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to nie jest wina samorządu!
O tyskiej edukacji rozmawiamy z wiceprezydentem  
ds. społecznych Maciejem Gramatyką.

tyski wojownik ninja
Kamil Stolecki i Marek Wendreński wystąpią 
w telewizyjnym show „Ninja Warior”.

1:2 razy dwa
Piłkarze GKS Tychy rozegrali na obozie w Grodzisku Wlkp. 
dwa sparingi i oba nieznacznie przegrali.4 6  16

bezpŁatny 
tyski 
tygodnik
Miejski

nr 28/607

festyn integracyjny i święto kolorów zgromadziły w parku przy ul. jaśkowickiej setki miłośników dobrej zabawy.

kolorowy jaworek
strona 5
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Z nowymi bandami 
na podbój CHL
Na Stadionie Zimowy trwają prace remontowe – odnawiana jest 
konstrukcja stalowa dachu, pojawiło się już nowe, mocniejsze 
oświetlenie, a niebawem specjalistyczna firma przystąpi do montowania 
nowoczesnych band lodowiska. str. 5

poLiCja 
posZukuje
pedofiLa 
Tyscy policjanci poszukują 
30‑32‑letniego mężczyzny, 
który w miejscu publicznym 
masturbował się w obecności 
dwóch nieletnich dziewczynek. 
Stróże prawa stworzyli portret 
pamięciowy sprawcy na podstawie 
opisu.

Do zdarzenia doszło 29 maja 
br., około godz. 13 na placu za‑
baw przy Parku Miejskim So‑
lidarności. Policjantów o zda‑
rzeniu poinformowała kobieta, 
której dziewczynki opowiedzia‑
ły o całym zajściu.

 str. 2
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USŁUGI POGRZEBOWE
KOMPLEKSOWO • PROFESJONALNIE • TANIO

Wartogłowiec

„CALIA”

CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE tel. 32 219 18 44, kom. 601 49 09 08

Tychy Wartogłowiec, ul. Cmentarna 21

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIE POGRZEBU - ZASIŁEK ZUS ROZLICZAMY I WYPŁACAMY NA MIEJSCU

NAGROBKI 
DUŻY WYBÓR

• POGRZEBY TRADYCYJNE
• KREMACJE 550 ZŁ

• EKSHUMACJE
• KOPANIE GROBÓW

• ROZBIÓRKI NAGROBKÓW
• PRZEWOZY ZMARŁYCH

• WŁASNE 
CHŁODNIE

reklama

kronika policyjna

◆ PrZeZ kilkaNaście gO-
DZiN, 1.07 POlicjaNci ZaBeZ-
PiecZali miejsce ZDarZeNia 
oraz kierowali ruch na objaz‑
dy, by ominąć odcinek na DK‑1 
(w kierunku Katowic), gdzie tir 
blokował jezdnię. Z ustaleń mun‑
durowych wynika, że kierujący nie 
dostosował prędkości do warun‑
ków panujących na drodze i stra‑
cił panowanie nad pojazdem. Tir 
staranował barierki i zatrzymał się 
w poprzek drogi, blokując prze‑
jazd. 53‑letniemu kierowcy nic się 
nie stało, policjanci potwierdzili, 
że był trzeźwy.
◆ tyscy POlicjaNci ZatrZy-
mali 24-latka, który 3.07 
w jednym z lokali przy al. Jana 
Pawła II ukradł kobiecie toreb‑
kę z dokumentami i pieniędzmi. 
Na miejscu pojawili się policjanci, 
którzy po kilku godzinach zatrzy‑
mali 24‑letniego sprawcę, odzy‑
skując torebkę z zawartością do‑
kumentów, kart bankomatowych 
i pieniędzy. Złodziej trafił do po‑
licyjnego aresztu, usłyszał zarzut 
kradzieży z „recydywą”, bo miał 
na swoim koncie inne tego rodza‑
ju przestępstwa. Grozi mu 5 lat 
pozbawienia wolności.
◆  POlicjaNci ZesPOłu 
DO sPraW PrZestęPcZOści 
NieletNich tyskiej komendy 
zatrzymali dwie nastolatki, które 
w jednym ze sklepów dokonały 
kradzieży kosmetyków. Rozpo‑
znał je pracownik sklepu, a po‑
licjanci potwierdzili, że 14‑latka 
i jej rok starsza koleżanka trzy 
dni wcześniej ukradły kosmety‑
ki wartości ponad 550 złotych. 
Podczas kontroli bagażu mało‑
letnich okazało się, że kolejny 
raz dopuściły się kradzieży, bo‑
wiem w ich torebkach policjan‑
ci znaleźli skradzione kosmetyki 

do makijażu. Nastolatki zostały 
przekazane rodzicom, a sprawę 
skierowano do Sądu Rodzinnego 
i Nieletnich.
◆ tyscy POlicjaNci PrOWa-
DZą POstęPOWaNie W sPra-
Wie kraDZieży ZłOtegO 
łańcusZka, który sprawca 
zerwał z szyi pokrzywdzonej. 
Do zdarzenia doszło 15 czerw‑
ca br., około godz. 12.30 na ul. 
Wyszyńskiego, w okolicy kiosku 
i sklepu „Kłos”. Wykorzystując 
zaskoczenie, mężczyzna podbiegł 
do kobiety i zerwał jej z szyi zło‑
ty łańcuszek wartości tysiąca zło‑
tych. Sprawca uciekł w stronę al. 
Niepodległości i wsiadł do auto‑
busu linii 65. Jak informuje po‑
licja, złodziej ma 20‑25 lat, jest 
atletycznej, krępej, muskular‑
nej budowy ciała, wzrost oko‑
ło 175 cm. Ma krótkie ciemne 

włosy, ubrany był w krótkie spo‑
denki koloru ciemnego, na no‑
gach białe sportowe buty typu 
adidas. Osoby, które wiedzą coś 
na temat kradzieży proszone są 
o kontakt z KMP, al. Bielska 46, 
tel. 32/32‑56‑230 lub telefonem 
alarmowym 112.
◆ W ciągu jeDNegO DNia, 
2.07 OsZuści tZW. metODa-
mi „Na WNucZka” i „Na PO-
licjaNta” sieDmiOkrOtNie 
PróBOWali OsZukać star-
sZe OsOBy. Przedstawiali histo‑
rie o bliskich członkach rodziny, 
którzy rzekomo spowodowali 
śmiertelny wypadek. Na szczęś‑
cie nikt nie dał się oszukać i w od‑
powiednim momencie rozmowy 
zostały przerwane. Policja po raz 
kolejny przestrzega mieszkań‑
ców, by byli czujni i nie dali się 
zwieść. ls ●

Tyscy policjanci poszukują 
30‑32‑letniego mężczyzny, który 
w miejscu publicznym mastur‑
bował się w obecności dwóch 
nieletnich dziewczynek. Stróże 
prawa stworzyli portret pamię‑
ciowy sprawcy na podstawie 
opisu.

Pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Tychach policja 
prowadzi postępowanie „w spra‑
wie prezentowania z odległości 
czynności seksualnej, w celu 
swojego zaspokojenia seksu‑
alnego, dwóm dziewczynkom 
w wieku 8 i 9 lat”. Do zdarzenia 
doszło 29 maja br., około godz. 
13 na placu zabaw przy Parku 
Miejskim Solidarności. Policjan‑
tów o zdarzeniu poinformowa‑
ła kobieta, której dziewczynki 
opowiedziały o całym zajściu. 
Natychmiast rozpoczęto poszu‑
kiwanie sprawcy. Stróże prawa 
zaopiekowali się dziewczynkami 
i odwieźli je do domu, a ro‑
dzice złożyli zawiadomienie 
o przestępstwie. Obie mało‑
letnie zostały przesłuchane 
przez sąd. Na podstawie ze‑
branego w sprawie materia‑
łu dowodowego wykonano 
rysopis sprawcy oraz jego 
portret pamięciowy.

Pierwsza z dziewczynek 
podała następujący ryso‑
pis sprawcy: wiek 30‑32 
lat, wzrost ok. 175‑177 cm, 
krępej budowy ciała, twarz 
okrągła, cera blada, czo‑
ło zasłonięte, brwi blond, 
proste, średniej szeroko‑
ści, umiejscowienie śred‑
nie, oczy średnio rozwarte, 
średnio rozstawione, śred‑

nio osadzone, ustawienie szpa‑
ry ocznej skośne ku górze, z fał‑
dą powieki górnej, noś średniej 
długości, gruby, szpara ustna fa‑
lista, bródka średnia kulista, bez 
zarostu na twarzy, ubrany w blu‑
zę z kapturem wkładaną przez 
górę w kolorach moro (plamy), 
spodnie dżinsowe szare.

Druga dziewczynka podała 
natomiast następujący rysopis 
sprawcy: wiek ok. 30 lat, wzrost 
ok. 175‑177 cm, krępej budowy 
ciała, twarz okrągła, cera nor‑
malna, czoło zasłonięte, brwi 
blond, proste, średniej szero‑
kości, umiejscowienie średnie, 
oczy zielonkawe, średnio roz‑
warte, średnio rozstawione, 
średnio osadzone, ustawienie 
szpary ocznej skośne ku gó‑
rze, z fałdą powieki górnej, nos 
średniej długości, średniej sze‑
rokości, grzbiet nosa prawdopo‑
dobnie prosty, usta średniej dłu‑

gości, grube, szpara ustna falista, 
bródka mała kulista, na twarzy 
w okolicy bródkowej i nosowej 
twarzy posiadał kilkudniowy za‑
rost w kolorze jasnym oraz bli‑
zny i pory po trądziku w oko‑
licy policzkowej twarzy, ubrany 
w bluzę z kapturem w szare pla‑
my, spodnie prawdopodobnie 
dżinsowe koloru szarego w pa‑
seczki – portret nr 2

Policja prosi wszystkie osoby 
mogące przyczynić się do usta‑
lenia tożsamości mężczyzny 
na prezentowanych portretach 
pamięciowych o kontakt oso‑
bisty, listowny lub telefonicz‑
ny z Komendą Miejską Policji 
w Tychach al. Bielska 46. Infor‑
macje należy kierować bezpo‑
średnio do Wydziału Kryminal‑
nego KMP w Tychach na numer 
(32) 325‑62‑80, 112 bądź na dres 
e‑mail: kryminalny@tychy.
ka.policja.gov.pl. ls ●

Jeśli go rozpoznajesz tego mężczyznę – zadzwoń!

poLiCja posZukuje pedofiLa

kondolencje
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reklama

tyszanie wypadli w tyM 
roku ciut gorzej niż 
ich koledzy z innych 
regionów Śląska czy 
caŁego kraju. 

Średnia zdawalność egzaminu 
maturalnego w kraju wyniosła 
80,51%, niżej znalazła się młodzież 

śląska z wynikiem 79,70%. Nato‑
miast tyszanie łącznie uzyskali wy‑
nik 78,91% zdawalności.

Najlepiej spośród tyskich szkół 
średnich wypadł „Kruczek”, czyli 
I LO z wynikiem 99,13%, co prze‑
kłada się na zaledwie jedną oso‑
bę ze 115, która nie zdała z wię‑
cej niż jednego przedmiotu. Na 

drugim miejscu uplasowało się 
IV LO w ZS1 (96,00%), następnie 
Technikum nr 4 w ZS5 (94,29%), 
II LO (92,11%), Technikum nr 2 
w ZS2 (87,80%), Technikum nr 3 
w ZS4 (85,19%), III LO (83,95%), 
Technikum nr 6 w ZS7 (54,55%) i 
Technikum nr 5 w ZS6 (51,16%). 
kaMil peszat ●

to byŁy wyjątkowe 
urodziny fiatowskiej 
500, przygotowane 
przez autoMobilklub 
zieMi tyskiej. 
na zorganizowany 
z tej okazji zlot 
do bielska-biaŁej 
i do tychów przyjechali 
użytkownicy pięćsetek 
z caŁego kraju.

A jest co świętować, bo w tym 
roku firma Fiat obchodzi jubile‑
usz 120‑lecia powstania – Fabbri‑
ca Italiana Automobili Torino zo‑
stała założona 11 lipca 1899 roku. 
Ciekawostką jest, że 99 lat temu, 2 
lutego 1920 roku, powstała spółka 
akcyjna Polski Fiat.

W zlocie wzięło udział 50 za‑
łóg z całego kraju, z których więk‑
szość jechała nowymi pięćsetka‑
mi, ale były też dwa fiaty 500 z lat 
60. i 70. Uczestnicy pokonali tra‑
sę z Bielska‑Białej do Tychów 

na podstawie przygotowanej 
książki drogowej, a harmono‑
gram wymagał od uczestników 
meldowania się w określonym 
czasie w konkretnych punktach, 
gdzie czekały na nich różne za‑
dania i zagadki. Na metę rajdu 
w parku przy „Żyrafie” uczest‑
nicy dotarli w sobotę. Wcześniej 
byli na zaporze w Goczałkowi‑
cach, zwiedzili Muzeum Zamko‑
we w Pszczynie, Browary Książę‑
ce i tyską fabrykę Fiat Chrysler 
Automobiles.

– Od wielu lat współpracuje‑
my z tyską fabryką koncernu – 

stwierdził Grzegorz Wróbel, pre‑
zes AZT. – Jednym z efektów tej 
kooperacji są Samochodowe Mi‑
strzostwa Tychów – cykl zawodów 
dla kierowców amatorów, rozgry‑
wany głównie na torze prób FCA. 
Dzięki temu mamy możliwość or‑
ganizowania sportowej rywaliza‑
cji w bezpiecznych warunkach. 
Jednak nasz automobilklub zaj‑
muje się jednak nie tylko impre‑
zami o sportowym charakterze, 
ważne jest także krzewienia kul‑
tury motoryzacyjnej, wiedzy z hi‑
storii motoryzacji, czy podnosze‑
nia bezpieczeństwa. ls ●

skwer 
kiesZonkowy
– Chodzi o skwer przy ul. Dę‑
bowej, tzw. park kieszonkowy. 
Właściwie od otwarcia jest sy‑
stematycznie dewastowany. Te‑
raz także powyrywane są lampki, 
w podłodze wyłamywano deski, 
niszczone są urządzenia i rośli‑
ny. Wiem, że trudno zaradzić ta‑
kim dewastacjom, ale coś trzeba 
zrobić, bo przecież na urządzenie 
skweru wydano sporo pieniędzy. 
Czy ten skwer ma pod nadzorem 
straż miejsca czy policja? Czy jest 
możliwość zamontowania moni‑
toringu? Środki na to powinny się 

znaleźć, bo w przeciwnym razie 
robienie takich inwestycji mija 
się z celem.
ODPOWiaDa katarZyNa si-
WiOrek Z tyskiegO Zakła-
Du usług kOmuNalNych: 
– Rzeczywiście, nagminne de‑
wastacje zdarzają się tam bardzo 
często. Skwer jest jednak pod 
stałym nadzorem policji, a tak‑
że Straży Miejskiej. Monitoring 
to kosztowna inwestycja, wymaga 
zaplanowania w budżecie z rocz‑
nym wyprzedzeniem. Obecnie 
nie posiadamy środków finan‑
sowych na ten cel, ale dołożymy 
wszelkich starań, aby w pierwszej 
kolejności wspomniany teren był 
zabezpieczony. ls ●

dLaCZego  
nie kosZą?
– Nie jest koszona działka przy 
skrzyżowaniu ulic Ujejskiego 
i Dmowskiego (blok nr 11). 
Naprzeciwko są garaże, a wo‑
kół nich i za nimi (za płotem 
od ul. Sikorskiego) nieskoszo‑
na trawa, chaszcze, śmieci, bu‑
telki. Dowiedziałem się, że nie 
jest to działka miasta, nie należy 
też do spółdzielni Oskard. Czy 
można ustalić dlaczego to nie 
jest koszone?
ODPOWiaDa katarZyNa si-
WiOrek Z tyskiegO Zakła-
Du usług kOmuNalNych, 
do którego należy wspomniana 
działka: – Koszenie trawy na te‑
renie miasta odbywa się w tym 
roku z pewnymi trudnościami. 
Warunki pogodowe tj. ulewne 
deszcze, podczas których mieli‑
śmy przerwę w koszeniu, później 
długotrwałe upały, które również 
utrudniały utrzymywanie tere‑
nów, przy jednoczesnym szyb‑
kim wzroście trawy. Aktualnie 
trwają prace na wspomnianym 
terenie. ls ●

Został nim ks. Marcin Piasecki, któ‑
ry objął tę funkcję po byłym pro‑
boszczu Michale Macherzyńskim, 
który zrezygnował z kapłaństwa. 
W uroczystości, prócz wiernych 
udział wzięli biskup Grzegorz Ol‑

szowski oraz dziekan dekanatu Sta‑
re Tychy Janusz Lasok, proboszcz 
parafii pw. św. Marii Magdaleny.

Ks. Marcin Piasecki wcześniej 
był wikarym w parafii Podwyższe‑
nia Krzyża Świętego i Matki Bo‑

żej Uzdrowienia Chorych w Ka‑
towicach. Urodził się 43 lata temu 
w Chorzowie Batorym. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 2002 r. w ka‑
tedrze Chrystusa Króla w Kato‑
wicach. kp ●

czytelnicy pytają

w minioną niedzielę, 7 lipca odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego proboszcza  
parafii pw. Matki Bożej Królowej Aniołów.

wiLkowyje mają probosZCZa

UrodZiny „500-ki”
od bielska-biaŁej DO TychóW.

dobrZe, ale poniżej Średniej
tegoroczni MaturzyŚci w Miniony czwartek poznali wyniki egzaMinu 
dojrzaŁoŚci, W KTóRyM uDZIAł WZIęłO 705 NASTOLETNIch MIESZKAńcóW NASZEGO MIASTA. 

