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w imieniu św Krzysztofa
W najbliższą niedzielę właściciele aut tradycyjnie  
będą w Tychach święcić swoje pojazdy.

wiele twarzy fotografii
W siedzibie MCK Tyskie Towarzystwo 
Fotograficzne zorganizowało branżowy piknik.

Jaki będzie ten sezon?
W tym tygodniu ruszają rozgrywki piłkarskiej I ligi.  
W tym numerze „skarb kibica” GKS Tychy.3 8-9  12

bezpŁatny 
tysKi 
tygodniK
MieJsKi

nr 30/609

miasto dobrze przygotowało się do wymuszonej reformą edukacji rekrutacji do szkół średnich podwójnego rocznika uczniów.
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USŁUGI POGRZEBOWE
KOMPLEKSOWO • PROFESJONALNIE • TANIO

Wartogłowiec

„CALIA”

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

Tychy Wartogłowiec, ul. Cmentarna 21

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIE POGRZEBU - ZASIŁEK ZUS ROZLICZAMY I WYPŁACAMY NA MIEJSCU

NAGROBKI 
DUŻY WYBÓR

• POGRZEBY TRADYCYJNE
• KREMACJE 550 ZŁ

• EKSHUMACJE
• KOPANIE GROBÓW

• ROZBIÓRKI NAGROBKÓW
• PRZEWOZY ZMARŁYCH

• WŁASNE 
CHŁODNIE

reklama

KroniKa policyJna

kondolencje ◆ POD kONiec cZeRWca 
POlicjaNci OtRZymali 
ZgłOSZeNie O kRaDZieży 
kOmPReSORóW klimatyzacji 
samochodowej z jednej z tyskich 
firm. Okazało się, że to 23-letni 
pracownik okradał swojego pra-
codawcę i wystawił łup na aukcji 
internetowej. Śledczy odzyskali 
cztery elementy części samocho-
dowych, o łącznej wartości około 
1.600 złotych. Grozi mu kara po-
zbawienia wolności do lat pięciu.
◆ FuNkcjONaRiuSZe kmP 
ZatRZymali mężcZyZNę, 
któRy POSiaDał PRZy SOBie 
śRODki ODuRZające. Podczas 
kontroli osobistej policjanci zna-
leźli przy nim amfetaminę, z któ-
rej można było przygotować 45 
działek dilerskich i kilka tabletek 
ekstazy. 26-letni tyszanin, pró-
bując się ratować, chciał wręczyć 
policjantom 100 złotych łapów-
ki, czym pogorszył swoją sytuację, 
bo za próbę przekupienia funkcjo-
nariusza grozi do 10 lat pozbawie-
nia wolności.
◆ DO tySkiej kOmeNDy 
ZgłOSił Się mężcZyZNa, 
który poinformował dyżurnego, 
że podczas jego prawie dwumie-
sięcznej nieobecności w miejscu 
zamieszkania, ukradziono mu 
samochód wraz z kluczykami. 
Zgłaszający poinformował rów-
nież, że pojazd został skradziony 
przez znanego mu mężczyznę, 
który teraz chce sprzedać auto. 
Policjanci odnaleźli skradziony 
samochód na jednym z niestrze-
żonych parkingów i zatrzyma-
li złodzieja – był poszukiwany 
i ukrywał się przed wymiarem 
sprawiedliwości. Okazało się, 
że jest to 23-letni mieszkaniec 
Tychów, który był już notowany 
za kradzieże. Przedstawiono mu 

zarzut kradzieży w tzw. recydy-
wie – prokurator złożył wniosek 
o 14 miesięcy bezwzględnej kary 
pozbawienia wolności.
◆ tyScy POlicjaNci ZatRZy-
mali 50-letNią kOBietę, 
która posiadała papierosy, tytoń 
i alkohol bez wymaganych zna-
ków skarbowych akcyzy. Łącznie 
zabezpieczono ponad 54 tysiące 
sztuk papierosów, niemal 26 kg 
tytoniu oraz 84 butelki napojów 
spirytusowych niewiadomego po-
chodzenia. Gdyby zabezpieczony 
towar trafił do sprzedaży, Skarb 
Państwa poniósłby straty w wy-
sokości ponad 72 tys. zł. Zgodnie 
z Kodeksem Karnym Skarbowym, 
kobiecie grożą nawet 3 lata więzie-
nia i wysoka grzywna.
◆ 10.07, Ok. gODZ. 8:45 
Na SkRZyżOWaNiu ul. mikO-
łOWSkiej Z ul. BuRSchegO, 
kierowca pojazdu ciężarowego 
o nieznanych nr rejestracyjnych, 
wykonując manewr zmiany pasa 
ruchu z lewego na prawy, naje-
chał na fiata seicento o nr reje-
stracyjnym ST94..., znajdujący się 
na prawym pasie ruchu w kierun-
ku Mikołowa. Osoby posiadające 
jakiekolwiek informacje na temat 
zdarzenia, proszone są o pilny 
kontakt telefoniczny lub osobisty 
z Zespołem ds. Wykroczeń KMP 
w Tychach, al. Bielska 46, pokój 
nr 33, tel. 3256-367 lub 3256-296. 
Z kolei 14.07 w godz. 13-14.30 
na parkingu przy ul. Słonecz-
nej (parking wewnętrzny, wjazd 
od ul. Bema) kierowca nieustalo-
nego samochodu najechał na za-
parkowanego fiata marea o nr rej. 
ST 39..., po czym odjechał z miej-
sca zdarzenia. Osoby posiadające 
jakiekolwiek informacje proszone 
są o kontakt z KMP w Tychach – 
pokój nr 37, tel. 3256-296. ls ●

W minionym tygodniu pożegnano wybitnego pedagoga 
Andrzeja Balcarczyka.

Ostatnia drOga 
dyrektOra
Rodzina, przedstawiciele władz Tychów, obecni i byli nauczyciele 
I Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego oraz ucznio-
wie i absolwenci pożegnali w miniony piątek długoletniego dyrek-
tora szkoły Andrzeja Balcarczyka, zmarłego w wieku 85 lat.

„Żegnamy wielkiego pedagoga, wybitnego nauczyciela, niezwy-
kle oddanego swej pracy. Odszedł wielki przyjaciel nas wszyst-
kich” – mówiła podczas uroczystości pogrzebowej Joanna Wojty-
nek, obecna dyrektor „Kruczka”. Podkreślała przy tym wyjątkowo 
wszechstronną wiedzę dyr. Balcarczyka, jego skromność, łagod-
ność i ogromną życzliwość dla młodzieży.

Andrzej Balcarczyk był dyrektorem I LO i Liceum Medyczne-
go w latach 1974-1990. Był wielokrotnie odznaczany i nagradza-
ny za swoją pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz działalność 
społeczną. Został pochowany na cmentarzu przy kościele pw. św. 
Marii Magdaleny w Tychach. ww
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Co roku wielu kierowców przy-
jeżdża do Tychów niemal z całego 
Śląska – m.in. z  Katowic, Miko-
łowa, Piekar Śląskich, Pszczyny, 
Gliwic i Zabrza. Kierowcy święcą 
swoje pojazdy, wierząc, że świę-
ty Krzysztof zapewni im bezpie-
czeństwo na drogach. Teren wo-
kół kościoła pod wezwaniem św. 
Krzysztofa zapełnia się nie tylko 
samochodami osobowymi, ale 
także motocyklami i rowerami. 
Dla tych ostatnich zaplanowano 
w tym roku specjalną uroczystość 
o godz. 16.15 (rowerami będzie 
można wjechać do kościoła). 

O godzinie 11:30, mszę świę-
tą w kościele świętego Krzysztofa 

przy ulicy Wyszyńskiego odprawi 
biskup pomocniczy archidiece-
zji katowickiej Grzegorz Olszew-
ski. Po mszy w intencji kierow-
ców (ok. 12.30-13.30) odbędzie 
się święcenie pojazdów. 

W związku ze świętem zostanie 
zamknięty ruch na ul. Wyszyń-
skiego od al. Niepodległości do 
ul. Edukacji; ul. Wyszyńskiego od 
al. Niepodległości do ul. Dąbrow-
skiego (bez ul. Dąbrowskiego); ul. 
Edukacji od ul. Filaretów do El-
fów (w przypadku większej ilości 
pojazdów do wyjazdu z parkingu 
przy Tesco), 

Kierowców chcących wziąć 
udział w uroczystościach i po-

święcić swoje samochody pro-
si się o umieszczenie za przed-
nią szybą lub wycieraczką białej 
kartki formatu A4. 

W związku z obchodami ruch 
dla autobusów zostanie zamknię-
ty od godz. 12.00 do 13.30. W 
związku z tym część linii autobu-
sowych i trolejbusowych będzie 
kursowała w wyżej wymienio-
nych godzinach po zmienionych 
trasach.

W przypadku wcześniejszego 
zakończenia święcenia pojazdów 
i wznowienia ruchu na zamknię-
tym odcinku, zostaną przywróco-
ne obowiązujące trasy przejazdu 
autobusów i trolejbusów. rU ●

sylwia witman
s.witman@twojetychy.pl

reKrUtacJa do szKóŁ 
ponadpodstawowych 
i ponadgiMnazJalnych, 
do KtóreJ przystąpiŁ 
podwóJny roczniK 
(absolwenci 
wygaszanych 
trzyletnich giMnazJów 
i ośMioletnich szKóŁ 
podstawowych) 
bUdziŁa wiele obaw, ale 
w tychach obyŁo się 
bez Katastrofy. nieMal 
wszyscy absolwenci 
dostali się do wybraneJ 
szKoŁy.

Szkoły opublikowały już listy za-
kwalifikowanych kandydatów. 
O miejsca w szkołach średnich 
w Tychach rywalizowało 2180 
osób. Rekrutacja zakończyła się 
oczekiwanym wynikiem – to zna-
czy zakwalifikowaniem do szko-
ły – dla 2134 z nich. Ale uwaga, 
zakwalifikowanie nie równa się 
jeszcze przyjęciu! Jutro (w środę, 
24 lipca) upływa termin, w któ-
rym wszyscy zakwalifikowani 
powinni potwierdzić swój wy-
bór, dostarczając oryginał świa-
dectwa ukończenia szkoły razem 

z zaświadczeniami o wynikach 
z egzaminu. Dopiero dzień póź-
niej szkoły opublikują listy przy-
jętych uczniów.

są jeszcze miejsca
Do żadnej z wybranych przez sie-
bie szkół nie zakwalifikowało się 
w Tychach 46 osób. – Uczniowie 
ci mogą śledzić strony interneto-
we szkół i Miejskiego Centrum 
Oświaty. Zdarza się, że ktoś nie 
doniesie dokumentów lub zdecy-
duje się jednak na inną placów-
kę i miejsce w wymarzonej szko-
le się zwalnia. Można też wybrać 
szkołę, w której są jeszcze wolne 
miejsca – mówi Krystyna Solarek 
z Miejskiego Centrum Oświaty 
w Tychach.

A są takie szkoły. Na absol-
wentów trzyletniego gimnazjum 
czeka jeszcze 115 miejsc, w tym 
9 w liceach ogólnokształcących, 
51 w technikach i 55 w szkołach 
branżowych. Z kolei dla absol-
wentów podstawówek jest jesz-
cze 108 wolnych miejsc, w tym 
22 w liceach, 42 w technikach 
i 44 w szkołach branżowych. 
Tak więc każdy z 46 absolwen-
tów, którzy nie zostali jeszcze ni-
gdzie zakwalifikowani, powinien 
znaleźć dla siebie satysfakcjonu-
jące go miejsce.

W Tychach nie doszło do ka-
tastrofy, z jaką mierzą się niektó-
re miasta w Polsce, ponieważ – 
jak mówi Maciej Gramatyka, 
zastępca prezydenta Tychów ds. 
społecznych – od dawna przy-
gotowywano się do rekrutacji. 
Zdaniem władz miasta, dzięki 
zaangażowaniu przede wszyst-
kim pracowników oświaty, dy-
rektorów i nauczycieli, udało się 
przeprowadzić ten trudny proces 
sprawnie.

– To był trudny rok dla oświa-
ty. Byliśmy świadomi, że proces 
rekrutacyjny będzie skompliko-
wany ze względu na podwójny 
rocznik, dlatego zaczęliśmy się 
do niej przygotowywać już kil-
ka miesięcy temu – mówi wice-
prezydent Maciej Gramatyka. – 
W uzgodnieniu z dyrektorami 
szkół zaplanowaliśmy 8 dodat-
kowych oddziałów dla kandy-
datów w trzech tyskich liceach, 
Technikum nr 2 i Technikum nr 
3 w Zespole Szkół nr 4.

Brak chętnych do zawodu
Z uwagi na podwójny rocznik, 
tyskie szkoły ponadpodstawo-
we i ponadgimnazjalne przyjmą 
w tym roku więcej uczniów i były 
na to przygotowane. W sumie 
utworzono 231 dodatkowych 

miejsc. Jak się okazuje, oferta 
niektórych placówek była nawet 
szersza niż zainteresowanie.

Jeden dodatkowy oddział dla 
uczniów po szkole podstawowej 
został utworzony w I LO, czte-
ry powstały w II LO (w tym 2 
dla kandydatów po gimnazjum 
i 2 dla uczniów po szkole pod-
stawowej). Jeden dodatkowy 
oddział dla uczniów po szko-
le podstawowej utworzyło też 
IV LO.

W Technikum nr 2 utworzo-
no dodatkowo po pół oddziału 
w zawodach: technik ekonomi-
sta i technik reklamy. Z uwagi 
na małą liczbę kandydatów, nie 
udało się natomiast uruchomić 
po jednym oddziale nowego za-
wodu technik rachunkowości, 
dla uczniów po szkole podsta-
wowej i gimnazjum.

