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płynniej nie znaczy szybciej
O bezpieczeństwie ruchu drogowego 
rozmawiamy z dyrektorem MZUiM.

Fatalna seria
Hokeiści GKS przegrali cztery mecze  
z rzędu i osunęli się w dół ligowej tabeli.

głupota liczona w setkach tysięcy
Każdego roku płacimy ciężkie pieniądze  
za naprawę szkód poczynionych przez wandali.6 177
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Z okaZji jubileusZu sZpitala wojewódZkiego i spółki megreZ miasto tychy prZekaZało 50 tysięcy Złotych na Zakup łóżka porodowego.
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Kto mi to 
wytłumaczy?
Po ukazaniu się w tym miejscu poprzednich moich felietonów, otrzyma-
łem drogą mailową i nawet pocztową kilka „ciepłych” listów, w których 
anonimowi autorzy (bo po co się podpisywać pod swoimi poglądami, 
to przecież wymaga odwagi, nieprawdaż) doradzali mi np. emigrację 
do Niemiec oraz tłumaczyli mi dlaczego jestem „idiotą”, „debilem” czy 
innym „komuchem”. Mam nadzieję, że odezwą się i teraz, bo bardzo 
bym chciał, żeby ktoś mi coś wytłumaczył.

Na stronie 7 dzisiejszego wydania „Twoich Tychów” dość obszernie 
piszemy o problemie, który staje się w Tychach, ale z pewnością i w resz-
cie kraju, coraz poważniejszym problemem. O wandalizmie mianowi-
cie. Po lekturze tego artykułu, ale także po wcześniejszych obserwacjach, 
nie mogę pozbyć się pytania: co siedzi w głowach osobników, którzy bez 
żadnego możliwego do pojęcia powodu dokonują zniszczeń tzw. mie-
nia publicznego, czyli de facto naszej (a więc i ich) wspólnej własno-
ści? Jaki cel miał gość, który szedł sobie aleją Niepodległości i piłą rżnął 
na pół dopiero co posadzone drzewka? Za dużo świeżego powietrza jest 
w mieście i tlen produkowany przez te drzewka mu szkodzi? Co chcie-
li osiągnąć idioci, którzy kompletnie zdewastowali toalety w ośrodku 
w Paprocanach? Czyżby uznali, że za sprawą drzwi w kabinie toalety 
jej użytkownicy mogą odczuwać samotność, więc wyrwali je w poczu-
ciu troski o kondycję psychiczną tyszan?

Mogę zrozumieć, że sztuka jest czymś, co wywołuje skrajnie odmien-
ne opinie. Jednemu film, spektakl czy namalowany przez artystę obraz 
może się podobać, innemu nie. Ale czy krytyczny stosunek do dzieła 
sztuki usprawiedliwia jego niszczenie? Jakoś, choć z trudem, mogę zro-
zumieć oblanie farbą rosyjskiego ambasadora, bo można go traktować 
jako przedstawiciela złego Putina, ale czym zawiniły niedźwiadki z ty-
skiego skweru, które zostały podobnie potraktowane przez jakiegoś lo-
kalnego krytyka sztuki?

I ostatni przypadek. Rozumiem, że okolice nowej mariny kajakowej 
nad naszym jeziorem to fantastyczne miejsce spacerów czy spotkań to-
warzyskich. Ale czy popijając sobie w tym miejscu alkohol, trzeba po-
tem rzucać z całych sił w szyby budynku przystani, rozbijając warte 
kilkanaście tysięcy złotych szklane drzwi w drobny mak? Na szczęście 
zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery i być może za wymia-
nę szyb zapłaci ten, kto to zrobił, a nie my wszyscy.

Choć pewności nie mam, bo przypominam sobie, jak dwadzieścia lat 
temu, podczas obrad Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta jeden 
z tyskich funkcjonariuszy opowiadał jak to po jednym z meczów pił-
karskich na starym stadionie przy Edukacji kilku „kibiców” przewróci-
ło w trakcie zamieszek radiowóz. Jako, że akcja została sfotografowa-
na, dość szybko stróże prawa dotarli do sprawców i wezwali ich (wraz 
z rodzicami, bo byli nieletni) na komendę w celu wyjaśnienia. W rolę 
obrońców chuliganów weszli wtedy ich rodziciele, przekonując, że ich 
pociechy… źle się poczuły i – żeby nie zemdleć – oparły się tylko o poli-
cyjny wóz, który, nie wiedzieć czemu, przewrócił się na bok. A w ogóle 
to są grzeczne dzieci i po co się ich czepiać?

Nie czepiajmy się więc. Pozwalajmy wyrywać drzwi, rzucać kamie-
niami w autobusy, malować misie, rżnąć drzewka, kopać w domofony, 
podpalać ławki, ciąć hamaki i okradać rowerowe stacje napraw. Prze-
cież za te szkody my, tyszanie, zapłacimy. Stać nas!

 wieczorek

podopieczne tyskiej 
szkoŁy tańca d way 
oF liFe pokazaŁy 
się z dobrej strony 
na Mistrzostwach 
europy w Macedonii 
póŁnocnej. czeMpionat 
trwaŁ od 8-11 września. 
dla tyskich tancerek 
byŁ to debiut w tej 
Federacji.

W Skopje odbyły się mistrzostwa 
Europy IDO Jazz, Ballet i Modern 
& Contemporary. Awans do re-
prezentacji Polski do tej najwyż-
szej rangi imprezy uzyskały aż 
trzy tyskie tancerki z D Way of 
Life. W kategorii Solo Ballet Re-
pertoire junior nasze miasto re-
prezentowała Maja Cybulska, 
która awansowała do finału i osta-
tecznie uplasowała się na 5. miej-
scu. W kategorii solo Jazz Dance 

Children wysokie 9. miejsce na 47 
tancerek z całej Europy wytańczy-
ła Alicja Jęczmyk. W kategorii 
Jazz Dance Duety miejsce 4. za-
jęły tancerki Lena Ogiela i Alicja 
Jęczmyk. W tej kategorii było aż 
29 duetów. Tancerki awans do tej 
imprezy uzyskały podczas Mi-
strzostw Polski IDO w kwietniu 
i czerwcu. Choreografie przygo-
towały Ewelina Kubot-Łącka, Ad-
rianna Patłaszyńska i Dominika 
Cybulska-Musz.

z pasji do tańca od 10 lat
Stowarzyszenie D Way Of Life 
zostało założone w 2012 roku 
z inicjatywy Dominiki Cybul-
skiej-Musz. Tancerka otworzy-
ła także szkołę tańca o tej samej 
nazwie. Mogą pochwalić się wie-
loma tytułami, szczególnie tymi 
z najcenniejszego kruszcu. – Tań-
czymy już 10 lat tutaj w Tychach. 

Mamy w swoim do-
robku tytuł mistrza 
świata innej federa-
cji WADF (World 
Artistic Dance Fe-
deration) w for-
macji seniorskiej, 
czyli tak naprawdę 
najbardziej presti-
żowej, bo najciężej 
jest utrzymać grupę 
seniorską, czyli tan-
cerzy i tancerek po-
wyżej 17 lat. Dodat-
kowo możemy się 
pochwalić tytułem 
wicemistrzów w Pu-
charze Świata w for-
macji dzieci – mówi 
Dominika Cybulska
-Musz, właścicielka 
D Way of Life.

różnorodność 
stylów
Dla wszystkich tre-
nerek szkoły D Way 
of Life ważne jest, 

aby tancerzy kształcić wieloaspek-
towo – na różnych płaszczyznach 
i w różnych stylach. – Tańczymy 
jazz, modern, showdance i balet. 
Na razie największe sukcesy zy-
skujemy w jazzie i w modernie. 
Balet to jest wyjątkowo trudna 
kategoria. Ale robimy postępy, 
ponieważ Maja uzyskała prawo 
startu w mistrzostwach Europy. 
To jest duży sukces. Mamy świet-
nego szkoleniowca z tańca kla-
sycznego, panią Ewelinę Kubot-
Łącką, ale ona dojeżdża do naszej 
szkoły aż z Kielc i może prowa-
dzić zajęcia tylko dwa razy w ty-
godniu, co mocno utrudnia rywa-
lizację z dziewczynkami ze szkół 
baletowych – opowiada Domini-
ka Cybulska-Musz.

długofalowy proces
Ciężka, mozolna praca u pod-
staw sprawiła, że tancerki z ty-
skiej szkoły zaczęły się liczyć 
nie tylko w Polsce, ale również 
na arenie międzynarodowej. Nie 
przyszło to jednak od razu. – Po-

twierdzenie znajdują moje słowa, 
że to jest długofalowy proces. 
Bo tak naprawdę, zaczynaliśmy 
od małych konkursów, gdzie zaj-
mowaliśmy miejsca na podium. 
Ale z każdym rokiem chcemy 
czegoś więcej. Później przyszły 
starty na mistrzostwach Pol-
ski, ale dopiero na 4-5 mistrzo-
stwach nasza szkoła „zaczęła się 
liczyć”. Teraz jesteśmy na takim 
poziomie, że znajdujemy się za-
wsze w czołówce i rywalki boją 
się nas. Starty naszych tancerzy 
na turniejach rangi mistrzow-
skiej tylko potwierdzają naszą 
ciężką pracę i sprawiają, że suk-
ces z każdym rokiem jest więk-
szy – wieńczy Dominika Cybul-
ska-Musz.

Z nadzieją będziemy wypa-
trywać kolejnych sukcesów pod-
opiecznych tyskiej szkoły tańca. 
Obecnie szkoła rozpoczęła nowy 
sezon i przygotowania do kolej-
nych imprez. Prowadzi także na-
bór do grup tanecznych.
arkadiusz dębowski ●

UdAny AtAk nA eUropę
wysokie Miejsca tyszanek NA TANEcZNycH ME W SKOPjE.

Dominika Cybulska-Musz.

Lena Ogiela i Alicja Jęczmyk 
z 4. miejscem w Europie.
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Podczas gali przede wszystkim 
przypomniano historię szpita-
la oraz zasłużonych pracowni-
ków, odczytano liczne listy gra-
tulacyjne, przytoczono fragment 
książki Dariusza Dyrdy „Megrez 
Wojewódzki czyli 50 lat szpitala”, 
zaprezentowano film wspomin-
kowy „50 lat szpitala” oraz wrę-
czono liczne nagrody i wyróżnie-
nia w tym statuetki „Przyjaciół 
Megrezu”. Na koniec wydarze-
nie uświetnił występ Stanisława 
Soyki. Jubileuszową galę rozpo-
czął i poprowadził aktor Piotr 
Cyrwus.

krótki rys historyczny
Historia powstania Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego 
sięga lat 50., kiedy intensywnie 
rozbudowujące się miasto i sze-
roki napływ ludności wywołały 
potrzebę wybudowania nowo-
czesnej, wielospecjalistycznej pla-
cówki medycznej. W 1959 roku 
prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej wyznaczyło inwestora 
tego przedsięwzięcia – Okręgo-

wą Dyrekcję Inwestycji Miejskich 
w Tychach, a prace projektowe 
zlecono Biuru Projektów Służby 
Zdrowia w Krakowie. Pozwole-
nie na budowę wydano 30 paź-
dziernika 1963 roku, a prace za-
kończyły się w 1970 roku. Jako 
pierwszy w 1971 roku ruszył 
Oddział Chirurgii Ogólnej pod 
kierownictwem dr. Szczepana Łu-
kasiewicza (także długoletniego 
dyrektora szpitala), potem Odział 
Okulistyczny z ordynatorem dr. 
Leszkiem Niemcewiczem, Odział 
Neurologii z dr. Kazimierzem Ra-
paczem, Oddział Ginekologiczno
-Położniczy z dr. Ryszardem Wy-
sockim, Oddział Noworodków 
z lek. med. Alicją Włodarz i Od-
dział Dziecięcy z dr. Jackiem Mu-
siałowiczem. Pierwsi pacjenci zo-
stali przyjęci na początku marca 
1971 roku. W latach 1979–2012 
w „wojewódzkim” funkcjonowa-
ły kliniki Śląskiej Akademii Me-
dycznej.

W maju 2012 roku WSS nr 1 
uległ likwidacji, zaś 1 czerwca 
w budynku szpitalnym rozpo-

czął działalność Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny prowa-
dzony przez spółkę Megrez, któ-
rej udziałowcem był początko-
wo samorząd wojewódzki, zaś 
od 2014 roku także samorząd 
miasta Tychy oraz powiat bieruń-
sko-lędziński. Od października 
2017 roku właścicielami WSS Me-
grez są Miasto Tychy oraz Powiat 
Bieruńsko-Lędziński. Prezesem 
zarządu i dyrektorem general-
nym od początku istnienia Me-
grezu jest Mariola Szulc. Szpital 
prowadzi 12 oddziałów, 4 zakła-
dy, Izbę Przyjęć, poradnię nocną 
i świąteczną.

kapsuła czasu i 10 drzew
Na szpitalnym korytarzu prezes 
Mariola Szulc umieściła kapsu-
łę czasu, w której zamknięto list 
dla potomnych, okładkę książki 
Dariusza Dyrdy „Megrez Wo-
jewódzki czyli 50 lat szpitala”, 
opaski dla noworodków z datą 
jubileuszu, pendrive z filmami 
prezentującymi historię szpitala, 
zdjęcia oraz maseczkę, a także 
fragment poprzedniego numeru 
„Twoich Tychów”, w którym uka-
zał się artykuł dotyczący jubilata. 
W ogrodzie szpitalnym posadzo-
no 10 drzew, które są symbolem 
dekady funkcjonowania placów-
ki pod szyldem spółki Megrez. 
Młode drzewka (klony, jarzębinę 
i śliwy) symbolicznie posadzili: 
prezes Mariola Szulc, prezydent 
Andrzej Dziuba, starosta bieruń-

sko-lędziński Bernard Bednorz, 
wiceprezydent Maciej Gramaty-
ka, skarbnik miasta Tychy Ur-
szula Dryka, radny sejmiku wo-
jewódzkiego Piotr Czarnynoga, 
były dyrektor szpitala Szczepan 
Bołdys oraz prof. Ryszard Poręba, 
dr Agnieszka Jabłeka i naczelna 
pielęgniarka Ilona Zawisza. Ze-
brani goście mieli również oka-
zję zobaczyć wystawę zdjęć do-
kumentującą 50 lat działalności 
placówki.

nagrody i wyróżnienia na gali
– Nasz szpital od początku sta-
nowił jeden z ważniejszych ele-
mentów miastotwórczych – mó-
wiła Mariola Szulc. – Budował 
pozycję miasta, zapewniał wy-
sokospecjalistyczną opiekę me-
dyczną oraz bardzo nowoczesne 
zaplecze diagnostyczne. Szpital 
to również jeden z największych 
w mieście pracodawców, z któ-
rym związało się wiele pokoleń 
pracowników. Za zaangażowanie 
i profesjonalizm chciałabym im 
wszystkim podziękować, choć 
wiem, że trudno wszystkich wy-
mienić – dodała.

Pracownikom, związanym 
ze szpitalem, podziękował również 
prezydent miasta Andrzej Dziu-
ba. – Jeden z dziennikarzy zapy-
tał mnie, czy nie żałuję tej decy-
zji związanej ze szpitalem sprzed 
5 lat (miasto kupiło większościowe 
udziały w spółce Megrez – przyp. 
red.). Gdyby nie tyski samorząd, 
być może dziś szpitala by nie było. 

Odpowiedziałem więc „nie”. Ow-
szem, zmierzyliśmy się z licznymi 
problemami, jak choćby COVID 
czy kłopoty finansowe, jakie sa-
morządowcy w cały kraju aktual-
nie przeżywają. Szpital jednak za-
pewnia bezpieczeństwo medyczne, 
a to jest jeden z najważniejszych 
elementów życia każdego człowie-
ka, zatem i tyszanina. Miasto Ty-
chy nie zaprzestanie finansowania 
rozwoju szpitala. Samorząd już za-
inwestował 50 mln zł, a przed nami 
budowa nowego bloku operacyj-
nego i inne inwestycje – przypo-
mniał prezydent, który przekazał 
dyrekcji Megrezu czek opiewający 
na kwotę 50 tys. zł na zakup łóż-
ka porodowego. W imieniu Rady 
Miasta Tychy i wszystkich radnych 
podziękowania i najlepsze życze-
nia złożyła również przewodniczą-
ca RM Barbara Konieczna.

Odznaki honorowe za Zasłu-
gi dla Województwa Śląskiego 
z rąk marszałka województwa 
śląskiego Jakuba Chełstowskiego 
odebrali: Mariola Szulc (prezes 
zarządu Megrez), naczelna pie-
lęgniarka Ilona Zawisza, ordyna-
tor Oddziału Neonatologiczne-
go dr Jarosław Groszko, a także 
starszy asystent Oddziału Gine-
kologiczno-Położniczego z Pod-
oddziałem Ginekologii Onkolo-
gicznej dr Wojciech Gwara. Z rąk 
prezydenta Tychów, za długolet-
nią pracę na rzecz Szpitala Me-
grez nagrody odebrali: lek. Piotr 
Karczmarczyk, lek. Jacek Kampa, 
lek. Lucjan Kirmes, Iwona Banaś, 

Anetta Piskorek-Wielgus, Renata 
Świerkot, Alina Kostrzewa, Bo-
gumiła Krężelewska, Piotr Lubi-
na, Kazimiera Olekszyk, Anna 
Szyszka, Renata Toboła, Dorota 
Zioło, Janina Babicka, Barbara 
Boryczko i Danuta Ficek.

Na koniec prezes Mario-
la Szulc wręczyła wyróżnie-
nia „Przyjaciela Megrezu”, któ-
re otrzymali: Andrzej Dziuba, 
Jakub Chełstowski, Bernard 
Bednorz, Adam Matusiewicz, 
Urszula Paździorek-Pawlik, 
Górnośląsko-Zagłębiowska Me-
tropolia a także Fundacja Anny 
i Roberta Lewandowskich. Jak 
podkreślała prezes Mariola 
Szulc, fundacja Lewandowskich 
wspomogła szpital Megrez pod-
czas pandemii jako jedną z dzie-
więciu placówek w kraju, doce-
niając ogromną rolę i potencjał 
tyskiego szpitala.

Podczas gali zebrani goście 
mogli zapoznać się z fragmen-
tem nowo wydanej książki au-
torstwa zmarłego przed rokiem 
Dariusza Dyrdy „Megrez Woje-
wódzki czyli 50 lat szpitala”, który 
odczytał aktor Piotr Cyrwus oraz 
zobaczyć zrealizowany specjalnie 
na tę okoliczność film. Wystąpiły 
w nim osoby związane ze szpita-
lem od wielu lat, dzieląc się wspo-
mnieniami z tego okresu. Histo-
rię szpitala przybliżyła również 
prezes Mariola Szulc. Wydarze-
nie uświetnił występ Stanisława 
Soyki, który zakończył część ofi-
cjalną. kaMil peszat ●

AbrAhAm „WojeWódzkiego”
wojewódzki szpital specjalistyczny w tychach ObcHODZIł 50 LAT DZIAłALNOŚcI. TO TAKżE DEKADA POD SZyLDEM SPółKI MEGREZ.   

Jubileusz tyskiego szpitala uświetnił koncert Stanisława Sojki.