Skwer przy ul. Dębowej często staje się obiektem ataku wandali.
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twoje tychy: rozmawiamy 
niedługo po ogłoszeniu 
rezultatów ostatnich egzaminów 
gimnazjalnych i pierwszych, 
które zdawali uczniowie klas 
ósmych. tyscy absolwenci 
osiągnęli niezły wynik, zatem 
powinien pan odczuwać 
satysfakcję…
maciej gramatyka: 
– Na pewno jest się z czego cie‑
szyć, bo przy średnim wyniku 
ogólnopolskim, który wyniósł 
63% i średniej na Śląsku 
(64,12%) młodzi tyszanie wy‑
padli lepiej, uzyskując rezultat 
67,1%. Oczywiście w różnych 
szkołach różnie to wygląda, 
są placówki ze średnią niższą, 

ale i wiele takich, w których 
osiągnięto wynik znacząco po‑
wyżej średniej. Dla nas jednak 
ważniejsze powinno być, moim 
zdaniem, to, żeby uczniowie 
mieli możliwość rozwijać 
w szkole swoje talenty i pasje, 
żeby jeszcze wzmacniali swoje 
mocne strony. Średnie wyniki 
są rzecz jasna ważne i to też jest 
rola edukacji, ale mi bliższy jest 
model szkoły otwartej, uczącej 
jak przygotować się do doro‑
słego życia i kładącej nacisk 
na zainteresowania ucznia, 
pomagającej je rozwijać. Co nie 
znaczy, że nie gratuluję tyskim 
nastolatkom bardzo dobrego 
wyniku egzaminów…

miniony rok szkolny, a zwłaszcza 
jego drugi semestr stał pod 
znakiem ogólnopolskiego 
protestu nauczycieli. strajk 
został na razie zawieszony 
i we wrześniu ma się rozstrzygnąć 
co dalej. już jednak wiadomo, 
że wielu pedagogów się waha, 
czy wrócić do protestu…
– W Tychach protestowała 
ogromna większość nauczy‑
cieli, ale myślę, że tak już nie 
będzie, bo strajkujący bardzo 
dużo stracili.

no właśnie, moja znajoma 
nauczycielka powiedziała mi, 
że otrzymawszy kilkaset złotych 
wypłaty musiała zrezygnować 

z wakacyjnego wyjazdu swoich 
dzieci i teraz dwa razy się 
zastanowi czy ponownie będzie 
ja stać na walkę o godność 
zawodu. co więcej, coraz 
poważniej myśli o zmianie 
zajęcia…
– Dla nas to też była trudna 
sytuacja, bo zdawaliśmy sobie 
sprawę, że postulaty nauczycie‑
li służą też samorządom, które 
muszą jakoś ogarniać problem 
niedofinansowania edukacji. 
Tymczasem byliśmy zmu‑
szeni potrącić strajkującym 
z poborów. Nie zapłaciliśmy 
za strajk, bo nie mogliśmy; 
bo ministerstwo i kuratoria 
ostrzegały, że nie mamy takie‑
go prawa, straszyły kontrolami 
RIO itp. Jedyne, co mogliśmy 
zrobić – i to zrobiliśmy – 
to zostawić przeznaczone 
na płace pieniądze w szkołach 
i dać dyrektorom możliwość 
zorganizowania dodatkowych, 
płatnych zajęć. Bo przecież 
wypłata w formie nagrody 
czy premii też by wzbudziła 
wątpliwości.

wspomniał pan 
o niedofinansowaniu edukacji, 
tymczasem rząd ustami kolejnych 
ministrów mówi, że wszystko 
jest w porządku, że subwencja 
płynie do samorządów szerokim 
strumieniem i jeśli coś nie gra, 
to należy winić właśnie władze 
gmin.
– Rząd mówi, że się wywiązuje 
z subwencji, a tymczasem 
prawda jest taka, że w 2018 
roku wydatki Miasta Tychy 
na oświatę wyniosły nieco 
ponad 232 mln zł, a subwencji 
dostaliśmy niespełna 139 mln 
zł. Biorąc pod uwagę, że kilka‑
naście milionów tyskie szkoły 
pozyskały z zewnątrz na swoje 
programy, np. Erasmus+, 
to wyliczyliśmy, że z budżetu 
Miasta dopłaciliśmy do edu‑
kacji 75,7 miliona złotych! 
Do samych nauczycielskich 
pensji, które powinny być 
pokryte z subwencji, dopła‑
cimy w tym roku z własnych 
środków prawdopodobnie 
ponad 2 mln zł.

i będziemy dopłacać coraz więcej, 
bo rząd obiecał podwyżki dla 

nauczycieli, w tym np. dodatek 
za wychowawstwo.
– Rząd mówi dużo 
o podwyżkach, ale nie 
ma w ogóle dyskusji skąd 
wziąć na to środki. Co prawda 
premier twierdzi, że samorządy 
mają teraz więcej pieniędzy 
z tytułu udziału w podatkach, 
ale nie we wszystkich gminach 
ten wzrost jest wystarczający. 
A poza tym uszczuplenie 
budżetu gminy musi się 
odbyć jakimś kosztem, więc 
miasta będą zmuszone 
odpowiadać np. na pytanie: 
zapłacić nauczycielowi, czy 
wyremontować drogę lub 
chodnik. To bardzo łatwe 
np. podwyższyć dodatek 
za wychowawstwo, ale koszty 
tego zrzucić na samorząd.

dobiega końca proces rekrutacji 
do szkół średnich. proces o tyle 
trudny, że „dzięki” reformie 
minister zalewskiej do tych szkół 
trafiają dwa roczniki uczniów. 
czy tychy przygotowały się na tę 
szczególną sytuację?
– To rzeczywiście sytuacja 
szczególna, bo w jednym czasie 
do liceów przychodzą uczniowie 
z różnicą wieku dwóch lat… Ty‑
chy są przygotowane na przyjęcie 
wszystkich, ale może się zdarzyć 
tak, że część uczniów nie trafi 
do tej szkoły, do której chciałaby 
i to się dzieje w wielu miastach. 

U nas na koniec czerwca 
mieliśmy sytuację, że np. na 501 
chętnych absolwentów gim‑
nazjów czekają 432 miejsca 
w liceach, a na 566 aplikujących 
absolwentów podstawówek czeka 
451 miejsc. Zatem niektórzy 
z tych, którzy planowali dalszą 
edukację w liceum ogólno‑
kształcącym, będą musieli 
trafić do techników czy szkół 
branżowych, gdzie kandydatów 
jest mniej niż miejsc.
Nie można też wyklu‑
czyć, że przez to zajęcia 
w niektórych szkołach będą 
trwały do późniejszych 
godzin, bo przecież budynki 
szkolne nie są z gumy i nie 
mogą nagle przyjąć podwójnej 
liczny uczniów bez żadnych 
konsekwencji. I chcę mocno 
podkreślić, że to nie jest 
wina samorządów! To skutek 
nieprzemyślanej i źle przygoto‑
wanej reformy.
Korzystając z okazji, dziękuję 
wszystkim tyskim nauczycie‑
lom za ich pracę w minionym 
roku szkolnym. Jesteście 
Państwo dla nas bardzo ważni, 
nie traćcie nadziei i nie od‑
chodźcie z zawodu, bo i o tym 
coraz więcej nauczycieli mówi. 
Byłoby bardzo źle, gdyby ci 
najlepsi nauczyciele stracili 
wiarę, nadzieję i odeszli.
rozMawiaŁ:  
wojciech wieczorek ●

to nie jest wina samorZądU!
o sytuacji w tyskiej edukacji, konsekwencjach kwietniowych strajków i skuMulowanyM roczniku w szkoŁach Średnich rozMawiaMy z MaciejeM 
graMatyką, ZASTęPcą PREZyDENTA TychóW DS. SPOłEcZNych.

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

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze 
został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 337/59 o pow. 55 m2, położonej w Tychach przy ul. Samochodowej, na cele ogrodu przy-
domowego, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 
nr 2044/47 o pow. 41 m2, położonej w Tychach przy ul. Bukowej, na cele: miejsc postojowych 
związanych z działalnością dzierżawcy, dojścia, zieleni, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 4932/33 o pow. 13,50 m2, położonej w Tychach przy ul. Budowlanych, na cele: schodów 
związanych z działalnością komercyjną, pochylni dla wózków, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część dział-
ki nr 4736/33 o pow. 13 m2, położonej w Tychach przy Al. Bielskiej, na cele: schodów zwią-
zanych z działalnością komercyjną, pochylni dla wózków, handlowe, usługowe, na czas 
nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 755/70 o pow. 20 m2, położonej w Tychach przy ul. Starokościelnej, pod garaż blaszany, 
na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 755/70 o pow. 20 m2, położonej w Tychach przy ul. Starokościelnej, pod garaż blaszany, 
na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 755/70 o pow. 20 m2, położonej w Tychach przy ul. Starokościelnej, pod garaż blaszany, 
na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, 
oznaczonej jako część działki nr 670/17 o pow. 273 m2, położonej w Tychach przy ul. Sportowej, 
na cele działalności statutowej stowarzyszenia sportowego, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości w obrębie, której znajduje się kontenero-
we zaplecze sanitarno – szatniowe, oznaczonej jako część działki nr 1041/20 o pow. 580 m2, 
położonej w Tychach przy ul. Sportowej, na cele działalności statutowej stowarzyszenia 
sportowego, na czas nieoznaczony,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 580/47 o pow. 1958 m2, położonej w Tychach przy ul. Serdecznej, na cele miejsc postojowych 
związanych z działalnością dzierżawcy, na okres do 1 roku,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty, 
nauki i kultury oraz budynkiem sportowym, oznaczonej jako część działki nr 125/1 o pow. 
3500 m2, położonej w Tychach przy ul. Jaroszowickiej 100, na cele działalności statutowej 
fundacji, na okres 10 lat,

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 163/30 o pow. 157 m2, położonej w Tychach przy ul. Sadowej, na cele działalności spółki 
prawa handlowego, w której miasto jest największym udziałowcem, na okres 10 lat.

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

przy al. Niepodległości nr 49, VII piętro,  

został wywieszony wykaz nieruchomości dotyczący:

bezprzetargowego wydzierżawienia części działek:

− ozn. nr 1135/105 o pow. 307 m2, 

− ozn. nr 2241/129 o pow. 2534 m2, 

− ozn. nr 2240/129 o pow. 73 m2,

na cele budowy projektowanego przyłącza sieci ciepłowniczej na okres do 3 lat, na rzecz wnio-

skodawcy.

Długość pasa roboczego przeznaczona do wydzierżawienia wynosi 15,28 mb.

− ozn. nr 921/7  o pow. 2667 m2,

na cele budowy projektowanej sieci teletechniczej na okres do 3 lat, na rzecz wnioskodawcy.

Długość pasa roboczego przeznaczona do wydzierżawienia wynosi 29,0 mb.

reklama

komunikat

komunikat

Zamieszanie w edukacji nie jest winą samorządu, tylko źle przygotowanej reformy – uważa Maciej Gramatyka.
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reklama

na stadionie 
ziMowy trwają 
prace reMontowe 
– odnawiana jest 
konstrukcja stalowa 
dachu, pojawiŁo się 
już nowe, Mocniejsze 
oŚwietlenie, a niebaweM 
specjalistyczna 
firMa przystąpi 
do Montowania 
nowoczesnych band 
lodowiska.

Mecze o najwyższą stawkę, start 
w Hokejowej Lidze Mistrzów spra‑
wiły, iż tyski obiekt stał się jedną 
ze sportowych wizytówek miasta. 
Po prawie 10 latach, które minęły 
od jego gruntownej przebudowy, 
przyszedł czas na poważniejszy 
lifting. W ubiegłym roku wyre‑
montowano zewnętrzne schody, 
teraz trwają prace wewnątrz hali 
lodowej. Wykonuje je konsor‑
cjum firm Stal‑Systems SA oraz 
czeski Elstav Lighting S.R.O. Za‑
kres prac obejmuje czyszczenie 

konstrukcji stalowej dachu, jej 
malowanie, uzupełnienie spoin 
oraz zabezpieczenie antykorozyjne 
i przeciwpożarowe. Wymienione 
zostało oświetlenie podstawowe 
nad taflą oraz w głównych cią‑
gach komunikacyjnych, oświetle‑
nie trybun, awaryjne, wewnętrzne 
instalacje elektryczne wraz z tab‑
licami oświetleniowymi i system 
sterowania oświetleniem. Prace 
potrwają do 20 lipca, a ich koszt 
to 3,1 mln zł.

Na lodowisku zamontowane 
zostaną także nowoczesne bandy 
– takie same, jak te, w które fiń‑
ska firma Raita Sport wyposaży‑
ła m.in. lodowisko w Soczi, na któ‑
rym w 2014 roku odbył się turniej 
olimpijski, Pałac Lodowy w St. Pe‑
tersburgu, gdzie dwa lata później 
rozegrano mistrzostwa świata ho‑
kejowej elity, czy paryską halę Ber‑
cy. W Polsce zostały zamontowane 
w gdańskiej hali Olivia. Koszt no‑
wych band to ok. 900 tys. zł.

Konstrukcja spełnia wszelkie 
wymogi IIHF – wyższa niż obec‑

na będzie część z pleksi (na krót‑
kich bokach – 2,4 m, na długich 
– 1,9 m) i nieco niższe ban‑
dy. Najważniejsze jednak jest 
to, że dzięki specjalnej budowie 
będą one miały lepsze parametry 
giętkości. Kiedy hokeiści uderza‑
ją w bandę, zamortyzuje ona siłę 
uderzenia, odchylając się o kilka 
centymetrów (uderzenie w ban‑
dy ciężarem 60 kg na wysokości 
110 cm od podłoża przy prędko‑
ści ok. 3,37 m/s skutkuje ugięciem 
bandy na głębokość co najmniej 
20 mm) i wróci do poprzedniej 
pozycji. Podobne ugięcie będzie 
w przypadku szyb z pleksi.

– Stare bandy zostaną zde‑
montowane i zorganizujemy li‑
cytację – powiedział Marcin 
Staniczek, dyrektor MOSiR‑u. – 
Nie będą natomiast wymieniane 
boksy dla zawodników, sędziów 
i ławki kar, bo te są w dobrym 
stanie. Niemniej z tyłu boksów 
obu drużyn wykonane zostaną 
dodatkowe wyjścia do szatni po‑
przez „rękawy”. Przez tunele te 

będą mogli opuszczać lodowisko 
również sędziowie. Montaż band 
rozpocznie się pod koniec lip‑
ca, na co – jak zapewnia wyko‑
nująca je firma – potrzeba tygo‑
dnia. Nieco wcześniej zaczniemy 

mrozić taflę, bo przed montażem 
band tafla musi być już schłodzo‑
na. Dodam, że 10 sierpnia czeka 
nas wizyta działaczy z IIHF, któ‑
rzy ocenią przygotowania obiek‑
tu do Ligi Mistrzów.

Hokeiści GKS przystąpią 
do treningów w drugiej połowie 
lipca, a na czas remontu Stadionu 
Zimowego szlifować będą formę 
na lodowisku w Jastrzębiu.
leszek sobieraj ●

tegoroczna iMpreza 
rewitalizacyjna w tyM 
rejonie poŁączona 
zostaŁa ze ŚwięteM 
kolorów, a więc, poza 
liczbą chętnych, 
atrakcji byŁo bez liku.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 
16, kiedy to zgromadzeni radośnie 
obrzucili się kolorowymi proszka‑
mi. Niedługo potem prowadzą‑
cy zapowiedział spektakl teatru 
TRIP „Babroszki lecą w Kosmos”. 
To interaktywne przedstawie‑
nie przyciągnęło uwagę zarówno 
wielu maluchów jak i dorosłych. 
Po przedstawieniu okolica roz‑
brzmiała muzyką alter‑pop w wy‑
konaniu zespołu Kasia Skiba i Ja.

To oczywiście nie wszystko. 
Mniej więcej co godzinę uczest‑
nicy ochoczo zbierali się aby ra‑
zem, w przepięknie wygląda‑
jących wyrzutach dekorować 
okolicę, a także siebie nawza‑
jem wszystkimi kolorami tęczy. 
W międzyczasie organizowane 
były liczne konkursy dla dzie‑
ci polegające m.in. na zbiera‑
niu porozrzucanych woreczków 
po zużytych kolorowych prosz‑
kach. Do wygrania były lody czy 
pluszowe nagrody. Uczestnicy 
pikniku mogli również korzy‑
stać z innych aktywności. Od‑
bywały się między innymi war‑
sztaty astronomii i astrochemii, 
pokaz Kendamy czy warsztaty 
ekologiczne prowadzone przez 

Polski Klub Ekologiczny Koło 
w Tychach.

O zajęcie dla najmłodszych 
zadbały animatorki z sali zabaw 
Małolatek, gdzie dzieci poza wy‑
kazaniem kreatywnością podczas 
budowy z klocków mogły zagrać 
na specjalnie przygotowanym 
kole fortuny, w których do wygra‑
nia były na przykład wejściówki 
do sali zabaw. Odważniejsi mogli 
postrzelać z łuku w grze Arche‑
ry Tag (podobnej do paintballa), 
a także wziąć udział w warszta‑
tach sztuk walki organizowa‑
nych przez Tyską Akademię Judo. 
O poczęstunek, w specjalnie przy‑
gotowanej strefie, zadbała restau‑
racja Rock and Rondel.
arkadiusz ograbisz ●

Od listopada 2018 do końca 
czerwca br. skorzystało z niej 
w mieście 1317 osób (w tym 430 
dzieci). W sumie wydano 64 tony 
bezpłatnej żywności m.in. maka‑
ronu, ryżu, cukru czy mleka.

Artykuły spożywcze wydawa‑
ne były w ramach Programu Ope‑
racyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014–2020. Projekt koordyno‑
wany jest przez Ministerstwo Ro‑
dziny Pracy i Polityki Społecznej. 
W Tychach magazyn żywnościo‑
wy prowadzi fundacja Internatio‑
naler Bund Polska na ulicy Nor‑
wida 2, a jego funkcjonowanie 
było możliwe dzięki finansowe‑
mu wsparciu Urzędu Miasta Ty‑
chy (dotacja w wys. 40.500 zł).

– To już czwarta edycja pro‑
gramu, od początku mogliśmy 
jednak liczyć na wsparcie Mia‑

sta; wiem, że nie wszędzie w Pol‑
sce tak to wygląda... Przez zmiany 
na rynku pracy i różne progra‑
my pomocowe ludziom żyje się 
dziś lepiej, ale dla wielu, zwłasz‑
cza starszych mieszkańców ta po‑
moc jest bardzo ważna – mówi 
Bartłomiej Szymczyk z  Interna‑
tionaler Bund Polska.

Wsparciem objęte były oso‑
by, które znajdowały się w naj‑
trudniejszej sytuacji np. do‑
tknięte ubóstwem, sieroctwem, 
bezdomnością, niepełnospraw‑
nością, ciężką lub długotrwa‑
łą chorobą i uzyskujące do‑
chód nie przekraczający: 1268 
zł na członka rodziny lub 1028 
zł w przypadku osoby samot‑
nej. Osoby te kierowane były 
przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tychach. W obec‑

nej edycji projektu było to 1317 
osób, w tym między innymi 402 
osoby niepełnosprawne i 430 
dzieci.

W sumie od listopada 2018 
roku otrzymały one 64 tony 
żywności wartej prawie 320 tys. 
zł, m.in. makaron, ryż, kaszę, 
mleko UHT, ser, groszek z mar‑
chewką, fasolę, koncentrat pomi‑
dorowy, powidła śliwkowe, filet 
z makreli w oleju, szynkę dro‑
biową i wieprzową, cukier, olej 
rzepakowy, buraczki, makaron 
kukurydziany bezglutenowy, go‑
łąbki w puszce, pasztet, miód, 
a nawet kabanosy.

