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Odliczanie do września
W większości tyskich szkół dobiegają końca 
wakacyjne remonty i modernizacje.

Gang maratończyków
Marek Wendreński biega na długich dystansach 
wraz ze swoim 84-letnim dziadkiem.

Kurs na paprocany
Najbliższy weekend upłynie pod znakiem festiwalu 
szantowego Port Pieśni Pracy.5 6  9
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USŁUGI POGRZEBOWE
KOMPLEKSOWO • PROFESJONALNIE • TANIO

Wartogłowiec

„CALIA”

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

Tychy Wartogłowiec, ul. Cmentarna 21

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIE POGRZEBU - ZASIŁEK ZUS ROZLICZAMY I WYPŁACAMY NA MIEJSCU

NAGROBKI 
DUŻY WYBÓR

• POGRZEBY TRADYCYJNE
• KREMACJE 550 ZŁ

• EKSHUMACJE
• KOPANIE GROBÓW

• ROZBIÓRKI NAGROBKÓW
• PRZEWOZY ZMARŁYCH

• WŁASNE 
CHŁODNIE
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KrOniKa pOlicyjna
reklama

◆ POlicjaNci Z KOmeNDy 
miejSKiej POlicji W Tychach 
PROWaDZą cZyNNOści DOTy-
cZące ROZBOju z użyciem noża 
na dwóch 14-latkach. Do zdarze-
nia doszło 4.08 na stacji kolejowej 
Tychy – Bielska. Sprawcy, stosując 
groźbę użycia noża, ukradli nasto-
latkom telefony. Chłopcy nie do-
znali żadnych obrażeń. Nie ma jak 
dotąd oficjalnego potwierdzenia 
czy sprawcami byli 17-letni chłopak 
i jego 16-letnia dziewczyna, o czym 
informowały media. Para ta potem 
sterroryzowała nożem taksówkarza 
w Pruszkowie, a miała zostać za-
trzymana w Opocznie, w drodze 
z Warszawy do Katowic.
◆ W NOcy Z 14 Na 15.08 
Na ul. DaRWiNa PaTROl PO-
licji ZaTRZymał DO RuTyNO-
Wej KONTROli KieRującegO 
ciTROeNem. Okazało się, że 38-
letni mieszkaniec Tychów jechał 
pod wpływem alkoholu – miał 
w organizmie niespełna promil. 
Ponadto, jak wykazały badania, 

kierował pod wpływem środków 
odurzających, a w jego samocho-
dzie policjanci znaleźli prawie pół 
grama marihuany oraz ponad 
5 gramów amfetaminy.
◆ POlicjaNci TySKiej „DRO-
góWKi” PRZePROWaDZili 
aKcję „Niechronieni uczestnicy 
ruchu drogowego”, podczas której 
ujawnili aż 103 wykroczenia wobec 
pieszych i rowerzystów, a popeł-
nionych przez kierujących pojaz-
dami. ls ●

SPROSTOWaNie
W minionym tygodniu w rubryce 
„Kronika policyjna” zamieściliśmy 
informację o starszej kobiecie po-
szukiwanej przez policję w spra-
wie uszkodzenia ciała. Przedsta-
wiona na zdjęciu seniorka okazała 
się być świadkiem zajścia, a nie – 
co sugerowała notatka – podej-
rzaną w sprawie. Serdecznie za tę 
nieścisłość przepraszamy zainte-
resowaną panią wraz z rodziną. 
redaKcja

W Tychach rozpoczął działalność 
Okręgowy Ośrodek Pomocy Po-
krzywdzonym Przestępstwem 
oraz Świadkom.

Udziela on wsparcia i poma-
ga osobom, które doświadczyły 
przemocy domowej, przemocy 
fizycznej lub psychicznej, prze-
stępstwa seksualnego, kradzieży, 
zostały pozbawione alimentów, 
uległy wypadkowi drogowemu. 
Pokrzywdzeni i ich najbliżsi, 
a także świadkowie mogą otrzy-
mać pomoc prawną, psycholo-

giczną, psychiatryczną, a także 
pomoc finansową. Ośrodek rea-
lizuje zadania z Funduszu Pomo-
cy Pokrzywdzonym oraz Pomo-
cy Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości.