Zarząd spółki zarządzającej szpitalem przyznał tytuły i statuetki „Przyjaciel Megrezu”.
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w sali koncertowej Mediateki odbyŁa się 
w Miniony piątek uroczysta gala z okazji 
50 lat istnienia wojewódzkiego szpitala 
specjalistycznego w tychach. wcześniej, 
w godzinach rannych dyrekcja placówki oraz 
zaproszeni goście byli świadkaMi instalacji 
paMiątkowej kapsuŁy czasu. na terenach zielonych 
szpitala zasadzonych zostaŁo dziesięć drzew 
jako syMbol dziesięciu lat Funkcjonowania 
szpitala pod szyldeM spóŁki Megrez.
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KONgReS KOBietFlash

Przez dwa dni kobiety z naszego regionu debatowały podczas tysko-mikołowskiego Kon-
gresu Kobiet. Pierwszy dzień wydarzenia odbył się na terenie browaru Obywatelskiego, 
gdzie panie mogły wziąć udział w rozmowach z zaproszonymi gośćmi m.in. z Anną Wan-
dą będkowską, Magdaleną Schejbal, Katarzyną bajer czy z ukraińskimi artystkami, które 
przed wojną uciekły na Śląsk. Tegoroczny kongres skupiał się przede wszystkim na artystycz-
nej stronie działalności kobiet. Patronat nad wydarzeniem objęły m.in. zastępca prezyden-
ta Tychów Hanna Skoczylas (z prawej) i posłanka na sejm RP Monika Rosa (druga z prawej). 
Więcej o wydarzeniu napiszemy w kolejnym numerze naszego tygodnika. kp ●
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Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 
VIII kadencji

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

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

29 września 2022 r. na godz. 13.00 
do sali nr 102 Urzędu Miasta Tychy  

przy Alei Niepodległości 49
sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji.

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy VIII kadencji
/-/ Barbara Konieczna

Szczegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy. 

komunikat

saMorządy dŁugo 
nie otrzyMywaŁy od 
rządu środków na 
wypŁatę obiecanego 
dodatku węglowego 
w wysokości 3 tys. zŁ. 
tyMczaseM niektórzy 
Mieszkańcy już prawie 
Miesiąc teMu zŁożyli 
wnioski i wŁaśnie do 
saMorządów kierowaŁy 
pretensje, że wnioski 
nie zostaŁy jeszcze 
rozpatrzone i nie Ma 
wypŁat. w MinionyM 
tygodniu jednak 
pieniądze wpŁynęŁy 
do wojewodów, a ci 
przekazują je do gMin.

Tyski MOPS rozpoczął już wy-
płaty, przelewając środki na kon-
ta mieszkańców. Do tej pory 
wpłynęło ponad 3000 wnio-
sków, pozytywnie zweryfikowa-
nych jest już ponad 1900. Jednak 
część samorządów sygnalizuje, 
że na wypłaty dodatku węglo-
wego dostały za mało pieniędzy 
Na przykład wojewoda śląski w 
ramach pierwszej transzy dostał 
ok. miliard złotych, a zapotrze-
bowanie, które zgłosiły śląskie 

samorządy to 2,8 mld zł. Ponadto 
w ustawie zapisano, że jeśli próg 
wykorzystania zaplanowanych 
na dodatek węglowy środków 
przekroczy 95 procent, czyli 10,9 
mld zł, wysokość wypłacanych 
dodatków węglowych ulegnie 
obniżeniu. Rząd jednak uspo-
kaja twierdząc, iż część wnio-
sków została złożonych niepo-
prawnie lub przez osoby do tego 
nieuprawnione. Poza tym kwo-
ta na dodatki węglowe została 
określona na podstawie wpisów 
w Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków i taka została 
zapisana w budżecie. Pieniędzy 
powinno więc wystarczyć.

O problemach z dodatkami wę-
glowymi mówili podczas ubiegło-
tygodniowej konferencji praso-
wej w Tychach: Iwona Rogalska, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Tychach, pre-
zydenci Sosnowca i Sopotu Arka-
diusz Chęciński Jacek Karnowski 
oraz Andrzej Porawski, dyrektor 
Związku Miast Polskich.

– Dzisiejsze władze powinny 
mieć nazwę „kryzys i bałagan”, 
bo co chwilę mamy jakiś kryzys 
wywoływany przez rząd i bała-
gan, który również przez kryzys, 

ale i przez rząd jest wywoływa-
ny. Za każdym razem, kiedy chcą 
ten kryzys i bałagan załagodzić, 
powodują kolejny kryzys i kolej-
ny bałagan, bo żadnych systemo-
wych rozwiązań od tego rządu nie 
można już oczekiwać. I tak jest 
dokładnie z dodatkiem węglo-
wym. Rząd obiecał, ale pieniędzy 
nie dał, powodując olbrzymie za-
mieszane. Apeluję do rządu, że je-
śli coś wprowadza, to niech to re-
alizuje, a nie oszukuje obywateli, 
bo te oszustwa dotykają bogu du-
cha winnych pracowników urzę-
dów miejskich czy jednostek, któ-
re są odpowiedzialne za wypłatę 
tych pieniędzy – twierdził Arka-
diusz Chęciński.  

Prezydent Sopotu, Jacek Kar-
nowski mówił z kolei o zaska-
kujących podwyżkach energii 
elektrycznej, sięgających kilka-
set procent.

– Trzeba pamiętać, że podwyż-
ka prądu dla samorządów to pod-
wyżka dla mieszkańców w posta-
ci wzrostu opłat za śmieci, wody, 
transportu publicznego. Z drugiej 
strony obserwujemy ponadnor-
matywne zyski państwowych firm 
energetycznych, a zyski z tego wy-
dawane są np. na rządowe media 

lokalne. Część gmin, nie mając 
środków finansowych, bo cią-
gle są obcinane, musi wyłączać 
oświetlenie czy likwidować kursy 
autobusowe – stwierdził.

Dyrektor ZMP Andrzej Poraw-
ski dodał, że podwyżki te mają 
swoją dynamikę – w niektórych 
miastach są już odczuwalne, w in-
nych jeszcze nie. To dlatego, że 
nie wszędzie rozstrzygnięte zo-
stały już przetargi.

– Podwyżki dyktują nam firmy 
państwowe, które bardzo znaczą-
co na tym zarabiają. Niech pokażą 
kalkulację kosztów kilowatogo-
dziny czy wydobycia tony węgla. 
Jestem przekonany, że 10-krotny 
wzrost kosztów wytworzenia nie 

nastąpił, jest on po prostu nieuza-
sadniony.

A. Porawski mówił także o 
problemach związanych z wypła-
caniem dodatku węglowego.

– Podczas jednego z ubiegłoty-
godniowych szkoleń niektórzy z 
naszych kolegów samorządowców 
usłyszeli pogróżkę, że jeśli miasta 
i gminy nie zapłacą dodatku wę-
glowego z własnych środków, to 
wojewodowie wezwą ich do prze-
strzegania prawa. W związku z 
tym zasugerowaliśmy prezyden-
tom czy burmistrzom, żeby w od-
powiedzi wezwali do przestrze-
gania prawa wojewodów i rząd. 
Ustawa o finansach publicznych 
bowiem mówi, że jeśli zadanie 

powstało w ciągu roku i nie zo-
stało ujęte w budżecie, to może się 
znaleźć w budżecie, ale „po otrzy-
maniu dotacji”. Tymczasem dota-
cji nie ma, więc namawianie nas 
do wypłacania z własnych środ-
ków dodatku węglowego, to nic 
innego jak łamanie prawa.  

– Odnosząc się do namawiania 
samorządów, by wypłacały dodat-
ki ze swoich pieniędzy, chcę przy-
pomnieć tzw. wybory kopertowe. 
Wówczas także namawiano nas, 
byśmy wydali dane osobowe na-
szych mieszkańców mówiąc, że 
nie łamiemy prawa. I dzisiaj ci, 
którzy je wydali, mają problemy 
prawne – dodał Arkadiusz Chę-
ciński. leszek sobieraj  ●

mops WypŁAcA dodAtek
spośród ponad 3 tys. wniosków POZyTyWNIE ZWERyfIKOWANO PONAD 1900.

◆ 23.09 OK. gODZiNy 17.45 
DyżuRNy StRaży POżaR-
Nej OtRZymał ZgłOSZeNie 
o wybuchu butli z gazem i poża-
rze w jednym z lokali gastrono-
micznych przy al. Jana Pawła II. 
W wyniku wybuchu poszkodo-
wane zostały dwie pracownice lo-
kalu. Jedna z kobiet po przebada-
niu pozostała na miejscu, a druga 
została przewieziona do szpita-
la. Z lokalu, w którym doszło 
do wybuchu, strażacy wynieśli 
kilka 11-kilogramowych butli 
z gazem. Została podjęta decyzja 
o ich schłodzeniu poprzez kon-
trolowane wypalanie. Cała pro-
cedura nadzorowana była przy 
użyciu kamery termowizyjnej. 
Działania strażaków na miejscu 
polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, ugaszeniu pożaru, 
wykonaniu zaopatrzenia wodne-
go z miejskiej sieci hydrantowej 
oraz oddymieniu pomieszczeń 
znajdujących się w sąsiedztwie 
apteki, banku i drogerii. Dzia-
łania na miejscu trwały blisko 
cztery godziny. Trwa wyjaśnia-
nie przyczyn i okoliczności tego 
zdarzenia.
◆ W RejONie ul. SieNKie-
WicZa 18.09 ląDOWał he-
liKOPteR RatOWNiK 4. Zo-
stał wezwany na pomoc dziecku, 
które wymagało szybkiego trans-
portu do szpitala w Katowicach-
Ligocie.
◆ POlicjaNci WyDZiału 
KRymiNalNegO KOmeN-
Dy miejSKiej POlicji W ty-
chach prowadzą postępowa-
nie w sprawie pobicia, w wyniku 

którego pokrzywdzona doznała 
obrażeń ciała. Do zdarzenia do-
szło 29 maja br. około godziny 1, 
w jednym z lokali przy al. Jana 
Pawła II. Policja za zgodą pro-
kuratora opublikowała zdjęcie 
kobiet (publikujemy je poniżej), 
które mogą mieć związek z tym 
zdarzeniem. Rysopisy: 1. Kobieta 
w wieku około 18 lat, długie ciem-
ne włosy, szczupłej budowy ciała, 
ubrana w czarną spódnicę mini, 
czarne buty, czarną, skórzaną 
kurtkę, po skosie z prawej na lewą 
ma przewieszoną torebkę. 2. Ko-
bieta w wieku około 18 lat, dłu-
gie ciemne włosy, ubrana w jasną 

bluzkę z krótkim rękawem, spod-
nie czarne, z lewej na prawą stronę 
ma przewieszoną torebkę. Kobie-
ta ma założone okulary korekcyj-
ne. 3. Kobieta w wieku około 18 
lat, długie ciemne włosy, ubrana 
w bluzkę z krótkim rękawem ko-
loru białego, spodnie dżinsowe 
niebieskie, buty białe, torebka 
koloru białego.
Osoby, które wiedzą coś na temat 
zdarzenia lub rozpoznają osoby 
ze zdjęć, proszone są o pilny kon-
takt KMP w Tychach, al. Bielska 
46, tel. 47/85 512 80 lub na adres: 
kryminalny@tychy.ka.policja.gov.
pl. ls ●
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reklama

W najbliższą sobotę, 1 paździer-
nika Tyskie Linie Trolejbusowe 
będą świętowały czterdziestolecie 
istnienia komunikacji trolejbuso-
wej w Tychach. Obchody okrągłe-
go jubileuszu odbędą się na pla-
cu pod Żyrafą w godzinach od 12 
do 16. Tego dnia będzie po mieście 
kursowała specjalna linia trolej-
busowa nr 40, którą za darmo bę-
dzie można dojechać na imprezę. 
Pojazd wyruszy z zajezdni o godz. 
11.25 i ulicą Piłsudskiego, a potem 
przez osiedla K i R, ul. Stoczniow-
ców ’70, Harcerską, Hotelowiec 
i Andersa dojedzie do dworca 
PKP, skąd wyruszy ul. Budowla-
nych i Edukacji na plac pod Żyra-
fą, gdzie powinien zameldować się 
w samo południe. Potem jeszcze 
pięciokrotnie (12.30, 13.15, 14.00, 
14.45 i 15.30) wyruszał będzie 
z placu na okrężną trasę z metą 
pod charakterystycznym tyskim 
pomnikiem. Pasażerowie podczas 
przejazdu otrzymają specjalne pa-
miątkowe bilety.

Na odwiedzających Park Miej-
ski Solidarności czeka urodzino-

we ciasto, a oprócz tego wysta-
wa trolejbusów, interaktywne 
stanowiska, wystawa osprzę-
tu trakcyjnego, archiwalne do-
kumenty i zdjęcia. Będzie rów-
nież możliwość wzięcia udziału 
w zwiedzaniu zajezdni autobu-
sowo-trolejbusowej i dyspozy-
torni Tyskich Linii Trolejbuso-
wych podczas kilku specjalnych 
przejazdów.

Do wspólnego świętowania 
zaprasza prezes Tyskich Linii 
Trolejbusowych Marcin Rogala: 
– Tychy są jednym z trzech miast 
w Polsce, gdzie istnieje komuni-
kacja trolejbusowa. Dokładnie 
1 października 1982 roku pierw-
szy trolejbus wyjechał na ulice 
Tychów. Trasa linii nr 1 liczyła 
zaledwie 4 kilometry. Od tego 
czasu komunikacja trolejbusowa 
bardzo się zmieniła. Zamiast ra-
dzieckich „ziutków” kursują dziś 
polskie Solarisy, a same trolejbu-
sy nie są już uzależnione od sieci 
trakcyjnej, długie dystanse mogą 
pokonywać na bateriach – mówi. 
ww ●

po korzystnyM 
wyroku sądu, 
Miasto przystępuje 
do egzekucji 
związanej z saMowolą 
urbanistyczną. 
to pierwsza taka 
sprawa w tychach.

W Tychach toczy się postępowa-
nie związane z tzw. samowolą ur-
banistyczną. Kilka lat temu zapro-
testowali mieszkańcy spokojnej 
dzielnicy domów jednorodzin-
nych, po tym, jak w pobliżu ich 
miejsca zamieszkania pojawił się 
komis uszkodzonych i powypad-
kowych samochodów. To ewiden-
tne naruszenie przepisów prawa 
dotyczących planowania i zago-
spodarowania przestrzennego, 
ponieważ komis został zlokali-
zowany bez wymaganej zgody 
na działce, która wcześniej nie 
pełniła takiej funkcji i w więk-
szości była po prostu ogrodem 
przydomowym. Do takich sytua-
cji najczęściej dochodzi na obrze-
żach miasta, ale jak się okazuje, 
samowola urbanistyczna może się 
pojawić także w środku osiedla 
jednorodzinnego.

Większości osób znane jest 
pojęcie samowoli budowlanej, 
czyli wykonania robót budow-
lanych bez pozwolenia na bu-
dowę. Na ogół jest to związane 
z istotnymi zmianami, jakie in-

westor lub wykonawca samo-
wolnie wprowadził do projektu 
budowlanego. Natomiast mniej 
znaną i do tej pory rzadziej egze-
kwowaną, choć bardzo uciążliwą 
dla innych mieszkańców, jest sa-
mowola urbanistyczna.

– Z samowolą urbanistyczną 
mamy do czynienia w sytuacji, 
gdy określony teren lub dział-
ka jest użytkowana w sposób 
sprzeczny z zapisami planu za-
gospodarowania przestrzennego 
lub – jeśli dany teren nie jest ob-
jęty planem miejscowym – ktoś 
zmienia przeznaczenie terenu bez 
wcześniejszego uzyskania decyzji 
o warunkach zabudowy. I właś-
nie takie rażące naruszenie zmia-
ny przeznaczenia terenu zanoto-
waliśmy w mieście – mówi Igor 
Śmietański, zastępca prezyden-
ta Tychów ds. gospodarki prze-
strzennej.

Na terenie objętym zapisem 
„zabudowa usługowo–miesz-
kaniowa” jeden z mieszkańców 
zwiózł na swoją działkę samo-
chody. Z czasem otworzył komis 
i zaczął nimi handlować. Zaczęli 
przyjeżdżać klienci, którzy parko-
wali przy drodze. Zrobił się więk-
szy ruch, a z czasem pojawiły się 
uciążliwości takie jak hałas i brak 
prywatności sąsiadów, którzy nie 
mogą spokojnie korzystać ze swo-
ich domów i ogrodów przydomo-
wych nawet w weekendy.

– Zaczęła się typowa działal-
ność gospodarcza na terenie, który 
do tego nie został przeznaczony – 
wyjaśnia wiceprezydent. – To kla-
syczny przykład samowoli urbani-
stycznej, bo choć miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
na to nie pozwala, doszło do zmia-
ny przeznaczenia terenu, a więc 
do samowoli dokonanej przez 
właściciela działki. Na dodatek 
prowadzi on działalność uciążli-
wą dla innych. Po to gmina two-
rzy plany miejscowe oraz wydaje 
decyzje o warunkach zabudowy 
na terenach nieobjętych planami, 
by ktoś, kto kupuje działkę i budu-
je dom jednorodzinny, nie był za-
grożony tym, że w jego sąsiedztwie 
powstanie uciążliwa działalność, 
o której wcześniej nie wiedział. 
Chcemy uchronić mieszkańców 
przed takim przypadkami. Jed-
nak z udowodnieniem samowoli 
urbanistycznej bywają problemy, 
bo kontrole mogą niczego nie wy-
kazać – ktoś posprząta auta, powie, 
że to rodzina lub znajomi parku-
ją, itd. Jednak z uwagi na uciążli-
wości, jakie generuje taka działal-
ność i skargi mieszkańców, miasto 
musi zareagować.

W przypadku samowoli urba-
nistycznej, postępowanie jest inne 
niż to, z jakim mamy do czynie-
nia w przypadku samowoli bu-
dowlanej, gdzie wkracza nadzór 
budowalny, sprawdza dokumen-

tację i każe coś rozebrać, popra-
wić, albo pod pewnymi warun-
kami i za opłatą zalegalizować 
samowolę. Ten tryb jest znany 
i stosowany od lat.

– Po stwierdzeniu samowoli 
urbanistycznej wydaliśmy decyzję 
o przywróceniu stanu poprzed-
niego – dodaje Igor Śmietański. 
– Właściciel odwołał się do Sa-
morządowego Kolegium Odwo-
ławczego, a to utrzymało w mocy 
naszą decyzję. W związku z tym 
właściciel zwrócił się do sądu 
i przegrał. I teraz, mimo wyro-
ku sądu, nadal nie wykonuje na-
szej decyzji. To spowodowało, 
że wszczęliśmy postepowanie eg-
zekucyjne, by wymusić posprzą-
tanie terenu i przywrócenie stanu 
zgodnego z planem zagospodaro-
wania, bowiem w takim przypad-
ku to miasto musi wyegzekwować 
wyrok sądu. Obecnie sytuacja jest 
taka, że na właściciela posesji na-
łożyliśmy grzywnę w celu „przy-
muszenia do działania”. Czekamy 
na reakcję z jego strony. Powinien 
zapłacić grzywnę, a następnie po-
sprzątać teren. W skrajnej sytua-
cji może dojść do tego, że miasto 
samo posprząta, obciążając kosz-
tami właściciela.