Żywność, wyprodukowana 
specjalnie na potrzeby programu, 
przekazywana była przez Śląski 
Bank Żywności z siedzibą w Cho‑
rzowie.rn ●

jaworek skąpany 
w koloraCH
w Minioną sobotę (6.07), w raMach prograMu rewitalizacji Miasta 
tychy, W PARKu JAWOREK ODBył SIę PIKNIK SKIEROWANy GłóWNIE, JEDNAK NIE TyLKO, 
DO MIESZKAńcóW OSIEDLI h ORAZ ł.

Kolejne spotkanie, w ramach budżetu partycypacyjnego, odbędzie się 
już 13 lipca. Tym razem bawić będzie się Wartogłowiec.

Z nowymi bandami 
na podbój ligi mistrZów
trwa reMont na stadionie ziMowyM – BęDZIE JAŚNIEJ I BEZPIEcZNIEJ.

30 czerwca br. zakończyła się kolejna edycja projektu pomocy żywnościowej dla najuboższych 
mieszkańców miasta Tychy. 

Żywność dLa potrZebująCyCH
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Hala Stadionu Zimowego zmieniła się w plac budowy.
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telewizja polsat 
rozpoczęŁa prace 
nad polską wersją 
prograMu „ninja 
warrior”. forMat 
narodziŁ się 22 lata 
teMu w japonii. 
jego uczestnicy 
Muszą zMierzyć się 
z niezwykle trudnyM 
i poMysŁowyM toreM 
przeszkód.

Udziałem w programie zaintere‑
sowanych jest wielu czołowych 
polskich biegaczy przeszkodo‑
wych. O tym, kogo zobaczymy 
w telewizyjnym show, zdecy‑
dują castingi. Już dziś wiado‑
mo, że swój casting pozytywnie 
przeszedł tyszanin Kamil Stole‑
cki i wystąpi w premierowym 
odcinku.

„Ninja Warrior” to reali‑
ty‑show stworzone w Japonii 
w 1997 roku. Dotychczas po‑
wstały lokalne wersje tego pro‑
gramu w kilkudziesięciu kra‑
jach świata. Aby pokonać tor 
przeszkód, nie wystarczy siła 
mięśni. Ten tor to sprawdzian 
wytrzymałości, odwagi, hartu 
ducha oraz sprawności fizycznej. 
Jego ostatni etap ukończyli tylko 
nieliczni. – Jako dzieciak ogląda‑
łem zagraniczne wersje progra‑
mu i zawsze chciałem wystąpić 
w jednym z nich. Kiedy tylko do‑
wiedziałem się o starcie polskiej 
edycji, bez zastanowienia zgło‑
siłem swoją kandydaturę. Da‑
łem z siebie wszystko na cast‑

ingu i dostałem się – przyznaje 
Kamil Stolecki.

trampolina do kariery
Kamil nie ma wielkiego do‑
świadczenia w podobnych bie‑
gach z przeszkodami. Co nie 
znaczy, że w programie znalazł 
się przez przypadek. Na co dzień 
pracuje w parku trampolin oraz 
jest instruktorem boksu, a od lat 
uprawia sporty walki (np. jujit‑
su brazylijskie). Zdobył bokser‑
ski tytuł mistrza Śląska i swoją 
przyszłość wiąże z zawodowymi 
walkami MMA. – Zacząłem bok‑
sować w MOSM Tychy mając 11 
lat. Jako starszy nastolatek zain‑
teresowałem się jujitsu, w którym 
zdobyłem tytuł wicemistrza Pol‑
ski. Mam za sobą sporo innych 
zawodów, jednak to chyba do wy‑
stępu w „Ninja Warrior” przygo‑
towuję się z największym zaan‑
gażowaniem. Po pierwsze jest 
to dla mnie coś zupełnie nowego, 
a po drugie, nie okłamujmy się, 
dobry występ w tak dużym przed‑
sięwzięciu medialnym może być 
trampoliną do zawodowej sceny 
MMA. W końcu kto nie chciałby 
zmierzyć się z wojownikiem ninja 
– śmieje się Kamil.

trening razy dwa
Żeby wystąpić w programie, Ka‑
mil musiał pokonać bezpośrednio 
setki kandydatów, a pośrednio ty‑
siące. – Minęły długie miesiące za‑
nim dostałem odpowiedź na mai‑
la zgłoszeniowego. Na tyle długie, 
że o nim zapomniałem. Któregoś 

dnia odebrałem telefon z zapro‑
szeniem na casting do Warszawy 
i się zaczęło. Zacząłem naprawdę 

solidne przygotowania, dzięki któ‑
rym pierwszy etap nie był dla mnie 
zbyt wymagający. Bez zdradzania 

tajemnic powiem, że od odebra‑
nia telefonu podwoiłem liczbę 
treningów. Pomogło mi to poko‑

nać kilkaset konkurentów, którzy 
tego dnia stawili się na castingu. 
Ile osób w sumie wzięło udział? 
Nie wiem, organizatorzy mówili, 
że zainteresowanie przerosło ich 
najśmielsze oczekiwania. Tym 
bardziej się cieszę, że to mnie wy‑
brano do premierowego odcinka 
– dodaje Kamil Stolecki.

Casting polegał na wykonaniu 
ośmiu ćwiczeń typu zwis na drąż‑
ku, skok na trampolinie, ćwiczenia 
na równoważni, sprint czy wspię‑
cie po linie. – Wszystkie ćwicze‑
nia wykonałem lepiej niż dobrze, 
choć wspinaczka na zwisających 
pałkach poszła mi słabiej niż po‑
zostałe elementy. Dlatego ćwiczę 
ją teraz codziennie. Trochę stre‑
sowała mnie rozmowa przed ka‑
merami, ale postawiłem na swoją 
naturalność. Zdecydowałem nie 
wymyślać wyszukanych odpowie‑
dzi tylko odpowiadać jakbym roz‑
mawiał ze znajomymi. I sprawdzi‑
ło się! Wzięli mnie do pierwszego 
odcinka – nie ukrywał swojej ra‑
dości tyszanin.

Dokładna data premiery nowe‑
go show nie jest jeszcze znana, ale 
w przybliżeniu podaje się, że bę‑
dzie to tegoroczna jesień. Wówczas 
kilka milionów Polaków przekona 
się jakiego sortu wojowników ninj 
a wydaje tyska ziemia.

W ostatniej chwil przed odda‑
niem numeru do druku dowie‑
dzieliśmy się, że do programu 
dostał się jeszcze jeden tysza‑
nin Marek Wendreński. Obu 
panom serdecznie gratulujemy.
kaMil peszat ●

tyski wojownik ninja 
tyszanin kaMil stolecki poMyŚlnie przeszedŁ casting I WySTąPI W PREMIEROWyM ODcINKu NOWEGO ShOW POLSATu. 

Kamil Stolecki wystąpi w premierowym odcinku nowego show Polsatu - „Ninja 
Warrior”. Aby tego dokonać pokonał kilka tysięcy kandydatów. 
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flash muZycZNe POraNki

Teatr Mały zaprasza w każdą wakacyjną niedzielę na „POraNki muZycZNe”, które 
odbywają się na dziedzińcu teatru o godz. 11. Pierwszy koncert z serii miał miejsce w minioną 
niedzielę, a jego bohaterami byli Saxesfull Plus (na zdjęciu), którzy wystąpili z programem 
„Muzyczna podróż z saksofonami po świecie”. Występ został ciepło przyjęty przez licznie 
zgromadzoną publiczność. Na scenie postawionej z okazji „Poranków muzycznych” wystąpią 
kolejno: 14.07 „Barwy klasyki” Piotr Kopietz Trio, 21.07 „Rozrywka z klasą” celloManiax, 
28.07 „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” Take Style, 4.08 „Muzyka świata – świat muzyki” 
Rogowiecka/Kopietz/Mysłek Trio, 11.08 „Od Bacha do Beatlesów” Marcin Sidor Trio, 18.08 
„Świat włoskich melodii” Retro Orchestra, a na zakończenie 25.08 podczas „Folkowego 
Pożegnania Lata” wystąpią zespoły folklorystyczne z Meksyku, Bułgarii, ukrainy, czech 
i Ekwadoru.
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w końcu Maja odbyŁa 
się preMiera „balu 
w operze” teatru 
alternatywnego 
belfegor, który 
po trzech latach 
wróciŁ na scenę. poteM 
reżyser, sŁawoMir 
żukowski wraz ze swoją 
trupą wystawiŁ częŚć 
sztuki na dziedzińcu 
MuzeuM zaMkowego 
w pszczynie, 
a w poŁowie czerwca 
MiaŁa Miejsce druga 
preMiera w teatrze 
MaŁyM. w rozMowie 
z reżysereM 
podpytujeMy o wybór 
utworu, scenografię 
i treŚci, któryMi chciaŁ 
się z widzeM podzielić.

twoje tychy: dlaczego 
zdecydowałeś się 
na tekst atakujący ówczesne 
elity rządzące? czy data 
premiery w przeddzień wyborów 
do europarlamentu była 
przypadkowa?
słaWOmir żukOWski: 
– To zupełny przypadek. 
Datę z dyrekcją ustalaliśmy 
na początku stycznia i pier‑
wotnie miał to być 26 maja 
w Dzień Matki, ale z przyczyn 
technicznych przesunęliśmy 
na 25. Co się tyczy samego 
utworu, to kierowałem się 
przede wszystkim sentymen‑
tem do czasów studenckich. 
Studiowałem w okresie 
stanu wojennego i jako 
młody student pierwszego 
roku grałem właśnie w „Balu 
w operze” Teatru Studenckiego 
Es. Wtedy tekst ten był poza 
oficjalnym obiegiem, a myśmy 
tę sztukę wystawili. To był 
szok i spektakl szybko został 
zdjęty. Ponadto chciałem po 33 
latach wystawić wreszcie sztukę 
rymowaną, a klasyk Tuwima 
wydaje się aktualny jak nigdy. 
Jednak nie chciałbym, aby 
ktokolwiek doszukiwał się 
pstryczków do konkretnych 
osób czy ugrupowań. Poprzez 
metafory i symbole, które 
w sztuce zawarłem, odnosiłem 
się do ogólnej sytuacji politycz‑
nej i społecznej w kraju. Dajmy 
na to kontenery – jednoznacz‑
nie kojarzone są z segregacją. 
Niestety ludzie wciąż dzieleni 
są na tych lepszego i gorszego 

sortu, a równość czy sprawied‑
liwość społeczna pozostaje 
mrzonką.

dość często w swoich sztukach 
poza aktorami grasz rekwizytem 
i scenografią. czy twoje spektakle 
są trudne w odbiorze?
– Owszem, lubię grać rekwizy‑
tem, zwłaszcza tymi z codzien‑
nego życia. I tak, zgadza się, 
ten spektakl do najłatwiejszych 
nie należy, zresztą tak samo jak 
tekst źródłowy. Co nie zmienia 
faktu, że można nim się cieszyć 
bez odczytywania treści w nim 
zawartych. Celowo jednak 
podniosłem poprzeczkę, żeby 
pod przykrywką widowiska 
przemycić treści burzące mo‑
ralny spokój w tych ciekawych 
lub wręcz przeciwnie czasach. 
Chciałbym, żeby to Kraków czy 
Katowice przyjeżdżali do nas, 
a nie odwrotnie.

a jakie niewygodne treści starasz 
się do tych głów przemycić?
– Wszystkich ciekawych 
zapraszam na jesienne 
spektakle. Przyznać jednak 
muszę, że sporo uwagi poświę‑
ciłem dzisiejszym mediom. 
To niesamowite jak skutecznie 
nas „wychowują”. Człowiek 
samodzielnie myślący jest 
rzadkością, za to gdy weźmiesz 
jeden kamień i na oślep rzucisz 

w którąkolwiek stronę, trafisz 
tuzin osób, których poglądy są 
kalką telewizyjnego komunika‑
tu. Przysłuchując się rozmo‑
wom ludzi, mam permanentne 
wrażenie déjà vu. Czasami od‑
noszę wrażenie, że nie słucham 
człowieka tylko TVP czy TVN. 
Oczywiście indoktrynacja 
mediów, czyli „ideolo” istniało 
zawsze, ale natężenie jakie 
nabrało we współczesności jest 
zatrważające.

ale jednak widzisz nadzieję?
– No pewnie. Ludzie są nie‑
samowici i na kartach historii 
pokazali, że gdy patologie 
społeczne przekroczą punkt 
krytyczny, potrafią się zjedno‑
czyć i odrzucić panujące zło. 
Nie chcę zdradzać zakończenia, 
ale nadzieja jest w kolejnych 
pokoleniach. Żyjemy w Europie, 
którą nie trawi głód czy 
wojna. Jak kiedyś obawiałem 
się spełnienia orwellowskiego 
scenariusza, teraz wydaje mi się, 
że jesteśmy bliżej „Nowego 
wspaniałego świata” A. Huxleya. 
Poprzez Tuwima mogę pokazać 
swoje obawy, przemyślenia 
i przede wszystkim nadzieje. 
Wszystkich oczekujących 
od kultury czegoś więcej niż 
kolorowych, oślepiających 
błysków zapraszam na „Bal 
w operze”. kaMil peszat ●

Spokój i harmonia biją od zdjęć 
Artura Jastrzębskiego, który za‑
prezentował swoje prace w Galerii 
Strefart na wystawie pt. „Impre‑
sje paprocańskie 2”. Tyski fotograf 
przedstawił 26 zdjęć wykonanych 
na Paprocanach, które dobitnie 
pokazują jak sprawny jest kom‑
pozycyjnie i artystycznie. 

„Impresje paprocańskie 2” to 
kontynuacja projektu „Impresje 
paprocańskie”, który był prezen‑
towany w latach 2010‑2011. Za‑
chęcony namowami znajomych 
fotografów, postanowił raz jesz‑
cze przedstawić widoki jakie og‑
niskują jego optyczne soczewki. 
Tym razem prócz niezwykle ma‑
lowniczych i sennych krajobra‑
zów zainteresował się sinicami. 
Tematem na tyle nieoczekiwa‑
nym co, jak się okazało, pięk‑
nym.  – Paprocany to miejsce, do 
którego mam szczególnie emo‑
cjonalny stosunek. W młodości 
często odwiedzałem jezioro, któ‑
re było tłem mojego dorastania 
czy pierwszych randek. Teraz za‑
bieram tam mojego 11 letniego 

syna i na nowo razem z nim od‑
krywam coś, co wydawało się już 
takie znajome, wręcz pospolite. 
Na przykład sinice, które potra‑
fią tworzyć kolaże jak z prawdzi‑
wej palety impresjonistycznych 
mistrzów. Kiedy pierwszy raz 
zobaczyłem te barwne kształty 
wiedziałem, że mam do czynie‑
nia z bardzo fotogeniczną ma‑
terią. Wyciągnąłem aparat i gdy 
zacząłem utrwalać te niebywałe 

widoki, podszedł do mnie niezna‑
jomy i zagaił „Panie, co pan tu‑
taj fotografujesz, przecież tu ino 
te wstrętne sinice”. „Bynajmniej 
wstrętne” odpowiedziałem, ale 
chyba się nie zrozumieliśmy – 
opowiadał podczas wystawy fo‑
tografik. 

Wszystkich zainteresowanych 
wystawą odsyłamy na ul. Fabrycz‑
ną 2, gdzie mieści się Galeria Stre‑
fart. kaMil peszat ●

„impresje paprocańskie 2” to tytuł wystawy fotografii Artura Jastrzębskiego, która ma miejsce 
w Galerii Strefart.

paproCany, Harmonia i siniCe

Artur Jastrzębski z chęcią odpowiadał na pytania uczestników wernisażu. 
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ideolo XXi wiekU
tyski teatr alternatywny belfegor WRócIł NA ScENę Z TuWIMEM AKTuALNyM JAK 
NIGDy. 

Sławomir Żukowski podczas próby generalnej „Balu w operze”.
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10 lipca, środa
godz. 13 – WARSZTATy RęKODZIELNIcZE dla 
dzieci (Klub McK urbanowice, ul. Przejazdowa 8)

11 lipca, czwartek
godz. 16.00 – SZTuKA X MuZy – pokaz fil-
mu dla dorosłych „Whitney” (MBP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

12 lipca, piątek
godz. 13 – RyZyK-FIZyK – zajęcia popularno-
naukowe dotyczące fizyki (Klub McK urbano-
wice, ul. Przejazdowa 8)
godz. 16 – BAJKOTEKA – pokaz filmu dla 
dzieci „Epoka lodowcowa 5 – Mocne uderzenie” 
(MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

13 lipca, sobota
godz. 10 – W DROGę SZLAKIEM SZTuKI – ro-
dzinny spacer szlakiem tyskiego street artu 
(część I) – impreza dla dzieci z opiekunami i se-
niorów (zbiórka przy wejściu do hali sportowej, 
al. Piłsudskiego 20)

godz. 11 – ZWIEDZANIE STADIONu MIEJ-
SKIEGO i Tyskiej Galerii Sportu (Stadion Miejski, 
ul. Edukacji 7)

14 lipca, niedziela
godz. 11 – MuZycZNy PORANEK: „Barwy kla-
syki” – zespół Piotr Kopietz Trio (Dziedziniec Te-
atru Małego, ul. hlonda 1)

14 lipca: godz. 11 – „barwy kla-
syki” – zespóŁ piotr kopietz trio, 
dziedziniec teatru MaŁego

ar
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od wyborów MinęŁy 
niespeŁna trzy 
Miesiące, a w oŚrodku 
wypoczynkowyM 
paprocany 
zorganizowano kolejną 
edycję senioriady, 
odbyŁo się kilka 
spotkań, pracują kluby 
seniorów, a spraw 
jest tyle, że rada 
postanowiŁa dyżurować 
nie raz w Miesiącu, ale 
cztery razy.

Od lipca dyżury Tyskiej Rady 
Seniorów odbywają się w każdy 
wtorek, w godz. 16‑18 w poko‑
ju nr 209 budynku Balbina Cen‑
trum przy ul. Barona 30.

– Kontynuujemy kilka przed‑
sięwzięć, które zainicjowane 
zostały w poprzedniej kadencji, 
jak np. promocja „kopert życia” 
czy program „Praca dla senio‑
ra”, który organizujemy wspólnie 
z Powiatowym Urzędem Pracy. 
Diagnozujemy zapotrzebowa‑
nie tyskich seniorów na usługi 
pomocowe, zajmujemy się spra‑
wami adekwatnymi do sytuacji 
zdrowotnej seniorów – mówi 
Urszula Polubiec, przewodni‑
cząca Tyskiej Rady Seniorów. – 
Ale są też i nowe sprawy, którymi 
chcemy się zająć, jak np. miesz‑
kalnictwem senioralnym, także 
na forum Śląskiej Rady ds. senio‑
rów czy Zespołu Metropolital‑
nym ds. polityki senioralnej. Jed‑
nym z naszych priorytetów będą 
także problemy osób niepełno‑
sprawnych, zwłaszcza w blokach 
bez wind. Chcemy nawiązać bliż‑
szą współpracę z kolejnymi klu‑
bami osiedlowymi seniorów, za‑
chęcić do większej aktywności 

naszych panów, zainteresować 
ich programem klubów czy Uni‑
wersytetu Trzeciego Wieku.