W Zespole Szkół nr 4 w Tech-
nikum nr 3 powstał dodatkowy 
oddział w zawodzie technik in-
formatyk (dla uczniów po gim-
nazjum), ale w Szkole Branżowej 
I Stopnia nr 1, z uwagi na małą 
liczbę kandydatów, nie powstał 
oddział w zawodzie elektryk/
elektromechanik dla absolwen-
tów szkoły podstawowej i gim-
nazjum.

norwid najpopularniejszy
Jak wynika z danych MCO, naj-
popularniejszą, wybieraną naj-
częściej przez młodzież szkołą 
było II Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Integracyjnymi im. 
C.K. Norwida w Tychach. Na jed-
no miejsce w Norwidzie przy-

padało z wszystkich preferencji 
9,9 kandydatów, a z pierwszej pre-
ferencji – 1,8 chętnych. W innych 
popularnych placówkach układa-
ło się to następująco:
– w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Leona Kruczkowskiego o jed-
no wolne miejsce rywalizowało 
średnio z wszystkich preferencji 
5,7 osób, w tym z pierwszej pre-
ferencji 1,4 chętnych,
– w III Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Stanisława Wyspiańskie-
go na jedno miejsce przypadało 
odpowiednio 5,1 chętnych, w tym 
z pierwszej preferencji 1,1.
– w IV Liceum Ogólnokształcą-
cym (Zespół Szkół nr 1 im. Gu-
stawa Morcinka) o jedno miejsce 

z wszystkich preferencji ubiega-
ło się 5,1 chętnych w tym 1 chęt-
ny z pierwszej preferencji.

Wśród techników najwięcej 
chętnych było do Technikum 
nr 3 w Zespole Szkół nr 4 gdzie 
na jedno miejsce ubiegało się 
średnio 4,2 uczniów z wszyst-
kich preferencji (1 uczeń 
z pierwszej preferencji), a na-
stępnie Technikum nr 2 gdzie 
na jedno miejsce było 4,1 chęt-
nych z wszystkich preferencji 
(0,8 chętnych z pierwszej pre-
ferencji) i Technikum nr 5 w Ze-
spole Szkół nr 6, gdzie o jedno 
miejsce ubiegało się odpowied-
nio 3,7 uczniów (1,1 uczniów 
z pierwszej preferencji). ●

Podwójny rocznik już Po rekrutacji
są Jeszcze wolne MieJsca W SZKOłACh PONADGIMNAZJALNyCh I PONADPODSTAWOWyCh, ChOCIAż ZDECyDOWANA WIęKSZOŚć uCZNIóW DOSTAłA SIę Już DO WyBRANEJ PLACóWKI.

święcenie pojazdów z okazji dnia świętego Krzysztofa - patrona kierowców, to już tradycja. Jedna z 
największych takich uroczystości w Polsce w odbędzie się w najbliższą niedzielę  (28 lipca) w parafii pw. 
św. Krzysztofa w Tychach. 

W imieniu śW. krzysztOfa
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reklama

Nie tylko absolwenci podstawówek i gimnazjów musieli dobrze przygotować się do egzaminów. 
Także władze miasta musiały zdać egzamin, związany z rekrutacją podwójnego rocznika.
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kondolencje

silna osoBowoŚć

Na zdjęciu: dziewczęta z klasy XI c, w sławnych bluzkach 
w grochy. Hanka (już z krótszymi włosami) stoi za siedzącymi 

koleżankami. Fot. z archiwum autorki.

Drobna, niewielkiego wzrostu 
kobieta. Ci z nas, którzy mieli 
zaszczyt Ją poznać bliżej, wie-
dzieli, że Anna Kolny to kobie-
ta o bardzo silnej osobowości. 
Miała swoje zdanie, nigdy jed-
nak nikomu nie narzucała siłą 
swoich poglądów. Tak było za-
równo wtedy kiedy sprawowała 
funkcję wiceprezydenta Tychów 
jak i wtedy, gdy była kierowni-
kiem Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. A po drodze było też 
kilka lat pracy w Wyższej Szko-
le Zarządzania i Nauk Społecz-
nych. Każde z tych stanowisk 
wymagało nie tylko wiedzy, 

doświadczenia, ale też zdolno-
ści do kompromisu, szukania 
najlepszego rozwiązania. Anna 
Kolny przez te wszystkie lata, 
jakkolwiek by to nie brzmiało, 
decydowała o wielu sprawach. 
Każdy, kto miał chociażby odro-
binę władzy, wie jak łatwo może 
człowieka zwieść na drogi aro-
gancji, poczucia wszechwiedzy, 
czucia się lepszym. Anna Kolny 
nigdy nikomu nie dała odczuć, 
że zdanie czy pomysł drugie-
go się nie liczy. Nigdy przez te 
kilkanaście lat moje pracy jako 
dziennikarz w Tychach od ni-

kogo nie słyszałem złego zdania 
o Annie Kolny.

Ostatnie lata to Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Miałem za-
szczyt kilka razy wygłosić tam 
prelekcje dla tyszan. Kiedy za-
czynał się kolejny semestr, Anna 
Kolny dzwoniła. Zawsze z tym 
samym pytaniem: „Panie redak-
torze, czy mógłby pan w tym se-
mestrze wygłosić prelekcję? ”. 
Rozmowa była krótka, bo ogra-
niczaliśmy się do konkretów. 
I tak było przez te wszystkie lata. 
Anna Kolny była dumna z ty-
skiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. A było i jest z czego. 

To największy Uniwersytet tego 
typu w kraju. I jest to bez wąt-
pienia także Jej zasługa. Dzwo-
niła i informowała o wycieczce, 
plenerze, biesiadzie, badaniach 
lekarskich, o sympozjach, kon-
ferencjach. To Ona musiała 
tak ustawić terminarz różnych 
grup, zajęć, aby nie było koli-
zji. A obok ponad tysiąc ludzi, 
z roku na rok coraz większa 
grupa studentów. I coraz więcej 
grup tematycznych.

W tym wirze doskonale dawa-
ła sobie radę. Ileż to jednak roz-
mów trzeba było przeprowadzić 
tylko Ona jedna wiedziała…

Nie skarżyła się na choro-
bę. A wiedzieliśmy, że ostatni 
czas to coraz częstsze pobyty 
w szpitalu. Stamtąd też dzwo-
niła. Czuwała, zarządzała, kie-
rowała. Widywałem Ją niestety 
tylko z racji spotkań na UTW. 
I miałem wrażenie, że jest co-
raz drobniejsza. Coraz wolniej-
szy krok. Ale głos tak samo sil-
ny. Kiedy pytałem jak się czuje, 
mówiła: „A, tak sobie”. I ani sło-
wa więcej

Anna Kolny miała (co za strasz-
ne słowo – miała) poczucie hu-
moru, i autoironii. Autoironia 
to cecha ludzi inteligentnych. 

Miała dystans do siebie samej. 
To nie takie częste.

Anna Kolny zostawiła po so-
bie pamięć człowieka który lu-
bił innych.

Dopiero po Jej śmierci do-
wiedzieliśmy się, że swoją die-
tę jako radna przekazywała 
na cele dobroczynne. Niejeden 
radny by się tym chwalił. A Ona 
nie. Robiła swoje, po cichu, bez 
fanfar.

Dla mnie, kiedy ktoś mówi 
„Tychy”, jedno z pierwszych sko-
jarzeń to Uniwersytet Trzeciego 
Wieku – czyli Anna Kolny.
Jan MazUrKiewicz ●

we wrześniU 1964 
roKU MoJa Klasa 
Viii c rozpoczynaŁa 
naUKę w i lo iM. leona 
KrUczKowsKiego 
(wtedy Klasy licealne 
nUMerowano od Viii 
do Xi). w noweJ Klasie 
nie znaŁaM nieMal 
niKogo, ale w grUpie 
KoleżaneK od razU 
daŁy się zaUważyć dwie 
naJbardzieJ aKtywne 
w nawiązywaniU 
KontaKtów: grażyna 
i hanKa.

W dziewczęcej grupie Hankę 
wyróżniało także posiadanie 
wspaniałego warkocza o gru-
bych splotach. Tak okazałe-
go nie miała wówczas żadna 
inna uczennica „Kruczka”. Ha-
nia z warkoczem, jak się oka-
zało, była od nas o rok młod-

sza, bo poszła do szkoły jako 
sześciolatka. Nie przeszkadza-
ło to w ogóle w ustalaniu hie-
rarchii towarzyskich relacji – 
Hanka była zawsze w samym 
centrum, jako jedna z osób spa-
jających klasową społeczność. 
Na samym początku naszej 
edukacji, jeszcze we wrześniu, 
kiedy wybieraliśmy swoje „wła-
dze”, została obdarzona przez 
naszą wychowawczynię funkcją 
klasowego kronikarza. Pełniła 
ją przez całe cztery lata, rzetel-
nie opisując wszystkie zmiany 
w uczniowskim składzie, zmia-
ny wychowawców (tak się zło-
żyło, że w czasie czterech lice-
alnych lat mieliśmy ich troje), 
ale z największym zapałem rela-
cjonowała przebieg wycieczek. 
Te sprawozdania pełne są szcze-
gółów, czasem dramatycznych 
(jak np. zabłądzenie na gór-
skim szlaku), ale w większości 

zabawnych. Do tych ostatnich 
zaliczyć można opis sytuacji 
na stacji kolejowej w Wiśle, kie-
dy to inni pasażerowie, czekają-
cy na pociąg, odliczali kolejno 
wchodzące na peron dziewczę-
ta ubrane w bluzki w grochy. 
Takie właśnie postanowiła so-
bie uszyć żeńska połowa naszej 
klasy, od czasu do czasu poka-
zując się w takim rynsztunku 
także poza szkołą. Kapitalny 
jest opis studniówki, który 
przypomina, że w 1968 roku 
zabawa ta odbywała się w mu-
rach liceum i trwała do godzi-
ny 22.00.

Prowadzona przez Hankę 
kronika jest cennym dokumen-
tem opisującym życie uczniow-
skie tamtego czasu. Dla nas, 
grupy rówieśniczej, dokumen-
tem bezcennym. Kilka lat temu, 
dla bezpiecznego zachowania jej 
po wsze czasy, Hania przekazała 

tę kronikę do zbiorów Muzeum 
Miejskiego w Tychach. Zapiski 
z tej księgi bardzo się przydały, 
kiedy rok temu przygotowywa-
liśmy publikację na zjazd absol-
wentów w 50. rocznicę naszej 
matury. I to u Hani w murach 
tyskiej uczelni spotykał się ko-
mitet organizacyjny naszego 
zjazdu.

Hanka, która dobrze się czu-
ła w roli organizatora – wyko-
rzystywała ten talent w latach 
szkolnych, ale w pełni spożytko-
wała go w życiu dorosłym: mię-
dzy innymi jako wiceprezydent 
miasta, kanclerz tyskiej uczelni 
czy wreszcie szefowa Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku.

Nasza Hania z warkoczem, 
czyli Anna Kolny.

(Warkocz obcięła na począt-
ku klasy maturalnej).

Maria lipoK-bierwiaczoneK ●

Hanka
anna Kolny WE WSPOMNIENIACh
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POWStaŃcZa WyStaWa W PleNeRZe

„Idą powstańcy znów na bój… Tychy w okresie Powstań Śląskich i plebiscytu” to wystawa 
wpisująca się w 100. rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego, przygotowana przez Muzeum 
Miejskie w Tychach. Od 4 lipca do 11 sierpnia można oglądać ją na Placu Baczyńskiego, 
następnie zostanie przeniesiona pod kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Paprocanach (12 sierpnia – 1 września) oraz do Parku Miejskiego Solidarności (2 września 
do 30 listopada). – Projekt obrazuje walkę tyszan o przyłączenie Górnego Śląska do odrodzonej, 
niepodległej Polski ze szczególnym uwzględnieniem I Powstania Śląskiego, które wybuchło 
na terenie obecnych dzielnic Tychów, tj. w urbanowicach i Paprocanach. Na wystawie 
przedstawieni zostali tyszanie, którzy odegrali ważną rolę w procesie kształtowania się granic 
między Polską a Niemcami po I wojnie światowej. Zwiedzający wystawę dowiedzą się również 
o historii miejsc upamiętniających trzy śląskie zrywy powstańcze, powstałych w okresie 
międzywojennym oraz po II wojnie światowej – zachęcają organizatorzy. sw ●
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MINISTER 
INWESTYCJI I ROZWOJU

DLI.2 6620.5.2018.AN.30

Obwieszczenie
Na podstawie art. 54 § 4 w zw. z art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz U z 2018 r. poz. 1302, z późn zm),

Minister Inwestycji i Rozwoju
zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg 
wraz z odpowiedzią na skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 
2019 r., znak: DLI.2.6620.5.2018.AN.24, uchylającą w części i umarzającą postępowanie 
organu I instancji w tym zakresie, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty 
sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Śląskiego nr 1/2018 
z dnia 8 stycznia 2018 r., znak: IFXIII 747 10.2017, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla 
przedsięwzięcia pn.: Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami 
infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice 
Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami), w ramach projektu pn.: „Prace 
na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze śląska, etap I linia E 65 na ode 
Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”.
Jednocześnie informuję, e osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, 
a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego 
postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek 
o przystąpienie do postępowania.
Załącznik – informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

MINISTER INWESTYCJI I ROZWOJU
z up. Jarosław Kapłon

Zastępca Dyrektora Departamentu Lokalizacji Inwestycji

komunikat

kondolencje

weeKend z JedzenieM 
z całego świata.

fOOd trucki 
W gemini 
Park
W najblizszy weekend (26-28 lip-
ca) CH Gemini Park Tychy bę-
dzie kusić mieszkańców miasta 
zapachami wspaniałych potraw 
przyrządzanych przez prawdzi-
wych pasjonatów kulinariów.