Ośrodek mieści się przy 
ul. Barona 30 – pokój 307. Go-
dziny pracy: poniedziałek i wto-
rek 8-16, środa 13-20, czwartek 
i piątek 8-15, sobota 8-12. Tel. 
w godzinach pracy: 574-091-361, 
tel. po godzinach: 574-062-401. 
ls ●

Będą się one odbywać się jeszcze 
przez dwa najbliższe tygodnie. 
Wzorem lat ubiegłych MOSiR 
prowadzi bezpłatne zajęcia: „Rol-
ki pod Żyrafą”, „Jogę na Paprach”, 
„Tai chi w Paprocanach”, a od lip-
ca br. wprowadził „Rolki, deskę 
i hulajkę – Extreme City 2019”.

Rolki pod Żyrafą – poniedział-
ki i czwartki od godz. 17 począt-
kujący, a od godz. 18 zaawan-
sowani. Zajęcia odbywają się 
na placu „pod Żyrafą”. Na zajęcia 
OBOWIĄZKOWO należy zabrać: 
rolki, kask, ochraniacze na nad-
garstki, łokcie i kolana. W przy-
padku deszczowej pogody lub 
mokrej nawierzchni zajęcia będą 
automatycznie odwoływane.

Joga na Paprach – wtorki 
o godz. 10, środy o godz. 18 i so-
boty o godz. 10. Zajęcia te mają 
na celu promocję zdrowia i natu-
ralnych sposobów redukcji stresu. 
Potrzebne akcesoria: własna mata 
oraz w miarę możliwości pasek 

do jogi lub jakikolwiek inny pa-
sek. Ćwiczymy na drewnianym 
podeście (na lewo od wodnego 
placu zabaw). Zajęcia prowadzi 
szkoła Joga To My.

Tai chi w Paprocanach – środy 
o godz. 18. Tai chi to sztuka wal-
ki oparta o zasady starochińskiej 
gimnastyki zdrowotnej. Ustawie-
nie ciała gwarantujące stabilność 
i elastyczność powodują, że tai chi 
korzystnie wpływa na korektę po-
stawy, a tym samym przynosi ulgę 
w przypadku bólów kręgosłupa. 
Zajęcia odbywają się na terenie 
OW Paprocany – na boisku w po-
bliżu placu zabaw.

Rolki, deska i hulajka – Ex-
treme City 2019 – środy w godz. 
16–19. Do końca wakacji w każ-
dą środę MOSiR zaprasza do ska-
teparku w Dolinie Jaworkowej 
(przy ul. Jaśkowickiej) na war-
sztaty szkoleniowe z instrukto-
rami rolek, deskorolek oraz hu-
lajnogi. Oprac. Kp ●

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków.

OśrOdek pOmOcy

wraz z końcem wakacji przychodzi kres letnich zajęć 
sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji.

Wakacyjne Ostatki 
mOsir

Tegoroczna nowość „Rolki, deska i hulajka – Extreme 
City 2019” ciszy się ogromną popularnością. 
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metropolita w Paprocanach
W Tychach obyło się bez incyden-
tów i wszystkie trzy odsłony obcho-
dów przebiegły spokojnie i godnie. 
15 sierpnia mieszkańcy spotkali 
się najpierw w Paprocanach, gdzie 
złożono kwiaty pod tablicą upa-
miętniającą wybuch pierwszego 
powstania, wysłuchano gawędy 
dr Marii Lipok-Bierwiaczonek 
o tamtych dniach i wzięto udział 
w mszy świętej, koncelebrowanej 
przez sześciu kapłanów z Metro-
politą Katowickim abp. Wiktorem 
Skworcem na czele.

Po mszy uczestnicy obchodów 
przejechali specjalnym autobu-
sem do Urbanowic, gdzie hołd po-

wstańcom oddano pod pomnikiem 
im poświęconym przy ul. Głównej. 
Po uroczystościach oficjalnych od-
był się festyn, którego kulminacyj-
nym momentem był występ zespo-
łu pieśni i tańca „Mały Śląsk”.

