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E i G na horyzoncie
W Tychach niedługo zobaczymy nową linię  
trolejbusową G, a E pojedzie nową trasą.

tancerz w klatce
Rafał „Tito” Kryla, popularny tancerz, 
zadebiutował w roli zawodnika MMA.

patryk Stosz w roli głównej
Zawodnik CCC Team okazał się bezkonkurencyjny  
podczas 17. edycji Tyskiego Kryterium Fiata.3 8  15

bEzpŁatny 
tySki 
tyGodnik
MiEjSki
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W obliczu zmieniającego się klimatu musimy zmienić standardy pielęgnoWania zieleni W mieście – móWi dyrektor tzuk.

reklama

kosić czy nie kosić?
strona 5
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Szczepionka na hejt
Znany w całej Polsce 
pediatra z Tychów, Da‑
wid Ciemięga w eks‑
presowym tempie ze‑
brał środki na film 
dokumentalny, po‑
ruszający temat ru‑
chów antyszczepion‑
kowych, fake newsów, 
hejtu oraz pseudome‑
dycyny.

Zrzutka internautów, 
z którą wystartował nie‑
cały miesiąc temu, cie‑
szy się ogromna po‑
pularnością. W chwili 
oddania tego tekstu 
do druku licznik prze‑
bił 102 tys. zł. str. 6
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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
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kilka lat tEMu tySka 
firMa MaGna car top 
SyStEMS rozpoczęŁa 
produkcję SyStEMów 
dachowych do ModEli 
SaMochodów klaSy S i c 
firMy MErcEdES-bEnz, 
natoMiaSt w zESzŁyM 
tyGodniu uroczyściE 
zainauGurowano 
produkcję podobnych 
SyStEMów dla bMw – 
ModEli z4 i SErii 8.

– Cieszymy się z nawiązania 
współpracy z takim znanym part‑
nerem, jak firma BMW – powie‑
dział wiceprezes Magna Car Top 
System Europe, Bilal Oral. – To dla 
nas wielki powód do satysfakcji, 

że spełniliśmy bardzo wysokie 
wymagania techniczne i technolo‑
giczne, jakie przed nami postawio‑
no. Złożył się na to wysiłek wielu 
osób z działów produkcji, badań, 
rozwoju i jakości. 

Podczas spotkania zaprezen‑
towano dwa modele BMW – Z4 
oraz serii 8, które na rynku poja‑
wiły się jesienią ubiegłego roku. 
Oba samochody przykuwają uwa‑
gę – piękne sylwetki, wysoka ja‑

kość wykonania, duża dbałość 
o detale zarówno karoserii, jak 
i wnętrza, gdzie wiele elementów, 
w tym skórzane fotele, wykonane 
zostały przez rzemieślników.

Także systemy dachowe obu ka‑
brioletów zostały zaprojektowane 
i wykonane z największa precy‑
zją – składają się z 650 elemen‑
tów, a ich montaż na samochodzie 
trwa niespełna minutę. Materia‑
ły i okładziny wewnętrzne, jakich 
użyto do produkcji dachów mają 
znakomite parametry akustyczne 
co sprawia, że nawet przy dużych 
prędkościach, samochód jest bar‑
dzo cichy. Za tylnymi siedzenia‑
mi zamontowane zostały systemy 
zabezpieczeń, które mają chronić 
podróżujących w razie dachowa‑

nia i koziołkowania. W przypad‑
ku „ósemki” dach składa się i roz‑
kłada w ciągu 15‑16 sekund przy 
prędkości do 50 km na godzinę, 
a w modelu serii Z4 – trwa to miej 
niż 10 sekund.

W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele zarządu Magna 

Car Top System Europe, Magna 
Car Top Systems Poland w Ty‑
chach, koncernu BMW, Kato‑
wickiej Specjalnej Strefy Eko‑
nomicznej, Okręgowej Izby 
Przemysłowo‑Handlowej w Ty‑
chach oraz pracownicy Magna 
Tychy. lESzEk SobiEraj ●

Magna car top systeMs dla BMW
10 SEkund NA OTWARCIE… DAChu
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Po Mercedesie tyska firma produkować będzie dachy dla koncernu BMW.
Wszystkim,

którzy w tak bolesnych dla nas
chwilach dzielili z nami smutek

i żal, okazali wielkie serce
i życzliwości oraz uczestniczyli

we Mszy Świętej i ceremonii pogrzebowej
Ś.P. 

Czesława 
Dziubek

Serdeczne podziękowania
składa

Rodzina

podziękowania

kondolencje

kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia, żalu i wsparcia 
dla rodziny oraz bliskich

w tych trudnych chwilach po śmierci

Andrzeja  
Balcarczyka

w latach 1974 – 1990 nauczyciela i dyrektora
I Liceum Ogólnokształcącego  

im. Leona Kruczkowskiego w Tychach
składają

Andrzej Dziuba
Prezydent Miasta Tychy

wraz z współpracownikami
oraz Barbara Konieczna

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
z Radnymi
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Wodny Park Tychy stanie do wal‑
ki o główną nagrodę w kategorii 
„Produkcja energii i recycling” 
w prestiżowym konkursie World 
Architecture Festival 2019. Tyski 
obiekt powalczy z 14 budynkami 
z całego świata, m.in. z USA, Chin, 
Francji, Urugwaju czy Australii, 
które doceniła międzynarodowa 
kapituła festiwalu. W sumie w 33 
kategoriach wyróżniono ponad 
500 projektów z 70 krajów.

World Architecture Festival, 
odbywający się od 2008 r., to jed‑
no z największych architektonicz‑
nych wydarzeń, podczas które‑
go prezentowanych jest kilkaset 
najciekawszych projektów z całe‑
go świata, ocenianych przez mię‑
dzynarodową kapitułę złożoną 
z najwybitniejszych ekspertów. 
Tyski finalista został doceniony 
za zastosowanie nowatorskiego 
rozwiązania, pozwalającego na sa‑

mowystarczalność energetyczną 
(z odnawialnych źródeł energii), 
a także za unikatowe atrakcje jak 
symulator surfingu, multimedial‑
ne edukatorium Wodna Akademia 
czy pierwszą w Polsce zjeżdżalnię 
z pionowym startem. Nagrody 
główne World Architecture Festi‑
val zostaną rozdane podczas spe‑
cjalnej gali, która odbędzie się 4‑6 
grudnia 2019 r. w Amsterdamie. 
kaMil pESzat ●

Prace odbiorowe trwają już 
od tygodnia, a wkrótce zosta‑
nie podane napięcie na nowy 

odcinek trakcji. – Jesteśmy już 
na przysłowiowej „ostatniej 
prostej”, jednak cały czas pra‑

cujemy bardzo intensywnie, 
aby jak najszybciej uruchomić 
ten nowy odcinek. Zgłaszamy 
swoje uwagi do wykonawcy, 
który na bieżąco wprowadza 
zmiany. W przyszłym tygo‑
dniu powinniśmy być gotowi 
na przeprowadzenie próbnych 
jazd przy wykorzystaniu zasila‑
nia z nowej podstacji. Ponadto, 
prowadzone są szkolenia pra‑
cowników z obsługi nowych 
urządzeń. Do obsługi nowych 
linii (E/G) przeznaczone będą 
najnowsze trolejbusy, posiada‑
jące dodatkowe zasilanie bate‑
ryjne umożliwiające regularną 
pracę na odcinkach gdzie trak‑

cji nie ma. Włączanie i wyłą‑
czanie pantografów [odbieraki 
prądu zamontowane na dachu 
trolejbusu – przyp. red] do sie‑
ci będzie odbywało się auto‑
matycznie, bez konieczności 
opuszczania kabiny przez kie‑
rowcę. Trwają także konsulta‑
cje z organizatorem komuni‑
kacji (ZTM) rozkładów jazdy 
dla nowych linii, które obejmą 
nowo powstały odcinek trakcji. 
Jak wspomniałem, przed nami 
jeszcze sporo pracy. Mam na‑

dzieję, że w najbliższych tygo‑
dniach będziemy mogli zgłosić 
gotowość do uruchomienia no‑
wych linii – referuje Marcin Ro‑
gala prezes TLT.

Nowa linia G będzie zatrzy‑
mywała się na przystankach: Ty‑
chy Sikorskiego wiadukt, Osied‑
le Z, Paprocany, Osiedle W, 
Osiedle U, Osiedle L, Osiedle R, 
Stoczniowców, Harcerska, Hote‑
lowiec, Stadion, Pływalnia, El‑
fów, Gen. G. Roweckiego, Rondo 
Cassino, Śródmieście, Osiedle 

O, Osiedle T, Paprocany, Osiedle 
Z, Sikorskiego Wiadukt. Z kolei 
linia E po modyfikacji obsłuży 
przystanki: Tychy Sikorskiego 
Wiadukt, Osiedle Z, Paprocany, 
Osiedle T, Osiedle O, Śródmie‑
ście, Rondo Cassino, Gen. G. 
Roweckiego, Elfów, Pływalnia, 
Stadion, Bielska, Begonii, Har‑
cerska, Stoczniowców, Osiedle 
R, Osiedle L, Cztery pory Roku, 
Osiedle W, Paprocany, Osied‑
le Z, Sikorskiego Wiadukt.
kaMil pESzat ●

Samowystarczalność energetyczna tyskiego obiektu została doceniona. 

Wodny park perłą 
architektury

e i g na horyzoncie
rozpocząŁ Się oStatni Etap prac PRZy uRuChOMIENIu NOWyCh LINII TROLEJbuSOWyCh 

w Sobotę, 21 lipca 
będziE kolEjna okazja 
do tEGo by wyMiEnić lub 
SprzEdać niEużywanE 
już ubrania, zabawki 
i akcESoria dla dziEci. 
w każdą przEdoStatnią 
niEdziElę MiESiąca 
na placu tarGowyM 
na Starych tychach 
odbywa Się kiErMaSz 
rodzinny.

Kiermasz Rodzinny to połącze‑
nie organizowanych wcześniej 
kiermaszów Mama i Dziecko 
i kiermaszu dla kobiet – mówi 
Sławomir Sobociński, prezes 
stowarzyszenia Inicjatywa Ty‑

ska, które jest organizatorem 
tych imprez. – Każda osoba, któ‑
ra ma nieużywane już, ale też nie 
zniszczone rzeczy, może przyjść 
i wymienić je na inne lub od‑
sprzedać. Nie trzeba wnosić żad‑
nych opłat za miejsce na targo‑
wisku. Idea wymiany cieszy się 
powodzeniem zwłaszcza wśród 
pań i rodziców małych dzieci, 
które często wyrastają z ubranek 
i zabawek zanim zdążą je znisz‑
czyć. Zapraszamy wszystkich 
chętnych do wystawienia się 
ze swoimi przedmiotami.

Sławomir Sobociński, któ‑
ry na co dzień pracuje w zakła‑
dzie Master Odpady i Energia, 
podkreśla nie tylko ekonomicz‑

ne, ale i ekologiczne aspekty ta‑
kiej idei wymiany. – Każdy przed‑
miot, który zostanie wdrożony 
do ponownego użycia, spowo‑
duje, że odpadów będzie mniej – 
mówi. – Zamiast kupować nowe 
rzeczy i wyrzucać te, które wciąż 
nadają się do użytku, można się 
po prostu wymienić.

Kiermasz rodzinny odbędzie 
się w niedzielę (21.07) w godzi‑
nach 9‑13 na placu targowym 
na Starych Tychach (przy ul. ks. 
Kapicy). Tydzień później odbę‑
dzie się w tym miejscu Jarmark 
Staroci, także organizowany przez 
Inicjatywę Tyską jako cykliczne 
wydarzenia, w każdą ostatnią nie‑
dzielę miesiąca. Sw ●

przyjdź, WyMień się
ciuchy, zabawki, SPRZęTy

Tyszanie w ostatnich dniach mogli zaobserwować trajtki w dotychczas nietypowych dla nich miejscach.

w tychach niEdŁuGo zobaczyMy nową linię 
trolEjbuSową G. natoMiaSt E pojEdziE nową 
traSą. 25 czErwca zakończyŁ Się tErMin rEalizacji 
uMowy dot. budowy SiEci trakcji trolEjbuSowEj 
w części ulicy SikorSkiEGo. w raMach inwEStycji 
zModErnizowano SiEć trakcyjną od ronda Sybiraków 
do pętli paprocańSkiEj, wybudowano zupEŁniE 
nowy odcinEk trakcji od pętli paprocańSkiEj 
do Skrzyżowania z dk1 wraz z bEzobSŁuGową Stacją 
zaSilającą. inwEStycja zoStaŁa zrEalizowana 
w zakŁadanyM tErMiniE przEz konSorcjuM firM 
SESto i ElMax. obEcniE trwają pracE odbiorowE. na tę 
inwEStycję SpóŁka tySkiE liniE trolEjbuSowE wyda 
prawiE 9 Mln zŁ (8.725.620,00 zŁ brutto).

TL
T
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portal dadElo.
pl opublikowaŁ 
rankinG SyStEMów 
rowErów MiEjSkich, 
podSuMowując rok 
2018. wypożyczalniE 
rowErów dziaŁy w 38 
MiaStach. tySki rowEr 
MiEjSki, który pojawiŁ 
Się wŁaśniE w 2018 
roku (rok 2017 byŁ 
pilotażowy), ciESzy Się 
dużą popularnością.

Jak podał operator Nextbike, 
w tym sezonie w Tychach wy‑
pożyczono rowery blisko 15 ty‑
sięcy razy (łącznie od 2017 roku 
45.950). W 2019 roku do systemu 
dołączyło 2.000 nowych użytkow‑
ników (łącznie 8.490).
W systemie pilotażowym, Ty‑
chy miały 40 rowerów, obec‑
nie jest ich 60, a liczba stacji 
zwiększyła się z 4 do 7. Uwagę 
zwraca liczba wypożyczeń – 
do Tyskiego Roweru Miejskie‑
go zapisanych było 5 procent 
mieszkańców miasta, a średnia 
liczba wypożyczeń na jednego 
mieszkańca wyniosła 4. Dało 
to Tychom 11. miejsce w ran‑
kingu, ex aequo z warszawskim 
Acrobike.

Od 26 lipca strefa użytkowa‑
nia rowerów miejskich z Tychów 
zostanie poszerzona o obszar 
Pszczyny i Goczałkowic‑Zdro‑

ju, co oznacza, że rower wypo‑
życzony w jednym z tych miast 
będzie można zwrócić w innym. 
System Pszczyny i Goczałkowic 
Zdroju liczy łącznie 80 rowerów. 
Tyski – 60 rowerów, w tym spe‑
cjalne, np. tandemy czy cargo. Po‑
między gminami można jednak 
podróżować tylko rowerami stan‑
dardowymi – specjalne pozostają 
w Tychach.

Stacje Tyskiego Roweru Miej‑
skiego są zlokalizowane w klu‑
czowych punktach miasta: przy 
Dworcu PKP, stacji Tychy Lo‑
dowisko, na Placu Baczyńskie‑
go, przy Urzędzie Skarbowym, 
w Paprocanach, przy ul. Jaśko‑
wickiej oraz przy Halach Targo‑
wych. W Pszczynie natomiast sta‑
cje są w 6 miejscach: na rynku, os. 

Piastów, os. Stara Wieś i os. Da‑
szyńskiego, a także na Placu Zwy‑
cięstwa i Wolności (obok dwor‑
ca PKP) i przy Ośrodku Sportów 
Wodnych w Łące. W Goczałko‑
wicach‑Zdrój dwie stacje poja‑
wiły się na koronie zapory oraz 
w uzdrowisku.

Taryfa jest zależna od miejsca 
wypożyczenia roweru. W Ty‑
chach każde 15 minut jest dar‑
mowe, w Pszczynie i Goczałko‑
wicach Zdroju każde pierwsze 30 
minut jest darmowe.