Z uwagą śledzić będziemy fi-
nał sprawy, bo – jak się okazuje 
– podobnych sytuacji w mieście 
nie brakuje.
leszek sobieraj ●

jubileusz tlt już w sobotę.

trolejbusom 
stuKnęła 
czterdziestKa

nie dlA sAmoWoli 
UrbAnistycznej
bez zgody urządziŁ autokoMis W… PRZyDOMOWyM OGRODZIE.
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„twoje tychy”: wszyscy chcemy, 
by ulice w mieście były bezpieczne, 
jednak niemal każda zmiana, 
by poprawić sytuację, powoduje 
falę krytyki. Z czego to wynika?
aRtuR KRucZeK: – Z kilku 
powodów, ale głównie z niezro-
zumienia kompromisu, jaki musi 
zaistnieć między dwoma skraj-
nościami – płynnością ruchu, 
a bezpieczeństwem. Układ dróg 
w naszym mieście jest korzystny 
z punktu widzenia kierowcy, 
bo mamy drogi szerokie, które 
zachęcają do szybszej jazdy, czy 
nawet urządzania wyścigów, 
jednak z drugiej strony stanowią 
one poważną barierę dla pie-
szych. A właśnie bezpieczeństwo 
pieszych jest dla nas absolutnym 
priorytetem. Życie ludzkie jest 
bezcenne i robimy wszystko, 
by je ochronić, nawet kosztem 
wygody i przepustowości. 
Ta krytyka wynika także z przy-
zwyczajenie do tego, że wiele 
osób nadal uważa, iż to kierowca 
jest najważniejszy, podczas gdy 
światowy trend w miastach jest 
akurat odwrotny. Miasta są tak-
że, a może przede wszystkim 
dla pieszych, rowerzystów, czy 
podróżujących na hulajnogach. 
Ich trzeba chronić w pierwszej 
kolejności. Kierowcy często 
narzekają na pieszych wbiegają-
cych na przejścia na czerwonym 
świetle albo wchodzących prosto 
pod koła samochodów. Oczywi-
ście, zdarzają się takie sytuacje, 
jednak statystyki mówią co in-
nego. Do wypadków z udziałem 
pieszych najczęściej dochodzi 
w sytuacjach, gdy kierowcy nie 
udzielili im pierwszeństwa.

w sytuacji, kiedy nie pomagają 
apele, czy wysokość mandatów, 
wydaje się, że jedyną skuteczną 
drogą do wyegzekwowania 
odpowiednich zachowań 
kierowców jest budowa 
technicznych elementów 
infrastruktury drogowej. tą drogą 
poszło wiele miast, a w tychach 
zaczęło się od zawężanie dróg. 
czy to rozwiązanie sprawdziło się 
w praktyce?
– Tak, w wielu miejscach. 
Na przykład na skrzyżowaniu 
ul. Katowickiej i Kościuszki, 
przy targowisku. W skali roku 
mieliśmy tutaj średnio 20-30 
zdarzeń, teraz spadło do kilku. 
To samo dotyczy ul. Sikorskiego 
przy ośrodku w Paprocanach. 
Zawężając drogę uniemożliwi-
liśmy wyprzedzanie, skończyły 
się wyścigi samochodowe, 
wszystkie przejścia dla pieszych 
są zawężone do jednego pasa 
ruchu. Także tutaj nie notujemy 

obecnie zdarzeń. Z perspek-
tywy osób wypoczywających 
w ośrodku, uczniów i mieszkań-
ców osiedla nasz cel, jakim była 
poprawa bezpieczeństwa w tym 
miejscu, został osiągnięty. Kiedyś 
mieliśmy po kilka kolizji czy 
wypadków na jednym skrzyżo-
waniu, teraz są to pojedyncze 
zdarzenia w skali roku! To cieszy, 
bo mimo fali internetowego 
hejtu, mamy satysfakcję, że nasze 
działania przynoszą efekt. 
I prawda jest taka, że żaden hejt 
nie wygra w starciu z danymi 
dotyczącymi zdarzeń drogowych 
oraz ich skutków. Mamy mniej 
wypadków i mniej poszkodo-
wanych, przy jednoczesnym 
znaczącym wzroście liczby 
samochodów. To mówi samo 
za siebie. W roku 2021 
osiągnęliśmy najlepsze wyniki, 
jeśli chodzi o bezpieczeństwo 
na drogach, a dane do raportu 
zbieramy od 2001 roku.

a co z przepustowością tych 
zawężonych odcinków? czy 
ograniczenie dwóch pasów 
do jednego nie powoduje 
korkowania się ulic?
– Te rozwiązania w oczywisty 
sposób zmniejszają przepusto-
wość, jednak nie obserwujemy 
w tych miejscach spiętrzania 
się ruchu, tworzenia długich 
korków, nie ma sytuacji, że przez 
zwężenie jednej ulicy dochodzi 
do korkowania kilku innych 
czy połowy miasta. Po prostu 
samochody jadą wolniej, ale 
ruch odbywa się płynnie i bez 
większych przeszkód, nawet 

w godzinach szczytu. Przykła-
dem w jaki sposób zawężenie 
ulicy wpłynęło na bezpieczeń-
stwo jest ul. Stoczniowców 
na Sublach, w okolicy dwóch sta-
wów. Jest tu pumptrack, siłownia 
plenerowa, plac zabaw, tereny 
spacerowe, powstaje bulodrom, 
więc ulicę przekracza wiele 
osób. Zawężenie dwupasmówki 
do jednego pasa poprawiło 
bezpieczeństwo pieszych i ro-
werzystów, nie mówiąc o tym, 
że wiele osób przyjeżdża tutaj 
z innych części miasta i dla nich 
wyłączenie pasa ruchu i zamiana 
go na miejsca parkingowe jest 
bardzo korzystna.

systematycznie pojawią się też 
wyniesione skrzyżowania, azyle, 
progi zwalniające. gdzie planuje 
się kolejne?
– Jeśli chodzi o wyniesione 
skrzyżowania, to pojawią się 
niebawem na skrzyżowaniach 
ul. Bocheńskiego z ul. Batorego 
oraz ul. Bohaterów Warszawy 
z ul. Bocheńskiego. Tutaj będą 
utrzymane istniejące już wcześ-
niej przejścia dla pieszych, dzięki 
czemu piesi będą mogli przejść 
przez ulicę w jednym poziomie, 
a kierowcy automatycznie będą 
musieli zwolnić, co naturalnie 
uspokoi ruch w rejonie przejść. 
Dla nas bardzo ważna jest 
poprawa bezpieczeństwa 
w rejonie placu Baczyńskiego, 
który cieszy się dużą popular-
nością wśród mieszkańców. 
To miejsce generuje duży ruch 
pieszych, w tym także małych 
dzieci, które powinny być 
szczególnie chronione. Azyle 
drogowe nie tylko sprzyjają 
pieszym, bo mogą przez ulicę 
„na dwa razy”, ale uniemożli-
wiają wykonywanie jednego 
z najbardziej niebezpiecznych 
manewrów, czyli wyprzedzania 
przed i na przejściu dla 
pieszych. W tym roku kolejny 
azyl powstanie na przejściu dla 
pieszych przez ul. Budowlanych 
w rejonie Carboautomatyki. 
Ponadto, w celu poprawy bez-
pieczeństwa na tyskich drogach 
osiedlowych zostaną wykonane 
progi zwalniające m.in. na ul. 
Kopernika, ul. Orzeszkowej, ul. 
Nałkowskiej i ul. Tulipanów, 
gdzie wymienimy istniejące pro-
gi na progi z kostki. Zostaną też 
wyniesione istniejące przejścia 

dla pieszych na ul. Dębowej i ul. 
Nałkowskiej. Stosowanie tego 
rodzaju elementów przyczynia 
się też do zmniejszenia natężenia 
ruchu samochodowego, w tym 
tranzytowego na drogach 
osiedlowych, ponieważ część 
kierowców przenosi się na drogi 
równoległe, np. drogi o wyższej 
kategorii.

sporo krytycznych uwag 
pojawiło się odnośnie liczby 
skrzyżowań ze światłami np. na ul. 
mikołowskiej czy oświęcimskiej. 
ale z drugiej strony pamiętam, 
że mieszkańcy wilkowyj 
od lat apelowali o rozwiązania 
umożliwiające lewoskręty na ul. 
mikołowską.
– Inaczej na wprowadzane 
zmiany patrzą osoby 
przejeżdżające przez daną 

dzielnicę, a inaczej ci, którzy 
w niej mieszkają. O większość 
inwestycji drogowych, które 
przeprowadziliśmy, wnioskowały 
rady osiedli. Żeby nie szukać 
daleko, właśnie wspomniane 
przejście dla pieszych przez ul. 
Budowlanych robimy na wnio-
sek mieszkańców. Po otrzymaniu 
zgłoszenia analizujemy sytuację 
w terenie, a także weryfikujemy 
statystyki zdarzeń drogowych, 
do jakich dochodzi w danym 
rejonie. Jeżeli wynika z nich, 
że należy zareagować, podej-
mujemy działania. Wracając 
do Wilkowyj – rzeczywiście skręt 
w lewo na ul. Mikołowską przez 
lata stanowił nie lada wyzwanie. 
Nie mówiąc o tym, że pochłaniał 
wiele czasu, po prostu był 
niebezpieczny. Teraz jest kilka 
miejsc, dających możliwość 
skrętu, a nie zauważyliśmy, 
by ulica poważnie się korkowała 
się na skutek zmieniającej się 
sygnalizacji.

trwa kalibracja its. trochę 
długo…
– To standardowy termin przy 
wdrażaniu tego typu systemów. 
Daliśmy sobie na to pół roku, 
bo trzeba pamiętać, że lipiec 
i sierpień, czyli wakacyjne 
miesiące, nie są miarodajne, 
jeśli chodzi o pomiary 
natężenia ruchu w mieście. 
W Tychach jest zainstalowa-
nych ponad 700 kamer, które 
wychwytują prawidłowości 
na skrzyżowaniach, odcinkach 
dróg. Np. stwierdzamy, 
że na skrzyżowaniu Dojazdowa 
– Mikołowska w określonych 
godzinach blokuje się wyjazd 
z ul. Dojazdowej, tzn. jadący 
Dojazdową dostają zielone 
światło, ale zdążą przejechać 
trzy, cztery auta. ITS moni-
toruje takie sytuacje w skali 

całego miasta i zmienia długość 
trwania świateł. Jednak aby 
zareagować, musi zaobserwo-
wać powtarzające się sytuacje 
w dłuższym czasie. Oczywiście, 
w tym przypadku trzeba wziąć 
pod uwagę, że ul. Mikołowska 
musi mieć priorytet, ponieważ 
jest to ciąg drogi krajowej. Nie 
możemy jednak jednocześnie 
zapominać o potrzebach miesz-
kańców, którzy chcą włączyć 
się do ruchu. Stąd kalibracja 
trwa kilka miesięcy, bo system 
zbiera potrzebne informacje 
i – pod kierunkiem inżynierów 
– dostosowuje je do czasu 
trwania świateł, by ruch 
na skrzyżowaniach odbywał się 
płynnie i bezpiecznie. A właśnie 
wrzesień i październik są „pod-
ręcznikowymi” miesiącami, 
kiedy następuje największe 
natężenie ruchu. Reasumując: 
ITS będzie odpowiednio reago-
wał na zmieniającą się sytuację 
podczas wakacyjnych miesięcy, 
czy np. w okresie świąt, ale 
również w czasie, kiedy ruch 
się potęguje. Będzie także 
uwzględniał fakt, że w mieście 
powstają nowe inwestycje, które 
w danym miejscu generują 
większy ruch. Przykładowo: 
wystarczy, że gdzieś będzie 
remontowany odcinek drogi, 
od razu ruch wzrasta w innym 
miejscu i system będzie musiał 
się do tego dostosowywać. Jeśli 
chodzi o ITS, mamy obecnie 
okres przejściowy. Zdaję 
sobie sprawę, że mieszkańcy 
są niecierpliwi, bo wcześniej 
trwała przebudowa niemal 
wszystkich skrzyżowań, były 
utrudnienia, objazdy. Temu 
systemowi trzeba dać szansę, 
by najpierw dokładnie zapoznał 
się z ruchem w mieście, nauczył 
się go, a następnie odpowiednio 
działał. leszek sobieraj ●

pŁynniej nie znAczy szybciej, lecz bezpieczniej
rozMowa z artureM kruczkieM, DyREKTOREM MIEjSKIEGO ZARZąDU ULIc I MOSTóW W TycHAcH. 

tySKi Ruch W licZBach

licZBa SamOchODóW.
W 2004 r. zarejestrowanych było w Tychach około 46 tyS. 
samochodów, w 2011 – około 74 tyS., a w 2021 – ok. 111 tyS. 
(na ogólną liczbę 126 tys. mieszkańców).

licZBa WyPaDKóW.
W 2004 r. zanotowano 224 wypadków, w 2011 r. – 162, 
w 2021 r. – 34.

licZBa WyPaDKóW Ze SKutKiem śmieRtelNym.
W 2004 r. – 18, 2011 r. – 13, 2021 r. – 2

licZBa RaNNych W WyPaDKach.
W 2004 r. – 274, 2011 r. – 171, 2021 r. – 38

licZBa WyPaDKóW Z uDZiałem PieSZych.
2004 r. – 81, 2011 r. – 63, 2021 r. – 10.

lOcal SOme ‚22Flash

Do Tychów przyjechali samorządowcy z całej Polski, aby wziąć udział w Local Some ‚22 – jedynej 
konferencji w kraju w całości poświęconej skutecznej komunikacji samorządowej. Przez dwa 
dni urzędnicy uczestniczyli w licznych panelach dyskusyjnych oraz wykładach. Za organizację 
wydarzenia odpowiadał Instytut badań Internetu i Mediów Społecznościowych oraz Związek 
Miast Polskich. Podczas dwu dni rozmawiano o tym, jak promować miasto w mediach 
społecznościowych, jak przepraszać i dziękować oraz jak reagować na hejt. W imieniu prezydenta 
Tychów Andrzeja Dziuby wszystkich zebranych na Sali koncertowej Mediateki przywitał jego 
pierwszy zastępca Maciej Gramatyka, który również był zaproszony do dyskusji (na zdjęciu 
w środku). kp ●
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nieMal w każdyM 
Miesiącu donosiMy 
o przykrych 
w skutkach i trudnych 
do zrozuMienia aktach 
wandalizMu, do jakich 
dochodzi w naszyM 
Mieście. w ostatniM 
czasie zniszczono 
trawnik na dachu sp 13, 
poMalowano rzeźboM 
Misiów pyszczki, 
pocięto haMaki 
w parku suble czy też 
zdewastowano stacje 
naprawy rowerów. 
spróbowaliśMy 
podliczyć, ile pŁaciMy 
za ludzką gŁupotę. 
kwota sięga setek 
tysięcy zŁotych.

gdzie jest policja i straż 
miejska?
– Łącznie w 2021 r. zostało zare-
jestrowanych 85 spraw dotyczą-
cych zniszczenie mienia (jako 
wykroczenie) – wyjaśnia asp. szt. 
Barbara Kołodziejczyk z Komen-
dy Miejskiej Policji w Tychach. 
– W 19 przypadkach skierowa-
no wniosek o ukaranie do sądu, 
a w trzech skierowania miały cha-
rakter określony jako demoraliza-
cja/czyn karalny wobec nieletnich. 
W 63 przypadkach zastosowano 
odstąpienie od skierowania wnio-
sku do sądu w związku z wystąpie-
niem ujemnych przesłanek wyni-
kających z kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia. Nato-
miast w związku ze zdarzeniami 
dotyczącymi zniszczenia mienia, 
których wartość strat przekro-
czyła 500 złotych, wszczęto 129 
postępowań przygotowawczych. 
W tym samym roku ustalono 
sprawców 46 przestępstw, co sta-
nowi wykrycie na poziomie bli-
sko 36 procent. 6 sprawców zo-
stało zatrzymanych na gorącym 
uczynku popełnienia przestęp-
stwa, a pozostali ustaleni w wy-
niku dalszych czynności docho-
dzeniowo-śledczych – dodaje.

W celu zapobiegania oraz 
ograniczenia liczby przestępstw 
istotnym jest zwiększanie świa-
domości obywateli i wzmocnie-
nie reakcji mieszkańców na na-
ruszenia prawa. Przez sprawców 
brak reakcji otoczenia na ich 
niezgodne z prawem zachowa-
nie jest odbierane jako akcepta-
cja społeczna. Dlatego istotnym 
jest dawanie wyraźnego sygnału 
przez mieszkańców, że negatyw-
ne zachowania wandali nie pozo-
staną bez reakcji. – Pamiętajmy, 
że zdecydowany i szybki odzew 
społeczeństwa zwiększa szansę 
zatrzymania sprawcy, co pozwa-
la nie tylko na zminimalizowa-
nie szkód, ale także zapewnienie, 
że sprawca poniesie odpowiednie 
konsekwencje. Dlatego ważne jest 
dążenie do wytworzenia wśród 
lokalnej społeczności współodpo-
wiedzialności za otoczenie i nie-
pozostawanie obojętnym w przy-
padku bycia świadkiem aktów 
wandalizmu. Równie istotnym 
jest współpraca z organami ści-
gania. Niejednokrotnie publiko-
wane są na stronie internetowej 
policji informacje o zdarzeniach 
czy publikacje wizerunków osób 
w celu ustalenia ich tożsamości. 
Wówczas kontakt z mundurowy-
mi w przypadku posiadania in-
formacji na temat danego zda-
rzenia lub osoby jest kluczowy 
– tłumaczy asp. szt. Barbara Ko-
łodziejczyk.

Co się tyczy działania Straży 
Miejskiej w Tychach, statystyki 
przedstawił starszy inspektor Ma-
riusz Wojakowski: – W 2021 roku 
odnotowaliśmy 5 interwencji do-
tyczących niszczenia mienia. 4 in-
terwencje przekazaliśmy policji. 
Sposobem na zapobieganie nisz-
czeniu mienia są patrole piesze 
i zmotoryzowane zadysponowa-
ne do codziennej służby. W cza-
sie codziennych odpraw patrole 
otrzymują do wykonania zadania 
wynikające ze zgłaszanych inter-
wencji mieszkańców oraz innych 
służb miejskich.

na tyskich osiedlach
Tyska Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Oskard” poniosła w 2021 
roku znaczne straty wynikające 
z niwelowania skutków wanda-
lizmu. Suma strat z siedmiu re-
jonów wynosi ponad 37 tys. zł. 
Na taki wynik składają się wy-
bite szyby, podpalenie wiaty 
śmietnikowej (ponad 19 tys. zł 
straty), zdewastowane wkładki 
zamkowe w drzwiach, dewasta-
cje centralek domofonowych czy 
graffiti na elewacjach budynku. 
– Dewastowane są również klam-
ki, stopki, wkładki, samozamy-
kacze, drzwi wejściowe, a nawet 
dochodzi do załatwiania potrzeb 
fizjologicznych na klatkach scho-
dowych – wylicza Aneta Mroczek 
kierownik Działu Gospodarki Za-
sobami Mieszkaniowymi TSM 
„Oskard”.

przestrzenie miejskie
Nie lepiej jest w przestrzeniach 
miejskich. Tyski Zakład Usług 
Komunalnych wydał prawie 
30 tys. zł na usuwanie skutków 
ludzkiej głupoty. Trzeba zazna-
czyć, że kwota ta nie obejmuje 
napraw dokonanych przez pra-
cowników TZUK. W ubiegłym 
roku zniszczono 40 ławek na te-
renie miejskich parków i skwe-
rów. Zdewastowano całą nową 
architekturę w Parku Suble oraz 
pocięto pasy hamaków. Trze-
ba również wymienić kradzież 
dyszy spieniającej w miejskiej 
fontannie oraz kradzieże roślin 
z donic znajdujących się przy 
deptaku N-O. (Nieśmiesznym 
żartem jest też kradzież deski 
klozetowej z budynku Urzędu 
Miasta Tychy, o której dowie-
dzieliśmy się całkowicie przy-
padkiem). Ponadto nieznany 
sprawca niszczył młode i ledwo 
co posadzone drzewka.