W czwartkowych obchodach 
władze miasta reprezentowali wi-
ceprezydent Igor Śmietański i wi-
ceprzewodniczący Rady Miasta 
Rafał Żelazny, oprawę muzycz-
ną zapewniła orkiestra dęta kop. 
„Piast-Ziemowit” i chór „Canta-
te Deo”.

salwa w czułowie
W sobotę, 17 sierpnia po-
wstańcze obchody przeniosły 

się do Czułowa, gdzie po mszy 
w tamtejszym kościele pw. 
Krzyża Św. kilkusetosobowy 
pochód przeszedł na ul. Kato-
wicką, pod pomnik ku czci Po-
ległych Powstańców Śląskich, 
gdzie wartę wystawiła kompa-
nia honorowa 34. Śląskiego Dy-
wizjonu Rakietowego Obrony 
Powietrznej z Bytomia, którego 
dowódca ppłk Grzegorz Gdula 
był obecny w Czułowie wraz 
z Wojskowym Komendantem 
Uzupełnień ppłk. Wojciechem 
Zdradą, Komendantem Miej-
skim Policji insp. Andrzejem 
Trzcińskim i innymi przed-
stawicielami służb munduro-
wych.

Wraz z wiceprezydentem Igo-
rem Śmietańskim kwiaty pod 
pomnikiem złożyła przewod-
nicząca RM Barbara Koniecz-
na, a oprócz nich hołd powstań-
com oddali m.in. marszałek woj. 
Śląskiego, tyscy radni, przedsta-
wiciele organizacji społecznych 
i mieszkańcy Czułowa.

Setną rocznicę wybuchu I Po-
wstania Śląskiego, w miejscu 
gdzie poległa pierwsza jego ofia-
ra, uczczono salwą honorową. 
wOjciech wieczOreK ●

stulecie 
w trZech 
odsłonach
w MiniOnyM tyGOdniu W cAłyM REGIONIE ObchODZONO 100. ROcZNIcę Wybuchu 
I POWSTANIA ŚLąSKIEGO.

Uroczystości pod tablicą pamiątkową na ścianie dawnej paprocańskiej szkoły.

Hołd powstańcom oddali pod pomnikiem w Urbanowicach m.in. przedstawiciele służb mundurowych.

Wieniec od władz miasta składają w Czułowie wiceprezydent 
Igor Śmietański i przewodnicząca RM Barbara Konieczna.
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GŁówne urOczystOści MiaŁy Miejsce w czwarteK 
w KatOwicach, dOKąd jednaK znaczącO wielu 
tyszan (i nie tylKO) nie dOtarŁO ze wzGlędu 
na zbyt MaŁą liczbę pOciąGów, Które MiaŁy 
dOwieźć MieszKańców śląsKa dO stOlicy 
wOjewództwa. wŁadze Od tyGOdni zapraszaŁy 
wszystKich na urOczystOści i defiladę, pO czyM 
OKazaŁO się, że przeszacOwaŁy swOje MOżliwOści 
i nie byŁy w stanie zapewnić OdpOwiednieGO 
transpOrtu. na tysKich przystanKach 
KOlejOwych dOchOdziŁO dO dantejsKich scen 
rOdeM z czasów prl, tŁuMy ludzi walczyŁy 
O Miejsce w pOciąGach, wielu zniechęcOnych 
wracaŁO rOzczarOwanych dO dOMu.
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Prezydent Miasta Tychy
woj. śląskie

OGŁOSZENIE
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr IX/184/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
w rejonie: ul. Edukacji, Grota Roweckiego, Trzy Stawy oraz Parku Północnego 

w Tychach.

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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), informuję o przyjęciu 
przez Radę Miasta Tychy Uchwałą Nr IX/184/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU 
W REJONIE: UL. EDUKACJI, GROTA ROWECKIEGO, TRZY STAWY ORAZ PARKU 

PÓŁNOCNEGO W TYCHACH.
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 ds. Gospodarki Przestrzennej

/-/mgr Igor Śmietański

komunikat

W tym roku mija wiek funkcjo-
nowania w Polsce służb sanitar-
nych i jubileusz ten zbiega się z 65. 
rocznicą utworzenia Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej i powstania 
placówki w Tychach.