Oprócz Tyskiej Rady Seniorów, 
UTW oraz kilku instytucji, w Ty‑
chach działa kilka klubów senio‑
ra, których oferta systematycznie 
jest rozbudowywana. Powstają też 
nowe – niedawno ponad 20‑oso‑
bowa grupa emerytów Fabryki 
Samochodów Małolitrażowych, 
Fiat Auto Poland, a obecnie Fiat 
Chrysler Automobiles postanowi‑
ła utworzyć Koło Seniorów „Ma‑
luch 126p”. Jego głównym celem 
jest integracja byłych pracowni‑
ków, organizowanie cyklicznych 
spotkań, prelekcji czy podejmo‑
wania działalności kulturalnej, tu‑
rystycznej i oświatowej oraz pro‑
mowanie zakładu i jego produkcji 
na zewnątrz. Jednym z przedsię‑
wzięć ma być napisanie i wydanie 
wspomnień pracowników z okre‑
su początków FSM, życia w zakła‑
dzie, pracy i nauki.

– Bardzo ważne jest dla nas za‑
cieśnianie więzi i utrzymywania 

kontaktu pomiędzy ludźmi, któ‑
rzy przed laty jako bardzo mło‑
dzi ludzie, przyjechali do Tychów 
i Bielska‑Białej i pracowali z za‑
angażowaniem, wiążąc z FSM 
swoje życie i przyszłość. Dzisiaj 
są już na emeryturach lub ren‑
tach, często samotni i schoro‑
wani, potrzebujący pomocy lub 
wsparcia. Dlatego tak ważna 
jest integracja środowiska, tak‑
że po to, by pomagać naszym by‑
łym koleżankom i kolegom – do‑
dała Urszula Polubiec, która jako 
planistka przepracowała w zakła‑
dzie i jego spółkach 36 lat.

Pomysłodawcy zwrócili się 
do związków zawodowych dzia‑
łający w FCA oraz dyrekcji fir‑
my, by ta wsparła klub m.in. 
w kwestii dalszego korzysta‑
nia z bazy leczniczej Zakładu 
FCA w Tychach i Bielsku‑Bia‑
łej, a także z bogatej działalności 
kulturalnej, oświatowej i tury‑
stycznej oferowanej dla pracow‑
ników FCA.
leszek sobieraj ●

w budynku przy placu 
wolnoŚci 3 powstaŁa 
galeria „na wolnoŚci”, 
będąca częŚcią Śląskich 
zakŁadów sztuki. 
inauguracyjny wernisaż 
prac bartosza hadrysia 
odbyŁ się przy okazji 
tegorocznej Xii tyskiej 
nocy Muzealnej.

– Wszystko się zaczęło od tego, 
że szukaliśmy zaplecza dla na‑
szej pracy twórczej – mówi Ja‑
kub Kabus, prezes stowarzyszeni 
ŚZS oraz założyciel Teatru HoM. 
Stowarzyszenie zrzesza w swo‑
ich kręgach wielu artystów 
z przeróżnych dziedzin sztuki 
(fotograficy, aktorzy, malarze, 
muzycy etc.). – Między inny‑
mi współpracujący z nami Bar‑
tosz Hadryś zwrócił się do nas 
o pomoc w poszukiwaniu miej‑
sca na pracownię. To był zapal‑

nik. Znaleźliśmy miejsce, które 
byliśmy w stanie zaadaptować 
na coś większego niż pracownię 
Bartka, stąd pomysł na galerię – 
dodaje prezes ŚZS.

„Na Wolności” jest wkładem 
w budowanie tożsamości kultu‑
ralnej, stojącej w opozycji do ste‑
reotypu „miasta sypialni”. – Zało‑
żenie galerii jest bardzo proste, 
chcemy promować sztukę w każ‑
dej jej manifestacji. Sama nazwa 
już wskazuje, że nasze drzwi są 
otwarte dla każdego. Możemy nie 
zgadzać się ideologicznie, ale je‑
żeli pracę będą się bronić jakoś‑
cią wykonania, to z chęcią je po‑
każemy – mówił Bartosz Hadryś, 
opiekun galerii.

Powstającą siedzibę Ślą‑
skich Zakładów Sztuki i Gale‑
rię „Na Wolności” warto mieć 
„na oku”. Jest to przedsięwzię‑
cie osób, które są znane choćby 
z Tyskiego Festiwalu Teatrów 

Niezależnych Andromedon. – 
Andromedonem pokazaliśmy, 
że w Tychach da się zorganizo‑
wać imprezę na poziomie, jedno‑
cześnie dla widza wymagającego, 
ale również dla osób, które nie 
mają do czynienia z szerzej po‑
jętą sztuką. Na spektaklach, daj‑
my na to Teatru Suka OFF, po‑
jawiała się większa publiczność, 
niż na ich występach w Katowi‑
cach, które mają o wiele bogatsze 
zaplecze kulturalne. W Tychach 
naprawdę jest miejsce na alterna‑
tywę dla szant, rocka i disco polo 
i to miejsce właśnie tworzymy. 
Ponadto w mieście jest mnóstwo 
utalentowanych ludzi, którzy nie 
mają kanałów, pozwalających 
na dojście do szerszej publicz‑
ności. Naszym stowarzyszeniem 
wypełniamy te luki, a powstała 
siedziba i galeria ma być tego za‑
łożenia rozszerzeniem – dodał 
Jakub Kabus. kaMil peszat ●

piłsudski 
stawia 
pasjansa
To już trzecia książka Janusza 
Rudnickiego z serii „Życiorysta”. 
I, jak w dwóch poprzednich, autor 
nie ma litości dla wybranych przez 
siebie postaci.

Józef Piłsudski opisany jest po‑
przez pryzmat kobiet jego życia. 
Dwie żony i kochanki, w tym Eu‑
genia Lewicka – chyba najwięk‑
sza miłość. Po wspólnym pobycie 
na Maderze, skąd wyjeżdża z dnia 
na dzień, popełnia samobójstwo. 
A Piłsudski jest wtedy przecież żo‑
naty. Co się tam stało? Nie wiemy 
i nie dowiemy się już nigdy. Może‑
my tylko spekulować. Piłsudski po‑
jawia się przez moment na jej po‑
grzebie i mówi znamienne zdanie 
„Nawet tego mi nie oszczędzono”.

To właśnie kobiety „opowiada‑
ją” o Naczelniku i nie jest to bynaj‑
mniej pozytywny opis. Rozczochra‑
ny, nie dbający o wygląd, godzinami 
stawiający pasjansa (ponoć już 
w młodości wyszło mu, że będzie 
dyktatorem Polski). Lubi oglądać 
na swoistym wygnaniu w Sulejów‑
ku kreskówki. Nie życie rodzinne 
jest ważne, ale Polska.

Maria Dąbrowska, zapatrzona 
w siebie. Konkurująca z Nałkowską 
o to, która jest pierwszą damą litera‑

tury. Życie erotyczne trochę poplą‑
tane. Przez lata żyje razem z Anką 
Kowalską, którą chyba pogardza. 
I te antysemickie notki w „Dzien‑
niku”. Ma pretensje, że nikt w cza‑
sie wojny o nią nie dba.

Jest też Maria Konopnicka, nie 
ta znana z opowiadań i wierszy dla 
dzieci, wręcz przeciwnie. Jest Kor‑
nel Makuszyński, który dzieci nie 
lubił a Żydów uważał za gorszych 
przedstawicieli gatunku ludzkiego. 
Odnajdziemy i Tyrmanda zgrywa‑
jącego się na lowelasa, antykomu‑
nistę i wybitnego znawcę rosyjskiej 
duszy. Jest Wanda Rutkiewicz, dla 
której tylko góry istniały, Maja Be‑
rezowska, no i na koniec Gustaw 
Herling‑Grudziński jako ojciec nie 
interesujący się dziećmi. Gburo‑
waty, chamski, nie znoszący sprze‑
ciwu, nienawidzący Neapolu, nie 
kochający nikogo i nie kochany 
przez nikogo. Tak przynajmniej 
on sam uważa.

Wystarczy? To tylko wybrane 
przykłady.

Bo jest i też sam Rudnicki. 
W Warszawie, Kędzierzynie‑Koź‑
lu. Z matką, rodziną, przyjaciół‑
mi. Także kilka recenzji. Wszystko 
napisane językiem ostrym, peł‑
nym ironii i złośliwości. To także 
spojrzenie na nas samych. Jak też 
my postrzegamy pewne postaci, 
jak je odczytywaliśmy. Rudnicki 
bez litości zdziera zasłonę za za‑
słoną. Nie dba o rannych, nie bie‑
rze jeńców.

I pewnie znowu kilka osób się 
obrazi, ale to już ich problem. Za‑
stanawiam się tylko kiedy Rudni‑
cki napisze książkę o postaciach 
które lubi. Pisarzach, postaciach 
ważnych z różnych powodów 
w historii kraju, Europy. Ow‑
szem, można powiedzieć, że w tej 
książce wyraża uznanie dla Józe‑
fa Rotha – pisarza, który pozosta‑
wił wierny opis Austro‑Węgier, 
Żydów Wschodnioeuropejskich. 
Ale i jemu nie szczędzi razów.

Ta książka to swoisty prysznic 
dla wielu z nas.
jan Mazurkiewicz ●

janusz rudnicki
„życiorysta 3”

wydawnictwo iskry.

miejsCe dla 
alternatywy
od niedawna na kulturalnej Mapie Miasta funkcjonuje nowy obiekt 
– GALERIA „NA WOLNOŚcI”.

Bartosz Hadryś (z lewej) i Jakub Kabus stworzyli miejsce dla sztuki alternatywnej w Tychach.
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seniorZy nie mają wakaCji
wybrana na drugą kadencję tyska rada seniorów dziaŁa peŁną parą. 
WłAŚNIE POWSTAJE NOWy KLuB – MALuch 126P.

z Mojej póŁki

Tyska Rada Seniorów zorganizowała po raz trzeci 
Senioriadę. Tym razem w Paprocanach.

Sy
lw

ia 
W

itm
an

9|9 lipca 2019www.tychy.pl twoje tychykultura



reklama

10 | 9 lipca 2019 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



reklama

11|9 lipca 2019www.tychy.pl twoje tychynasze tychy



sery sMażone 
są chętnie kupowane 
w województwie 
ŚląskiM i wielkopolskiM, 
a tradycja ich 
Ma początki M.in. 
w kuchni nieMieckiej, 
gdzie jest znany wŁaŚnie 
pod nazwą „hauskyjza”.

Był on wytwarzany tradycyjną 
metodą przez gospodynie domo‑
we na bazie zgliwiałego twarogu 
z mleka krowiego. Ceniono go 
za długą trwałość. Każda gospo‑
dyni miała swój własny sekretny 
przepis na ten produkt.

Teraz do kupienia w kubecz‑
ku 200g. Hauskyjza to produkt 
z polskiego surowca, bez kon‑
serwantów, zagęstników i sztucz‑
nych barwników. as

Inhalacje tegoż aerozolu stosowane 
są głównie w profilaktyce oczysz‑
czania górnych dróg oddecho‑
wych. Z tężni mogą korzystać tyl‑
ko osoby zdrowe, lub takie, których 
dolegliwości nie stanowią przeciw‑
wskazań do przeprowadzania in‑
halacji. Korzystanie z tężni zale‑
cane jest np. osobom pracującym 
głosem, w znacznym zapyleniu 

czy palaczom tytoniu. Inhalować 
nie powinny się natomiast osoby 
cierpiące na nadczynność tarczycy, 
choroby nowotworowe, wszelkiej 
maści stany zapalne. Zdecydowa‑
nie odradza się również korzysta‑
nia po świeżo przebytym zawale 
mięśnia sercowego.

Dyrektor TZUK Agniesz‑
ka Lyszczok przypomina także 

o rozsądnym korzystaniu z tęż‑
ni. Zalecany jednorazowy seans 
powinien trwać od 45 do 60 mi‑
nut. Otoczenie tężni nie posiada 
jakiejkolwiek osłony, a więc powi‑
kłania mogą wystąpić w związku 
z letnimi temperaturami, a sama 
sól osiada na skórze, co może pro‑
wadzić do reakcji alergicznych.

TZUK apeluje o przestrzeganie 
regulaminu obiektu. W ostatnim 
czasie betonowe ławki, na wnio‑
sek mieszkańców, zostały wyło‑
żone deskami, dostawione zo‑
stały również nowe, posiadające 
oparcie. W czerwcu dostarczo‑
ne zostały również leżaki, które 
są rozstawiane o godzinie 7 każ‑
dego dnia. Szczególną uwagę na‑
leży zwrócić na to, aby w otocze‑
niu tężni nie prowadzić zwierząt 

które mogłyby zanieczyścić sam 
obiekt jak i solankę, spacerować 
po nawierzchni granitowej a nie 
betonowej w bezpośrednim są‑
siedztwie tężni, a także aby wcześ‑
niej wspominane leżaki rozkładać 
na trawie wokół tężni, w taki spo‑
sób żeby nie utrudniać innym po‑
ruszania się.

Tyska tężnia solankowa czyn‑
na jest 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu w sezonie, trwającym 
od 1 kwietnia do 31 październi‑
ka. Korzystanie z niej jest bez‑
płatne. ao
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NASTęPNy DoDATeK 
„TWoJe 

ZDRoWIe 
I URoDA ”

UKAŻe SIę 
W TWoIcH TycHAcH 

W SIeRPNIU

firma sertop wzbogaciła grupę regionalnych produktów o nowy, typowy dla tego regionu produkt 
– ser smażony hauskyjza „Śląski Maszkiet”.

HauskyjZa 
– śLąski 
masZkiet 
Z tyCHów

Zamiast UZdrowiska
w ostatnich tygodniach tyski zakŁad usŁug koMunalnych DOKONAł WyMIANy SOLANKI W TężNI ZNAJDuJącEJ SIę 
W PARKu POłuDNIOWyM.

tyska tężnia funkcjonuje od kwietnia ubiegŁego 
roku. wykorzystuje solankę pochodzącą 
z uzdrowiska ustroń. saM obiekt przeznaczony 
jest do naturalnego wytwarzania „MgŁy wodnej” 
z roztworu solanki, zawierającego naturalne 
związki soli. konstrukcja wypeŁniona jest 
gaŁązkaMi tarniny, na które spŁywa solanka, 
a rozbijając się tworzy specyficzny aerozol. w ten 
sposób w otoczeni tężni, powstaje MikrokliMat, 
bardzo zbliżony do tego znad brzegu Morza.
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lato w peŁni, 
a My MożeMy cieszyć 
się sŁońceM, piękną 
pogodą i aktywnoŚcią 
na ŚwieżyM powietrzu. 
podczas sŁonecznych 
dni paMiętaMy 
o spożywaniu dużej 
iloŚci pŁynów i używaniu 
kreMów z filtraMi uV, 
jednak zapoMinaMy 
o oczach.  

Tymczasem długotrwała ekspo‑
zycja na promieniowanie ultra‑
fioletowe i inne szkodliwe frak‑
cje promieniowania słonecznego 
mogą przynieść poważne szkody 
dla naszego wzroku, m.in. wywo‑
łać zaćmę i liczne, trudne do wy‑
leczenia choroby siatkówki oka. 
Tymczasem niewiele trzeba, żeby 
cieszyć się piękną aurą bez ryzy‑
ka – nasze oczy nam za to po‑
dziękują.