Trwający rok wcale nie zapo-
wiada się lepiej, gdyż za samo 
czyszczenie misiów w Parku 
Niedźwiadków TZUK wydał po-
nad 6 tys. zł. A ponadto w tym 
samym parku wykręcono dysze 
w fontannie. Na terenie miej-
skich parków i skwerów odno-
towano wiele złamanych desek 
w ławkach.

– Powyższe dewastacje zgło-
szone były na policję, jednak nie 
wykryto sprawców zdarzeń. Po-
niesione straty finansowe udało 
się częściowo odzyskać z towarzy-
stwa ubezpieczeniowego, a nie-
które zniszczenia zostały napra-
wione własnymi siłami – podaje 
Katarzyna Kula z TZUK.

Autobusy i przystanki
Może w autobusach pod kame-
rami potrafimy się zachowywać? 
Też nie. – Co roku wydajemy kil-
kadziesiąt tysięcy na likwidowa-
nie skutków wandalizmu – mówi 
rzecznik prasowy Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miejskiej w Ty-
chach Michał Kasperczyk. – Prze-
de wszystkim niszczone są szyby. 
Często szyby wydrapywane 
są kluczami i ostrymi przedmio-
tami, a nawet wybijane kamienia-
mi podczas kursów. Problem jest 
również z pisaniem markerami 
a nawet sprayem. Niszczone są ta-
picerki, siedzenia, kasowniki czy 
też kradzione są młotki do tłu-
czenia szyb w wyjściach ewaku-
acyjnych. Nie wygląda to dobrze 
– dodaje.

Zarząd Transportu Metropo-
litalnego, odpowiedzialny m.in. 
za wiaty przystankowe w Tychach, 
do tej niechlubnej puli dodaje ko-
lejne dziesiątki tysięcy. – Szacu-
jemy, że w 2021 r. koszt napraw 
zdewastowanych wiat przystan-
kowych w Tychach wyniósł ok. 56 
tys. zł – podaje Michał Wawrza-
szek, rzecznik prasowy ZTM. – 
Za taką sumę moglibyśmy za-
pewnić mieszkańcom miasta 
np. cztery nowe wiaty w innych 
lokalizacjach. W temacie wanda-
lizmu komunikacji miejskiej war-
to wskazać przede wszystkim dwa 
nowo wdrażane przez nas rozwią-
zania. Jednym z nich są monto-
wane w pobliżu przystanków 
tablice elektroniczne. W prze-
ciwieństwie do ich poprzednich 
wersji, kiedy to projekt był rea-
lizowany jeszcze przez poprzed-
niego organizatora komunikacji 
miejskiej, te nowe mają kamery. 
Po drugie, w nowo podpisywa-
nych umowach z przewoźnika-
mi podnosimy standardy autobu-
sów. Przejawia się to m.in. w tym, 
że coraz większa liczba pojazdów 
jest wyposażona w monitoring. 
W obydwu przypadkach moni-
toring sprawdza się prewencyj-
nie, tzn. zniechęca do niszczenia 
mienia publicznego. Jednocześnie 
możemy potwierdzić, że jakość 
nagrania pozwala na zidentyfiko-
wanie wandala – dodaje.

stacje rowerowe
Koszty konserwacji i napraw 
stacji rowerowych w tym 

roku przekroczyły już 13 tys. 
a do końca sezonu pozostało 
jeszcze kilka miesięcy. – Ze-
rwana lub porysowana okleina, 
rozbite szybki przy pompce ro-
werowej, urwane rączki, brak 
uchwytów na wysięgnikach, 
wycięte węże, odcięte narzędzia, 
a nawet uszkodzenia manome-
tru – wymienia Artur Kruczek, 
dyrektor Miejskiego Zarządu 
Ulic i Mostów.

Najczęstszym uszkodzeniom 
ulegają stacje przy SDK „Tęcza”, 
na Sublach, po obu stronach ul. 
Sikorskiego, na Paprocanach, 
na ulicach: Edukacji, Sikorskiego, 
Katowickiej oraz na oś. K, par-
kingu wielopoziomowym Tychy
-Lodowisko oraz na ciągu pieszo
-rowerowym na ul. Orzeszkowej. 
– Rekordzistą w tym niechlub-
nym zestawieniu jest stacja zlo-
kalizowana w rejonie pawilonu 

„Tęcza”, która w ciągu tygodnia 
została dwukrotnie zdewastowa-
na. Za pierwszym razem skra-
dziono wąż, a już za tydzień im-
busy. Uszkodzona została też 
pompka – mówi dyrektor Kru-
czek.

dwie małe perełki
– Na terenie Tyskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zuzanna” naj-
częstszą formą wandalizmu jest 
malowanie graffiti, jednak w roku 
2021 nie ponieśliśmy z tego ty-
tułu żadnych kosztów – odpisała 
nam Sylwia Holi główny księgowy 
TSM „Zuzanna”. W podobnym 
tonie otrzymaliśmy odpowiedź 
od SM „Glinka”. – W zeszłym 
roku nie dotowaliśmy żądnych 
aktów wandalizmu – czytamy 
w odpowiedzi. Mieszkańców 
tych rejonów można pokazywać 
za wzór. kaMil peszat ●

gŁUpotA liczonA W setkAch tysięcy
ile w tychach wydajeMy NA USUWANIE SKUTKóW WANDALIZMU. 

Zrujnowane przez wandali toalety w Ośrodku 
wypoczynkowym w Paprocanach.

Komu aż tak przeszkadzały świeżo posadzone 
drzewka, że postanowił je przepiłować?
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od piątku w Miejskiej 
galerii sztuki „obok” 
Można oglądać zbiór 
prac beaty wąsowskiej 
zebranych pod tytuŁeM 
„stan rzeczy”. tyska 
artystka zaprezentuje 
swoje prace (choć inne) 
również 30 września 
o godz. 17 w galerii 
„artyści MŁodyM” przy 
MŁodzieżowyM doMu 
kultury nr 1.

Jak wielkim uznaniem Beata Wą-
sowska cieszy się wśród tyskiej 
publiczności może świadczyć 
frekwencja, którą cieszył się piąt-
kowy wernisaż. Sylwetkę artystki 
przybliżył szef galerii.

– Beata Wąsowska jest jed-
ną z wybitniejszych współcześ-
nie tworzących malarek. To nie 
pierwszy raz, gdy „Obok” gości 
nasza bohaterkę. Wcześniej pre-
zentowaliśmy jej prace jeszcze 
w starej siedzibie. Uprawia sztu-
ki piękne, głównie malarstwo 
sztalugowe i sztukę krytyczną. 
Zajmuje się nowymi mediami. 
Studiowała na Wydziale Grafi-
ki w Katowicach filii Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, ma-
larstwo w pracowni Jerzego Dudy
-Gracza oraz w pracowni Macieja 
Bieniasza oraz projektowanie gra-
ficzne książki w pracowni profe-
sora Adama Romaniuka. W 1985 
roku uzyskała dyplom z projek-
towania graficznego książki oraz 
aneks do dyplomu z malarstwa, 
a następnie stypendium Mini-

stra Kultury i Sztuki. Przygotowa-
ła dziesiątki wystaw indywidual-
nych, brała udział w niezliczonych 
prezentacjach zbiorowych w kraju 
i zagranicą. Jest wyjątkowo aktyw-
na twórczo. Ta aktywność wciąż 
ewoluuje. Dzisiejsza wystawa jest 
od początku zaaranżowana przez 
autorkę. Jest to jej pomysł i kon-
cepcja. Widzimy proces, który 
postępował w jej dziełach. Naj-
starsze prace są z 1988 r., najnow-
sze zaś korespondują z aktualny-
mi wydarzeniami na Ukrainie 
(cykl prac „Czarny kwadrat/rzecz 
o wojnie”) – przypomniał Woj-
ciech Łuka.

Beata Wąsowska wyjaśniła, 
że „Stan rzeczy” jest to opis licz-
nych plag, które na nas spadają 
przez ostatnie lata, zaś z drugiej 
strony artystka chciała zobrazo-
wać tę sytuację właśnie za po-
mocą rzeczy w pewnym stanie. 
– Kiedy zaczęłam szukać przed-
miotów, z których mogłabym 
zrobić ekspozycję, okazało się, 
że jest ich naprawdę sporo i trud-
no mi będzie zrealizować wszyst-
kie pomysły – przyznała autorka. 
– Obrazy, które pokazuję, to rów-
nież jest zapis mojej osobistej hi-
storii. Wybrałam takie prace, któ-
re są dla mnie istotne. Odnoszę 
się w nich do transformacji sy-
stemowej czy chociażby sytuacji 
w Czarnobylu. Oczywiście naj-
bardziej jestem znana z moich ko-
lorów, ale gdzieś w zakamarkach 
moich magazynów mam prace 
zupełnie inne, bardziej mrocz-
ne. Nie chciałam nimi męczyć 

odbiorców, bo rzeczywistość 
jest wystarczająco przytłaczają-
ca. Od kilku lat nie maluję, jed-
nak liczne wezwania Wołodymy-
ra Zełenskiego do zabrania głosu, 
obudziły we mnie potrzebę wy-
powiedzenia się. Połączyłam ko-
lor z dramatem w obrazach, któ-
re prezentuje na jednej ze ścian 
– dodała malarka.

Wszystkich zainteresowanych 
dorobkiem artystycznym Beaty 
Wąsowskiej zapraszamy również 
na wernisaż do Galerii „Artyści 
Młodym” w MDK 1 – Od ponad 
dwóch lat bardzo zależało mi, aby 
w Galerii „Artyści Młodym” od-
była się wystawa twórczości Bea-
ty Wąsowskiej – zaznacza dyrek-
tor MDK nr 1 Maciej Gruchlik. 
– „Horyzont” (nazwa wystawy 
malarki – przyp. red.) to próba 
ujęcia procesu twórczego i zwró-
cenia uwagi na jego wyjątkowość. 
Czy twórca-artysta zawsze wie, jak 
ostatecznie ukształtuje się obraz, 
który tworzy? Co ma wpływ 
na proces twórczy? Czy obraz 
sprzed wielu lat wyglądałby tak 
samo, gdyby powstawał teraz? 
Pani Beata przedstawi swój punkt 
widzenia, starając się skierować 
odbiorcę na horyzont, w którym 
nie zawsze to co widzimy, jest 
prawdziwe lub po prostu wygląda 
inaczej niż na początku nam się 
wydawało. Niezwykle cenna jest 
także możliwość spotkania z ar-
tystką, nie tylko podczas wernisa-
żu, ale także podczas warsztatów 
przygotowanych dla młodzieży 
– dodaje dyrektor. kp ●

Po wykładzie Kazimiery Głogowskiej-Gosz uczniowie zapalili znicze pod tablicami i nagrobkami poległych.
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wystawa beaty wąsowskiej POTRWA DO 4 LISTOPADA. 

Jak co roku we wrześniu Towarzy-
stwo Miłośników Lwowa i Kre-
sów Południowo-Wschodnich 
w Tychach uczciło pamięć o żoł-
nierzach poległych na frontach II 
wojny światowej. W tej intencji 
w ośmiu lokalizacjach w naszym 
mieście odbyły się lekcje plene-
rowe dla młodzieży połączone 
ze złożeniem kwiatów przy po-
mnikach i tablicach pamiątko-
wych.

23 września punktualnie 
o godz. 13 rozpoczęto wspomnia-
ne lekcje. Na starym cmentarzu 
przy ul. Nowokościelnej ucznio-
wie II LO oraz Zespołu Szkół im. 
Orląt Lwowskich (szkoła wysta-
wiła poczet sztandarowy oraz 
kompanię honorową) wysłucha-
li wykładu Kazimiery Głogow-
skiej-Gosz.

– Wrześniowe lekcje histo-
rii stały się już od wielu lat tra-
dycją tego miejsca. Burzliwe, 
a zarazem bolesne dzieje naro-
du sprawiły, że na tym niewiel-
kim cmentarzu swoje miejsce 
spoczynku znaleźli bohatero-
wie, broniący do ostatniej kro-
pli krwi niezależności polskich 
granic. W 100. rocznicę niepod-

ległości w 2018 r. umieściliśmy 
na murach cmentarza pamiątko-
we tablice informujące o trzech 
grupach bohaterów narodowych 
XX wieku. Jest wrzesień, stąd za-
cznijmy od przypomnienia dziel-
nych obrońców, którym przyszło 
oddać życie w zaciętych walkach 
z hitlerowskimi Niemcami tutaj 
pod Tychami. Smutno dziś stać 
nad ich mogiłami, zwłaszcza gdy 
czytamy, że leży tam bezimienny 
żołnierz Wojska Polskiego. Każdy 
z nich miał za życia rodzinę, miał 
rodziców, rodzeństwo, małżonkę 
i dzieci. Ich rodziny być może już 
nie żyją, ale czekały na ich powrót 
i do końca życia nie wiedziały, 
że mogiła bezimiennego znajdu-
je się w Tychach. Gdy od wrześ-
nia 1939 r. cofniemy się o 20 lat, 
napotkamy kolejne grupy bohate-
rów – powstańców śląskich. Oni 
też pogrążyli w żałobie swoich 
bliskich i oddali często młode ży-
cie, zatrzymując niemiecką zabor-
czość, aby ratować odradzające 
się państwo polskie. Trzecia grupa 
obrońców naszej ojczyzny to sy-
nowie walczący o polskie granice 
na Kresach Wschodnich. To tu-
taj na tyskim cmentarzu miejsce 

spoczynku znalazł Aleksander 
Sałacki. Ponad wiek temu, w li-
stopadzie 1918 r. dane mu było 
bronić Lwowa, a później zosta-
je jeńcem w mundurze polskie-
go oficera i całą wojnę przebywa 
w niemieckich oflagach – przy-
pomniała Kazimiera Głogow-
ska-Gosz – wiceprezes tyskiego 
koła Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego, członkini Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa i Kre-
sów Południowo-Wschodnich 
oraz Związku Sybiraków.

Podobne wydarzenia miały 
miejsce przy pomniku ludobój-
stwa na Wartogłowcu, pomniku 
pomordowanych przy ul. Koś-
ciuszki, pomniku Katyń, przy tab-
licy dowódcy pociągu pancerne-
go Jana Rybczyńskiego na dworcu 
PKP, pomniku zesłańców Sybiru, 
pomniku gen. Grota-Roweckie-
go oraz pomniku pomordowa-
nych przez Niemców w Urba-
nowicach. W tych wydarzeniach 
udział wzięli uczniowie szkół: SP 
nr 1, SP nr 3, SP nr 7, SP nr 8, SP 
nr 11, SP nr 13, SP nr 14, SP nr 
18, SP nr 19, ZS nr 1, ZS nr 4, ZS 
nr 5, ZS nr 6, ZS nr 7, I LO, III 
LO. kp ●

wrzesień miesiącem pamięci.

leKcje historii

Sylwetkę artystki i jej dorobek twórczy przedstawił kierownik Galerii „Obok” Wojciech Łuka.
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Browarowa, Chłodnicza, Dojazdowa, 
Graniczna, Łąkowa, Młyńska, 

Obywatelska, Podleska, Sosnowa, 
Wałowa, Wąska

SEGREGOWANE 17 28 27

ZMIESZANE 14, 28 14, 25 9, 23

BIO-KUCHENNE 5, 19 2, 16, 30 14, 28

BIO-ZIELONE 12, 26 9, 23

POPIÓŁ 12 9 14

GABARYTOWE 10

Brzoskwiniowa, Czułowska, Jabłoni, 
Jałowcowa, Klonowa, Mahoniowa, 

Świerkowa, Wiązowa

SEGREGOWANE 6 3 1

ZMIESZANE 4, 18, 31 15, 29 13, 27

BIO-KUCHENNE 6, 20 3, 17 1, 15, 29

BIO-ZIELONE 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 19 16 20

GABARYTOWE 17

Bursztynowa, Jakuba, Jaroszowicka, 
Kościelna, Krzywa, Ks. Szkatuły, 

Ligonia, Miła, Pogodna, Promienna, 
Rubinowa, Rymarska, Szmaragdowa, 

Ułańska, Wspólna

SEGREGOWANE 31 28 27

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 7, 21

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 6, 20

BIO-ZIELONE 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 7 8 7

GABARYTOWE 7

Bzów, Irysów, Jaśminów, 
Konwalii, Kwiatów, Magnolii, 
Szarotek, Tulipanów, Zielona

SEGREGOWANE 7 4 2

ZMIESZANE 6, 20 3, 17 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 6, 20 3, 17 1, 15, 29

BIO-ZIELONE 13, 27 10, 24

POPIÓŁ 19 16 21

GABARYTOWE 18

Cedrowa, Cisów, Cytrynowa, Czarna, 
Jarzębinowa, Jodłowa, Kalinowa, 

Lawendowa, Leszczynowa, 
Pod Lasem, Pomarańczy, Topolowa, 

Wiosenna, Zwierzyniecka (33)

SEGREGOWANE 7 4 2

ZMIESZANE 6, 20 3, 17 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 4, 18, 31 15, 29 13, 27

BIO-ZIELONE 6, 20 3, 17

POPIÓŁ 3 7 5

GABARYTOWE

Chałupnicza, Nizinna, Regionalna, 
Reja, Reymonta, Runowa,  

Skalna, Zrębowa

SEGREGOWANE 25 21 28

ZMIESZANE 5, 19 3, 16, 30 14, 28

BIO-KUCHENNE 13, 27 10, 24 8, 22

BIO-ZIELONE 13, 27 10, 24

POPIÓŁ 24 28 20

GABARYTOWE 26

Cielmicka

SEGREGOWANE 4 2 1

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 7, 21

BIO-KUCHENNE 3, 17, 31 14, 28 12, 27

BIO-ZIELONE 3, 17, 31 14, 28

POPIÓŁ 7 9 9

GABARYTOWE 28

Damrota, Dworcowa, 
Marii Konopnickiej, Nowokościelna, 
Piwna, Prześwit, Skośna, Źródlana