Zorganizowana w 1954 roku 
Miejska i Powiatowa Kolum-
na Sanitarna w Tychach funk-
cjonowała pod tą nazwą tylko 
dwa lata. W 1956 r. przekształ-
coną ją w Miejską i Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiolo-
giczną i przekazano jej pomiesz-
czenia w poradni przeciwgruźli-
czej przy ul. Budowlanych, skąd 
sześć lat później przeniesiono 
ją na ówczesny plac Pstrowskiego. 
Do obecnej siedziby (po szkole 
zawodowej ZEG przy ul. Budow-
lanych) Państwowy Inspekto-
rat Sanitarny przeprowadził się 
w 1980 roku.

Początkowo podstawowym 
zadaniem służb sanitarnych 
było ograniczanie szerzenia się 
chorób zakaźnych i zwalcza-
nie ognisk już istniejących. Tak 
było m.in. w 1958 r. gdy w Ko-

stuchnie wystąpiła epidemia 
choroby Heinego-Medina, czy 
dwa lata później przy okazji epi-
demii błonicy w Hołdunowie. 
Na szczęście w obu przypad-
kach sytuacja została opanowa-
na dość szybko. Z kolei w 1968 
roku, gdy w Polsce wybuchła 
epidemia ospy naturalnej, dzię-
ki sprawnej akcji zapobiegaw-
czej i profilaktycznej na terenie 
działania tyskiej stacji do zacho-
rowań nie doszło.

Obecnie Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna 
ma znacznie poszerzony zakres 
działalności. Realizuje zadania 
z zakresu ochrony zdrowia pub-
licznego, w celu ochrony zdro-
wia ludzi przed niekorzystnym 
wpływem uciążliwości środowi-
skowych, zapobiegania powsta-
wania chorób, w tym chorób za-
kaźnych i zawodowych. Prowadzi 
bieżący nadzór sanitarny, działa-
nia przeciwepidemiczne, oświato-
wo-zdrowotne, a także wykonu-
je badania i analizy laboratoryjne 
oraz pomiary środowiskowe.

Tyski Państwowy Inspekto-
rat Sanitarny obejmuje swoim 
działaniem miasto Tychy oraz 
powiaty: bieruńsko-lędziński, 
mikołowski i pszczyński. Przez 
30 lat (1977-2007) szefował 

mu lek. med.Bolesław Bogacz, 
a od jego przejścia na emery-
turę funkcję Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitar-
nego pełni lek. med. Grzegorz 
Gołdynia. ww ●

stulecie służb sanitarnych i 65 lat placówki w Tychach.

sanitarne jubileusze

W tym budynku przy ul. Budowlanych Państwowy Inspektorat 
Sanitarny w Tychach urzęduje już od niemal 40 lat.
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dObieGają KOńca 
prace przy budOwie 
KajaKOwej Mariny 
– KOlejneGO etapu 
zaGOspOdarOwania 
wschOdnieGO brzeGu 
jeziOra paprOcańsKieGO. 
przypOMnijMy, iż 
realizację inwestycji 
rOzpOczętO jesienią ub. 
rOKu, Ma KOsztOwać 9,6 
Mln zŁOtych.

Zakończono już większość robót 
wykończeniowych w budynku – 
płytkowanie, malowanie ścian, 
tynki, jastrychy itp., ekipy budow-
lane są w trakcie montażu sufitów 
podwieszanych oraz wyposaże-
nia zaplecza sanitarnego. Rów-
nocześnie wykonywane są nasy-
py, trwa montaż podkonstrukcji 

aluminiowej wraz z ociepleniem 
pod elewację wentylowaną. Za-
montowane zostały prefabrykaty 
wzdłuż nabrzeża, pomosty pły-
wające i slip – pochylnia do wo-
dowania. Wkrótce rozpocznie się 
montaż warstw dachu zielonego, 
a na elewacji i tarasie – modrze-
wia syberyjskiego. Wykonawca 
rozpoczyna też prace ogrodni-
cze na skarpach.

– Budowa przebiega zgodnie 
z planem, ale z uwagi na prob-
lemy z gruntem rodzimym ter-
min zakończenia prac został 
wydłużony o 6 tygodni – stwier-
dziła Ewa Grudniok, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta. – In-
westycja zostanie zakończona 
zgodnie z aneksowaną umową, 
czyli 12 października. Jeśli chodzi 
o marinę żeglarską, to jej realiza-

cja będzie możliwa po zabezpie-
czeniu środków w budżecie mia-
sta. Urząd Miasta nie ma jeszcze 
kompletu pozwoleń na realizację 
tej inwestycji więc trudno mówić 
o ewentualnym terminie rozpo-
częcia prac.