Na parkingu przy Centrum 
odbędzie się zlot food trucków – 
aut przystosowanych do przygo-
towywania i wydawania posiłków. 
Każdy z kilkunastu samochodów 
serwuje oryginalne potrawy: 
od wyjątkowych meksykańskich 
buritto, poprzez azjatyckie dania 
z woka i oryginalne burgery, aż 
po słodkie hiszpańskie churrosy 
i lody tajskie. Bogata oferta kuli-
narna zaspokoi najwybredniejsze 
gusta miłośników jedzenia.
Wstęp na wydarzenie jest wolny. 
rM ●

W miniony poniedziałek, 22 lip-
ca została wprowadzona zmia-
na organizacji ruchu w rejonie 
skrzyżowania ul. Oświęcimskiej 
z ul. Długą i Urbanowicką. Ruch 
w kierunku Bierunia odbywał 
się będzie na wprost po docelo-
wym śladzie ul. Oświęcimskiej. 
Ruch w kierunku ul. Beskidzkiej 
odbywał się będzie na zasadach 
dotychczas obowiązujących.

Wyjazd z ul. Urbanowickiej 
odbywał się będzie na relacjach 
prawoskrętnych ze względu 
na konieczność przeprowadze-
nia robót drogowych bezpo-
średnio w rejonie skrzyżowania. 
Dojazd do ul. Urbanowickiej 
od strony Bierunia zaplano-
wano z wykonaniem zawrotu 
na skrzyżowaniu Oświęcimska 
– Długa.

– Aktualnie zostaną utrzyma-
ne wszystkie relacje na skrzy-
żowaniu Oświęcimska – Długa. 
Etap ten jest przygotowaniem 
do czasowego zamknięcia wjaz-
du w ulicę Długą, które jest pla-
nowane od 1 sierpnia. Prosimy 
kierowców o ostrożność i zwraca-
nie uwagi na znaki – mówi Piotr 
Tarach z Wydziału Komunikacji 
Urzędu Miasta Tychy. UM ●

dziennikarze radia Katowice 
prowadzili sobotnią audycję 
znad jeziora Paprocańskiego

tychy 
na antenie
Nad jeziorem Paprocany stanęło 
w sobotę (20.07) plenerowe stu-
dio Radia Katowice. Tychy były 
kolejnym miastem odwiedzanym 
w ramach trasy „Odlotowe lato 
z Radiem Katowice” realizowa-
nej we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Śląskiego.

Program nadawany w godzi-
nach 10-18 w całości prowadzony 
był z terenu Ośrodka Wypoczyn-
kowego Paprocany. O walorach 
miasta Tychy opowiadali na an-
tenie m.in. wiceprezydent Ma-
ciej Gramatyka, Aleksandra 
Matuszczyk i Patryk Oczko z Mu-
zeum Miejskiego i Krzysztof Kul-
bicki, który wydał tomik poezji 
o Tychach. ao ●

zmiany ważne dla kierowców jeżdżących DK-44.

inaczej na OśWięcimskiej
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23 lipca 2019 r.Ogłoszenie
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy, Uchwały Nr VIII/151/19 z dnia 

20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, 

Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda 
i Bpa Burschego w Tychach – etap II.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.), informuję o przyjęciu przez 
Radę Miasta Tychy Uchwałą Nr VIII/151/19 z dnia 30 maja 2019 r., dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POMIĘDZY 
ULICAMI: MIKOŁOWSKĄ, ZAKĄTEK, NOWOKOŚCIELNĄ, KOŚCIUSZKI, KS. KAPICY, 

SIENKIEWICZA, BOCZNĄ, KARD. HLONDA I BPA BURSCHEGO W TYCHACH – ETAP II.

Z treścią planu miejscowego oraz:
a) uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 

polegającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
ustaleń projektu planu miejscowego,

b) podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego planu miejscowego 
w odniesieniu do rozpatrywanych różnych rozwiązań alternatywnych, a także informację, 
w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
– ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
– opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
– propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień planu miejscowego.
można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta 
Tychy, al. Niepodległości 49, w godzinach pracy urzędu.
Treść ww. dokumentu opublikowana jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej

/-/mgr Igor Śmietański

23 lipca 2019 r.Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, Cienistej, Alei 
Niepodległości, Grota Roweckiego i linii kolejowej w Tychach

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr 
IX/180/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, Cienistej, Alei 
Niepodległości, Grota Roweckiego i linii kolejowej w Tychach.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, 
z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, 
której wniosek dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej (ePUAP:/UMTychy/skrytka) opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Szczegółowe określenie granic obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu 
i tekst ww. uchwały znajdują się:

do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,1) 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy 2) http://
bip.umtychy.pl/(zakładki: a) Zamierzenia władzy --> Zagospodarowanie przestrzenne 
--> Przystąpienie do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego; b) Prawo 
Lokalne --> Uchwały Rady Miasta --> 2019 Czerwiec).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej 
zakładce w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale Planowania 
Przestrzennego i Urbanistyki.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej

/-/mgr Igor Śmietański

komunikaty

Prezydent Miasta Tychy
23 lipca 2019 r.

Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla trzech obszarów położonych w Tychach
Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały 
Nr IX/182/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów położonych w Tychach.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, z 
podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, 
której wniosek dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej (ePUAP: /UMTychy/skrytka) opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Szczegółowe określenie granic obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i 
tekst wyżej wymienionej uchwały znajdują się:

do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,1) 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy 2) http://bip.
umtychy.pl w zakładkach:
a) Zamierzenia władzy --> Zagospodarowanie przestrzenne --> Przystąpienie do 

sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego;
b) Prawo Lokalne --> Uchwały Rady Miasta --> 2019 Czerwiec.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej 
zakładce Zamierzenia władzy --> Obwieszczenia -->Zagospodarowanie przestrzenne 
--> 2019 lipiec w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale 
Planowania Przestrzennego i Urbanistyki.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 

/-/ mgr Igor Śmietański

szPital z krakowa
niewiele Jest w tychach bUdynKów, KTóRyCh PROJEKTy PRZyWIEZIONO Z BIuR PROJEKTOWyCh ZNAJDuJąCyCh SIę W INNyCh MIASTACh W PRZySłOWIOWyCh TECZKACh. JEDNyM Z 
NAJWIęKSZyCh JEST SZPITAL WOJEWóDZKI.

ze względU 
na specyficzną 
fUnKcJę Jego 
proJeKt powstaŁ 
w wyspecJalizowanyM 
i przygotowanyM 
do taKieJ pracy 
KraKowsKiM oddziale 
biUra proJeKtów 
sŁUżby zdrowia.

Biuro zajmowało się nie tylko 
obiektami szpitalnymi, ale tak-
że przychodniami lekarskimi 
i sanatoriami, jednym słowem 
budynkami, które ze wzglę-
du na swoją specyfikę, wyma-
gały odrębnego traktowania. 
Taka specjalizacja powodowa-
ła, że czas projektowania mógł 
zostać skrócony, ponieważ in-
żynierowie byli dobrze zazna-
jomieni zarówno ze specyfiką 
takich obiektów, jak i szczegó-
łowymi przepisami i normaty-
wami ich dotyczącymi. W tym 
przypadku był to zespół projek-
towy pod wodzą architekta An-
drzeja Chlipalskiego.

Tyski szpital zaplanowano 
jako duży i niejako samowy-
starczający. Oprócz ośmiu od-
działów (interna, chirurgia, 
ginekologia i położnictwo, la-
ryngologia, neurologia, derma-
tologia, pediatria oraz oddział 
zakaźny) obiekt dysponował 
dużym zapleczem medycznym 
w postaci bloku operacyjnego, 
diagnostycznego i rehabilita-
cyjnego, własnego laboratorium 
analitycznego i apteki, a także 
zapleczem technicznym w po-
staci kotłowni, kuchni, pralni 

i dezynfektorni. Szpital łączył 
leczenie otwarte z zamkniętym, 
to znaczy, że w jednym budyn-
ku znajdowała się przychodnia, 
w której pacjenci nie zostawali 
na noc oraz oddziały, w których 
znajdowały się łóżka. 

Przy tak dużym programie 
i założonej sporej liczbie łóżek 
dla pacjentów, kubatura bu-
dynku od początku miała być 
dość pokaźna. Dlatego też, aby 
uniknąć budowania jednego 
wielkiego gmachu, obiekt roz-
członkowano. Powstała więc 
wieloskrzydłowa bryła, której 
poszczególne części miały od-
powiadać różnym funkcjom. 
Największa z nich ma kształt 
przypominający literę T, w niej 
umieszczono bloki łóżkowe. 

Budynek ma proste elewacje, 
urozmaicone tylko nieliczny-
mi balkonami części łóżkowej. 
Takie oszczędne środki wyrazu 
miały gwarantować niewysokie 
koszty realizacji i możliwość 
wykorzystania elementów pre-
fabrykowanych. Miało to tak-
że swoje minusy. Budynek ty-
skiego szpitala nie wyróżnia 
się na tle podobnych placówek 
realizowanych w tym samym 
czasie. Nie znaczy to jednak, 
że jego znaczenie w krajobra-
zie architektonicznym miasta 
jest niewielkie. Samą kubatu-
rą i założeniem przestrzen-
nym wyróżnia się, stanowiąc 
jeden z największych obiektów  
miasta.

Program funkcjonalny szpitala 
opracowano w 1958 roku, budo-
wę zaczęto w 1964 roku, a ukoń-

czono sześć lat później. Najpierw 
ruszyła chirurgia, która pierw-
szych pacjentów przyjęła w mar-
cu 1971 roku.

Od południowej strony, 
w miejscu pierwotnego tarasu, 
zbudowano kaplicę pod wezwa-
niem Matki Bożej Uzdrowienia 
Chorych, która podlega pod 
pobliską parafię św. Krzyszto-
fa. Wybudowano ją w 2001 roku 
według projektu tyskiego archi-
tekta Grzegorza Ratajskiego, 
autora m.in. kościoła pod we-
zwaniem bł. Karoliny Kózków-
ny, Miłosierdzia Bożego przy 
osiedlu A oraz w Wilkowyjach. 
O oprawę rzeźbiarską zadbał ar-
tysta Antoni Toborowicz.

Szpital zaplanowano pier-
wotnie jako miejski, było 
to pochodną rozbudowy mia-
sta. Szybko jednak zaczęto my-
śleć o nim jako o placówce, 
która ma znaczenie regionalne 
i mogłaby przyjmować także pa-
cjentów spoza miasta. Dlatego 
też jeszcze na etapie realizacji 
obiekt przekształcono w woje-
wódzki.

Andrzej Chlipalski, nieja-
ko chwaląc się  swoim projek-
tem, w 1973 roku napisał o nim: 
„szpital został zlokalizowa-
ny prawidłowo, z uwzględnie-
niem róży wiatrów, powiązań 
komunikacyjnych i ma dosko-
nałe warunki sytuacyjne – zie-
lony pas izolacyjny w postaci 
dość dużego skweru miejskie-
go, dogodne nachylenie tere-
nu, a także korzystne otocze-
nie z rozrzedzoną zabudową 
blokami i punktowcami o wy-

sokości do 5 kondygnacji, przy 
czym odległość od centrum 
wynosi mniej niż 1 kilometr”. 
Założenia przyjęte wówczas 
są do dziś czytelne w terenie, 

a na pytanie czy były słuszne 
i czy udźwignęły zmiany, które 
zachodzą w medycynie, mogą 
odpowiedzieć zarówno pa-
cjenci jak i pracownicy szpi-

tala. Jedno jest pewne, szpital 
już ponad czterdzieści lat służy 
mieszkańcom i posłuży pewnie 
co najmniej tyle samo kolejnych  
dekad. anna sysKa ●

Fotografia szpitala wojewódzkiego z wczesnych lat 70. – pierwszych lat jego 
funkcjonowania. Fot. Z. Kubski, ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.

miastO na Warsztacie (34)
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reklama

W związku z zaplanowanym 
na 15 sierpnia przelotem woj-
skowych statków powietrznych 
z okazji centralnych obchodów 
Święta Wojska Polskiego i 99. 
rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 
100. rocznicy wybuchu I Powsta-
nia Śląskiego, nad Tychami może 
pojawić się około 90 maszyn lot-
niczych.

Przelot związany jest z wy-
żej wymienionymi obchodami 
w Katowicach 15 sierpnia mię-
dzy godz. 10 a 16, dlatego płk Pa-
weł Bratkowski wystosował prośbę 
do władz Miasta Tychy o „wydanie 
zgody na wlot wojskowych stat-
ków powietrznych w strefę obej-
mującą przestrzeń powietrzną nad 
obszarem zwartej zabudowy mia-
sta Tychy ww. terminach”.