SEGREGOWANE 19 30 29

ZMIESZANE 5, 19 2, 16, 30 14, 28

BIO-KUCHENNE 3, 17, 31 14, 28 12, 27

BIO-ZIELONE 5, 19 2, 16, 30

POPIÓŁ 5 2 7

GABARYTOWE 13

Derkaczy, Kormoranów, 
Kosów, Mąkołowska, Objazdowa, 

Strusia, Wronia

SEGREGOWANE 21 18 16

ZMIESZANE 11, 25 8, 22 6, 20

BIO-KUCHENNE 3, 17, 31 14, 28 12, 27

BIO-ZIELONE 5, 19 2, 16, 30

POPIÓŁ 5 2 7

GABARYTOWE 12

Długa

SEGREGOWANE 31 28 27

ZMIESZANE 5, 19 3, 16, 30 14, 28

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 6, 20

BIO-ZIELONE 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 7 8 7

GABARYTOWE 7

Dołowa

SEGREGOWANE 5 16 14

ZMIESZANE 11, 25 8, 22 6, 20

BIO-KUCHENNE 3, 17, 31 14, 28 12, 27

BIO-ZIELONE 5, 19 2, 16, 30

POPIÓŁ 5 2 7

GABARYTOWE 14

Dunikowskiego, Hetmańska, 
Hierowskiego, Rolna, 

Stoczniowców 70

SEGREGOWANE 26 29 29

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 7, 21

BIO-KUCHENNE 6, 20 4, 17 1, 15, 30

BIO-ZIELONE 6, 20 4, 17

POPIÓŁ 19 23 21

GABARYTOWE 12

Dworska, Łączna, Miodowa, 
Pasterska, Poprzeczna, 

Samochodowa

SEGREGOWANE 31 28 27

ZMIESZANE 5, 19 3, 16, 30 14, 28

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 6, 20

BIO-ZIELONE 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 3 7 5

GABARYTOWE 7

Elfów, Wyszyńskiego

SEGREGOWANE 27 30 30

ZMIESZANE 11, 25 8, 22 6, 20

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 7, 21

BIO-ZIELONE 12, 26 9, 23

POPIÓŁ 17 21 19

GABARYTOWE 19

Flamingów, Zielone Wzgórze

SEGREGOWANE 21 18 16

ZMIESZANE 11, 25 8, 22 6, 20

BIO-KUCHENNE 3, 17, 31 14, 28 12, 27

BIO-ZIELONE 5, 19 2, 16, 30

POPIÓŁ 5 2 7

GABARYTOWE 14

Frycza Modrzewskiego

SEGREGOWANE 6 4 2

ZMIESZANE 5, 19 3, 16, 30 14, 28

BIO-KUCHENNE 5, 19 3, 16, 30 14, 29

BIO-ZIELONE 5, 19 3, 16, 30

POPIÓŁ 17 21 19

GABARYTOWE 21

ULICA ODPADY X XI XII ULICA ODPADY X XI XII

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W TYCHACH 
Worki i pojemniki prosimy wystawiać przed bramę posesji w dniu odbioru do godz. 6:00

EcoHarmonogram POBIERZ EcoHarmonogram
I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z ODBIOREM ODPADÓW

reklama
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EcoHarmonogram POBIERZ EcoHarmonogram I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z ODBIOREM ODPADÓW

Glinczańska, Grzybowa, Hańczy, 
Jagodowa, Jeżynowa, Malinowa, 

Mostowa, Stawowa, Wodna

SEGREGOWANE 26 29 29

ZMIESZANE 5, 19 3, 16, 30 14, 28

BIO-KUCHENNE 6, 20 4, 17 1, 15, 30

BIO-ZIELONE 6, 20 4, 17

POPIÓŁ 28 29 22

GABARYTOWE 12

Główna, Kowalska, Nowowiejska, 
Stolarska

SEGREGOWANE 6 4 2

ZMIESZANE 5, 19 3, 16, 30 14, 28

BIO-KUCHENNE 5, 19 3, 16, 30 14, 29

BIO-ZIELONE 5, 19 3, 16, 30

POPIÓŁ 7 9 9

GABARYTOWE 21

Harcerska

SEGREGOWANE 25 21 28

ZMIESZANE 5, 19 3, 16, 30 14, 28

BIO-KUCHENNE 13, 27 10, 24 8, 22

BIO-ZIELONE 13, 27 10, 24

POPIÓŁ 19 23 21

GABARYTOWE 26

Honoraty, Kopernika, Owczarska, 
Żwakowska

SEGREGOWANE 26 29 29

ZMIESZANE 5, 19 3, 16, 30 14, 28

BIO-KUCHENNE 6, 20 4, 17 1, 15, 30

BIO-ZIELONE 6, 20 4, 17

POPIÓŁ 19 23 21

GABARYTOWE 12

Jana Pawła II

SEGREGOWANE 5 3 2

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 7, 21

BIO-KUCHENNE 10, 24 7, 21 5, 19

BIO-ZIELONE 10, 24 7, 21

POPIÓŁ 19 23 21

GABARYTOWE 5

Jankowicka, Parkowa, Plac Zbawiciela, 
Sikorskiego, Targiela (do 72A, Numery 

parzyste), Targiela (do 79, Numery 
nieparzyste), Zacisze, Zbożowa, 

Zelwerowicza, Ziemiańska, Złota, 
Żółkiewskiego, Zygmunta

SEGREGOWANE 4 2 1

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 7, 21

BIO-KUCHENNE 3, 17, 31 14, 28 12, 27

BIO-ZIELONE 3, 17, 31 14, 28

POPIÓŁ 12 16 14

GABARYTOWE 28

Jaśkowicka, Ks. Świerzego

SEGREGOWANE 25 21 28

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 7, 21

BIO-KUCHENNE 13, 27 10, 24 8, 22

BIO-ZIELONE 13, 27 10, 24

POPIÓŁ 21 25 23

GABARYTOWE 26

Jastrzębia, Szczygla

SEGREGOWANE 18 29 28

ZMIESZANE 11, 25 8, 22 6, 20

BIO-KUCHENNE 3, 17, 31 14, 28 12, 27

BIO-ZIELONE 5, 19 2, 16, 30

POPIÓŁ 5 2 7

GABARYTOWE 12

Jemiołowa, Ks. Tischnera, 
Tołstoja

SEGREGOWANE 5 3 2

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 7, 21

BIO-KUCHENNE 10, 24 7, 21 5, 19

BIO-ZIELONE 10, 24 7, 21

POPIÓŁ 12 16 14

GABARYTOWE 5

Koralowa, Mysłowicka, 
Polnych Kwiatów, Sielska

SEGREGOWANE 31 28 27

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 7, 21

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 6, 20

BIO-ZIELONE 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 3 7 5

GABARYTOWE 7

Krótka

SEGREGOWANE 18 29 28

ZMIESZANE 11, 25 8, 22 6, 20

BIO-KUCHENNE 3, 17, 31 14, 28 12, 27

BIO-ZIELONE 5, 19 2, 16, 30

POPIÓŁ 5 2 7

GABARYTOWE 13

Krucza, Łabędzia, Pawia, 
Skowronków, Sowia

SEGREGOWANE 18 29 28

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 7, 21

BIO-KUCHENNE 3, 17, 31 14, 28 12, 27

BIO-ZIELONE 5, 19 2, 16, 30

POPIÓŁ 5 2 7

GABARYTOWE 14

Ks. Radziejewskiego, Rydla

SEGREGOWANE 26 29 29

ZMIESZANE 5, 19 3, 16, 30 14, 28

BIO-KUCHENNE 6, 20 4, 17 1, 15, 30

BIO-ZIELONE 6, 20 4, 17

POPIÓŁ 24 28 20

GABARYTOWE 12

Kurpińskiego

SEGREGOWANE 25 21 28

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 7, 21

BIO-KUCHENNE 13, 27 10, 24 8, 22

BIO-ZIELONE 13, 27 10, 24

POPIÓŁ 19 23 21

GABARYTOWE 26

Legionów Polskich (42)

SEGREGOWANE 6 3 1

ZMIESZANE 14, 28 10, 25 9, 23

BIO-KUCHENNE 7, 21 4, 18 2, 16, 30

BIO-ZIELONE 5, 19 2, 16, 30

POPIÓŁ 5 2 7

GABARYTOWE 13

Leśna

SEGREGOWANE 17 28 27

ZMIESZANE 14, 28 14, 25 9, 23

BIO-KUCHENNE 5, 19 2, 16, 30 14, 28

BIO-ZIELONE 12, 26 9, 23

POPIÓŁ 12 9 14

GABARYTOWE 11

ULICA ODPADY X XI XII ULICA ODPADY X XI XII

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W TYCHACH 
Worki i pojemniki prosimy wystawiać przed bramę posesji w dniu odbioru do godz. 6:00

reklama
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podobnie jak 
w latach ubiegŁych, 
we wspóŁpracy 
z koMendą Miejską 
policji w tychach, 
przedstawiaMy 
Funkcjonariuszy, 
którzy peŁnią 
na terenie Miasta 
Funkcję dzielnicowych. 
zachęcaMy do kontaktu 
z jiMi, gdy tylko zajdzie 
taka potrzeba.

RejON NumeR 1 (obejmuje oś.. 
R, SUBLE, Glinka – około 6600 
mieszkańców).
Wykaz ulic: Stoczniowców nu-
mery parzyste od 24 do 44, Jaś-
kowicka numery parzyste od 20 
do 28, Harcerska numery nie-
parzyste od 51 do 133 i parzy-
ste od numeru 60 do 152, Rataja, 
Reja, Reymonta, Rodakowskiego, 
Skalna, Sublańska, Runowa, Re-
gionalna, Chałupnicza, Borowa 
numery parzyste od 40 do 138 
oraz nieparzyste od 1 do 123, 
Rydla, Rękodzielnicza, Zagrodo-
wa, Zrębowa, Nizinna, Glinczań-
ska 30-60, 21, Roździeńskiego, 
Księdza Radziejewskiego, Wod-
na, Jeżynowa, Mostowa.

DZIELNICOWY: 
st. asp. Mariusz ŚREDNIAWA
zastępca: asp. Zbigniew Klimczak.
Dyżur: pierwszy poniedzia-
łek miesiąca w godzinach 16-17 
w siedzibie TSM Oskard Rejon 
numer 6.
Telefon Komenda Miejska Poli-
cji – 47 85 513 53, komórkowy 
– 798 030 412, pokój numer 7, 
e-mail: dzielnicowy.tychy.1@ty-
chy.ka.policja.gov.pl.

RejON NumeR 2 (obejmuje 
osiedle L, S, Żwaków, część Glinki 
– około 4500 mieszkańców).
Wykaz ulic: al. Bielska numer 
132, Jaśkowicka numery niepa-
rzyste od 3 do 55, Borowa nume-
ry parzyste od 150 do 170 i nie-
parzyste od numery 143 do 161, 
Ks. Świerzego, Legionów Polskich, 
Lencewicza, Myśliwska, Żarowska, 
Nowa, Zgody, Kolejowa, Żorska, 
Żubrów, Żaków, Szymborskiej, Św. 
Elżbiety, Stawowa, Grzybowa, Ma-
linowa, Sendlerowej

DZIELNICOWY: 
asp. ZBIGNIEW KLIMCZAK
zastępca: st. asp.. Mariusz Średniawa.

Dyżur: pierwszy poniedzia-
łek miesiąca w godzinach 16-17 
w siedzibie SM „Karolina”;
Telefon komórkowy – 504 978 
667, Komenda Miejska Policji 
– 47 85 513 52, pokój numer 6, 
e-mail: dzielnicowy.tychy.2@ty-
chy.ka.policja.gov.pl.

RejON NumeR 3 (obejmuje 
osiedle H-, 2,5,6,7, część Glinki 
– około 9050 mieszkańców).
Wykaz ulic: Żwakowska numery 
parzyste od 8 do 60 i nieparzyste 
od 13 do 65, Harcerska numery 
nieparzyste od 3 do 49 i parzyste 
od 10 do 30, Hetmańska, Hono-
raty, Kopernika numery parzyste 
od 2 do12, Dunikowskiego, Jago-
dowa, Rodzeństwa Krzyżowskich, 
Husarii Polskiej, Owczarska, 
Hańczy, Stoczniowców numery 
nieparzyste od 23 do 29.

DZIELNICOWY: 
mł. asp. Paweł TOKARZ
zastępca: sierż. Leszek Pęszor.
Dyżur: trzeci poniedziałek mie-
siąca w budynku Komendy Miej-
skiej Policji w Tychach w godzi-
nach 16-18. Telefon komórkowy 
– 510411548, Komenda Miejska 
Policji – 47 85 513 59, pokój nu-
mer 27, e-mail: dzielnicowy.ty-
chy.3@tychy.ka.policja.gov.pl.

RejON NumeR 4 (obejmuje 
osiedle H-1,4, Ł – około 6200 
mieszkańców).
Wykaz ulic: al. Bielska numery 
parzyste od 90 do 110, Stoczniow-
ców numer 33, Kopernika nume-
ry parzyste od 14 do 60 i nume-
ry nieparzyste od 1 do 15, Rolna, 
Hierowskiego, Hubala, Broniew-
skiego, Żwakowska numery pa-
rzyste od 2 do 6 i nieparzyste od 7 
do nr 11.

DZIELNICOWY: 
sierż. Leszek PĘSZOR
zastępca: mł. asp. Paweł Tokarz.
Dyżur: pierwszy poniedziałek 
miesiąca w SM „Stella” w godzi-
nach 16-17. Telefon komórkowy 
– 504 978 718, Telefon Komenda 
Miejska Policji – 47 85 513 52, po-
kój numer 6, email: dzielnicowy.
tychy.4@tychy.ka.policja.gov.pl.

RejON NumeR 5 (obejmuje osied-
le K – około 4500 mieszkańców).
Wykaz ulic: al. Bielska numery 
parzyste od 114 do 130, Stoczniow-
ców, Jaśkowicka 1, Kubicy nume-

ry parzyste od 2 do 6 i nieparzyste 
od 1 do 45, Konfederatów Bar-
skich, Konecznego, Różyckiego, 
Kurpińskiego, Plac Korfantego 1.

DZIELNICOWY: 
mł. asp. Adam Niesyto, 
zastępca: mł. asp. Artur Dzida.
Dyżur: pierwszy poniedziałek 
miesiąca w SM Karolina w godzi-
nach 16-17. Telefon komórkowy 
– 510381416, Komenda Miejska 
Policji 47 85 513 53 pokój numer 
7, e-mail: dzielnicowy.tychy.5@
tychy.ka.policja.gov.pl.

RejON NumeR 6 (obejmuje 
osiedle  M – około 4600 miesz-
kańców).
Wykaz ulic: al. Bielska numer 
105, al. Jana Pawła II numery nie-
parzyste od 1 do 19, Dmowskie-
go numery parzyste od 2 do 24, 
al. Piłsudskiego nieparzyste od 1 
do 5, Moniuszki, Mozarta, Mor-
cinka, Młodzieżowa.

DZIELNICOWY: 
mł. asp. Artur DZIDA, 
zastępca: mł. asp. Adam Niesyto
Dyżur: pierwszy wtorek miesią-
ca w godzinach 9-10 w siedzibie 
TSM Oskard rejon numer II.
Telefon komórkowy – 798 030 
416, Komenda Miejska Policji 
– 47 85 513 58, pokój numer 28  
e; mail: dzielnicowy.tychy.6@ty-
chy.ka.policja.gov.pl.

RejON NumeR 7 (obejmuje 
osiedle U – około 5500 miesz-
kańców).
Wykaz ulic: Piłsudskiego nu-
mery parzyste od 8 do 20, Si-
korskiego 20, al. Bielska nume-
ry nieparzyste od numeru 107 
do 109, nieparzyste 135 do 155a, 
Dmowskiego numery nieparzy-
ste od numeru 27 do 51 i parzy-
ste od numeru 94 do 122,  Ucz-
niowska, Ustronna, Ujejskiego.

DZIELNICOWY:  
asp. Łukasz HERMANN, 

zastępcy: asp. Mariusz Bodzęta 
oraz asp. szt. Piotr Antecki
Dyżur: drugi wtorek miesią-
ca w godzinach 17-18 w Klubie 
osiedlowym Uszatek. Telefon 
komórkowy – 504 978 685, Ko-
menda Miejska Policji – 47 85 
513 58, pokój numer 28 e-ma-
il: dzielnicowy.tychy.7@tychy.
ka.policja.gov.pl.

RejON NumeR 8 (obejmuje 
osiedle N – około 4850 miesz-
kańców).
Wykaz ulic: Dmowskiego nume-
ry nieparzyste od 1 do 23, Piłsud-
skiego numery nieparzyste od 9 
do 43, Nałkowskiej, Jana Pawła II 
numery parzyste od 10 do 24.

DZIELNICOWY: 
asp. szt. Piotr ANTECKI, 
zastępcy: st. asp. Mariusz Bodzę-
ta oraz asp. Łukasz Hermann.
Dyżur: pierwszy poniedzia-
łek miesiąca w godzinach 16-17 
w siedzibie TSM OSKARD przy 
ul. Nałkowskiej 48. Telefon ko-
mórkowy – 798 030 415, Ko-
menda Miejska Policji- 47 85 513 
58, pokój numer 28 e-mail: dziel-
nicowy.tychy.8@tychy.ka.policja.
gov.pl.

RejON NumeR 9 (obejmuje 
osiedle O – około 4700 miesz-
kańców).
Wykaz ulic: Armii Krajowej nu-
mery parzyste od 2 do 16, Piłsud-
skiego numery nieparzyste od 45 
do 75, Jana Pawła II numery pa-
rzyste od 28 do 66, Orzeszko-
wej.

DZIELNICOWY:  
st. asp. Mariusz BODZĘTA, 
zastępcy:  asp.. szt. Piotr Antecki 
oraz asp.. Łukasz Hermann
Dyżur: pierwszy poniedziałek 
miesiąca w TSM Oskard Rejon 
nr V przy ul. Nałkowskiej 48 
w godzinach 16-17. Telefon ko-
mórkowy – 798 118 932, Ko-
menda Miejska Policji – 47 85 
513 53, pokój numer 7 e-ma-
il: dzielnicowy.tychy.9@tychy.
ka.policja.gov.pl.

RejON NumeR 10 (obejmu-
je osiedle  T, T-1 – około 5900 
mieszkańców).
Wykaz ulic: Piłsudskiego nume-
ry parzyste od 28 do 66, Armii 
Krajowej numery nieparzyste 
od 27 do 83, Sikorskiego, Tołsto-

ja, Turkusowa, Tischnera, Tetma-
jera numery parzyste, Na Grobli 
numery parzyste od 2 do 4, ulica 
Gostyńska.

DZIELNICOWY: 
st. sierż. Zbigniew ŁOSOŃ, 
zastępca: asp. szt. Jerzy Respondek
Dyżur: pierwszy wtorek miesią-
ca w klubie osiedlowym TUP-
TUŚ w godzinach 17-18. Tele-
fon komórkowy – 504 801 472, 
Komenda Miejska Policji  – 47 
85 513 52, pokój numer 6 e-ma-
il: dzielnicowy.tychy.10@tychy.
ka.policja.gov.pl.