Zatem za niespełna dwa mie-
siące zawodnicy i trenerzy sek-
cji kajakowej przeniosą się do no-
wego obiektu. Znajdą się w nim 
szatnie, siłownia, świetlica, poko-
je dla trenerów, zaplecze sanitar-
ne i pomieszczenia techniczno-
gospodarcze, a w drugiej części 
– hangar o powierzchni 165 me-
trów kwadratowych i magazy-
ny. Zachodnią elewację stanowić 
będą dwie drewniane trybuny, 
a dach budynku stanie się miej-
scem do spacerowania i leżako-
wania. leszeK sObieraj ●

18 Kwietnia br. na placu 
Grażyny bacewicz 
w tychach zOstaŁO 
Otwarte pierwsze 
w tychach pOideŁKO, 
Które uMOżliwia 
MieszKańcOM bezpŁatny 
dOstęp dO wOdy 
pitnej, pOchOdzącej 
z sieci MiejsKiej. 
jest tO wspólna 
inicjatywa rejOnOweGO 
przedsiębiOrstwa 
wOdOciąGów 
i Kanalizacji Oraz 
tysKieGO tOwarzystwa 
budOwnictwa 
spOŁeczneGO. niestety 
w przeciąGu tych 
KilKu Miesięcy dOszŁO 
dO dewastacji.

– Dewastacje poidełka na osied-
lu „Balbina” były dwie i zosta-
ły zgłoszone na policję. Nieste-
ty, jest to problem dotyczący 
wszystkich wspólnych przestrze-
ni. Dopóki będzie panować prze-
świadczenie, że wspólne znaczy 
niczyje, trudno spodziewać się 
znaczących zmian w podejściu. 
My jako administrator przestrze-

ni dokładamy wszelkich starań, 
aby usunąć usterki i dbać o pie-
lęgnację naszych obiektów. Plac 
Grażyny Bacewicz codziennie 
rano sprzątamy oraz sprawdza-
my czy wszystkie elementy są 
sprawne techniczne. Absurdem 
zupełnym jest fakt, że przez ty-
dzień, ktoś regularnie odkręcał 
śruby w huśtawkach dla dzieci. 
Zaobserwowaliśmy też, że mamy 
myją w poidełku dzieciom za-
bawki, a przecież nie takie jest 
jego przeznaczenie – komen-
tuje Daria Szczepańska, prezes 
TTBS.

Tyskie poidełko docenili redak-
torzy „Rzeczpospolitej”, którzy na-
pisali: „Czasy, kiedy woda z kranu 
zalatywała chlorem i nadawała się 
do picia tylko po przegotowaniu, 
to przeszłość. W Światowym Dniu 
Wody główny inspektor sanitar-
ny poinformował, że 99,7 proc. 
wody w krajowych kranach jest 
zgodna z wymaganiami. Ogra-
niczenie zakupu wody w plasti-
ku deklarują kolejne samorządy 
[...] m.in. w Tychach, gdzie pierw-
sze poidełko pojawiło się niedaw-
no w okolicy jednego z placów za-
baw. Jakby w nadziei, że zwyczaje 

z dzieciństwa zostaną przeniesio-
ne w dorosłe życie”. – No właśnie. 
Bez dawania dobrego przykładu 
trudno spodziewać się spekta-
kularnych zmian. Walka z wan-
dalizmem to jedna sprawa, ale 
zdecydowanie ważniejszym jest 
wychowanie w duchu poszano-
wania wspólnych przestrzeni. 
Dopóki mieszkańcy nie zaczną 
traktować miejskich przestrzeni 
publicznych jako własnych, dopó-
ty my administratorzy, pomimo 
że na pełnych obrotach, pracować 
będziemy ramię w ramię z Syzy-
fem – dodaje prezes TTBS.