W ramach przygotowań 
w dniach: 12, 13, 14 sierpnia 
2019 r. w godzinach 7—16 w za-
leżności od warunków pogodo-
wych planowane jest wykonanie 
przelotu dowódców ugrupo-
wań. Jednocześnie od 15 lipca 
do 2 sierpnia w ramach reko-
nesansu  planowany jest jeden 
do dwóch lotów celem spraw-
dzenia trasy przelotu. rU ●

Honorowy członek
Od 2013 r. TTF zajmuje się promo-
cją twórczości tyskich fotografów 
oraz organizacją wydarzeń związa-

nych z tą formą sztuki. – Rokrocz-
nie późną jesienią spotykamy się, 
aby podsumować efekt pracy na-
szych członków. Raz do roku orga-

nizujemy przegląd zdjęć „pospace-
rowych”, czyli zrobionych podczas 
licznych fotograficznych spacerów, 
w których udział może wziąć każ-

dy chętny. Tym razem wpadliśmy 
na pomysł fotograficznego pik-
niku „The best of ”. Pokazaliśmy 
na nim najlepsze zdjęcia z dorob-
ku TTF-owiczów oraz historię to-
warzystwa przedstawioną w kil-
kudziesięciu kadrach. Przy okazji 
wybraliśmy (drugiego po Tom-
ku Jodłowskim) Honorowego 
Członka Tyskiego Towarzystwa 
Fotograficznego. Został nim Ra-
fał Klimkiewicz, laureat wielu na-
gród, choćby ubiegłorocznej Ślą-
skiej Fotografii Prasowej, twórca 
liczącej się na rynku agencji praso-
wej Edytor – komentował Marcin 
Zimnal prezes TTF.

the best of...
Pomimo sporej frekwencji pik-
nik miał kameralny charakter, 

o co zadbali główni zainteresowa-
ni, przynosząc domowej roboty 
smakołyki i przekąski oraz nada-
jąc miejscu charakter z fotogra-
ficznym sznytem. Pomieszczenie 
oświetlono lampami studyjnymi 
i rekwizytami rodem z ciemni, 
zaś ściany przyozdobiono odbit-
kami zdjęć TTF-owiczów. Grze-
gorz Krzysztofik pokazał zdjęcia 
z Mediateki, Magdalena Borucka 
przedstawiła koncert Riverside, 
Jacek Boczar uchylił drzwi sali 
operacyjnej, Alicja Świerczyńska 
rzuciła nowe światło na papro-
cańskie molo, Artur Szlesinger 
pozostał przy pociągach, Mar-
cin Zimnal wygrzebał z szufla-
dy ponure krajobrazy miejskie 
i street, Ewelina Kosma zinter-
pretowała stworzenie TTF-owi-

cza, Tomasz Jodłowski mignął 
portretem Wojciecha Kilara, 
a Rafał Klimkiewicz premierem 
Cimoszewiczem w elektrowni 
Jaworzno. Zaś Grzegorz Siuda, 
a zwłaszcza Jakub Spodymek za-
służyli na osobne akapity.

nieskazitelny portret
Pomimo tego, że Grzegorz Siuda 
fotografią zainteresował się nie-
spełna 3 lata temu, przez ten czas 
wykonał tytaniczną pracę. Widać 
ją w każdym calu fotografii, jakie 
zaprezentował podczas fotopik-
niku. Portrety Grzegorza to pra-
ce w pełni profesjonalne, świetnie 
oświetlone, kompozycyjnie i tech-
nicznie bez zarzutu, a przy tym 
wszystkim niebanalne. W jego 
kadrach praca modelki, wizażyst-

wiele twarzy fotografii
tysKie towarzystwo fotograficzne CORAZ SZERZEJ REALIZuJE SWOJą MISJę. 

siły powietrzne nad Tychami?

rOcznicOWe PrzelOty

Tego typu zdjęcia to efekt tygodni przygotowań i setek prób.
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Fotograf Grzegorz Siuda, modelka Sabina Bielańsky, fryzjerka Studio Subtil 
Joanna Siuda, wizażystka Anna Byrska Fabryka Urody Bielsko-Biała.

Marcin Zimnal (prezes TTF) przedstawił każdego „powieszonego” artystę.
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wegetariańsKi sMalczyK, KilKa rodzaJów ciasteczeK, babeczKi z bazylią 
i poMidorKaMi, doMoweJ roboty leMoniada ale i... portrety, nocne zdJęcia 
przyrodnicze, reportaże, street, fotografia Koncertowa, socJologiczna 
i Modowa. taKich rozMaitości doświadczyŁo oKoŁo póŁ setKi tyszan, 
Którzy zdecydowali się sobotniM późnyM popoŁUdnieM (13 lipca) odwiedzić 
siedzibę MieJsKiego centrUM KUltUry, Które wespóŁ z tysKiM towarzystweM 
fotograficznyM zorganizowaŁo pierwszy w tychach fotopiKniK.
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25 lipca, czwartek
godz. 16.00 – SZTuKA X MuZy – pokaz filmu 
dla dorosłych „Przerwane objęcia” (MBP – Me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)

26 lipca, piątek
godz. 16 – BAJKOTEKA – pokaz filmu dla 
dzieci „Jaskiniowiec” (MBP – Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 18 – Z KOLEKCJI SZTuKI MGS OBOK – 
finisaż wystawy z okazji 25-lecia Miejskiej Ga-
lerii Sztuki Obok (Galeria „Obok”, Pasaż Kultury 
Andromeda, pl. Baczyńskiego)

27 lipca, sobota
godz. 19 – DZIEŃ, W KTóRyM PęKłO NIEBO 
– PAMIęTAMy – koncert w hołdzie Ryszardowi 
Riedlowi, Ryszardowi Skibińskiemu, Pawłowi Ber-
gerowi, Jerzemu Kawalcowi i Janowi „Kyksowi” 
Skrzekowi (Riedel Music Club, ul. Oświęcimska 53).

28 lipca, niedziela
godz. 11 – MuZyCZNy PORANEK: „Lata dwu-
dzieste, lata trzydzieste” – zespół Take Style 
(Dziedziniec Teatru Małego, ul. hlonda 1)

27 lipca: dzień, w KtóryM pęKŁo 
niebo – paMiętaMy – Koncert, 
riedel MUsic clUb

ar
c.

reklama

wiele twarzy fotografii
tysKie towarzystwo fotograficzne CORAZ SZERZEJ REALIZuJE SWOJą MISJę. 

ki i fryzjerki scalają się w zapadają-
cą na długo w pamięci niebanalną 
całość. – Rzucając palenie posta-
nowiłem zaoszczędzone pienią-
dze przeznaczyć na inne hobby 
i tak rozpocząłem przygodę z fo-
tografią. Rozpocząłem od astro-
fotografii, przez krajobrazy, a za-
kończyłem póki co na fotografii 
modowej. Jest to dział fotografii, 
w którym najmniejszy detal jest 
istotny i wszystko musi zagrać jed-
nocześnie. Nad sukcesem pracu-
je sztab ludzi, a ja odpowiadając 
za realizację ostatniego etapu, mu-
szę być tego sukcesu gwarantem – 
opowiadał Grzegorz Siuda.

nocny łowca
Las nocą to nie jest zbyt przyja-
zne środowisko, zwłaszcza dla 

fotografa, który światła potrze-
buje do życia jak powietrza. Ja-
kub Spodymek od dawna dzieli 
to ostatnie ze zwierzętami, jed-
nak niedawno przestał spotykać 
się z nimi w świetle słonecznym, 
a zaczął korzystać z lampy bły-
skowej. – Nocna fotografia przy-
rodnicza pochłonęła mnie cał-
kowicie. Jest to najtrudniejsza 
dziedzina z jaką się spotkałem 
na mojej drodze. Całkowity brak 
światła, bezużyteczny autofokus 
i dzicy modele, których trzeba 
nęcić jedzeniem. To już przy-
pomina bardziej kłusownictwo 
niż fotografię. Muszę zastawić 
fotograficzne pułapki z odpo-
wiednią przynętą i czekać w od-
dali, aż coś się złapie. Na kilka-
set zdjęć trafia się parę dobrych. 

Jednak te trafione rekompensują 
długie tygodnie przygotowań – 
mówił Kuba o swoich zdjęciach. 
I nie przesadził ani o jotę, foto-
grafie są idealnie ostre, o nie-
nagannej ekspozycji, zaś tema-
tycznie niepowtarzalne. Rzadko 
kiedy można podziwiać nocą 
lisa w jego naturalnym środo-
wisku. Zdjęcia Kuby dają moż-
liwość spojrzenia na to stwo-
rzenie z odległości 30 cm. Jeżeli 
doskonałość wykonania pozo-
stawiałaby plamy, Jakub miałby 
bardzo brudne ręce…

Dodatkową atrakcją podczas 
pikniku był występ zespołu Pan 
Pozor Trio, po którym zebrani 
rozsiedli się wygodnie, by wziąć 
udział w pokazie slajdów.
KaMil peszat ●

Tego typu zdjęcia to efekt tygodni przygotowań i setek prób.
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podczas festiwalU 
MUsica sacra w loreto 
we wŁoszech spotKaŁy 
się chóry z różnych 
stron świata, nie 
po to by rywalizować, 
lecz by wspólnie 
Koncertować. wśród 
zaledwie sześciU 
zaproszonych 
na festiwal zespoŁów 
znalazŁ się chór 
cantate deo dziaŁaJący 
przy parafii Krzyża 
świętego w czUŁowie.

– Koncertujemy w całym kraju, 
a od dwóch lat także za granicą. 
Ja sam w Loreto miałem okazję 
być już trzeci raz – mówi Michał 
Brożek szef czułowskiego chóru. 
– Pierwszy raz jeszcze jako stu-
dent Akademii Muzycznej, potem 
z Chórem Uniwersytetu Ekono-
micznego i tym razem z chórem 
Cantate Deo z Tychów. Festi-
wal to zupełnie inne emocje niż 
konkurs – podkreśla dyrygent. 
– Tu chodzi przede wszystkim 
o wspólne śpiewanie.

Była to 59. edycja festiwa-
lu. Spośród chórów, które wy-
słały swoje zgłoszenia i nagra-
nia, do udziału zaproszono tylko 
sześć, w tym jeden z Polski. Poza 
tym były chóry z Rosji, Ukrai-
ny, Rumunii, Tajwanu – opowia-
da Michał Brożek. – Te różnice 
kulturowe ścierały się podczas 
festiwalu i to było niezwykłe. 

My byliśmy w tym gronie chó-
rem najbardziej „poważnym” jeśli 
chodzi o wiek. Bo były tam chóry 
dziecięce i młodzieżowe, a my je-
steśmy przykładem chóru łączą-
cego pokolenia.

Pięć festiwalowych dni to był 
bardzo intensywny czas dla ty-
skiego chóru. – Nie wracamy 
z trofeami czy nagrodami ale 
z dobrymi wspomnieniami – 
mówi Michał Brożek. – Kon-
certowaliśmy każdego dnia. 
Wydarzeniem które na pewno za-
pamiętamy był koncert w bazyli-
ce Świętego Domu (Santa Casa). 
Tam mieliśmy okazję prawyko-
nać moją kompozycję „Magni-
ficat”, napisaną właśnie na ten 
festiwal. Występowaliśmy tak-
że na placu przed bazyliką, mie-
liśmy bardzo wzruszający kon-
cert w domu opieki dla osób 
starszych i chorych. Niezwykle 
ciekawym wydarzeniem był kon-
cert, na którym chóry wykony-
wały utwory ze swojego regionu. 
Dzięki uprzejmości życzliwych 
ludzi z Czułowa mogliśmy wystą-
pić w strojach śląskich, co wzbu-
dziło duże zainteresowanie. Lu-
dzie robili sobie z nami zdjęcia. 
Wykonaliśmy szlagier „Szła dzie-
weczka” oraz inne pieśni śląskie 
w aranżacji na chór.

Ostatniego dnia festiwalu 
miał miejsce wspólny występ 
wszystkich chórów, podczas 
mszy z udziałem biskupa die-
cezji loretańskiej. Śpiewacy wy-

konali poszczególne stałe części 
mszy, oraz inne utwory przygo-
towane specjalnie pod festiwal. 
– Było to coś wyjątkowego, chó-
rzyści mogli zmierzyć się z dużą 
masą dźwięku i niełatwą aku-
styką bazyliki. Wrażenie wspól-
nego wykonania przez kilkaset 
osób jednego utworu jest nie-
zwykle – dodaje szef chóru Can-
tate Deo.

Wyjazd na festiwal w Loreto 
zakończył kilkumiesięczne świę-
towanie 10-lecia pracy artystycz-
nej chóru Cantate Deo. – Rozpo-
czynaliśmy pracę w małej grupie, 
dziś jest nas około 40 osób – mówi 
Michał Brożek. – Trzon stanowią 
mieszkańcy Czułowa, ale chór 
rozrasta się, na próby dojeżdża-
ją osoby innych osiedli tyskich, 
a nawet z Lędzin czy Mysłowic. 
Oczywiście wszystkich chętnych 
zapraszamy do nas, szczególnie 
osoby młode.

Michał  Brożek mówi, 
że do repertuaru Cantate Deo pla-
nuje wprowadzić elementy nowo-
czesne, chociaż muzyka sakral-
na zawsze będzie podstawą jego 
działania. Sam również kompo-
nuje w tej konwencji. – Jako kom-
pozytor i dyrygent mam wielkie 
szczęście, że mam zespół, który 
może wykonywać moje utwory 
– mówi.

Informację o występach i dzia-
łalności chóru można znaleźć 
na fanpage’u zespołu na facebo-
oku. sylwia witMan ●

cHórzyŚci nad 
adriatykiem
JesteśMy chóreM parafialnyM, ALE Z WySTęPAMI WyChODZIMy DALEKO POZA NASZą 
PARAFIę - MóWI MIChAł BROżEK, ZAłOżyCIEL I DyRyGENT ChóRu CANTATE DEO.

Chórzyści z Tychów zaprezentowali swój repertuar w bardzo różnorodnym, międzynarodowym gronie.
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ogłoszenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

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

AUTO-SKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBO-
WE, DOSTAWCZE, TERENOWE, GOTÓWKA, 
NAJLEPIEJ ZAPŁACĘ TEL. 888 666 791

UsŁUgi:
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul.Cyganerii15. Tel: 603585329. 
Naprawa maszyn do szycia. Tel.: (32) 217 
72 49. Niemczyk
ELEKTRYK 504 877 825 

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z 
REGULACJĄ, 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, ma-
lowanie, sufity podwieszane, panele 
itp.690463652.

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!

Naprawa pralek automatycznych 504 
877 825, 32 219 58 18
Remonty dachów, papa tel. 505 015 
176, 32 - 203 70 71 
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 519855939 
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566

Home staging-profesjonalne przy-
gotowanie mieszkań/domów do 
sprzedaży/wynajęcia. Metamorfozy 
wnętrz. Projektowanie i aranżacja 
wnętrz. Creative Home Tychy tel: 509 
917 595, 792 668 407 

ELEKTRYK usługi tel. 609 606 737
Brukarstwo 602 334 769, 32 227 12 85

Profesjonalne czyszczenie urządzeniami 
firmy KARCHER, tapicerka meblowa, dy-
wany 6085 50604 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566
Płytkowanie, hydraulika, gładzie, malo-
wanie. Tel. 668 651 688. 

