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dodatkowe miliony
Tychy otrzymały dofinansowanie blisko 5 mln  
złotych na oświetlenie miasta.

szczyt marzeń
Trudno powiedzieć ilu tyszan weszło na Kalilimandżaro, 
ale Henryk Pogoda jest z nich najstarszy.

Wrzosowy jubileusz
Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” obchodził 
w ubiegłym tygodniu 40-lecie działalności.3 10-118
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pomimo odwołania teatralnej parady z powodu niesprzyjającej pogody tegoroczna edycja andromedonu była jak najbardziej udana.
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we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

pod koniec sierpnia 
15-letni oliWier 
kobiela zostaŁ 
na torze W poznaniu 
WiceMistrzeM polski 
W kategorii junior 
ok W kartingu. byŁ 
dosŁoWnie o WŁos 
od zŁota, WalczyŁ każdy 
Metr na torze i każdą 
sekundę... zdobyŁ 
tyle saMo punktóW 
co jego ryWal, jednak 
ten „przeskoczyŁ” 
go Większą 
liczbą zWycięstW 
W poszczególnych 
próbach.

Oli, jak jest nazywany w kartin-
gowym światku, jest zawodni-
kiem klubu Jastrzębski-Racing, 
ale jeździ również w barwach 
Automobilklubu Ziemi Tyskiej, 
w barwach którego w rajdach sa-
mochodowych startuje również 
jego wujek Artur Kobiela. Nie-
dawno prezentowaliśmy sylwet-
kę wielokrotnego mistrza Polski 
w sporcie kartingowym Edwarda 
Kudery, który do dziś jest zwią-
zany z tyskim Automobilklu-
bem. Można powiedzieć, że Oli-
wier Kobiela poszedł w jego ślady, 
bo obaj pochodzą z Czechowic-
Dziedzic.

– Kiedyś tata wziął mnie na jaz-
dę próbną i od początku bardzo 
mi się spodobało – powiedział 
Oliwier. – Najpierw ścigałem 
się dwa lata w hali, ale brakowa-
ło mi prędkości i dopiero na to-
rach otwartych przekonałem się, 
co znaczy prawdziwe ściganie. 
Zacząłem od mistrzostw Pol-
ski w 2019, najpierw w kategorii 
Mini, teraz – Junior. To sport, któ-
ry daje mi wiele satysfakcji i cieszę 
się z każdego sukcesu. Aby wygry-
wać, trzeba nie tylko dać z siebie 
wszystko na torze, ale także zaufać 

i dobrze współpracować z szefem 
teamu oraz mechanikami. Naj-
ważniejsze jednak jest dla mnie 
wsparcie rodziny, która mi kibi-
cuje od pierwszego startu. Dla 
tego sportu trzeba poświęcić cały 
czas wolny, bo praktycznie z jed-
nych zawodów jeździmy na kolej-
ne. A są jeszcze przecież trenin-
gi, zajęcia na siłowni, spotkania 
z psychologiem…

Oliwier nie ukrywa, że jego 
celem jest dojście do Formuły 1. 
To marzenie każdego chłopca, 
który rozpoczął przygodę z kar-
tingiem. Najpierw jednak trzeba 
udowodnić swój talent i umie-
jętności w sporcie kartingowym, 
co Oliwier czyni od kilku lat, zdo-
bywając różne trofea w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych. 
Ma za sobą także starty zagranicz-
ne, m.in. w Rok Cup Super Final 
we Włoszech. Był to udany występ 
– z grona 400 kierowców, którzy 
wystartowali we Włoszech, awan-
sował do grona 60 najlepszych 
na świecie, a do mistrza świata 
zabrakło mu niewiele ponad pół 
sekundy.

– Troszkę żałujemy, że na ot-
wartych torach Oliwier zaczął 
jeździć kilka lat później niż jego 
rywale – mówi Bartłomiej Ko-
biela, tata Oliwiera. – Ściga się 
czwarty sezon, a inni – siódmy, 
ósmy… Choć zdarzają mu się 
drobne błędy, bo sądzę, że one 
zadecydowały, iż zdobył nie tytuł 
mistrzowski, ale wicemistrzow-
ski, to szybko nadrabia zaległo-
ści. W przyszłym roku Oliwier 
przejdzie z kategorii juniora 
do grona seniorów, więc będzie 
jeszcze trudniej.

Sezon się jeszcze nie skończył. 
Oliwier plasuje się w czołówkach 
rywalizacji Rotax Max Challenge 
Poland oraz Rok Cup Poland. Cze-
ka również – podobnie jak w ub. 
roku – start w światowym fina-
le Rok Cup Super Final, ponow-
nie na torze South Garda Karting, 
niedaleko miasta Lonato we Wło-
szech, gdzie tajniki jazdy w boli-
dach zgłębiali niema wszyscy czo-
łowi kierowcy Formuły 1, na czele 
z Michaelem Schumacherem, Fe-
lipem Massą, Sebastianem Vette-
lem, czy Robertem Kubicą. Ale 

pierwsze trofeum – wspomnia-
ne wicemistrzostwo Polski 2022 
– Oli już ma.

Aby się wybić w tym sporcie, 
potrzebne są oprócz talentu trzy 
rzeczy…

– Pieniądze, pieniądze, pie-
niądze… Na razie jakoś udaje się 
spinać budżet, choć są to niemałe 
wydatki, zważywszy, że na jeden 
wyjazd na krajowe zawody trzeba 
wydać około 10 tys. złotych, nie li-
cząc noclegów i jedzenia. A w se-
zonie mamy 18 startów, więc łatwo 
policzyć o jakich kwotach mówi-
my. Oczywiście starty zagranicz-
ne, np. te we Włoszech kosztują 
jeszcze więcej. Mamy wprawdzie 
sponsora, ale i tak większość opłat 
pochodzi z rodzinnego budżetu 
– dodaje Bartłomiej Kobiela.

Z uwagą śledzić będziemy 
dalsze starty Oliwiera, który 
w przyszłym roku chce spróbo-
wać sił w wyścigach kartingowych 
we Włoszech. To znakomita szko-
ła jazdy, a dla najlepszych – prze-
pustka do wymarzonego świata 
Formuły 1.
leszek sobieraj ●

mArzeniA o Formule 1
trWa znakoMity sezon OLIWIERA KObIELI, ZAWODNIKA KLubu JASTRZębSKI-RAcING cZęSTOcHOWA I AuTOmObILKLubu 
ZIEmI TySKIEJ, KTóRy SIęGNął PO WIcEmISTRZOSTWO POLSKI.

Tak cieszył się Oliwier Kobiela po zdobyciu wicemistrzostwa Polski w rywalizacji Junior OK. Ma 
jeszcze szanse na medale w klasyfikacjach Rotax Max Challenge Poland oraz Rok Cup Poland.
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Już po raz dziesiąty do Tychów 
przyjechali specjaliści, aby poru-
szyć ważny społecznie problem. 
Podczas tegorocznego Zjazdu 
Profilaktycznego prelegenci mó-
wili o wszelkich formach uza-
leżnienia od substancji oraz 
od czynności. W ubiegłych latach 
poruszano tematykę przemocy 
czy roli mediów i komunikacji 
w rozwiązywaniu problemów 
społecznych.

W zjeździe udział wzięli peda-
godzy i nauczyciele oraz przedsta-
wiciele instytucji oraz samorządu 
miejskiego. „Uzależnienia – cze-
go jeszcze nie wiemy?” – brzmia-
ło hasło tegorocznego spotkania. 
Otworzył je zastępca prezyden-
ta do spraw społecznych Maciej 
Gramatyka. – Jesteśmy świadka-
mi ewolucji uzależnień. Oprócz 
tych najbardziej oczywistych, 
jak alkoholizm czy narkomania, 
niezwykle trudnym tematem sta-
je się uzależnienie behawioralne, 
na przykład od hazardu, zakupów 
czy coraz częstsze wśród dzieci 
uzależnienie od komputera czy 
telefonu. Na młodych ludzi czyha 
w cyberprzestrzeni wiele niebez-
pieczeństw. Na dorosłych z resztą 
też. Dlatego tak ważne jest to, aby 
o tym mówić i mieć tego świado-
mość – powiedział Maciej Gra-
matyka podczas otwarcia.

starasz się o dziecko? nie pij
Psycholog dr Teresa Jadczak-
Szumiło wyczerpująco omówiła 
temat zespołu FASD (Spektrum 
Płodowych Zaburzeń Alkoholo-
wych), czyli problemów jakie do-
tykają dzieci, których matki spo-
żywały alkohol, będąc w ciąży. 
Wniosek jest bardzo prosty – już 
nawet najmniejsze ilości alkoholu 
spożytego w ciąży, może dopro-
wadzić do zmian w ośrodkowym 
układzie nerwowym. Dr Jadczak-
Szumiło stwierdziła, że 9 miesięcy 
bez alkoholu to często za mało, 
bowiem ekspozycja materiału ge-
netycznego na alkohol powoduje 
modulację epigenetyczną. Innymi 
słowy pary starające się o dziecko, 
powinny unikać alkoholu.

cipacz, trampki i klony
Specjalistka Psychoterapii Uza-
leżnień Maria Banaszak w dość 
swobodny i lekki sposób mówiła 

o sprawach niezwykle trudnych 
i ciężkich – uzależnieniu od nar-
kotyków. Przestrzegała przed ste-
reotypowym podejściem do nar-
komani, która wciąż kojarzona jest 
ze strzykawkami na dworcach. 
Narkotyki dziś zamawia się przez 
internet jak pizzę lub kupuje w ap-
tece często bez recepty. Młodzież 
(to nie jest błąd w druku) pija śro-
dek do irygacji pochwy wymiesza-
ny ze spritem, zaś tak sporządzony 
drink nazywa „cipaczem”. „Tramp-
ki” to tramal (opioidowy lek prze-
ciwbólowy) zaś „klony” to clo-
nazepam (lek psychotropowy). 
Instrukcję, jak z leków sporządzić 
substancje odurzające, można bez 
problemów znaleźć w internecie. 
To jest rzeczywistość, a nie fanta-
styka. Maria Banaszak podsumo-
wała to słowami: „Przykład idzie 
z góry, od rodziców. Narkomania 
i uzależnienia XXI mają bardzo 
subtelny wygląd, niewinny wręcz 
jak blister”.

co to są uzależnienie 
behawioralne?
Dwie kolejne prelekcje (Magdale-
ny Rowickiej i Krzysztofa Czuba) 
dotyczyły uzależnienia, którego 
wielokrotnie nie widać. Uzależnie-
nie behawioralne czy też uzależ-
nienie od czynności to nowa gru-
pa uzależnień psychicznych. W tej 
grupie znajdują się doskonale już 
znane seksoholizm, pracoholizm, 
hazard czy uzależnienie od gier. 
Jednak najgroźniejszym wydaje się 
być uzależnienie od telefonu czy 
tak zwany scrolling. Jest to uzależ-
nienie od przewijania treści w tele-
fonie, na które uzależniony potrafi 
poświęcić kilka bezowocnych go-
dzin dziennie. Istnieje też zjawisko 
zanurzania się w złych wiadomoś-
ciach, od których trudno się ode-
rwać. Ma nazwę doom-scrolling.

Uczestnicy X Zjazdu Profilak-
tycznego otrzymali informatory 
wydane przez Urząd Miasta Tychy 
(np. o uzależnieniach, seniorach 
czy osobach niepełnosprawnych) 
oraz liczne materiały pomocowe. 
Dodatkowo Wydział Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia (organizator 
wydarzenia) zakupił blisko 300 
książek Marii Banaszak „Hajland. 
Jak ćpają nasze dzieci”, które tra-
fią do tyskich bibliotek i placówek 
oświaty. kp ●

po raz dziesiąty zorganizowano Tyski Zjazd Profilaktyczny.

Uzależnienia, 
których nie widać

W zjeździe udział wzięli pedagodzy i nauczyciele oraz 
przedstawiciele instytucji oraz samorządu miejskiego.
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Od 16 do 21 września Tychy ak-
tywnie włączą się w działania 
w ramach Europejskiego Tygo-
dnia Mobilności, tworząc pilota-
żowy projekt „Szkolna ulica”, pro-
mujący ideę ograniczania ruchu 
przy placówkach oświatowych. 16 
września od 9.30 do 14.30 wyłą-
czona zostanie z ruchu część ulicy 
Czarnieckiego przy Szkole Pod-
stawowej nr 5. Na placu Czar-
nieckiego powstanie miasteczko 
edukacyjne.

Celem pilotażowego projek-
tu „Szkolna ulica” jest poprawa 
bezpieczeństwa przed szkołami, 
a także poszerzenie świadomości 
w zakresie nawyków transporto-
wych związanych z docieraniem 
dzieci do szkół. Takie działanie 
zyskuje na popularności na ca-
łym świecie ze względu na rosną-
cą świadomość społeczną odnoś-
nie zagrożeń dla zdrowia dzieci 
związanych z bezpieczeństwem 
na drodze. Zapewnienie dzie-
ciom bardziej bezpiecznych wa-
runków w drodze do i ze szkoły, 
tak by mogły tę drogę pokonywać 
pieszo lub na rowerze, przekłada 
się nie tylko na ruch samocho-
dowy i środowisko, ale prze-
de wszystkim poprawia zdrowie, 
samopoczucie i rozwój dzieci, 
zwiększając ich samodzielność.

trzy dni dla pieszych
Pierwszego dnia ETM odcinek 
ulicy Czarnieckiego (od ul. Cze-
reśniowej do ul. Cichej) wraz 
z placem przed Szkołą Podsta-
wową nr 5 przemieni się w prze-
strzeń zabawy i edukacji na świe-
żym powietrzu. Ponadto przez 
kolejne trzy dni robocze (od 19 

do 21 września) planowane jest 
wyłączenie z ruchu samochodo-
wego tego odcinka w godzinach 
odwożenia i odbierania dzie-
ci ze szkoły (7.30-8.15 i 14.45-
15.30). Na czas zamknięcia jezd-
nia będzie przestrzenią pieszą, 
dopuszczony będzie jedynie 
przejazd pojazdów uprzywilejo-
wanych i z zezwoleniem.

