poko-
nał Termalicę i Wisłę? W niedziel-
ny wieczór Trójkolorowi porusza-
li się po boisku jak dzieci we mgle, 

gubili się w obronie i nie byli w sta-
nie skonstruować sensownego ata-
ku. Gdynianie wchodzili w nasze 
pole karne jak w masło i potrzebo-
wali z górą dwóch ledwie kwadran-
sów, by rozstrzygnąć zawody.

W 17 min. sygnał do ataku 
dał Czubak, którego strzał jesz-
cze Adrian Kostrzewski obronił, 
ale kolejne dwa ciosy gospodarzy 
zakończyły się już golami. W 20 
i 23 min. Haydary przy biernej 
postawie defensywy dwukrot-
nie znalazł drogę do siatki GKS, 
a niewiele brakowało, by w 27 
min. zaliczył hat-tricka. Jeszcze 
przed przerwą Czubak podwyż-
szył na 3:0 i było po meczu. Mia-
rą bezradności przyjezdnych była 
sytuacja z 30 min. kiedy po błę-
dzie obrońców Arki Malec otrzy-
mał piłkę tuż przed bramkarzem 
i nie był w stanie zrobić z tego 
użytku.

W drugiej połowie nic na boi-
sku się nie zmieniło. Poza wyni-
kiem, oczywiście, bo rozpędzona 
Arka wyprowadziła jeszcze dwa 
ciosy. W 51 min. obrońcy GKS 
stali i patrzyli jak gospodarze 
rozgrywają piłkę w naszym polu 
karnym, ta trafia do Stępnia, któ-
ry strzela czwartego gola. Osiem 
minut później po raz drugi tra-
fia Czubak i jest 5:0. A mogło być 
jeszcze wyżej, bo w przeciwień-
stwie do piłkarzy trenera Nowa-
ka gdynianie niemal do ostatniej 
minuty dążyli do zmiany rezul-
tatu i jeszcze większego upoko-
rzenia GKS.

aRka gDyNia – gkS tycHy 
5:0 (3:0). Gole: Haydary (20’, 
23’), Czubak (33’, 59’), Stępień 
(51’).
gkS tycHy: Kostrzewski – Ma-
chowski (60’ Kargulewicz), Buch-
ta, Nedić, Żytek, Wołkowicz – 
Kozina, Czyżycki (46’ Połap), 
Biegański, Mikita (68’ Ploch) – 
Malec (60’ Szymura). Żółte kart-
ki: Wołkowicz, Biegański, Mikita, 
Połap.

W pozostałych meczach 9. ko-
lejki: Termalica – Chojniczanka 
2:2, Podbeskidzie – Ruch 0:1, Za-
głębie – Stal 1:0, Wisła – Pusz-
cza 2:3, Sandecja – Chrobry 0:1, 
Resovia – Skra 1:2. Mecze ŁKS – 
Łęczna i Odra – Katowice zostały 
rozegrane już po zamknięciu tego 
numeru do druku. WW ●

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

JAK dZIECI WE MGLE
klęska piŁkarzy gks W GDyNI.

GKS był w niedzielę tylko tłem dla popisów piłkarzy Arki.
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Do nowego sezonu szykują się 
także zawodniczki GKS Atomów-
ki Tychy. Nowością w tym roku 
jest utworzenie drugiej drużyny, 
która będzie rozgrywała mecze 
w ramach Młodzieżowej Ligi Ho-
keja Kobiet. W lidze wystartuje 5 
drużyn z Jastrzębia, Bytomia, Ja-
nowa, Oświęcimia i Tychów.

O zmianach kadrowych napi-
szemy niebawem, ale wiadomo, 

że z kadry ubyły Laura Fran-
kowska, Martyna Sawicka i Maja 
Wawrzonkowska.

Ostatnio dwie zawodniczki 
przebywały na zgrupowaniach. 
Weronika Huchel i Aleksan-
dra Górska w kadrze juniorek, 
a na konsultacjach kadry seniorek 
– bramkarka Amelia Nowacka, 
Wiktoria Kędra, Karolina Churas 
i Sylwia Łaskawska. ls ●

GKS Tychy przygotował dla 
najmłodszych kibiców hokeja 
– uczniów klas podstawowych 
– wyjątkowy konkurs pod na-
zwą „Z Klasą na Zimowym”. 
Regularna obecność na spotka-
niach hokeistów oznacza szereg 
bonusów zarówno dla samych 
uczestników akcji, jak i dla ich 
klas.

Zasady są bardzo proste. Za każ-
dą obecność na spotkaniach GKS 
Tychy uczeń otrzyma przy wej-
ściu na Stadion Zimowy pieczątkę. 
Po uzbieraniu czterech stempel-
ków na każdego uczestnika akcji 
czekają pierwsze nagrody. Do wy-
grania są m.in. klubowe gadżety, 
krążki czy wspólny trening z hoke-
istami GKS Tychy. Najważniejsza 

jest jednak regularność i sumienne 
przychodzenie na każdy mecz pię-
ciokrotnych mistrzów Polski.

Prawdziwa rywalizacja będzie 
jednak toczyła się pomiędzy szko-
łami. Uczniowie zbierają piecząt-
ki nie tylko dla siebie, ale i klasy. 
Grupa, która na koniec trwania 
akcji uzbiera ich najwięcej, wy-
jedzie na dwudniową wycieczkę 

klubowym autokarem GKS Tychy. 
Koszty wyjazdu w pełni są pokry-
wane przez klub. Ponadto klasy, 
które znajdą się na podium, wy-
grają wycieczkę do sztolni Kró-
lowa Luiza w Zabrzu oraz dzień 
w Wodnym Parku Tychy. Z ko-
lei uczniowie najlepszej szkoły 
uzyskają możliwość zakończenia 
roku szkolnego na murawie Sta-
dionu Miejskiego.

Akcja „Z Klasą na Zimowym” 
jest bezpłatna, a plansza do zbie-
rania pieczątek upoważnia do dar-
mowego wejścia na spotkania GKS 
Tychy. Klub wszystkie materiały 
dostarczy do szkół, a następnie 
nauczyciele przekażą je uczniom. 
Więcej informacji można znaleźć 
na stronie gkstychy.info/hokej lub 
w sekretariacie klubu.