Przechowywanie, garażowanie rzeczy i 
różnych gabarytów podczas remontów i 
przeprowadzek 691 577 335

ogród:

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

Kariera/edUKacJa:

praca:
Bezdomny lat 59 oczekuje propozycji pra-
cy. Cały kraj. Bez nałogu. tel. 797 053 825
Przyjmę do prac budowlanych 792 807 907 
Przyjmę kafelkarza i pracownika do wy-
kończeń 510632877
Zatrudnię rencistę emeryta do lekkich 
prac budowlanych tel. 792 579 223 Mile 
widziane prawa jazdy 
Zatrudnię operatora koparko-ładowarki z 
uprawnieniami oraz samodzielnego mon-
tera zewnętrznych sieci instalacji wod-kan 
tel. 32 2276754 
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 + me-
dia. 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 
229 tys.zł VIPART 501 396 663
Orzesze Królówka , działka budowlana 
1000m2, cena 70 tys.zł VIPART 790 855 
177
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na stojakach:
æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. 

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

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

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

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51

æ Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ City Point, al. Jana Pawła II 16–18
æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10
æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

ul. Kopernika 1b
æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134
æ Dworzec PKP
æ Szkoła Medan, Plac Świętej Anny 4

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa  
– ul. Katowicka 9

æ  Centrum Dystrybucji Kompani 
Piwowarskiej, ul. Mikołowska 5

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

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy, ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,  

ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Szkoła Podstawowa nr 23, Cielmice, 

ul. Jedności 51
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C

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

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

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

Warszawy 26
æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49
æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10
æ PKM, ul. Towarowa 1
æ  „Atrium”, Rynek 2
æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12
æ ZS nr 1, ul. Wejchertów 20

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

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

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

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

ul. Urbanowicka 33

æ  SUH „Jedność”, Urbanowice, ul. Główna

æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa

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

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

-Epidemiologiczna w Tychach

Bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5

autoreklama

reklama
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www.tychy.pl

ogłoszenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

Bieruń Stary, mieszkanie 55m2 3p/3, 3 
pokoje, , cena 209000 zł VIPART 509 733 
966
Tychy Wilkowyje, działka w trzeciej linii 
zabudowy od ulicy Mikołowskiej , pow. 
1017m2 , cena 170 tys.zł VIPART 501 
396 663
Tychy, os. K, M-3, 50m2, do wynajęcia , 
czynsz najmu 1550 zł plus media, kaucja, 
VIPART 790 855 177
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 235 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
Chcesz sprzedać nieruchomość – kupię ją 
za gotówkę – zadzwoń zadzwoń do mnie 
– Marzena 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 Żwaków/Os. L - tylko 
u nas! Ostatnie mieszkania! Zadzwoń. 
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. B, ul. Bielska 3 pokoje, 62m2, 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
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
Do wynajęcia mieszkanie po remoncie w 
domu jednorodzinnym, Tychy Wilkowyje, 
50 m2, dwa pokoje, 1500zł plus media 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
Tychy, Paprocany, apartament z ogród-
kiem i garażem podziemnym, 3 pokoje 
62 m2, w pełni wyposażone, dostępne 
od sierpnia, cena 2700 zł/miesiąc www.
ASTON.com.pl 519-595-674
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 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

Działka 852 m2 w Tychach Czułowie, ul. 
Morelowa, prąd, gaz, woda, kanalizacja, 
cena 350 zł/m2 www.ASTON.com.pl 519-
595-671
Tychy, Czułów, ul. Morelowa dwie dział-
ki obok siebie 852 m2 + 871 m2, możli-
wość 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 931 m2, działka bu-
dowlana, cena 168.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy Wilkowyje, działka z fundamentami 
pozwolenie, projekt,wszystkie media do-
prowadzone 1200 m2, 240.000 zł 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, nowa cena tylko 
120.000 zł, 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Tychy Jaroszowice, ul. Mysłowicka dział-
ka o powierzchni 2580 m2, możliwość 
podziału działki na mniejsze prąd, gaz, 
woda, kanalizacja, cena 160 zł/m2 www.
ASTON.com.pl 519-595-671
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 5.500 zł/mc, ogrze-
wanie, klimatyzacja, woda, prąd w cenie. 
Parking przed budynkiem. 731-713-100 
www.ASTON.com.pl 
Tychy, Dom z działką 3144 m2 przy Miko-
łowskiej - idealne pod działalność, cena 
790.000 zł, zadzwoń 519 595 674 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 oko-
licznościowe, lotnisko, dyskoteki itp. 
691577335

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

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
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wyJazdowyM MeczeM 
z radoMiaKieM 
w radoMiU piŁKarze gKs 
tychy zainaUgUrUJą 
w naJbliższą sobotę 
sezon 2019/2020 w i lidze. 
Kibice JaK co roKU 
zadaJą sobie pytanie: 
czy będzieMy walczyć 
o awans do eKstraKlasy, 
czy o UtrzyManie 
się na tyM szczeblU 
rozgryweK? czy Może – 
JaK w ostatnich latach 
– gKs będzie ligowyM 
średniaKieM?

Porównując skład osobowy, któ-
rym dysponuje aktualnie tre-
ner Ryszard Tarasiewicz, widać 
wyraźnie, że dłuższy jest słupek 
po stronie strat, niż ten po stro-
nie zysków. Z pewnością wyrwy 
spowodowały odejścia Huberta 
Adamczyka i Mateusza Grzyb-
ka, także Omar Monterde – jeśli 
mu się chciało – miał spotkania, 
w których wnosił do zespołu po-
kłady energii i przydatne umiejęt-
ności techniczne. Pewnie niewie-
lu zapłakało po odejściu Jakuba 
Vojtuša (miał bodaj jeden lub dwa 
mecze, w których spełnił pokła-

dane w nim nadzieje strzeleckie), 
Edgara Bernhardta (więcej ocze-
kiwaliśmy po reprezentancie kra-
ju) czy Piotra Giela, którego z ko-
lei trudno ocenić, bo nie łapał się 
nawet na ławkę rezerwowych.

Po stronie zysków pojawiły 
się na dzień dzisiejszy tylko dwa 
nazwiska: Ken Kallaste i Da-
rio Krišto. Obaj ci piłkarze mają 
za sobą wiele lat kariery i niema-
łe doświadczenie. Także ligowe, 
bo Kallaste u siebie w Estonii zdo-
bywał mistrzostwo i puchar kraju, 
a w Polsce zaliczył kilkadziesiąt 
występów w kieleckiej Koronie; 
z kolei Krišto zanim trafił do Wi-
dzewa grał m.in. w słowackim 
DAC Dunajska Streda, który kil-
ka dni temu wyrzucił Cracovię 
za burtę Ligi Europy.

Reszta „nowych” to przede 
wszystkim szeroko rozumiana 
młodzież, która w drużynie re-
zerw wybijała się w minionym 

sezonie na czwartoligowych boi-
skach. Czy te kadrowe ruchy spo-
wodowały, że Tarasiewicz dyspo-
nuje zespołem mocniejszym niż 
w poprzedniej kampanii? Pew-
nie okaże się to „w praniu”, czyli 
w kolejnych ligowych potyczkach 
Trójkolorowych.

Jakieś światło rzuciły na tę kwe-
stię mecze sparingowe. Większość 
z nich tyszanie przegrali, ale przy-
znać trzeba, że zestaw rywali był 
dość ambitny i obfitował w dru-
żyny z najwyższego szczebla roz-
grywek. Minimalne sparingo-
we porażki z ŁKS-em, Koroną, 
Lechem i Wisłą Płock ujmy nie 
przynoszą, a ponadto to tylko me-
cze kontrolne, w których nie wy-
nik jest najważniejszy.

Ważne, że w ostatnim przed 
ligą meczu sparingowym pod-
opieczni trenera Tarasiewicza 
wyraźnie pokonali Sandecję 
Nowy Sącz 3:0 (2:0) po golach 

Mateusza Piątkowskiego (15’), 
Marcina Biernata (23’) i Łukasza 
Grzeszczyka (60’). I to zasadni-
czo wszystko, co możemy o tym 
meczu napisać, bowiem na sku-
tek uzgodnień między sztabami 
szkoleniowymi obu drużyn mecz 
był zamknięty dla publiczności 
i mediów.

we wtorek prezentacja
Na pewno natomiast otwarta dla 
wszystkich chętnych będzie pre-
zentacja I-ligowej drużyny GKS, 
na którą klub zaprasza we wto-
rek, 23 lipca. W godz. 16-18 
na Stadionie Miejskim (wejście 
od ul. Baziowej) będzie można 
spotkać się z piłkarzami i trene-
rami, a także obejrzeć przykłado-
wy trening tyszan. Szereg atrakcji 
czekać będzie na najmłodszych, 
w tym m.in. obchody kolejnych 
urodzin Wilczka – klubowej ma-
skotki. woJciech wieczoreK ●

kto z kim i kiedy w i lidze
27/28 liPca: Radomiak Radom – GKS Tychy (sobota, godz. 18), 
Stal Mielec – Warta Poznań, Wigry Suwałki – Chojniczanka Chojnice, 
Olimpia Grudziądz – Chrobry Głogów, Bruk-Bet Termalica Niecie-
cza – Sandecja Nowy Sącz, Miedź Legnica – Odra Opole, Puszcza 
Niepołomice – GKS 1962 Jastrzębie, Zagłębie Sosnowiec – Podbe-
skidzie Bielsko-Biała, GKS Bełchatów – Stomil Olsztyn.

3/4 SieRPNia: Jastrzębie – GKS Tychy (sobota, godz. 20), Warta – 
Bełchatów, Radomiak – Stomil, Odra – Puszcza, Sandecja – Miedź, 
Chrobry – Termalica, Zagłębie – Olimpia, Chojniczanka – Podbe-
skidzie, Mielec – Wigry.

10/11 SieRPNia: GKS Tychy – Odra (sobota, godz. 18), Wigry – 
Warta, Podbeskidzie – Mielec, Olimpia – Chojniczanka, Termalica 
– Zagłębie, Miedź – Chrobry, Puszcza – Sandecja, Stomil – Jastrzębie, 
Bełchatów – Radomiak.

17/18 SieRPNia: Sandecja – GKS Tychy (sobota, godz. 19.10), 
Jastrzębie – Bełchatów, Odra – Stomil, Chrobry – Puszcza, Zagłę-
bie – Miedź, Chojniczanka – Termalica, Mielec – Olimpia, Wigry 
– Podbeskidzie, Radomiak – Warta.

21 SieRPNia: GKS Tychy – Chrobry (środa, godz. 19), Olimpia – 
Wigry, Termalica – Mielec, Puszcza – Zagłębie, Stomil – Sandecja, 
Bełchatów – Odra, Radomiak – Jastrzębie, Warta – Podbeskidzie, 
Chojniczanka – Miedź.

24/25 SieRPNia: Zagłębie – GKS Tychy (sobota, godz. 18), War-
ta – Jastrzębie, Odra – Radomiak, Sandecja – Bełchatów, Chrobry – 
Stomil, Chojniczanka – Puszcza, Mielec – Miedź, Wigry – Termalica, 
Podbeskidzie – Olimpia.

31 SieRPNia/1 WRZeśNia: Chojniczanka – GKS Tychy (piątek, 
godz. 20), Olimpia – Warta, Termalica – Podbeskidzie, Miedź – 
Wigry, Puszcza – Mielec, Stomil – Zagłębie, Bełchatów – Chrobry, 
Radomiak – Sandecja, Jastrzębie – Odra.

7/8 WRZeśNia: Mielec – GKS Tychy, Warta – Odra, Sandecja – Ja-
strzębie, Chrobry – Radomiak, Zagłębie – Bełchatów, Chojniczanka 
– Stomil, Wigry – Puszcza, Podbeskidzie – Miedź, Olimpia – Ter-
malica.

14/15 WRZeśNia: GKS Tychy – Wigry (sobota, godz. 18), Ter-
malica – Warta, Miedź – Olimpia, Puszcza – Podbeskidzie, Stomil – 
Mielec, Radomiak – Zagłębie, Jastrzębie – Chrobry, Odra – Sandecja, 
Chojniczanka – Bełchatów.

21/22 WRZeśNia: Podbeskidzie – GKS Tychy (sobota, godz. 18), 
Chrobry – Odra, Zagłębie – Jastrzębie, Chojniczanka – Radomiak, 
Mielec – Bełchatów, Wigry – Stomil, Olimpia – Puszcza, Termalica 
– Miedź, Sandecja – Warta.

28/29 WRZeśNia: GKS Tychy – Olimpia (sobota, godz. 18), Pusz-
cza – Termalica, Stomil – Podbeskidzie, Bełchatów – Wigry, Rado-
miak – Mielec, Odra – Zagłębie, Sandecja – Chrobry, Warta – Miedź, 
Chojniczanka – Jastrzębie.

5/6 PaźDZieRNika: Termalica – GKS Tychy (sobota, godz. 18), 
Zagłębia – Sandecja, Chojniczanka – Odra, Mielec – Jastrzębie, Wi-
gry – Radomiak, Podbeskidzie – Bełchatów, Olimpia – Stomil, Miedź 
– Puszcza, Chrobry – Warta.

12/13 PaźDZieRNika: GKS Tychy – Miedź (sobota, godz. 18), 
Puszcza – Warta, Stomil – Termalica, Bełchatów – Olimpia, Rado-
miak – Podbeskidzie, Jastrzębie – Wigry, Odra – Mielec, Sandecja 
– Chojniczanka, Chrobry – Zagłębie.

19/20 PaźDZieRNika: Puszcza – GKS Tychy (sobota, godz. 17), 
Warta – Zagłębie, Mielec – Sandecja, Wigry – Odra, Podbeskidzie 
– Jastrzębie, Olimpia – Radomiak, Termalica – Bełchatów, Miedź – 
Stomil, Chrobry – Chojniczanka.

26/27 PaźDZieRNika: GKS Tychy – Warta (sobota, godz. 18), 
Stomil – Puszcza, Bełchatów – Miedź, Radomiak – Termalica, Ja-
strzębie – Olimpia, Odra – Podbeskidzie, Sandecja – Wigry, Chrobry 
– Mielec, Zagłębie – Chojniczanka.