Plac zabaw czarnieckiego
W powstałej w ten sposób prze-
strzeni 16 września organiza-
torzy wydarzenia przewidzieli 
liczne atrakcje dla dzieci. Teren 
zostanie podzielony na tematycz-
ne strefy takie jak Strefa Gier Po-
dwórkowych, Strefa Ciszy, Strefa 
Eko, Strefa Bezpieczeństwa, Strefa 
Edukacji i Kawiarenka. Rozrywka 
przewidziana dla dzieci to łatwe 
do rozłożenia i złożenia gry ta-
kie jak: berek z bazami, gra w kla-
sy, twister chodzony, gra z myślą 
o dzieciach z niepełnosprawnoś-
ciami w zestawie z kostką z pian-
ki, zestaw materiałów przezna-

czonych do rysowania na asfalcie 
(kredy zwykłe oraz w spray’u), 
skakanie na skakance i w „gumę”, 
hula hop, zabawa z chustą Klanzy 
czy przeciąganie liny.

W Strefie Ciszy dzieci będą 
mogły posłuchać książek czyta-
nych przez Tyszaki. Na wydarze-
niu pojawi się bus „Gram w kolory” 
z atrakcjami uczącymi segregacji 
odpadów, a na przystanku będzie 
można dowiedzieć się ciekawo-
stek o ptakach. Odbędą się poka-
zy z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy oraz zasad bezpiecznych 
zachowań. Dwie strefy (edukacji 
i relaksu) przygotują nauczyciele 
i uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Tychach. Tyski Zakład Usług Ko-
munalnych zaaranżuje przestrzeń 
według ekologicznej estetyki.

Za organizację wydarzenia od-
powiada Wydział Informacji, Pro-
mocji i Współpracy z Zagranicą 
współpracujący z pieszym ofice-
rem Tychów Michałem Lorbie-
ckim. oprac. kp ●

MarszaŁek 
WojeWództWa śląskiego 
jakub cheŁstoWski 
przekazaŁ prezydentoWi 
andrzejoWi dziubie 
uMoWę dotyczącą 
zWiększenia środkóW 
na realizację projektu 
pn. Modernizacja 
systeMu ośWietlenia 
W tychach. projekt 
ten tyski saMorząd 
realizuje od kWietnia 
2021 roku. prace Mają 
potrWać do końca 
listopada tego roku, 
a caŁkoWita Wartość 
projektu to 14,7 Mln zŁ.

– Zwiększenie kwoty dofinan-
sowania o prawie 5 mln złotych 
z ponad 6,5 mln do niemal 11,5 
mln złotych pozwoli zmniejszyć 
wkład własny gminy do około 
3,3 mln na realizację tego zada-
nia – powiedział Andrzej Dziuba. 
– To jednak nie jedyna oszczęd-
ność dla naszego budżetu. Dzięki 
realizacji tego projektu obejmują-
cego m.in. wymianę 1349 słupów 
oraz blisko 2180 opraw oświetle-
niowych na kilkudziesięciu uli-
cach w mieście oraz podobnego, 
realizowanego w ostatnich latach 
w innych obszarach miasta (wy-
mieniono wówczas ponad 2500 
opraw) koszty zużycia energii 
elektrycznej spadną o 67 proc. 
To bardzo ważne zwłaszcza 
w obecnej sytuacji na rynku oraz 
coraz trudniejszej sytuacji finan-
sowej samorządów.

Moc systemu oświetlenia ulicz-
nego zostanie znacząco zmniej-

szona poprzez zastąpienie istnie-
jących opraw oświetleniowych 
oprawami wykonanymi w techno-
logii LED, wyposażonymi w inteli-
gentny układ sterowania i reduk-
cji mocy, zapewniający niezależne 
sterowanie poszczególnymi lam-
pami, niezależny pomiar zużycia 
energii w każdej lampie czy moni-
torowanie stanu lampy. Wszystkie 
objęte projektem oprawy oświet-
leniowe zostaną także włączone 
do istniejącego już systemu stero-
wania oświetleniem.

Prezydent Dziuba podkreślił 
także znaczenie tego projektu 
dla zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców Tychów. Stare opra-
wy oświetleniowe były już znacz-
nie zużyte, a ich rozmieszczenie 
nie zapewniało wystarczającej 
ochrony. W ramach realizowa-
nego obecnie projektu prace 
prowadzone są na ul.ul.: Sikor-
skiego, Strzeleckiej, Armii Krajo-
wej, Beskidzkiej, Oświęcimskiej, 

Wyszyńskiego, Modrzewskiego, 
Poziomkowej, Jordana, Rondzie 
Strefowym, Fabrycznej, Prze-
mysłowej, Metalowej, Krzyżow-
skich, Husarii Polskiej, Owczar-
skiej, Harcerskiej, Jaśkowickiej, 
Legionów Polskich, Żwakow-
skiej, Stoczniowców 70, Begonii, 
Radziejowskiego, al. Niepodle-
głości oraz na osiedlach: Zuzan-
na, Weronika, Paprocany, Ciel-
mice, Honorata, Łucja, Karolina, 
Regina, Lucyna.

Oprócz wymiany 1349 słupów 
i 2 178 opraw, zamontowanych 
zostanie dodatkowo 71 słupów 
oraz 85 opraw oświetleniowych, 
które m.in. doświetlą przejścia dla 
pieszych oraz miejsca szczególnie 
niebezpieczne. Na potrzeby mo-
dernizowanego oświetlenia za-
projektowano zabudowę 42 szaf 
oświetleniowych wraz z syste-
mem sterowania wyposażonych 
w aparaturę zgodną z wymoga-
mi systemu. Mn ●

DoDAtkowe miliony
urząd MarszaŁkoWski ZWIęKSZył DLA TycHóW KWOTę DOfINANSOWANIA O PRAWIE 
5 mLN ZłOTycH. 

Marszałek Jakub Chełstowski przekazał prezydentowi Andrzejowi 
Dziubie umowę dotyczącą zwiększenia środków na oświetlenie miasta.
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europejski Tydzień mobilności.

czarnieckiego „szkolną Ulicą”

16 września na placu i części ul. Czarnieckiego 
powstanie przestrzeń gier i zabaw dla dzieci.
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reklama

W Zespole Szkół nr 1 odbyło się Na-
rodowe Czytanie, podczas którego 
młodzież licealna wysłuchała utwo-
rów ze zbioru „Ballady i romanse” 
Adama Mickiewicza. Przypomnij-
my, że akcja propagująca znajomość 
literatury narodowej zapoczątko-
wana została w 2012 r. przez ów-
czesną parę prezydencką, Annę 
i Bronisława Komorowskich.

Ballady i romanse zostały 
opublikowane w czerwcu 1822 

roku w Wilnie jako główna część 
pierwszego tomu „Poezyj” Ada-
ma Mickiewicza. Pisany w latach 
1819–1821 cykl wierszy wyzna-
czył początek dziejów poezji ro-
mantycznej w Polsce, stając się 
dla nowej epoki jednym z naj-
ważniejszych punktów odniesie-
nia. To zbiór nowatorski i orygi-
nalny, a jednocześnie ujmujący 
naturalnością stylu i prostotą ję-
zyka.

W postacie z wierszy Mickiewi-
cza wcielili się: Daria Szczepańska, 
Ewa Stachura-Pordzik, Katarzy-
na Ptak, Teresa Wodzicka, Jolanta 
Pierończyk, Igor Śmietański, Zbi-
gniew Gieleciak, Jerzy Kuczera, 
Rafał Żelazny i Leszek Król.

Zebrana na widowni młodzież 
usłyszała m.in. utwory: „Pierwios-
nek”, „Romantyczność”, „Świteź”, 
„Lilije”, „Panią Twardowską”, „Po-
wrót taty” i „Rękawiczkę”. kp ●

policja sprawdza 
zabezpieczenie obiektu

Upadek 
ze 
„szkieletora”
W niedzielę, 4 września około go-
dziny 19.50 dyspozytor medycz-
ny oraz dyżurni policji i straży 
pożarnej otrzymali zgłoszenie 
o upadku z wysokości na tere-
nie „szkieletora” przy al. Jana 
Pawła II.

Po przybyciu na miejsce oka-
zało się, że z wysokości około 4 
metrów spadły dwie dziewczyny 
w wieku 18 lat. Ratownicy przy-
stąpili do udzielania im pomocy. 
W trakcie działań jeden z ratow-
ników medycznych doznał rów-
nież urazu.

Na miejsce wezwane zosta-
ły dodatkowe karetki, które 
przetransportowały całą trójkę 
do szpitali, gdzie poddani zosta-
li dokładnej diagnostyce. Działa-
nia służb na miejscu trwały około 
dwóch godzin. Policjanci KMP Ty-
chy prowadzą dalsze postępowa-
nie w sprawie tego zdarzenia oraz 
sprawdzają czy obiekt jest w nale-
żyty sposób zabezpieczony.

Przypomnijmy, iż „szkieletor” 
to własność prywatna. Przed ro-
kiem obiekt z działką został po-
dzielony i jego cześć kupiło mia-
sto. Dzięki temu można odciąć 
przednią część budowli, umożli-
wiając swobodny przejazd i przej-
ście. ls

Już po raz czwarty odbyło się wy-
darzenie fotograficzne NightSpot-
ting, podczas którego nocą 
przemieszczali się autobusem 
po Tychach fotografowie, wyko-
nując fotografie. Pomysłodawcą 
wydarzenia jest Michał Kasper-
czyk, który realizuje go wspólnie 
z Przedsiębiorstwem Komunika-
cji Miejskiej i Tyskim Towarzy-
stwem Fotograficznym.

To przede wszystkim wyda-
rzenie towarzyskie. Uczestnicy 
spotkali się o 22.30 pod Urzędem 
Miasta i udali się na przejażdż-
kę po mieście MAN’em LionCi-
ty, którym kierował właśnie Mi-
chał Kaspeczyk.

– Fotostopów, czyli przystan-
ków, było naprawdę sporo – po-
wiedział Michał Kasperczyk. 
– Dużym zainteresowaniem cie-
szył się budynek Browaru Ksią-
żęcego, który od momentu po-
wstania w nim nowego pubu, 
jest podświetlony w ciekawy 
sposób. Odwiedziliśmy również 
Browar Obywatelski, czyli zali-
czyliśmy talki mały tyski szlak 
piwny, a następnie zawitaliśmy 

na Stadion Miejski, do Parku Po-
łudniowego, pod Bramę Słońca, 
w okolice Hotelu Tyskiego i koś-
cioła przy parafii Ducha Święte-
go. Nie starczyło już nam czasu, 
aby odwiedzić wszystkie cieka-
we miejsca w Tychach – dodaje 
organizator.

Wydarzenie od początku cie-
szy się niemałą popularnością, 
bowiem fotografia nocna wyma-
ga niemałych umiejętności foto-
graficznych. Night Spotting jest 
świetnym miejscem, gdzie po-
czątkujący fotografowie mogą 
nagrać umiejętności robienia 
zdjęć nocnych, w miejscach bar-
dziej i mniej oświetlonych oraz 
podpytać o szczegóły techniczne 
bardziej doświadczonych kole-
gów. Podczas NightSpotting war-
to wziąć ze sobą statyw, bowiem 
dłuższe czasy naświetlania ma-
teriału światłoczułego wymaga-
ją ustabilizowania aparatu, aby 
zdjęcie nie wyszło poruszone. 
Z drugiej strony niejeden foto-
graf wyłamywał się tej zasadzie, 
co sprzyjało tworzeniu cieka-
wych abstrakcji. kp ●

W tychach ruszyŁ 
prograM „tyska baza 
rzeMieślnikóW”. jego 
celeM jest stWorzenie 
internetoWej bazy 
zakŁadóW z tradycją, 
dotarcie do osób, które 
W sWojej codziennej 
pracy oferują naM 
produkty i usŁugi 
będące dzieŁeM ich rąk 
i talentu.

Niezależnie od wykonywanego 
fachu, rzemieślników łączy wie-
dza, wielopokoleniowa tradycja.

– Zależy nam, by promować 
i chronić cenne oraz poszuki-
wane specjalności rzemieślnicze 
– mówi Aneta Luboń-Stysiak, 
sekretarz Miasta Tychy. – Za-
praszamy do udziału w progra-
mie wszystkich wykonujących 
zawody rzemieślnicze, m.in. 
cukierników, florystów, foto-
grafów, piekarzy czy zegarmi-
strzów

Projekt ma ułatwić tyszanom 
znalezienie rzemieślników, któ-
rzy m.in. wykonują i naprawią 
nasze obuwie, zrobią popraw-
ki krawieckie, zauroczą swoimi 
wyrobami. Bazę tę znajdziemy 
na stronie: umtychy.pl/tyscyrze-
mieslnicy, gdzie powstaje inter-
aktywna mapa tyskich rzemieśl-
ników, prezentująca prowadzone 
przez nich firmy, ułatwiająca 
kontakt z ich zakładami i war-
sztatami rzemieślniczymi.

– Niektóre zawody rzemieślni-
cze w obecnych czasach zanikają, 
dlatego tworzymy jedno „interne-
towe” miejsce, gdzie znajdziemy 
dane o godzinach otwarcia, adre-

sach i dostępnych usługach. Jest 
to szczególnie istotne, gdyż pan-
demia utrudniła wielu przedsię-
biorcom prowadzenie działalno-
ści gospodarczej. Mamy nadzieję, 
że dzięki „Tyskiej Bazie Rzemieśl-
ników” wzbudzimy w młodych 
ludziach chęć kształcenia w tak 
cennych i poszukiwanych zawo-
dach rzemieślniczych – mówi 
Dorota Picho, naczelnik Wydzia-
łu Ewidencji Działalności Gospo-
darczej UM Tychy.