Podczas słonecznych dni, po‑
winno smarować się skórę twa‑
rzy łącznie z powiekami kremem 
ochronnym z filtrem 30 SPF lub 
wyższym. Kosmetyk skutecznie 
ochroni szczególnie wrażliwą 
skórę powiek i okolic oczu przed 
oparzeniami słonecznymi. Należy 
jednak bardzo ostrożnie apliko‑
wać krem i pamiętać, aby nie do‑
stał się do oka i nie naraził na po‑
drażnienie i dyskomfort.

nie kupuj okularów na straganie
Okulary przeciwsłoneczne z za‑
sady mają chronić oczy osób nie 
noszących okularów korekcyj‑
nych na co dzień albo używają‑
cych szkieł kontaktowych przed 
szkodliwym działaniem słońca. 
Często jednak stanowią modny 
dodatek do stroju i traktowane 
są jako akcesorium modowe, 
nie mając nic wspólnego z oku‑
larami, które mają zabezpieczać 
wzrok. Pamiętajmy zatem, że aby 
okulary przeciwsłoneczne dzia‑
łały skutecznie, muszą mieć rze‑
telne filtry w szkłach. Gwarancją 
działania ochronnego soczewek 
są posiadane przez nie certyfi‑
katy i pewne źródło pochodze‑
nia, najlepiej od renomowanych 
producentów. Nie kupujmy kilku 
par okularów na straganach czy 
w sklepach odzieżowych, które 
w istocie zamiast szkieł, posia‑
dają barwione tworzywo. Naj‑
właściwszym rozwiązaniem bę‑
dzie wizyta u optyka i inwestycja 
w profesjonalne szkła przeciwsło‑
neczne. Ten kto nosi na co dzień 
okulary korekcyjne, nie musi re‑
zygnować z okularów przeciw‑
słonecznych. Ma bowiem trzy 
możliwości. Najlepszym rozwią‑
zaniem jest druga para okularów 
korekcyjnych ze szkłami dymio‑
nymi, przyciemnionymi w 75%. 
Nie są to tzw. fotochromy, nie 

zmieniają zakresu przebarwienia 
i działają tak, jak okulary prze‑
ciwsłoneczne. Takie okulary war‑
to nosić w słoneczne dni, a w po‑
chmurne i po zachodzie słońca 
zamieniać je na zwykłe korek‑
cyjne. Drugi wariant to okulary 
korekcyjne, których oprawy mają 
w komplecie nakładki przeciw‑
słoneczne, mocowane zwykle 
na magnes. Ponieważ są bardzo 
dobrze dopasowane do opraw, 
okulary wyglądają, jak przeciw‑
słoneczne i odpowiednio chronią 
oczy. Trzeci wariant, który na‑
leży traktować jedynie jako roz‑
wiązanie awaryjne, to wszelkie 
nakładki dopinane albo w inny 
sposób doczepiane do okularów 
korekcyjnych.

pamiętaj o nawilżaniu
W okresie letnim oczy należy 
chronić także przed wysusza‑
niem, a latem łatwo o to, z uwa‑
gi na niski często poziom wilgot‑
ności powietrza. O odpowiednie 
nawilżenie oczu powinny dbać 
zwłaszcza osoby, które uży‑
wają szkieł kontaktowych, ale 
i również te, które pracują przy 
komputerze i często przebywają 
w klimatyzowanych pomieszcze‑
niach. Tutaj z pomocą przycho‑
dzą nawilżające krople do oczu 
bez konserwantów. Pamiętajmy 
jednak, że nie wszystkie mogą 

być stosowane przez osoby ko‑
rzystające z soczewek kontakto‑
wych. Dlatego ich użytkownicy 
powinni wybierać tylko te, któ‑
re nadają się do stosowania wraz 
z soczewkami. Nie stosujmy rów‑
nież kropel, które są po terminie 
przydatności do użycia. Narazi‑

my wówczas nasze oczy na po‑
drażnienia.

lektura tylko w cieniu
Słoneczne dni sprzyjają miłej lek‑
turze podczas odpoczynku na le‑
żaku lub kocu na świeżym powie‑
trzu. Pamiętajmy, że w żadnym 

przypadku, nawet w profesjonal‑
nych okularach przeciwsłonecz‑
nych, nie należy czytać w pełnym 
słońcu. Żeby móc bezpiecznie 
cieszyć się lekturą na wolnym 
powietrzu, należy głowę i tekst 
schować do cienia.
Udanego lata! Mn

Zadbaj o oCZy latem – podZiękUją Ci Za to!
przedstawiaMy kilka porad Medycznych dr. n. Med. jacka szendzielorza, ORDyNATORA ODDZIAłu OKuLISTycZNEGO WOJEWóDZKIEGO SZPITALA SPEcJALISTycZNEGO 
MEGREZ SP. Z O. O. W TychAch. 
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ogŁosZenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

AUTO-SKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBOWE
,DOSTAWCZE,TERENOWE,GOTÓWKA ,NAJ-
LEPIEJ ZAPŁACĘ TEL.888 666 791

usŁugi:
Telewizory naprawa FeSTeRKIeWIcZ, 
Tychy ul. cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 
Naprawa maszyn do szycia. Tel.: (32) 217 
72 49. Niemczyk
eLeKTRyK 504 877 825 

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE     

Sprzątanie PIWNIC  domów, garaży, 
ogródków, magazynów z wywozem i 
utylizacją tel.691 577 335

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

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Naprawa pralek automatycznych 504 
877 825, 32 219 58 18
Remonty dachów, papa tel. 505 015 
176, 32 - 203 70 71 
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 519855939 

Przechowywanie, garażowanie rzeczy i 
różnych gabarytów podczas remontów i 
przeprowadzek 691 577 335
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504 625 566
Płytkowanie, hydraulika, gładzie, malo-
wanie. Tel. 668 651 688. 
eLeKTRyK usługi tel. 609 606 737
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504 625 566

Profesjonalne czyszczenie urządzeniami 
firmy KARCHER, tapicerka meblowa, dy-
wany 6085 50604 
Brukarstwo 602 334 769, 32 227 12 85

Home staging-profesjonalne przygoto-
wanie mieszkań/domów do sprzedaży/
wynajęcia. Metamorfozy wnętrz. Pro-
jektowanie i aranżacja wnętrz. Creative 
Home Tychy tel: 509 917 595, 792 668 407 

ogród:

finanse:
Dogodna pożyczka nawet dla zadłużonych 
660575128 Dojazd Gratis na terenie Tychów 

praca:
Bezdomny lat 59 oczekuje propozy-
cji pracy. Cały kraj. Bez nałogu. tel. 797 
053 825

Przyjmę do prac budowlanych 792 807 907 

Zatrudnię stróża nocnego emeryt-rencista 
w godz. 20-6 na 10 dni w miesiącu (2x5d-
ni). 32 227 67 54.
Praca od zaraz! Wsparcie produkcji i kon-
trola jakości przewodów do klimatyza-
cji samochodowej. Tereny przemysłowe, 
umowa o prace, 3 zmiany. Zadzwoń 725 
258 520 lub 725 258 168!

Zatrudnię kierowcę kat. C+E (firanka)
transport krajowy, 2 noce w samocho-
dzie, 2 noce w domu w danym tygodniu, 
atrakcyjne wynagrodzenie 512 72 11 73 
Zatrudnię panią do sprzątania do malej 
gastronomii 516 175 264
Przyjmę kafelkarza i pracownika do wy-
kończeń 510632877
Zatrudnię rencistę emeryta do lekkich 
prac budowlanych tel. 792 579 223 Mile 
widziane prawa jazdy 
Zatrudnię operatora koparko-ładowarki z 
uprawnieniami oraz samodzielnego mon-
tera zewnętrznych sieci instalacji wod-kan 
tel. 32 2276754 

nieruchoMoŚci:

KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416

SPRZEDAM
Sprzedam działkę 2150m2 TYCHY -DZIE-
WANNY tel. 512784267 od pn. – pt. po 
godz.16,00-18,00 ZAPOROŻEC 1973 
DOM Lędziny. Idealny dla dwóch rodzin. 
Działka 885 m2. Cena 445 000 zł. Oferta 
tylko w BN VOTUM: 501 503 735.
Tychy, os. C, III piętro. 2 – pokojowe miesz-
kanie 53 m2. Po remoncie, do wprowa-
dzenia się. Nowa niższa cena 229 000 zł. 
Tylko w  BN VOTUM: 501 503 735.
Działki Bojszowy Nowe – cztery działki 
po ok. 1000 m2, cena 110 000 zł. (wraz z 
udziałem w drodze). Media: prąd, woda, 
kanalizacja.   BN VOTUM: 501 503 735.
Garaż bez-czynszowy Tychy - METRO na 
parterze. Powierzchnia 17,04 m2, wyso-
kość – 3 m. Prąd w garażu. Monitoring, 
ochrona. Cena 48 000 zł. Oferta tylko w 
BN VOTUM: 501 503 735.
Garaż bez-czynszowy Tychy, os. F. Po-
wierzchnia 18,50 m2, z kanałem i piw-
niczką. Prąd w garażu. Cena 35 000 zł. 
Oferta tylko w BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ:
Pokój do wynajęcia tel. 665 27 27 15 

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Pilnie poszukujemy mieszkań mogą być 
zadłużone oraz do remontu  tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy działek w Tychach i okolicy 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl 
Poszekujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493977 Na sprzedaż Tychy 2 poko-
je 42 m2, balkon niska zabudowa II piętro  
cena 193.000 zł tel. 504-476-805 www.
ihn.com.pl
Tychy, os. K, 3 pokoje, niska zabudowa, 
balkon tel. 886-309-197 www.ihn.com.pl
Tychy os U 3 pokoje 60 m2 3 balkony 
cena 255.000 zł 696-493-977 www.ihn.
com.pl
Tychy os H 3 pokoje 55 m2 cena 220.000 zł 
klucze w biurze 733-476-805 www.ihn.
com.pl
Tychy os Z 2 pokoje duży taras niska zabu-
dowa 886-309-197 www.ihn.com.pl
Tychy os. D 1 pokój, balkon, cena 165.000 
zł tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Tychy Żwaków 2 pokoje 41 m2 ogródek, 
niska zabudowa, klucze w biurze, 733-
476-805 www.ihn.com.pl
 Tychy Żwaków 3 pokoje 53 m2 balkon 
niska zabudowa, klucze w biurze  733-
476-805 www.ihn.com.pl
 Tychy-Żwaków, M-3, 35m2, cena 214 
000zł, blisko lasu, rynek pierwotny, 
tel.733-476-805  Os Ł 3 pokoje do re-
montu bardzo duży taras, tel. 886-309-
197, www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy 2 pokoje 48 m2 cena 
1590 zł+media+kaucja  696-493-977 
www.ihn.com.pl
Dom Czułów piękny, ogród bardzo do-
bra lokalizacja tel. 696-493-977. www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy ul. Sikorskiego, 2 po-
koje, 48m2 cena 1650zł+media+ kaucja 
696493-977 www.ihn.com.pl
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129 m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl
Działka Świerczyniec, o pow. 872 m, cena 
107.300zł, tel. 696-493-977, różne me-
traże. Działka Tychy, 777m2, wszystkie 
media, różne metraże, cena 163.170 zł, 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Działka Tychy-Żwaków działki różne me-
traże tel. 504-476-805 
Działka Tychy-Glinka o pow. 870 m2 super 
lokalizacja, dobra cena tel. 696-493-977

Działka budowlano-rolna Tychy-Urbano-
wice o pow. 5129 m2, cena za 64 zł/m2 
tel. 886309-196 
Dom bliźniak z garażem Mąkołowiec 
pow. 130 m2 cena 479.000 zł 733-476-
805 www.ihn.com.pl
Wyry dom w stanie surowym zamknię-
tym z garażem cena 325 000 zł tel. 504-
476-805 
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 733-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal z dużymi witrynami 
o pow 135 m2 cena 3300 zł + media tel. 
696-493977 
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapytaj o 
szczegóły 733476-805 www.ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala Tychy tereny przemy-
słowe, zadzwoń 733-476-805 www.ihn.
com.pl
Do wynajęcia mieszkanie dla 9 -pracow-
ników  cena 5500 zł+ media  tel. 696-
493-977, www.ihn.com.pl
Pokoje dla pracowników Tychy 2,3,4-
osobowe, 499zł/osoba, tel. 504-476-805, 
www.ihn.com.pl
 Hala do wynajęcia, pow.135m2, 17zł/m2, 
bardzo tanie koszty ogrzewania, z rampą, 
tel. 696-493977, www.ihn.com.pl

Tychy, os. C, M-2, pow. 36 m2 do wynaję-
cia, parter, czynsz najmu 1200zł+media , 
VIPART 509 733 966
Gostyń, dom parterowy z wiatą, stan su-
rowy zamknięty, ocieplony, 82m2, dział-
ka 800m2, cena 330 tys.zł, VIPART 790 
855 177
Tychy dom z 2016 roku, o pow. cał. 
230m2, 5 pokoi, działka 797m2, cena 
999tys.zł, VIPART 501 733 966
Tychy, os. T, M-3, 51,60 m2, 3p/3p, cena 
235 tys.zł VIPART 501 396 663
Orzesze Królówka, działka budowlana 
1000m2, cena 70 tys.zł VIPART 790 855 
177
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na stojakach:
æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. 

prof. J. Gasińskiego, ul. Edukacji 102
æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16
æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Kryta pływalnia, ul. Edukacji 9
æ  Centrum Medyczne INMEDICO Tychy, 

Wilkowyje, ul. Wąska 7
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51

æ Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ City Point, al. Jana Pawła II 16–18
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 Szkoła Medan, Plac Świętej Anny 4

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa  
– ul. Katowicka 9

æ  Centrum Dystrybucji Kompani 
Piwowarskiej, ul. Mikołowska 5

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  Szkoła Podstawowa nr 23, Cielmice, 

ul. Jedności 51
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

oraz:
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46
æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

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

Warszawy 26
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 ZS nr 1, ul. Wejchertów 20

æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29
æ Gimnazjum nr 4, ul. Konecznego 1
æ OKS Paprocany, ul. Sikorskiego 110
æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101
æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35
æ  Restauracja „Pod Kasztanami”, Wilkowyje, 

ul. Mikołowska
æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
æ  NZOZ Lens–Med, Czułów, ul. Narcyzów 24
æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

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

ul. Urbanowicka 33

æ  SUH „Jedność”, Urbanowice, ul. Główna

æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa

æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Sklep Spożywczy FH „Renata”,  

ul. Reymonta 42
æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ Hospicjum im.  św. Kaliksta
æ  Powiatowa Stacja Sanitarno  

-Epidemiologiczna w Tychach

bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5

autoreklama

reklama
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ogŁosZenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

Bieruń Stary, mieszkanie 55m2 3p/3, 3 
pokoje, cena 209 000 zł VIPART 509 733 
966
Tychy Wilkowyje, działka w trzeciej linii 
zabudowy od ulicy Mikołowskiej , pow. 
1017m2, cena 170 tys. zł VIPART 501 
396 663
Tychy, os. K, M-3, 50m2, do wynajęcia , 
czynsz najmu 1550 zł plus media, kaucja, 
VIPART 790 855 177
Bieruń Nowy, działka budowlana o pow. 
696m2, cena 69tys.zł, VIPART 509 733 
966
Tychy, os U, mieszkanie pow.cał. 62m2, 
3 pokoje, 8p/8p, cena 255 tys.zł VIPART 
790 855 188
Pszczyna Stara Wieś , dom o pow. 106m2, 
działka 516m2, cena 220tys.zł VIPART 501 
396 663
Bojszowy Nowe, działka o pow. 3410m2, 
przy ulicy Korzenieckiej cena 341 tys.zł, 
VIPART 790 855 177
Kobiór , działka budowlana w sąsiedztwie 
lasu 1761m2, cena 290 tys.zł VIPART 509 
733 966
Goczałkowice-Zdrój, nowe mieszkania 
bezczynszowe w stanie deweloperskim, 
3 pokoje , pow. 52,67m2, parter, cena 
270tys.zł, VIPART 790 855 188
Bieruń Stary, działka budowlana 648m2, 
64800 zł VIPART 501 396 663
Wisła, dom o pow. cał. 235m2, działka 
2165m2, cena 580 tys.zł, VIPART 574 
445 040
Tychy Zwierzyniec, dom zabudowie bliź-
niaczej w stanie deweloperskim, pow. 
użyt. 134,92m2, cena 554tys.zł VIPART 
574 445 040
Tychy, Centrum , M-4, 50,50m2, 7p/10p, 
cena 245 tys.zł , VIPART 790 855 177
Goczałkowice Zdrój, domy szerego-
we w stanie deweloperskim pow. cał. 
138,20m2, działka 253m2, 420 tys.zł VI-
PART 790 855 188
Tychy, os. F lokal na wynajem, pow. 
125 m2, 195m2 lub 320m2, parter, cena 
45 zł netto/m2, VIPART 601 518 371

Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 728-713-
101 www.ASTON.com.pl
Kupię nieruchomość za gotówkę. Może 
być zadłużona 728 71 31 02
Skupujemy nieruchomości za gotówkę. 
Masz mieszkanie na zbyciu - zadzwoń 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Szukamy działek – Tychy i okolice płat-
ność gotówką 731-713-100 www.ASTON.
com.pl

Poszukujemy mieszkań i domów do 
wynajęcia 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 519-595-
674
Nowa inwestycja na Żwakowie - tylko u 
nas! Ostatnie 5 mieszkań! Zadzwoń. Cena 
od 5590 zł za m2 www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy, os. P nowy blok z windą, 2 pokoje 
47 m2, w pełni wyposażone, cena 1.900 
zł/miesiąc www.ASTON.com.pl 519-595-
674
Tychy 4 Pory Roku, umeblowane, bardzo 
dobry stan, 49,9 m2, 350.000zł 731-713-
100 www.ASTON.com.pl
Tychy, Os. Ł ul. Rolna, 56 m2, niski blok, 
2/3 pokoje, parter z ogródkiem, cena 
269.000 zł  tel. 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Tychy, os. B, ul. Bielska 3 pokoje, 62m2, 
9 piętro/11, do remontu, cena 225.000zl 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Tychy, Os. R ul. Reymonta, 62 m2, niski 
blok, 3 pokoje po remoncie z pełnym 
umeblowaniem, cena 319.000 zł  www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Os. Sosnowe ul. Żorska 63 m2, 3 
pokojowe przerobione na duże dwa poko-
je – możliwość przywrócenia stanu pier-
wotnego, cena 310 000 zl tel. 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Wilkowyje, pow. 95 m2, mieszkanie 
w domu 2-rodzinnym, cena 340.000 zł, 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Mąkołowiec, bliźniaki w stanie de-
weloperskim od pow. 160 m2 - 500m2 
działki, cena 590 000 - ostatnie sztuki  
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Do wynajęcia os. E mieszkanie 2 pokojo-
we umeblowane i wyposażone. Widok 
na park. Czynsz 1500 zł plus prąd wg zu-
życia. Kaucja 2000zł www.ASTON.com.pl 
tel.728-713-101
Tychy, os. P nowy blok, 2 pokoje 47 m2, w 
pełni wyposażone, cena 2.000 zł/miesiąc 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Do wynajęcia mieszkanie po remoncie w 
domu jednorodzinnym, Tychy Wilkowyje, 
50 m2, dwa pokoje, 1500zł plus media 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
Dom dla pracowników, 5000zł/mc, różne 
lokalizacje, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Tychy, Wilkowyje, pół domu 2-rodzinne-
go, pow. 95 m2, cena 340.000 zł, www.
ASTON.com.pl  519-595-674
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 480.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Tychy, Wilkowyje, dom 1 lub 2-rodzinny 
pow. 175 m2, cena 545.000 zł, www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Wilkowyje, dom pow. 200 m2, 
ogród 1200 m2, cena 1.190.000 zł, www.
ASTON.com.pl 519-595-671
Tychy, Jaroszowice, dom w stanie dewelo-
perskim, ogród 650 m2, cena od 460 000 
zł, www.ASTON.com.pl, 519-595-671

Nowy, wykończony dom w Gostyni, pow. 
195 m2, 6 pokoi, 2 łazienki, ogród 835 
m2, cena 749.000 zł, www.ASTON.com.
pl, 519-595-671
Tychy, Mąkołowiec 647 m2, działka bu-
dowlana, wszystkie media cena 188.000 
zł www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Czułów, ul. Morelowa dwie działki 
obok siebie 852 m2 + 871 m2, możliwość 
zakupu osobno lub w całości (1723 m2)
prąd, gaz, woda, kanalizacja, cena 350 
zł/m2 www.ASTON.com.pl 519-595-671 
Działka 871 m2 w Tychach Czułowie, ul. 
Morelowa, prąd, gaz, woda, kanalizacja, 
cena 304 850 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-671
Tychy, Mąkołowiec 896 m2, działka bu-
dowlana w super lokalizacji, wszystkie 
media cena 260.000 zł www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Lędziny Goławiec, super miejsce, różne 
metraże działek od 900 m2 do 15.000 m2. 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
Tychy, Jaroszowice 940 m2, działka bu-
dowlana, cena 141.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy Wilkowyje, działka z fundamenta-
mi pozwolenie, projekt,wszystkie media 
doprowadzone 1200 m2, 240 000 www.
ASTON.com.pl 519-595-671
Tychy, Mąkołowiec 1288 m2, działka bu-
dowlana, wszystkie media, cena 373.000 
zł www.ASTON.com.pl  519-595-674
Działka 1300m2 w Kobiórze, ul. Pro-
sta, prąd, gaz, woda, kanalizacja, cena 
240.000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-671
Kobiór, 1700 m2, działka ogrodzona pod 
lasem, prąd, gaz, woda, cena 290.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Tychy, ul. Willowa, działka budowlana 
3032 m2, atrakcyjna cena 369.000 zł 
www.aston.com.pl 602-627-610
Działka Góra gm. Miedźna 3000m2, wy-
dane pozwolenie na budowę dwóch do-
mów jednorodzinnych, cena tylko 135 
000 zł, 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budy-
nek usługowo-mieszkaniowy w stanie 
surowym zamkniętym o pow. 224m2, 
działka 878m2 www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Tychy, do sprzedaży lub wynajęcia duży 
budynek z parkingiem, idealny na siedzi-
bę firmy, przy głównej drodze, duża dział-
ka 731-713-100 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia lokal 64 m2 idealny na usłu-
gi medyczne, kosmetykę, kancelarię przy 
jednej z głównych ulic, czynsz 3.300 zł/mc 
728 713 101 www.ASTON.com.pl
Lokal do wynajęcia, Centrum, 90 m2 4200 
zł, www.ASTON.com.pl 519-595-671
Do wynajęcia hala 904 m2 (tj 300m2 
część usługowa 604 m2 hale) możliwość 
podzielenia powierzchni Tereny Przemy-
słowe 728 713 101 www.ASTON.com.pl

Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 28zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia lokal 22 m2, duże osiedle, 
w ciagu pieszch, czynsz 1200 zł/mc 731-
713-100  www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia lokal gastronomiczny przy 
przejezdnej ulicy, pow. 122 m2 czynsz 
2.500 zł/mc. Istnieje możliwość wynaję-
cia tylko części kuchennej na catering za 
1250 zł/mc 731-713-100 www.ASTON.
com.pl 
Do wynajęcia nowoczesny, designerski 
budynek biurowy na Starych Tychach, 
pow. 160 m2, czynsz 5500 zł/mc, ogrze-
wanie, klimatyzacja, woda, prąd w cenie. 
Parking przed budynkiem. 731-713-100 
www.ASTON.com.pl 

SPRZeDAM W DoBReJ ceNIe* Miesz-
kanie Tychy oś.D pow. 44,50m2, 5 
piętro, blok po remoncie- ZADZWoŃ 
INDoMo Tel. 508 063 856.
MIESZKANIE Sprzedam – Tychy, oś.Z, 
pow. 36m2, kawalerka, 2 balkony –PO 
REMONCIE – ZADZWOŃ INDOMO Tel.  508 
063 856.
SPRZeDAM  MIeSZKANIe Ruda Ślą-
ska Bielszowice, pow. 30m2, 1 pokój, 
79tyś. ZADZWoŃ INDoMo Tel.   881 
030 622 lub 508 063 856 szczegóły 
na www.indomo.info.pl
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w Ty-
chach na ul. Piłsudskiego i  ul. Żorskiej – 
INDOMO tel. 508 063 856, 531 099 212, 
881 030 622 szczegóły na www.indomo.
info.pl 
PILNIe PoSZUKUJeMy MIeSZKAŃ 
DLA NASZycH KLIeNTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMy do kontaktu INDoMo: 
508 063 856, 531 099 212.
DOM GOTOWY DO ZAMIESZKANIA – Go-
styń ul. Rybnicka, pow. 118m2, 5 pokoi, 
pow. działki 820m2, rok budowy 2010 - 
INDOMO tel.  531 099 212, szczegóły na 
www.indomo.info.pl 
SPRZeDAM DoM W TycHAcH-cZUŁÓW 
– st. Developerski- pow. 138m2, 
dz.280m2 - INDoMo tel.  508 063 856, 
szczegóły na www.indomo.info.pl 
DOM-NOWY- NA SPRZEDAŻ GOSTYŃ, pow. 
144m2, dz. 500 – wolnostojący - INDOMO 
tel.  508 063 856, 531 099 212, 881 030 
622 szczegóły na www.indomo.info.pl 
SPRZeDAM nowy DoM WoLNoSTo-
JĄcy- Tychy Jaroszowice, pow. uż. 
124,5m2, dz. 650m2- INDoMo tel.  
508 063 856, szczegóły na www.in-
domo.info.pl 

LOKALE NA WYNAJEM – Tychy ul. Stocz-
niowców, ok.40 m2, przy głównej ulicy, 
INDOMO tel.  508 063 856, szczegóły na 
www.indomo.info.pl 
LoKAL/MAGAZyN* NA WyNAJeM Tychy 
ul. Rodzeństwa Krzyżowskich, pow. 
15m2- INDoMo tel.  508 063 856, 
szczegóły na www.indomo.info.pl

zdrowie:
Gabinet Fizjoterapii Marek Szcze-
panek Rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel:664-172-013 DoSTęPNe BoNy 
UPoMINKoWe www.ms-rehab.pl 
elastyczne oferty cenowe! 

transport:
TRANSPORT- PRZEPROWADZKI - KOM-
PLEKSOWO. MOŻLIWOŚĆ PRZECHOWY-
WANIA MEBLI I RÓŻNYCH GABARYTÓW 
Tel. 691 577 335

Transport BUS 9 osób (imprezy oko-
licznościowe, lotnisko, dyskoteki itp. 
691577335

kupię/sprzedaM:
Kupię monety "PRL" ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 335

zwierzęta:

Dukat – mądry, pe-
łen ciepłych uczuć, 
czasami troszkę na-
rwany. Wniesie mnó-
stwo życia w Twoje 
dni. Średniej wielko-
ści trójkolorowy psiak 
o przesympatycznym 
pyszczku czeka już 
tak długo. Odmień 
jego los.

Kontakt: Sylwia 510 180 547

inne:
D.J. KUBA – wesela, urodziny, jubileu-
sze, imprezy okolicznościowe. Tel: 536 
250 543. 

Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00,  
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, Pod Piramidą 
ul. Sikorskiego 101, 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; 
Sanepid, ul. Budowla‑
nych 131, tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle‑
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e‑mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.‑śr. 7:30‑15:30, czw. 
7:30‑17:30, pt. 7:30‑13:30, 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla‑
nych 59, pon.‑czw. 7:30‑17,  
pt. 7:30‑12; 
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; 
Miejski Zarząd Komunikacji, al. Pił‑
sudskiego 12, tel. 32/219 38 20; 
32/219 36 79, e‑mail: poczta@
mzk.pl, www.mzk.pl, Centrum 
obsługi pasażera czynne: pon.
‑pt. 6‑19; 
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. 32/327 
02 46, e‑mail: mops.tychy@inte‑
ria.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: pt.‑
pon. 7.30‑15.30.

ważne  
telefonymiejskie

reklama autoreklama
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Mecz zaplanowano na 12 wrześ‑
nia w Jastrzębiu, trzy dni przed 
inauguracją rozgrywek PHL. 
Zmierzą się w nim mistrz Polski 
GKS Tychy i zdobywca Pucharu 
Polski – JKH GKS Jastrzębie.

Przypomnijmy, iż GKS Tychy 
ma w swym dorobku dwa super‑
pucharowe triumfy, oba po wy‑
granych z Comarch Cracovią – 
w 2015 tyszanie pokonali rywala 
6:1, a przed rokiem 3:0 – i teraz 
broni Superpucharu. W 2017 
roku GKS także zagrał o to tro‑
feum, jednak musiał uznać wyż‑

szość Cracovii, przegrywając 
w rzutach karnych 4:5.

Trwa postępowanie licen‑
cyjne PHL. Licencje otrzyma‑
ły już: MKS Cracovia SSA, KH 
GKS Katowice SA, Tyski Sport 
SA, JKH GKS Jastrzębie SA, 
Oświęcimski Sport SA, Naprzód 

Janów Katowice SA i Zagłębie 
Sosnowiec SA. Procedury licen‑
cyjnej nie przeszły do tej pory: 
KS Toruń HSA, Pomorski KH 
2014 SA i KH Podhale Nowy 
Targ SA.

Licencję otrzymał już SKKHL 
Atomówki GKS Tychy. ls ●

Trener Tomasz Jagiełka, któ‑
ry od 8 lat prowadzi zespół 
koszykarzy GKS Tychy, roz‑
począł kompletowanie składu 
przed kolejnym pierwszoligo‑
wym sezonem. Kto pozostanie 
w ekipie, jakie będą wzmocnie‑
nia i o co walczyć będzie tyska 
drużyna?

Zanotowaliśmy pierwsze wzmoc‑
nienie – kadrę zasilił Przemysław 
Wrona (205 cm). 26‑letni środko‑
wy grał w koszykarskiej ekstraklasie 
w barwach AZS Koszalin, ostatnio 
występował w Kotwicy Kołobrzeg, 
gdzie wystąpił w 34 meczach, zdo‑
bywając 279 punktów (średnio 8,2), 
zanotował 5,8 zbiórek na mecz.

Wiadomo już, że w drużynie 
pozostają: kapitan Paweł Zmar‑
lak, Michał Jankowski – szósty 
zawodnik na liście najskutecz‑
niejszych poprzedniego sezo‑
nu, Maciej Krakowczyk i Mak‑
sym Kulon.

Z zespołem rozstał się nato‑
miast Maciej Maj. ls ●

Piłkarze drugiej drużyny GKS Ty‑
chy poznali terminarz rozgrywek 
IV ligi sezonu 2019/2020. Pierw‑
sza kolejka zostanie rozegrana 10 
sierpnia.

W porównaniu z poprzed‑
nim sezonem w lidze pozostał 
mistrz, czyli LKS Czaniec, któ‑
remu nie udało się w barażach 
wywalczyć awansu, nie ma na‑

tomiast najsłabszych zespołów 
stawki: Unii Racibórz, Dębu 
Gaszowice i Płomienia Poło‑
mia. Ich miejsce zajęły: Beskid 
Skoczów, APN Odra Wodzisław 
i Unia Książenice.

W inauguracyjnej kolejce za‑
grają: Podbeskidzie II Bielsko
‑Biała – GKS II Tychy, APN 
Odra Wodzisław Śląski – LKS 

Czaniec, Drzewiarz Jasienica – 
LKS Goczałkowice Zdrój, Wil‑
ki Wilcza – MRKS Czechowice‑
Dziedzice, Spójnia Landek – KS 
Decor Bełk, Beskid Skoczów – 
Kuźnia Ustroń, Polonia Łaziska 
Górne – Odra Centrum Wodzi‑
sław Śląski, GKS Radziechowy
‑Wieprz – LKS Unia Książeni‑
ce. ls ●

runda rewanżowa 
przyniosŁa kibicoM 
a-klasowej drużyny 
oks zet tychy 
sporo powodów 
do satysfakcji. choć 
zabrakŁo kropki nad „i” 
czyli Miejsca na podiuM 
i przeskoczenia w tabeli 
ekipy juwe jaroszowice, 
postęp w grze 
podopiecznych toMasza 
rączkowskiego jest 
bezsporny.

Jesień drużyna zakończyła na 7. 
miejscu, zdobywając 25 punk‑
tów, z kolei wiosną sięgnęła po 33 
punkty i wylądowała ostatecznie 
na 4. pozycji. Imponujący jest do‑
robek bramkowy wiosny – 58:28 
(jesienią 32:21). Wiosną było 10 
zwycięstw i 2 porażki, jesienią – 8 
wygranych i 6 porażek.

– Nasza wygrana z Rudołtowi‑
cami zamieszała w tabeli, a mecz 
ten, podobnie jak druga poło‑
wa spotkania z Wisłą Wielką po‑
kazały spory potencjał piłkarski 
w naszym zespole – powiedział 
Tomasz Rączkowski. – Trudno 

nie być zadowolonym z postawy 
drużyny po takiej rundzie. Przed 
sezonem zakładałem czwarte 
miejsce. Jesienią się nie udało, 
ale w końcu cel zrealizowaliśmy. 
Wiem, że zespół stać na więcej 
i jeśli pozostanie ten skład, a uda 
się jeszcze dokonać wzmocnień, 
gra o awans w przyszłym sezonie 
stanie się całkiem realna.

Piłkarze Zetki bardzo chcą na‑
wiązać do niedawnej przecież hi‑
storii i wrócić do ligi okręgowej. 
Przypomnijmy, iż do tej klasy roz‑
grywkowej drużyna awansowała 
w 2016 roku, jednak w okręgówce 
grała tylko przez jeden sezon.

Ten imponujący wiosenny bi‑
lans strzelecki i punktowy sezo‑
nu 2018/2019 zespół notował 
mimo sporych problemów ka‑
drowych. Na niektóre spotkania 
Zetce trudno było skompletować 
ekipę, trener Rączkowski uzu‑
pełniał skład o 15‑latków i sam 
zresztą wspierał drużynę, wcie‑
lając się w bramkarza.

– Tak jednak bywa w amator‑
skim graniu – dodał. – Zawod‑
nicy normalnie pracują, często 
na zmiany, dochodzą do tego kon‑

tuzje, absencje za kartki, a w maju 
dodatkowo różne sprawy rodzin‑
ne, jak komunie czy wesela. Jed‑
nak mimo tych problemów uda‑
ło nam grać skutecznie i o kilka 
oczek awansować w tabeli.

Bywało, że piłkarze OKS Zet 
nie oszczędzali rywali (6:3 z Cza‑
plą, 9:3 z Krupińskim, 10:1 z Sió‑
demką), byli też postrachem fa‑
worytów – drużyna urwała punkt 
mistrzowi z Wisły Wielkiej (3:3), 
pewnie wygrała z wicemistrzem 
Rudołtowicami/Ćwiklicami 3:1. 
To dowodzi, iż Zetka to ekipa 
z charakterem, a trudności tyl‑
ko ją wzmacniają. I kto wie, czy 
właśnie to nie jest jednym z naj‑
większych atutów drużyny.

Trener Rączkowski będzie pra‑
cował z drużyną w najbliższym 
sezonie. Ważne stanie się teraz 
poszerzenie kadry, by uniknąć sy‑
tuacji z końcówki obecnego sezo‑
nu. Jest kilku młodych zawodni‑
ków, są też bardziej doświadczeni 
z „profesorem” Słoniną na czele. 
Michał nie traci formy, a umiejęt‑
ności techniczne sprawiają, że po‑
został najskuteczniejszym zawod‑
nikiem Zetki. ls ●

superpuchar polski będzie pierwszym trofeum do zdobycia w sezonie hokejowym 2019/2020.

pierwsZe 
trofeum

koszykarze gks przed sezonem

kadrowe prZymiarki

podbeskidzie ii pierwszym rywalem GKS II

terminarZ reZerwy

Zetka Z CHarakterem
drużyna toMasza rączkowskiego ZNóW MIERZy W OKRęGóWKę.

W tym sezonie GKS Tychy bronią zdobytego przed rokiem superpucharu.

Be
at
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od Środy, 3 lipca 
piŁkarze gks tychy 
przygotowują 
się do sezonu 
na obozie treningowyM 
w grodzisku 
wielkopolskiM. poza 
MozolnyMi treningaMi 
podopieczni trenera 
ryszarda tarasiewicza 
rozgrywają także 
spotkania sparingowe, 
a dwa z nich odbyŁy się 
w Miniony weekend.

porażka w końcówce
W sobotę przeciwnikiem tyszan 
był beniaminek ekstraklasy, ŁKS 
Łódź. Po golu Mateusza Piątkow‑
skiego z 12 min. przez długi czas 
wydawało się, że GKS dowiezie 
zwycięstwo do końca, ale w ostat‑
nich dziesięciu minutach łodzia‑
nie zadali dwa celne ciosy, które 
przechyliły szalę na korzyść ze‑
społu ŁKS. W 79 min. Adriana 
Odyjewskiego pokonał strzałem 
z dystansu Guima, a w 86 min. 
tyski bramkarz skapitulował 
po uderzeniu Trąbki.

Podobnie, jak w poprzednich 
grach kontrolnych, trener Tarasie‑
wicz desygnował do gry dwie jede‑
nastki, które rozegrały po 45 minut. 
W I połowie barw GKS bronili: Ja‑

łocha – Mańka, Biernat, Kowalczyk, 
Kallaste – A. Biegański, Krišto, Da‑
niel, Grzeszczyk, Steblecki – Piąt‑
kowski. Po zmianie stron na boisku 
widzieliśmy głównie młodzież: Ja‑
łocha (62’ Odyjewski) – J. Piątek, 
Pańkowski, Sołowiej, Szołtys – Po‑
łap (70’ Wróblewski), Szumilas, La‑
skoś, K. Piątek – Scalet, Kasprzyk 
(70’ Staniucha).

Zdecydował „swojak”
Następnego dnia, w niedzielę ty‑
szanie pojechali na boisko w Opa‑
lenicy, gdzie czekał na nich zespół 
Korony Kielce. Pierwsza połowa 
sparingu zakończyła się prowa‑
dzeniem kielczan 1:0, a gola w 30 
min. zdobył Żyro.

Po zmianie stron podopiecz‑
ni Ryszarda Tarasiewicza wyrów‑
nali po golu testowanego gracza 
z Francji, Mathieu Scaleta, któ‑
ry płaskim strzałem wykończył 
podanie Jakuba Piątka. Star‑
szy z braci Piątków także wpi‑
sał się do meczowego protokołu, 
bo w 84 min. tak niefortunnie 
próbował przeciąć dośrodkowa‑
nie Korony, że wpakował futbo‑
lówkę do własnej bramki.
skłaD gks: I połowa – Igaz 
– Mańka, Biernat, Kowalczyk, 
Kallaste – A. Biegański, Krišto, 
Daniel, Grzeszczyk, Steblecki – 

Piątkowski. II połowa: Igaz (71’ 
Maciejowski) – J. Piątek, Pańkow‑
ski, Sołowiej, Szołtys – K. Piątek 
(81’ Połap), Laskoś, Szumilas, 
Merchán – Kasprzyk (81’ Staniu‑
cha), Scalet (81’ Wróblewski).

Na zgrupowaniu w Grodzisku 
pojawili się kolejni testowani za‑
wodnicy: hiszpański pomocnik 
Gonzalo Merchan i grający ostat‑
nio w Termalice Nieciecza boczny 
obrońca Bartosz Szeliga. Następ‑
ny sparing czeka tyskich pierw‑
szoligowców w czwartek, 11 lip‑
ca. O godz. 15.30 rozpoczną oni 
spotkanie przeciw kolejnemu 
zespołowi ekstraklasy – Lecho‑
wi Poznań.

wiceprezes prezesem
Tymczasem w Tychach poinfor‑
mowano, że nowym prezesem 
spółki Tyski Sport został dotych‑
czasowy wiceprezes Krzysztof 
Woźniak, który zastąpił Grzegorza 
Bednarskiego (30 czerwca zrezyg‑
nował z szefowania spółce).