2/3 liStOPaDa: GKS Tychy – Stomil Olsztyn (sobota, godz. 17), 
Warta – Chojniczanka, Mielec – Zagłębie, Wigry – Chrobry, Podbe-
skidzie – Sandecja, Olimpia – Odra, Termalica – Jastrzębie, Miedź 
– Radomiak, Puszcza – Bełchatów.

9/10 liStOPaDa: Bełchatów – GKS Tychy (sobota, godz. 17), 
Stomil – Warta, Radomiak – Puszcza, Jastrzębie – Miedź, Odra – 
Termalica, Sandecja – Olimpia, Chrobry – Podbeskidzie, Zagłębie 
– Wigry, Chojniczanka – Mielec.

16/17 liStOPaDa: GKS Tychy – Radomiak (sobota, godz. 17), 
Podbeskidzie – Zagłębie, Stomil – Bełchatów, Warta – Mielec, Choj-
niczanka – Wigry, Chrobry – Olimpia, Sandecja – Termalica, Odra 
– Miedź, Jastrzębie – Puszcza.

23/24 liStOPaDa: GKS Tychy – Jastrzębie (sobota, godz. 17), 
Bełchatów – Warta, Stomil – Radomiak, Puszcza – Odra, Miedź – 
Sandecja, Termalica – Chrobry, Olimpia – Zagłębie, Podbeskidzie 
– Chojniczanka, Wigry – Mielec.

30 liStOPaDa/1 gRuDNia: Odra – GKS Tychy, Warta – Wigry, 
Mielec – Podbeskidzie, Chojniczanka – Olimpia, Zagłębie – Ter-
malica, Chrobry – Miedź, Sandecja – Puszcza, Jastrzębie – Stomil, 
Radomiak – Bełchatów.

Komornicki dyrektorem, 
urbanik zarządza.

P.O. Prezesa
Jak poinformował Klub Piłkarski 
GKS Tychy SA – spółka zarzą-
dzająca sekcją piłki nożnej, Rada 
Nadzorcza powierzyła obowiąz-
ki prezesa adwokatowi Domini-
kowi Urbanikowi, który funkcję 
tę sprawował będzie do chwili 
wyboru prezesa.

Jak wiadomo, klub zatrudnił 
także na stanowisko dyrektora 
sportowego Ryszarda Komorni-
ckiego, byłego zawodnika m.in. 
Górnika Zabrze i GKS Tychy. Za-
stąpił on Krzysztofa Bizackiego, 
który teraz zajmował się będzie 
skautingiem. ww ●

W górnym rzędzie od lewej: Bartosz Szeliga, Marcin Biernat, Łukasz Sołowiej, Mateusz Pańkowski, Maciej Mańka, Łukasz 
Grzeszczyk, Keon Daniel, Marcin Kowalczyk, Mateusz Piątkowski, Dario Krišto, Sebastian Steblecki.

W środkowym rzędzie od lewej: Ken Kallaste, Jakub Piątek, Kacper Piątek, Michał Staniucha, Marek Igaz, Konrad 
Jałocha, Adrian Odyjewski, Paweł Szołtys, Kacper Laskoś, Wojciech Szumilas, Dawid Kasprzyk.

W dolnym rzędzie od lewej: Dominik Połap, Leszek Simiłowski (fizjoterapeuta), Grzegorz Kiecok (kierownik drużyny), Tomasz Wolak (asystent 
trenera), Ryszard Tarasiewicz (trener), Tomasz Horwat (asystent trenera), Łukasz Tatoj (fizjoterapeuta), Aleksander Biegański.

Na zdjęciu brak: Tomasz Rogala (Trener bramkarzy), Mateusz Maciejowski.

Poniżej przedstawiamy piłkarską kadrę GKS Tychy, która od najbliższej soboty walczyć będzie o pierw-
szoligowe punkty sezonu 2019/2020. Przed nazwiskiem zawodnika podajemy numer, z jakim będzie wy-
stępował na boisku, a w nawiasach kolejno: rok urodzenia, wzrost i wagę.
BRamkaRZe: Adrian ODYJEWSKI (1997, 195/91); 53. Marek IGAZ (1986, 193/92); 91. Konrad JAŁO-
CHA (1991, 201/92); Mateusz MACIEJOWSKI (2002, 197/88).
OBROŃcy: Łukasz SOŁOWIEJ (1988, 189/84); 4. Marcin BIERNAT (1992, 188/86); 5. Maciej MAŃKA 
(1989, 183/77); 6. Marcin KOWALCZYK (1985, 182/82); 21. Ken KALLASTE (1988, 182/80); 79. Paweł 
SZOŁTYS (1997, 182/76).
POmOcNicy: 7. Jakub PIĄTEK (1998, 179/77); 8. Łukasz GRZESZCZYK (1987, 183/81); 10. Carlos 
PEÑA (1990, 178/75); 11. Nikolas WRÓBLEWSKI (1999, 179/74); 14. Dario KRIŠTO (1989, 188/83); 17. 
Sebastian STEBLECKI (1992, 186/75); 18. Aleksander BIEGAŃSKI (2000); 24. Dominik POŁAP (1999, 
173/74); 31. Keon DANIEL (1987, 185/75); 47. Kacper LASKOŚ (2000, 184/74); 77. Kacper PIĄTEK (2000, 
180/70), 96. Wojciech SZUMILAS (1996, 177/73).
NaPaStNicy: 9. Dawid KASPRZYK (2000, 183/78); 19. Michał STANIUCHA (2001, 181/77); 27. Ma-
teusz PIĄTKOWSKI (1984, 186/75).
SZtaB SZkOleNiOWy: Trener: Ryszard TARASIEWICZ; asystent trenera: Tomasz WOLAK; asystent 
trenera/analityk: Tomasz HORWAT; trener bramkarzy: Tomasz ROGALA; kierownik drużyny: Grzegorz 
KIECOK; fizjoterapeuci: Leszek SIMIŁOWSKI i Łukasz TATOJ; lekarz: Marek OWCZAREK.
Z DRużyNy uByli: Mateusz Grzybek (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Jakub Vojtuš (CS Buftea – Ru-
munia), Hubert Adamczyk (Wisła Płock), Edgar Bernhardt (Kedah FA – Malezja), Piotr Giel (Bytovia 
Bytów), Omar Monterde (?). Nieznany jest także status Carlosa Peñi, gdyż Meksykanin nie pojawił się po 
urlopie na treningach GKS.
PRZyByli: Estończyk Ken Kallaste (z Korony Kielce), Chorwat Dario Krišto (z Widzewa Łódź), a także: 
Adrian Odyjewski, Mateusz Maciejowski, Aleksander Biegański, Dominik Połap, Wojciech Szumilas i 
Dawid Kasprzyk – z zespołu rezerw. ●

jaki BĘdzie ten sezon?
27 lipca o godz. 18 PIłKARZE W TRóJKOLOROWyCh BARWACh uSłySZą PIERWSZy LIGOWy GWIZDEK W NOWyM SEZONIE.

Kadra gKs tychy na jesień sezonu 2019/2020.
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Ustalono terminarz rundy jesien-
nej sezonu 2019/2020 ligi okręgo-
wej – grupa 5 (Bielsko – Tychy). 
Sezon zapowiada się bardzo in-
teresująco, bo aż połowa stawki 
została wymieniona, pojawią się 
nowe zespoły. Tychy mają na tym 
szczeblu jednego reprezentanta – 
Ogrodnika Cielmice.

Na skutek reformy, aż osiem 
nowych zespołów będzie rywa-
lami drużyny Grzegorza Chrząś-
cika. Nie ma już bowiem AKS Mi-
kołów, który awansował do IV 
ligi, a do innych grup przeszły: 
Podlesianka, Pogoń Imielin, Spar-
ta, Urania, Górnik MK Katowi-
ce, MKS Mysłowice i Wyzwole-
nie. W ich miejsce pojawiły się 
Wisła Wielka (awans z klasy A), 
Czarni Jaworze, Rekord II Biel-
sko, MRKS Czechowice-Dziedzi-
ce, Pasjonat Dankowice, Bestwin-
ka, Stal Bielsko i Bestwina.

W pierwszej kolejce, któ-
ra rozegrana zostanie 10-11.08 
zmierzą się: Wisła Wielka – 
Sokół Wola, Czarni Jaworze – 
Bestwina, Rekord II Bielsko – 
Łąka, Lędziny – Ogrodnik, Iskra 
Pszczyna – Stal Bielsko, Pasjo-
nat Dankowice – Studzienice, 
MRKS II Czechowice-Dziedzi-
ce – Piast Bieruń, Fortuna Wyry 
– KS Bestwinka.

W siedzibie Podokręgu doko-
nano losowania par w rozgryw-
kach Pucharu Polski na szczeblu 
Podokręgu Tychy. Oto rywale ty-
skich drużyn: 4.08 GTS Bojszowy 
– GKS II Tychy (godz. 17), 3.08 
JUWe Jaroszowice – LKS Brzeźce 
(godz. 17), 3.08 Czułowianka Ty-
chy – Ogrodnik Tychy (godz. 16). 
Zwycięzcy wezmą udział w kolej-
nej rundzie spotkań na szczeblu 
Podokręgu Tychy, której losowa-
nie odbędzie się 21.08. ls ●

Kto z kim i kiedy w lidze okręgowej

nOWi ryWale OgrOdnika

Po miesięcznych urlopach, 
w minionym tygodniu hokeiści 
GKS Tychy wrócili do trenin-
gów. Na pierwszych zajęciach 
pojawiło się 24 zawodników, 
wśród nich Denis Akimoto i Pe-
ter Novajovský.

Z drużyną trenują także mło-
dzi zawodnicy: Jakub Maciejew-
ski, Oliwier Kasperek, Mateusz 
Ubowski, Kacper Gruźla i Jan 
Krzyżek, nieco później do zespo-
łu dołączył trener Andrej Gusow, 
któremu urodził się syn. Cała 
ekipa zamelduje się w komple-
cie na początku sierpnia, kie-
dy do treningów wrócą hokei-
ści zagraniczni: John Murray, 
Alex Szczechura, Michael Ci-

chy, Mike Szmatula, Alexander 
Yeronau, Gleb Klimenko i Ale-
xei Yefimenko.

W środę, 24.07 rozpocznie się 
sprzedaż wejściówek na mecze 
Hokejowej Ligi Mistrzów. Będzie 
ona prowadzona za pośredni-
ctwem serwisu ticketmaster.pl oraz 
w sklepach Media Markt. Dostęp-
ne będą tylko karnety na wszyst-
kie trzy mecze CHL na Stadionie 
Zimowym, ale w sierpniu karnety 
będzie można również kupić w ka-
sie stadionowej. Sprzedaż karne-
tów (99 zł, 59 zł – ulgowe) będzie 
trwała do 19.08, a jeśli zostaną 
wolne miejsca, będzie można ku-
pić bilety na pojedyncze mecze – 
45 zł i 30 zł. ls ●

w ostatnich dwóch 
sezonach JUwe 
Jaroszowice byŁo 
o KroK od powrotU 
do ligi oKręgoweJ, 
ale rywale oKazywali 
się lepsi. Może Uda 
się za trzeciM razeM? 
taKi przynaJMnieJ Jest 
cel nowego trenera 
zespoŁU z Jaroszowic, 
dawida frącKowiaKa, 
Który debiUtUJe w roli 
szKoleniowca drUżyny 
seniorsKieJ.

– Od jakieś czasu myślałem 
o zakończeniu gry, głównie 
dlatego, że zaczynały się odzywać 
różne kontuzje i dolegliwości – 
powiedział. – Grałem ostatnio 
w Szczakowiance, ale pracuję 
też z zespołem U-10 GKS 
Tychy. W końcu postanowiłem 
spróbować sił w prowadzeniu 
zespołu seniorów i propozycja 
z JUWe bardzo mi odpowiada. 
Będę grającym trenerem, 

bo jeszcze nie kończę definitywnie 
z grą w piłkę nożną, ale mogę 
się już przymierzyć do nowej 
roli. JUWe to drużyna, która 
w dwóch ostatnich sezonach 
zdobyła odpowiednio 68 i 60 
punktów i choć w końcowym 
rozrachunku czegoś jej zabrakło, 
przyplątała się jakaś zadyszka, 
pokazała duży potencjał. A biorąc 
pod uwagę, że skład się nie 
zmieniał od dwóch lat, podobne 
atuty powinna prezentować także 
teraz. Dlatego myślę, że cel, jakim 
jest powrót do ligi okręgowej jest 
realny.

Czasu na przygotowania la-
tem jest niewiele, piłkarzom niż-
szych lig musi wystarczyć nie-
spełna miesiąc treningów i kilka 
sparingów. JUWe rozegrało już 
pierwszy mecz kontrolny z MKS 
Lędziny – czołowym zespołem 
ligi okręgowej poprzedniego se-
zonu, przegrywając 1:2.

– Choć to był pierwszy spa-
ring po przerwie, drużyna do-
brze się zaprezentowała na tle 

zespołu walczącego w wyższej 
lidze. Miałem okazję, by wy-
próbować całą kadrę, w tym ju-
niorów. Kilku zawodników, któ-
rzy grają w JUWe znam bardzo 
dobrze z boiska – z Mateuszem 
Roszakiem, Szymonem Kwiat-
kowskim i Damianem Czupry-
ną grałem w MKS Lędziny, a Szy-
mona znam jeszcze z Nadwiślana 
Góra. W prowadzeniu zespołu 
pomoże mi Damian Nyga, któ-
ry drużynę zna bardzo dobrze, 
bo gra tu od lat. Jak powiedzia-
łem, jest to drużyna solidna 
i z tego co wiem, wszyscy wyra-
zili chęć gry w następnym sezo-
nie. Poważniejszych wzmocnień 
więc nie potrzeba, w pierwszej 
rundzie opierać się będziemy 
na piłkarzach, którzy grali tutaj 
w minionym sezonie.