Urząd Miasta zaprasza tyskich 
rzemieślników do współtworze-
nia projektu.

– Jeżeli chcecie państwo być 
widoczni w „Tyskiej Bazie Rze-
mieślników”, zachęcamy do zło-
żenia wniosku. Prosimy o zawarcie 
w nim opisu swojej działalności, 
a także informacji od kiedy zakład 
istnieje – dodaje Dorota Picho.

W przypadku braku możliwo-
ści wypełnienia formularza elek-
tronicznie lub przesłania mailowo 

na adres: działalnosc@umtychy.pl, 
wniosek można wypełnić w Wy-
dziale Ewidencji Działalności Go-
spodarczej Urzędu Miasta Tychy.

Zebrane zgłoszenia posłu-
żą do stworzenia „Tyskiej Bazy 
Rzemieślników”, która sukce-
sywnie będzie aktualizowana. 
Tyskich rzemieślników oraz hi-
storie ich działalności można 
znaleźć na stronie projektu: htt-
ps://umtychy.pl/tyscyrzemiesl-
nicy. Mn ●

narodowe czytanie

czytali wieszcza

Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” w Zespole Szkół nr 1.

Ka
m

il P
es

za
t

4. tyski Nightspotting

nocna fotografia

Ważnym wyposażeniem uczestnika NightSpottingu jest statyw. 
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BAzA rzemieŚlników
projekt Ma uŁatWić tyszanoM ZNALEZIENIE RZEmIEŚLNIKóW ORAZ WyPROmOWANIE IcH PRAcy.

FRyZjeR SOlaRium - GRażyNa KRaSKa

fachu uczyła się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Tychach.
- Później otworzyłam swój pierwszy salon, przy ul. Armii Krajowej - opowiada pani Grażyna. - Nato-
miast w 2000 roku, kiedy do użytku oddane zostały nowe bloki przy al. bielskiej, przeniosłam swój 
salon właśnie tutaj. Od 28 lat pracuje ze mną marta. Dogadujemy się świetnie. Salon Graża to jednak 
nie tylko fryzjerstwo. 22 lata temu, kiedy przeniosłyśmy się na nowe miejsce, stworzyłyśmy tutaj także 
solarium, z którego nasze klientki równie chętnie korzystają.

UM
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Andromedon wyrobił sobie już 
wśród widzów markę, jako wyda-
rzenie oferujące spektakle, na któ-
re najlepiej wybrać się z dziećmi 
oraz takie, podczas których dzie-
ci najlepiej zostawić w domu. 
W tych pierwszych spełnili się 
w tym roku grupy Teatr Gry i Lu-
dzie oraz Teatr Pana Pedrro i Przy-
jaciele. Co się tyczy tych drugich 
to nastąpiły pewne zmiany i Te-
atr A Part zamiast zagrać „Lear, 
k*rwa! ” na dziedzińcu Teatru 
Małego, wystawił na scenie teatru 
spektakl tylko dla dorosłych „Four 
More”. Zmiana została podyktowa-
na przewidywanym oberwaniem 

chmury. Nie można było nieste-
ty dokonać zmiany przy teatral-
nej paradzie miejskiej, która tego 
roku miała odbyć się po raz pierw-
szy w historii festiwalu. – Niestety 
pogoda mocno nam pokrzyżowała 
plany i musieliśmy całkowicie od-
wołać paradę – mówi Jakub Ka-
bus pomysłodawca i organizator 
festiwalu. – Na szczęście udało się 
zagrać spektakle finałowe w nie-
dzielę i pomimo licznych opadów 
tego dnia, trafiliśmy na okno po-
godowe.

I faktycznie, to co się działo 
z pogodą podczas przedstawienia 
„Arcadia” Teatru KTO wygląda-

ło na wyreżyserowane. Gdy tylko 
kondukt żałobny, rozpoczynający 
spektakl, pojawił się na placu Ba-
czyńskiego, pierzaste chmury za-
płonęły czerwienią zachodzącego 
słońca, tworząc scenę jakby malo-
waną przez mistrza impresjoni-
zmu. Dalej było równie wspania-
le, ale do tego trupa zdążyła tyską 
publiczność przyzwyczaić podczas 
licznych występów na przestrzeni 
ośmiu edycji Andromedonu. Nie-
naganna choreografia, po prostu 
świetny soundtrack, mistrzow-
ska gra rekwizytem czy też świet-
na gra aktorska – to przymioty Te-
atru KTO. Podczas niedzielnego 
spektaklu udowodnili, że dorobi-
li się ich nie przypadkowo.

Ostatnim spektaklem i zreali-
zowanym z największym rozma-
chem był „Don Kichot” w wykona-
niu Teatru HoM. Reżyser na tych 
kilku metrach placu powołał 
do życia miasto z targiem handlo-
wym, kowalem i dwunastometro-
wym potwornym młynem, które-
go mieszkańców skutecznie mamił 
(dosłownie) kiełbasą wyborczą ob-
łudny klecha. Tłum prosty a głupi, 
to też rozumował prosto a głupio. 
Mieć kiełbasę jest dobrze, zaś mieć 
kiełbasę smażoną jest nawet lepiej, 
to też nie protestował, gdy pod 
uznane za wywrotowe księgi kle-
cha podłożył ogień. Opowiadający 
to z zapamiętaniem Sanczo od cza-
su do czasu puszczał do publicz-
ności oczko żartując np. o ugrun-
towanych cnotach niewieścich… 
Choć czuć było w głosie, że wcale 
mu nie jest do śmiechu.
kaMil peszat ●

W ramach 12. Tygodnia Wycho-
wania, 18 września w godzinach 
od 15 do 20, w parafii bł. Karoli-
ny Kózkówny, odbędzie się dzień 
otwarty połączony z piknikiem 
w ogrodach parafialnych koś-
cioła.

Dla dzieci przygotowano róż-
ne konkursy, gry i zabawy, będzie 
zjeżdżalnia, trampolina, dmu-
chaniec, mini zoo, a na boisku 
rozegrany zostanie mecz piłkar-
ski ministrantów. Wszyscy będą 
mogli posilić się pysznościami 
w strefie gastronomicznej: cia-
stem, bigosem, grochówką, po-

siłkami z grilla, a także kawą i lo-
dami.

O godz. 16 uczestników pik-
niku będzie bawił DJ Janusz, 
a o godz. 18 – koncert Damiana 
Holeckiego z zespołem. Kompo-
zytor, instrumentalista, prezenter 
telewizyjny i radiowy, ma w swo-
im dorobku kilkanaście płyt solo-
wych, teledyski, dwie Złote Pły-
ty. Damian Holecki był autorem 
programów telewizyjnych i ra-
diowych, jak „Muzyczna kuch-
nia” i „Muzyczny kącik”, emito-
wanych na antenie Telewizji TVS 
i Radia Silesia. ls ●

ponad 80. kucharzy 
z caŁej polski 
przygotoWaŁo 
W raMach 3. edycji 
kulinarnego 
ognia W broWarze 
obyWatelskiM sWoje 
specjaŁy, których 
Można byŁo skosztoWać 
za syMboliczną 
zŁotóWkę. dochód 
zebrany podczas 
iMprezy W caŁości 
zostaŁ przekazany 
na pszczyńskie 
stoWarzyszenie 
kulejące anioŁy.

W tym roku wśród szefów kuch-
ni znaleźli się m.in. mistrzostwie 
Polski w grillowaniu, którzy dum-
nie pozowali ze swoim złotym 
pucharem. Przybyli do Browaru 
Obywatelskiego mieli więc okazję 
skosztować kiełbasy przyrządzo-
nej przez mistrza Polski! Stoisko 
to, podobnie jak cała strefa grilla, 
gdzie serwowano kiełbasy, karcz-
ki, udka i gdzie pieczono prosiaka 
były po prostu oblegane. Miesz-
kańcy Tychów oraz goście mogli 
skosztować wykwintnych serów, 
które swoją konsystencją i sma-
kiem różnią się od tych, jakie 
znamy ze sklepów. Przygotowa-
no również stoisko z ręcznie le-
pionymi pierogami, babeczkami 
oraz różnego rodzaju ciastami. 
Przybyli na wydarzenie mogli 
zaspokoić swoje kubki smakowe 

przy muzyce. A oprócz stoisk z je-
dzeniem, przygotowano specjalną 
strefę z makijażem, watą cukrową 
i animacjami dla dzieci.

Dodatkową atrakcją był wóz 
strażacki, pokaz gaszenia ognia, 
o segregacji odpadów mówiono 
w ramach akcji SegreAguj – „Gra-
my w kolory”. Na stoisku rozda-
wano specjalne ulotki, dostępne 
również w busie, który pojawia 
się w mieście podczas różnych 
wydarzeń. Dodajmy, iż w czasie 
imprezy odbyły się pokazy sztuk 
walki, akrobatyki, tańca, a pod-
czas licytacji można było zdobyć 
dużo atrakcyjnych fantów. Kuli-
narny Ogień to wyjątkowe, wiel-
kie przedsięwzięcie organizacyj-
ne, a wzięło w nim udział również 
kilka tyskich restauracji. 
arkadiusz dęboWski ●

smAkowicie, w szczytnym celu
W broWarze obyWatelskiM ODbyłA SIę TRZEcIA EDycJA KuLINARNEGO OGNIA.

Xii tydzień Wychowania w parafii bł. Karoliny Kózkówny.

piknik w ogrodach

reklama

Wśród ponad 80 kucharzy byli również mistrzowie Polski w grillowaniu.

Podczas trzeciego Kulinarnego Ognia najczęściej 
kosztowano potrawy z grilla.

Niebo, podczas sceny pogrzebu otwierającej spektakl „Arcadia”, wyglądało jak wyreżyserowane. 

Rękopisy nie płoną, ale zakazane księgi tak. 
Jedna ze scen festiwalu znajdowała się w Gemini Parku 

Tychy, które jest mecenasem festiwalu od 2018 r. 
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nieBo i księgi zAPłonęły
8. edycja festiWalu TEATRóW NIEZALEżNycH ANDROmEDON.
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nasze Miasto na 4 dni zaMieniaŁo się W scenę dla 
festiWalu teatróW niezależnych androMedon. 
przez cztery dni W kilku przestrzeniach odbyWaŁy 
się spektakle uliczne, koncerty i... MiaŁa się 
odbyć parada teatralna, niestety z poWodu 
zapoWiadanych niesprzyjających WarunkóW 
atMosferycznych organizatorzy stoWarzyszenie 
śląskie zakŁady sztuki oraz teatr hoM odWoŁali ją.
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z okazji 40-lecia 
tyskiego dziennego 
doMu poMocy 
spoŁecznej „Wrzos” 
odbyŁo się urodzinoWe 
spotkanie, W któryM 
udziaŁ Wzięli przede 
WszystkiM seniorzy, 
osoby korzystające 
z usŁug „Wrzosu” 
oraz przedstaWiciele 
WŁadz Miasta i tyskich 
instytucji, zWiązanych 
z dziaŁanieM na rzecz 
poMocy spoŁecznej.

Spotkanie rozpoczęło się od ofi-
cjalnych podziękowań za lata dzia-
łalności, złożonych na ręce Pawła 
Grosmana, dyrektora „Wrzosu”. 
– To świetna sprawa, że chce się 
państwu wychodzić z domu, przy-
chodzić tutaj i wspólnie spędzać 
czas – zwrócił się do seniorów 
pierwszy zastępca prezydenta Ty-
chów do spraw społecznych, Ma-
ciej Gramatyka. – Jestem pod wiel-
kim wrażeniem organizowanych 
dla was zajęć, ale przede wszyst-
kim też podziwiam waszą aktyw-
ność. Im dłużej będziecie aktyw-
ni, tym bardziej będziecie czuć się 
zdrowi i potrzebni. Pracownikom 
życzę, aby przez kolejne lata znaj-
dowali w swojej pracy satysfakcje 
i realizowali kolejne cele, bo to one 
sprawiają, że praca jest przyjem-
nością. Bez was wszystkich, se-
niorów i pracowników, byłoby 
to tylko miejsce. Natomiast razem 
tworzycie wspaniałą społeczność – 
dodał Maciej Gramatyka.

Słowa uznania dla działalno-
ści ośrodka wyraziła także Bar-
bara Konieczna przewodnicząca 
Rady Miasta Tychy, która razem 
z Maciejem Gramatyką przeka-
zała dyrektorowi list gratulacyjny 
od prezydenta miasta Andrzeja 
Dziuby oraz obraz Tadeusza Bu-
ławy przedstawiający osiedlę B, 
na którym „Wrzos” się znajduje.

Podziękowania dla emerytowanej 
dyrektor
– Nasze działania zawsze ukie-
runkowane są na pomoc drugie-
mu człowiekowi – mówił dyrektor 
Grosman. – Zarówno na wsparcie 
dla samych seniorów, jak i ich ro-
dzin. „Wrzos” to miejsce, w któ-
rym nasi seniorzy mogą rozwijać 
pasje i zainteresowania. Miejsce, 
w którym każdy może poczuć się 
jak w domu. Dziękuję wszystkim 
osobom, bez których nasza dzia-
łalność nie byłaby możliwa, ale 
przede wszystkim obecnej z nami 
emerytowanej dyrektor „Wrzosu” 
pani Jolancie Moszyńskiej, któ-
ra była najdłużej urzędującą dy-
rektor. To pani Jolanta powołała 
do życia struktury oraz wypra-
cowała rozwiązania, dzięki któ-
rym przez te 40 lat mogliśmy tak 
dobrze funkcjonować. Wrzos nie 
funkcjonowałby oczywiście bez 
polityki miasta, która skupiona 
jest sprawach seniorów. Cieszę 
się, że tyscy seniorzy tak chętnie 
korzystają z naszych usług. Zada-
niem kadry jest pełne wykorzysta-
nie wsparcia systemowego, jakie 
oferują inne jednostki organiza-

cyjne miasta Tychy np. MOPS, 
PZON, Miejski Rzecznik Kon-
sumentów oraz organizacje po-
zarządowe działające na terenie 
naszego miasta – dodał Paweł 
Grosman.