Nowy prezes nie będzie jednak 
zajmował się piłkarzami, bo I‑li‑
gowy zespół został przeniesiony 
do powołanej 1 lipca spółki Klub 
Piłkarski GKS Tychy. Nazwisko 
sternika piłkarzy powinniśmy po‑
znać lada dzień.
wojciech wieczorek ●

powoli zbliżaMy się 
do końca plebiscytu 
na najlepszych 
hokeistów w 50-letniej 
historii tej dyscypliny 
w naszyM MieŚcie, 
który redakcja „twoich 
tychów” organizuje 
we wspóŁpracy 
z tyską galerią sportu 
oddziaŁeM MuzeuM 
Miejskiego. powoli 
zaczyna się naM 
wyŁaniać „Mistrzowski 
zespóŁ 50-lecia” …

Przypominamy, iż do udziału 
w plebiscycie zaprosiliśmy kilka‑
dziesiąt osób z szeroko rozumia‑
nego środowiska hokejowego: 
działaczy sportowych, trenerów, 
sportowców, dziennikarzy prasy, 
radia i telewizji.

Zapraszamy także kibiców. 
Prosimy o wytypowanie Wa‑
szym zdaniem najlepszych ho‑
keistów w historii GKS Tychy – 
według zasady: jeden bramkarz, 
dwóch obrońców i trzech napast‑
ników (zawodnicy polscy) oraz 
na podobnych zasadach – piątkę 
zagraniczną. Prosimy też o głos 
na najlepszego trenera w histo‑
rii hokejowego GKS. Swoje typy 
prosimy przesyłać na adres: re‑
dakcja@twojetychy.pl, w tytule 
maila wpisując „Plebiscyt”.

W ten sposób wyłonimy pełną 
drużynę – cztery pełne hokejo‑
we piątki: złotą, srebrną i brązową 

złożone z zawodników polskich 
oraz czwartą piątkę, w skład któ‑
rej wejdą występujący w GKS Ty‑
chy gracze z zagranicy. W plebis‑
cycie wybierzemy także trenera 
50‑lecia.

Dla przypomnienia najwięk‑
szych hokejowych gwiazd trójko‑
lorowego klubu, poniżej zamiesz‑
czamy listę tych, którzy w naszym 
mniemaniu zasługują na nomina‑
cje. Oczywiście można oddawać 
głosy także na zawodników i tre‑
nerów spoza listy. W poniższym 
zestawieniu nie ujęliśmy zawod‑
ników aktualnie lub w niedalekiej 
przeszłości grających w Tychach, 
bo ich przecież mamy świeżo 
w pamięci.
ZaWODNicy POlscy – Bram-
karZe: Alfred Waleczek, Mariusz 
Kieca, Dariusz Wieczorek, Michał 
Grodzki, Arkadiusz Sobecki, An‑
drzej Jarosz, Krzysztof Zioła;
OBrOńcy: Witold Pułka, Lu‑
dwik Synowiec, Henryk Gruth, 
Henryk Handy, Jan Broda, Sta‑
nisław Gawęcki, Władysław Fuks, 
Dariusz Garbocz, Andrzej Gretka, 
Krzysztof Śmiełowski, Krzysztof 
Majkowski, Artur Gwiżdż, Seba‑
stian Gonera, Łukasz Mejka, Woj‑
ciech Sosiński;

NaPastNicy: Ludwik Pecnik, 
Rudolf Just, Paweł Solorz, Jan 
Tańczyk, Krystian Woźnica, Eu‑
geniusz Sojka, Józef Zagórski, 
Ginter Cofała, Józef Bem, Mi‑
chał Garbocz, Mariusz Czer‑
kawski, Józef Chrząstek, Andrzej 
Małysiak, Marian Drasyk, Adam 
Worwa, Roman Zaborowski, Ja‑
nusz Gurazda, Wojciech Matczak, 
Mirosław Copija, Artur Ślusar‑
czyk, Piotr Sarnik, Damian Sła‑
boń, Wojciech Tkacz, Andrzej 
Kotoński, Piotr Zdunek, Mariusz 
Justka, Adam Bagiński, Sławomir 
Krzak, Adrian Parzyszek.
OBcOkrajOWcy – Bramka-
rZe: Stanislav Kubus, Jewhen 
Brull, Stefan Zigardy; obrońcy: 
Pawel Mojžíš, Jaroslav Hertl, Ni‑
colas Besch, Miloslav Jachym, Ilja 
Kaznadziej, Michael Kolarz; na‑
pastnicy: Jurij Karatajew, Duszan 
Adamczik, Robin Bacul, Michal 
Belica, Karel Horny, Roman Si‑
micek.
treNerZy: Wojciech Matczak, 
Andrzej Tkacz, Zdenek Haber, 
Józef Kurek, Jerzy Pawłowski, 
Andriej Gusow, Jirzi Sejba, Al‑
fred Gansiniec, Vaclav Bubnik, 
Rudolf Rohaczek. ww ●

1:2 raZy dwa
drużyny ekstraklasy okazaŁy się MiniMalnie lepsze od gks tychy 
W WEEKENDOWych MEcZAch SPARINGOWych.

kto w drUżynie  
50-leCia?
wybieraMy tyską 
hokejową ekipę 
WSZEch cZASóW
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iMielin goŚciŁ 
najlepszych szachistów 
regionu, którzy 
walczyli o Medale 
Mistrzostw Ślaska. 
wystartowaŁo ponad 
300 zawodniczek 
i zawodników 
z 42 klubów, w tyM 20-
osobowa ekipa uks sp 1 
jedynka, pod kierunkieM 
trenera janusza 
górskiego.

Nasi szachiści spisali się znakomi‑
cie, bowiem połowa awansowała 

do półfinału mistrzostw Polski, 
który w listopadzie rozegrany zo‑
stanie w Ustroniu‑Jaszowcu. Nie 
zabrakło też sukcesów indywidu‑
alnych, a dwoje szachistów sta‑
nęło na podium. Piotr Namyślak 
sięgał już po mistrzostwo Śląska 
w młodszych kategoriach wieko‑
wych, teraz zdobył wicemistrzo‑
stwo w kat. do lat 18. Uczeń I LO 
im. Kruczkowskiego w Tychach 
jest też aktualnym wicemistrzem 
Polski szkół ponadpodstawo‑
wych.

Julia Repeć w tej samej kate‑
gorii sięgnęła po brązowy medal. 

To duży sukces szachistki, biorąc 
pod uwagę, że ma 16 lat i rywa‑
lizowała z zawodniczkami star‑
szymi o dwa lata. Była uczennicą 
Szkoły Podstawowej nr 10. War‑
to dodać, iż oboje są wychowan‑
kami Przedszkola Niepubliczne‑
go Kubusia Puchatka.

Julka była też podporą ekipy 
UKS SP 1 Jedynka Tychy, któ‑
ra rywalizowała w Ekstralidze 
Śląska Juniorów, gdzie wypeł‑
niła normę na I kategorię sza‑
chową. Oprócz niej w drużynie 
grali: Piotr Namyślak, Maksym 
Ząbroń, Michał Bernacki, Ma‑

ciej Mróz i Agata Repeć. Tysza‑
nie byli w Ekstralidze jedynym 
zespołem III‑ligowym (liga wo‑
jewódzka), pozostałe występują 
w I i II lidze ogólnopolskiej PZ‑
Szach. W tej mocnej stawce dru‑
żyna z Tychów zajęła 7. miejsce 
i utrzymała status zespołu Eks‑
traligi Śląskiej

Dwunastu szachistów UKS SP 
1 Jedynka wzięło udział w obo‑
zie szachowym w Sarbinowie, 
gdzie rozegrano kwalifikacyjny 
turniej. Wygrał go Michał Ber‑
nacki; Maciej Mróz zajął trzecie 
miejsce. ls ●

namyŚlak i repeć 
na mistrZowskim podiUm
udane starty SZAchISTóW uKS SP 1 JEDyNKA

Julia Repeć i Piotr Namyślak – medaliści 
szachowych mistrzostw Śląska 2019.
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w pierwszyM 
turnieju nie dopisaŁa 
frekwencja, bowieM 
zgŁosiŁy się tylko dwie 
pary. rozegrano jedno 
spotkanie, w któryM 
rafaŁ szczepanek 
i jakub chudyba 
pokonali po zaciętyM 
pojedynku 2:1 Łukasza 
Marka i adaMa 
cheŁchowskiego.

Podczas drugiej odsłony Grand 
Prix było już lepiej, bowiem zja‑
wiło się około 30 zawodniczek 
i zawodników, w tym siatkarze 
grający w klubach. Zaprezentował 
się także trener TKS Marcin Nycz, 
który wystąpił w duecie z dyrek‑
torem klubu i byłym siatkarzem 
Michałem Mrozikiem. Zajęli jed‑
nak dalszą lokatę.

W meczu o trzecie miejsce Da‑
mian Miller/Damian Zborowski 
pokonali 2:0 Piotra Kaletę/Woj‑
ciecha Madeja. Do decydują‑
cej rozgrywki przystąpili Adam 
Szymczak/Karol Tarnowski, któ‑
rzy okazali się lepsi od Tomasza 
Wójcika/Artura Juraszka, wygry‑
wając 2:0.

Za zwycięstwo w turnieju przy‑
znawanych jest 30 pkt i po dwóch 
zawodach w klasyfikacji Grand 

Prix prowadzili Rafał Szczepanek 
i Jakub Chudyba (po 38 pkt), wy‑
przedzając Adam Szymczaka i Ka‑
rola Tarnowskiego – po 30 pkt.

W trzecim turnieju bezkon‑
kurencyjni okazali się Krzysz‑
tof Duda/Mateusz Janus, którzy 
wyprzedzili Mateusza Jabłoński‑
go/Pawła Jabłońskiego oraz Pa‑
tryka Chmiela i Jakuba Soltana. 
Na czwartym miejscu zakończy‑
li rywalizację Adam Chełchowski 
i Łukasz Marek, na piątym – Mar‑
cin Nycz i Michał Mrozik, a szó‑
stą parą byli Michał Mijalski/Ihor 
Chyshrenets.

W najbliższą sobotę, 13.07 
(o godz. 9.30, obiekt MOSiR 
przy ul. Brzozowej 2) rozegrany 
zostanie czwarty, finałowy tur‑
niej tegorocznego Grand Prix 
i zapowiada się bardzo emocjo‑
nująco, bowiem w trzecim najle‑
piej punktowali siatkarze, którzy 
nie startowali w poprzednich oraz 
ci, którzy zajmowali dalsze lokaty. 
Różnice punktowe są zatem nie‑
wielkie. Oto czołówka rankingu 
po trzech turniejach: 1. Łukasz 
Marek i Adam Chełchowski – 
po 40 pkt, 2. Rafał Szczepanek 
i Jakub Chudyba – po 38 pkt, Pa‑
weł Jabłoński i Mateusz Jabłoński 
– po 36. W sumie sklasyfikowa‑
nych jest 17 par. ●

na tyskiej plaży
trwa rywalizacja w raMach trzeciej edycji  
grand priX tychów w siatkówce plażowej.  
ZAWODy ORGANIZuJE MOSIR ORAZ TySKI KLuB SIATKARSKI.

ZaPrOsZeNie Na miksty

W niedzielę, 14.07 na obiekcie MOSiR przy ul. Brzozowej 2 
rozegrany zostanie Turniej Mikstów o Puchar Dyrektora MOSiR 
Tychy. Początek gier – godz. 9.30. Zgłoszenia będą przyjmowane 
będą na 30 min przed rozpoczęciem zawodów. Startować mogą 
mężczyźni i kobiety bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. 
Turniej ma charakter otwarty – mogą brać udział zawodnicy 
amatorzy, jak również zrzeszeni w PZPS.
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udanie wypadŁ debiut 
tyskiego pŁywaka 
dawida wiekiery 
w Mistrzostwach 
europy w kazaniu. 
trzykrotnie poprawiaŁ 
rekordy życiowe 
i wystąpiŁ w finale 
konkurencji 200 M 
styleM klasycznyM.

Podczas mistrzostw Polski senio‑
rów, jako najmłodszy zawodnik 
dostał się do seniorskiego finału 
A wyścigu 200 m stylem klasycz‑
nym (8, miejsce), a na 100 m st. 
klas. uzyskał wynik lepszy od wy‑
maganego minimum na mistrzo‑
stwa Europy juniorów do sztafe‑
ty 4x100 m stylem zmiennym. 
Pojechał na zgrupowania kadry, 
które odbyły się w Ostrowcu 
Świętokrzyskim i Łodzi. Pomię‑
dzy zgrupowaniami uczestniczył 
w treningach ze swoją drużyną 
w Tychach. Ważnym sprawdzia‑
nem formy były dla niego mi‑
strzostwa Śląska w Gliwicach, 
gdzie zdobył 13 medali.

W Kazaniu Dawid wystarto‑
wał w trzech konkurencjach stylu 
klasycznego. W pierwszym dniu 
mistrzostw odbyły się elimina‑
cje 200 m, gdzie z rekordem ży‑
ciowym 2.16,10 zajął 8. miejsce 
i awansował do półfinału. Tutaj 
osiągnął jeszcze lepszy rezultat 
– 2.14,69, czyli w ciągu jednego 
dnia poprawił życiówkę o trzy 
i pół sekundy! Został sklasyfi‑
kowany na 7. miejscu, wchodząc 
do grona najlepszych juniorów 
Europy. W finale uzyskał także 
bardzo dobry rezultat – 2.16,6.

Dawidowi nie udało się awan‑
sować do serii popołudniowej 

na dystansie 50 m stylem kla‑
sycznym (29.97). Eliminacje w tej 
konkurencji stały na bardzo do‑
brym poziomie – dwóch zawod‑
ników popłynęło poniżej 28 se‑
kund. Z kolei na dystansie 100 m 
stylem klasycznym tyszanin tak‑
że poprawił swój rekord życiowy, 
uzyskując czas 1.04,33. To jed‑
nak nie pozwoliło mu awanso‑
wać do półfinałów.

Dawid wystartował również 
w sztafecie 4x100 m stylem zmien‑
nym. Tym razem biało‑czerwoni 
się nie popisali i znaleźli się poza 
finałem. To pierwszy taki przy‑
padek od mistrzostw Europy ju‑
niorów w 2011 roku. Ale awans 
do najlepszej ósemki nasi pływacy 
przegrali dosłownie o centymetry. 
Walka o miejsca w czołówce była 
niesamowicie wyrównana. Czwór‑

ka Jakub Mościcki, Dawid Wie‑
kiera, Adrian Jaśkiewicz i Kacper 
Piotrowski zanotowała łączny czas 
3:44.82 i zajęła 10. miejsce. Do ós‑
mych Bułgarów stracili dwie setne 
sekundy, a Grecy, którzy uplaso‑
wali się na 6. miejsce byli od szybsi 
od Polaków tylko o sześć setnych 
sekundy!

Dawid Wiekiera jest wycho‑
wankiem MOSM Tychy i przez 
sześć lat szkolił się pod okiem 
trener Aleksandry Radek. Teraz 
pływa w barwach MKP Wodnik 
29 Tychy.

– Podsumowując star ty 
na dwóch najważniejszych im‑
prezach w maju i lipcu, Dawid 
osiągnął fantastyczne wyniki – 
stwierdził Marek Mróz, trener 
MKP Wodnik 29 Tychy. – Nie 
jest przecież sprawą przypadku, 
że aktualny mistrz Polski 16‑lat‑
ków, finalista A mistrzostw Pol‑
ski seniorów, wywalczył miejsce 
w finale mistrzostw Europy ju‑
niorów w konkurencji 200 m sty‑
lem klasycznym, notując czasy 
lepsze od rekordów życiowych. 
ls ●

debiUt Z rekordami
dawid wiekiera, pŁywak Mkp wodnik 29 tychy WySTARTOWAł W MISTRZOSTWAch EuROPy JuNIORóW W KAZANIu.

sreBrO mP emilii słaBOsZ

Znakomicie spisała się podczas pływackich mistrzostw Polski 
w Oświęcimiu i Olsztynie ekipa MOSM Tychy. W rywalizacji 
14-latków Emilia Słabosz wywalczyła wicemistrzostwo Polski 
na dystansie 800 m stylem dowolnym. Ponadto na 400 m 
zmiennym była 4., na 200 m dow. – 5., 400 m dow. – 7., 200 m 
zmiennym – 8.
Julia Volkert na dystansie 100 m stylem dowolnym wywalczyła 
finał B.
Jakub Walter w MP 15-latków zajął następujące lokaty: 4. – 
na 200 m st. grzbiet., 5. – 50 m st. grzbiet., 6. – 100 m st. grzbiet., 
9. – 400 m dow., 16. – 50 m st. dow.
Wszyscy są wychowankami trener Aleksandry Radek.

Dawid Wikiera udanie zadebiutował w pływackich mistrzostwach europy w Kazaniu.

Wicemistrzyni Polski emilia Słabosz z trener Aleksandrą Radek.
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e jak estończycy
grali już W tychach ukraińcy, BiałOrusiNi cZy rOsja-
Nie. kieDyś BliskO WystęPóW W kluBie Byli hOkeiści 
Z estONii. DlacZegO WysZły Z tegO Nici?