Aby wypożyczyć rower, należy 
zarejestrować się w systemie, wpi‑
sując na stronie TyskiRower.pl lub 
PszczynskiRower.pl swoje dane, 
kliknąć w przesłany mailem link 
aktywacyjny i zasilić konto kwotą 
co najmniej 10 złotych. lS ●

prEzydEnt tychów 
przyjąŁ Standardy 
budowy dróG 
rowErowych i tyM 
SaMyM tychy doŁączyŁy 
do MiaSt GórnośląSko-
zaGŁębiowSkiEj 
MEtropolii, którE 
będą StoSować 
„Standardy i wytycznE 
kSztaŁtowania 
infraStruktury 
rowErowEj”.

– Podpisany dokument, jakim 
jest zarządzenie Prezydenta 
Miasta Tychy Andrzeja Dziu‑
by w sprawie przyjęcia „Stan‑
dardów”, otwiera nowy rozdział 
dla ruchu rowerowego nie tylko 
w Tychach, ale całej metropo‑
lii. Opracowanie to zbiór naj‑
lepszych praktyk, które powinny 
być stosowane zawsze przy pla‑
nowaniu, projektowaniu, budo‑
wie i remoncie infrastruktury 
rowerowej, lub za każdym ra‑
zem kiedy inwestycja dotyczy 
lub może dotyczyć ruchu rowe‑
rowego. To również olbrzymia 
szansa, by w końcu w naszych 
miastach powstał ujednolicony 
i nieprzerwany ciąg bezpiecz‑
nych dróg rowerowych – mówił 
Michał Kasperczyk Pełnomoc‑
nik Prezydenta Miasta Tychy 
ds. koordynowania i rozwoju 
ruchu rowerowego oraz zespo‑

łu zadaniowego ds. ścieżek ro‑
werowych.

„Standardy i wytyczne…” zo‑
stały już przyjęte uchwałą zarzą‑
du Metropolii oraz przez Mar‑
szałka Województwa Śląskiego. 
Dokument zawiera takie wytycz‑

ne jak m.in. wysokość krawężni‑
ka, szerokość ścieżki czy typ na‑
wierzchni. Opracowany został 
przez 30 organizacji pozarządo‑
wych podczas 5‑miesięcznej i in‑
tensywnej pracy.
kaMil pESzat ●

tysiące Wypożyczeń 
i roWerzystóW
SyStEM rowErów MiEjSkich ZOSTAł ROZSZERZONy NA PSZCZyNę I GOCZAłKOWICE-
ZDRóJ

W Tychach nie brakuje ścieżek rowerowych, a wkrótce 
będą prezentować jeszcze lepsze standardy.

Obecnie w Tychach w siedmiu stacjach można wypożyczyć 60 rowerów, 
nie tylko standardowych ale m.in. tandemy i trójkołowe.

noWe standardy 
Ścieżek roWeroWych
tychy Stają Się MiEjScEM coraz bardziEj przyjaznyM DLA ROWERZySTóW.
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Sprawa koSzEnia 
trawników i utrzyMania 
ziElEni w MiEściE 
StaŁa Się oStatnio 
GorącyM tEMatEM. 
jak dbać o tErEny 
ziElonE, by dobrzE 
SŁużyŁy MiESzkańcoM 
i SpEŁniaŁy Swoją 
funkcję EkoloGiczną? 
rozMawialiśMy o tyM 
z aGniESzką lySzczok, 
dyrEktor tySkiEGo 
zakŁadu uSŁuG 
koMunalnych.

tt: burzliwą dyskusję wywołały 
niedawno tabliczki, jakie pojawiły 
się w czterech miejscach w mieście: 
„dzika łąka”, „Łąka antysmogowa”, 
„Łąka miododajna”. mieszkańcom 
nie spodobało się przede wszystkim 
to, że na tak oznakowane łąki nie 
wolno wyprowadzać psów. z drugiej 
strony wielu mieszkańców skarży 
się na psie nieczystości w parkach. 
czy da się pogodzić te grupy?
Agnieszka Lyszczok: Trzeba, 
jeżeli miasto ma być przyjaznym 
miejscem do życia dla wszyst‑
kich. Zakładanie łąk kwietnych 
to również jest inicjatywa, którą 
zgłaszali mieszkańcy. Wyszliśmy 
temu naprzeciw, chcemy nasze 
miasto ukwiecić i stworzyć 
naturalny klimat. Wskazaliśmy 
przy tym tereny, których utrzy‑
manie w stanie „naturalnym” 
nie spowoduje uciążliwości. Nie 
robimy tego w pobliżu placów 
zabaw i miejsc najczęściej odwie‑
dzanych. W zeszłym tygodniu 
zakończyliśmy wysiew na łąkach 
kwietnych. Oznakowaliśmy teren 
tabliczkami, bo teraz istotne 
jest, aby przez jakiś czas go nie 
deptać, żeby nasiona naturalnie 
zostały pokryte przez glebę. 
Niestety nie od razu zobaczymy 
efekt ale w przyszłym roku łąki 
zakwitną. Podkreślam, że nie są 
to całe parki, tylko ich fragmenty. 
Dla czworonogów pozostaje 
mnóstwo miejsca.

a jednak miejsc dla psów, gdzie 
mogłyby się swobodnie wybiegać, 
brakuje. jeden psi park na całe 
miasto to za mało.
Kolejny psi park, czy raczej wybieg 
dla psów powstanie niedługo 
w Parku Północnym, jako kolejny 
etap rewitalizacji tego obszaru. 
Natomiast w przyszłym roku 
powstanie więcej takich wybiegów.
Ale jednocześnie prosimy też 
mieszkańców aby nie wypro‑
wadzali psów w oznakowanych 
tabliczkami miejscach. Chcemy 
np. w parkach tworzyć ścieżki dla 
jeży. Bezpiecznie byłoby w takich 
miejscach nie spuszczać ze smy‑
czy psów by nie płoszyć zwierząt. 
Prosimy o wyrozumiałość.

skąd ten zwrot w stronę natury?
Coraz głośniej mówi się o zmia‑
nach klimatycznych i zaczynamy 
odczuwać to w życiu codzien‑
nym. Mieszkańcy maja coraz 
większa świadomość i oczekują 
od miasta, że zatroszczy się 
o przyrodę która nas otacza. 
Cieszy nas to, że mieszkańcy 
tak bardzo zainteresowali się 
w ostatnim czasie tematem 

terenów zielonych, nasadzeń 
drzew, kwiatów. Jesteśmy też 
także otwarci na wszelkie uwagi 
i sugestie dotyczące terenów 
zielonych w mieście. W Tychach 
naszej lokalnej społeczności 
mamy wielu ekspertów, których 
uwagi są dla nas cenne.

ale są też inne głosy. część 
mieszkańców uważa, że zadbany 
teren to trawa wykoszona 
na równo, bez żadnego zielska czy 
chwastów.
Przy obecnej suszy widać, 
że trawniki krótko koszone 
nie wytrzymują tej pogody 
i po prostu usychają. Widzimy 
to wszędzie w mieście, nie trzeba 
daleko szukać. Tam, gdzie zieleń 
odrosła bardziej, rośliny lepiej 
radzą sobie z suszą. Nikt nie 
przewidział sytuacji jaka nas 
dotknęła w tym roku. Rok temu 
nie mieliśmy takich upałów. 
A nawet gdy upały minęły, opady 
deszczu przez długi czas były 
bardzo skąpe, nie były w stanie 
nawodnić roślin. Dlatego w tym 
roku koszenie wygląda zupełnie 
inaczej. Najpierw wiosną 

mieliśmy bardzo intensywne 
opady, więc koszenie było 
wstrzymane. Potem nastąpiła fala 
upałów. Przy bardzo wysokich 
temperaturach też nie kosiliśmy, 
żeby nie wysuszyć tej zieleni. 
W tym sezonie nie ma regularne‑
go koszenia, jak w poprzednich 
latach. Sterujemy nim „ręcznie” 
w zależności od warunków. 
Pierwszy raz poprosiliśmy też 
firmy koszące o podniesienie 
noży, o nie koszenie trawy 
„do podłoża”, ale zachowanie 
jej długości pomiędzy 5‑8 cm. 
To poprawia kondycję trawnika. 
Obserwujemy inne gminy, 
w których to się sprawdza 
i bierzemy przykład. Nasze 
pokosy będą od przyszłego roku 
na pewno wyglądały inaczej niż 
do tej pory, zarówno na terenach 
utrzymywanych przez TZUK jak 
i MZUiM.

Warto pamiętać, że przy upałach 
powyżej 30 stopni ulgi szukamy 
właśnie wśród zieleni. na terenie 
gdzie mamy zieleń i drzewa jest 
nawet 20 stopni chłodniej niż 
na wybetonowanym placu czy ulicy.

Na jesień mamy w planach 
szereg nasadzeń, w tym ponad 
70 drzew, i będą to już drzewa 
o konkretnych obwodach, nie 
malutkie sadzonki. Zostaną 
posadzone w miejscach, gdzie 
mieszkańcy zgłaszali nam, 
że zacienienie bardzo by się 
przydało. Czyli m.in w sąsiedz‑
twie placów zabaw, psiego parku, 
na cmentarzu na Wartogłowcu, 
w Parku Jaworek, gdzie tej 
wysokiej zieleni brakuje

a co z opryskami przeciw kleszczom 
i komarom? ten temat też budzi 
kontrowersje. czy w dobie 
zagrożonej bioróżnorodności 
powinniśmy spryskiwać parki 
środkami owadobójczymi?
Według mojej wiedzy preparaty 
używane do oprysków w Tychach 
są preparatami naturalnymi, bez 
żadnej chemii. Opryski odbywają 
się w określonych godzinach, 
by nie wpływały negatywnie 
np. na pszczoły. Ale rzeczywiście 
są miasta, które całkowicie od‑
chodzą od oprysków – Wrocław, 
Kraków, Katowice.

a z drugiej strony borelioza… często 
słyszy się taki argument; co jest 
ważniejsze, zwierzęta czy ludzie?
W tej kwestii, jak w wielu 
innych, mieszkańcy zawsze będą 
podzieleni. Ale tak postawione 
pytanie jest pytaniem źle 
postawionym. Wszyscy 
siedzimy na tej samej gałęzi, 
stanowimy jeden ekosystem. 

To musi współdziałać i musi 
być zrównoważone. W mieście, 
w którym zabijemy przyrodę, 
po prostu nie będziemy mogli 
żyć. Dlatego w urzędzie miasta 
powstał zespół który pracuje nad 
strategią zieleni dla miasta Tychy. 
Chcemy wypracować wytyczne 
dla wszystkich – mieszkańców, 
wspólnot, spółdzielni mieszka‑
niowych – jak utrzymywać zieleń 
i jak o nią dbać. Wprowadzimy 
też zaostrzoną ochronę drzew 
w procesie inwestycji.

do tej pory inwestycje jednak miały 
priorytet. Wystarczy przypomnieć 
niedawną wycinkę drzew w parku 
misiów.
Teraz będzie inaczej, priory‑
tetem będzie ochrona drzew, 
nawet jeśli będzie to wymagało 
przeprojektowania inwestycji. 
Trudno byłoby zatrzymać 
maszynę w ruchu, powstrzymać 
inwestycję, dla której pozwolenia 
i uzgodnienia były wydane przez 
ostatnich kilka lat. Ale pracujemy 
nad tym, by proces inwestycyjny 
od początku był prowadzony 
tak by chronić zieleń. Ona 
jest po prostu cenniejsza. 
W kontekście obecnych zmian 
klimatycznych rozumiemy to. 
Stawiamy sobie tu za wzór duże 
miasta które już wprowadziły 
takie rozwiązania. Na pewno 
będziemy zmierzać kierunku 
ochrony przyrody.
rozMawiaŁa
Sylwia witMan ●

naturalny kliMat W MieŚcie
w obliczu zMian kliMatycznych I TAKICh TEMPERATuR Z JAKIMI MIELIŚMy DO CZyNIENIA W CZERWCu, MuSIMy ZMIENIć STANDARDy PIELęGNOWANIA ZIELENI W MIEŚCIE - MóWI 
AGNIESZKA LySZCZOK, DyREKTOR TZuK. 

reklama

Wykonawca tj. CELMAR Sp. 
z o.o zamontował 18 ławek z opar‑
ciem, 15 drewnianych bali, również 
służących jako siedziska, 18 koszy 
na śmieci, 4 stojaki rowerowe i 2 
ozdobne siedziska, które są cha‑
rakterystycznymi obiektami na te‑
renie parku. Dokonano również 
robót rozbiórkowych i demonta‑
żowych, ułożono ponad 3 tys. m² 
chodników oraz zamontowano 36 
oświetleniowych słupów.

Zakończyły się też pra‑
ce związane z rewitalizacją 3 
zbiorników wodnych, prze‑
prowadzane przez firmę ABG 
Oleksa, która m.in. wykonała 

opaski brzegowe, ubezpieczyła 
skarpy stawów i rowów, wypeł‑
niła rozlewiska warstwą ziemi 
urodzajnej oraz zdezynfekowa‑
ła staw. – Pierwszy etap za nami 
– podsumowuje Elżbieta Pustel‑
nik z Wydziału Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji. – Po‑
nadto w bieżącym roku zapla‑
nowaliśmy budowę całkowicie 
zautomatyzowanej toalety pub‑
licznej. Jesteśmy na etapie opra‑
cowywania projektu. Są już też 
zabezpieczone środki na prace 
projektowe związane z utworze‑
niem na terenie byłej strzelnicy 
wybiegu dla psów. kp ●

zakończył się pierwszy etap rewitalizacji Parku Północnego.

W parku północnym 

Kolejne nasadzenia drzew w Parku Jaworek planowane są na jesień.
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zrzutka intErnautów, 
z którą wyStartowaŁ 
niEcaŁy MiESiąc tEMu, 
ciESzy Się oGroMna 
popularnością. 
w chwili oddania 
tEGo tEkStu do druku 
licznik przEbiŁ 
102 tyS. zŁ.

anonimowość hejtu
Dawid Ciemięga zaistniał 
w ogólnokrajowych mediach 
(„Dzień dobry TVN”, Wprost, 
Antyradio etc.) jako lekarz‑spe‑
cjalista, walczący ze środowi‑
skami rozpowszechniającymi, 
niepodparte wystarczającymi 
analizami naukowymi, poglą‑
dy o szkodliwości prowadzo‑
nych na całym świecie szcze‑
pień. Na swoim facebookowym 
fanpage’u zajmuje się walką 
z kłamstwami i oszustwami tzw. 
antyszczepionkowców, parame‑
dycznymi pseudoteoriami oraz 
hejtem w Sieci, kierowanym 
w stronę lekarzy i pracowników 
ochrony zdrowia. Swoją działal‑
nością postawił siebie na celow‑
niku osób, z którymi próbował 
podjąć dialog, za co spotka‑
ły go liczne szykany, głównie 
ze strony internautów. – Muszę 
przyznać, że od startu zbiórki 
na film, fala hejtu pod moim 
adresem wezbrała kilkukrot‑
nie. Wcześniej o tym nie mó‑
wiłem, ale od dawna współ‑
pracuję z prawnikami i razem 
walczymy z tym zjawiskiem 
w internecie. Każdy może wyra‑
zić swoją opinię na forum, cza‑
sem nawet w ostrych słowach, 
ale gdy w grę wchodzą karal‑
ne groźby i życzenia śmierci, 
to uważam, że granica zosta‑
ła dalece przekroczona. O ile 
wcześniej było takich przypad‑
ków kilkanaście, teraz liczymy 
je w setkach. Dzięki ciężkiej 
pracy wielu ludzi otrzymuję 
finansowe zadośćuczynienia 
od hejterów, które przeznaczam 
na cele charytatywne. Sporo 
z nich uważało, że są w inter‑
necie anonimowi. Nie są. Prócz 
dezinformacji szerzonej przez 
środowiska antyszczepionkowe, 
sporą część materiału poświecę 
właśnie internetowej nagonce, 
z którą na co dzień spotykają się 
lekarze i pracownicy ochrony 
zdrowia. Proceder ten ostatnimi 
czasy przybrał mocno na sile – 
przybliża sytuację Dawid Cie‑
mięga.