„wrzos” pomaga i wspiera
DDPS „Wrzos” powstał 1 kwietnia 
1982 roku, od tego czasu w tym 
miejscu tyscy seniorzy mogli sko-
rzystać z opieki, wyżywienia, róż-
nych zajęć i rehabilitacji. Od 1990 
do 2000 r. stał się jednostką or-
ganizacyjną Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tychach. 
Natomiast od 1 stycznia 2000 r. 
jest samodzielną jednostką orga-
nizacyjną miasta Tychy. Od tam-
tego czasu sukcesywnie zwiększał 
się zakres świadczonej pomocy. 
Obecnie „Wrzos” realizuje zadania 
własne Tychów w zakresie pomo-
cy społecznej. Jest to m.in.: prze-
ciwdziałanie samotności i insty-
tucjonalizacji ludzi w podeszłym 
wieku, zaspokajanie potrzeb re-
kreacyjno-kulturalnych, zajęcia 
w ramach terapii zajęciowej słu-
żącej do utrzymania sprawności 
psychofizycznej, wyżywienie dla 
mieszkańców miasta objętych 
wsparcie innych jednostek orga-
nizacyjnych.

warsztaty, treningi i… posiłki
We „Wrzosie” realizowane 
są różne formy zajęć grupowych, 
w tym warsztaty rehabilitacji ru-
chowej, zajęcia z fitoterapii, tre-
ning umiejętności społecznych, 
trening pamięci i muzykoterapia. 

Warsztaty są prowadzone przez 
zespół terapeutyczno-opiekuń-
czy, przy uwzględnieniu indy-
widualnych potrzeb poszczegól-
nych seniorów, co jest związane 
z szerokim spektrum sprawności 
pensjonariuszy. DDPS „Wrzos” 
podejmuje również działania 
wspierające rodziny pensjonariu-
szy. Również zapewnia ciepłe po-

siłki dla mieszkańców objętych 
wsparciem innych jednostek 
organizacyjnych miasta. Łączna 
ilość przygotowanych posiłków 
wynosiła w I półroczu 2022 r. – 
23 930 posiłków.

Dzienny Dom Pomocy Spo-
łecznej „Wrzos”, od 8 marca za-
pewnia także całodzienne wy-
żywienie dla obywateli Ukrainy, 

którzy zostali czasowo zakwatero-
wanych na Pływali Miejskiej pro-
wadzonej przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Tychach. Na-
tomiast od 21 marca zaadaptowa-
ne zostały pomieszczenia DDPS 
„Wrzos” na potrzeby uchodźców 
z Ukrainy. Do końca czerwca 
ze wsparcia skorzystało 41 osób.
kaMil peszat ●

reklama

wrzosowy juBileusz 
dzienny doM poMocy spoŁecznej „WRZOS” ObcHODZIł W ubIEGłym TyGODNIu 40-LEcIE DZIAłALNOŚcI.

Przewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna i wiceprezydent Maciej Gramatyka wręczyli list gratulacyjny 
od prezydenta Andrzeja Dziuby dyrektorowi DDPS „Wrzos” Pawłowi Grosmanowi (z prawej).
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iNDuStRiaDę OtWORZONO W tychachflash

Tegoroczne Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada rozpoczęło się w Tychach. Podczas 
wydarzenia wystąpił zespół Pectus (na zdjęciu). 
uczestnicy Industriady w Tychach mogli zwiedzać browar Obywatelski z przewodnikiem, wziąć 
udział w licznych warsztatach i animacjach, zaś wieczorem obejrzeli teatr ognia w wykonaniu 
grupy Inferis.  kp ●
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Już po raz trzeci odbyła się Tyska 
Wymiana Ubrań zorganizowana 
przez Młodzieżową Radę Miasta 
Tychy. Wydarzenie to ma na celu 
ograniczenie konsumpcjoni-
zmu oraz promowanie wiedzy 
na temat zastosowania gospo-
darki obiegu zamkniętego w co-
dziennym życiu.

Zasady wydarzenia były pro-
ste, za każde przyniesione ubranie 
uczestnik otrzymywał bilet, który 
mógł wymienić na ubranie przy-
niesione przez innego uczestni-
ka. Wymiana cieszyła się sporym 
zainteresowaniem, a przy wiesza-
kach nawiązywały się spontanicz-
ne rozmowy na tematy modowe 
i ekologiczne. Pozostałe po wy-
darzeniu ubrania oddano najbar-
dziej potrzebującym. kp ●

co z toaletą?
„mam pytanie do administratora 
budynku przy grota-roweckiego 
42-44. kilka dni temu musiałam 
załatwić sprawę w tyskim oddziale 
nFz w biurowcu przy ul. grota-
roweckiego. zresztą bywam tam 
częściej, bo mieści się tam szereg 
firm i instytucji. niestety, mimo, 
że sporo osób załatwia tam różne 
sprawy, choćby tylko w samym 
nFz, w całym budynku nie ma ani 
jednej dostępnej toalety, o czym 

poinformował mnie portier, gdy 
już byłam zmęczona bieganiem 
po piętrach i szukaniem takowej. 
czy w publicznym biurowcu nie 
powinno się wygospodarować 
choć jednej ogólnodostępnej 
toalety dla interesantów, którzy 
przychodzą załatwić tam sprawy, 
a nie mogą się... załatwić? ”
ODPOWiaDa aRtuR WyżKie-
WicZ Z tySKieGO tOWaRZy-
StWa BuDOWNictWa SPO-
łecZNeGO: – Trudno mi się 
odnieść do opisanego problemu, 
bowiem we wskazanym budyn-

ku jest ogólnodostępna toaleta 
i to na piętrze zaraz obok siedziby 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Toaleta jest przystosowana pod 
potrzeby osób zmagających się 
z niepełnosprawnościami. W bu-
dynku jest dużo więcej toalet, lecz 
przypuszczam, że część z nich 
może być zamykana na klucz, 
ze względu na to, że są to po-
mieszczenia przeznaczone wy-
łącznie dla pracowników. Mam 
nadzieję, że w przyszłości nie 
będzie dochodzić do podobnych 
nieporozumień. kp ●

W restauracji „Pod Napięciem” 
odbyła się 9. „Biesiada Seniora 
Dozwolona od 18-tu lat”, tym ra-
zem w klimacie lat 70. Barwne i 
kolorowe stroje seniorów świetnie 
oddawały klimat tamtych lat. Im-
prezę prowadził znany i lubiany 
DJ Artur. Był też poczęstunek z 

grilla i wiele atrakcji, w tym wy-
bór najciekawszego stroju i lote-
ria fantowa. W imprezie wzięło 
udział 170 osób.

Biesiada to nie tylko dobra za-
bawa i taniec, ale także okazja do 
integracji środowiska seniorów, 
nawiązywania kontaktów, czy po 

prostu do wyjścia z domu i otwar-
cia się na ludzi. Organizatorem 
biesiady jest Fundacja Internatio-
naler Bund Polska, a jej inicjato-
rem i pomysłodawcą - zespół se-
niorów wolontariuszy, działający 
przy fundacji IB Polska z Kazi-
mierą Krzysztofik na czele. ls ●

osiedle a: od czerWca 
do dyżurnego straży 
Miejskiej WpŁynęŁy 
tylko dWie inforMacje 
telefoniczne dotyczące 
spożyWania alkoholu 
placu śW. anny i osiedlu 
a, MiMo to strażnicy 
codziennie będą 
kontroloWać osiedle.

Kiedy przed kilkoma laty przy-
stępowano do rewitalizacji osied-
la A, w tym placu św. Anny, naj-
starsze tyskie osiedle było jednym 
z tych, które otrzymało najwięcej 
punktów, jeśli chodzi o „nasilenie 
problemów społecznych”.

Chodziło nie tylko o inwesty-
cje związane z termodernizacją, 
wykonaniem różnych prac re-
montowych i modernizacyjnych 
w budynkach i przestrzeniach 
publicznych, dokończeniu re-
nowacji osiedla, zabudowę ma-
łej architektury, nasadzeń, itd., 
ale także o podjęcie działań ma-
jących na celu zmniejszenie na-
silenia niepożądanych zachowań 
oraz „monitorowanie przestrze-
ni publicznych i pobudzanie spo-
łecznego zaangażowania w sfe-
rze bezpieczeństwa publicznego 
osiedla”.

Tymczasem, zdaniem niektó-
rych mieszkańców, problemem 
stały się osoby spożywające alko-
hol w okolicy sklepów spożyw-
czych i na placu św. Anny.

– Jestem mieszkanką osiedla 
A od 50 lat i bardzo ucieszyłam 
się, kiedy przeprowadzono re-
nowację i rewitalizację naszego 
osiedla oraz podjęto wiele dzia-
łań, by ożywić tę część miasta 
i zapobiegać różnym negatyw-
nym zjawiskom – mówi jedna 
z mieszkanek. – I rzeczywiście, 
po zakończeniu prac rewitaliza-
cyjnych mieszkało się tu przez 
jakiś czas bardzo dobrze, jednak 
teraz wydaje mi się, że wszystko 
jakby powoli „wracało do normy”. 
Zrobiono wiele, dużym kosztem, 
jednak, kto ma o to dbać? Plac 
św. Anny zmienił się w jedną 
wielką piwiarnię. Panowie wy-
chodzą z piwem i alkoholem 
przed sklepy, oblegają ławki lub 
piją w podcieniach, załatwiają się 
gdzie się da, przy blokach, drze-
wach. Przy wysokich temperatu-
rach, w niektórych miejscach jest 
po prostu nie do wytrzymania. 
Panowie ci zaczepiają przechod-
niów o kilka złotych, zdarza się, 
że niektórzy są agresywni. Ob-
serwuję, że policja i straż miej-
ska bywa tutaj dość często, ale 
niewiele to pomaga. Przyznam, 
że zaczyna mnie to wszystko 
przerażać – powiedziała jedna 
z mieszkanek osiedla A.

– Czy ktoś kontroluje liczbę 
punktów sprzedających alkohol? 
– pyta inna Czytelniczka. – Na pl. 
Św. Anny są cztery sklepy oraz bar 
piwny i wszystkie oferują alkohol. 
Dla mnie jest to nie do pomyśle-
nia. Bardzo proszę o wyjaśnie-
nie, jak się to się stało, że akurat 
na tym osiedlu, na tak niewiel-
kim obszarze jest aż tyle sklepów 
z alkoholem. Jakie są zasady przy-
dzielania koncesji? Co jest bra-
ne pod uwagę? Myślę, że osiedle 
A, najstarsze w Tychach, na re-
witalizację którego wydano wie-

le milionów złotych, powinno być 
traktowane nieco inaczej niż po-
zostałe. W mieście sporo się bu-
duje, co cieszy, ale powinno się 
również bardziej dbać o to, co już 
jest.

Problem jednak w tym, że jak 
nas poinformowano w MZBM, 
który zarządza większością bu-
dynków na osiedlu A, ostatnie 
pisemne zgłoszenie, dotyczą-
ce spożywania alkoholu w ob-
rębie sklepów na osiedlu A mia-
ło miejsce… dokładnie rok temu 
– we wrześniu 2021 r.

– Wspólnoty Mieszkanio-
we większością głosów podję-
ły uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż i konsumpcję 
napojów alkoholowych w loka-
lach użytkowych znajdujących 
się w nieruchomościach przy 
Placu Świętej Anny 6-6a oraz Pla-
cu Świętej Anny 5-5b – stwier-
dza Kacper Zawisza z MZBM. 
– Obecnie kwestie bezpieczeń-
stwa powinny być zgłaszane 
przez mieszkańców bezpośred-
nio do odpowiednich służb po-
rządkowych. Mimo, iż nie leży 
w naszej kompetencji, niejedno-
krotnie zwracaliśmy się do Straży 
Miejskiej oraz Komendy Miejskiej 
Policji w Tychach celem podjęcia 
czynności. W szczególności cho-
dziło nam o podjęcie działań pre-
wencyjnych w obrębie sklepów 
i podcieni, które zapewnią bez-
pieczeństwo mieszkańcom.

Także Straż Miejska nie odno-
towała w ostatnim czasie więk-
szej liczby interwencji ze strony 
mieszkańców.

– Od czerwca tego roku do dy-
żurnego Straży Miejskiej wpły-
nęły tylko dwie informacje tele-
foniczne dotyczące spożywania 
alkoholu we wskazanym rejonie, 
co można zobrazować jako małą 
skalę poruszanego problemu 
– mówi Ryszard Polcyn, komen-
dant Straży Miejskiej w Tychach. 
– Funkcjonariusze Straży Miej-
skiej prowadzą i nadal będą pro-
wadzić kontrole wskazanego te-
renu codziennie przez najbliższy 
okres. Ze swej strony pragnę rów-
nież poinformować, aby wszel-
kie niepokojące zdarzenia zgła-
szać bezpośrednio do dyżurnego 
Straży Miejskiej pod bezpłatny 
numer telefonu 986 lub Komen-
dy Miejskiej Policji pod numerem 
47 855 12 00, co umożliwi podję-
cie skutecznej i natychmiastowej 
interwencji.

Jeśli natomiast chodzi o po-
ruszany w listach problem ogra-
niczenia punktów sprzedaży 
alkoholu na os. A, to limit wy-
dawanych zezwoleń sprzedaży 
wyrobów alkoholowych dotyczy 

całego miasta, a nie wybranych 
rejonów czy osiedli.