Akcja została objęta honoro-
wym patronatem przez Prezy-
denta Miasta Tychy, a partnerami 
„Z Klasą na Zimowym” są: Nad-
wiślańska Agencja Turystyczna, 
Miejskie Centrum Oświaty, PKM 
Tychy, Wodny Park Tychy, kopal-
nia Guido i sztolnia Królowa Lu-
iza. rk ●

hokeiści gks tychy 
zostali Wytrąceni 
z MistrzoWskiej orbity. 
po zdobyciu trzech 
tytuŁóW z rzędu 
W latach 2018–2020, 
WyWalczyli brązoWy 
krążek W 2021 roku, 
a W sezonie 2021/2022 
nie byŁo już dla nich 
Miejsca na podiuM. czy 
W tyM sezonie Wrócą 
do gry o najWyższą 
staWkę?

To, że trójkolorowi nie zdobyli 
medalu było dla wszystkich nie-
spodzianką, bo ostatnio zdarzyło 
się to w 2012 roku. Potem przez 
10 lat drużyna zawsze meldo-
wała się na podium, powiększa-
jąc pulę trofeów, w tym o cztery 
krążki z najcenniejszego kruszcu. 
Walka o mistrzostwo Polski nadal 
pozostaje celem tyskiej drużyny, 
którą ponownie poprowadzi tre-
ner Andriej Sidorienko z asysten-
tem Adamem Bagińskim.

Kadra trenerska się nie zmie-
niła, w przeciwieństwie do hoke-
jowej. GKS, podobnie, jak inne 
polskie kluby, pożegnały zawod-

ników z Rosji, nie ma już duetu 
Cichy – Szczechura, który ma te-
raz strzelać gole dla Unii Oświę-
cim. Biro wrócił do ligi słowa-
ckiej, a Seed będzie grał w Hafro 
Cortina (AHL). Trójka zawodni-

ków przeszła do Zagłębia. Z bo-
gatym dorobkiem odszedł po 15 
latach spędzonych w Tychach Mi-
chał Kotlorz, który w trójkoloro-
wych barwach sięgnął po cztery 
mistrzostwa Polski, sześć Pucha-

rów Polski i trzy Superpuchary. 
Pozostali to Michałowski i Wi-
tecki. Nie będzie także Gruźli 
i bramkarza Israelssona (w mi-
nionym sezonie zagrał w trzech 
meczach).

Bardzo dobrą informacją jest 
to, że w kadrze pozostał Christian 
Mroczkowski – trzeci najskutecz-
niejszy hokeista PHL minionego 
sezonu. W 56 meczach zdobył 63 
punktów i był najlepszym strzel-
cem GKS – 26 goli. Nadal będzie 
grał w Tychach Radosław Galant 
– drugi czołowy snajper tyszan 
poprzedniego sezonu, który może 
się pochwalić dorobkiem 17 bra-
mek. Z kolei w play-off najlepiej 
punktował Jean Dupuy, które-
go działaczom GKS także udało 
się zatrzymać w kadrze. Pozosta-
li bramkarze Tomas Fucik i Ka-
mil Lewartowski oraz Olaf Biza-
cki, Oliwier Kasperek, Bartłomiej 
Pociecha, Bartłomiej Jeziorski, 
Mateusz Gościński, Jak Krzy-

żek, Szymon Marzec, Filip Sta-
rzyński, Mateusz Ubowski i Ka-
mil Wróbel.

Nowym kapitanem tyskiej eki-
py został reprezentant Polski Fi-
lip Komorski, który w tym sezo-
nie wraca do szatni GKS Tychy. 
Wraz z nim w zespole trójkoloro-
wych ponownie zjawił się Bartosz 
Ciura (obaj występowali ostat-
nio we Frydku-Mistku). Ocelari 
Trzyniec na rzecz Tychów opuści-
li Ondrej Sedivy i Roman Szturc, 
są Alexandre Boivin z Amiens 
i Emil Bagin z Aigles de Nice. 
Dołączyli także bramkarz Ma-
teusz Kubiaczyk i Karol Sobecki 
(obaj z MOSM Tychy), Oskar Jaś-
kiewicz (Kalmar HC), Alexander 
Younan (Orli Znojmo), Olli Ka-
skinen (Cortina) i Jakub Bukow-
ski (Ciarko STS Sanok).

W rozgrywkach PHL w sezo-
nie 2022/2023 zagrają: Ciarko 

STS Sanok, Comarch Cracovia, 
Energa Toruń, GKS Katowice, 
GKS Tychy, JKH GKS Jastrzę-
bie, Tauron Podhale Nowy Targ, 
Unia Oświęcim i Zagłębie Sos-
nowiec. Pierwsze mecze roze-
grane zostaną 9 września, jed-
nak GKS rozpocznie rywalizację 
od drugiej kolejki, bowiem me-
cze pierwszej rundy GKS Tychy 
– Ciarko Sanok oraz Energa To-
ruń – Comarch Cracovia zosta-
ły przesunięte na 20.09. Trójko-
lorowi zmierzą się w niedzielę, 
11.09 na wyjeździe z Zagłębiem 
Sosnowiec, a we wtorek, 13.09 
u siebie z Podhalem Nowy Targ 
(godz. 18).

Sezon zasadniczy zakończy się 
po 45 kolejkach – do 19.02 roku, 
a pierwsze mecze play-off zapla-
nowano na 22 i 23.02. Rywalizacja 
o mistrzostwo Polski zakończy się 
najpóźniej 6 kwietnia. ls ●

tyskie hokeistki w dwóch reprezentacjach.

młodzieżówKa 
atomóweK

Hokeistki Atomówek szykują się do rozgrywek nowego sezonu.

konkurs gks tychy dla najmłodszych kibiców oraz dla szkół.