100 tys. zł przeciwko 
antyszczepionkowcom
Głównym tematem filmu, któ‑
rego bliżej nieokreślona pre‑
miera ustalona jest na rok 
2020, będzie historia ruchów 
antyszczepionkowych oraz 
mechanizmy, jakimi te środo‑
wiska się posługują. Początko‑
wy 20‑tysięczny cel zbiórki miał 
zapewnić budżet na realizację 
krótkiego projektu filmowego. 
Jednak gdy został on osiągnięty 
w dobę, pediatra i przyszły fil‑
mowiec podniósł pułap do 100 
tys. zł. – Oczywiście, że sukces 
zbiórki mnie zaskoczył. Muszę 

przyznać, że prośba o pienią‑
dze internautów była dla mnie 
dużą niezręcznością. Sam je‑
stem świadom jak wygląda 
rzeczywistość w naszym kraju, 
i że pieniądze z licznych zbió‑
rek są po prostu defraudowane. 
Dlatego rozliczę się publicznie 
z każdej otrzymanej złotów‑
ki. Pieniądze przeznaczę prze‑
de wszystkim na zakup profe‑
sjonalnego sprzętu filmowego 
– wyjaśnia pediatra. – Wiele 
osób kojarzy problem powierz‑
chownie, wie, że są jacyś anty‑
szczepionkowcy czy inne teo‑
rie spiskowe. To jednak sięga 
dużo głębiej. Zajmuję się tym 
codziennie od dawna i niewie‑
lu jest ludzi w tym kraju, któ‑
rzy poruszają się po temacie tak 
biegle jak ja i moi znajomi leka‑
rze. Najwyższy czas, aby tę wie‑
dzę usystematyzować i się nią 
podzielić – dodaje.

dezinformacja jako choroba 
zakaźna
Temat antyszczepionkowców 
ma być zaledwie przyczynkiem 
do rewizji zjawiska jakim są tzw. 
fake newsy, czyli fałszywe wiado‑
mości celowo redagowane, aby 
wprowadzić odbiorcę w błąd. 
– Stanisław Lem powiedział 
kiedyś, że dopóki nie skorzy‑
stał z internetu, nie wiedział ilu 
na świecie jest idiotów. Niestety, 
osoby profesjonalnie zajmują‑
ce się szerzeniem dezinforma‑
cji są niezwykle bystre. Celowo 
mieszają fakty z fikcją, aby każ‑
dy bez specjalistycznej wiedzy 
miał wrażenie, że ma do czynie‑
nia z naukowo potwierdzonymi 
wiadomościami. Tak tworzy się 
pseudonauka. Proszę sobie wy‑
obrazić, że dzięki wprowadze‑
niu szczepień udało się prak‑
tycznie wyeliminować takie 
przyczyny śmiertelnych epide‑
mii jak choćby ospa prawdziwa, 
błonica czy polio. Paradoksal‑
nie jednoznaczny dowód ko‑
nieczności szczepień sprawił, iż 
rośnie grono osób, które pod‑
sycane fake news’ami nie wi‑
dzą potrzeby podtrzymywania 
tej profilaktyki. Dekadę temu 
Światowa Organizacja Zdrowia 
już miała ogłosić koniec polio, 
a w zeszłym roku nieszczepione 
dziecko znów zapadło na cho‑
robę Heinego‑Medina, którą ten 
wirus powoduje. To doskonale 
pokazuje jak niebezpieczna po‑
trafi być zdeterminowana gru‑
pa osób szerząca w internecie 
fałszywe informacje. W filmie 
razem z moimi współpracow‑
nikami właśnie w takie grupy 
chcemy uderzyć na konkretnych 
przykładach – wyjaśnia D. Cie‑
mięga.

Śladem sekielskiego.
Tyski pediatra nie ukrywa in‑
spiracji Tomaszem Sekielskim, 
który nakręcił ostatnio głoś‑
ny film „Tylko nie mów niko‑
mu”. Dokument, tak samo jak 
produkcja Sekielskiego, będzie 
głównie dystrybuowany na Yo‑
uTube tak, aby każdy mógł go 
zobaczyć za darmo. Po uru‑
chomieniu zbiórki otrzymał 
mnóstwo propozycji dot. po‑
mocy przy realizacji filmu. – 

Wstępnie zakładam konsulta‑
cje z osobami zajmującymi się 
dziennikarstwem i produkcją 
dokumentów. Zabiegam też o to, 
by skonsultować film z Tom‑
kiem Sekielskim. Wiele rzeczy 
zrobię na własną rękę. Jestem 
również otwarty na współpra‑
cę ze środowiskami, o których 
będzie traktowała moja produk‑
cja. Gwarantuję listę pytań i te‑
matów przed nagraniem oraz 
autoryzację materiału, tak aby 
nikt nie posądził mnie o ma‑
nipulację czy wyciąganie słów 
z kontekstu. Początkowo chęć 
wystąpienia przed kamerą wy‑
raziła Justyna Socha (liderka 
StopNOP, stowarzyszenia os‑
tro krytykującego szczepienia 
i działalność Ciemięgi – przyp. 
red.), jednak jej występ mocno 
stoi pod znakiem zapytania, 
po tym jak na zamkniętych fo‑
rach internetowych bojkotuje 
mój projekt. Niemniej wciąż li‑
czę na współpracę. ●

szczepionka na hejt
znany w caŁEj polScE pEdiatra z tychów, dawid ciEMięGa W EKSPRESOWyM TEMPIE ZEbRAł ŚRODKI NA FILM DOKuMENTALNy, PORuSZAJąCy TEMAT RuChóW 
ANTySZCZEPIONKOWyCh, FAKE NEWSóW, hEJTu ORAZ PSEuDOMEDyCyNy. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506) oraz § 2 ust. 4 załączników do uchwał: Nr 0150/XLI/916/10 Rady Miasta Tychy 
z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „Cielmice” (Dz. Urz. Woj. Śląsk. Nr 88, poz. 
1434), Nr 0150/XLI/917/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla 
„Czułów” (Dz. Urz. Woj. Śląsk. Nr 88, poz. 1435), Nr 0150/XLI/918/10 Rady Miasta Tychy z dnia 
25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „F-6” (Dz. Urz. Woj. Śląsk. Nr 88, poz. 1436), Nr 0150/
XLI/920/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „Jaroszowice-
Urbanowice-Wygorzele” (Dz. Urz. Woj. Śląsk. Nr 88, poz. 1438), Nr 0150/XLI/923/10 Rady Miasta 
Tychy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie Statutu Osiedla „Paprocany” (Dz. Urz. Woj. Śląsk. Nr 89, 
poz. 1447), Nr 0150/XLI/924/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu 
Osiedla „Paprotka” (Dz. Urz. Woj. Śląsk. Nr 89, poz. 1448), Nr 0150/XLI/928/10 Rady Miasta Tychy 
z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „Wartogłowiec” (Dz. Urz. Woj. Śląsk Nr 90, poz. 
1460), Nr 0150/XLI/929/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie Statutu Osiedla 
„Wilkowyje” (Dz. Urz. Woj. Śląsk. Nr 90, poz. 1461), Nr 0150/XLI/930/10 Rady Miasta Tychy 
z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „Z-1” (Dz. Urz. Woj. Śląsk. Nr 90, poz. 1462), 
Nr 0150/XLII/961/10 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla 
„Ogrodnik” (Dz. Urz. Woj. Śląsk Nr 121, poz. 1938), Nr 0150/XLII/962/10 Rady Miasta Tychy z dnia 
29 kwietnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „R-2” (Dz. Urz. Woj. Śląsk. Nr 121, poz. 1939), Nr 
IV/72/19 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Z” (Dz. Urz. 
Woj. Śląsk. poz. 1340), Nr VII/120/19 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
Statutu Osiedla „Anna” (Dz. Urz. Woj. Śląsk. poz. 3511), Nr VII/121/19 Rady Miasta Tychy z dnia 
25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Family” (Dz. Urz. Woj. Śląsk. poz. 3512), Nr 
VII/122/19 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Glinka 1” (Dz. 
Urz. Woj. Śląsk. poz. 3513), Nr VII/123/19 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
Statutu Osiedla „Mąkołowiec” (Dz. Urz. Woj. Śląsk. poz. 3514), Nr VII/124/19 Rady Miasta Tychy 
z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Stare Tychy” (Dz. Urz. Woj. Śląsk. poz. 3515), 
Nr VII/125/19 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Suble-
Glinka” (Dz. Urz. Woj. Śląsk. poz. 3516), Nr VII/126/19 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 
2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Żwaków” (Dz. Urz. Woj. Śląsk. poz. 3517), po zaopiniowaniu 
przez Komisję Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych,

Rada Miasta Tychy uchwala:
§ 1

Zarządza się na dzień 29 września 2019 r. wybory do następujących Rad Osiedli:

Osiedle Anna,1. 
Osiedle Cielmice,2. 
Osiedle Czułów,3. 
Osiedle F-6,4. 
Osiedle Family,5. 
Osiedle Glinka 1,6. 
Osiedle Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele,7. 
Osiedle Mąkołowiec,8. 
Osiedle Ogrodnik,9. 
Osiedle Paprocany,10. 

Osiedle Paprotka,11. 
Osiedle R-2,12. 
Osiedle Stare Tychy,13. 
Osiedle Suble-Glinka,14. 
Osiedle Wartogłowiec,15. 
Osiedle Wilkowyje,16. 
Osiedle Z,17. 
Osiedle Z-1,18. 
Osiedle Żwaków.19. 

§ 2
Głosowanie odbędzie się w godzinach od 800 do 1800.

§ 3
Liczba członków wybieranych do poszczególnych Rad Osiedli wynosi 15.

§ 4
Dla przeprowadzenia wyborów tworzy się okręgi wyborcze określone w załączniku nr 1 1. 
do uchwały. Granice okręgów wyborczych pokrywają się z granicami osiedli wykazanymi 
na mapach stanowiących załączniki do statutów osiedli.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz 2. 
wyborczy stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 5
Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Prezydent Miasta Tychy.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Miasta Tychy.

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
/-/Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1 do uchwały

Nr IX/163/19

Rady Miasta Tychy

z dnia 27 czerwca 2019 r.

OKRĘGI WYBORCZE

Okręg wyborczy nr 1 Osiedle Anna
Okręg wyborczy nr 2 Osiedle Cielmice
Okręg wyborczy nr 3 Osiedle Czułów
Okręg wyborczy nr 4 Osiedle F-6
Okręg wyborczy nr 5 Osiedle Family
Okręg wyborczy nr 6 Osiedle Glinka 1
Okręg wyborczy nr 7 Osiedle Jaroszowice- 
Urbanowice-Wygorzele
Okręg wyborczy nr 8 Osiedle Mąkołowiec
Okręg wyborczy nr 9 Osiedle Ogrodnik

Okręg wyborczy nr 10 Osiedle Paprocany
Okręg wyborczy nr 11 Osiedle Paprotka
Okręg wyborczy nr 12 Osiedle R-2
Okręg wyborczy nr 13 Osiedle Stare Tychy
Okręg wyborczy nr 14 Osiedle Suble-Glinka
Okręg wyborczy nr 15 Osiedle Wartogłowiec
Okręg wyborczy nr 16 Osiedle Wilkowyje
Okręg wyborczy nr 17 Osiedle Z
Okręg wyborczy nr 18 Osiedle Z-1
Okręg wyborczy nr 19 Osiedle Żwaków

Załącznik Nr 2 do uchwały

Nr IX/163./19

Rady Miasta Tychy

z dnia 27 czerwca 2019 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania 
czynności Treść czynności

do dnia 15 sierpnia 2019 r.
podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie wyborów, 
utworzonych okręgach wyborczych i liczbie wybieranych 
członków rad osiedli

do dnia 20 sierpnia 2019 r.

− podanie do publicznej wiadomości mieszkańców osiedla 
informacji o granicach i numerach obwodu głosowania 
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

− podanie do publicznej wiadomości mieszkańców osiedla 
informacji o terminie zgłaszania Miejskiej Komisji 
Wyborczej kandydatów na członków rady osiedla

do dnia 8 września 2019 r.

− zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej kandydatów 
na członków rady osiedla,

− zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej kandydatów 
na członków osiedlowych komisji wyborczych,

− sporządzenie spisów wyborców
do dnia 10 września 
2019 r.

podanie do wiadomości mieszkańców osiedla informacji 
o możliwości sprawdzenia ujęcia w spisie wyborców

do dnia 15 września 
2019 r. powołanie osiedlowych komisji wyborczych

do dnia 19 września 
2019 r.

podanie do wiadomości mieszkańców osiedla danych 
o zarejestrowanych kandydatach na członków rady osiedla

w dniu 29 września 2019 r.
w godzinach od 800 do 1800 GŁOSOWANIE

Informacja:

Materiały i informacje związane z wyborami do Rad Osiedli 29 września 2019 r. zamieszczone 

zostały na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy w zakładce Wybory 

i referenda --> Wybory do Rad Osiedli – 29 września 2019 r. 

Link do materiałów: https://bip.umtychy.pl/wybory/161

Uchwała nr IX/163/19 Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w 2019 roku

komunikat

Dawid Ciemięga od lat walczy z dezinformacją antyszepionkową. 
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dla wiElu oSób byŁo 
to zaSkoczEniE – rafaŁ 
„tito” kryla, tancErz, 
wŁaściciEl popularnEj 
SzkoŁy tańca w tychach 
pojawiŁ Się w oktaGoniE 
w roli zawodnika MMa. 
wyStąpiŁ w jEdnEj z walk 
podczaS prEMiErowEj 
Gali MMa frEE fiGht 
fEdEration w ziElonEj 
GórzE. jEGo rywal 
takżE byŁ dEbiutantEM 
– GrzEGorz chMiElEwSki 
czyli GrEG collinS, 
prowadzący proGraM 
„odlotowE bryki braci 
collinS”. poproSiliśMy 
rafaŁa o krótką 
rozMowę.

twoje tychy: skąd pomysł, żeby 
w ogóle zająć się mma?
rafał Kryla: – Od dzieciń‑
stwa trenowałem sporty walki, 
w tym sportowe ju‑jitsu. Brałem 
też lekcje boksu u Jana Wadasa, 
byłego zawodnika GKS. Potem 
był taniec, w tym z breakdance, 
który ze swej natury jest bardzo 
dynamiczny i wymaga dobrej 
kondycji, przygotowania fizycz‑
nego i dużej wytrzymałości. 
Podbudowa więc była, ale 20 lat 
przerwy w walkach zrobiło swo‑
je, zwłaszcza, że ucząc w szkle 
tańca, brakowało mi ruchu 
na maksa – takiego, jaki jest 
konieczny, by myśleć o walce. 
Kiedy więc przed rokiem po‑
stanowiłem spróbować MMA, 
treningi w Silesian Cage Club 
miałem codziennie – od ponie‑
działku do piątku, czasem także 
w soboty, a przed samą walką – 
dwa razy w ciągu dnia. Oprócz 
tego była jeszcze praca w szkole 
tańca. Kiedy przychodziłem 
do domu obolały, posiniaczony, 
totalnie zmęczony, okładałem 
się lodem i w duchu się… 
cieszyłem. Bo każdy trening 
dawał mi satysfakcję.