– Każdy wniosek o wydanie 
zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych opiniowany jest 
przez Miejską Komisję Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych – wyjaśnia Dorota Picho, 
naczelnik Wydziału Działalno-
ści Gospodarczej UM. – Komi-
sja bierze pod uwagę lokalizację 
punktu sprzedaży i w odniesieniu 
do zapisów ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi. Ponadto 
uwzględnia uchwały Rady Mia-
sta dotyczące zasad usytuowa-
nia na terenie Tychów miejsc 
sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych oraz tej dotyczą-
cej ustalenia maksymalnej licz-
by miejsc sprzedaży napojów al-
koholowych. Limit wydawanych 
zezwoleń w mieście dotyczy całe-
go miasta, a nie wybranych rejo-
nów. Jeśli punkt sprzedaży napo-
jów alkoholowych zlokalizowany 
ma być w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym, jak to jest na os. 
A, to osoba, która ubiega się o ze-
zwolenie w takim miejscu, musi 
dodatkowo przedstawić zgodnie 
z powyższą ustawą zgodę właści-
ciela, użytkownika, zarządcy lub 
administratora budynku. W tym 
wypadku każdorazowo MZBM, 
w porozumieniu ze wspólnota-
mi mieszkaniowymi wyraża zgo-
dę na to, aby sprzedaż alkoholu 
mogła odbywać się w obiektach, 
o których mowa.

Tak więc Wydział Działalno-
ści Gospodarczej nie ma pod-
staw, żeby nie wydać zezwoleń, 
jeśli będą spełnione przepisy usta-
wy i uchwał dotyczących prowa-
dzenia sprzedaży alkoholu w skle-
pach i gastronomii oraz jeśli 
MZBM oraz wspólnoty wyrażą 
zgodę na lokalizację ich w bu-
dynkach mieszkalnych wieloro-
dzinnych.

Punkty sprzedaży alkoho-
lu, które otrzymały zezwolenie, 
są co roku kontrolowane pod ką-
tem przepisów ustawy i oświad-
czenia o wartości sprzedaży al-
koholu przez przedsiębiorców. 
W bieżącym roku przeprowa-
dzono je w czerwcu, a pod koniec 
sierpnia odbyły się kolejne. Kon-
trole te urzędnicy przeprowadza-
ją wspólnie z członkami Miejskiej 
Komisji ds. Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych oraz Stra-
żą Miejską. W 2021 roku skon-
trolowano 26 punktów sprzedaży, 
w tym na os. A dwa, w pierw-
szej połowie tego roku – jeden, 
a pod koniec roku zaplanowano 
na osiedlu A jeszcze kolejne trzy 
kontrole. leszek sobieraj ●

PlAc PoD sPecjAlnym 
nADzorem
osoby spożyWające alkohol IRyTuJą mIESZKAńcóW, ALE PRAWIE NIKT TEGO NIE 
ZGłASZA

czytelnicy pytają

W klimacie lat 70.

Biesiada seniora

już po raz trzeci w Andromedzie.

tyska wymiana UBrań
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czterokrotnie 
próboWaŁ Wejść 
na kiliMandżaro i udaŁo 
Mu się to dopiero 
za ostatniM razeM. 
choć nie do końca… 
WszedŁ na grań 
krateru do gillMan’s 
point poŁożonego 
na Wysokości 
5685 M n.p.M. do saMego 
WierzchoŁka tzW. 
uhuru peak zabrakŁo 
Mu zaledWie… 200 M. 
nie byŁoby W tyM nic 
dziWnego, bo peWnie 
Wielu tyszan WeszŁo 
na kiliMandżaro, gdyby 
nie fakt, iż henryk 
pogoda skończyŁ 
74 lata.

wyzwanie
Można powiedzieć, że ta góra 
była jego życiowym wyzwaniem, 
niemal obsesją. Z różnych powo-
dów nie mógł wcześniej z nim 
się zmierzyć – musiało minąć 
ponad pół wieku… Być może 
w przypadku Henryka Pogody, 
zresztą wielbiciela prozy Erne-
sta Hemingwaya, było tak, jak 
w słynnym opowiadaniu „Stary 
człowiek i morze”. Podobnie jak 
Santiago dowiódł, że jeśli tylko 
chce, człowiek potrafi pokonać 
wszelkie trudności, zmęczenie, 
ból i osiągnąć cel, który tak na-
prawdę jest niewymierny. W tym 
przypadku wejście na Kiliman-
dżaro nie daje niczego poza włas-
ną satysfakcją, uczuciem speł-
nienia i myślą, że w monotonii 
codziennego życia dokonało się 
czegoś wyjątkowego. Ta wiara 
w siebie, determinacja, podjęcie 
niemałego ryzyka są doprawdy 
imponujące. Zdobycie Kiliman-
dżaro, choć to najwyższa góra 
Afryki i w drodze na szczyt tru-
dów nie brakuje, nie jest żadnym 
górskim wyczynem. Ale nie oto 
tutaj chodziło…

szkielet lamparta
A zaczęło się właśnie od Heming-
waya.

– Ta góra towarzyszy-
ła mi w zasadzie przez całe ży-
cie, od chwili, kiedy będąc mło-
dym człowiekiem przeczytałem 
„Śniegi Kilimandżaro” Ernesta 
Hemingwaya. Potem obejrzałem 
film z Gregorym Peckiem i Avą 
Gardner, będący szerszą wersją 
opowiadania. Urzekły mnie już 
jego pierwsze zdania: „Kiliman-
dżaro to pokryta śniegiem góra, 
wysokości 19.710 stóp, o któ-
rej powiadają, że jest najwyższa 
w Afryce. Szczyt zachodni zna-
ny jest pod nazwą „Ngaje Ngai”, 
czyli Dom Boga. Tuż pod zachod-
nim szczytem leży wyschnięty 
i zamarznięty szkielet lamparta. 
Nikt nie potrafił dotąd wytłuma-
czyć, czego mógł szukać lampart 
na tak wielkiej wysokości”. Trud-
no to dokładnie wytłumaczyć, ale 
od tamtej chwili zapragnąłem, 
by wejść na szczyt. Stał się on dla 
mnie symbolem potęgi, wytrwa-
łości, tajemnicy, a góra i lodowiec 
wydają się być tym, co wieczne 
i niezmienne. W kontekście tego, 
co przeżywają bohaterowie He-
mingwaya, góra ta nabiera jesz-
cze innego wymiaru. Poza tym 
co symbolizuje lampart? Jak do-
tarł na taką wysokość?

korona gór Polskich
Zamiłowanie do gór towarzyszyło 
mu od dawna – wycieczki, rajdy, 
głównie po Beskidach. W koń-
cu Henryk Pogoda postanowił 
uwieńczyć swoją pasję zdoby-
ciem Korony Gór Polskich, czyli 
28 szczytów położonych w po-
szczególnych pasmach gór. Za-
jęło mu to kilka lat, a ostatnim 
szczytem było wejście na Rysy 
od słowackiej strony. Cały czas 
jednak myślał o Kilimandżaro… 
W 2017 roku w jednej z gazetek 
znalazł informację o promocyjnej 
cenie wycieczki do Tanzanii, po-

łączonej z wejściem na najwyższy 
szczyt Afryki.

– To była dość duża kwota, 
bo 9.999 tys. zł, ale że miałem do-
stać pieniądze z tytułu rekompen-
saty za utracony deputat węglowy, 
pomyślałem, że jest szansa. Jed-
nak zaliczkę trzeba było już wpła-
cić, więc nie pozostało nic innego, 
jak tylko pożyczyć. Oczywiście 
musiałem pożyczyć więcej niż te 
10 tys. zł, bo to była tylko opła-
ta podstawowa, a do tego jesz-
cze przelot, zakup sprzętu – śpi-
wór, zimowe buty górskie, kurtki, 
bielizna termiczna i inne wydat-
ki. W końcu zdobyłem potrzeb-
ne środki i w lutym 2018 przez 
Doha poleciałem do Tanzanii.

na drodze marangu
Trafił do licznej, 27-osobowej gru-
py. Trzeba się było zdecydować 
na jeden ze szlaków. Na szczyt 
Kilimandżaro prowadzi kilka 
dróg, z czego dwie są najbardziej 
znane – Marangu i Machame. 
Henryk Pogoda zdecydował się 
na tę pierwszą. Na trasie Macha-
me trzeba nocować w namiotach, 
a jak mówi – lata przepracowa-
ne w kopalni dają mu o sobie 
znać bólami kręgosłupa, bóla-
mi korzonków, itd. Na Marangu 
są domki kempingowe z prycza-
mi, na których rozkłada się matę 
i śpiwór.

– Jeśli jest grupa dwuosobowa, 
idzie dwóch przewodników, aby 
w razie czego jeden mógł zejść 
z osobą, która nie dała rady. Jeśli 
grupa jest liczniejsza, przewodni-
ków jest więcej. My mieliśmy kil-
ku, a do tego kilku kucharzy oraz 
kilkunastu tragarzy, którzy nieśli 
plecaki ze śpiworami i najbardziej 
potrzebnymi rzeczami do przebra-
nia. Plecak nie może jednak ważyć 
więcej niż 15 kg, co jest sprawdza-
ne przed wyjściem w góry. Trasa 
na szczyt podzielona jest na kilka 
odcinków – z miejscowości Man-
dara na wysokości 1800 m npm 
idzie się 5-6 godzin do Horombo 
– 3.700 m npm. W związku z tym, 
że podczas każdej z wypraw byłem 
najstarszy, szedłem dłużej. W Ho-
rombo zostaliśmy cały dzień po-
trzebny na aklimatyzację i po nocy 
czekał nas kolejny etap do Kibo 
– 4.700 m npm. Cały czas idzie 
się zakosami, jakby serpentyna-
mi, zmienia się krajobraz – po-
czątkowo jest to gęsty las, potem 
coś w rodzaju naszej kosodrze-
winy, w końcu idzie się już tylko 
wśród kamieni i skał. W Kibo jest 
baza i w nocy ok. 22 rozpoczyna 
się wejście na szczyt, by rano zna-
leźć się na wierzchołku.

w górę i w dół
– Aby wejść na Kilimandżaro nie 
są potrzebne umiejętności alpi-
nistyczne, jednak podejście nie 

jest łatwe. Trzeba pokonywać bar-
dzo strome odcinki, jest zimno 
i choć świeci słońce temperatura 
spada czasami do minus 10 stop-
ni, a przy silnym wietrze tempe-
ratura odczuwalna jest jeszcze 
niższa. No i coraz bardziej roz-
rzedzone jest powietrze. Trzeba 
bardzo dużo pić wody, 3-4 litry, 
a nawet więcej. Brzuch ma się jak 
balon, co chwilę biega się za po-
trzebą. Tabletki na malarię bardzo 
osłabiają organizm, jednak więk-
szość ludzi tabletek nie bierze, 
bo na wysokości 1800 metrów 
praktycznie komarów nie ma. 
Problemem jest ciśnienie na wy-
sokości 4.700 m npm – jest o po-
łowę mniejsze niż na nizinach. 
Każdy krok, każdy wysiłek był 
dla mnie podwójnie odczuwal-
ny. Po dwóch godzinach marszu 
w drodze z Kibo nagle zasłabłem. 
Na dodatek nie miałem właści-
wie dobranych rękawic i jednej 
w ogóle nie mogłem założyć. Ręce 
zaczęły drętwieć….

wyprawa numer 2 i 3
I Henryk Pogoda musiał dać 
za wygraną. Po roku jednak 
znów postanowił spróbować, 
bo – jak mówi – góra złapała go 
w swoje szpony. Wziął kredyt 
na wyjazd i we wrześniu 2019 
roku w 6-osobowej grupie do-
tarł do Horombo. Znów ta sama 
historia – osłabienie, wręcz wy-
czerpanie i powrót. Po raz trze-
ci wyruszył na Kilimandżaro 
po „epidemicznym roku 2020”, 
czyli w 2021 roku.

– Tym razem było nas dwóch 
plus dwóch przewodników. 
Umówiłem się z jednym z nich, 
że na odcinek prowadzący 
na szczyt wyruszymy trzy godzi-
ny wcześniej niż mój kolega. Pod-
czas tej trzeciej wyprawy pojawił 
się jednak nieoczekiwanie silny 
ból w plecach. Początkowo wy-
starczyło na chwilę odpocząć, po-
łożyć się i szybko mijał. Jednak im 
wyżej, tym ból się nasilał. Prze-
wodnik wziął mój plecak pod-

ręczny z wodą i przekąskami. Nic 
już nie niosłem, a mimo to było 
bardzo ciężko, ból nie ustępo-
wał. Jak się potem dowiedziałem 
od lekarza, był on spowodowany 
chorobą wysokościową.

cztery lata treningów
Pan Henryk nie zrezygnował 
i w tym roku po raz czwarty po-
jechał do Tanzanii. Szedł sam, 
w towarzystwie kucharza oraz 
tragarzy, którzy nieśli butlę gazo-
wą, żywność i bagaż. Do poszcze-
gólnych baz wyruszali wcześniej, 
by wszystko przygotować.

– Ja szedłem z moim prze-
wodnikiem. Tę drogę znałem już 
doskonale, żartowałem, że sam 
mógłbym nim być… Powyżej 
3000 m znów pojawił się ostry 
ból w plecach. Byłem załamany, 
bo wiedziałem, że jak zawrócę, 
więcej na Kilimandżaro już nie 
pojadę. Pomijając już kwestie fi-
nansowe, nie wyobrażałem sobie, 
że będę musiał ponownie przejść 
tyle treningowych kilometrów. 
Bo warto wiedzieć, że przez lata 
między wyprawami chodziłem 
w okolicach Tychów i po górach 
– najpierw co drugi dzień, potem 
codziennie, najpierw krótsze dy-
stanse, a potem coraz dłuższe. By-
wały dni, że szedłem 8-10 godzin 
dziennie non stop, bez odpoczyn-
ku. Wolno, bo wolno, ale cały czas 
do przodu. Zrobienie tego w ko-
lejnym roku, wydawało mi się po-
nad siły.

gillman’s Point
Tymczasem w drodze z Horom-
bo ból się nasilał z każdym kro-
kiem i w końcu Henryk Pogoda 
postanowił zrezygnować. Prze-
wodnik powiadomił bazę i rano 
miał przyjechać samochód tere-
nowy…

– Jednak rankiem ból ustą-
pił i czułem się nieźle. Mówię 
do przewodnika, że idziemy. Ucie-
szył się, wziął mój plecak i doszli-
śmy do bazy Kibo i po odpoczyn-
ku, około godz. 22 rozpoczęliśmy 

szczyt mArzeń
trudno poWiedzieć ilu tyszan WeszŁo na kiliMandżaro, ALE HENRyK POGODA Z PEWNOŚcIą JEST Z NIcH NAJSTARSZy.