Latem 2004 roku w GKS 
Tychy pojawiło się dwóch 
egzotycznych, jak na pol-
skie warunki, hokeistów. 
Obrońca Kaupo Kaljuste 
i napastnik Olle Sildre mieli 
być pierwszymi Estończy-
kami w polskiej lidze. Z grą 
obu zawodników, reprezen-
tantów swojego kraju, wią-
zane były w Tychach duże 
nadzieje. 31-letni Sildre już 
na dzień dobry imponował 
obyciem i profesjonali-
zmem. Po zameldowaniu się 
na tyskim lodowisku od razu 
zapytał, czy w szatni obo-
wiązuje nakaz wyłączania 
telefonów komórkowych, 
a potem dopytywał, gdzie 
i kiedy można dodatkowo 
pojeździć na łyżwach albo 
chociaż pobiegać. Młodszy 
o 8 lat Kaljuste był z kolei za-
mknięty w sobie, małomów-
ny i polegał na doświad-
czeniu kolegi. Miał jednak 
dobre referencje, eksperci 
przypominali, że podczas 
mistrzostw świata strzelił 
Polakom dwa gole.
Tyskim działaczom i trene-
rem miny trochę zrzedły, 
kiedy zobaczyli Estończy-
ków w akcji podczas spa-
ringu z czeską Opawą. O ile 
Sildre wypadł nienajgorzej, 
to Kaljuste popełnił kilka 
szkolnych błędów, po jed-
nym z nich GKS stracił gola. 
Opawa wygrała mecz 6:3. 
Działacze GKS byli jednak 
zdecydowani na podpisanie kontraktów z oboma graczami. 
Mieli nadzieję, że z treningu na trening będą się prezentowali 
coraz lepiej, złapią kontakt z kolegami z zespołu i przydadzą 
się w walce o wymarzony pierwszy tytuł mistrza Polski.
Po dwóch tygodniach treningów Sildre i Kaljuste poinformo-
wali działaczy, że pojadą do domu po swoje samochody. I tyle 
ich w Tychach widziano. Obaj – jak się okazało – zaczęli szu-
kać sobie nowych klubów, m.in. w Rosji, a ostatecznie wrócili 
do drużyny mistrza Estonii – Tallinn hc Panter. W Tychach 
wprawdzie padały słowa o skandalu i braku profesjonali-
zmu hokeistów, ale żal po ich stracie nie trwał długo. Kiedy 
niedawno zapytałem o Estończyków ówczesnego trenera 
GKS-u Wojciecha Matczaka, ten nawet nie pamiętał za do-
brze szczegółów rozstania. – Nie wnieśli do drużyny tego, 
czego po nich oczekiwaliśmy. Wymagania finansowe też mieli 
wysokie – mówi Matczak.
Kaljuste kilka lat później wrócił do Polski i przez jeden sezon 
grał dla klubu z Sanoka. Sildre został trenerem.
Trzeba dodać, że GKS był w 2004 roku tak mocno zaintereso-
wany pozyskaniem Estończyków, ponieważ mocno niepewne 
były transfery dwóch priorytetowych dla Tychów zawodników, 
czyli Adriana Parzyszka i Sebastiana Gonery z unii Oświęcim. 
Batalia o tę dwójkę wyśmienitych graczy trwała dość długo 
i dopiero późną jesienią zadebiutowali oni w tyskich barwach. 
Rejterada Estończyków miała jednak dobre strony. Otóż w za-
mian za nich w Tychach pojawił się młody czeski napastnik 
Robin Bacul, który został gwiazdą drużyny na wiele lat.
PS. Oczywiście przywołanie historii z Sildre i Kaljuste nie ma nic 
wspólnego z zakontraktowaniem właśnie przez GKS Tychy pił-
karza z Estonii Kena Kallaste...
piotr zawadzki, tyska galeria sportu ●
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uWaga Na utruDNieNia W ruchu

W związku z Tyskim Kryterium Fiata 13 lipca nastąpią utrudnienia 
w ruchu na ul. Sikorskiego – na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Targiela do skrzyżowania z ul. żółkiewskiego i Zacisze. Ten 
odcinek będzie zamknięty w godz. 9–14. Nie będzie w związku 
z tym dojazdu do parkingu przy OW Paprocany i wyjazdu z niego.

W sobotę, 13.07 o godz. 11 Tyska 
Galeria Sportu zaprasza na waka‑
cyjne zwiedzanie Stadionu Miej‑
skiego i Tyskiej Galerii Sportu. 

Podczas spaceru będzie moż‑
na obejrzeć najciekawsze, zwy‑
kle niedostępne dla kibiców, miej‑
sca, m.in. piłkarskie i sędziowskie 

szatnie, ławki rezerwowych, sala 
konferencji prasowych, strefa VIP 
i loże honorowe, a także  dowie‑
dzieć się wiele ciekawostek na te‑
mat historii tyskiej piłki nożnej.

Wstęp wolny. Zbiórka uczestni‑
ków przed wejściem głównym na 
stadion od ul. Baziowej. kg ●

Laura Choma, tyszanka specja‑
lizująca się w wyścigach MTB 
przygotowuje się do startu 
w mistrzostwach Polski w Mrą‑
gowie.

Pierwszym poważnym spraw‑
dzianem jej formy był rozgrywany 
na wymagającej, technicznej trasie 
BikeMaraton w Wiśle. Zawodnicy 
nie tylko musieli sprostać trudom 
rywalizacji, ale także prawdziwie 
tropikalnej aurze. Laura spisała się 
bardzo dobrze i wygrała swoją ka‑
tegorię, kończąc zawody na trze‑
cim miejscu w kategorii open, 
w której brano pod uwagę także 
rezultaty mężczyzn.

Kolejnym startem był Puchar 
Tarnowa XC, który także roz‑
grywano przy wysokiej tempe‑
raturze. Mimo problemu z opo‑
ną, Laura ponownie przyjechała 
na pierwszym miejscu. Przed mi‑
strzostwami Polski czekają ją jesz‑
cze dwa sprawdziany. ls ●

przed mistrzostwami Polski

udane starty Laury CHomy

Laura choma pokonuje jeden z najtrudniejszych odcinków na trasie.
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sobota z TGS

spaCer po stadionie

Kaupo Kaljuste.

olle Sildre.

piłka nożna 6-osobowa zyskuje 
coraz większą popularność.

mistrZostwa 
sZóstek
W tę odmianę futbolu gra w Polsce 
ok. 300 tys. zawodników, organizo‑
wane są mistrzostwa Polski, Puchar 
Polski, jest reprezentacja kraju.

Stowarzyszenie Polskiego Spor‑
tu organizuje w Tychach Mistrzo‑
stwa Polski Południowej w mini 
futbolu. Impreza rozegrana zosta‑
nie 7‑8 września na orlikach przy 
ul. Borowej 123 oraz Wejchertów 
20 jako turniej dla dzieci trenują‑
cych w szkółkach piłkarskich oraz 
dla dorosłych.

W zawodach weźmie udział 40 
drużyn z 6 województw (woj. ślą‑
skie, małopolskie, dolnośląskie, 
opolskie, świętokrzyskie, pod‑
karpackie). Turniejowi patronują 
prezydent Tychów i Polski Zwią‑
zek Piłki Nożnej.

Turniej zorganizowano już 
w ubiegłym roku. Startowały 24 
zespoły, około 250 piłkarzy. ls ●

to będzie już 17. 
edycja tyskiego 
kryteriuM fiata, 
na którą serdecznie 
zaprasza dyrektor 
iMprezy zygMunt 
hanusik. wyŚcig 
rozegrany zostanie 
13 lipca, a start 
i Meta tradycyjnie 
usytuowane będą 
w paprocanach, 
na ul. sikorskiego.

Imprezę organizuje Kolarskie To‑
warzystwo Sportowe, wspólnie 
z prezydentem Tychów, MOSiR 
i Komendą Miejską Policji, a za‑
wody po raz kolejny zaliczane będą 
do klasyfikacji mistrzostw Polski. 
Rywalizacja o medale MP w kry‑
terium rozpoczęła się w kwietniu 
w Dzierżoniowie. Potem rozegra‑
no zawody w Lubawie, Darłowie 

i Wieluniu, a tyskie kryterium jest 
kolejnym, podczas którego można 
zdobywać punkty (w kategoriach 
od juniora po elitę – kobiety i męż‑
czyźni). To sprawia, że na starcie 
należy się spodziewać czołówki 
kolarzy specjalizujących się w kry‑
teriach, ale nie tylko.

Tyskie Kryterium Fiata to im‑
preza organizowana z inicjatywy 
Zygmunta Hanusika, znakomi‑
tego przed laty kolarza, olimpij‑
czyka, potem trenera i działacza. 
Po zakończeniu kariery kiero‑
wał sekcją Górnika Lędziny, któ‑
ra później, poprzez różne ukła‑
dy sponsorskie, wywędrowała 
do Sosnowca.

– W moich rodzinnych Ty‑
chach także zacząłem dzia‑
łać, powstał klub Amico Tychy 
i równocześnie zaproponowałem 
zorganizowanie kryterium o Pu‑
char Prezydenta Miasta – wspo‑

minał. – W końcu ta propozycja 
zmieniła się w wyścig kilkuetapo‑
wy i tak narodziły się 4 Asy Fiata. 
Do organizacji włączył się silny 
mecenas czyli ówczesny Fiat Auto 
Poland, dzisiaj FCA oraz poszcze‑
gólne miasta i gminy z całego re‑
gionu. Z czasem impreza rozro‑
sła się, zaczęli przyjeżdżać coraz 
lepsi kolarze, w tym reprezentan‑
ci Polski oraz zawodnicy z zagra‑
nicy, m.in. Niemiec, Holandii, 
Białorusi, Czech. Trasa wyści‑
gu prowadziła przez niemal cały 
Śląsk i Zagłębie, przenieśliśmy 
się również w Beskidy. Rozgry‑
wane były premie górskie, a jeden 
z etapów był organizowany jako 
indywidualna jazda na czas. No, 
a główną nagroda był samochód 
Fiata… Z czasem jednak wielo‑
etapówka została ograniczona 
do kryterium, jednak włączenie 
jej do mistrzostw Polski na pew‑
no zwiększa rangę imprezy i tym 
samym wpływa na frekwencję.

Do wyścigu zgłaszać się można 
mailowo: ktstychy@gmail.com, 
do dnia 12 lipca lub w dniu im‑
prezy, w godz. 8 do 13 w biu‑
rze zawodów, jednak nie później 
niż 30 minut przed planowanym 
startem kategorii. Biuro zawodów 

usytuowane będzie w Tychach 
na ul. Sikorskiego na parkingu 
przy Ośrodku Wypoczynkowym 
„Paprocany”.

Tyskie Kryterium Fiata rozpo‑
cznie się o godz. 9, kiedy to na tra‑
sę wyruszą żaki (4 km). Następnie 
startować będą kolejno: młodziczki 
i juniorki młodsze (9 km), młodzi‑
cy (9 km), juniorzy młodsi (18 km), 
juniorki i elita kobiet (30 km), ju‑
niorzy (30 km), a ok. godz. 12.40 
– orlicy i elita (40 km).

Start i meta dla poszczegól‑
nych grup wiekowych będą się 
znajdowały przy ul. Sikorskie‑
go, obok parkingu przy Ośrod‑
ku Wypoczynkowym „Papro‑
cany”. Trasa przebiegać będzie 
jezdnią wschodnią ul. Sikorskie‑
go do skrzyżowania z ul. Tar‑
giela, gdzie znajduje się nawrót 
na południowo‑zachodnią cześć 
ul. Sikorskiego do skrzyżowania 
z ul. Żółkiewskiego, w tym miej‑
scu znajdować się będzie nawrót 
i dalej do mety.

Oprócz punktów do mistrzostw 
Polski kolarze w każdej kategorii 
będą walczyć o premie lub nagro‑
dy rzeczowe, np. zwycięzca w eli‑
cie otrzyma 1000 zł, wśród orli‑
ków – 500 zł. ls ●

Zyga HanUsik ZaprasZa na start
tyskie kryteriuM fiata O PuNKTy MISTRZOSTW POLSKI.
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ogniU, pal do żywego!
klucZem DO ZrOZumieNia ma-
larstWa ZOfii stryjeńskiej jest 
krysZtałOWy kOralik. kieDy 
Weźmie się takie cuDO DO ręki 
i Z ciekaWOścią DZiecka PrZy-
łOży DO NiegO OkO, OtWOrZy 
się PrZeD Nami BajecZNy śWiat. 
śWiat ZWielOkrOtNiONy, PO-
cięty geOmetrycZNymi liNia-
mi, skOsami, eksPlODujący tę-
cZą kOlOróW, żyWy, NasycONy, 
Drgający. i chOć, jakO DOrOśli, 
DOskONale rOZumiemy ZasaDy 
DZiałaNia PryZmatóW, tO jeD-
Nak Wciąż W trakcie tej ZaBaWy 
cZujemy cZarOWNy ZachWyt. 
aż DZiW, że tO WsZystkO mie-
ści się W jeDNym małym krysZ-
tałku. aż DZiW, że tO WsZystkO 
mieści się Na ZWykłym kaWałku 
PłótNa.

okropnie szare
Kiedy pada hasło: Stryjeńska, przed na‑
szymi oczami powinny pojawić się ko‑
lorowe, rozkloszowane kiecki, wirujące 
świtezianki, słowiańscy bogowie i ciu‑
pagi góralskie. Jak na zawołanie. I bar‑
dzo dobrze, wszak Zofia (a właściwie 
Zocha, bo tak zwykła się przedstawiać 
malarka) Stryjeńska dosłownie zatopiła 
swoją twórczość w malarstwie ludowym, 
rdzennym. Zapytana w jednym z wy‑
wiadów dlaczego tak bardzo fascynują 
ją te tematy, odpowiedziała: „Nasze ży‑
cie jest okropnie szare. Nawet taksówki 
w mieście są szare. Ubrania nieszczęs‑
nych mężczyzn, to parodia barwy. Sza‑
rość! Szarość! Szarość! W tym szarym 
świecie miasta i cywilizacji malarz nie 
może znaleźć barwy, której tak potrze‑

buje i tak szuka, jak muzyk melodii. 
Trzeba iść po barwę na wieś, bo kraje, 
w których tej barwy jest jeszcze dużo, 
więc egzotyka, ta centrala świata ko‑
lorów, są niestety zbyt daleko i dla nas 
niedostępne”.

jest ogień
Czy to obraz, a może raczej witraż? 
Wszak wszystko tutaj pocięte jest ostrą 
linią konturu. Każda postać odrębna, 
obramowana, a jednak spleciona w kłę‑
biącej się masie ciał i rzeczy. W tym og‑
nistym żywiole, szalonym pędzie, tańcu 
przedziwnym, wiruje rozbuchany or‑
szak. Z cienia wyłaniają się nagie, sine 
pośladki dziewczyny, która w miłosnym 
porywie to unosi się, to opada w ramio‑
na kochanka. Te – niczym pęta, kajda‑
ny – oplatają jej nogi, trzymają mocno, 
nie puszczą. Jeszcze nie teraz. Powiewa‑
ją wieńce, powiewają warkocze, błyska‑
ją białe zęby. Coraz szybciej, i szybciej. 
Czerwień gorąca, niczym krew, uderza 
do głowy. Tu wszystkim wolno wszystko. 
Puszczone na wiatr olbrzymie cyce sta‑
rej wiedźmy wciąż pęcznieją, wciąż lśnią 
bezwstydnym blaskiem. Można je pieś‑
cić, ssać, obracać w palcach, szczypać. 
Można bosą stopą wdeptać się w ple‑
cy wiedźmy i unieść ku niebu – lekko, 
sprężyście. I grać, grać na skrzypcach 
zajadle, do utraty tchu w tę noc przeklę‑
tą, w tę noc czarowną. Zaraz się zacznie. 
Lotny parobek, a może bóg‑książę na bia‑
łym koniu, już bierze zamach i za chwilę 
piorun, który trzyma w dłoni, zawiruje 
w powietrzu i przetnie czerń nocnego 
nieba. Jeszcze! Jeszcze ta kaskada strzał, 
deszcz wojennej zawieruchy, jeszcze ten 
martwy ptak… Tak, wiemy: młodość, 

piękność, niewinność przemijają. Ale nie 
tej nocy. Tej nocy trwa orgia. Orgia kolo‑
rów, bezwstydny ogień pieszczot i rozko‑
szy. To żywy ogień. Ogień, którego nie da 
się ugasić. Na nic więc zda się drewniany 
szaflik, porzucony w rogu obrazu…

ach, jakże pani zazdroszczę!
„Ach, jakże pani zazdroszczę, droga 
pani Zofio! – wyznała w jednym ze swo‑

ich artykułów Irena Krzywicka. – Wy‑
obrażam sobie, jak idzie pani zziębnięta 
po Mazowieckiej w brudny, wymiękły 
od tającego śniegu, oślizgły od lepkiej 
mgły listopadowy dzień, jak pani przy‑
myka z obrzydzeniem oczy i jak pod po‑
wiekami zaczyna się wtedy skrzyć, bar‑
wić, migotać, pryskać pomarańczowymi 
językami, rozlewać w bezdenne szafiry, 
wyciągać w długie siwawe smugi, pię‑

trzyć pożarem czerwieni”. Trzeba przy‑
znać, że taką ucieczkę – od szarej rze‑
czywistości wprost do oszalałego świata 
ognia – zafundować nam może tylko 
Stryjeńska. Wystarczy zdać się na nią, 
chwycić jej rękę, by wejść bezwstydnie 
w czerń nocy letniej, co w żyłach, wrze 
i skowyczy. A na koniec, jęknąć cicho: 
Och, jak mi pięknie! Jak pięknie…
agnieszka kijas ●

dawno temu w sZtuCe (156)

rak 21.Vi – 22.Vii
Znajdujesz się pod dobrym wpływem Gwiazd. 
Przed Tobą ważne rodzinne spotkanie, będzie 
sporo przygotowań.

lew 23.Vii – 22.Viii
Jakby się nieco zaniedbałeś. Warto teraz zadbać 
o zdrowie i kondycję fizyczną, bo trochę cię 
więcej...

panna 23.Viii – 22.iX
Zdrowy tryb życia z pewnością przyczyni się 
do poprawy Twojego samopoczucia. Na początek 
zacznij od częstszych i dłuższych spacerów.

waga 23.iX – 23.X
chociaż nie będziesz miał zbyt wiele sił 
na realizację codziennych obowiązków, musisz 
wykrzesać z siebie jeszcze trochę energii.

skorpion 24.X – 21.Xi
Musisz szczerze porozmawiać z przyjacielem. 
Nie zwlekaj, bo czas w tym przypadku nie działa 
na Twoją korzyść.

strzelec 22.Xi – 21.Xii
Pamiętaj, milczenie jest złotem. Niepotrzebnie 
rozpowiadasz wszystkim o sprawie, co do której 
powinna zostać zachowana dyskrecja.

koziorożec 22.Xii – 19.i
Problemy ze zdrowiem popsują ci humor 
i pokrzyżują plany. Trudno, musisz przeczekać 
gorszy czas.

wodnik 20.i – 18.ii
Możesz odczuć spadek formy i przygnębienie. 
czasem, by poprawić samopoczucie, wystarczy 
więcej snu.

ryby 19.ii – 20.iii
celowo ignorujesz uwagi Raka, tymczasem jest 
w nich wiele racji. Pamiętaj, łatwiej się uczyć 
na cudzych błędach...

baran 21.iii – 20.iV
Będziesz miał duże trudności w nawiązaniu 
dobrej relacji z osobą spod znaku Bliźniąt. 
To tylko powiększy Twoją irytację.

byk 21.iV – 21.V
To będzie naprawdę bardzo udany tydzień. 
Wykorzystaj go na załatwienie zaległej sprawy 
urzędowej.

bliŹnięta 22.V – 20.Vi
Powinieneś mocno trzymać kciuki 
za współpracowników. Bardzo się napracowali, 
a sukces jest na wyciągnięcie ręki.

Horoskop
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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.

hasło z krzyżówki nr 606:
Pakuj się Na urlOP.

„ogień” Zofii Stryjeńskiej jest jednym z dwóch obrazów z cyklu: „Żywioły. ogień i Woda”. 
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