Pomimo powyższych prob-
lemów poidełko cieszy się dużą 
popularnością. Do końca lipca 
z dystrybutora pobrano 11 tys. 
litrów, co daje średnią 100 litrów 
dziennie. – Bardzo się cieszymy, 
że na placu zabaw powstał taki 
punkt. Mamy nadzieję, że dzię-
ki niemu dzieci ograniczą spo-
żywanie słodzonych napojów 
na rzecz wody, która jest zdrow-
sza i lepiej gasi pragnienie od ga-
zowanych produktów. Ważne jest 
również odpowiednie użytkowa-
nie poidełka – przypomina Daria 
Szczepańska. KaMil peszat ●

KajaKowa marina 
na finisZu
budOwa przebieGa zGOdnie z planeM, ALE Z uWAGI NA PRObLEMy Z GRuNTEM 
RODZIMyM TERMIN ZAKOńcZENIA PRAc ZOSTAł WyDłużONy.

wsPólne cZyli nicZyje?
liczne dewastacje, dO Których dOchOdzi w Mieście, NIE OMINęły POIDEłKA 
NA PLAcu GRAżyNy bAcEWIcZ.

Kajakowa marina to jeden z etapów zagospodarowania wschodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego.
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Poidełko cieszy się sporym zainteresowaniem, zwłaszcza w upalne dni. Niestety dość 
często użytkowane jest niezgodnie z przeznaczeniem np. do mycia zabawek.
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sylwia witman
s.witman@twojetychy.pl

pOcząteK nOweGO 
rOKu szKOlneGO 
już za niecaŁe 
dwa tyGOdnie. 
w tysKich szKOŁach 
i przedszKOlach 
dObieGają KOńca 
reMOnty. dziś piszeMy 
cO nOweGO zastaną 
w nich uczniOwie 
druGieGO września.

Wakacje co roku są wykorzy-
stywane, by w pomieszczeniach, 
w których uczą się dzieci, doko-
nać niezbędnych napraw i re-
montów. Do końca sierpnia lub 
w pierwszych dniach września 
powinny zakończyć się prace 
w kilkunastu tyskich placów-
kach.

trwają remonty
W Szkole Podstawowej nr 10 
przy ul. Borowej i Szkole Pod-
stawowej nr 11 przy ul. Skło-
dowskiej trwa remont posa-
dzek. W obu placówkach jego 
koszt to nieco poniżej 140 tys. 
zł. Przy Szkole Podstawowej nr 
35 przy al. Piłsudskiego dobiega 
końca drugi etap remontu ogro-
dzenia (54.000 zł), trwa także 
modernizacja boiska (246. 486 
zł). Na terenie Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego nr 2 (ul. Jednoś-
ci) trwa przebudowa placu za-
baw za 158.000 zł. W Szkole Pod-
stawowej nr 17 przy ul. Begonii 
za 258.000 zł wyremontowana 

została strefa wejścia do szkoły 
od strony podwórka.

Remontów doczekały się też 
przedszkola: w Przedszkolu nr 
5 przy ul. Orzeszkowej trwa re-
mont toalet (139.605 zł). Wyre-
montowano dojście do Przed-
szkola nr 14 przy ul. Cyganerii 
(78.720 zł) oraz ogrodzenie wo-
kół Przedszkola nr 26 przy ul. 
Młodzieżowej (95.555 zł). 
W Przedszkolu nr 29 przy ul. 
Hubala trwa remont kuchni wraz 
z zapleczem (381.300 zł).

Również starsi uczniowie będą 
korzystać z odnowionych po-
mieszczeń i pracowni. W Zespole 
Szkół nr 4 przy al. Bielskiej za kwo-
tę blisko miliona zł zaadaptowano 
istniejące pomieszczenia na pra-
cownie zawodowe i warsztaty. 
W Zespole Szkół nr 7 przy ul. Bro-
warowej przebudowa i wyposaże-
nie warsztatów będą kosztowały 
więcej, bo 2.234.295 zł. Tu pra-
ce potrwają do 20 października. 
W Zespole Szkół nr 5 (ul. Eduka-
cji) trwa remont pomieszczeń za-
plecza sali gimnastycznej (12. 000 
zł) oraz remont toalet, który po-
chłonie 349.443 zł.

Ponadto kontynuowane są prace 
termomodernizacyjne w ramach 
projektu „Niskoenergetyczne bu-
dynki użyteczności publicznej” – 
w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edu-
kacji, Zespole Szkół nr 6 przy al. 
Piłsudskiego i Zespole Szkół nr 1 
przy ul. Wejchertów.