co innego jednak trenować, 
a co innego stanąć w oko w oko 
z przeciwnikiem. to niemałe 
ryzyko…
– Oczywiście, jeśli się długo nie 
walczyło, trudno się przełamać, 
wrócić do kontaktu z rywalem. 
40 lat na karku też przecież 
swoje robi. To nie była decyzja 
z dnia na dzień. Ale kiedy 

zacząłem trenować i przyszły 
pierwsze sparingi, zaczęło 
mnie to wciągać. Z każdą walką 
czułem się pewniej, był postęp. 
Zresztą trener Tomasz Bronder 
sam mi zaproponował dalsze 
zajęcia. Musiało to dobrze 
wyglądać, bo gdyby widział, 
że się kaleczę, że robię coś 
na siłę i nie daję rady, po prostu 
by powiedział: „Rafał daj 
sobie spokój, nie ma sensu, 
szkoda zdrowia”... Rok 
trenowałem zatem nadrabiając 
pewne zaległości, bo sportowe 
ju‑jitsu i brazylijskie różnią się 
znacznie i przejście od jednego 
do drugiego nie jest łatwe. 
Musiałem sobie przypomnieć 
pewne elementy walki, niektóre 
techniki i wyćwiczyć je. Tak 
było np. w walce w parterze, 
gdyż ta przez lata bardzo się 
zmieniła. Dlatego pracował 
ze mną cały sztab ludzi. Tomek 
Bronder, mój kolega z czasów, 
kiedy startowaliśmy w ju‑
jitsu i Radek Grela prowadzili 
treningi w „stójce”, bardzo 
mi pomógł w brazylijskim 
ju‑jitsu Adam Niedźwiedź, 
z którym ćwiczyłem walki 
w parterze, natomiast Mariusz 
„Dyzio” Pioskownik prowadził 
treningi zapasów.

stoczył pan kilka walk 
sparingowych. czy miał pan 
okazję zmierzyć się np. z marcinem 
Heldem?
– Marcin trenuje na stałe 
w Poznaniu, ale odwiedza różne 
ośrodki w kraju. Był też ze swo‑
im trenerem w Silesian Cage 
Club i miałem okazję oglądać, 
jak walczy. Marcin to najwyższa 
liga. Ale może kiedyś, jakiś 
sparing… W stójce może bym 
z nim trochę pobiegał, ale 
w parterze nie mam szans. 
W tym elemencie nie ma sobie 
w Polsce równych, a na świecie 
też jest niewielu, którzy mogą 
mu sprostać.

podczas gali Free Fight Federation 
pokonał pan grega collinsa 
na punkty, zaliczając udany 
debiut. jeden z portali napisał, 
że „było to 9 minut tańca”.
– To fajne określenie, ale 
rzeczywiście – breakdance 
to niezwykle dynamiczny 
taniec, pełen elementów 
technicznych i jakby naturalnie 
staram się wykorzystywać 
dynamikę z tańca w treningach 
sportów walki. Uderzenia 
automatycznie stają się 
mocniejsze, silniejsze, szybsze. 
Jednak tym razem z tą dy‑

namiką nie było najlepiej. 
Żona miała przeczucie, 
bo zadzwoniła i powiedziała, 
że mam sprawdzić oktagon. 
Nie zrobiłem tego i to był 
błąd, bo kiedy wyszedłem 
na matę, zacząłem się ślizgać, 
na dodatek była za miękka. I te 
moje dynamiczne kopnięcia, 
które tak trenowałem, straciły 
impet. Kiedy potem oglądałem 

walkę na filmie wyglądało 
jakbym ważył 100 kg.

Walka z collinsem toczyła się 
głównie w stójce…
– Nie chcę się usprawiedliwiać, 
ale dwa dni przed walką 
zaatakowały mnie zatoki. 
Bolała mnie głowa, lało się 
z nosa… Robiłem co mogłem, 
żeby jakoś temu zaradzić, 
ale niewiele pomogło. Przez 
te 9 minut walczyłem nie 
tylko z Collinsem, ale też 
z zatokami i kiedy na początku 
pojedynku próbowałem zejść 
do parteru, momentalnie 
odezwały i miałem pełny… 
nos. Trudno było oddychać. 
Ta stójka to nie przemyślana 
taktyka, po prostu walczyłem 
tak z konieczności.

jak zatem pan ocenia zatem te 
pierwszą galę FFF?
– Myślę, że pomysł chwycił. 
Zrobiono ją z dużym rozma‑
chem i niemałymi nakładami. 
Podobnie jest z działalnością 
nowej federacji. Według, Polsa‑
tu transmisja miała oglądalność 
na poziomie 1,5 mln widzów, 
więc projekt będzie kontynu‑
owany. W kontrakcie mam 
zapisane dwie walki i na razie 
wiem tylko tyle, że druga 
odbędzie się jesienią, ale nie 
znam jeszcze rywala. Przygo‑
towania do niej rozpoczynam 
w połowie lipca.

zostaje pan zatem przy mma czy 
wraca do tańca?
– Będę godził jedno i drugie. 
Tańca nie zostawię dla MMA, 
ale po tylu latach nastąpił 
pewien przesyt, poczułem się 
zmęczony i myślę, że dobrze 
czasami zrobić sobie przerwę. 
Poza tym mam już swoich 
trenerów, którzy w tyskiej szkole 
radzą sobie bardzo dobrze. 
Na razie, po krótkim odpo‑
czynku, organizujemy lipcowy 
obóz taneczny w Zakopanem, 
na który zapraszamy wszystkich, 
bez względu na stopień zaawan‑
sowania. Na obozie i zajęciach 
uczestniczy wiele osób, nawet 
z USA. A w sierpniu w Tychach 
odbędą się półkolonie. To plany 
związane z tańcem i szkołą. 
Najbliższe lata poświęcę jednak 
raczej MMA, tym bardziej, 
że chce poprzez tę aktywność 
walczyć z patologią, która ostat‑
nio pojawiła się w internecie. 
Oglądanie różnego rodzaju 
pseudo‑show, promowanie 
osób, które „na żywo” upijają się 
do granic, promują przygodny 
seks, agresję w różnej formie, 
ma destrukcyjny wpływ na dzie‑
ci i młodzież. Postanowiłem 
z tym się zmierzyć na ile będę 
mógł i ta moja deklaracja zy‑
skała już duży oddźwięk. Mam 
nadzieję, że wokół mnie będzie 
wielu dobrych ludzi i po prostu 
zrobimy z tym porządek.
lESzEk SobiEraj ●

tancerz W klatce
rozMawiaMy z  rafaŁEM „tito” krylą PO JEGO DEbIuTANCKIEJ WALCE W MMA.

reklama

Jeszcze w tym roku Tito stoczy koleją walkę podczas gali MMA.

Efektownym zwycięstwem Rafał „Tito” Kryla zakończył swoją pierwszą walkę MMA.
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18 lipca, czwartek
Godz. 16.00 – SZTuKA X MuZy – pokaz filmu 
dla dorosłych „Szalone serce” (MbP – Mediate-
ka, al. Piłsudskiego 16)

19 lipca, piątek
Godz. 16 – bAJKOTEKA – pokaz filmu dla 
dzieci „Dzieciak rządzi” (MbP – Mediateka, al. 
Piłsudskiego 16)

20 lipca, sobota
Godz. 10 – RODZINNy SPACER szlakiem ty-
skiego street artu (część II) – impreza dla dzieci 
z opiekunami i seniorów (zbiórka na placu pod 
żyrafą w parku przy ul. Edukacji)

21 lipca, niedziela
Godz. 11 – MuZyCZNy PORANEK: „Rozrywka 
z klasą” – zespół CelloManiax (Dziedziniec Tea-
tru Małego, ul. hlonda 1)

22 lipca, poniedziałek
Godz. 18 – ANDROMEDA – KINO, JAKIE ZNA-
My: projekcja filmu „Winni” (Pasaż Kultury An-
dromeda, pl. baczyńskiego)

21 lipca: Godz. 11 – Muzyczny  
poranEk: zESpóŁ cElloManiax, 
dziEdziniEc tEatru MaŁEGo

ar
c.

Wystartowała 10. edycja konkur‑
su fotograficznego „Obiektywnie 
śląskie” na najlepsze fotorepor‑
taże, filmy i fotokasty o Śląsku, 
który na stałe zapisał się wśród 
prestiżowych konkursów nasze‑
go regionu. Motywem przewod‑
nim edycji jubileuszowej jest ha‑
sło „Śląska dusza”. Prace można 
nadsyłać do 15 września.

Organizatorzy czekają na fo‑
toreportaże, składające się z 3‑7 
zdjęć, fotokasty: maks. 2 min 
oraz filmy również maks. 2 min. 

Wszystkie prace spełniające wa‑
runki konkursu będą zamiesz‑
czane na stronie konkursu, po‑
przez którą można oddawać 
głosy na swoje ulubione fotore‑
portaże, filmy i fotokasty i w ten 
sposób współdecydować o na‑
grodzie publiczności. Na laure‑
atów czekają atrakcyjne nagro‑
dy: m.in. profesjonalny aparat 
firmy FujiFilm, drukarka fir‑
my Epson, nagrody rzeczowe 
o łącznej wartości 3.500 zł, sta‑
tyw firmy Manfrotto, pobyty 

weekendowe w leśniczówkach, 
vouchery na profesjonalne wy‑
druki, roczne prenumeraty Di‑
gital Camera, biżuteria z węgla 
i srebra. Tradycyjnie wybrane 
zostaną najbardziej „gryfne” 
prace tej edycji. Ogłoszenie 
wyników nastąpi podczas uro‑
czystego finału, który odbędzie 
się w siedzibie Narodowej Or‑
kiestry Symfonicznej Polskie‑
go Radia w Katowicach 18 paź‑
dziernika.
oprac. kaMil pESzat ●

Biografia 
„prezydenta 
opozycji”
Nareszcie jest. Biografia Jana Józe‑
fa Lipskiego, dwa tomy – biogra‑
fia źródłowa. Prawie dwa tysiące 
stron – to wielu czytelników może 
przerażać. Dzisiaj olbrzymia część 
moich rodaków nie jest w stanie 
nawet przeczytać pięciu stron 
w ciągu roku. Ale też nie dla nich 
jest ta biografia. Jan Józef Lipski jak 
mało która postać zasługuje na pa‑
mięć. Niezwykły człowiek, niezwy‑
kła więc i biografia. Łukasz Gar‑
bal pracował nad tą książką wiele 
lat. Setki dokumentów przeczytał, 
do wielu pozycji sięgnął, z dziesiąt‑
kami osób rozmawiał.

Tak dla Łukasza Garbala, jak 
i dla mnie, biografia Jana Józefa 
Lipskiego to swoisty klucz do po‑
znania, do zrozumienia historii 
Polaków i Polski po 1945 roku, 
a nawet trochę wcześniej. Dla nas, 
tych, którzy byli w opozycji, Jan 
Józef Lipski był i pozostanie le‑
gendą. Jak pisze we wstępie Łu‑
kasz Garbal, „prezydentem opo‑
zycji” nazywał go Jan Olszewski, 
a Adam Michnik uważał się 
za jego ucznia.

Jan Józef Lipski był powstań‑
cem warszawskim. Miał szczęście, 
bo w życiu szczęście jest niezbędne. 
Kiedy wychodził z kanału, wszyst‑
kich przed nim Niemcy rozstrzeli‑
wali. Tymczasem młodzi niemiec‑
cy żołnierze opatrują jego ranną 
rękę, przynoszą ubranie. Na nim 
bowiem skończyła się liczba osób, 
które mieli rozstrzelać…

O powstaniu warszawskim Lip‑
ski miał złe zdanie. Myślał głów‑
nie o prawie 200 tysiącach cywili, 
którzy zginęli. Ale też mówi: na‑
szym obowiązkiem było walczyć, 
i walczyliśmy. Cywile nawet tego 
nie mogli.

Od zawsze uważał się za czło‑
wieka lewicy, tej niekomuni‑
stycznej. PPS, spółdzielczość 
i oczywiście niepodległość. Moż‑

na powiedzieć, że od zawsze był 
w opozycji. Był jednym z ojców 
założycieli niepodległej Polski. 
Tak jak Kuroń, Modzelewski czy 
Edelman.

Był też jednym z ostatnich, 
o których można powiedzieć 
„kiedy mówię, polska inteligen‑
cja, to myślę też o Janie Józefie 
Lipskim”.

Jak więc pokazać taką po‑
stać, człowieka który łączył a nie 
dzielił. Zbierał podpisy pod lista‑
mi protestacyjnymi. Był skarbni‑
kiem Komitetu Obrony Robot‑
ników. Walczył, jako pracownik 
Państwowego Instytutu Wydaw‑
niczego a później IBL, o tytuły ob‑
jęte cenzurą. Nie znosił kłamstwa 
w literaturze i życiu.

Był łącznikiem środowisk opo‑
zycyjnych w kraju ze środowiska‑
mi na emigracji. Paryska „Kul‑
tura”, Londyn. Można mnożyć 
w nieskończoność zasługi Jana 
Józefa Lipskiego.

Dzisiaj Lipski jak nigdy jest 
nam potrzebny. Krytyczny, ale 
przy tym szukający porozumie‑
nia. Walczący na argumenty, a nie 
na demagogie.

Łukasz Garbal wiedział, że tak 
wielowymiarowej biografii nie da 
się do końca pokazać. Pełna, kom‑
pletna biografia, jak sam pisze, 
nie jest możliwa do zamknięcia 
w książce. Stąd też pokazuje nam 
Lipskiego i jego czasy na podsta‑
wie faktów, źródeł. A jeśli czegoś 
nie wie, to pisze, że nie wie.

Czyta się te dwa tomy jak wie‑
lowątkową historię kraju. Ludzi, 

którzy nigdy nie przeszli na złą 
stronę mocy. Także ludzi, którzy 
się zagubili, cyników, zdrajców, 
bo taki był tamten czas.

I na tle tamtych dni, Jan Józef 
Lipski – dobry, życzliwy, prawie 
zawsze uśmiechnięty. Ze słynną 
torbą pełną fiszek, książek, listów 
i pieniędzy zebranych dla zwol‑
nionych robotników, ludzi opo‑
zycji. Zawsze chętny do pomocy. 
Zawsze pamiętający o drugim. 
Dla nas święty. Święty laicki.

A jednak jest dzisiaj Lipski nie‑
co zapomniany. Jakoś wielu z nas 
nie pasuje. Dlaczego? Może dlate‑
go, że był człowiekiem, który ca‑
łym swoim życiem udowodnił, 
że można być uczciwym, życzli‑
wym, pomagającym.

Pod koniec życia osamotnio‑
ny. Marzyła mu się reaktywacja 
prawdziwego PPS‑u. Został pod‑
dany bezlitosnej grze politycznej. 
To był dla niego cios. Nie komu‑
niści go zniszczyli, choć próbowa‑
li. Nie UB czy SB. Nie, to się już 
zdarzyło w wolnej Polsce.

Ta biografia, podobnie jak auto‑
biografia Jana Karskiego, to dwie 
książki najważniejsze od wielu, 
wielu lat. Przynajmniej dla mnie. 
Historia Polski, zagmatwana, peł‑
na zwrotów. I świetnie napisana. 
jan MazurkiEwicz ●

Łukasz garbal
„jan józef lipski. Biografia 

źródłowa- tom 1 i 2:.
instytut dokumentacji i studiów 

nad literaturą polską, 
instytut pamięci narodowej.

fotografowie z całego śląska odpowiedzą na pytanie postawione przez organizatora konkursu.

co to jeSt śląSka duSza?
z MojEj póŁki

ar
c.

z ciEkawą propozycją 
dla wSzyStkich 
tySzanEk wySzŁy 3 
dziEwczyny – natalia, 
wiolEta i Ela. SiEdząc 
na jEdnEj z lEkcji 
anGiElSkiEGo, natalia 
podziEliŁa Się poMySŁEM 
zorGanizowania Grupy 
dla kobiEt, którE 
chciaŁyby zacząć 
Swoją przyGodę 
z aktywnością fizyczną, 
a niESpEcjalniE dobrzE 
czują Się na SiŁowniach 
czy innych zajęciach 
wEwnątrz budynku. 
kolEżanki w MoMEnt 
podchwyciŁy poMySŁ 
i tak powStaŁa Grupa fit 
tySkiE, która co Sobotę 
orGanizujE darMowy 
trEninG pod chMurką.