RejON NumeR 11 (obejmuje 
osiedle W, część Paprocan – około 
6200 mieszkańców).
Wykaz ulic: Sikorskiego numery 
nieparzyste od 69 do 101 i parzy-
ste od 60 do 110, Armii Krajo-
wej numery parzyste od 76 do 84 
i nieparzyste od 95 do 105, Wie-
niawskiego, Hutnicza, Dymarek, 
Parkowa, Nad Jeziorem, Rybitwy, 
Witosa, Piłsudskiego numery pa-
rzyste od 88 do 116, Paprocańska 
numery parzyste od 140 do 198  
i numery nieparzyste od nume-
ry 109 do 203, Tetmajera numery 
nieparzyste od 5 do 93, Na Grob-
li numery parzyste od 14 do 20a 
i nieparzyste od 15 do 19, Baj-
kowa, Pl. Filipa Nowary, Jasna, 
Jurajska, Jutrzenki, Jemiołowa, 
Jordana, Jagiełły, Prosta, Jesien-
na, Rzeczna, Junaków, Jasińskie-
go, Jędrzejowskiej, Św. Józefa.

DZIELNICOWY: 
asp. szt. Jerzy RESPONDEK, 
zastępca: st. sierż. Zbigniew 
Łosoń.
Dyżur: pierwszy poniedziałek 
miesiąca w Spółdzielni Mieszka-
niowej WERONIKA w godzinach 
14-15. Telefon komórkowy – 510 
381 388, Komenda Miejska Poli-
cji – 47 85 513 52, pokój numer 
6 e-mail: dzielnicowy.tychy.11@
tychy.ka.policja.gov.pl.

RejON NumeR 12 (obejmuje 
osiedle P, O-1, Tereny Przemysło-
we– mieszkańców około 4700, Ciel-
mice – około 1450 mieszkańców).

Wykaz ulic: Armii Krajowej 
numery nieparzyste od 1 do 11, 
Piłsudskiego numery nieparzyste 
od 115 do 121, Beskidzka niepa-
rzyste od 101 do 105, parzyste 
60, Jaracza, Paprocańska nume-
ry parzyste od 60 do 132 i nie-
parzyste od 41 do 103, Okrężna, 
Poziomkowa, Przemysłowa, To-
warowa, metalowa, Fabryczna, 
Składowa, Serdeczna, Lokalna, 
Urbanowicka 9 i numery parzy-
ste od 2 do 8, Strefowa. CIELMI-
CE – Targiela numery parzyste 
od 76 do 150 i nieparzyste od 99  
do 145, Strzelecka, Jankowicka 
wszystkie, Jedności, Cielmicka, 
Górna, Na Wzgórzu, Bieruńska, 
Nadrzeczna, Ziołowa, Łęgowa, 
Mała, Barwna, Gajowa, Leśni-
ków, Ks. Karola Szojdy, Pod-
górna.

DZIELNICOWY:  
st. asp. Łukasz NAGAJ, 
zastępca: asp. Michał Krzczuk
Dyżur: w trakcie ustalania. Tele-
fon komórkowy – 798 030 411, 
Komenda Miejska Policji – 47 
85 513 53, pokój numer 7 e-ma-
il: dzielnicowy.tychy.12@tychy.
ka.policja.gov.pl.

RejON NumeR 13 (obejmu-
je osiedle Z, Z-1 – około 6150 
mieszkańców).
Wykaz ulic: Beskidzka, Targie-
la numery parzyste do 2 do 72a 
i nieparzyste od 3 do 79, Sikor-
skiego nieparzyste od 121 do 193 
i parzyste od 140 do 142, Janko-
wicka 1 do 3, Zgrzebnioka, Za-
polskiej, Żółkiewskiego, Zelwero-
wicza, Zaręby, Złota, Zygmunta, 
Zbożowa, Ziemiańska, Zacisze, 
Plac Ziętka, Plac Zbawiciela.

DZIELNICOWY: 
asp. Michał Krzczuk, 
zastępca: st. asp. Łukasz Nagaj
Dyżur: pierwszy poniedziałek 
miesiąca w klubie osiedlowym 
Zuzanna w godzinach 17-18. Te-
lefon komórkowy – 798 030 414, 
Komenda Miejska Policji – 47 85 
513 58, pokój numer 28, e-ma-
il: dzielnicowy.tychy.13@tychy.
ka.policja.gov.pl.

poznAj sWojego dzielnicoWego
prezentujeMy DZIELNIcOWycH REWIRU I.
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ogŁoszeniA drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

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

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

æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12

æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16

æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49

æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31

æ  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102

æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27

æ  Centrum Integracji Społecznej, 

ul. Edukacji 11

æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39

æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3

æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51

æ  Tyskie Hale Targowe 

æ  Targowisko Miejskie

æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10

æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 

Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1

æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1

æ WBU Balbina, ul. Barona 30

æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

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

æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b

æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134

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

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy,  

ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,  

ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33
æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44

æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 

Warszawy 26

æ  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 

ul. Przejazdowa 8

æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49

æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10

æ PKM, ul. Towarowa 1

æ  „Atrium”, Rynek 2

æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12

æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101

æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35

æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66

æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, Piaskowa

æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47

æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33

æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa

æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77

æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43

æ  Sklep rybny, ul. Mikołowska

æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21

æ  Sklep Groszek ul. Wspólna 63

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego

æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

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

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

usŁugi:

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176

Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223
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, Pośrednik 
CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

praca:

Przyjmę krawcową, może być emerytka 
tel.602802095

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

nieruchoMości:
BIURA NIERUCHOMOŚCI

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100  
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Nowo budowane osiedle „Stary Browar” 
w Sosnowcu Zagórze. Mieszkania od 32 
m2 do 93 m2, cena 6.700 zł/m2, nie pła-
cisz 2% PCC, 0% prowizji. Zapraszamy 
do biura sprzedaży www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy,Centrum 27 m2, kawalerka w pełni 
urządzona i umeblowana, „do wejścia” z 
balkonem, 9 piętro, cena 199.900 zł, 731 
713 110 www.ASTON.com.pl
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. Z, 2 pokoje 47,2 m2, 2 piętro 
w niskim bloku, cena 329 000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, os. B 48 m2, niski blok, 4 piętro, 
2 ustawne pokoje, kuchnia z oknem, 
mieszkanie do remontu, cena 264.000 zł 
do negocjacji, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl

Tychy, Centrum 49,7 m2, niski blok, 3 pię-
tro, 2 pokoje z balkonem, łazienka i kuch-
nia po remoncie, cena 299.000 zł do nego-
cjacji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl

Tychy os.D ul. Niepodległości  2 pokoje, 3 
piętro 50 m2, z balkonem, po remoncie 
do odświeżenia cena 299.000 zł tel 728 
713 101 www.ASTON.com.pl

Tychy, os. G 60,7 m2, niski blok, 2 piętro, 3 
ustawne przestronne pokoje, mieszkanie 
„do wejścia”, cena 450.000 zł do negocja-
cji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl

Tychy, os. K 62,7 m2, niski blok, 4 piętro, 3 
duże ustawne pokoje, oddzielna kuchnia 
z oknem, duże możliwości aranżacyjne, 
cena 369.000 zł do negocjacji, 731 713 
110 www.ASTON.com.pl

Tychy Mąkołowiec os. Łabędzie 3 pokoje, 
63,92m2  parter z ogródkiem i garażem, 
do wejścia  cena 499.000 zł tel 728 713 
101 www.ASTON.com.pl

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

Bojszowy, działka przy drodze asfalto-
wej, 967 m2, działka budowlana, wśród 
terenów zielonych, 12 minut do Tychów, 
cena 220.000 zł 731 713 100 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

Tychy, Mikołowska/Studzienna, do sprze-
daży działka dla inwestora o pow. 2099 
m2, cena 735.540 brutto (z VAT) www.
ASTON.com.pl 519-595-674

autoreklama

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

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030
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ogŁoszeniA drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

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
Tychy, Zwierzyniec, szeregówka z gara-
żem ok. 122 m2, do wprowadzenia, cena 
930.000 zł, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl
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 1 850 000 zł, www.ASTON.com.pl 
519-595-674

Mikołów, centrum, do wynajęcia lokal na 
parterze pod handel, gastronomię o pow. 
70 m2, cena 3000 zł netto + VAT + media 
www.ASTON.com.pl 519-595-674 
Mikołów, centrum, do wynajęcia lokal na 
parterze pod handel, gastronomię o pow. 
70 m2, cena 3000 zł netto + VAT + media 
www.ASTON.com.pl 519-595-674

kUpIę

MIESZKANIE
2 lub 3 pokojowe

w Tychach

tel.: 669 696 681
SpRZEDAM

Sprzedam garaż al. Jana Pawła II oś. M 
tel: 502 469 200

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

zdrowie:

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

Gabinet masażu Dyplomowany fizjotera-
peuta  512-375 -741

transport:

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

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

kupię / sprzedaM:

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

Kupię monety „PRL” ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335
Sprzedam płaszcz męski firmy Bytom 
rozm. 56 oraz kurtkę firmy Lagre rozm. 
41-43 tel: 502 469 200

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, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.-
pt. 7.30-15.30.

reklama autoreklama

twoje tychy | 1527 września 2022



Trójkolorowe zakupy!
Zapraszamy na

reklama

jako, że i liga w Miniony 
weekend pauzowaŁa, 
oczy piŁkarskich 
kibuców gks tychy 
zwrócone byŁy 
na zespóŁ rezerw. 
liczono, że podopieczni 
trenera jarosŁawa 
zadylaka po trzech 
kolejnych reMisach 
na wŁasnyM boisku, 
wreszcie zainkasują 
koMplet punktów.

Okazja ku temu była znakomita, 
bo na boczne boisko przy Edu-
kacji 7 przyjechał jeden z outsi-
derów. Piłkarze Kuźni długo się 
jednak bronili przed porażką.

Choć pierwsza połowa sta-
ła bezdyskusyjnie pod znakiem 

przewagi gospodarzy, to jednak 
ani Kopczykowi, ani Plocho-
wi, ani żadnemu z ich kolegów 
nie udało się pokonać bramka-
rza z Ustronia. Dopiero po zmia-
nie stron, podrażnieni kilkoma 
groźnymi akcjami Kuźni tyszanie 
wzięli się ostrzej do roboty i w 56 
min. Kacper Żelazowski uderze-
niem zza pola karnego dał Trój-
kolorowym prowadzenie.

Choć piłkarze GKS II mieli 
jeszcze kilka okazji do podwyż-
szenia rezultatu, na drugiego gola 
czekaliśmy niemal do ostatnich 
chwil meczu. Wtedy to Dawid 
Parysz wykorzystał idealne do-
granie Konrada Pipii i przypie-
czętował komplet punktów dla 
tyskich rezerwistów. Trenerzy 
Jarosław Zadylak i Łukasz Kop-

czyk, choć narzekali nieco na sku-
teczność swoich graczy, to jednak 
docenili dobrą postawę w defen-
sywie i cieszyli się z domowego 
zwycięstwa.
gKS ii tychy – KuźNia 
uStROń 2:0 (0:0). Gole: Żela-
zowski (56’) i Parysz (89’).
gKS ii tychy: Odyjewski – Ra-
biej, Zarębski, Kopczyk, Kawka 
(46’ Parysz), Ploch, Oleksy (90’ 
Poloczek), Pipia, Orliński (81’ 
Kacprowski), Żelazowski, Le-
wandowski (86’ Wilk).

W pozostałych meczach 8. ko-
lejki: Lędziny – Unia Turza 3:0, 
Bełk – Ornontowice 4:3, Racibórz 
– Łękawice 0:2, Podbeskidzie II 
– Landek 0:2, Łaziska – Czaniec 
1:0, Jasienica – Drogomyśl 0:0, 
ROW – Czechowice 3:2.

iV liga
1. łaziska 8 20 14:2
2. Unia Turza 8 18 16:7
3. czechowice 8 16 13:7
4. Podbeskidzie II 7 14 16:6
5. gKS ii tychy 8 13 11:8

6. Ornontowice 8 12 16:18
7. ROW 8 12 17:15
8. Landek 8 11 18:12
9. bełk 8 10 14:14
10. Drogomyśl 8 10 9:9
11. czaniec 7 10 10:11

12. Lędziny 8 9 11:15
13. łękawica 8 8 9:14
14. Racibórz 8 6 10:20
15. jasienica 8 4 7:19
16. Kuźnia 8 4 7:21
ww ● 

przeŁAmAnie rezerW
pierwsza drużyna nie graŁa, DRUGA WRESZcIE WyGRAłA U SIEbIE.

Aby awansować do półfina-
łu piłkarskiego Pucharu Polski 
na szczeblu Podokręgu Tychy, 
podopieczni trenera Jarosła-
wa Zadylaka nie musieli nawet 
wychodzić na boisko, bowiem 
ćwierćfinałowy rywal – AKS 

Nadwiślan Góra oddał mecz 
walkowerem.

W ubiegłotygodniowym losowa-
niu par półfinałowych los zetknął 
zespół GKS II Tychy z ósmą aktual-
nie drużyną klasy okręgowej – Iskrą 
Pszczyna. Tyskie rezerwy, jako ekipa 

z wyższej klasy rozgrywkowej, za-
grają o finał na wyjeździe, w najbliż-
szą środę, 28 września o godz. 16.30.

W drugim półfinale nasz gru-
powy rywal MKS Lędziny zmie-
rzy się u siebie z III-ligowym LKS 
Goczałkowice. ww ●

w pucharze polski na szczeblu Podokręgu.

z isKrą o finał

Choć zdjęcie bynajmniej tego sugeruje, rezerwy GKS podejmowały w miniona sobotę drużynę z… Ustronia.

Trener Jarosław Zadylak mógł wreszcie uśmiechnąć się po meczu na swoim stadionie.
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W Rybniku rozegrano finałowe 
zawody Pucharu Polski MTB. 
Bardzo dobrze spisała się ty-
szanka Laura Choma. która za-
jęła czwarte miejsce i obroniła 
brązowy medal w klasyfikacji 
generalnej.

Pogoda bardzo utrudniała ry-
walizację kolarzom – było 7 st. C, 
a zawody rozgrywano w strugach 
deszczu. Chcąc wywalczyć wyso-
ką lokatę, trzeba było postawić 
wszystko na jedną kartę.

– Dałam z siebie absolutnie 
wszystko, od startu do ostat-

nich metrów rywalizacji – po-
wiedziała L. Choma. – Trasa wy-
ścigu bardzo ciekawa, ale w tych 
warunkach wymagająca. Wiel-
ką satysfakcję sprawiło mi po-
wtórzenie sukcesu sprzed roku 
i zdobycie brązowego medalu 
w klasyfikacji generalnej Pu-
charu Polski, a przy okazji ty-
tułu mistrzyni Śląska. Dzię-
kuję całemu mojemu Choma 
Team oraz tym wszystkim, któ-
rzy mnie dopingowali i trzyma-
li za mnie kciuki. 
ls ●

takiej serii w tyskiM 
hokeju dawno nie byŁo. 
cztery porażki z rzędu 
oznaczają sporą stratę 
zwŁaszcza, że gks 
Ma na koncie 6 Meczów, 
podczas gdy rywale 
jeszcze będą nadrabiali 
zalegŁości. trudno 
będzie zniwelować 
ubytek punktów, 
a jedynyM pocieszenieM 
Może być to, że jeśli 
już MiaŁ się zdarzyć 
taki doŁek, to dobrze, 
że teraz, na początku 
sezonu.

Mało kto jednak przypuszczał, 
że po niespełna miesiącu rywa-
lizacji podopieczni Andriej Si-
dorenki wylądują na 5. miejscu 
w tabeli ze znaczną stratą do pro-
wadzących. Gra tyszan daleka jest 
od oczekiwań – nie przekonuje 
gra obrońców, a dotychczasowe 
zmiany wprowadzane przez tre-
nera w ustawieniu linii ataku, tak-
że nie przynoszą efektu. Druży-
na notuje spore straty bramkowe 
przy słabej skuteczności. Najwyż-
szy czas przełamać tę niemoc, ale 
czy to nastąpi już w najbliższym 
meczu z Cracovią?

Meczu z Sanokiem tyszanie nie 
powinni byli przegrać. Po dwóch 
tercjach prowadzili 3:1, gra-
li u siebie i w trzecie odsłonie 
mieli tylko dopełnić formalno-
ści. Ale nic nie poszło po ich my-
śli… Przed tym spotkaniem GKS 
miał na koncie dwa przegrane 
spotkania i hokeiści przystąpili 

do gry z postanowieniem odro-
bienia strat. Jednak początek me-
czu pokazał, że nie będzie łatwo. 
Rywale objęli prowadzenie w 7 
min. – Niko Ahoniemi w sytua-
cji sam na sam pokonał Kamila 
Lewartowskiego. Tyszanie pró-
bowali odpowiedzieć i kilka sy-
tuacji mogło przynieść zdobycz 
bramkową, jednak bramkarz ry-
wali bronił z dużym wyczuciem. 
Na odpowiedź GKS musieliśmy 
czekać do 26 min. Tyszanie z du-
żym animuszem zaczęli dru-
gą tercję i właśnie w 26 minu-
cie Emil Bagin skierował krążek 
do Romana Szturca, a ten ude-

rzeniem pod poprzeczkę wyrów-
nał stan meczu. Szturc ponownie 
celnie strzelił dwie minuty póź-
niej, kiedy drużyna grała w prze-
wadze. W tej tercji rywale po raz 
trzeci wyciągali krążek z bramki, 
bowiem świetnym uderzeniem 
popisał się Filip Komorski. Taki 
GKS chcielibyśmy oglądać częś-
ciej!

Być może dwubramkowe pro-
wadzenie uśpiło czujność ty-
szan, bo sytuacja na lodowisku 
w III tercji zmieniła się diame-
tralnie. Teraz to goście zaczę-
li nadawać ton grze. Niespeł-
na trzy minuty po rozpoczęciu 
ostatniej odsłony Sanok zdo-
był kontaktowego gola. Impet 
rywali zaskoczył gospodarzy 
do tego stopnia, że od 47 mi-
nuty – w ciągu 70 sekund – sa-
noczanie trzykrotnie wpisali 
się na listę strzelców, obejmu-
jąc prowadzenie 5:3. Trener Si-
dorienko wziął czas i postano-
wił zmienić bramkarza – Kamila 
Lewartowskiego zastąpił Tomas 
Fucik. W 52 min. Jakub Bukow-
ski zdobył bramkę, ale na więcej 
gospodarzy już nie było stać.
gKS tychy – maRma ciaRKO 
StS SaNOK 4:5 (0:1, 3:0, 1:4). 
Bramki: Szturc 2, Komorski, Bu-
kowski.

Do meczu z GKS Tychy hoke-
istom JKH GKS Jastrzębie nie-
zbyt wiodło się w rozgrywkach 
PHL. W pierwszych czterech 
meczach zanotowali cztery po-
rażki i zajmowali ostatnie miej-
sce w tabeli. Kibice z Jastrzębia 
czekali więc na tyszan z dużym 

niepokojem, tymczasem opusz-
czali trybuny uszczęśliwieniu, 
bo ich drużynie udało się prze-
łamać fatalną passę, czego nato-
miast nie udało się zrobić hoke-
istom z Tychów.