27 lipca drużyna wyjeżdża 
na turniej do Studzienic, w którym 
uczestniczyć będą cztery zespoły: 
Studzienice, JUWe Jaroszowice, 
Leśnik Kobiór i LKS Rudołtowi-
ce-Ćwiklice. Każda drużyna roze-

gra po dwa mecze. Kolejny mecz 
– 3 sierpnia z LKS Brzeźce, ale bę-
dzie to spotkanie w ramach Pu-
charu Polski na szczeblu Podo-
kręgu Tychy. Nie wykluczone, 
że zespół rozegra jeszcze jeden 
sparing, ale na razie nie jest jesz-
cze sfinalizowany.

35-letni Dawid Frąckowiak 
przez kilka sezonów występował 
w czwartoligowym GKS 71 Tychy. 
Zespół awansował do II ligi w se-
zonie 2007/2008, ale Dawid grał 
tylko w rundzie jesiennej, bo wy-
jechał do Anglii. Po powrocie tra-
fił do Górnika Wesoła, a potem 
do Nadwiślana Góra, w barwach 
którego grał przez kilka sezonów. 
Potem były jeszcze Czaniec, Spójnia 
Landek, Polonia Łaziska, a ostat-
nio Szczakowianka Jaworzno. Bę-
dąc trenerem JUWe, nadal będzie 
pracował jako szkoleniowiec grup 
młodzieżowych GKS Tychy.

W nowym sezonie pierwszy 
mecz JUWe Jaroszowice rozegra 
na wyjeździe ze Zniczem Janko-
wice. ls ●

czy juwe wróci do okrĘgówki?
w naJbliższyM sezonie DAWID FRąCKOWIAK ZADEBIuTuJE JAKO TRENER SENIORSKIEJ DRużyNy.

Karnety na ligę Mistrzów już w sprzedaży.

hOkeiści Wrócili 
dO Pracy

reklama

Po treningach „na sucho” hokeiści rozpoczną 
zajęcia na lodowisku w Jastrzębiu.
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znaKoMicie podczas 
letnich Mistrzostw 
polsKi w pŁywaniU 
spisaŁ się dawid 
wieKiera, zdobywaJąc 
trzy Medale, w tyM dwa 
zŁote. podczas tych 
zawodów zawodniK 
MKp wodniK 29 tychy 
poprawiŁ taKże reKordy 
życiowe.

To kolejny występ utalentowane-
go tyskiego pływaka – niedaw-
no bardzo dobrze zaprezentował 
się podczas mistrzostw Europy 
juniorów w Kazaniu, podczas 
których awansował do finału 
wyścigu na 200 m stylem kla-
sycznym.

W rozegranych w Drzonko-
wie mistrzostwach Polski Da-
wid ponownie błysnął formą 
i czterokrotnie poprawiał swo-
je rekordowe osiągnięcia. Przede 
wszystkim jednak zdobył tytuł 
mistrza Polski na 100 m stylem 
klasycznym, notując czas 1.03,29 
oraz na 200 m stylem klasycz-
nym – 2.16,04. Do tej kolek-

cji dorzucił także brązowy me-
dal na 50 m stylem klasycznym 
– 29,49.

Oprócz Dawida, w zawodach 
w Drzonkowie startowało troje 
innych zawodników MKP Wod-
nik 29 Tychy: Aleksandra Fijo-
łek, Agata Kowalczyk i Jakub 

Poprawa Jakubas. Wszyscy ty-
scy pływacy ustanawiali swo-
je rekordy życiowe i mogli wy-
startować w sesjach finałowych. 
Agata Kowalczyk zaprezentowała 
się w finale B na 100 i 200 m sty-
lem klasycznym, Aleksandra Fi-
jołek – w finale B na 200 m sty-

lem dowolnym, natomiast Jakub 
Poprawa Jakubas zanotował re-
kordy życiowe w każdej swojej 
konkurencji w sesjach elimina-
cyjnych. 

Trenerami całej grupy są Mi-
chał Spławiński i Marek Mróz. 
ls ●

mistrzowski duBlet dawida wiekiery
KoleJny Medalowy występ TySKIEGO PłyWAKA.

Tyska ekipa wróciła z mistrzostw Polski w Drzonkowie z kilkoma medalami Dawida Wiekiery oraz rekordami 
życiowymi, które poprawiła cała czwórka. Na zdjęciu z prawej : Dawid Wiekiera i trener Marek Mróz.
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d jak debiut w i lidze
SPRaWieDliWy RemiS, cuDOWNy WOlej tySZaNiNa i Sła-
By WyStęP NajBaRDZiej ZNaNegO PiłkaRZa Na BOiSku. 
tak mOżNa W SkRócie SkOmeNtOWać DeBiut gkS-u ty-
chy W i liDZe.

Właśnie ruszył kolejny sezon piłkarskiej ekstraklasy, warto więc 
przypomnieć debiut GKS-u Tychy w najwyższej klasie rozgryw-
kowej. Zdarzył się on 45 lat temu i przypominał trochę obec-
ną historię z łKS-em łódź. Przypomnijmy – klub z łodzi, bez 
większych wzmocnień, rok po roku zdobywał awans od III ligi 
do ekstraklasy. Przed laty nasz GKS rok po roku awansował z III 
do ówczesnej I ligi. Oczywiście, trudno porównywać oba kluby 
i ich tradycje. łKS to rozpoznawalna firma, dwukrotny mistrz 
Polski, bogata historia. Tyska drużyna sprzed lat nawet na Śląsku 
była traktowana z lekkim wzruszeniem ramion.
W niedzielę 18 sierpnia 1974 roku tyscy kibice, mimo bardzo 
upalnej pogody, zjawili się o godz. 16.30 na stadionie przy 
ówczesnej ul. Engelsa w liczbie 15 tysięcy. Bilety na miejsca 
siedzące kosztowały 25 i 20 złotych, a na stojące 15 i 10 zło-
tych. Najtańszy bilet ulgowy przeznaczony dla członków załóg 
zakładów pracy opodatkowanych na rzecz klubu, młodzieży 
szkolnej, żołnierzy i kombatantów, kosztował więc mniej więcej 
tyle, co kilogram cukru albo trzy paczki papierosów „Sport”.
W 1974 roku sezon rozpoczął się dopiero w drugiej połowie 
sierpnia, ponieważ zespoły ekstraklasy musiały na przełomie 
lipca i sierpnia dokończyć poprzednie rozgrywki, przerwane 
wcześniej z powodu udziału reprezentacji na MŚ.
Pierwszym przeciwnikiem tyszan w I lidze był Lech Poznań, 
uchodzący wówczas za ligowego średniaka. To był rok wielkie-
go sukcesu polskiej reprezentacji, która kilka tygodni wcześ-
niej zajęła trzecie miejsce na mistrzostwach świata. Dlatego dla 
kibiców magnesem była obecność w składzie Lecha Romana 
Jakóbczaka, członka medalowej ekipy, który jednak nie zagrał 
na MŚ nawet sekundy. Ale dla nas wszystko, co wiązało się z re-
prezentacja było wtedy nadzwyczajne. Pamiętam, że poczułem 
się urażony w swojej nastoletniej dumie, kiedy potem wyczyta-
łem w gazecie, że tego dnia trener Kazimierz Górski przebywał 
na Górnym Śląsku, ale wybrał do obejrzenia mecz Szombierek 
Bytom z Górnikiem Zabrze, zamiast spotkania mojego GKS-u... 
Pan Kazimierz w Tychach pojawił się jednak już tydzień później, 
by być świadkiem pierwszego zwycięstwa tyszan w lidze – 2:1 
z Legią Warszawa.
Wracając do debiutu z Lechem... Organizatorzy nie przygotowali 
na to historyczne dla miasta i klubu wydarzenie jakiegoś show. 
Tradycyjnie, jak to w górniczym klubie, zagrała przed meczem 
kopalniana orkiestra. I tyle. GKS nawet nie dostał od PZPN oko-
licznościowego pucharu za awans. Działacze z centrali nadrobili 
ten nietakt dopiero... miesiąc później.
Co zapamiętałem z zakończonego wynikiem 1:1 meczu? Nie 
za wiele. Sławny Jakóbczak grał słabo i ani razu nie popisał się 
swoim popisowym atutem, czyli bardzo mocnym strzałem z dy-
stansu. Tyszanie grali trochę na hurra. Dość szybko, bo w 21 
minucie, objęli prowadzenie po kapitalnym woleju debiutanta 
Alfreda Potrawy, ale stracili rezon po wyrównującym golu gości 
w 57 minucie.
Nazajutrz „Trybuna Robotnicza” napisała, że „mecz nie stał 
na najwyższym poziomie” i że była to głównie wina Lecha, któ-
ry zagrał bardzo słabo. Sprawozdawca podsumował, że wynik 
był zasłużony, choć to gospodarze mieli więcej bramkowych 
sytuacji. Dziennikarz „Trybuny” trochę mi podpadł, ponieważ 
przekręcił nazwisko jednego z piłkarzy GKS Tychy – z Krzysztofa 
Raska zrobił w sprawozdaniu Praska.
piotr zawadzKi, tysKa galeria sportU ●
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Drużyna GKS-u Tychy w sezonie 1974/75.

w niedzielę, 28 lipca o 
godz. 11.15 na torze fca, 
aUtoMobilKlUb zieMi 
tysKieJ organizUJe 5. 
rUndę saMochodowych 
Mistrzostw tychów, 
Która poŁączona będzie 
z raJdowyM dnieM 
rodzinnyM.

Z kilku powodów warto będzie 
spędzić najbliższą niedzielę 
na torze testowym tyskiej fabry-
ki. Przede wszystkim na kibiców 
czekać będą emocje sporto-
we. Tym razem załogi walczą-
ce o mistrzostwo Tychów będą 
miały do pokonania trzy próby 
sportowe, każda o długości 3 km, 
na której znajdzie się popular-
na hopa.

Oto liderzy poszczególnych 
klas po czterech eliminacjach: 
klasa 1 (21 załóg) – Nikodem 
Sokół; klasa 2 (12 załóg) – Łu-
kasz Przybyła; klasa 3 (32 zało-
gi) – Grzegorz Ira/Damian Drob; 
klasa 4 (15 załóg) – Artur Kobie-
la; klasa Cento (23 załogi) – Woj-
ciech Nagrodzki; klasa Gość (13 
załóg) – Rafał Szumiec/Konrad 
Giergiel; klasa RWD (12 załóg) – 
Piotr Kapustka/Grzegorz Gibek; 
klasa PPC (Puchar Peugeota i Ci-
troena, 11 załóg) – Marcin Bal; 
klasa E GO+EAuto (samocho-
dy elektryczne, 5 załóg) – Prze-

mysław Gwioździk/Magdalena 
Gwoździk. Dodajmy, iż w tym 
roku każda runda SMT wcho-
dzi w skład klasyfikacji Avia 
Max Attack.

Tym razem jednak organizato-
rzy zapraszają na Rodzinny Pik-
nik – atrakcji dla wszystkich nie 
zabraknie. Na dzieci czekać będą 
elektryczne samochodziki, wy-
glądem przypominające fiata 500 
oraz dmuchańce, malowanie twa-
rzy, kolorowanki. A na starszych 

(pełnoletnich) – SMT Rally Taxi. 
Wybrany kierowca rajdowy prze-
wiezie osobę, która zdecyduje się 
na przejażdżkę rajdówką na tra-
sie, jaką wcześniej pokonywali 
uczestnicy mistrzostw.

Organizatorzy zaplanowali 
również wystawę samochodów, 
nie tylko rajdowych i wyścigo-
wych, ale także pojazdów zabyt-
kowych. I, jak to na pikniku, będą 
kiełbaski z grilla, wata cukrowa 
oraz popcorn. ls ●

prawie 100 rowerzystów 
wzięŁo UdziaŁ w 21. 
edycJi ogólnopolsKiego 
rodzinnego raJdU 
rowerowego, Którego 
trasa prowadziŁa 
z KoMpleKsU 
piŁKarsKiego iM. alfreda 
potrawy do gostyni.

Na mecie rajdu odbyły się kon-
kursy, zawody sportowe, wręczo-
no także nagrody dla najmłod-
szego i najstarszego uczestnika. 
Najmłodsi byli 3,5-letni Artur 
Brzostek, który pokonał 11-kilo-

metrową trasę na rowerze biego-
wym, a także 4,5-letni Adam Kon-
tny, który ten sam dystans pokonał 
już na dwóch kołach. Z kolei naj-
starszym okazał się niespełna 77-
Ireneusz Brzostek. Najliczniejszą 
rodzinę stanowili państwo Poręba, 
Sadecki, Frączek, Fabian i Mol – 
łącznie 19 osób.

Tymczasem z rowerowej wę-
drówki po Polsce wróciła ekipa 
KTK Gronie. Wycieczka trwała 
12 dni, podczas których przeje-
chano 1.230 km. Wzięli w niej 
udział: Stanisław Bajda, Paweł 
Bojczuk, Maria Kokot, Jacek Ko-

towski, Eugeniusz Ludwinek, Be-
ata Marcisz-Kotowska, Zbigniew 
Wojciechowski, Jarnot Andrzej 
oraz Janusz Kwiatkowski.