Fit Tyskie powstały na począt‑
ku kwietnia i co tydzień w sobo‑
tę o godz. 8.30 organizują zaję‑
cia na Sublach między stawem 
a placem zabaw. – Już na pierw‑
sze zajęcia przyszło ponad 20 

kobiet i ta frekwencja do dziś się 
utrzymuje – wyjaśnia Wioleta. – 
Każda z nas spełnia się zawodo‑
wo, a oprócz tego uwielbiamy ak‑
tywność fizyczną. Ja sama jestem 
instruktorką fitness i uwielbiam 
zachęcać do aktywności. Sporo 
osób ma bariery psychologiczne. 
Boją się oceny innych użytkowni‑
ków siłowni lub nie chcą stracić 
pieniędzy, kupując całomiesięcz‑
ny karnet, gdy nie są pewne, czy 
utrzymają systematyczność tre‑
ningów. Nasza grupa jest właśnie 
dla takich kobiet – tłumaczy Na‑
talia. – Co nie znaczy, że się obija‑
my. Zajęcia konstruujemy tak, aby 
każdy, nawet początkujący, mógł 
wykonać wszystkie ćwiczenia. 
Zazwyczaj jedna z nas prowadzi 
zajęcia, a pozostałe udzielają po‑
rad, korygują postawę, czy poka‑
zują indywidualnie jak wykonać 
dane ćwiczenie. Najczęściej ko‑
biety chcą szybko zrobić zgrabną 
sylwetkę do lata. My chcemy za‑
chęcić do ćwiczeń na długie lata 
– dodaje Ela.

Dziewczęta skupiają się głów‑
nie na ćwiczeniach wzmacnia‑

jących, aerobowych i siłowych 
przy pomocy gum. Jedyne co jest 
potrzebne, aby przyłączyć się 
do grupy, to chęci, strój sporto‑
wy i mata. – Ćwiczą z nami ko‑
biety dojrzałe i młode dziewczy‑
ny. Świetne jest to, że pomimo 
różnego stopnia zaawansowania 
wszystkie potrafimy świetnie się 
bawić i wzajemnie motywować. 
Bardzo mnie cieszy, kiedy wi‑
dzę jak po trzecim spotkaniu, 
osoba początkująca bezbłędnie 
wykonuje ćwiczenie – przyznaje 
Wiola. – Taka jest właśnie nasza 
idea. Nie musisz mieć karnetu, 
nie potrzebujesz maszyn, cięża‑
rów czy specjalistycznej wiedzy. 
Wystarczy ci butelka wody mi‑
neralnej i pogodne nastawienie, 
resztą zajmiemy się my – doda‑
je Ela.

Facebookowa grupa Fit Tyskie 
liczy ponad 170 osób i codziennie 
przybywa nowych chętnych. Naj‑
młodsza uczestniczka miała nie‑
spełna 20 lat, zaś najstarsza ponad 
60. – Odwiedzają nas też osoby 
głuchonieme. Potrafię posługi‑
wać się językiem migowym, za‑

tem ta bariera u nas na zajęciach 
nie istnieje. Zachęcam wszystkie 
panie do wspólnych ćwiczeń.

Pomimo różnych zawodów 
(Wioleta jest logistykiem, Ela 
księgową a Natalia handlowcem) 
dziewczęta świetnie ze sobą się 
dogadują i dzielą wspólną pasję 

do rozwoju osobistego i zdrowe‑
go trybu życia. Tą pasją starają 
się zarażać osoby z ich najbliż‑
szego otoczenia, a od niedawna, 
dzięki grupie Fit Tyskie, posze‑
rzyły siłę rażenia tej pozytywnej 
energii. Póki co bakcyl rozprze‑
strzenia się świetnie, a jego epi‑

centrum na zakończenie sezonu 
przeniesie się do jednego z gór‑
skich kurortów, gdzie odbędzie 
się pierwszy zlot grupy Fit Ty‑
skie. Wcześniej jednak spotkanie 
na Sublach w tę sobotę i... w na‑
stępną i... w następną. 
    kaMil pESzat ●

nie do lata, ale na lata
POWSTAłA GRuPA PRZEZNACZONA DLA PAń ChęTNyCh ROZPOCZąć ZDROWy I AKTyWNy STyL żyCIA. 

Trzy tyszanki: Natalia, Wiola i Ela prowadzą zajęcia fitness pod chmurką dla wszystkich kobiet.
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reklama

ap ExpErt jESt 
dŁuGotErMinową 
akcją proMocyjną, 
orGanizowaną przEz 
auto partnEr Sa już 
od 6 lat. jEj cElEM jESt 
wyŁoniEniE i naGrodzEniE 
najlEpSzych MEchaników 
w polScE. na przEStrzEni 
lat, zaSady pozoStają 
prawiE niEzMiEnnE.

W pierwszym etapie klienci zdo‑
bywają punkty za zakup specjal‑
nie premiowanych towarów part‑
nerów akcji, a także rozwiązując 
comiesięczne testy wiedzy on‑line 
z zakresu mechaniki.

W drugim etapie wyłoniona 
grupa półfinalistów z największą 
liczbą punktów za zakupy i po‑
prawnie rozwiązane testy wiedzy 
online, zostaje zaproszona do dal‑
szych zmagań – Wielkiego Fina‑
łu, w którym rozwiązuje finałowy 
test teoretyczny, a najlepsza dzie‑
siątka awansuje do finału prak‑
tycznego.

Zwycięzca części praktycznej 
zdobywa główną nagrodę i pre‑
stiżowy tytuł „Wybitny Wśród 
Ekspertów”.

W początkowych edycjach pro‑
mocji do zmagań finałowych mo‑
gło zakwalifikować się 100 uczest‑
ników z największą ilością punktów. 
W ubiegłym roku, z okazji jubileu‑
szu 25‑lecia działalności Auto Part‑
ner SA zaprosiliśmy dodatkowych 
25 uczestników, a w tym roku, pod‑
czas 6. edycji oczekujemy na przy‑
bycie aż 150 klientów.

Dla wszystkich finalistów zma‑
gania Wielkiego Finału to wiel‑
ka dawka stresu i emocji. Każdy 
chce wypaść jak najlepiej, chce 
pokazać swoją wiedzę i umiejęt‑
ności; chce byś najlepszy. Zmaga‑
nia w Wielkim Finale, to dla nich 
nie tylko walka o nagrody, ale tak‑
że renoma i uznanie wśród kon‑
kurencji i doskonałe referencje 
dla swoich klientów.

Promocja AP EXPERT z roku 
na rok cieszy się coraz większą 
popularnością, zarówno ze stro‑

ny uczestników – klientów war‑
sztatowych Auto Partner, a także 
ze strony partnerów akcji, któ‑
rzy na targach branżowych mogą 
zaprezentować swoją aktualną 
ofertę, a także podczas bezpo‑
średnich spotkań porozmawiać 
z klientami.

Każda edycja, to nie tylko zacię‑
te zmagania o pulę nagród i wy‑
jątkowy tytuł „Wybitny Wśród 
Ekspertów”, ale także wielka daw‑
ka emocji i wrażeń. Począwszy 
od atrakcji rajdowych czy offro‑
adowych, przez loty śmigłowca‑
mi, walkę paintballową, na elitar‑
nej grze w golfa skończywszy.

Wieczorne Gale z ogłosze‑
niem wyników i uroczystą ko‑
lacją to także nie lada gratka dla 
wszystkich zmysłów. Wśród za‑
proszonych artystów znaleźli 
się m.in.: Patrycja Markowska, 
Jerzy Kryszak, ale także Kaba‑
ret Moralnego Niepokoju, Kaba‑
ret Smile czy Ireneusz Krosny. Fi‑
nałowy bankiet zawsze jest pełen 
doskonałej muzyki, zadziwiają‑
cych iluzjonistów, pięknej oprawy 
świetlnej czy doskonałych prowa‑
dzących, m.in.: Doroty Gardias, 
Marcina Prokopa czy Macieja Wi‑
sławskiego.

W tym roku odbywa się już 6. 
edycja promocji AP EXPERT, któ‑
ra rozpoczęła się 1 lutego i potrwa 
do 17 sierpnia 2019 r. Po raz ko‑
lejny trwa zacięta walka o kwali‑

fikację do Wielkiego Finału, który 
odbędzie się w dniach 6‑8 wrześ‑
nia 2019 w Hotelu Warszawianka 
i na Torze Modlin.

Całość Wielkiego Finału po‑
prowadzi Ireneusz Bieleninik 
– dziennikarz motoryzacyjny 
i konferansjer. Gościem specjal‑
nym na uroczystej wieczornej gali 
będzie znakomity satyryk i arty‑
sta kabaretowy – Marcin Daniec. 
Moc atrakcji uzupełnią zmagania 
na Torze Modlin – wszystko pod 
okiem znanych rajdowców Leszka 
Kuzaja i Marcina Turskiego.

Nie zabraknie megatrudnych 
tras off‑roadowych, supercarsów 
z gigantyczną mocą pod maską 
czy praktycznych szkoleń z bez‑
piecznej jazdy.

Zapowiada się fantastyczny 
weekend!

Partnerami tegorocznej edycji 
AP EXPERT są: Partnerzy tytu‑
larni: Bosch, Castrol, ZF (SACHS, 
LEMFÖRDER, TRW), MaXgear, 
Mann‑Filter.
Partnerzy główni: Meyle, Febi, 
Quaro, Continental ContiTech, 

SKF, Valeo, NK, Schaeffler (LuK, 
INA, FAG, Ruville), NRF, Ry‑
mec, Philips, Textar, Hella, Delphi 
Technologies, Magneti Marelli.
Partnerzy techniczni: NGK, Bil‑
stein, Motul, Sasic. 
Partner medialny: AutoExpert

ŹródŁo: auto partnEr Sa ●

Pierwszą taką myjnię na Śląsku 
otwarto w Tychach przy al. Pił‑
sudskiego 23, w budynku firmy 
Techcar. Kolejna, tej generacji, 
znajduje się dopiero w War‑
szawie. – To absolutne novum 
w dziedzinie mycia samochodów. 
Musieliśmy specjalnie dostoso‑
wać budynek, aby inżynierowie 
z WashTecu mogli zainstalować 

tunel Soft Line, ale było warto. 
Jesteśmy w stanie obsłużyć 50 sa‑
mochodów na godzinę przy peł‑
nym komforcie kierowcy, którego 
zadaniem jest przyjechać do nas, 
wyłączyć silnik i się zrelaksować, 
a reszta dzieje się sama. Nie musi 
nawet wychodzić z samochodu 
– opowiada Marcin Mielniczek 
z Techcar.

Gwarantem jakości usłu‑
gi są szczotki oparte o technolo‑
gię SofTecs® – najnowszej genera‑
cji quasi tekstyliów. Uformowane 
są z pasków spienionego polietyle‑
nu. Dzięki temu rozwiązaniu po‑
siadają charakterystykę mycia po‑
dobną do szczotek tekstylnych, przy 
czym zostały wyeliminowane wady 
tego tworzywa, takie jak absorpcja 
zanieczyszczeń i nasiąkliwość. – 
Kiedy pierwszy raz skorzystałem 
z myjni WashTec w Warszawie, 
to zrozumiałem, że jest to przy‑
szłość i jak najszybciej postarałem 
się ściągnąć to rozwiązanie do Ty‑
chów. Zapewniamy kompleksową 
usługę mycia, suszenia i pielęgna‑
cji samochodu w kilku programach, 
z czego podstawowy kosztuje tyl‑
ko 18 zł. Czas i jakość mycia samo‑
chodu w tej cenie jest absolutnie nie 
do przebicia. Zachęcam wszystkich, 
aby się o tym przekonali – dodaje 
Marcin Mielniczek. aS

szukaMy Warsztatu roku!
„wybitny wśród EkSpErtów”  JEST ZAWSZE TyLKO JEDEN – AP EXPERT

DestyNacje POsZcZególNych fiNałóW aP eXPert:

2014: hotel Ossa, Rawa Mazowiecka
2015: hotel Ossa, Rawa Mazowiecka
2016: hotel best Western i Tor Kielce
2017: hotel Inn, Józefów i Tor Słomczyn
2018: hotel Arłamów, Arłamów 
2019: hotel Warszawianka i Tor Modlin

ZDOByWcy tytułu „WyBitNy WśróD eKsPertóW”:

2014 – edycja 1.: ADAM-SERWIS ADAM SObISZ
2015 – edycja 2.: AuTO-bOGuS bOGuS WIESłAW
2016 – edycja 3.: F.h.u. SyNIAK KAMIL POChEć
2017 – edycja 4.:  P.u.h. AuTO NAPRAWA-OSTROWSKI MARIuSZ 

OSTROWSKI
2018 – edycja 5.: AuTOMAX JACEK bAGIńSKI
2019 – edycja 6.:?

Myjnia inna 
niż Wszystkie
czySty i zadbany pojazd świadczy dobrzE o wŁaściciElu, WIęC LEPIEJ NIE 
ODKłADAć MyCIA NA PóźNIEJ I CZEKAć, Aż SPOD bRuDu NIE bęDZIE MOżNA ROZPOZNAć 
KOLORu AuTA.

jESt Sporo SpoSobów utrzyMania czyStości 
SaMochodu – począwSzy od wiadra z Gąbką, poprzEz 
MyjniE SaMoobSŁuGowE, ręcznE, bEzdotykowE 
i autoMatycznE. na wiadro z Gąbką trzEba MiEć przEdE 
wSzyStkiM czaS, chęci i MiEjScE, bo MyciE pojazdu 
na parkinGu Grozi MandatEM za zaśMiEcaniE. MyjniE 
bEzdotykowE wyMaGają wkŁadu naSzEj pracy, a woda 
pod ciśniEniEM niE jESt w StaniE uSunąć wSzyStkich 
zabrudzEń. tE uSŁuGowE – ręcznE Są świEtnyM 
rozwiązaniEM, bardzo popularnyM na zachodziE, alE 
niEStEty w oGólE niE SpotykanyM w naSzyM rEjoniE. 
pozoStają MyjniE autoMatycznE, jEdnak z ich jakością 
bywa różniE. i tutaj pojawia Się bohatEr – MyjniE 
tunElowE Soft linE, opartE na patEnciE firMy waShtEc.
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Standardowo 
ubEzpiEczEniE ac 
chroni przEd SkutkaMi 
zdarzEń, wynikających 
z: uSzkodzEnia pojazdu 
w SkutEk zdarzEnia 
droGowEGo; uSzkodzEnia 
pojazdu w SkutEk innych 
czynników, takich jak 
pożar, powódŹ, GradobiciE 
czy innE kataklizMy; 
kradziEży pojazdu, 
kradziEży ElEMEntów 
pojazdu takich jak koŁa 
lub wyciEraczki; zdarzEń 
w których trudno jESt 
uStalić Sprawcę Szkody 
(np. wSzElkiE Szkody 
parkinGowE); Sytuacji kiEdy 
Sprawcą wypadku jESt SaM 
ubEzpiEczony.

Pakiety ubezpieczenia AC róż‑
nią się od siebie zakresem, który 
opiera się na ryzykach nazwanych 
lub obejmuje wszystkie zdarzenia 
(tzw. allrisk). W pierwszym przy‑
padku zakres zdarzeń jakie objęte 
są odpowiedzialnością został wy‑
szczególniony w OWU, natomiast 
allrisk dotyczy wszystkich zdarzeń 
ubezpieczeniowych (za wyjątkiem 
zapisanych w OWU wyłączeń).