Nagrody za KiBicowaNie

HOkEjOWa kaDRa 2022/2023

BRamkaRZE
33. Tomas Fucík 28 189 91
31. Mateusz Kubiaczyk 18 147 43 
18.  Kamil Lewartowski 24 182 75 
OBROńcy 
76.  Emil bagin 29 176 80 
12.  Olaf bizacki 23 170 80 
6.  bartosz Ciura 30 186 88 
96.  Oskar jaśkiewicz 26 186 90 
4.  Olli Kaskinen 23 184 85 
40.  Oliwier Kasperek 20 176 83 
67.  bartłomiej Pociecha 30 186 90 
16.  Karol Sobecki 17 160 47 
13.  Alexander younan 15 186 86 
NaPaStNicy 
94.  Alexandre boivin 28 178 74 
8.  jakub bukowski 22 183 75 
39.  jean Dupuy 28 191 94 
24.  Radosław Galant 32 190 93 
11.  Mateusz Gościński 25 188 76 
91.  bartłomiej jeziorski 24 190 80 
5.  Filip Komorski 31 180 82 
22.  jan Krzyżek 21 185 75 
71.  Szymon Marzec 31 190 87 
9.  Christian Mroczkowski 28 183 86 
64. Ondrej Sedivy 33 181 82 
26. Filip Starzyński 29 175 82 
69. Roman Szturc 33 186 90 
38. Mateusz ubowski 21 184 75 
15. Kamil Wróbel 25 184 82 

(Kolejne rubryki: numer na koszulkach, imię i nazwisko, wiek, 
wzrost, waga)

OSiEm SPaRiNgóW

W sierpniu i na początku września trener Andrej Sidorienko zaplanował osiem sparingów. Do tej 
pory drużyna rozegrała siedem spotkań, w ostatnim zmierzy się 8 września w wyjazdowym meczu 
z hC Frydek Mistek.
gkS tycHy – PODHalE NOWy taRg 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). bramki: Sedivy, ubowski, bukowski, 
Mroczkowski.
gkS tycHy – gkS katOWicE 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). bramki: jaśkiewicz, Gościński. 
Po dwóch dobrych meczach tyszanie wyjechali na tradycyjny Turniej im. Pavla Zabojnika w Zwole-
niu. Drużyna zajęła czwarte miejsce. Wyniki:
gkS tycHy – Hc NOvé Zamky 3:5 (1:2, 1:1, 1:2). bramki: bukowski 2, Sedivy,
Hkm ZvOlEN – gkS tycHy 1:4 (1:1, 0:1, 0:2). bramki: brezak, jeziorski, Sedivy, Galant.
gkS tycHy – mHk 32 liPtOvSky mikulaS 1:4 (1:1, 0:1, 0:2). bramka: bukowski.
A po powrocie z turnieju Trójkolorowi zagrali kolejno z:
gkS katOWicE – gkS tycHy 4:2 (0:1, 2:0, 2:1). bramki: jaśkiewicz, Sedivy.
ciaRkO StS SaNOk – gkS tycHy 0:3 (0:0, 0:1, 0:2). bramki: Szturc, Pociecha, Komorski.
gkS tycHy – kH ENERga tORuń 6:3 (1:1, 0:1, 5:1). bramki: bukowski 2, Komorski, Mroczkowski, 
Marzec, Galant.

Na Stadionie Zimowym GKS Tychy rozpocznie sezon 13.09 meczem z Podhalem 
Nowy Targ. Wcześniej – wyjazdowe spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec.

Uczniowie, którzy zbiorą najwięcej punktów otrzymają atrakcyjne nagrody.
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Z ZAGŁęBIEM nA PoCZątEK
przed sezoneM POLSKIEj hOKEj LIGI. CZy GKS WRóCI NA MISTRZOWSKA ORbITę?
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górnik z kWk Marcel, 
Mateusz MróWka 
ponoWnie okazaŁ się 
najszybszy podczas 
10. edycji tyskiego 
póŁMaratonu. trudno 
poróWnyWać czasy, 
bo W tyM roku bieg 
rozgryWano na innej 
trasie, jednak przed 
rokieM zakończyŁ start 
na 21 kM z czaseM 1:11.23, 
a teraz 1:06.12. Wśród 
kobiet zWyciężyŁa 
zaWodniczka azs 
politechnika opolska 
Magdalena patas 
z czaseM 1:20.24.

Rozegrany w niedzielę jubileu-
szowy Tyski Półmaraton był wy-
jątkowy pod każdym względem. 
Przede wszystkim wytyczono 
nową trasę, która prowadziła 
niemal przez całe miasto – od ul. 
Edukacji do najdalszego końca 
Jeziora Paprocańskiego – za Za-
meczek Myśliwski w Promnicach 
i z powrotem, zahaczając po dro-
dze o Park Północny, Suble, czy 
osiedle B. Trasa ma atest PZLA, 
więc można na niej notować re-
kordy i od tej pory czasy zwycięz-
ców kolejnych edycji będziemy 
porównywać do rezultatu Matu-
sza Mrówki, a wród pań do osiąg-
nięcia Magdaleny Patas.

Frekwencja przeszła oczeki-
wania organizatorów – do star-
tu w imprezie zgłosiło się prawie 
2000 osób i choć nie wszyscy 
zjawili się na trasie i nie wszy-
scy ukończyli bieg, metę osiąg-
nęło 1.645 biegaczek i biegaczy. 
Do tej grupy trzeba jeszcze doli-

czyć około 450 uczestników biegu 
dzieci i młodzieży, a zatem licz-
ba startujących w całej imprezie 
przekroczyła 2000!

Trzeba przyznać, iż organiza-
cja największej imprezy masowej 
w Tychach trafiła w godne ręce. 
Działacze Stowarzyszenia Promo-
cji Lekkiej Atletyki po raz kolejny 
dowiedli, iż w sposób profesjonalny 
i perfekcyjny potrafią przygotować 
i przeprowadzić tak wielkie zawo-
dy. Pomagali im w tym: Urząd Mia-
sta Tychy, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, a także Komenda Miej-
ska Policji, Straż Miejska i Komen-

da Miejska PSP. Impreza odbyła się 
pod patronatem prezydenta An-
drzeja Dziuby.

Można powiedzieć, iż przygo-
towania do kolejnej edycji zawo-
dów zaczynają się… dzień po za-
kończeniu ostatniej edycji. Trzeba 
wprawić w ruch wielką machinę 
organizacyjną i promocyjną, po-
czynić mnóstwo ustaleń i uzgod-
nień z wieloma instytucjami, 
wyznaczyć trasę, zebrać środki 
na organizację i nagrody. Warto 
bowiem wiedzieć, że uczestnicy 
Tyskiego Półmaratonu otrzymy-
wali w ramach wpisowego pa-

kiet startowy, ale też rozdawane 
były pamiątkowe koszulki, meda-
le, a na mecie czekał na wszyst-
kich ciepły posiłek. Były również 
nagrody pieniężne – na medali-
stów (wśród kobiet i mężczyzn) 
biegu głównego czekała pula na-
gród w wysokości 8.400 złotych, 
z której najlepsi otrzymywali 
po 1600 zł. A przecież było jesz-
cze kilka innych klasyfikacji...