Po słabej pierwszej tercji, dru-
ga była… niewiele lepsza. Na po-
czątku rywale przez minutę grali 
w podwójnej przewadze, ale bez 
skutku i nie wykorzystali tak-
że kolejnego osłabienia tyszan. 
W tej części meczu podopieczni 
trenera Sidorienki rzadko stwa-
rzali sytuacji, a jeśli już, to pud-
łowali. Także druga tercja zakoń-
czyła się bez bramek i kiepska 
w wykonaniu tyszan okazała się 
trzecia tercja. Po 6 minutach ry-
wale objęli prowadzenie, po ude-
rzeniu z bliska Urbanowicza. Te-
raz to tyszanie nie wykorzystali 
przewagi i szansy na wyrówna-
nie, a w 54 min., po obustron-
nym wykluczeniu, Freidenfelds 
w sytuacji sam na sam pokonał 
Fucika. Na półtorej minuty przed 
końcem meczu trzecią bramkę, 
ustalającą wynik spotkania, zdo-
był Pelarczyk.

W niedzielę hokeiści GKS nie 
grali, mają więc nieco więcej cza-
su od rywali, by przygotować się 
do kolejnego meczu. Niełatwe za-
danie czeka trenera Sidorienki, 
który musi znaleźć sposób na nie-
moc swoich podopiecznych, bo-
wiem w tej sytuacji piątkowy 
mecz z Cracovią będzie ważnym 
testem dla Trójkolorowych.
jKh gKS jaStRZęBie – gKS 
tychy 3:0 (0:0, 0:0, 3:0). 
ls ●

Do nowej akcji GKS Tychy „Ki-
bicuj z klasą” zgłosiły się 23 
szkoły podstawowe – prawie 
1600 uczniów! Od startu sezonu 
2022/2023 PHL na trybunach 
Stadionu Zimowego dominują 
przede wszystkim najmłodsi ki-
bice, a kilku z nich już odebrało 
pierwsze nagrody za obecność.

Przypomnijmy, iż przy wej-
ściu na Stadion Zimowy ucznio-
wie otrzymują pieczątki. Obec-
ność na pierwszych czterech 
domowych spotkaniach GKS 
Tychy z rzędu oznacza odbiór 
nagrody. Do wygrania są m.in. 
klubowe gadżety, dedykowa-
ne krążki czy wspólny trening 
z hokeistami GKS Tychy. Naj-
ważniejsza jest jednak regular-
ność i sumienne przychodzenie 
na każdy mecz pięciokrotnych 
mistrzów Polski. W przypadku 
braku pieczątki uczestnik akcji 
nie otrzyma bonusu, ale cały 
czas pozostaje w grze o specjal-
ny krążek (w sumie 12 obecno-
ści) oraz walczy o wspólny tre-
ning z hokeistami GKS Tychy 
(14–16 obecności).

Osobna rywalizacja toczy się 
pomiędzy szkołami, bowiem ucz-
niowie zbierają pieczątki nie tylko 
dla siebie, ale i klasy. Grupa, któ-
ra na koniec trwania akcji uzbiera 
ich najwięcej, wyjedzie na dwu-
dniową wycieczkę klubowym 
autokarem GKS Tychy. Koszty 
wyjazdu w pełni pokrywa klub. 
Klasy, które znajdą się na podium 

wygrają wycieczkę do sztolni Kró-
lowa Luiza w Zabrzu oraz dzień 
w Wodnym Parku Tychy. Z ko-
lei uczniowie najlepszej szkoły 
uzyskają możliwość zakończenia 
roku szkolnego na murawie Sta-
dionu Miejskiego.

– Od kilku lat konsekwentnie 
dążymy do kreowania wizerun-
ku Stadionu Zimowego w Ty-
chach, jako miejsca przyjazne-
go, bezpiecznego i sprzyjającego 
rodzinnym wyjściom – powie-
dział Krzysztof Trzosek, rzecz-
nik GKS Tychy. – Jesteśmy prze-
konani, że wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom młodego pokole-
nia, zbudujemy na lata społecz-
ność przywiązaną i oddaną naszej 
drużynie. Ponadto wszystkie dzia-
łania związane „Z Klasą na Zimo-
wym” mają propagować zdrowy 
tryb życia wśród dzieci i młodzie-
ży oraz pokazać im w jaki sposób 
można kibicować i wspierać swo-
ją drużynę.

Akcja „Z Klasą na Zimo-
wym” jest bezpłatna, a plansza 
do zbierania pieczątek upoważnia 
do darmowego wejścia na spot-
kania GKS Tychy. Klub wszyst-
kie materiały dostarczył do szkół. 
Dodajmy, iż akcji patronuje pre-
zydent Tychów, a partnerami „Ki-
bicuj z klasą”” są Nadwiślańska 
Agencja Turystyczna, Miejskie 
Centrum Oświaty, PKM Tychy, 
Wodny Park Tychy, kopalnia Gui-
do i sztolnia Królowa Luiza.
oprac. ls ●

FAtAlnA seriA
hokeiści znaleźli się w doŁku - PRZEGRALI cZTERy MEcZE Z RZęDU I OSUNęLI SIę W LIGOWEj TAbELI.

do konkursu „kibicuj z klasą” zgłosiły się 23 szkoły – ponad 1600 
uczniów.

rozdano pierwsze 
nagrody

laura choma na podium Pucharu Polski MTb.

brąz i mistrzostwo

Laura Choma na trasie ostatnich zawodów Pucharu Polski w Rybniku.

ar
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Trener Andriej Sidorienko musi 
znaleźć sposób na niemoc 

swoich podopiecznych. 
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Najmłodsi kibicują z klasą, zbierając punkty i nagrody. 
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koszykarze i ligi 
zainaugurowali sezon 
2022/2023. po dobryM 
Meczu gks tychy 
pokonaŁ beniaMinka 
polonię warszawa 85:63. 
najwięcej punktów 
zdobyŁ andrzej 
krajewski, który 
skoMpletowaŁ double-
double: 20 punków i 11 
zbiórek.

Tyszanie zaczęli mecz od wyso-
kiego prowadzenia po pierwszej 
kwarcie – 20:8. Ta odsłona była 
z ich strony popisem skutecz-
ności i w znacznym stopniu za-
ważyła na ostatecznej wygranej 
GKS, choć w trzeciej kwarcie 
podopieczni Tomasza Jagiełki 
dostarczyli kibicom sporą daw-
kę emocji.

Druga kwarta miała podobny 
przebieg jak pierwsza, bo choć 
Polonia starała się zniwelować 
stratę, gospodarze dość spokojnie 
punktowali, by osiągnąć w poło-
wie kwarty 20 „oczek” przewagi. 
W tej odsłonie bardzo dobrze spi-
sywali się Ziaja, który na spółkę 
z Kędelem stanowili największe 
zagrożenie dla ekipy gości. Dwie 
trójki Stankowskiego w ostatnich 
sekundach ustaliły wynik do prze-
rwy na 47:31 dla tyszan.

Najbardziej emocjonująca 
okazała się trzecia kwarta. Go-
ście zaatakowali i zaczęli odra-
biać stratę. Na niespełna 4 mi-
nuty przed końcem było już 
tylko 57:51. Na szczęście w porę 
nastąpił zryw tyszan, którzy za-
aplikowali rywalom serię 19:3. 
Do zakończenia trzeciej kwar-
ty zdobyli 11 punktów, pod-
czas gdy rywale trzy, a po za-
mianie stron – przedłużyli serię. 
Ostatnia kwarta ponownie była 
popisem tyszan, którzy wygra-

li ją 17:9 i cały mecz z przewa-
gą 22 punktów. Tyszanie byli 
skuteczniejsi od rywali nie-
mal we wszystkich elementach 
gry, w tym zarówno w rzutach 
za dwa, jak i trzy punkty.
gKS tychy – POlONia WaR-
SZaWa 85:63 (20:8, 27:23, 21:23, 
17:9).
gKS: Krajewski 20, Kędel 15 
(1 za 3), Stankowski 10 (2), Ziaja 
10 (2), Kamiński 9 (1), Wieloch 8, 
Mąkowski 7, Koperski 4, Jakacki 
2, Chodukiewicz, Nowak. ls ●

Trzy medale przywieźli pięścia-
rze MOSM Tychy z 25. edycji 
Międzynarodowego Turnieju 
Bokserskiego im. Wincentego 
Szyińskiego i Mariana Chudego 
w Częstochowie.

W kategorii 67 kg Jacek Targiel 
pokonał w finale na punkty 3-0 
Oliwiera Lazurka (Kuźnia Bok-
su Opole), a Kirył Kaistro w kat. 

75 kg wygrał także 3-0 z Karolem 
Wróblem (Boxing Team Jastrzę-
bie). Tyski zawodnik uznany zo-
stał za najlepszego pięściarza tur-
nieju. Srebrny medal przywiózł 
trzeci z podopiecznych trenera 
Ryszarda Dziopy – Jakub Targiel, 
który w finale kat. 67 kg uległ Oli-
wierowi Juszczykowi (Akademia 
Boksu Będzin) 1-2. ls ●

W tyskim futsalu zamknął się pe-
wien rozdział. Zbigniew Modrzik, 
wieloletni bramkarz kilku tyskich 
zespołów, a ostatnio GKS Futsal 
Tychy, oficjalnie zakończył karie-
rę. Popularny Zbynek pożegnał 
się z kibicami przed niedzielnym 
spotkaniem GKS Futsal z FC Si-
lesia BOX Siemianowice.

Zbigniew Modrzik to człowiek–
instytucja w tyskim futsalu. Przez 
kilka dekad bronił tyskiej bramki, 
a zaczynał od piłki ręcznej w Gór-
niku MK Katowice. Potem trafił 
do futsalu – występował od dru-
żyn amatorskich po ekstraklasę, 
grając m.in. w Interze Tychy, a na-

stępnie w Skale Inter Tychy, Skale 
Gralco Tychy, Inpulsie Alpol Sie-
mianowice, GKS Jachym Tychy, 
Rodakowskim Tychy. Jego doro-
bek jest imponujący: 299 meczów 
w ekstraklasie, 158 meczów w 1. 
Futsal Lidze, 401 występów w bar-
wach GKS Futsal Tychy, 55 spot-
kań w ramach Pucharu Polski, 2 
mecze w reprezentacji Polski.

Przed kilku laty, w obszernym 
wywiadzie jakiego nam udzielił, 
tak mówił o swojej grze.

– W bramce postawili mnie 
moi dwaj starsi bracia, Marek 
i Grzegorz. Kiedy szliśmy po-
grać, mówili: „Młody do bram-

ki”. I tak zostało – od ponad 30 
lat to jest moje małe królestwo. 
To cały czas jest ta sama bram-
ka, ma dwa na trzy metry i ten 
wymiar bramkarz musi po prostu 
wyczuć, do centymetra, milime-
trów. Najlepiej się czuję, kiedy nie 

muszę się odwracać do niej przo-
dem i wyjmować piłki.

51-letni Zbynek pozostaje 
w klubie, zresztą od dłuższego 
czasu służy radą i pomocą swoim 
kolegom, m.in. zasiadając w za-
rządzie GKS Futsal Tychy. ls ● Zawodniczki i zawodnicy UKS 

Ippon Tychy udanie zaprezento-
wali się w dwóch silnie obsadzo-
nych turniejach.

W międzynarodowym turnie-
ju Cracow Judo Open wystartowa-
li reprezentanci 16 krajów. Ekipa 
tyska startowała w dwóch katego-
riach: U-14 i U-16 zdobywając dwa 
brązowe medale. Na podium stanę-
ły Sandra Mokry i Kinga Cichoń.

Podopieczni Urszuli Bożek 
wzięli także udział w Grand Prix 

Południe Judo Cup, gdzie wal-
ki toczyło 356 zawodników z 29 
klubów. UKS Ippon reprezento-
wała 18-osobowa ekipa, która 
przywiozła 10 medali: złote – 
Marta Simon i Martyna Kręci-
chwost, srebrne – Nikola Jaro-
sińska, Szymon Gierga i Michał 
Radtke oraz brązowe – Konrad 
Goliński, Maja Warchoł, Alek-
sander Pasternak, Pola Tajber, 
Julia Jankowska. 
ls ●

iNfORmatOR KiBica

hOKej. phl: 30.09 GKS Tychy – comarch cracovia (godz. 18), 
2.10 Energa Toruń – GKS Tychy (17). plhk: 1.10 Stoczniowiec 
Gdańsk – GKS Atomówki Tychy.
PiłKa NOżNa. i liga: 1.10 Górnik łęczna – GKS Tychy (20); 
iV liga: 1.10 Gwarek Ornontowice – GKS II Tychy (15); liga 
okręgowa: 1.10 Stal bielsko – OKS Zet Tychy (15.30), 1.10 LKS 
Studzienice – jUWe jaroszowice (15.30); klasa a: 1.10 Sokół Wola 
– Ogrodnik cielmice (15.30), 2.10 Stal chełm – Siódemka Tychy 
(15.30); klasa b: 2.10 MKS II Lędziny – czułowianka (15.30), 2.10 
jUWe II jaroszowice – czarni Piasek (15.30). iii liga kobiet: 2.10 
Górnik Zabrze – GKS Tychy (15).
KOSZyKóWKa. i liga: 2.10 Turów Zgorzelec – GKS Tychy (18)
futSal. i liga: 2.10 GKS Tychy – AZS Zielona Góra (18).
SiatKóWKa. ii liga mężczyzn: 1.10 Extrans Sędziszów – TKS 
Tychy. ls ●

udane starty UKS Ippon.

medale w Kimonach

25. Międzynarodowy turniej bokserski w częstochowie.

trzy finały pięściarzy

zWycięski początek sezonU
w pierwszyM Meczu GKS TycHy POKONAł POLONIę WARSZAWA 85:63.

wieloletni bramkarz kilku tyskich klubów pożegnał się z kibicami.

honory dla „zbynKa”

Pożegnaniu Zbigniewa Modrzika towarzyszyły łzy wzruszenia. 
Pamiątkowy portret wręczył mu prezes GKS Futsal Grzegorz Morkis.

Koszykarze GKS rozpoczęli sezon od wygranej z beniaminkiem z Warszawy.
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Bardzo dobrze weszli w sezon pił-
karze GKS Futsal Tychy. W pierw-
szym meczu pokonali Silesia Box 
Siemianowice 3:1, a dwie bram-
ki na swoje konto zapisał Dawid 
Pasierbek.

Jak to bywa w pierwszych me-
czach sezonu, początek spotka-
nia prowadzony był w spokoj-
nym tempie, żadna z drużyn nie 
zamierzała szarżować, czekając 
raczej na to co zrobią rywale. Te 
piłkarskie szachy trwały przez 20 
minut i choć oba zespoły od czasu 
do czasu próbowały przetestować 
umiejętności bramkarzy, gole nie 
padały. Z tej pierwszej części me-
czu warto odnotować strzał Ma-
teusza Kosowskiego oraz akcję 
Grzegorza Migdała i Piotra Pyt-
la. W końcówce goście zaatako-
wali, ale Paweł Mura bronił z du-
żym wyczucie, podobnie zresztą 
jak w całym spotkaniu.

W przerwie trener Bartłomiej 
Noga zdopingował swoich pod-
opiecznych do bardziej ofensyw-
nej gry, co przyniosło efekt już 
w 23 min., kiedy to za sprawą 
Pasierbka GKS objął prowadze-
nie. Także rywale zaczęli śmielej 
atakować i mecz nabrał tempa. 
W 29 min. Michał Słonina po-
biegł z piłką w kierunku bram-
ki gości, świetnie zagrał do Pytla, 
a ten uderzył w kierunku bram-
ki Adama Barteczki (do niedaw-

na zawodnika GKS). Piłka odbi-
ła się jeszcze od jednego z graczy 
z Siemianowic i wpadła do siat-
ki. Na zmianę wyniku nie mu-
sieliśmy długo czekać. W 35 
min, po podaniu z autu Pasier-
bek popisał się kapitalnym strza-
łem w okienko bramki przyjezd-
nych, nie dając szans Barteczce. 
Mimo wysokiego prowadzenia 
ostatnie minuty meczu okazały 
się bardzo emocjonujące. W 37 
min. na polu karnym ręką za-
grał Migdał i Silesii Box udało 
się zmniejszyć rozmiary poraż-

ki z rzutu karnego. W końcówce 
spotkania piłka trafiła w Micha-
ła Słoninę i goście sygnalizowali 
zagranie ręką, jednak tym razem 
sędzia nie dopatrzył się przewi-
nienia.
gKS futSal tychy – SileSia 
BOx SiemiaNOWice 3:1 (0:0). 
Bramki: Pasierbek 2 (23’ i 35’), 
Wojtyna (29’ samob.).
gKS futSal: Mura – Migdał, 
Słonina, Krzyżowski, Pytel – Pa-
sierbek, Kosowski, Kokot, Haase, 
Szostok, Kołodziejczyk, Stets.
ls ●

Rozgrywki w niższych ligach 
i klasach podokręgów osiągnę-
ły półmetek rundy jesiennej. 
W okręgówce tyskie zespoły nas 
nie rozpieszczają i trudno szukać 
OKS Zet czy JUWe Jaroszowice 
w czołówce tabeli.

Piłkarze OKS Zet powoli jednak 
zaczynają odrabiać straty. Po kilku 
seriach, w których remisy przepla-
tały się z porażkami, podopieczni 
Roberta Balcerowskiego wygrali 
drugi mecz z rzędu. Najpierw po-
konali Bestwinę, a w minionej ko-
lejce sięgnęli po komplet punktów, 
wygrywając na własnym bosku 
z LKS Łąka 2:1. To wprawdzie ni-
żej notowani rywale, ale w końcu 
w takich spotkaniach trzeba zgar-
niać całą pulę.
OKS Zet tychy – lKS łąKa 
2:1. Bramki: Słonina (76 i 89’).
OKS Zet: Suchan – Krupiński 
(72’ Lewicki), Hachuła, Master-

nak, Raszka (46’ Kokoszka) – 
Bernat, Kuliński, Pustelnik (78’ 
Kamiński), Gajewski (63’ Słoni-
na) – Zamojda, Augustyniak.
juWe jaROSZOWice – iSKRa 
PSZcZyNa 2:3. Bramki: Braś, 
Cibor.
juWe: Pieczonka – Józefowicz 
(61’ Gurbisz), Michalak, Krzczuk, 
Żytka – Koczy, Czupryna, Braś, 
Hornik (77’ Roszak) – Cibor, Ma-
tysek (61’ Chrząścik).