W Tengeru było największe polskie osiedle w Afryce. W latach  1942-52 mieszkało w nim około 
5 tysięcy Polaków deportowanych w latach 1940–1941 ze Związku Sowieckiego

Henryk Pogoda na trasie Marangu, prowadzącej na szczyt widocznego na horyzoncie wierzchołka Kilimandżaro. 
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Ścieżka 
na parkingU?
chodzi mi o powstającą ścieżkę 
rowerową wzdłuż ulicy bałuckiego. 
powstaje ona w miejscu, gdzie 
mieszkańcy ulic bałuckiego 
i bema od lat parkują swoje 
samochody. miejsc parkingowych 
jest u nas zdecydowanie za mało, 
to na dokładkę ktoś wymyślił 
ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy, 
mimo że przylegający chodnik jest 
na tyle szeroki i mało uczęszczany, 
że bez problemu można było go 
podzielić na część dla cyklistów 
i pieszych. rozumiem, że tychy 
chcą być jak najbardziej eko 
i dlatego zachęcają do przesiadki 
na rower, ale likwidacja miejsc 
parkingowych nie sprawi, że nagle 
wszyscy zaczną pedałować. tym 
bardziej, że rozsądne rozwiązanie 
nieistniejącej ścieżki leży 
po drugiej stronie krawężnika 
– na szerokim chodniku. poza tym 
ścieżka jest malowana „na raty”, 
ponieważ stoją tam zaparkowane 
samochody, natomiast już teraz 
widać, że ewidentnie ma być 
puszczona wzdłuż ulicy pod prąd, 
likwidując tym samym możliwość 
parkowania samochodów. jest 
to ok. 20-30 miejsc parkingowych. 
co prawda nie pojawił się 
jeszcze znak zakazu postoju, ale 

myślę, że to tylko kwestia czasu. 
od lat na naszej ulicy mzuim 
uprzykrza życie zmotoryzowanym 
mieszkańcom. najpierw narzucili 
opłatę parkingową, oferując 
płatne karty mieszkańców, 
a teraz zabierają kolejne miejsca 
parkingowe, których u nas i tak 
już na ulicy brakuje, nie oferując 
w zamian żadnej alternatywy. 
wieczorami nie ma gdzie postawić 
auta, ponieważ wszystkie miejsca, 
nawet te płatne w ciągu dnia, 
są pozajmowane. dlaczego 
ktoś postanowił zrobić tutaj 
ścieżkę rowerową mimo, iż 
przejeżdżających tędy w ciągu 
tygodnia rowerzystów można 
policzyć na palcach jednej ręki, 
a jak już jadą to i tak korzystają 
bez najmniejszych problemów 
z chodnika.
ODPOWiaDa aGNieSZKa Ki-
jaS, RZecZNiK miejSKieGO 
ZaRZąDu ulic i mOStóW: 
– Na wstępie zaznaczam, że w re-
jonie skrzyżowań (także tych z ul. 
Bałuckiego) postój był i jest zabro-
niony. Na pozostałym odcinku ul. 
Bałuckiego odbywa się on zgod-
nie z ogólnymi zasadami Ustawy 
„Prawo o ruchu drogowym”, tak 
jak ma to miejsce dotychczas. Za-
pewniam też, że nie budujemy tam 
ścieżki rowerowej. Zmieniamy na-
tomiast organizację ruchu i wpro-
wadzamy kontraruch na istnieją-
cej jezdni. Dzięki temu rowerzysta 

w świetle prawa będzie mógł jechać 
pod prąd. Takie rozwiązania syste-
matycznie wprowadzamy na dro-
gach jednokierunkowych naszego 
miasta, głównie po to, by promo-
wać rower, jako jeden z podstawo-
wych środków transportu. To je-
den z postulatów wprowadzonej 
w Tychach polityki mobilności. 
Chodzi m.in. o zmianę zachowań 
komunikacyjnych w podróżach 
wewnątrz miasta i na zewnątrz, 
aby jeszcze bardziej zwiększyć 
udział innych środków transpor-
tu niż samochód. Dokument za-
kłada, że we wszelkich podróżach 
to transport zbiorowy, rowerowy 
czy pieszy powinien być pierw-
szym wyborem mieszkańców.

Oczywiście mamy świado-
mość, że na osiedlach B i C wy-
stępuje deficyt miejsc postojo-
wych. Wiąże się to ze znacznym 
wzrostem wskaźnika motoryza-
cji w ciągu ostatnich lat – na ko-
niec 2021 roku w Tychach zare-
jestrowano aż 111.000 pojazdów. 
Przeciążenie systemu drogowego 
występuje w wielu miastach. Nie 
ma możliwości, ani finansowych, 
ani terenowych, by sprostać takie-
mu obciążeniu ruchem i wybudo-
wać dostateczną liczbę miejsc po-
stojowych. Dlatego tak istotne jest 
zachowanie równowagi i koniecz-
ności tworzenia stref przyjaznych 
pieszym i rowerzystom m.in. po-
przez budowę gęstej sieci ciągów 

pieszych i dróg  rowerowych, czy 
wzmacnianie roli transportu pub-
licznego. ls ●

gdzie Była 
orkiestra?
napisaliście ostatnio o wydarzeniu 
„orkiestra w miasto” teatru 
rozrywki, które to, według 
podanych informacji, miało się 
odbyć 27 sierpnia o godzinie 12 
w paprocanach oraz o 14 na placu 
baczyńskiego. w paprocanach 
nie byłem, ale swoje odczekałem 
na placu baczyńskiego, 
bezowocnie. bardzo proszę 
o wyjaśnienie, dlaczego nas 
czytelników wprowadzaliście 
w błąd.
ODPOWiaDa maciej PeZDeK 
Z teatRu ROZRyWKi: – Bar-
dzo przepraszam za nieporo-
zumienie. Informacja prasowa, 
którą przygotowaliśmy zawierała 
błąd, którego nikt nie wychwycił. 
W Tychach faktycznie zagraliśmy 
dwa koncerty, ale o godz. 12 by-
liśmy na placu Baczyńskiego, zaś 
o godz. 14 w Paprocanach. Jeszcze 
raz przepraszam za zamieszanie. 
Mam nadzieję, że jeszcze w Ty-
chach zawitamy z naszą orkie-
strą i wtedy dopilnujemy, żeby 
o żadnym błędzie w informacji 
nie było mowy. kp ●

atak szczytowy. Kiedy jednak za-
cząłem się ubierać spostrzegłem, 
że w plecaku nie mam bielizny ter-
micznej i rękawic! Ktoś je po pro-
stu „zawinął”. Może któryś z tra-
garzy? Mówię: trudno…

wspomnienie o Dobie
– Chwilami trudno mi było od-
gonić od siebie myśl o słynnym 
naszym podróżniku Aleksandrze 
Dobie, który rok wcześniej zmarł 
na Kilimandżaro. Wyszedł na kra-
wędź wulkanu i w pewnym mo-
mencie zatrzymał się i poprosił 
o chwilę czasu. Potem osunął się 
i zmarł. Miał tyle samo lat co ja… 
Mój przewodnik i tragarze, któ-
rzy zostali z nami znali tę histo-
rię i byli chyba bardziej zdener-
wowani niż ja. Po godzinie znów 
zaczęły się bóle pleców. Wziąłem 
kilka silnych tabletek przeciwbó-
lowych, robiliśmy postoje, dużo 
piłem. Moi „asekuranci” przy-
bliżyli się do mnie tego stop-
nia, że szli tuż przy mnie – krok 
w krok. Bali się, że zasłabnę, albo 
się wywrócę i uderzę głową w ska-
łę… Ale mnie to przeszkadzało, 
więc odwróciłem się i krzykną-
łem: „Chcecie mnie wepchnąć 
na tę górę?” Wystraszyli się chyba, 
bo odskoczyli. Spoglądali potem 
na mnie, jakby sprawdzając, czy 
w tym rozrzedzonym powietrzu 
nie dostałem jakiegoś bzika. Róż-
nie może być… W pewnym mo-
mencie mój przewodnik pokazał 
ręką i krzyknął Gillman’s Point! 
I tak weszliśmy na grań! To był 
mój szczyt, szczyt moich marzeń 
i możliwości.

certyfikat i inne atrakcje
Niemal natychmiast zaczęli-
śmy schodzić do Kibo, a potem 
do Horombo, gdzie odpocząłem 
dłużej i doszedłem do siebie. 
W hotelu otrzymałem certyfikat 
wejścia na Gillman’s Point, z cze-
go jestem bardzo dumny. Naj-
wyższej położona część krateru 
Kilimandżaro – Uhuru Peak jest 
na wysokości 5895 m n.p.m. Za-
brakło mi do niego raptem 200 m, 
co w tamtych warunkach ozna-
cza 1,5 godziny marszu. Niby 
niewiele, ale biorąc pod uwa-
gę, jak mój organizm reagował 
na wysokość, zmiany ciśnienia 
i zmęczenie – był już poza moim 
zasięgiem. Podróże na Kiliman-
dżaro przyniosły także wiele in-

nych wrażeń, bo jest to miejsce 
po prostu niezwykłe. Setki ludzi 
żyje z tej góry – hotele, restaura-
cje, dziesiątki tragarzy, kucharzy, 
przewodników, biura turystyczne. 
Oferują wycieczki do Parku Na-
rodowego, na safari, nad jezioro 
Tanganika, na przepiękny Zan-
zibar. Byliśmy w wiosce, w któ-
rej każdy może zerwać, uprażyć 
i zmielić, a właściwie rozbić zia-
renka kawy, a potem ją ugoto-
wać. Odwiedziliśmy miejscową 
szkołę, kupiliśmy i podarowali-
śmy dzieciom piłkę. Mnie nato-
miast szczególnie zainteresowała 
historia Polaków, którzy w czasie 
drugiej wojny światowej znaleźli 
się pod Kilimandżaro.

cmentarz wygnańców
W niewielkiej miejscowości Ten-
geru, na północy Tanzanii, znaj-
duje się Cmentarz Wygnańców 
Polskich. Zostali deportowani 
w latach 1940–1941 ze Związku 
Sowieckiego, a po zawarciu ukła-
du Sikorski-Majski w lipcu 1941 r. 
dotarli przez Iran i Indie do Afry-
ki. Tengeru było największym 
polskim osiedlem w Afryce, leżą-
cym na terenie ówczesnej Tanga-
niki. W latach 1942-52 mieszkało 
w nim około 5 tysięcy Polaków. 
Powstały tutaj kościół, synago-
ga i cerkiew, działało kino, teatr 
i różne świetlice. Dzieci i mło-
dzież chodzili do szkół podsta-
wowych i średnich. Ostatnia Pol-
ka została pochowana tu w 2007, 
zaś ostatni Polak, Edward Wójto-
wicz – w 2015.

– Zaimponowała mi pamięć 
o naszych rodakach i to jak 
ten cmentarz jest zadbany. Jest 
tam opiekun grobów, który na-
prawdę bardzo się stara, jest tez 
księga pamiątkowa… To miej-
sce zrobiło na mnie duże wra-
żenie – po raz pierwszy widzia-
łem na jednym cmentarzu groby 
katolików, prawosławnych i Ży-
dów oznaczone różnymi sym-
bolami religijnymi, ale z polski-
mi nazwiskami. W tym osiedlu, 
w sercu Afryki, żyli razem lu-
dzie różnych wyznań, obycza-
jów, poglądów. I spoczywają 
na jednym cmentarzu. Pocho-
wano tu około 150 osób. Każdy, 
kto wybierze się na Kilimandża-
ro, powinien koniecznie odwie-
dzić to miejsce.
leszek sobieraj ●

Pan Henryk ze swoim przewodnikiem Charles’em. 

czytelnicy pytają

„Orkiestra w miasto” zagrała w Paprocanach i na placu Baczyńskiego, 
jednak w innych godzinach niż podał organizator wydarzenia.