Niedzielnemu biegowi towa-
rzyszyła też spora dawka emocji. 
Jak się okazało Mateusz Mrówka 
musiał stoczyć trudny bój z Kami-
lem Walczykiem z Makowa, który 

zanotował czas jedynie o 3 sekun-
dy gorszy! Warto dodać, iż mniej 
więcej w połowie trasy, po 10 km 
minimalnie lepszy czas notował 
K. Walczyk. Trzeciemu na mecie 
Pawłowi Koskowi, reprezentują-
cemu barwy organizatora, a więc 
Stowarzyszenia Promocji Lekkiej 
Atletyki, do zwycięzcy zabrakło 
dwóch minut.

Zwycięzca Mateusz Mrów-
ka należy do czołowych biega-
czy amatorów w Polsce. Startuje 
w biegach ulicznych, głównie pół-
maratonie i maratonie i z powo-
dzeniem rywalizuje z najlepszymi 
biegaczami w kraju, np. pod-
czas biegu w Cieszynie był lep-
szy od wicemistrza Polski w ma-
ratonie, Emila Dobrowolskiego. 
Początkowo trenował pod okiem 
trenera, ale od trzech lat sam usta-
la sobie plan treningowy, w któ-
rym musi uwzględniać pracę 
na cztery zmiany, bo jest górni-
kiem KWK Marcel.
klaSyFikacja gENERalNa 
(wyniki nieoficjalne). Kobiety: 1. 
Magdalena Patas (AZS Politech-
nika Opolska) 1:20.24, 2. Micha-
lina Mendecka-Zejdler (Łaziska 
Górne) 1:21.41, 3. Agata Długosz 
(SPLA Tychy) 1:22.28, 4. Joan-
na Griman (Rybnik) 1:23.26, 5. 
Anna Bodnar (Cieszyn) 1:23.41, 
6. Wiktoria Krupowicz (Mysło-
wice) 1:26.07.
mężcZyźNi: 1. Mateusz Mrów-
ka (KWK Marcel) 1:06.12, 2. Ka-
mil Walczyk (Maków) 1:06.15, 
3. Paweł Kosek (SPLA Tychy) 
1:08.34, 4. Filip Inglot (Katowi-
ce) 1:11.25, 5. Karol Sokołowski 
(SPLA Tychy) 1:11.34, 6. Piotr 
Treska (SPLA Tychy) 1:11.40.

NajlEPSi W POSZcZEgól-
NycH katEgORiacH: 18-29 
lat: Wiktoria Krupowicz i Mate-
usz Mrówka, 30-39 lat: Magdale-
na Patas i Kamil Walczyk, 40-49 
lat Agata Długosz i Andrzej No-
wak (Sosnowiec) 1:13.29, 50-59 
lat: Katarzyna Malejka (Katowice) 
1:36.24 i Tomas Wagner (Braty-
sława) 1:21.29, 60 lat i więcej ko-
biety: Krystyna Jamińska (SPLA 
Tychy) i 60-69 lat: Krzysztof 
Żłobiński (Tychy) 1:29.37, 70 lat 
i więcej: Janusz Przyłudzki (Mi-
kołów) 1:49.54.
WyNiki BiEgóW DZiEcięcycH 
i młODZiEżOWycH: 2018 
i młodsi (100 m): 1. Lena Pepliń-
ska, 2. Kalina Orzyszek, 3. Kalina 
Szałasna oraz 1. Mateusz Fokt, 2. 
Jaś Kozioł, 3. Oliwier Maksymo-
wicz. 2016-2017 (200 m): 1. Emila 
Mocarska, 2. Michalina Chojecka, 
3. Hania Michniak oraz 1. Oskar 
Chicewicz, 2. Kamil Kojdecki, 3. 
Piotr Nowak, 2014-2015 (300 m): 
1. Allian Khelouf, 2. Natalia Ka-
sperczyk, 3. Paulina Jakubowska 
oraz 1. Mateusz Stachowski, 2. Fi-
lip Skrzypczyk, 3. Nikodem Szew-
czyk, 2012-2013 (400 m): 1. Maja 
Skrzypczyk, 2. Magdalena Malor-
dy, 3. Natalia Maguda oraz 1. Jaś 
Jasiczek, 2. Dominik Homan, 3. 
Jakub Krosny, 2010-2011 (800 m): 
1. Malika Khelouf, 2. Anna Pa-
pierniak, 3. Matylda Pacanowska 
oraz 1. Krystian Hamik, 2. Maciej 
Dawczyński, 3. Sebastian Ciche-
cki, 2007-2009 (1000 m): 1. Stel-
la Butkowska, 2. Emilia Mikusie-
wicz, 3. Sara Butkowska oraz 1. 
Michał Kulpa, 2. Ignacy Orłow-
ski, 3. Marcin Kulpa.
leszek sobieraj ●

Przed tygodniem pisaliśmy 
o ogólnopolskiej akcji „Aktywna 
Polska w kajaku”, której inaugura-
cja odbyła się w Tychach. W nie-
dzielę podobna impreza odbyła 
się w Czechowicach-Dziedzicach, 
a połączona była z zawodami 
Czechowice CUP.

W regatach startowała gru-
pa zawodniczek i zawodników 
MOSM Tychy. Tym razem nie-
mal wszystkie nasze osady stawa-
ły na najniższym stopniu podium. 
Wyjątkiem jest Oliwia Goj, która 

sięgnęła po srebrny medal w K-1 
200 m młodziczek.

Karol Szczepanek zajął trzecie 
miejsce w K-1 200 m juniorów 
młodszych, Wojciech Mielnik 
zdobył brąz w K-1 200 m junio-
rów, a Borys Boba i Tomek Pod-
lawski taki sam medal w wyścigu 
w K-2 200m dzieci.

Na trzeciej pozycji ukończyła 
wyścig w K-4 200 m młodziczek 
tyska osada w składzie: Oliwia 
Goj, Natalia Kwaśniok, Dorota 
Kozioł i Kamila Michalik.