Przy ubezpieczeniu AC moż‑
na skorzystać z trzech rodzajów 
naprawy pojazdu:

Wariant kosztorysowy – ubez‑
pieczyciel wypłaci odszkodowa‑
nie na podstawie kosztorysu 
przygotowanego przez rzeczo‑
znawcę. Gdy klient zdecydu‑
je się na naprawę, sam wybiera 
zakład naprawczy, albo też może 
poszukać części do jego naprawy 
za cenę, która go satysfakcjonu‑
je. Sposób ten jest zazwyczaj naj‑
szybszy i najprostszy oraz odbywa 
się przy minimum formalności.

Wariant serwisowy – Ubez‑
pieczyciel kieruje naprawę auta 
do wyznaczonego serwisu, wów‑
czas klient może przekazać auto 
do warsztatu naprawczego wska‑
zanego przez ubezpieczyciela 
lub samodzielnie wybrać auto‑
ryzowany serwis (ASO). Towa‑
rzystwo Ubezpieczeniowe bez 
naszego udziału rozlicza się bez‑

pośrednio z wykonawcą usługi 
naprawczej.

Wariant Partnerski – jest 
to bezgotówkowa opcja naprawy 
pojazdu, w wybranych stacjach 
obsługi samochodów w całej Pol‑
sce, współpracujących z danym 
towarzystwem ubezpieczenio‑
wym.

Pojęcia z jakimi spotykamy 
się podczas zakupu ubezpiecze‑
nia AC:

Suma ubezpieczenia – może 
być stała lub zmienna. Stała 
suma ubezpieczenia, gwarantu‑
je, że pojazd będzie ubezpieczo‑
ny przez cały okres trwania umo‑
wy na taka sama kwotę, obliczona 
jest na podstawie wartości pojaz‑
du z dnia podpisania polisy.

Udział własny – zniesiony 
udział własny, zapewnia wyższą 
wypłatę odszkodowania w przy‑
padku szkody.

Naprawa przy użyciu części 
oryginalnych (wyprodukowanych 
ściśle z wymogami i standardami 
producenta pojazdu) jak również 
zamiennych.

Amortyzacja części – ubezpie‑
czyciel przy wypłacie odszkodo‑
wania za zniszczone części auta 
może dokonać potrącenia za ich 
zużycie eksploatacyjne, w związ‑
ku z tym wykupienie amortyza‑
cji części, pozwoli na otrzymanie 
pełnego odszkodowania.

Redukcja sumy ubezpiecze‑
nia – konsumpcja sumy ubez‑
pieczenia w przypadku wypła‑
ty odszkodowania przez Zakład 
Ubezpieczeń powoduje koniecz‑
ność doubezpieczenia pojazdu 
po szkodzie.

Mając na uwadze powyższe 
punkty i zakres Autocasco, nie 
warto rozpatrywać ubezpiecze‑
nia jedynie w kategorii wysoko‑
ści składki. Chcąc zapewnić sobie 
dobrą ochronę i spokojną jazdę, 
na pewno należałoby zastanowić 
się i wybrać pełny pakiet usług 
(czyli OC + AC + assistance). 
Dzięki temu klient otrzyma bonus 
w postaci dodatkowych zniżek.

izabEla kondzioŁka
doM ubEzpiEczEniowy 

SpEctruM w tychach

– Jesień i zima to czas, w którym 
kanaliki wentylacyjne są szcze‑
gólnie narażone na zabrudzenia 
– dodaje ekspert. – Mogą wtedy 
zostać lekko, a nawet całkowicie 
zatkane. Wówczas zmniejsza się 
efektywność nawiewu. Dodat‑
kowym problemem może być 
także zwiększona wilgotność 
w aucie. Jeżeli po dużym desz‑
czu lub czyszczeniu auta w myj‑
ni widzisz mokrą podłogę przy 
siedzeniu kierowcy lub pasaże‑
ra, to być może winne tej sytu‑
acji są zapchane kanaliki wen‑
tylacyjne.

O istnieniu klimatyzacji i kom‑
forcie jazdy, jaki ona zapewnia, 
przypominamy sobie, gdy pro‑
gnozy pogody zapowiadają tem‑
peraturę powyżej 30 stopni Cel‑
sjusza. Wtedy wszyscy chcą 
sprawdzić czy napełnić układ 
klimatyzacji. – Obsługujemy 
wszystkich, jednak czas oczeki‑
wania może się wówczas wydłu‑
żyć. Bądź sprytniejszy i umów się 
na wizytę już teraz – zachęca An‑
drzej Gleba. aS

autocasco  
– doBra ochrona
ubEzpiEczEniE autocaSco TO JEDNO Z PODSTAWOWyCh, 
DObROWOLNyCh ubEZPIECZEń KOMuNIKACyJNyCh. 

reklama

reklama

na urlopoWy 
Wyjazd  
ze spraWną kliMą
kto z przEdSEzonowyM przEGlądEM kliMatyzacji niE zdążyŁ przEd 
SEzonEM, TERAZ MOżE MIEć TRuDNO uNIKNąć KOLEJEK. ALE PRZEGLąDu I 
SERWISu – ZWłASZCZA PRZED WyJAZDEM NA uRLOP – NIE DA SIę uNIKNąć.

reklama

– ziMą, z rEGuŁy od liStopada do Marca, kiErowcy w oGólE niE używają kliMatyzacji. 
tyMczaSEM dobrą praktyką jESt jEj wŁączaniE w tyM okrESiE przynajMniEj 1-2 razy 
w MiESiącu na okoŁo 10 Minut. tEn proSty trik pozwala zapobiEc nadMiErnEMu 
wySychaniu poSzczEGólnych ElEMEntów, poniEważ olEj Sprężarkowy jESt 
rozprowadzany po wSzyStkich ElEMEntach ukŁadu – Mówi andrzEj GlEba z SErwiSu 
boSch SErvicE GlEba.

NAsTĘPNY DODATEK 

„TWOJE AUTO”
UKAżE sIĘ 

W TWOICh TYChACh 

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

AUTO-SKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBO-
WE, DOSTAWCZE, TERENOWE, GOTÓWKA, 
NAJLEPIEJ 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, SZAFY.NIE-
TYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. PRZE-
RÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIASÓW 
NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA NO-
ŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  
691577335 TANIO I SOLIDNIE     

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.

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. 

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 
ELEKTRYK usługi tel. 609 606 737
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566
Brukarstwo 602334 769, 32 227 12 85

oGród:

finanSE:
Dogodna pożyczka nawet dla zadłużo-
nych 660575128 Dojazd Gratis na tere-
nie Tychów 

praca:
Bezdomny lat 59 oczekuje propozy-
cji pracy. Cały kraj. Bez nałogu. tel. 797 
053 825
Przyjmę do prac budowlanych 792 807 
907 
Przyjmę kafelkarza i pracownika do wy-
kończeń 510 632 877

Zatrudnię rencistę emeryta do lekkich 
prac budowlanych tel. 792579223 Mile 
widziane prawa jazdy 
Zatrudnię operatora koparko-ładowarki z 
uprawnieniami oraz samodzielnego mon-
tera zewnętrznych sieci instalacji wod-kan 
tel. 32 227 67 54 
Zatrudnię fachowców budowlanych 792 
579 223

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:
DOM Lędziny. Idealny dla dwóch rodzin. 
Działka 885 m2. Cena 425 000 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.

WYNAJMĘ:
Lokal użytkowy Tychy, główna ulica. Po-
wierzchnia 9 m2. Czynsz najmu 700 zł + 
media. Oferta tylko w BN VOTUM: 501 
503 735.

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 pokoje 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 ni-
ska 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 remontu bardzo duży ta-
ras, 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. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl 
Działka Świerczyniec, o pow. 872m, cena 
107.300zł, tel. 696-493-977, różne me-
traże. 
Działka Tychy, 777m2, wszystkie media, 
różne metraże, cena 163.170zł, 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

Bieruń Nowy, działka budowlana o 
pow.1713m2, cena 90 tys.zł, VIPART 574 
445 040
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, 51,60m2, 3p/3p, cena 
235 tys.zł VIPART 501 396 663
Orzesze Królówka , działka budowlana 
1000m2, cena 70 tys.zł VIPART 790 855 
177
Bieruń Stary, mieszkanie 55m2 3p/3, 3 
pokoje, , cena 209000 zł VIPART 509 733 
966

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

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

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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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
Tychy, os. H, Aleja Bielska, M-3, 40m2, 
do wynajęcia , czynsz najmu 1500 zł plus 
media, kaucja, VIPART 501 396 663
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 249 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, 417 tys.zł VI-
PART 790 855 188
Tychy, os. F lokal na wynajem ,pow. 
125m2, 195m2 lub 320m2, parter, cena 
45 zł netto/m2, VIPART 601518371

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 000zl 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 fundamentami 
pozwolenie, projekt,wszystkie media do-
prowadzone 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-
słowe728 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 Ty-
chy 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 okolicz-
nościowe, lotnisko, dyskoteki itp. 691 
577 335

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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W ramach cyklu „Tyskie oblicza 
sportu”, 12 września, o godz. 18 
w Tyskiej Galerii Sportu odbędzie 
spotkanie z koszykarzami – były‑
mi i obecnymi zawodnikami, tre‑
nerami, działaczami.

Tyska Galeria Sportu i redakcja 
Twoich Tychów zapraszają na nie 

wszystkie pokolenia tyskich ko‑
szykarzy, od tych najstarszych, 
którzy zaczynali przygodę z ba‑
sketem u trenerów Arkadiusza 
Grzybowskiego, Edwarda Feitha 
czy Marcina Staniczka po obec‑
nych. I oczywiście sympatyków 
tej dyscypliny sportu.

Jeśli ktoś posiada zdjęcia czy 
pamiątki, związane z tyska ko‑
szykówką, prosimy o kontakt 
z redakcją Twoje Tychy (re‑
dakcja@twojetychy.pl) lub Ty‑
ską Galeria Sportu (tel. 515‑
717‑430, mail: p.zawadzki@ 
tgs.tychy.pl). lS ●

W poniedziałek, 15.07 hokeiści 
GKS Tychy wrócili po urlopach 
do przygotowań do nowego se‑
zonu. Zajęcia odbywać się będą 
w terenie, w siłowni, a potem 
także na lodowisku w Jastrzębiu, 
bo na Stadionie Zimowym trwają 
prace remontowe.

Trener Andrej Gusow zapla‑
nował pięć spotkań kontrol‑

nych – wszystkie rozegrane 
zostaną na wyjazdach. Pierw‑
szy sparing tyszanie rozegrają 
8 sierpnia z LHK Jestřábi Pro‑
stějov, gdzie bramkarzy trenuje 
były zawodnik GKS Stefan Zi‑
gardy, a przed startem w Hoke‑
jowej Lidze Mistrzów (pierwszy 
mecz 30.08 GKS Tychy – Djur‑
garden Stockholm) mistrzowie 

Polski zagrają w turnieju w Zvo‑
leniu.

W tegorocznej edycji Memoria‑
łu Pavla Zabojnika wystąpią: EC 
KAC Klagenfurt (Austria), Scor‑
pions de Mulhouse (Francja), HC 
‚05 iClinic Banská Bystrica (Słowa‑
cja), MHC Mikron Nové Zámky 
(Słowacja), HKM a.s. Zvolen (Sło‑
wacja) oraz GKS Tychy. lS ●

Nowym dyrektorem sportowym 
Klubu Piłkarskiego GKS Tychy 
SA został 59‑letni Ryszard Ko‑
mornicki. Były reprezentant Pol‑
ski zastąpił na tym na stanowisku 
Krzysztofa Bizackiego. „Bizak” 
pozostał jednak w strukturach 
KP GKS Tychy, będzie odpowie‑
dzialny za dział skautingu.

Ryszard Komornicki, który 
w latach 1980‑1983 występował 
w barwach GKS Tychy, najwięk‑
sze sukcesy święcił w Górniku 
Zabrze, z którym zdobył czte‑
ry tytuły mistrza Polski i Super‑

puchar. W Ekstraklasie rozegrał 
183 mecze i strzelił 35 bramek. 
W reprezentacji Polski wystąpił 
w 20 spotkaniach, w tym trzech 
meczach na mistrzostwa świata 
w 1986 roku.

Popularny Koko grał też w kilku 
klubach w Szwajcarii, a z FC Aarau 
zdobył tytuł mistrza kraju. Jako tre‑
ner prowadził m.in. FC Luzern, FC 
Aarau, był też krótko szkoleniow‑
cem Górnika Zabrze, koordyna‑
torem ds. młodzieży w Widzewie 
i Ruchu, a ostatnio trenerem Siar‑
ki Tarnobrzeg. lS

Z kadrą GKS rozstał się kapitan 
drużyny Piotr Hałas, związany 
z tyskim klubem przez ostatnie 
sześć sezonów.

W trójkolorowych barwach 
grał dwukrotnie, a w I‑ligowym 
zespole GKS pojawił się w 2009 
roku i grał przez dwa sezony. Po‑
tem odszedł do Sokoła Łańcut, 
by powrócić do Tychów w se‑
zonie 2013/2014, kiedy tysza‑
nie grali w II lidze. Wraz z ze‑
społem wywalczył awans i przez 
kilka następnych sezonów pozo‑
stał jedną z pierwszoplanowych 
postaci.

– Bardzo chciałem podzięko‑
wać Piotrowi za wszystkie litry 
potu wylane na tyskim parkiecie, 
za walkę o każdy centymetr boi‑
ska, za wkład w osiągane sukcesy 
tyskiego basketu oraz pozytywną 
energię, którą zarażał wszystkich 
w drużynie. Hałi to super zawod‑
nik, idealny kapitan dla wszyst‑
kich i do tego wspaniały człowiek 
– powiedział trener Tomasz Ja‑
giełka dla klubowego portalu.

W GKS pojawią się koleni nowi 
zawodnicy, reprezentanci Polski 
U‑20 – Patryk Kędel i Marcin Wo‑
roniecki. Obaj występują obecnie 

na mistrzostwach Europy dywi‑
zji A w Tel Avivie. W poprzednim 
sezonie Kędel reprezentował AZS 
AGH Kraków, zdobył w tym roku 
mistrzostwo Polski U‑20. W fina‑
łowym pojedynku rzucił 19 punk‑
tów i zanotował 9 zbiórek. W I‑li‑
gowym sezonie wystąpił w 31 
meczach, zdobył 89 punktów.

Z kolei Marcin Woroniecki był 
zawodnikiem Biofarm Basket Po‑
znań, w minionym sezonie grał 
w II lidze (wystąpił w 7 meczach 
I ligi), zdobywał średnio 15,4 pkt 
na mecz (4,1 zbiórki oraz 3,2 asy‑
sty). lS ●

tyskie oblicza sportu

Spotkanie pod koSzem

Mistrzowie już trenują

koniec Wakacji hokeiStóW

roszady pod koszem

Bez hałaSa, ale..

był piłkarzem GkS teraz wystąpi w nowej roli

komornicki dyrektorem gkS

Ryszard Komornicki.

tySka lEkkoatlEtka 
karina SofińSka 
wywalczyŁa brązowy 
MEdal podczaS 
rozEGranych 
w raciborzu 
MiStrzoStw polSki 
u-20. SpEcjalizująca 
Się w trójSkoku 
podopiEczna trEnEra 
boGdana przybycina, 
Ma już w dorobku pięć 
MEdali Mp – zŁoto, 
SrEbro i trzy brązowE.

Aby wystartować w MP trzeba 
było uzyskać limit wyznaczo‑
ny przez PZLA. Tyszanka już 
w pierwszej próbie bez większych 
problemów zaliczyła 12,26 m, 
co było drugim wynikiem elimi‑
nacji i rzecz jasna uzyskała prawo 
startu w finale.