Na ul. Bałuckiego kontraruch dla rowerów wyznaczony został wzdłuż 
chodnika, ale w miejscu, gdzie mieszkańcy parkują samochody. 
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14 Września, środa
godz. 17 – LAbORATORIum PANA KOR-
KA: „brrr… bardzo zimno, minus 196 
stopni c!” – warsztaty fizyczne dla dzieci 
(Klub mcK urbanowice, ul. Przejazdo-
wa 8)
godz. 18 – TuRy KuLTuRy: spotkanie 
z Olgą bończyk (mbP mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)

15 Września, czwartek
godz. 9.30, 11 i 12.30 – „O! ” – spek-
takl dla najmłodszych dzieci w wyk. ko-
lektywu NAJNAJlepiej (Pasaż Kultury An-
dromeda, pl. baczyńskiego)
godz. 17 – SZTuKA X muZy – projekcja 
filmu „West Side Story” (mbP mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – PORTRETy LITERAcKIE 
– spotkanie z Krystyną mirek (mbP filia 
nr 18, ul. Konfederatów barskich 17-19)

16 Września, piątek
godz. 9.30, 11 i 12.30 – „O! ” – spek-
takl dla najmłodszych dzieci w wyk. ko-
lektywu NAJNAJlepiej (Pasaż Kultury An-
dromeda, pl. baczyńskiego)

17 Września, sobota
godz. 11 – POZNAJ STADION mIEJ-
SKI i Tyską Galerię Sportu – zwiedzanie 

z przewodnikiem (Tyska Galeria Sportu, 
ul. Edukacji 7)
godz. 15 i 17 – „O!” – spektakl dla naj-
młodszych dzieci w wyk. kolektywu NAJ-
NAJlepiej (Pasaż Kultury Andromeda, 
pl. baczyńskiego)
godz. 17 – fORTEPIAN PLENEROWy: 
„muzyka filmowa i standardy jazzowe” 
– koncert fortepianowy Andrzeja Schnei-
dera (pl. baczyńskiego)
godz. 18 – ScENA KONESERA: „Kobieta 
i życie” – spektakl w wyk. Teatru WARSa-
wy (Teatr mały, ul. Hlonda 1)
godz. 19 – mIcHAł PEPOL & KORA 
– koncert niewydanych utworów Kory 
w wersji na wiolonczelę (mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 21 – NOc TEATRóW GZm – noc-
ne zwiedzanie Teatru małego (Teatr mały, 
ul. Hlonda 1)

18 Września, niedziela
godz. 15 – PIKNIK RODZINNy bł. Karoli-
ny – festyn, w tym koncert Damiana Ho-
leckiego z zespołem (parafia bł. Karoliny, 
ul. Tischnera 50)
godz. 15.15 – fESTyN W DZIEKNIcy 
mąKOłOWIEc – festyn rodzinny, w tym 
koncerty zespołu AQuartet oraz Elżbie-
ty Adamiak z zespołem (parafia św. Ojca 
Pio, ul. Przepiórek 50)

godz. 16 i 19.30 – „PRZyGODA 
Z OGRODNIKIEm” – spektakl komedio-
wy z udziałem m.in. Anny muchy, Anny 
Korcz, bogdana Kalusa i in. (Teatr mały, 
ul. Hlonda 1)

19 Września, poniedziałek
godz. 18 – ANDROmEDA – KINO, JA-
KIE ZNAmy – projekcja filmu „chiara” 
(Pasaż Kultury Andromeda, pl. baczyń-
skiego)

18 Września, 16 i 19.30: „przy-
goda z ogrodnikieM” – spek-
takl koMedioWy, teatr MaŁy
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z n a j d z i e c i e  n a s  W  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

æ  Targowisko Miejskie
æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10
æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1
æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1
æ WBU Balbina, ul. Barona 30
æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6
æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b
æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134
æ Dworzec PKP
æ  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

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
Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176
Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474
Elektryk. Tel. 504 877 825

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

Sprzątanie piwnic, ogródków, domów 
tel.691 577 335

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

praca:

Zapraszamy do współpracy kierowców z 
własnym samochodem w firmie taksów-
karskiej CITY TAXI tel: 513 057 209

Przyjmę krawcową, może być emerytka 
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? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100  
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Nowo budowane osiedle „Stary Browar” 
w Sosnowcu Zagórze. Mieszkania od 32 
m2 do 93 m2, cena od 6.700 zł/m2, nie 
płacisz 2% PCC, 0% prowizji. Zapraszamy 
do biura sprzedaży www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy, os. C 36 m2, 2 pokoje, niski blok, 2 
piętro, w pełni wyremontowane i urzą-
dzone - do wprowadzenia, cena 290.000 
zł, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. G 36,8 m2, 2 pokoje, niski blok, 
2 piętro, po generalnym remoncie, cena 
270.000 zł, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl
Tychy os.H 2 pokoje, 3 piętro 44,55m2, 
z balkonem, do remontu/odświeżenia 
cena 249.000 zł tel 728 713 101 www.
ASTON.com.pl
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

autoreklama

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

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

|||| tWoje tychy 13 Września 202212



www.tychy.pl

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

Tychy os.B 3 pokoje, 3 piętro 63 m2, z bal-
konem, do wprowadzenia, cena 359.000 
zł tel 728 713 101 www.ASTON.com.pl

Tychy, os. R, ul. Skalna 89, do sprzedaży 
3 pokojowe mieszkanie o pow. 70 m2 z 
komórką lokatorską, tarasem 12 m2 i ga-
rażem podziemnym (dodatkowo płatne),  
na I p. w niskim bloku w apartamentowcu 
z windą, cena 570 000 zł.  www.ASTON.
com.pl 519-595-674

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

Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2, działka nie jest budowlana – te-
reny zielone, blisko lasu, cena 100 zł/m2 
www.ASTON.com.pl 728-713-101

Tychy Wilkowyje działka 797 m2, pod za-
budowę wielorodzinną, blisko lasu, cena 
300.000 zł netto + VAT www.ASTON.com.
pl 519-595-674

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

Miedźna Frydek działka 1051 m2, super 
miejsce, blisko lasu, cena 89.335 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101
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 masażu Dyplomowany fizjotera-
peuta  512-375 -741

Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 
Najtaniej i najbardziej dostępnie na 
mieście!

transport:

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

Transport BUS 9 osób (imprezy okolicz-
nościowe, pogrzeby, dyskoteki itp. 691 
577 335

kupię / sprzedaM:

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

inne:

autoreklama

autoreklama

ważne telefony miejskie

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

reklama

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

ul. Barona 30 

lokal nr 320 II p  powierzchnia   23,10m2 

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna

Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go do 
prowadzenia danej działalności - na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu  28 września 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy 
al. Niepodległości  49 - o godz. 9.10

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.

Stawka wyjściowa do przetargu wynosi  27,00 zł/m2 

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł

Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia  27 września 2022 r.  przelewem na 
konto nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A  / w przypadku przegrania przetargu 
kwota ta podlega zwrotowi/

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 27 września 2022r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

	oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych

	deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty  podpisania 
umowy najmu

	oświadczeniem o braku zaległości czynszowych  

	oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu  
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a  w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,

	dowodem wpłaty wadium.

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

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

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

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

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

komunikat

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA TYCHY
Działając na podstawie art. 49 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., 
poz. 753 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 
176), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA TYCHY ZAWIADAMIA
Na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy wywieszone zostało 
ogłoszenie o przyjętym jako dowód w sprawie operacie szacunkowym określającym wartość 
rynkową prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4763/85 o pow. 0,0060 
ha (wydzielona z działki nr 1116/85) położona przy południowej stronie ronda znajdującego 
przy Centrum Handlowym Gemini Park Tychy i po wschodniej części ul. Beskidzkiej w dzielnicy 
Paprocany, przejęta przez Gminę Tychy w związku z realizacją inwestycji drogowej pn.: „Budo-
wa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego w Tychach 
oraz przebudowa ul. Targiela.”
Ogłoszenie to uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. 
od 13 września 2022 roku do 27 września 2022 roku.
Znak Sprawy: GGN.6833.1.2022.DZ
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
 mgr Igor Śmietański

komunikat
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reklama

iNFORmatOR KiBica

hOKej. phl: 13.09 GKS 
Tychy – Podhale Nowy Targ 
(godz. 18), 16.09 GKS Tychy – 
GKS Katowice (17), 18.09 GKS 
Tychy – unia Oświęcim (17).
PiłKa NOżNa. i liga: 17.09 
GKS Katowice – GKS Tychy 
(17.30), iV liga: 17.09 Orzeł 
łękawica – GKS II Tychy 
(20.30), liga okręgowa: 17.09 
bestwina – OKS Zet Tychy (16), 
17.09 Stal bielsko – JuWe Ja-
roszowice (16), klasa a: 17.09 
czapla Kryry – Siódemka Ty-
chy (16), 17.09 LKS frydek – 
Ogrodnik cielmice (16), klasa 
b: 17.09 Nadwiślan Góra – 
czułowianka Tychy (16), 18.09 
JuWe II Jaroszowice – Polonia 
międzyrzecze (13).
iii liga kobiet: 17.09 GKS 
Tychy – czarni II Sosnowiec 
(16). ls ●

Przed meczem z Odrą Opole działacze Tyskiego Sportu zaprosili kibiców, głównie najmłodszych, 
na „Trójkolorowy piątek” – piknik rekreacyjno-sportowy. Przed stadionem powstało miasteczko 
hokejowe, w którym kibice mieli okazję zagrać z ekipą hokejową w unihokeja, porozmawiać, zrobić 
sobie wspólne zdjęcie, zdobyć autografy. Dla dzieci przygotowano wiele konkursów i zabaw, były 
bańki mydlane, dmuchańce  i piankowe… fryzury. Odbyła się też prezentacja piłkarskiego zespołu 
kobiecego – połączonych ekip GKS i Polonii. Na stadionie otwarto sektor rodzinny, a w przerwie 
meczu GKS – Odra zaprezentowała się hokejowa drużyna GKS Tychy.

przed MeczeM z odrą 
podopieczni trenera 
doMinika noWaka Mieli 
jeden cel – zMazać 
plaMę jaką pozostaWili 
po sobie W Meczach 
z bydgoskiM zaWiszą 
W pucharze polski 
i klęsce 0:5 W gdyni 
z arką. po golach 
Wiktora żytka i patryka 
Mikity udaŁo zWyciężyć 
i dopisać kolejne trzy 
punkty W ligoWej 
tabeli.

Spotkanie z większym animuszem 
rozpoczęli gospodarze. Piłkarze 
GKS Tychy od początku narzucili 
swoje warunki gościom z Opo-
la. W pierwszej połowie groźnie 
na bramkę Kalinowskiego ude-
rzał Machowski po indywidual-
nym rajdzie. Szczęścia próbował 
także Mikita, jednak jego strzał 
został zablokowany. Po dośrod-
kowaniu Domíngueza z rzutu 
wolnego, wynik meczu chciał 
zmienić Nedić. Piłka odbiła się 
jednak od murawy i wylecia-
ła poza bramkę strzeżoną przez 
Dominika Kalinowskiego. Przez 
pierwszą połowę tyszanie przewa-
żali i byli drużyną lepszą od swo-

ich rywali, ale zabrakło kropki 
nad „i”, czyli bramki.

Po przerwie początkowo lepiej 
prezentowali się piłkarze gości. Ty-
szanie przeszli do defensywy, ale 
groźnie kontratakowali. W 51. 
minucie spotkania kapitalne do-
środkowanie Antonio Domíngue-
za z rzutu wolnego strzałem głową 
na bramkę zamienił Wiktor Żytek. 
Po stracie bramki, piłkarze Odry 
natychmiast ruszyli do odrabiania 
strat. W 57. minucie jeden z ata-
ków gości skończył na poprzeczce 
bramki strzeżonej przez Jałochę. 
W 60. minucie groźnie uderzał Ja-
kub Szrek. Ataki Odry nie ustawa-
ły, ale dobrze zorganizowana obro-
na tyszan nie pozwalała na zbyt 
wiele. Podopieczni trenera Nowa-
ka groźnie kontratakowali. W 72. 
minucie piłkarze Odry domaga-
li się odgwizdania rzutu karne-
go, jednak arbiter spotkania pod-
jął inną decyzję... W 80. minucie 
spotkania na 2:0 podwyższył Pa-
tryk Mikita. Tak więc tyskiej eki-
pie udało się przełamać strzelecką 
niemoc i wygrać mecz.
GKS tychy – ODRa OPOle 
2:0 (0:0). Gole: Żytek (51’), Mi-
kita (80’).
GKS tychy: Jałocha – Szymura, 
Nedić, Buchta – Machowski, Bie-

gański, Żytek, Połap – Czyżycki 
(74’ Kozina), Domínguez (81’ Ja-
roch) – Mikita (90’ Kargulewicz). 
Żółte kartki: Mikita, Połap.

W pozostałych meczach 10. ko-
lejki: Ruch – Zagłębie 2:0, Skra – 
Arka 1:2, Stal – Wisła 2:1, Łęczna 
– Katowice 2:2, ŁKS – Termalica 
1:1, Puszcza – Sandecja 5:2, Choj-
niczanka – Podbeskidzie 2:3.

Mecz Chrobrego z Resovią od-
był się po zamknięciu tego nume-
ru „TT”.
arkadiusz dęboWski ●

i liga
1. Ruch 10 21 14-7
2. Arka 10 20 16-7
3. Puszcza 10 20 15-11
4. łKS łódź 10 19 14-10
5. Termalica 10 16 16-13
6. Wisła 10 16 14-11
7. GKS Katowice 10 15 13-10
8. Podbeskidzie 10 15 11-13
9. Stal 10 14 17-13
10. GKS tychy 10 14 16-15
11. Zagłębie 10 14 10-10
12. Skra 10 14 8-10
13. chrobry 9 13 13-14
14. chojniczanka 10 10 13-17
15. łęczna 10 7 13-15
16. Odra 10 7 11-20
17. Sandecja 10 6 6-17
18. Resovia 9 4 6-13

W meczu szóstej kolejki IV ligi 
podopieczni Jarosława Zadylaka 
zremisowali ze Spójnią Landek 
2:2. To czwarty remis tyskiej re-
zerwy w 6 dotychczasowych me-
czach.

Tyszanie pierwsi stracili gola 
w 28 min., po trafieniu Karo-
la Lewandowskiego, jednak po-
trzebowali zaledwie dwóch mi-
nut, by Konrad Pipia kapitalnym 
strzałem z rzutu wolnego posłał 
piłkę w samo okienko bramki 
rywali. Po pięciu minutach dru-
giej połowy goście znów objęli 
prowadzenie, a na listę strzel-
ców ponownie wpisał się Le-
wandowski. Wynik meczu usta-
lił Kamil Kargulewicz z tym, 
że w dość dziwnych okolicznoś-

ciach. Zmierzająca na aut pił-
ka odbiła się od… chorągiewki 
w rogu boiska i wróciła na pole 
gry do jednego z zawodników 
GKS. Wystarczyło podanie 
do Kargulewicza, który przed 
bramką Spójni zachował zimną 
krew i celnie uderzył.
GKS ii tychy – SPójNia laN-
DeK 2:2 (1:1). Bramki: 30’ Pipia, 
67’ Kargulewicz.
GKS ii tychy: Dana – Zarębski 
(56’ Zarębski), Żelazowski, Ploch, 
Kargulewicz, Pipia, Orliński (85’ 
Kacprowski), Kopczyk, Jaroch, 
Rabiej, Malec.