Ciekawostką było to, iż w im-
prezie można było startować 
również na turystycznych kaja-
kach, a kibice mieli okazję zo-
baczyć wyścig smoczych łodzi. 
Były to jednak zawody w wyda-
niu „mini”, bowiem w łodziach 
zasiadło 10 zawodników, pod-
czas gdy w tradycyjnych smo-
czych łodziach pływa 22 zawod-
ników w tym 20 wiosłujących. 
Ciekawe kiedy smocze łodzie 
zawitają do Paprocan…? 
ls ●

od turystów do smoczych łodzi.

tyszaNie w czechowice cup

Ekipa kajakarzy MOSM Tychy z trenerem Markiem Stannym.
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X tYsKI PóŁMArAton: JUBILEUsZoWo I… rEKordoWo
Mateusz MróWka Z RADLINA POWTóRZył SuKCES SPRZED ROKu, WŚRóD PAń NAjLEPSZA OKAZAłA SIę MAGDALENA PATAS (AZS POLITEChNIKA OPOLSKA).

Licząc biegi dzieci i młodzieży, jubileuszową edycję Tyskiego Półmaratonu ukończyło ponad 2000 osób.

Uczestnikom półmaratonu bardzo przypadła do gustu zmieniona trasa 
biegu, która prowadziła niemal przez całe miasto. Zwycięzcy 10. Tyskiego Półmaratonu - Magdalena Patas i Mateusz Mrówka.
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iNFORmatOR kiBica

HOkEj. phl: 11.09 Zagłę-
bie Sosnowiec – GKS Tychy 
(godz. 17), 13.09 GKS Tychy 
– Podhale Nowy Targ (18).
P i ł k a N O ż N a.  i  l iga: 
9.09  GKS Tychy – Odra 
Opole (18); iv liga: 10.09 
GKS II Tychy – Spójnia Lan-
dek (14); liga okręgowa: 
10.09  juWe jaroszowi-
ce – LKS łąka (15), OKS 
Zet Tychy – Międzyrzecze 
(16.30); klasa a: 10.09 Sió-
demka Tychy – Sokół Wola 
(16), 11.09 Ogrodnik Ciel-
mice – Studzionka (16.30); 
klasa b: 11.09 Niepokorni 
Orzesze – juWe II jaroszo-
wice (13), 11.09 Czułowian-
ka Tychy – LKS Mizerów 
(16.30).  iii liga kobiet: 
11.09 MKS Myszków – GKS 
Tychy (14).
ls ●

na tydzień przed 
rozpoczęcieM 
noWego sezonu phl, 
W tyskiej galerii 
sportu kibice spotkali 
się z hokeistaMi 
gks christianeM 
MroczkoWskiM 
i jakubeM bukoWskiM. 
pierWszy z nich, 
urodzony W kanadzie 
napastnik, rozpoczyna 
sWój czWarty sezon 
W tychach, natoMiast 
jakub bukoWski 
– najskuteczniejszy 
zaWodnik sezonu 
regularnego 
2021/2022 – trafiŁ 
do gks z sts sanok przed 
rozpoczynającyMi się 
rozgryWkaMi.

Prowadzący spotkanie Kamil 
Hajduk zapytał obu zawodni-
ków o przepracowany okres 
przygotowawczy. – Był to jeden 
z najcięższych okresów przygo-
towawczych jakie miałem w ży-
ciu. Myślałem, że w poprzednich 
latach takie były, ale myliłem się 
– mówił z uśmiechem Bukow-
ski. – Trenowałem indywidu-
alnie w Kanadzie, w lipcu sta-
wiałem dopiero pierwsze kroki 
na lodzie. Więcej ćwiczyłem, 
przygotowywałem się, bo wie-
działem, że będą ciężkie trenin-
gi. Ale to dobrze, pozwoli nam 
to być lepiej przygotowanym 
na cały sezon – dodał Mrocz-
kowski.

tychy przyciągały 
mistrzostwem
Obaj zawodnicy opowiadali 
o swojej drodze do hokeja, ka-
rierze i planach.
– Urodziłem się w Kanadzie 
i tu uczyłem się gry w hokeja. 
Moi rodzice są Polakami, mam 
polski paszport. Zawsze z tatą 
oglądałem mecze Polskiej Hokej 
Ligi. Kiedy skończyłem studia, 
postanowiłem spróbować gry 
w hokeja. W NHL i AHL jest 
tak, że czasami po dwóch tygo-
dniach potrafią zwolnić zawod-
nika, bo już jest niepotrzebny. 
W Polsce jest większy szacunek 
do zawodników, a ja potrzebo-
wałem stabilizacji. Dlaczego 
Tychy? Cóż, mieliście wówczas 
mistrzostwo Polski i perspek-
tywa gry europejskich pucha-
rach z najsilniejszymi druży-
nami mnie skusiła – opowiadał 
Mroczkowski.

Bukowski grał w hokeja, piłkę 
nożną i tenisa. W pewnym mo-
mencie swojego życia postawił 
jednak na hokej. Przez dwa lata 
wraz z bratem grał w Czechach 
i rok w Szwajcarii. Wybrał GKS 
Tychy, odrzucając m.in. propo-
zycję Cracovii. – Propozycja gry 
w Lidze Mistrzów była kusząca, 
ale czułem, że w Tychach bar-
dziej się rozwinę. Być może zdo-
będziemy mistrzostwo i za rok 
zagram w Lidze Mistrzów. Dwa 
lata w Czechach i rok w Szwaj-
carii dużo mnie nauczyły, szcze-
gólnie Szwajcaria, gdzie byli-
śmy sami z moim bratem z dala 
od rodziców. Chciałbym spró-
bować swoich sił za granicą, ale 
dopiero w momencie, gdy będę 
gotowy. U trenera Sidorenki po-
doba mi się to, że jest bardzo wy-
magający i każdy mój błąd celnie 
punktuje. Pozwala mi się to roz-
wijać.

Zawodnik zdradził, że miał 
wątpliwości dotyczące kontynu-
owania swojej kariery sportowej. 
W przeszłości korzystał z pomo-
cy psychologa.