– Wiedziałem, że Karina jest 
w dobrej formie, w skokach 
z połowy rozbiegu osiągała wy‑
niki w granicach 11,90 m – po‑
wiedział trener Bogdan Przyby‑
cin. – W tej kategorii wiekowej 
w trójskoku kobiet liderką jest 
Aleksandra Kwiecień z Gryfina, 
jednak podczas eliminacji nicze‑
go nie pokazała, bo jak się do‑
wiedzieliśmy, borykała się z ja‑
kimś urazem i notowała wyniki 
o około pół metra słabsze niż 
normalnie. Z kolei Klaudii Naza‑
rowicz, późniejszej zwyciężczyni 
konkursu, w ogóle nie braliśmy 
pod uwagę. Choć dzień wcześ‑
niej zdobyła tytuł srebrny me‑
dal w skoku w dal, widać było, 
że słabo radzi sobie z techniką 
trójskoku. Karinie mogła zagro‑
zić liderka tabel 2019 r, Gabriela 
Torba ze Stali Mielec, ale ta z ko‑
lei nie wytrzymała psychicznie 
i zajęła 5. miejsce.

Konkurs w Raciborzu zaczął się 
jednak od udanego skoku Naza‑
rowicz, która zaliczyła 12,36 cm. 
Karina w swoim pierwszym sko‑
ku osiągnęła 12,02.

– Potem zamiast skorygować 
technikę, postawiła na rozwią‑
zania siłowe – twierdzi trener 
Przybycin. – W kolejnych pró‑
bach wyraźnie zwalniała przed 
belką, koncentrując się na odbi‑
ciu. Rozmawiałem z nią w cza‑
sie konkursu, twierdziła, że fi‑
zycznie czuje się bardzo dobrze. 
Zawody pewnie potoczyły by się 
inaczej, gdyby Karina nie spaliła 
drugiego skoku. Był dobry, dale‑
ki… W ogóle poziom rywaliza‑
cji nie był wysoki. Karina zdobyła 
brąz wynikiem 12,08, Nazarowicz 
miała 12,36, a Kwiecień – 12,28. 
Szkoda. Wynik Kariny z ubie‑
głego roku – 12,39 – dawał jej 
w tej sytuacji złoty medal. I choć 
czuję pewien niedosyt, Karina 
zdobyła drugi w tym roku me‑
dal mistrzostw Polski, bo po‑
przedni wywalczyła w hali. War‑

to też zwrócić uwagę na fakt, iż 
jest najbardziej utytułowaną za‑
wodniczką w historii lekkoatle‑
tycznej sekcji MOSM. Od daw‑
na ma jednak problem z redukcją 
masy ciała. Przydałaby się jej po‑
moc dietetyka, ale klubu MOSM 
na to nie stać. Być może gdy‑
by otrzymała stypendium miej‑
skie za wyniki za rok 2018, było 
by ją stać na opłacenie specjali‑
sty (miała stypendium UM za rok 
2017). Niestety, Karina nie dosta‑
ła stypendium miejskiego, choć w 
2018 r zdobyła medal mistrzostw 
Polski juniorek...

Jednym z celów Kariny w tym 
sezonie jest poprawienie rekor‑
du Śląska juniorek, który wynosi 
12,69 m. Teraz ma w planie start 
w sierpniowych mistrzostwach 
Polski PZLA. Dodajmy, iż Ka‑
rina jest kadrze Polski juniorek, 
ukończyła LO nr 3 w Tychach, te‑
raz zamierza studiować na kato‑
wickiej AWF.

Oliwia Ślusarczyk natomiast 
pojechała do Poznania na Ogól‑
nopolską Olimpiadę Młodzieży 
(mistrzostwa Polski juniorek mł. 
U‑18). W skoku w dal zanotowała 
drugi wynik w Polsce, co dawało 
nadzieje na medal. Zawodnicz‑
ka MOSM jest zresztą brązową 
medalistką tegorocznych halo‑
wych MP. Niedawno otrzyma‑
ła zaproszenie do reprezentacji 
Polski na wyjazd na mecz mię‑
dzynarodowy do Kijowa ale nie 
pojechała, bo nie miała ważne‑
go paszportu.

– Dzięki zaangażowaniu rodzi‑
ców, przygotowania Oliwii do im‑
prezy przebiegały wręcz mode‑
lowo – dodaje trener Bogdan 
Przybycin. – Był lekarz, fizjotera‑
peuta, dietetyk, masażysta, zabra‑
kło jedynie psychologa. W elimi‑
nacjach Oliwia spisała się bardzo 
dobrze i choć była stremowana, 
zaliczyła kwalifikacje w pierw‑
szym skoku. Podczas finału na‑
tomiast zanotowała słabszy wynik 
– 5,22 m, w drugiej próbie było 
jeszcze gorzej – oddała skok prak‑
tycznie bez odbicia, a trzeci – spa‑
liła. Wynik nie wystarczył na fina‑
łową ósemkę i Oliwia skończyła 
zawody na 10 miejscu. A do me‑
dalu wystarczyło zaliczyć 5,51 m 
i ten wynik Oliwia osiągała wie‑
lokrotnie w tym sezonie.

W zawodach w Poznaniu wy‑
startowały również dwie biegacz‑
ki MOSM, podopieczne trenera 
Józefa Gawliny. Obie startowały 
na 3 km – Karolina Kozik zaję‑
ła 15. miejsce, a Weronika Niem‑
czyk – 22. lS ●

piŁkarzE GkS 
tychy zakończyli 
zGrupowaniE 
w GrodziSku 
wiElkopolSkiM. oStatni 
dziEń przynióSŁ 
dwiE Gry kontrolnE 
z wyMaGającyMi 
rywalaMi z pko 
EkStraklaSy – lEchEM 
poznań i wiSŁą 
pŁock. oba tySzaniE 
przEGrali.

W spotkaniu z Lechem GKS już 
do przerwy przegrywał 0:3, a zna‑
komitą dyspozycją strzelecką po‑
pisał się Rosjanin Timur Żamalet‑
dinow, który zdobył klasycznego 
hat‑tricka. Grający w odmłodzo‑
nym składzie GKS odpowiedział 
jedną bramką – kapitalne zagranie 
Jakuba Piątka wykorzystał w 80. 
minucie francuski napastnik Mat‑
hieu Scalet.
lech POZNań – gKs tychy 
3:1 (3:0).

gKs tychy: Igaz (63’ Odyjew‑
ski) – Mańka (46’ Szeliga), Pań‑
kowski, Sołowiej, Szołtys – Połap 
(63’ Staniucha), Piątek, Laskoś, 
Szumilas, Fadecki – Kasprzyk 
(46’ Scalet).

W meczu z Wisłą Płock druży‑
na Ryszarda Tarasiewicza również 
musiała odrabiać straty – prze‑
grywała do przerwy 0:2, po go‑
lach Alana Urygi i Ricardinho, 
który pokonał Konrada Jałochę 
z rzutu karnego. Jednak drugą 
połowę tyszanie rozpoczęli z im‑
petem i po 11 minutach dopro‑
wadzili do wyrównania. W 53. 
minucie, po indywidualnej akcji 
kontaktową bramkę zdobył Seba‑
stian Steblecki, a trzy minuty póź‑
niej ze strzelonego gola cieszył się 
Mateusz Piątkowski. Ostatnie sło‑
wo należało do Wisły. W 70. min. 
podwyższył Alen Stevanovic, a wy‑
nik meczu ustalił z karnego Olaf 
Nowak. Od 79 min. tyszanie grali 
w 10, bo Steblecki otrzymał czer‑
woną kartkę (za 2 żółte).

gKs tychy – Wisła PłOcK 
2:4 (0:2). Bramki: Steblecki i Piąt‑
kowski.
gKs tychy: Jałocha – Mańka 
(46’ Szeliga), Biernat, Kowalczyk, 
Kallaste – Piątek (46, Biegański), 
14. Kristo, 31. Daniel, 8. Grzesz‑
czyk, Steblecki – Piątkowski.

Piłkarze wracają do zajęć 
na własnych obiektach i w planach 
mają do rozegrania jeszcze jeden 
mecz kontrolny – 20.07 z Sandecją 
Nowy Sącz. Od kilku dni do sezonu 
przygotowuje się również rezerwa 
GKS pod wodzą Łukasza Kopczy‑
ka. W ekipie tej są m.in. zawodni‑
cy, którzy wrócili z wypożyczeń – 
Łukasz Krzczuk,, Marcin Grzybek, 
Damian Nieśmiałowski. Drużyna 
będzie trenowała cztery razy w ty‑
godniu, ma za sobą pierwszy mecz 
sparingowy – w sobotę GKS II po‑
konał 3:1 RKS Grodziec.

Przypomnijmy – I liga startuje 
27.07 (Radomiak Radom – GKS 
Tychy), a IV liga – 10.08 (Podbe‑
skidzie II – GKS II). lS

sparingoWe porażki
na zakończEniE ZGRuPOWANIA

MistrzoWska 
seria kariny
jEdnyM z cElów kariny SofińSkiEj w tyM SEzoniE JEST POPRAWIENIE REKORDu 
ŚLąSKA JuNIOREK, KTóRy WyNOSI 12,69 M.
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Podczas mistrzostw Polski w Raciborzu Karina 
sofińska zdobyła brąz wynikiem 12,08 m.

Karina sofińska ma w swojej 
kolekcji pięć medali MP.
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d jak alojzy deja
W latach 70. BarWy gKs-u tychy rePreZeNtOWał Pił-
KarZ, Który miał Za sOBą grę W fiNale eurOPejsKich 
rOZgryWeK PucharOWych. KtO jesZcZe Pamięta alOj-
ZegO Deję?

Deja był wychowankiem Jedności Michałkowice, a w 1967 roku 
– jako 18-latek – trafił do wielkiego Górnika Zabrze. Szybko 
stał się ważnym zawodnikiem naszpikowanego gwiazdami 
zespołu. Grał w lidze i europejskich pucharach, w których Gór-
nik odnosił coraz większe sukcesy. Zabrzanie w linii pomocy 
miał takie gwiazdy, jak Zygfryd Szołtysik, Alfred Olek czy Erwin 
Wilczek, więc początkowo dla młokosa nie zawsze znajdowało 
sie miejsce w wyjściowej „11”. W 1970 roku w finale Pucharu 
Europy Zdobywców Pucharów Deja przeciwko Manchesterowi 
City wszedł na boisko dopiero w 86. minucie i nie odmienił już 
losów meczu, który zakończył się wygraną rywali 2:1.
Porażki z Manchesterem nie mógł odżałować Eryk Wyra, ów-
czesny prezes Górnika. – Ten puchar to my już mieliśmy prawie 
w kieszeni. Popełniłem błąd i pozwoliłem zawodnikom zabrać 
ze sobą do Wiednia żony. Gonitwy po sklepach tak ich wymę-
czyły, że na boisku byli cieniem zespołu. Nim się zorientowali, 
było 0:2 – opowiadał mi kiedyś legendarny prezes Górnika, 
który zmarł w 2005 roku.
Deja był bardzo dobrze wyszkolony technicznie, potrafił świet-
nie rozgrywać piłkę, a jego specjalnością były długie, kilku-
dziesięciometrowe podania. Miał niezły strzał, w 205 meczach 
strzelił dla Górnika 34 gole. Za jego czasów Górnik kolekcjo-
nował tytuły mistrza kraju i Puchary Polski, przyciągał przed 
telewizory miliony kibiców, którzy kibicowali mu w grach 
z Manchesterami, Romą, Dynamem Kijow czy Lewskim Sofia. 
Niezwykle popularny wtedy zespół „Skaldowie” nagrał nawet 
piosenkę o piłkarzach z Zabrza, wymieniając w niej nazwiska 
połowy druzyny.
„by Lubański miał na bramkę zryw szatański
żeby Zyga z piłką zwijał się jak fryga
żeby Florek nie dał sobie wchodzić w korek
żeby Kostka najtrudniejszym strzałom sprostał
by Latocha wiedział, za co się go kocha
żeby Olek był bożyszczem wszystkich Polek
by z Oślizłą każdy atak się rozgryzło”
Deja do piosenki się nie załapał, może autorom tekstu zabrakło 
odpowiedniego rymu...
Co przeszkodziło zdolnemu piłkarzowi w zrobieniu większej 
kariery? O ile często grał w juniorskich i młodzieżowych re-
prezentacjach Polski, to w seniorskiej nie doczekał się nawet 
debiutu. W takich sytuacjach mówi się zwykle, że przeszkodą 
jest słaba psychika, może brak pewności siebie albo niespor-
towe prowadzenie się. u Dei wszystkiego tego było po tro-
chu, na dodatek w 1976 roku podczas zimowego sparingu 
w Rumunii przytrafiła mu się groźna kontuzja, po której nie 
wrócił już do wcześniejszej formy. Górnik też już wtedy nie 
był tak silny, jak dawniej, więc bez większego żalu pożegnał 
się z Deją. W 1977 roku 28-letni piłkarz trafił do II-ligowego 
GKS-u Tychy, który dopiero co spadł z ekstraklasy. Pamiętam, 
że ten – teoretycznie znaczący – transfer nie zrobił na tyskich 
kibicach większego wrażenia. Chyba potraktowaliśmy Deję 
jak spadającą gwiazdę.
Deja grał w GKS-ie Tychy przez dwa sezony, w tym czasie na-
szej drużynie nie udało się wywalczyć awansu do I ligi. Naj-
pierw od GKS lepsze okazały się GKS Katowice (awans) i Górnik 
Wałbrzych, a w kolejnym sezonie tyszan wyprzedziły Górnik 
Zabrze (awans) i Star Starachowice.
Skrzydłowy GKS-u Kazimierz Szachnitowski zapamiętał Deję 
z jak najlepszej strony. – Alojz to był super piłkarz. Można się 
było od niego wiele nauczyć. Przyszedł do nas z wielkiego 
Górnika, ale nie dawał tego odczuć. Normalny, fajny kolega – 
wspomina Szachnitowski.
Deja nie okazał się jednak w Tychach zawodnikiem, który 
na boisku robi różnicę. Raczej wtopił się w coraz bardziej domi-
nującą w zespole przeciętność. Nikt więc specjalnie nie żałował 
– ani w klubie, ani na widowni – gdy w 1979 roku Deja przeniósł 
się do III-ligowej Walki Makoszowy. Tam pograł jeszcze trochę 
i zakończył karierę. W 1991 roku piłkarskie środowisko obiegła 
szokująca wiadomość, że znany niegdyś polski piłkarz popełnił 
samobójstwo. Alojzy Deja miał zaledwie 42 lata.
piotr zawadzki, tySka GalEria Sportu ●
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Kadra GKs-u Tychy na sezon 1978/79. Czwarty od 
prawej w górnym rzędzie Alojzy Deja

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

zawodnik ccc tEaM 
patryk StoSz, druGi 
kolarz zakończonEGo 
przEd kilkoMa dniaMi 
wyściGu Solidarności 
i oliMpijczyków okazaŁ 
Się bEzkonkurEncyjny 
podczaS 17. Edycji 
tySkiEGo krytEriuM 
fiata. zawody 
tE zaliczanE 
Są do punktacji 
MiStrzoStw polSki.

Po raz pierwszy podczas kry‑
terium zabrakło jego głównego 
organizatora, dyrektora wyścigu 
Zygmunta Hanusika. Dzień przed 
zawodami były znakomity kolarz 
uległ kontuzji.

– Dopadł mnie pech – jecha‑
łem na „góralu”, przewróciłem się 
i wylądowałem w szpitalu – po‑
wiedział. – Na szczęście okazało 
się, że niczego nie złamałem, choć 
obojczyk i biodro bolą i to bar‑
dzo. Wróciłem do domu, ale je‑
stem tak potłuczony, że nie mogę 
przyjechać na imprezę. Ale myślę, 
że wszystko się uda, bo zostawi‑
łem ją w dobrych rękach...