GKS II Tychy zajmuje 10. miej-
sce z 7 punktami w 6 meczach. 
Liderem jest MRKS Czechowice 
– 16 pkt. ls ●

Hokeiści GKS Tychy zaczęli sezon 
od zwycięstwa, pokonując w Sos-
nowcu Zagłębie 3:1.

Zaczęło się obiecująco dla 
Trójkolorowych, bowiem w 9 
minucie Szymon Marzec celnie 
podał do Mateusza Ubowskie-
go. Po jego strzale krążek wpadł 
do bramki między parkanami 
bramkarza Zagłębia. Kilka okazji 
tyszan w tej tercji nie przyniosło 
zmiany rezultatu. Podobnie było 
w drugiej odsłonie, w której pod-
opieczni Andreja Sidorenki grali 
w podwójnej i pojedynczej prze-

wadze. Dla odmiany – kilka razy 
groźniej zaatakowali gospodarze. 
W drugiej minucie ostatniej od-
słony na ławkę kar odesłany zo-
stał Radosław Galant i grają-
cy w przewadze sosnowiczanie 
skorzystali z okazji – po skutecz-
nym rozegraniu zamka, Nikita 
Bucenko pokonał Tomasa Fuci-
ka. Tyszanie zerwali się do ata-
ku, jednak dopiero w końcówce 
spotkania przechylili szalę zwy-
cięstwa na swoją stronę. W 58 
min. Galant pierwszy skierował 
krążek do siatki (GKS grał wów-

czas w przewadze), a 40 sekund 
później wynik meczu ustalił Ja-
kub Bukowski, po akcji z Fili-
pem Komorskim i Christianem 
Mroczkowskim.
ZaGłęBie SOSNOWiec – GKS 
tychy 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). Bramki: 
Ubowski, Galant, Bukowski.
GKS tychy: Fucík – Bizacki, Ka-
skinen; Sedivy, Komorski, Mrocz-
kowski – Jaśkiewicz, Bagin; Bu-
kowski, Galant, Jeziorski – Ciura, 
Pociecha; Szturc, Boivin, Wróbel 
– Sobecki, Younan; Marzec, Sta-
rzyński, Ubowski. ls ●

wygrAnA 
nA PrzełAmAnie
po porażce W pucharze polski I KLęScE 0:5 W mEcZu Z ARKą, PIłKARZE GKS SIęGNęLI 
PO KOmPLET PuNKTóW W SPOTKANIu Z ODRą OPOLE.

W iV lidze

remis rezerwy

komplet punktów w meczu z Zagłębiem

zaczęli od zwycięstwa
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GKS wygrał w piątek, ale w tym sezonie to dopiero drugie zwycięstwo drużyny na własnym stadionie.
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panna 23.Viii-22.iX
Księżyc pomoże ci postawić na swoim 
i urządzić świat tak, jak chcesz. Odniesiesz 
sukces.

Waga 23.iX-23.X
Poznasz kogoś o otwartym umyśle i szerokich 
horyzontach. Korzystaj z jego wiedzy.

skorpion 24.X-21.Xi
Jeżeli podejrzewasz, że jesteś wykorzystywany, 
to masz rację. Ktoś ewidentne chce Tobą 
manipulować.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Koziorożec sprzeda ci bardzo ważne 
informacje. W pracy bezowocnie stracisz 
mnóstwo energii.

koziorożec 22.Xii-19.i
Gwiazdy nie ułatwią ci podjęcia decyzji. Staraj się 
dokładnie analizować za i przeciw.

Wodnik 20.i-18.ii
Twoje pomysły zawodowe padną na podatny 
grunt. Na horyzoncie pojawią się niespodziewane 
pieniądze.

ryby 19.ii-20.iii
Ten tydzień przyniesie ci rewolucyjne pomysły. 
To doskonały moment, by wziąć się do tego 
wszystkiego, co odkładałeś.

baran 21.iii-20.iV
Atmosfera w firmie będzie daleka od sielanki. bądź 
czujny, gdyż ktoś ze współpracowników chce ci 
zaszkodzić.

byk 21.iV-21.V
mars obudzi w Tobie instynkt myśliwego. Jeśli udasz 
się na miłosne łowy, wrócisz z dorodną zdobyczą.

bliŹnięta 22.V-20.Vi
Nie oglądaj się za siebie! Gwiazdy szykują dla 
ciebie nowe drogi i znajomości. Zasłużysz sobie 
na podziw bliskich.

rak 21.Vi-22.Vii
Zainteresuj się bardziej swoją pracą, zamiast 
surfować po Internecie. Jeśli szukasz nowego 
zajęcia, to jest dobry moment.

leW 23.Vii-22.Viii
malejący Księżyc napełni cię optymizmem 
i zapewni miłe chwile w ramionach partnera. 
 Wróżka adrasteja tel. 692 893 871

krzyżówka z hasłem sUdokU

Ley nad Bzur

Afrykaskie łowy
Gra pod
koszem

Artur,
skakał
wzwy

Forma do
pieczenia

Mona we wpa

Cieszy malca

Japoska mata

Antenat,
pradziad

Kto nieustpliwy

Dyskusja
sejmowa

Gall,
autor

kroniki
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Biegnie
midzy
krajami

Gaz
„rekla-
mowy”

Np. gaa

Czarno-
leskie

drzewo

Odcisk
stopy,
lad

Trawa
z ziemi

Fajtłapa

„Sta-
czyk”

Matejki

Opiekun-
ka stolicy

Grecji

Porcja
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France,
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Obu

Patrol
wojska

Praca na
kronie

Rynsztok
inaczej

Głos
prosit
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horoskop

Hasło z krzyżówki nr 772: 
MŻODZI JUŻ W SZKOŁACH.

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.

na torze fabryki fca 
poland, należącej 
do koncernu stellantis, 
rozegrano szóstą 
rundę saMochodoWych 
MistrzostW 
tychóW. dla części 
zaWodnikóW to byŁa 
okazja do treningu 
przed silesia rally 
sprinteM – zaWodaMi 
toWarzyszącyMi 
rajdoWi śląska, 
najWiększej 
MotorsportoWej 
iMprezy W regionie.

Najlepszy czas szóstej rundy 
SMT zanotowali Mateusz Ma-
sełko i Dariusz Murzyn. Załoga 
subaru imprezy zaledwie o 0,83 
s. wyprzedziła na mecie Macie-
ja Sarkę i Rafała Zielińskiego 
(mitsubishi lancer evo 9). Trze-
cie miejsce zajęli Dominik Sarka 
i Marcin Chodór (mitsubishi lan-
cer). Te trzy załogi stanowiły też 
czołówkę klasyfikacji w klasie 4.

Paweł Rączka i Marcin Kale-
ciński (bmw 120ti) byli najszybsza 
załogą w klasyfikacji generalnej 
2WD, triumfowali także w klasie 
RWD. W tej drugiej kategorii wy-
przedzili Michała Parzycha i Pio-
tra Śliwę (bmw e36 318ti) oraz 
Mikołaja Góreckiego i Grzegorza 
Gniadka (bmw e36). W klasie 3. 
najlepsi okazali się Tomasz Smo-
larczyk i Krzysztof Proksa. Załoga 
renault clio zajęła też drugą pozy-
cję w klasyfikacji 2WD. W klasie 

3. podium uzupełnili Wojciech 
Książek i Kamila Szczerba (renault 
clio) oraz Grzegorz Ira i Damian 
Drob (honda civic).

Grzegorz Dobrzański i Ag-
nieszka Dobrzańska (honda civic) 
uzupełnili podium w klasyfikacji 
2WD, wygrywając przy okazji ry-
walizację w klasie 2. Do pierwszej 
trójki w tej kategorii załapali się 
także Romuald Stasik z Grzego-
rzem Pękalą (citroën c2) i Łukasz 
Przybyła z Marcinem Budakiem 
(honda civic). W klasie 1. nie było 
niespodzianek. Łukasz Semik 
i Krzysztof Wadas (fiat seicen-
to) kontynuują swoją niesamo-
witą serię zwycięstw od samego 
początku sezonu. Za ich plecami 
zawody ukończyli Maciej Mołek 

i Marcin Naworol (peugeot 106), 
a na najniższym stopniu podium 
stanęli Delfin Orłowski i Rafał 
Ryś (nissan almera).

W klasie CENTO (fiat cinqu-
ecento i seicento) hat-trick za-
liczyli Grzegorz Mysza i Anna 
Mysza (fiat cinquecento), poko-
nując załogi Miłosza Poręby/Da-
widq Szpyry (fiat cinquecento) 
i Krzysztofa Woźnicy/Grzegorza 
Sielickiego (fiat seicento spor-
ting). Klasę samochodów fran-
cuskich (PPC – peugeot i citro-
ën) wygrali Tomasz Piksa i Marek 
Hohoł (citroën C2 VTS). Za nimi 
uplasowali się Robert Ożóg i Ma-
riusz Kobyliński (citroën C2 VTS) 
oraz Rafał Kulig i Mateusz Jasiń-
ski (citroën C2).

Bartłomiej i Krystyna Gilew-
scy (renault clio sport) trium-
fowali w kategorii Open 2WD. 
Drugie miejsce zajęli Michał Ja-
kubczyk i Tomasz Oleksik (opel 
corsa), a trzecia lokata przypad-
ła załodze Jakub Stryj/Iga Hof-
man (honda civic). Mariusz Ja-
roszewicz i Tymoteusz Zuber 
(volkswagen scirocco gt2) byli 
najszybszą załogą w klasie Re-
tro. W klasie Gość, przezna-
czonej dla zawodników z licen-
cją sportową triumfowali Artur 
Szpak i Piotr Gąstoł (mitsubis-
hi lancer).

Kolejna runda Samochodo-
wych Mistrzostw Tychów odbę-
dzie się 9 października.
oprac. ls ●

PożegnAnie lAtA nA torze
W szóstej eliMinacji SAmOcHODOWycH mISTRZOSTW TycHóW.

Najlepsi kierowcy Samochodowych Mistrzostw Tychów wystartowali w Silesia Rally Sprint w ramach Rajdu Śląska.
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BNie była to udana kolejka spotkań 
dla tyskich drużyn ligi okręgowej. 
Oba nasze zespoły grały z wyżej 
notowanymi rywalami i doznały 
dotkliwych porażek.

OKS Zet Tychy przegrał z wi-
celiderem tabeli KS Międzyrze-
cze. W tych rozgrywkach pod-
opieczni Roberta Balcerowskiego 
rozczarowują. Po wręcz znako-
mitej drugiej części poprzednie-
go sezonu, kiedy to zanotowa-
li imponującą serię zwycięstw, 
teraz nie mogą złapać właści-
wego rytmu – nadal nie wygra-
li meczu, tracą natomiast sporo 
bramek, mimo, iż w defensywę 
wzmocnił doświadczony Mate-
usz Masternak.
OKS Zet tychy – KS mięDZy-
RZecZe 1:5 (1:2).

Przegrał także zespół JUWe Ja-
roszowice z Łąką, choć prowadził 
po golu grającego trenera Grze-
gorza Chrząścika. Jednak rywa-
le jeszcze do przerwy wyrówna-
li, a po zmianie stron – zdobyli 
jeszcze dwa gole.
juWe jaROSZOWice – lKS 
łąKa 1:3 (1:1).

liga okręgoWa
1. Rekord II 6 18 22-8
2. międzyrzecze 6 16 30-9
3. Rotuz 6 14 12-6
4. Pasjonat 6 13 21-11
5. Goczałkowice II 6 13 15-10
6. czarni 6 10 16-16
7. bojszowy 6 9 12-11
8. łąka 6 7 8-15
9. Wilkowice 6 6 8-11
10. jaroszowice 6 5 11-13

11. bestwina 6 5 9-13
12. Iskra 6 5 13-8
13. Wisła 5 4 7-11
14. OKS Zet 6 2 7-18
15. Studzienice 6 2 8-23
16. Stal 5 0 5-21

KlaSa a: Ogrodnik Cielmice 
– LKS Studzionka 1:3, Siódemka 
Tychy – Sokół Wola (20.11). 

Siódemka Tychy zajmuje po 6 
kolejkach 5. miejsce z 11 punk-
tami a Ogrodnik jest 13. miejscu 
z 4 punktami. Prowadzi LKS Stu-
dzionka – 15 punktów.
KlaSa B: Czułowianka – Mi-
zerów 5:0, Niepokorni Orzesze 
– JUWe II Jaroszowice 4:0.

klasa b
1. Warszowice 4 12 18-4
2. brzeźce 4 12 14-7
3. mKS II Lędziny 4 10 17-5
4. Pniówek II 4 9 15-6
5. czułowianka  4 9 14-6
6. czarni 4 5 7-8
7. Nadwiślan 4 4 3-5
8. Niepokorni 4 4 7-10
9. Polonia  4 3 6-13
10. Wisła Wielka 4 3 3-19
11. Gardawice II  4 3 8-12
12. mizerów 4 2 6-14
13. jaroszowice ii 4 2 6-11
14. Wisła mała 4 0 7-11

iii liGa KOBiet: MKS Myszków 
– GKS Tychy 2:1.

Drużyny grupy III mają za sobą 
trzy kolejki. Piłkarski GKS Tychy 
zajmują 8. miejsce z 3 pkt, a pro-
wadzi rezerwa Czarnych Sosno-
wiec – 6 pkt. ls ●

W niższych ligach

porażki zetki i JUwe
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reklama
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