– Gdy byłem młodszy miałem 
wątpliwości, czy kontynuować 
karierę. Nie lubię robić rzeczy, 
w których wiem, że nie jestem do-
bry. W tamtym momencie tak się 
czułem z hokejem. Korzystałem 
z porad psychologa sportowego 
i bardzo mi pomógł. Cieszę się, 
że poznałem moją dziewczynę. 
Zmieniła moje życie, dzięki niej 
byłem szczęśliwy poza lodem.

silna drużyna
Christian Mroczkowski i Jakub 
Bukowski zostali zapytani co jest 
celem drużyny na ten sezon. Czy 
drużyna jest silniejsza niż ta, któ-
ra zajęła czwarte miejsce w Pol-
sce w poprzednich rozgrywkach? 
– zapytano Mroczkowskiego.

– Jesteśmy zdecydowanie sil-
niejsi niż rok temu. Obok mnie 
siedzi król strzelców, a oprócz 
niego przyszło jeszcze kilku in-
nych „kozaków” – mówił Mrocz-
kowski.

– Zgodzę się z Christianem, 
drużyna jest silna. Trzeba być 
odpowiednio skoncentrowanym 
i w dobrej formie, bo w każdej 
chwili można wypaść ze skła-
du i do niego nie wrócić. Jestem 
podekscytowany i nie mogę 
się doczekać rozpoczęcia sezo-
nu. Dla nas liczy się tylko mi-
strzostwo i uważam, że stać nas 
na to – dodał Bukowski.
arkadiusz dęboWski ●

Jakub Walter wraz z kolegami 
ze sztafety 4×200 m stylem do-
wolnym wywalczył brązowy me-
dal pływackich mistrzostw świata 
juniorów, które rozegrano w sto-
licy Peru – Limie.

Na pierwszej zmianie sztafe-
ty finałowego wyścigu popłynął 
Ksawery Masiuk, który poprawił 
indywidualny rekord życiowy 
(1.48,93). Po jego zmianie polska 
sztafeta prowadziła. Po nim pły-
nął Krzysztof Matuszewski, a na-
stępnie Adam Zdybel. Na ostat-
niej zmianie zaprezentował się 
tyszanin Jakub Walter, który sto-
czył porywający pojedynek z Bra-

zylijczykiem, Joao Camposem. 
Kuba popłynął znakomicie i do-
brym finiszem przypieczętował 
brązowy medal polskiej sztafety 
z czasem 7.19,93. Polaków wy-
przedzili Włosi i Węgrzy.

Wychowanek MOSM Tychy, 
reprezentujący obecnie barwy 
Unii Oświęcim, w lipcu wywal-
czył w sztafecie 4×200 m sty-
lem dowolnym brązowy me-
dal mistrzostw Europy juniorów 
w Bukareszcie. Dodajmy, iż Kuba 
Walter wygrał plebiscyt „Twoich 
Tychów” i MOSiR na najpopular-
niejszego sportowca 2021 roku. 
ls ●

KILEróW dWóCh
W tyskiej galerii sportu KIbICE SPOTKALI SIę 
Z ChRISTIANEM MROCZKOWSKIM I jAKubEM buKOWSKIM.

Christian Mroczkowski i Jakub Bukowski.
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Wspaniały sukces polskiej sztafety i tyskiego pływaka.

walter z Brązowym 
medalem mŚ!

Na zdjęciu Jakub Walter – drugi z lewej.
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Z ligowych tabel seniorek zniknę-
ła nazwa Polonia Tychy. Powód? 
Seniorski zespół Kobiecego Klubu 
Sportowego Polonia Tychy włą-
czony został w struktury KP GKS 
Tychy. Drużyna pań GKS pro-
wadzona przez trenera Marcina 
Piekarskiego będzie występować 
w rozgrywkach III ligi.

– Kobieca piłka nożna prze-
żywa od kilku lat niezwykle dy-
namiczny rozwój. Tegoroczne 
Mistrzostwa Europy w Anglii cie-
szyły się ogromnym zaintereso-
waniem. Damskie sekcje powsta-
ły w największych futbolowych 
klubach w Europie. Podobny 
trend obserwujemy także w na-
szym kraju. Zależało mi na tym, 
aby również GKS Tychy miał dru-
żynę kobiet. To jeszcze bardziej 
podkreśla egalitaryzm w naszym 

podejściu do sportu. Warto też 
przypomnieć, że Tychy są jednym 
z miast kandydatów do organi-
zacji ME pań w 2025, jeśli ta im-
preza przypadnie Polsce. Dlatego 
tym bardziej czujemy się odpo-
wiedzialni za rozwój kobiecego 
futbolu – powiedział Leszek Bart-
nicki, prezes KP GKS.

Od czerwca 2010 roku to Po-
lonia Tychy prowadzi zajęcia 
dla blisko 80 piłkarek z Tychów 
i okolic.

– Cieszymy się, że Tychy do-
czekały się pierwszej profesjo-
nalnej sekcji sportowej kobiet 
i jesteśmy dumni, że jako Polo-
nia Tychy mieliśmy w tym duży 
udział – dodał Dawid Kołodziej-
czyk, prezes KKS Polonia Tychy. 
– Wejście w struktury KP GKS 
Tychy najpierw było nieśmiałym 

marzeniem, następnie celem, 
a dzisiaj staje się to faktem. War-
to o tym mówić, ponieważ przy-
szłość przed kobiecą piłką nożną 
w naszym mieście zapowiada się 
w trójkolorowych barwach.

Tyszanki efektownie rozpo-
częły sezon 2022/2023, pokonu-
jąc w pierwszym meczu Błotnicę 
Strzelecką 5:1, a hat-trickiem po-
pisała się Justyna Zawada.
gkS tycHy – BłOtNica 
StRZElEcka 5:1 (2:0). Bram-
ki: Nikola Palowska (8’), Justyna 
Zawada (10’, 59’, 61’), Patrycja 
Kielesz (70’).
gkS tycHy: Grzesica – Samek 
(82’ Latusek), Bolek, Kania, Kot-
larz (76’ Ścierska) – Bakiera, Wa-
relis, Gajer (63’ Bargieła), Zawa-
da (88’ Wysocka) – Palowska (63’ 
Krzysztofik), Kielesz. ls ●

W niższych ligach piłkarskich.

zetKa Bez 
wygraNej
Jak na razie nie wiedzie się pił-
karzom OKS Zet w tym sezonie. 
Drużyna jeszcze nie wygrała me-
czu, a w ostatniej kolejce przegra-
ła z GTS Bojszowy 1:2.