Funkcji dyrektora imprezy 
podjął się Jan Cofała, któremu 
pomogli pracownicy MOSiR, ty‑
scy policjanci i jak zwykle spraw‑
nie działająca ekipa sędziowska. 
Wszystko przebiegło bez zastrze‑
żeń, zawiodła tylko aura, bo choć 
kryterium zaczęło się w słońcu, 
podczas wyścigu elity i orlików Ty‑
chy nawiedziła prawdziwa ulewa. 
Dlatego sędziowie zadecydowali 
o skróceniu trasy o 3 okrążenia 
i ostatecznie kolarze elity przeje‑
chali 18 okrążeń – 36 km, ze śred‑
nią prędkością 44 km/godz).

Imprezę tradycyjnie rozegra‑
no na ul. Sikorskiego. Frekwencja 
dopisała przede wszystkim w gru‑
pach młodzieżowych, w których 
startowało około 140 zawodni‑
czek i zawodników. Peleton elity 
i orlików natomiast liczył 25 kola‑
rzy, z kolei w elicie pań i juniorek 
łącznie startowało 12 zawodni‑
czek. W sumie na liście starto‑
wej kryterium pojawiło się 180 
nazwisk, przyjechali także także 
kolarze z Czech i Białorusi. Tychy 
reprezentował w kat. orlików Szy‑
mon Szpiech z Czułowianki, ale 
nie ukończył kryterium.

Jak zwykle kibice czeka‑
li na ostatni wyścig kryterium 
– elitę i orlików, wśród których 
nie brakowało zawodników czo‑
łowych polskich klubów. Po kil‑
ku okrążeniach odjechał Dawid 
Kloc z Pogoni Puławy, ale gru‑
pa szybko uporała się z ucieczką. 
Jednak atak trójki zawodników 

– Patryka Stosza, Norberta Ba‑
naszka i Łukasza Michalskiego – 
miał decydujące znaczenie dla lo‑
sów kryterium. Solidnie wspólnie 
pracowali, cały czas powiększa‑
jąc przewagę, która w końcu po‑
większyła się do prawie 50 minut. 
I oczywiście zbierali także punkty 
do kryterium nie dając szans ry‑
walom. Jak się okazało, w uciecz‑
ce nie przeszkodziła im także ule‑
wa, choć z grupy raz po raz ktoś 
próbował odjechać, nikt nie do‑
gonił śmiałków.

Najlepiej w kryterium punk‑
tował Stosz, który doskonale zna 
tyską trasę, bo startował już tutaj 
po raz czwarty.

– Przed kilku laty wygrałem 
kryterium w kategorii młodzie‑
żowej, potem w elicie – powie‑
dział. – W ubiegłym roku byłem 
drugi, a zwyciężył mój kolega 
z ekipy CCC. Jechało mi się dzi‑
siaj bardzo dobrze, kiedy zabra‑
liśmy się w ucieczce, wiedziałem, 
że mamy szanse wygrać. Deszcz 
mi nie przeszkadza, bo lubię jeź‑
dzić w deszczu. Czuję się wtedy 
silniejszy. W tym roku starto‑
wałem już w kilku wieloetapów‑
kach, m.in. w Turcji, Chorwacji, 
Włoszech i rzecz jasna w Pol‑
sce. Byłem 9. w wyścigu Bałtyk 
– Karkonosze, drugi w wyścigu 
Solidarności i Olimpijczyków. 
A najbliższe starty to dwa klasy‑
ki na Węgry, potem Dookoła Ma‑
zowsza i wyścig w Czechach.

W elicie pań dwa pierwsze 
miejsca wywalczyły zawodnicz‑
ki z zagranicy. Wygrała 19‑letnia 
Białorusinka Anhelina Kraska, 
6. zawodniczka mistrzostw Bia‑
łorusi ze startu wspólnego przed 
Kateriną Mudrikovą, która pod‑

czas mistrzostw Czech w jeździe 
indywidualnej na czas była 4. 
Na najniższym stopniu podium 
stanęła Małgorzata Dąbrowska, 
mistrzyni Polski juniorek sprzed 
dwóch lat.
elita i OrliKi: 1. Patryk Stosz 
(CCC Team) 25 pkt, 2. Norbert 
Banaszek (Hurom) 15, 3. Łukasz 
Michalski (Stal Grudziądz) 10, 4. 
Damian Bieniek (Chrobry Gło‑
gów) 4, 5. Adrian Honkisz (War‑
mińsko‑Mazurski KS) 2, 6. Bar‑
tłomiej Zabłocki (Pogoń Puławy) 
2. Orlicy: 1. Banaszek, 2. Michal‑
ski, 3. Bieniek;
elita, juNiOrKi: 1. Anhelina 
Krasko (Białoruś) 16, 2. Kateri‑
na Mudrikova (Stara Ves) 11, 3. 
Małgorzata Dąbrowska (Atom 
Dzierżoniów) 8. Juniorki: 1. Dą‑
browska, 2. Karolina Stępień (Beł‑
chatów), 3. Sylwia Kulczyk (Gru‑
dziądz);
juNiOrZy: 1. Tobiasz Zaremba 
(KKS Gostyń) 10, 2. Daniel Po‑
niatowski (Jelcz Laskowice) 8, 

3. Radosław Lewandowski (Stal 
Grudziądz) 6;
juNiOrKi młODsZe i młO-
DZicZKi: 1. Emilia Staniek (Fe‑
niks Rydułtowy) 6, 2. Julia Dą‑
browska (Ziemia Opolska) 5, 3. 
Marta Marek (Kolejarz Często‑
chowa) 5. Młodziczki: 1. Staniek, 
2. Marek, 3. Larysa Kolańczyk 
(Rydułtowy);
juNiOrZy młODsi: 1. Mikołaj 
Szulik (Avatar) 18, 2. Błażej Li‑
mański (KK Żory) 9, 3. Tomasz 
Andrzejak (KS Gostyń) 8;
młODZicy: 1. Patryk Struczak 
(KS Gostyń) 10, 2. Filip Grusz‑
czyński (Grupa Kolarska Gliwi‑
ce) 6, 3. Krzysztof Szewc (Grupa 
Kolarska Gliwice) 2.
ŻaKiNi: 1. Milena Tokarska (Błę‑
kitni Koziegłowy), 2. Adrianna 
Byra (KS Gostyń), 3. Marketa 
Huracowa (CK Petrvald);
Żacy: 1. Michał Pilarek (Ven‑
to Group), 2. Jakub Sasin (Stara 
Ves), 3. Bartosz Łyżwa (Krupiński 
Suszec). ●

patryk stosz W gŁóWnej roli
tySkiE krytEriuM fiata: hANuSIK KONTuZJOWANy, ALE KOLARZE JEChALI

W elicie kobiet na najwyższym podium stanęła Anhelina Krasko. 
Z lewej Katerina Mudrikowa, a z prawej Małgorzata Dąbrowska.

sobotnie kryterium rozpoczęło się w słońcu 
a zakończyło w strugach deszczu.

Najlepsza trójka Tyskiego Kryterium Asów. Prowadzi Norbert Banaszek, który zajął drugie 
miejsce, za nim zwycięzca Partyk stosz i Łukasz Michalski – trzeci zawodnik wyścigu.

Podczas tegorocznej imprezy zawodniczki i zawodnicy 
rywalizowali w kilkunastu kategoriach wiekowych.
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dlaczego nosiŁa czarne suknie?
hO! hO! tO Był suKces, O jaKim młODa, 
NieOPierZONa artystKa – Olga BOZNań-
sKa – mOgła WcZeśNiej tylKO ZamarZyć. 
a jeDNaK stałO się. sPełNiłO. jej OBraZ 
„POrtret męŻcZyZNy” trafił Na Orga-
NiZOWaNą PrZeZ mONachijsKi ZWiąZeK 
artystóW i PrZyjaciół sZtuKi „KuNst-
vereiN” WystaWę. Na reaKcję Nie trZeBa 
ByłO DługO cZeKać, BOWiem KilKa DNi 
PóźNiej W „KurierZe BaWarsKim” uKaZa-
ła się DruZgOcąca KrytyKa. cO cieKaWe, 
OstrZe DZieNNiKarsKiegO Pióra Nie ByłO 
WymierZONe W artystKę, ale W mODe-
la uWiecZNiONegO Na OBraZie – Paula 
NaueNa.

kaleka cywilizacji
„W głównej sali wystawowej, na przedniej ścia‑
nie, wisi wcale nieźle namalowany portret męski. 
Młody człowiek, który nie miał nic z życia, bo żył 
zbyt intensywnie, i życia nie zna, bo żyje w sosie 
własnego światka – krótko mówiąc jest jednym 
z owych kalek cywilizacji, tych o wychudłych twa‑
rzach, rzadkich włosach, zamglonych oczach i cien‑
kich nosach, którzy głoszą fin de siecle, nic przy 
tym nie głosząc. Siedzi tak przed nami, skulony, 
zziębnięty, z podniesionym kołnierzem płaszcza, 
na jakiejś kanapie, a jego blada twarz, którą w ję‑
zyku kiczu i podlotków nazywa się «interesującą», 
tchnie nędzą naszych czasów”.

Jasnym było, że sportretowany przez Boznań‑
ską mężczyzna to nikt inny jak jej starszy kolega 
po pędzlu Paul Nauen. Malarz ten nie tylko two‑
rzył, ale też kształcił młode pokolenia artystów i był 
szczególnie lubiany przez swoich wychowanków. 
Uczył ich kreatywności, nowych trendów, świeżo‑
ści. Jego otwarte podejście nie do końca podobało 
się skostniałym akademikom. Stąd i złośliwy ar‑
tykuł. Zamieszczona na łamach gazety zniewaga, 
wymagała reakcji. Nauen wniósł pozew do sądu 
i na wokandę trafiła sprawa o zniesławienie.

i cóż, że wygrał
Dziennikarze, którzy poużywali sobie na malarzu, 
byli wielce zaskoczeni i oburzeni wyrokiem. Sędzia 
nałożył na nich grzywnę i nakazał publicznie prze‑
prosić artystę. Czas pokazał, że kara i tak była zbyt 
niska, wszak do dziś w licznych publikacjach na te‑
mat obrazu pokutuje krzywdzące przeświadczenie 
o malarzu. Nauena przedstawia się jako „pewnego 
siebie, swojej wartości i urody artystę, który w swo‑
bodnej pozie dekadenta schyłku XIX wieku zasiadł 
na kanapie”. W rzeczywistości był on: „powściągli‑
wym hamburczykiem o szlachetnym charakterze, 

znakomitym malarzem portretów. Ze swoimi umie‑
jętnościami powinien był zajść dużo dalej aniżeli 
do tego, do czego doszedł. Przepychać się jednak 
nie umiał. Jego natura była zbyt delikatna i wrażliwa, 
on sam był właściwie też zbyt krytycznie nastawiony 
do siebie samego. Wszystkie te opory powodowały, 
że coraz bardziej zamykał się w sobie”.

on ją, ona jego
Skandal z portretem w roli głównej sprawił, 
że w środowisku coraz częściej plotkowano o rze‑
komym romansie Nauena i nieśmiałej malarki Olgi 

Boznańskiej, autorki obrazu. Z wypie‑
kami plotkowano o rodzącym się po‑
między tą dwójką uczuciu. Podobno 
malarz był tak oczarowany talentem 
Boznańskiej, że to on – jako pierw‑
szy – zaproponował jej, by mu pozo‑
wała. Dziewczyna zgodziła się, czego 
świadectwem jest dziś jedynie stara 
fotografia. Nauen nie był zadowolo‑
ny z obrazu i postanowił go znisz‑
czyć. Niedługo potem role odwróci‑
ły się i to on został modelem Olgi. 
„Pamiętam, to było w środę. Deszcz 
mżył. Taki kapuśniaczek monachijski 
– opowiadała malarka. – Otwierają 
się drzwi i wchodzi z poniesionym 
kołnierzem wykwintny Nauen. To był 
mój obraz! Niech pan tak zostanie! 
Posadziłam go na kanapie w kwiaty, 
włożyłam mu do ręki filiżankę, i za‑
częłam malować”.

ostatnia biała suknia
Niestety, historia romantycznej mi‑
łości Olgi i Paula ma tragiczny finał, 
przy czym sprawa ta nie jest ani jas‑
na, ani pewna. Wśród wtajemniczo‑
nych osób krążyła wersja jakoby para 
miała się pobrać. Wszystko było już 

przygotowane, łącznie z białą suknią, która czekała 
w szafie przyszłej panny młodej. Warto tu dodać, 
że w monachijskim okresie Boznańska ubierała 
się bardzo strojnie i zgodnie z najnowszą modą. 
Wszystko zmieniło się w jednej chwili. Nauen nag‑
le umarł. Od tego czasu artystka nosiła już tylko 
archaiczne, czarne suknie, a włosy upinała w sta‑
roświecki kok. Ten ekscentryczny styl jedni przy‑
pisują dziwactwu, inni gratulują malarce świetnie 
wykreowanego medialnego wizerunku, a w istocie 
ta asceza mogła być symbolicznym wyrazem głę‑
bokiej miłości. aGniESzka kijaS ●

daWno temu W Sztuce (157)

rak 21.vi – 22.vii
W dalszym ciągu szczęście będzie Ci sprzyjać. 
To dobry moment na deklaracje uczuciowe 
dotyczące bliskiej sercu osoby.

lEw 23.vii – 22.viii
Zadbaj o relacje ze Strzelcem. Twoje pomysły nie 
wzbudzają niestety jego aprobaty, a będzie Ci 
niezwykle potrzebna w nadchodzących dniach.

panna 23.viii – 22.ix
Wszystko układa się po Twojej myśli. 
Nadchodzące dni nie powinny przynieść żadnych 
przełomowych wiadomości.

waGa 23.ix – 23.x
W pracy nadchodzą wyjątkowo trudne dni. Przed 
Tobą ważny sprawdzian umiejętności. Dobrze się 
do niego przygotuj.

Skorpion 24.x – 21.xi
Gwiazdy wróżą pomyślność w sprawach natury 
finansowej. bądź jednak ostrożny, nie powinieneś 
teraz być zbyt rozrzutny.

StrzElEc 22.xi – 21.xii
Każdy ma prawo do odrobiny relaksu. Nie 
szukaj sobie zajęć na siłę, pomyśl lepiej, jak 
zregenerować zmęczony organizm.

koziorożEc 22.xii – 19.i
Powoli powinieneś zacząć myśleć o wyjeździe. 
Dobrze jest zrobić listę spraw do załatwienia, 
unikniesz niepotrzebnych nerwów.

wodnik 20.i – 18.ii
bądź bardziej romantyczny. ukochana osoba 
czuje się zaniedbywana. To może w niedługim 
czasie źle odbić się na Waszym związku.

ryby 19.ii – 20.iii
bliscy są wobec Ciebie wyjątkowo wyrozumiali, 
ale pamiętaj, im także może któregoś dnia 
skończyć się cierpliwość.

baran 21.iii – 20.iv
Sprawy natury zdrowotnej mogą w nadchodzących 
dniach pokrzyżować Twoje plany. Nie denerwuj się 
jednak, pamiętaj, co się odwlecze...

byk 21.iv – 21.v
Możesz liczyć na wsparcie ze strony szefa. 
To dobra wiadomość. Przygotuj się jednak na to, 
że współpracownicy nie będą dla Ciebie tak życzliwi.

bliŹnięta 22.v – 20.vi
Czy naprawdę o wszystkim pamiętałeś? Przejrzyj 
kalendarz, nie jest wykluczone, że jednak 
umknęła Ci jakaś ważna data...
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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 607:
KrOPla WODy Dla OchłODy.

Namalowany przez Olgę Boznańską „Portret mężczyzny”, 
znany dzisiaj jako „Portret Paula Nauena”.

Początkowo to Nauen portretował 
Boznańską. Niestety, obraz zniszczył. 
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