W innych meczach: Bojszowy 
– Rekord II 1:0, Pasjonat – Wi-
sła 4:2, Czarni – Goczałkowice II 
2:4, Wilkowice – Studzienice 5:1, 
Międzyrzecze – Bestwina 0:1.

liga okręgowa
1. Rekord II 8 21 30-9
2. Międzyrzecze 8 19 36-10
3. Goczałkowice II 8 19 23-13
4. Rotuz 7 17 15-8
5. Pasjonat 8 16 26-17

6. czarni 8 13 20-21
7. bojszowy 8 12 13-17
8. Iskra 8 11 17-10
9. Wilkowice 8 9 13-13
10. OKS Zet 8 8 11-19
11. bestwina 8 8 10-15
12. łąka 8 7 11-20
13. jaroszowice 8 6 14-17
14. Wisła 8 5 9-23
15. Stal 7 2 6-22
16. Studzienice 8 2 10-30

W KlaSie a tyskie drużyny 
również rywalizowały ze zmien-
nym szczęściem. Wygrał Ogrod-
nik, który 3:2 pokonując Fortunę 
Wyry, przegrali natomiast piłka-
rze Siódemki, ulegając Zniczowi 
Jankowice 2:3. W innych meczach: 
Woszczyce – Sokół 3:1, Piast Gol 
– Frydek 3:2, Rudołtowice – Stu-
dzionka 0:5, Unia Bieruń Krupiń-
ski 2:2, Leśnik – Gardawice 2:2, 
Czapla – Stal Chełm 3:0.

klasa a
1. Piast Gol 7 19 26-3
2. Studzionka 8 18 24-8
3. Gardawice 8 17 21-12
4. Woszczyce 8 15 23-13
5. Leśnik 8 14 19-14
6. Krupiński 7 13 21-17
7. Znicz 8 12 21-24
8. Siódemka 7 12 14-9
9. Unia  8 11 13-16
10. Ogrodnik 8 10 14-16
11. Sokół 7 9 8-12
12. fortuna 8 8 15-19
13. Stal 8 6 7-14
14. Rudołtowice 8 4 12-30
15. czapla 8 4 9-27
16. frydek 8 3 9-2

KlaSa B: Czułowianka – Nie-
pokorni Orzesze 2:0, Wisła Mała 
– JUWe II Jaroszowice – 1:1. Czu-
łowianka z 15 pkt. jest na trzecim 
miejscu w tabeli, rezerwa JUWe 
- na 11 (3 pkt). ls ●

na półmetku jesieni w niższych ligach.

słonina dał wygraną

gks Futsal tychy świetnie rozpoczął sezon, wygrywając z Silesią box Siemianowice 3:1.

suKces na otwarcie
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Piłkarze GKS Futsal zaczęli sezon od zwycięstwa. 
Dobrze byłoby teraz podtrzymać tę passę.
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iron run to jedno 
z największych wyzwań 
dla biegaczy, 
specjalizujących się 
w biegach górskich. 
przez trzy dni trzeba 
zaliczyć 9 biegów, 
których Łączna trasa 
sięga prawie 150 kM. 
jeśli weźMie się pod 
uwagę wyczerpujące, 
wielokiloMetrowe 
podbiegi, trudną trasę, 
pokonywanie górskich 
szlaków nocą, stanie 
się jasne, że to iMpreza 
dla Mężczyzn i kobiet 
ze stali.

Tyszanka Barbara Czernik ma już 
za sobą kilka lat startów, w tym 
w biegach 100-kilometrowych, 
ale teraz postanowiła zmierzyć 
się z czymś wyjątkowym.

– Lubię biegać i wspinać się 
po górach – mówi. – Biegam co-
dziennie i zazwyczaj są to długie 
dystanse. Na przykład wolę prze-
biec sto kilometrów w górach niż 
zaliczyć szybki maraton. Umówi-
łam się kiedyś ze znajomym – on 
jechał na rowerze, a ja pobie-
głam do… Częstochowy. Mogę 
na przykład w sobotę rano po-
wiedzieć sobie – biegnę do Wi-
sły i nie ma problemu. A biegi 
po górach wręcz uwielbiam. Kie-
dyś wystartowałam w maratonie 
w Krakowie. Zanotowałam czas 
3 godziny 28 minut i do teraz nie 
poprawiam tego wyniku. Po pro-
stu na maratonach, po płaskim 
szybciej się męczę niż w górach. 
Do niedawna treningi rozpisywał 
mi znany tyski biegacz Paweł Ko-
sek, ale od jakiego czasu przygo-
towuję się sama.

na grani tatr
Ważnymi sprawdzianami dla B. 
Czernik okazały się dwa starty 
– ubiegłoroczny Bieg Granią Tatr 
i zaliczony w czerwcu tego roku 
Lavaredo Ultra Trail. Ten pierw-
szy gromadzi na starcie prawdzi-
wych śmiałków. Organizowany 
jest co dwa lata, bo na tyle go-
dzi się Tatrzański Park Narodo-

wy. Trasa biegu (71 km, suma 
przewyższeń 5000 m) prowadzi 
najpiękniejszymi szlakami tu-
rystycznymi polskich Tatr Za-
chodnich i Wysokich. Na takich 
wysokościach trzeba być przygo-
towany na wszystko, bo przez kil-
kanaście godzin trwania imprezy 
pogoda może się zmienić od upa-
łu do… gradobicia.

– Bieg jest znakomicie zor-
ganizowany, ratownicy TOPR 
są na trasie, a z nimi wolontariu-
sze, służby medyczne – słowem 
biegacze mogą czuć się spokojnie, 
pod warunkiem, że przestrzegają 
regulaminu i kilku ważnych za-
sad. Trasa jest trudna technicznie 
– duża ekspozycja, skały, luźne ka-
mienie i przewyższenia. To się daje 
odczuć. Przed tym biegiem mnó-
stwo czasu spędziłam na siłowni, 
bo musiałam wzmocnić mięś-
nie grzbietu i brzucha. Ale to po-
mogło, jestem zadowolona z tego 
startu, zajęłam wśród kobiet 12. 
miejsce z dobrym czasem.

od Utopca do lavaredo
W czerwcu tego roku, Barbara 
Czernik z mężem Wojciechem, 
wyjechała w Dolomity. To prze-
piękny region, jeden z najbar-
dziej urokliwych w Europie. 
Jednak nie przyjechała pod Trzy 
Szczyty Lavaredo, by podziwiać 
widoki. Tutaj organizowana jest 
jedna z najtrudniejszych górskich 
prób w Europie – Lavaredo Ul-
tra Trail, 

Aby wystartować w tych za-
wodach, trzeba mieć punkty 
ITRA, czyli International Trail 
Running Association. Organi-
zacja ta podzieliła biegi według 
skali trudności i długości biegu, 
a następnie – stosując określo-
ny przelicznik – przypisała bie-
gom określoną liczbę punktów. 
W Polsce jest kilka biegów, pod-
czas których można zdobywać 
punkty ITRA.

– Punkty to jedno, ale trzeba 
też mieć szczęście w losowaniu 
– dodaje B. Czernik. – Każdy za-
wodnik zarejestrowany w ITRA 
ma swoje konto, na które au-
tomatycznie po każdym biegu 

wpływają punkty. Nazbierałam 
trochę punktów, ale – podobnie 
jak innych chętnych do startu 
– czekało mnie jeszcze losowanie. 
Prawie całą noc spędziłam na kli-
kaniu i odświeżaniu strony, żeby 
potwierdzić udział. A sam bieg 
to wyjątkowa impreza ze wzglę-
du na niesamowitą scenerię, wi-
doki. W tym regionie można się 
po prostu zakochać.

A po starcie we Włoszech był 
Tyski Półmaraton.

– Zapisaliśmy się z Wojt-
kiem do sztafety, bo pomyśla-
łam, że taka „przebieżka” przed 
startem w Piwnicznej to dobry 
trening. Ale mój ambitny mąż 
postanowił bardzo poważnie 
potraktować start w Tychach. 
Biegł na pierwszej zmianie 
– od stadionu na Jezioro Papro-
cańskie i tak wyśrubował wy-
nik, że po prostu było mi wstyd 
pobiec słabiej. Musiałam więc 
„depnąć” i ostatecznie zakończy-
liśmy bieg na podium – na dru-
gim miejscu. Jak się okazało, nie 
miało to wpływu na mój start 
w Piwnicznej, a wręcz przeciw-
nie – potwierdziło, że jestem 
w dobrej dyspozycji i z więk-
szym spokojem mogłam poje-
chać w góry i zmierzyć się z czo-
łowymi biegaczkami.

Weekend w biegu
Aby zaliczyć Iron Run trze-
ba pokonać 9 biegów, rozgry-
wanych od piątku do niedzieli. 
Na tegorocznym Festiwalu Bie-
gów w Piwnicznej-Zdrój za-
częło się piątkowymi startami 
popołudniowymi na 1 milę, 
na 15 km i biegiem nocnym 
na 7 km, którego start wyzna-
czono na godz. 22.20. W sobo-
tę rano uczestników czekał Bieg 
7 Dolin na 64 km, a wieczorem 
– bieg na 3 km i ponownie bieg 
nocny na 5 km. Niedzielny pora-
nek, przyniósł maraton, a następ-
nie o godz. 13 uczestnicy musieli 
się zmierzyć z biegiem na górę 
Kicarz, by zakończyć o godz. 15 
biegiem na 1 km. Podczas tego 
ostatniego nie było już rywaliza-
cji, wszyscy biegli wspólnie…

– Na szczęście nie miałam 
na trasie żadnego kryzysu, bie-
gło mi się bardzo dobrze, choć 
najtrudniej, ze względu na zimno 
i padający deszcz, było podczas 
ultramaratonu na 64 km – opo-
wiada Barbara Czernik. – Już 
pierwszego dnia, bodajże po bie-
gu nocnym, objęłam wśród pań 
prowadzenie, którego nie odda-
łam do końca. Warto wspomnieć, 
że aby wystartować w kolejnym 
biegu trzeba ukończyć poprzedni 
w podanym limicie czasu. W ko-
lejnym obowiązuje coś w rodza-
ju pole position – na linii startu 
zawodnicy ustawiają się według 
straty do lidera. Tak więc w ko-
lejnych biegach startowałam jako 
pierwsza i starałam się osiągnąć 
jak najlepszy czas, bo im szyb-
ciej się przybiegnie na metę, tym 
więcej czasu zostaje na odpoczy-
nek i regenerację.

kamień do kamienia
– W przyszłym roku planuję start 
w Julian Alps Trail Run w Al-
pach Julijskich, ale moim ma-
rzeniem, celem do którego dążę, 
jest udział w Ultra Trial Mount 
Blanc. To najbardziej prestiżo-
wy bieg górski na świecie – 170 
kilometrów i ponad 10 km łącz-
nych przewyższeń. Nie jest łatwo 
w nim wystartować. Do niedaw-
na wystarczyły punktu ITRA, ale 
chętnych jest tak wielu, że po-
stanowiono zaostrzyć kryteria. 
Z wielu biegów górskich, sygno-
wanych przesz ITRA, wyłonio-
no 20 imprez w różnych krajach 
świata m.in. w Chinach, USA, 
Nowej Zelandii, Argentynie, 
Kanadzie ale także w Europie 
– w Hiszpanii, Szwajcarii, Au-
strii, Chorwacji, Włoszech, Tur-
cji i podczas tych biegów zbiera 
się zw. running stones, czyli ka-
mienie. A że w tym rankingu jest 
też Ultra Trial Lavaredo, zdoby-
łam swój pierwszy kamień. Jed-
nak jest jeszcze losowanie – każ-
dy running stones to jakby los 
na biegowej loterii Mount Blanc. 
Im więcej kamieni, tym więcej 
ma się losów i jest większa szan-
sa na start. Oczywiście w 2023 
roku zarejestruję się na Mount 
Branc, ale czy z jednym kamie-
niem mam szanse?

dwie pasje
Barbara Czernik ma dwie pa-
sje – bieganie i praca z dziećmi. 
Jest nauczycielką w Zespół Szkół 
Specjalnych nr 8 w Tychach, spe-
cjalistką w dziedzinie integracji 
sensorycznej.

– Poprzez różne ćwiczenia 
staram się usprawniać zaburzo-
ne funkcje wzorkowe, słucho-

we, smakowe i inne. Prowadzę 
też zajęcia w domach uczniów, 
nie mówiąc o tym, że jestem 
wychowawczynią VII klasy. 
Uwielbiam tę pracę, to mój ży-
wioł i każda, najdrobniejsza po-
prawa, jaką obserwuję o moich 
dzieci to dla mnie olbrzymia sa-
tysfakcja.
leszek sobieraj ●

A terAz… UltrA moUnt blAnc!
tyska biegaczka barbara czernik ZALIcZyłA IRON RUN W PIWNIcZNEj-ZDRój, POKONUjąc W cIąGU TRZEcH DNI 9 bIEGóW I ZWycIężAjąc W KLASyfIKAcjI KObIET!

Podczas festiwalu biegów Górskich w Piwnicznej-Zdrój barbara 
czernik zajęła w Iron Run (9 biegów, ok. 150 km) pierwsze miejsce 
wśród kobiet z łącznym czasem 14:00.58. Druga na mecie Anna 
Psuja ze Świdnika przybiegła z czasem 15:31.13. W klasyfikacji 
generalnej Iron Run barbara czernik zajęła 19. miejsce.

Na poszczególnych dystansach tyszanka zanotowała nastę-
pujące czasy: piątek: 1 mila – 6.20, bieg na 15 km – 1:09.40, bieg 
nocny 7 km 30.52; sobota: Ultra bieg 7 Dolin 64 km – 7:22.23, 
bieg na 3 km – 14.02, bieg nocny na 5 km – 24.58; niedziela: Ko-
ral Maraton – 3:47.38, bieg na górę Kicarz – 26.05, bieg na 1 km 
– wszyscy uczestnicy biegli wspólnie.

Udział w imprezie w Piwnicznej-Zdroju wymagał przede wszystkim wytrzymałości i przygotowania fizycznego.

Ostatni dystans Festiwalu Biegowego uczestnicy pokonali wspólnie. W środku Barbara Czernik.
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waga 23.iX-23.X
W domu zapanuje miła atmosfera, z wszystkimi 
się dogadasz, bo każdy będzie znał swoje miejsce 
i wiedział, jakie ma obowiązki.

skorpion 24.X-21.Xi
Poszczęści ci się w finansach, o ile zdasz się 
na swoją niezawodną intuicję. W miłości czas 
na zmiany. Tym razem ryzyko się opłaci.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Nie rozpamiętuj przeszłości, nie żałuj straconych 
szans. Otwórz się bardziej na innych ludzi, 
a wtedy oni staną się bardziej otwarci wobec 
ciebie.

koziorożec 22.Xii-19.i
będziesz pobudzony i pełen energii, a ekscytujące 
wydarzenia będą ci towarzyszyć niemal 
na każdym kroku.

wodnik 20.i-18.ii
Zanosi się na burzę. Nie wpadaj od razu w panikę, 
mimo iż pierwsza myśl, jaka przyjdzie ci do głowy, 
to zwinąć żagle.

ryby 19.ii-20.iii
Gwiazdy sugerują wykorzystać talenty, które dotąd 
wahałeś się zaprezentować. Sukces jest bliżej niż 
kiedykolwiek.

baran 21.iii-20.iV
Nie uciekaj od trudnych spraw i przykrych 
emocji, bo kiedyś i tak będziesz musiał 
to przeżyć. bez względu na wszystko graj 
w otwarte karty.

byk 21.iV-21.V
Miłość może spaść na ciebie nieoczekiwanie, jak 
i niespodziewanie się skończyć. być może też 
zrozumiesz, że potrzebujesz odmiany.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Księżyc zwiastuje szereg nieprzewidywalnych 
zdarzeń. Trudne sprawy zostaw do załatwienia 
w przyszłym tygodniu. Uważaj na siebie!

rak 21.Vi-22.Vii
czas działa teraz na Twoją korzyść, więc nie znie-
chęcaj się i cierpliwie czekaj na rozwój wydarzeń. 
Podczas weekendu możesz zakochać się na zabój.

lew 23.Vii-22.Viii
Gdy za bardzo się chce, często nic z tego nie wycho-
dzi. Zaufaj więc losowi i zajmij się sobą, a już niedługo 
zaroi się wokół ciebie od wartych uwagi adoratorów.

panna 23.Viii-22.iX
cieszyć się będziesz życiem, nawet jego 
najdrobniejszymi przyjemnościami. Twoja kariera 
nabierze tempa.
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871
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Hasło z krzyżówki nr 774: 
PRZYSZŁA JESIEń.

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.

zaadoptuj mnie  

RM

w tyM Miejscu, 
we wspóŁpracy 
z wolontariuszaMi 
tyskiego 
schroniska 
dla zwierząt 
prezentujeMy 
czworonogi, które 
czekają na swoich 
nowych wŁaścicieli. 
spójrzcie na nich 
ciepŁo i otwórzcie 
swoje serca i doMy.

Soner to wspaniały, duży pies z po-
kładami szczenięcej radości. Świet-
nie zdaje sobie sprawę ze swojej 
wielkości i siły dlatego potrzebu-
je opiekuna, który będzie z nim 
pracował i okiełzna jego tempe-
rament. Nie polecamy tego psiaka 
do domu z kotami. Do poprawie-
nia są też relacje Sonera z innymi 
psami. Być może potrzebna bę-
dzie współpraca z behawiorystą 
lub psim trenerem. Poza tym we-
soły przytulas z niego. Lubi towa-
rzystwo człowieka, długie spacery 
i aktywne zabawy.

Dobry Człowieku, jeśli nie 
jesteś typem kanapowca i pro-

wadzisz aktywne życie – Soner 
to psiak dla Ciebie! rM ●

cO Wiemy O PSie:
imię: Soner
NR eWiDeNcyjNy: 7848
W tyPie RaSy: mieszaniec
WieK: około 2 lata
Płeć: samiec
Waga: około 25 kg
StatuS: do adopcji
OBecNie PRZeByWa: 
w Miejskie Schronisko dla 
Zwierząt w Tychach
telefON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

soner

Więcej Na WWW.KultuRa.tychy.Pl

27 września, wtorek
godz. 18 – AbEcADłO SZTUKI – cykliczna 
gawęda Agnieszki czyżewskiej (MbP Media-
teka, al. Piłsudskiego 16)

29 września, czwartek
godz. 17 – SZTUKA X MUZy – projekcja filmu 
„cyrano” (MbP Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – DRZEWO Z McHU – rodzinne 
warsztaty ekologiczne (Klub McK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)

30 września, piątek
godz. 12 i 18 – „bALLADy I DŹWIęKI” – słu-
chowisko teatralne (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 18 – SPOTKANIE Z bARbARą KUbSKą 
– finisaż wystawy „Zygmunt Kubski – barbara 
Kubska. czas nieutracony” (Muzeum Miejskie, 
pl. Wolności 1)

1 października, sobota
godz. 9 – ŚLąSKA jESIEŃ GITAROWA w obiek-
tywie Ireneusza Kaźmierczaka – retrospektywna 
wystawa fotografii (Gemini Park, ul. Towarowa 2)

godz. 11 – POZNAj STADION MIEjSKI i Ty-
ską Galerię Sportu – zwiedzanie z przewodni-
kiem (Tyska Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 16 – DUO fLAMENcO: Michał cza-
chowski – gitara flamenco, Anna Mendak 
– taniec (Gemini Park, ul. Towarowa 2)
godz. 18 – „NOc W WENEcjI” – operetka 
j. Straussa (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 20 – HOLLy bLUE – koncert (Art Mu-
sic club, ul. Oświęcimska 53)

2 października, niedziela
godz. 19 – MAcIEj MALEŃcZUK – koncert pt. 
„Klauzula sumienia” (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 20 – STAND UP: Marcin Zbigniew 
Wojciech „Moja konkubina” (Klub Muzyczny 
Umderground, pl. Korfantego 1)

3 października, poniedziałek
godz. 19 – SPOTKANIE Z PODRóżNIKIEM: 
„Wśród libańskich cedrów” – spotkanie z Marze-
ną Gąsior (Klub McK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

2 października: godz. 19: Maciej 
Maleńczuk – koncert, teatr MaŁy

1 października: godz. 16: duo 
FlaMenco: MichaŁ czachowski 
– gitara, anna Mendak – taniec, 
geMini park
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