W innym meczu okręgówki 
LKS Bestwina – JUWe Jaroszo-
wice 1:1.

liga okręgoWa
1. Rekord II 5 15 17-7
2. Goczałkowice  5 13 14-5
3. Pasjonat 5 12 18-8
4. Rotuz 5 11 9-5
5. Międzyrzecze 4 10 17-7
6. Czarni 4 9 13-6
7. bojszowy 5 6 9-9
8. jaroszowice 5 5 10-10
9. bestwina 5 5 8-10
10. łąka 5 4 5-14
11. Iskra  5 4 11-6
12. Wisła 4 4 5-8
13. Wilkowice 5 3 4-10
14. OkS Zet 5 2 6-13
15. Studzienice 5 1 5-20
16. Stal 4 0 4-17

klaSa a: Leśnik Kobiór – Sió-
demka Tychy 1:2, Krupiński – 
Ogrodnik 3:2. Siódemka jest lide-
rem – 11 pkt, Ogrodnik – na 11. 
miejscu.
klaSa B: Wisła II Wielka – Czu-
łowianka 0:7, JUWe II Jaroszowi-
ce – Mizerów 1:1. Czułowianka 
jest na 5. miejscu – 6 pkt, a JUWe 
II na 10. – 2 pkt. ls ●

Seniorski zespół Kobiecego Klubu Sportowego Polonia Tychy włączony został w struktury GKS Tychy.

efeKtowNa wygraNa z hat-tricKiem

z okazji śWiatoWego 
dnia tenisa na kortach 
tennis teaM W tychach 
odbyŁa się iMpreza 
pod nazWą „tenis 
bez barier”. podczas 
niej organizatorzy 
udoWodnili, iż W tenisa 
Mogą grać Wszyscy, 
bez Względu na stopień 
niepeŁnospraWności czy 
Wiek.

Wśród tych, którzy w sobotę po-
jawili się na korcie, były osoby 
niewidome. Dla wielu może się 
to wydawać zaskakujące, a jed-
nak uczestnicy pokazowych gier 
znakomicie radzili sobie na kor-
cie. Mecze rozgrywane były spe-
cjalnymi piłkami, a tenisiści re-
agowali na komendy trenerów 
i przewodników. Widać było, iż 
gra, mimo ograniczeń związa-
nych ze wzrokiem, sprawia im 
ogromna radość. Grały także 
osoby na wózkach, bowiem Ten-
nis Team od kilku lat organizuje 
podobne zajęcia. Zwieńczeniem 
tej części programu był pokazowy 
mecz pomiędzy trenerem Bartło-
miejem Kuchtą a jednym z jego 
podopiecznych Szymonem Klim-
zą, który trenuje tenisa od roku 
i ma na swoim koncie starty 
w mistrzostwach Polski.

– Szymon trenuje w naszym klu-
bie już rok – mówił trener Bartło-

miej Kuchta do uczestników in-
struktażu. – Przez ten czas bardzo 
mocno się rozwinął. Dlatego apelu-
ję do wszystkich osób, które spróbo-
wały dziś swoich sił, by się nie zra-
żały, nawet jak coś nie wychodziło. 
Tenis to trudna dyscyplina, na-
wet dla osób poruszających się bez 
problemów, a co dopiero dla was. 

Organizatorzy zaprosili tak-
że najmłodszych, którzy stawiają 
pierwsze kroki w świecie sportu. 
W tym celu przygotowano spe-
cjalną strefę, na której doświad-
czeni instruktorzy koordynowa-
li i uczyli podstaw gry w tenisa 
dzieci. Jedną z głównych atrak-
cji był turniej do lat 12. chłopców 
i dziewczynek o Puchar Śląska. 
Podczas wydarzenia wszystkie 

chętne osoby, które dotychczas 
nie uprawiały tenisa, ale spo-
dobało im się, mogły dołączyć 
do nowych grup szkoleniowych 
programu Tenis10 i Tenis Express 
prowadzonych w klubie.

– Ogólnopolski festiwal „Tenis 
bez barier” miał charakter inte-
gracyjny i upowszechniający tę 
piękną dyscyplinę sportu wśród 
wszystkich mieszkańców nasze-
go miasta. Chcieliśmy pokazać, 
że aby grać w tenisa wystarczy tyl-
ko chcieć. Ucieszył nas tak duży 
odzew, szczególnie wśród osób 
niepełnosprawnych, które mo-
gły przełamać bariery. Być może 
w przyszłości będziemy organizo-
wać podobne wydarzenia – mó-
wili organizatorzy. ad ●

tEnIs BEZ BArIEr 
śWiatoWy dzień tenisa NA KORTACh TENNIS TEAM.
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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. spójrz-
cie na nich ciepŁo 
i otWórzcie sWoje 
serca i doMy.

Zobaczcie jakiego słodziaka skry-
wa Miejskie Schronisko dla Zwie-
rząt w Tychach.

Dżeki, mimo wielu ogłoszeń, 
nadal nie skradł nikomu ser-
ca, a to przecież taki fajny psiak. 
Chłopak mocno przeżywa schro-
niskowe warunki. Zostawiony 
sam w kojcu ciągle płacze, biega 
w kółko i tęskni za towarzystwem. 
Ze stresu bardzo nam schudł, 
jest nie do poznania. Czy mu-
simy codziennie tłumaczyć mu, 
że kolejny dzień będzie bezdom-
nym psem? Dajcie mu szansę, po-
znajcie osobiście a zobaczycie, 
że to super kompan. rM ●

cO WiEmy O PSiE:

imię: Dżeki
W tyPiE RaSy: mieszaniec
WiEk: ok 11 lat
PłEć: samiec
Waga: ok 12 kg
NR: 7697
StatuS: do adopcji
OBEcNiE PRZEByWa: 
w Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
tElEFON W SPRaWiE 
aDOPcji: 605 897 607

dŻEKI

WięcEj Na WWW.kultuRa.tycHy.Pl

7 Września, środa
godz. 18 – ŚWIAT NA WyCIąGNIęCIE RęKI 
– „Opowieści z pięciu stron świata” spotka-
nie z podróżnikiem i dziennikarzem Michałem 
Cessanisem (MbP Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