– Naszym celem było odwie-
dzenie kilku pomników histo-
rii, zabytków obowiązkowych 
na duże stopnie KOT i obiektów 
na Kolarską Odznakę Pielgrzymią 
– relacjonuje Stanisław Bajda. – 
Wycieczkę rozpoczęliśmy w Mię-
dzyzdrojach, od „Alei Gwiazd” 
powstałej w 1996. Byliśmy w Mu-
zeum Przyrodniczym Wolińskie-
go Parku Narodowego, a kolejny-
mi przystankami na naszej trasie 

były Kamień Pomorski, Nowo-
gród, Stargard, Kołbacz i Szcze-
cin, w którym jest ok. 270 zabyt-
ków, łącznie z Zamkiem Książąt 
Pomorskich, bazyliką św. Jaku-
ba, Pałacem Pod Głowami, Pała-
cem Klasycystycznym, Pałacem 
pod Globusem, Pałacem Joń-
skim, Pałacem Sejmu Stanów 
Pomorskich, Pałacem Ziemstwa 
Pomorskiego i wiele innych. 
Na krótko przejechaliśmy przez 
granicę polsko-niemiecką i wje-
chaliśmy ponownie do Polski – 
do Parku Narodowego „Ujście 
Warty”. Po zwiedzeniu kolejnych 
kilku zabytków, pojechaliśmy 
do Zielonej Góry, a następnie 
odwiedziliśmy pomniki histo-
rii w Lubiniu, Gostyniu i Rydzy-
nie. Z Leszna skierowaliśmy się 
do Wrocławia i tutaj spędziliśmy 
sporo czasu, bo zabytków i cie-
kawych miejsce nie brakuje. Po-
tem była Oleśnica, Jelcz, Oława, 
Brzeg i Opole. Z Góry Świętej 
Anny przez Kędzierzyn Koźle, 
Kuźnię Raciborską, Rudy, Ryb-
nik dojechaliśmy do Tychów. 
Noclegi mieliśmy zarezerwowa-
ne w hotelach, więc nie trzeba 
było wozić sprzętu, co ułatwia-
ło jazdę. W sumie odwiedzili-
śmy 13 pomników historii, 16 
obiektów na wyższe stopnie Ko-
larskiej Odznaki Turystycznej, 
41 zamków, 11 bazylik. Wszy-
scy uczestnicy wycieczki zdoby-
wali odznaki m.in. KOT, KOP, 
OTK „Poznaj bazyliki w Polsce”, 
ROK „Szlakiem rynków i ratu-
szy w Polsce”, oraz OK PTTK 
„Poznaj Polskie Pomniki” i OTK 
PTTK Polskie „Naj”.
leszeK sobieraJ ●

atrakcje na torze
dzień rodzinny azt: EMOCJE SPORTOWE, RAJDOWE TAKSóWKI, „500-TKI” DLA DZIECI

gronie na szlaku Historii
raJd rodzinny I ROWEROWE WęDRóWKI

Uczestnicy rajdu KTK Gronie na wrocławskim rynku.
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dobiegła końca rywalizacja 
w iii letnim grand prix 
tychów w siatkówce 
plażowej, rozegrano także 
turniej mikstów o Puchar 
Dyrektora MOSiR-u.

mistrzOWie 
siatkóWki
Zawody zorganizował MOSiR 
przy współpracy z Tyskim 
Klubem Siatkarskim

W sumie rozegrano trzy tur-
nieje eliminacyjne (15.06, 29.06, 
6.07) oraz 13.07 – turniej fina-
łowy. Wszystkie zawody odby-
ły się na boiskach do siatkówki 
plażowej na obiekcie MOSiR przy 
ul. Brzozowej 2.

W sumie wystartowało 45 za-
wodników oraz dwie zawod-
niczki, a do finału awansowało 
8 najlepszych par. Klasyfikacja 
końcowa: 1. Łukasz Marek/Da-
niel Chemicz, 2. Jakub Sołtan/Pa-
tryk Chmiel, 3. Mateusz Jabłoń-
ski/Paweł Jabłoński.

Najlepsi otrzymali statuetki, 
nagrody rzeczowe i koszulki.

Z kolei w turnieju o Puchar 
Dyrektora MOSIR rywalizowało 
10 par w różnym wieku i z róż-
nym doświadczeniem. Turniej 
rozgrywany był systemem po-
dwójnych eliminacji tzw. brazy-
lijskim. Zawodnicy swoje mecze 
rozgrywali do dwóch wygranych 
setów, do 21, tie-break do 15.

Kolejność: 1.Jaszkowska/Mila-
nowski, 2. Olchawa/Chemicz, 3. 
Piskorz/Czernik, 4. Winiarska/
Winiarski. ls ●

W tak efektowny sposób AZT zaprasza na 5. Rundę Mistrzostw Tychów.

W tym roku zamiast dwóch bie-
gów, czyli Międzynarodowego 
Tyskiego Biegu Ulicznego oraz 
Tyskiego Półmaratonu, zorgani-
zowany zostanie jeden – Tyski Pół-
maraton. Ta największa sportowa 
impreza roku rozegrana zostanie 
1 września.

Tyski Półmaraton cieszy się 
niesłabnącym powodzeniem. 

Jak sprawdziliśmy – wczoraj 
na liście startowych zapisa-
nych było 1.529 biegaczy z ca-
łej Polski. 

Organizatorzy nadal przyj-
mują zapisy, można ich doko-
nać przez stronę: www.mosir.
tychy.pl i www.dostartu.pl. 
ls ●

Jeden bieg, ale...

1529 zaPisanych na PółmaratOn
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karzeł z montmartre’u

dzielnica kontrastów
Za czasów Lautreca Montmartre był dzielnicą kon-
trastów. Ciasne uliczki, ciemne zaułki, szemrane 
lokale, w których na każdym kroku można było 
spotkać biednych artystów, rzezimieszków goto-
wych do bójki o byle co i wystrojone kokietki – 
specjalistki od płatnej miłości. A jednak to do tej 
urokliwej krainy położonej na wapiennym wzgórzu 
przychodzili zamożni mężczyźni, by rozerwać się 
po ciężkim dniu przy dźwiękach kankana. Z ko-
lei damy z eleganckiego towarzystwa aż piszczały 
z zachwytu na myśl o wypadzie do słynnego tygla 
paryskiej cyganerii. W rzeczywistości modne wzgó-
rze stanowiło mieszankę kilku światów: burżuazji, 
bohemy oraz biedoty. Możni je odwiedzali, a biedni 
wiedli na nim życie. Na Montmartre ciągnęli też 
artyści, którzy ledwo wiązali koniec z końcem i nie 
było ich stać na wynajem mieszkania w elegantszej 
części Paryża. Malarze, literaci czy muzycy miesz-
kali drzwi w drzwi z ochlaptusami, kieszonkowca-
mi i degeneratami. Co ciekawe, Toulouse-Lautrec 
nie był biedakiem, a jednak Montmartre stał się 
jego domem.

choroba nie wybiera
Toulouse-Lautrec, a dokładnie Henri Marie Ray-
mond de Toulouse-Lautrec-Montfa, wywodził się 
w prostej linii od samego Rajmunda IV, hrabiego 
Tuluzy, który brał udział w wyprawach krzyżo-
wych i zdobywał Konstantynopol. W ślad za na-
zwiskiem szły tytuły, ogromny majątek i prestiż. 
Gdyby nie choroba, Henri byłby zapewne panem 
świata, podobnie jak jego ojciec – wieczny hulaka 

i ekstrawertyk. Los chciał inaczej i jeszcze 
w dzieciństwie zdetronizował młodego 
wicehrabiego. Młody Henri jednego roku 
złamał obie nogi. Nie był to jednak zwykły 
uraz, a wynik defektu genetycznego. Jego 
rodzice byli bowiem kuzynami. Po wy-
padku nogi chłopca przestały rosnąć, jed-
nocześnie jego twarz uległa deformacji. 
Wargi nabrzmiały do takich rozmiarów, 
że strasznie seplenił i pluł siarczyście przy 
każdym wypowiadanym słowie. Ojciec, 
nie potrafił pokochać syna takim jakim 
był i porzucił rodzinę. Wychowaniem cho-
rego chłopca zajęła się matka. Do czasu aż 
Henri postanowił wziąć sprawy we włas-
ne ręce. Zerwał ze swoją arystokratyczną 
tożsamością i całkowicie oddał się ukochanej pa-
sji – malarstwu. Uznał, że zamiast być dziwadłem 
w elitarnym środowisku, będzie maskotką awan-
gardy. Niedługo potem stał się niekwestionowanym 
królem artystycznej bohemy trzęsącej paryskim 
wzgórzem Montmartre.

ukryć się we wrzawie
Zaiste – ze swoim karykaturalnym wyglądem, wy-
jątkowym talentem i nieprzeciętną inteligencją 
– Lautrecowi bliżej było do rozszalałego i tętnią-
cego życiem Montmartre’u, niż do eleganckich 
salonów. Wśród artystycznego zgiełku, dziew-
cząt ulicznych, kolorowych ptaków i ptaszków, 
poetów żyjących nie wiadomo z czego, malarzy 
w za dużych kapeluszach, dziwadeł wszelkiego 
rodzaju, jego wady były jakby mniej widoczne. 

Mógł się bezwstydnie wtopić w kolorowy tłum 
młodych i kontrowersyjnych artystów, by wspól-
nie z nimi buszować i balować po najsłynniejszych 
klubach i kabaretach. Roztańczone Moulin Rou-
ge, słynny Chat Noir czy reklamujący się hasłem: 
„dla publiczności, która lubi, by jej napsioczyć” 
Mirliton, to tylko kilka miejsc, w których Lautrec 
bawił się do białego rana. Zawsze w oparach al-
koholu, zawsze z ołówkiem w ręku, a gdy nie było 
ołówka, to chwytał wypaloną zapałkę i obwodził 
nią czarny kontur jakiejś postaci. Potrafił kilko-
ma szybkimi ruchami ręki nakreślić na wymiętej 
serwetce szkic, który kolejno nanosił na płótno 
w swojej pracowni. Fascynował go ruch, wrza-
wa, taniec, żywioł, chwila. Pije i rysuje. Rysuje 
i pije. Ot, tak się bawi wicehrabia Tuluzy, tak się 
bawi maskotka Montmartre’u! Niemniej jednak 

za tą rozbuchaną błazenadą, za licznymi cudacz-
nymi nakryciami głowy, za robionym z lubością 
zezem, kryła się zupełnie inna twarz. Twarz na-
znaczona cierpieniem.

niech pani nie patrzy…
Któregoś wieczora Lautrec został zaproszony 
do przyjaciół na przyjęcie. Wśród gości była pew-
na młoda dama. Podszedł do niej cichutko, usiadł 
za jej plecami i gdy miała się już odwrócić, po-
wiedział: „Chwileczkę. Usiądę za panią z tyłu… 
Tak będzie mi łatwiej mówić. I będę tak samo bli-
sko… Nie muszę pani widzieć. Znam panią na pa-
mięć”. A po chwili, gdy dziewczyna zaakceptowała 
przedstawione warunki, dorzucił: „Wolę, żeby pani 
na mnie nie patrzyła…”. Cóż się dziwić, że oboje 
powstrzymywali łzy… agnieszKa KiJas ●

daWnO temu W sztuce (158)

lew 23.Vii – 22.Viii
To może być dla Ciebie wyjątkowo pracowity 
tydzień. W nadchodzących dniach nie uda się 
wygospodarować zbyt wiele czasu dla siebie.

panna 23.Viii – 22.iX
Twoje finanse wymagają zwiększonej uwagi. 
Na początek – ogranicz wydatki, potem zrób 
dokładny plan. 

waga 23.iX – 23.X
Warto rozejrzeć się za jakimś nowym zajęciem. 
Może być na razie dodatkowe, ważne, byś zaczął 
inwestować znów w swój rozwój osobisty.

sKorpion 24.X – 21.Xi
Bądź dobrej myśli, sprawy zdrowotne zaczną się 
wreszcie poprawiać. Nie oczekuj jednak od siebie 
zbyt wiele, daj sobie czas na powrót do pełni sił.

strzelec 22.Xi – 21.Xii
Nie będziesz miał wiele czasu na rozmyślanie. 
Decyzję w wiadomej sprawie trzeba podjąć 
szybko, bez zbędnego ociągania się.

Koziorożec 22.Xii – 19.i
Możesz spodziewać się ciekawej propozycji 
ze strony współpracowników. Dobrze się nad nią 
zastanów. Ma swoją ciemną stronę...

wodniK 20.i – 18.ii
Wreszcie odpoczniesz i znajdziesz czas tylko dla 
siebie. Przyda Ci się trochę relaksu, za Tobą trudne 
tygodnie w pracy.

ryby 19.ii – 20.iii
Możesz spodziewać się przypływu pozytywnej 
energii. To dzięki niej z ochotą zabierzesz się 
za sprawy, które do tej pory odkładałeś

baran 21.iii – 20.iV
To będzie dobry tydzień. Musisz jedynie 
uważać na to, co powiesz w czasie rozmowy 
ze Skorpionem. 

byK 21.iV – 21.V
W dalszym ciągu znajdujesz się pod dobrym 
wpływem gwiazd. uważaj jednak, nie ryzykuj, 
zwłaszcza w sprawach natury finansowej.

bliźnięta 22.V – 20.Vi
Twój upór na nic się zda tym razem. Szef ma już 
określone plany, raczej ich nie zmieni. Musisz 
dostosować się do nowej sytuacji.

raK 21.Vi – 22.Vii
Wreszcie poczujesz, że żyjesz. Nadchodzące 
dni wróżą wiele dobrego w kwestiach natury 
uczuciowej.
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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 608:
uRlOPOWa OPaleNiZNa. 

Żywiołowy taniec, gwar nocnych klubów, opary 
alkoholu – oto świat Toulouse-Lautreca.

Za zabawną miną, kryła się twarz 
cierpiącego artysty. 

BRZyDki, WiecZNie śliNiący Się, kuśtykający POkuRcZ uBRaNy W cZaRNy 
PłaSZcZ i chaRakteRyStycZNy melONik każDegO WiecZORu WyBieRał Się 
Na PODBój PaRySkiegO ceNtRum ROZRyWki. kOchał mONtmaRtRe, a mONt-
maRtRe kOchał jegO. Ba! W kOŃcu DZielNica ta – ZWaNa też PRZeklętym 
WZgóRZem – Stała Się uluBiONym miejScem SPOtkaŃ aRtyStycZNej BOhemy. 
Na cZele tejże aWaNgaRDy Stał WłaśNie ON – heNRi De tOulOuSe-lautRec – 
OBDaRZONy NieZWykły taleNtem kaRZeł-aRyStOkRata.
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