8 Września, czwartek
godz. 12 i 17 – VIII FESTIWAL ANDROMEDON: 
„Opowieści Wagantów” – spektakl familijny 
w wyk. Teatru Gry i Ludzie (Gemini Park, ul. To-
warowa 2)
godz. 17 – SZTuKA X MuZy – projekcja fil-
mu „Spencer” (MbP Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)
godz. 17 – TO jEST SZTuKA!: „Podwójne życie 
Paryża. henri de Toulouse-Lautrec” – spotkanie 
z Katarzyną Czaplą-Durską (Pasaż Kultury Andro-
meda, pl. baczyńskiego)

9 Września, piątek
godz. 12 i 17 – VIII FESTIWAL ANDROMEDON: 
„bajkomat” – spektakl familijny w wyk. Teatru Gry 
i Ludzie (Gemini Park, ul. Towarowa 2)
godz. 19 – VIII FESTIWAL ANDROMEDON: kon-
cert zespołu Sam Levin jazz Trio (Galeria „Na Wol-
ności”, pl. Wolności 3)
godz. 19 – AuKSO & MOTION TRIO – koncert 
w cyklu Aukso Modern (Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 19.30 – KINO PLENEROWE: pokaz filmu 
„Pinokio” (Park Górniczy, ul. Andersa 25)

10 Września, sobota
godz. 11 – bAjKOTEKA – projekcja filmu dla 
dzieci „Rodzinka rządzi” (MbP – Mediateka, al. 
Piłsudskiego 16)
godz. 12 – VIII FESTIWAL ANDROMEDON: „Ta-
kie sobie bajeczki” – spektakl familijny w wyk. 
Teatru Gry i Ludzie (Gemini Park, ul. Towaro-
wa 2)

godz. 15 – VIII FESTIWAL ANDROMEDON: „Pa-
rada Steampunk” w wyk. Teatru Gry i Ludzie, Te-
atru hoM i Stowarzyszenia NOL (urząd Miasta, 
al. Niepodległości 49)
godz. 16 – VIII FESTIWAL ANDROMEDON: „Pe-
drropolis” w wyk. Pan Pedro i Przyjaciele (pl. ba-
czyńskiego)
godz. 17 – FORTEPIAN PLENEROWy: „Tribute 
to Wodecki” – koncert Klaudiusza jani (pl. ba-
czyńskiego)
godz. 19 – VIII FESTIWAL ANDROMEDON: kon-
cert Duetu Wolf & Sosna (Galeria „Na Wolności”, 
pl. Wolności 3)
godz. 20 – CLAP TONE – Tribute to Eric Clapton 
– koncert (Art Music Club, ul. Oświęcimska 53)
godz. 21 – VIII FESTIWAL ANDROMEDON: „Lear 
K*rwa” – spektakl w wyk. Teatru A Part (dziedzi-
niec Teatru Małego, ul. hlonda 1)

11 Września, niedziela
godz. 15 – VIII FESTIWAL ANDROMEDON: „Game 
Over” – spektakl w wyk. Oto To Teatr (pl. baczyń-
skiego)
godz. 16 – EKOLOGICZNy PIKNIK RODZINNy 
na osiedlu b – festyn familijny (Młodzieżowy Dom 
Kultury nr 1, ul. hlonda 1)
godz. 17 – KONCERTy MAGDALEńSKIE: „brzmie-
niowy melange Europy” – recital organowy Mi-
chała Duźniaka (kościół pw. św. Marii Magdale-
ny, ul. Damrota 62)
godz. 19 – VIII FESTIWAL ANDROMEDON: „Arca-
dia” – spektakl w wyk. Teatru KTO (pl. baczyńskiego)
godz. 21 – VIII FESTIWAL ANDROMEDON: „Don 
Kichot” – spektakl w wyk. Teatru hoM (pl. ba-
czyńskiego)

12 Września, poniedziałek
godz. 19 – STAND-uP: Antoni Syrek-Dąbrow-
ski „życie” (Klub Muzyczny underground, pl. 
Korfantego 1)

panna 23.viii-22.iX
Odnajdziesz zadowolenie z tego, czym zajmujesz 
się w pracy oraz jak spędzasz swój wolny czas. 
Nowe plotki przyniesie Lew.

Waga 23.iX-23.X
Nie wstydź się mówić o swoich talentach, a ktoś 
je wreszcie doceni. Sukces jest bliżej niż myślisz. 
Zainwestuj w siebie.

skorpion 24.X-21.Xi
Gwiazdy zapewnią Ci możliwości rozwoju 
i realizacji własnych pasji. Znajdziesz awaryjne 
wyjście z każdej trudnej sytuacji.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Nabierzesz ochoty na aktywny wypoczynek. 
Stagnacja zacznie Cię nudzić. Spakuj się i spędź 
weekend poza miastem.

koziorożec 22.Xii-19.i
Planety sprzyjają flirtom, romantycznym 
randkom i zauroczeniom. Twój urok będzie wręcz 
niebezpieczny i zniewalający.

Wodnik 20.i-18.ii
Zajmij się karierą i nie zmarnuj okazji, by podnieść 
swoje kwalifikacje. Masz szanse rozpocząć nowy 
zawodowy rozdział w swoim życiu.

ryby 19.ii-20.iii
Ciesz się tym, że chwilowo masz mniej 
obowiązków i stresów, ładuj akumulatory i nie 
bierz niczego do siebie.

baran 21.iii-20.iv
Księżyc przywróci Ci wiarę w swoją wartość, 
a za tym pójdą atrakcyjne propozycje. W domu 
trochę zamieszania i stresów.

byk 21.iv-21.v
Otoczą Cię inspirujący ludzie, od których bije 
magiczna aura. Razem dokonacie dużo więcej! 
Wyzwanie rzuci Ci Panna.

bliŹnięta 22.v-20.vi
Gwiazdy szykują Ci huśtawkę nastrojów. Zachowaj 
czujność! Nie sil się, na oryginalność, lecz skup się 
na obowiązkach.

rak 21.vi-22.vii
Z poważnymi decyzjami uczuciowymi nie masz 
co czekać. Koniec pracy, czas na dobrą zabawę.

leW 23.vii-22.viii
W rodzinie znajdziesz oparcie, warto więc 
podtrzymywać kontakty nawet z dalekimi 
krewnymi. Odkryjesz, że łączy Was wiele.
 Wróżka adrasteja tel. 692 893 871
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Hasło z krzyżówki nr 771: 
WAKACJE NA MECIE.

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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