Zupełnie nowa szkoła
Od września działalność rozpo-
cznie także nowa szkoła podsta-

wowa w Tychach. Chociaż nie 
całkiem nowa, bo rodzice wie-
lu obecnych uczniów z pew-
nością pamiętają SP nr 21 przy 
ul. Młodzieżowej. Zakończyła 
ona działalność dwadzieścia 
lat temu. Po kilkunastu latach 
działalności jako gimnazjum 
i kolejnych pięciu latach, gdy 
w budynku nie działała żadna 
szkoła, 2 września 2019 r. SP nr 
21 znów otworzy swoje drzwi 
dla uczniów. Na razie będzie 
ich ponad 170, podzielonych 
na dziewięć oddziałów (trzy kla-
sy pierwsze i dwie szóste oraz 
po jednym oddziale od klas II 
do V). W szkole zatrudnionych 
będzie od września 21 nauczy-
cieli. Dyrektorem placówki zo-
stał Andrzej Rafa.

Remont pustego przez lata bu-
dynku trwał od jesieni. Wymie-
niono wszystkie instalacje, drzwi 
i część okien. Odnowiona zosta-
ła elewacja, a we wnętrzach po-
malowano ściany. Gruntownie 
wyremontowano toalety (wraz 
z przystosowaniem ich do po-
trzeb osób niepełnosprawnych). 
Wyremontowano też wejście 
główne, odnowiono salę gimna-
styczną i wybudowano zupełnie 
nowe boisko.

Obecnie trwa wyposaża-
nie szkoły. Przybędą szafki dla 
dzieci z klas młodszych. Ucz-
niowie będą mieli do dyspo-
zycji dwie pracownie informa-
tyczne i nowy sprzęt sportowy. 
W każdej klasie znajdzie się 
albo tablica interaktywna albo 
interaktywny monitor. Jest już 

monitoring i nowoczesna woź-
niówka.

Remont szkoły kosztował po-
nad 5 mln zł. Natomiast jej wy-
posażenie to kolejne 1.450.000 

zł. W ramach tej kwoty będą za-
kupione (lub już zostały) m.in. 
meble szkolne i biurowe, książ-
ki do biblioteki, sprzęt sportowy 
i wyposażenie sali gimnastycz-

nej, urządzenia multimedialne, 
tablice, komputery i oprogra-
mowanie, pomoce dydaktyczne, 
wyposażenie stołówki i gabinetu 
pielęgniarki szkolnej. ●

odlicZanie do wrZeŚnia 
w tysKich szKOŁach trwają reMOnty i MOdernizacje. WIęKSZOŚć MA SIę ZAKOńcZyć PRZED PIERWSZyM DZWONKIEM NOWEGO ROKu SZKOLNEGO.

ucZcili Pamięć POWSTańcóW i KOlaRZa

KT
K „
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flash

Na uczniów reaktywowanej SP 21 czeka całkiem nowe szkolne boisko z przyjazną nawierzchnią.

Dyrektor Andrzej Rafa sprawdza czy system monitoringu jest już gotowy na nowy rok szkolny.
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Niemal 40 kolarzy wzięło 15.08 udział w powstańczym rajdzie rowerowym, zorganizowanym 
przez KTK „Gronie” w Tychach. Rowerzyści mierzyli się z trasami o długości 60 i 30 
kilometrów, przebiegającymi przez miejsca powstańczych walk. Najstarszym uczestnikiem 
rajdu był Edward Rauhut, najmłodszym – hubert Duka, a najliczniejszą grupą – turyści 
z Zagłębia.
Z kolei w minioną sobotę, 17 sierpnia Klub Turystyki Kolarskiej „Gronie” Tychy zorganizował 
rowerową wycieczkę, poświęconą pamięci 22-letniego belgijskiego kolarza bjorga 
Lambrechta, który zginął w bełku 5 sierpnia, podczas 3. etapu ostatniego Tour de Pologne.
Na trasę z Tychów do bełku wyruszyło 14 turystów. Po przybyciu na miejsce wypadku zapalono 
znicze. W drodze powrotnej tyscy kolarze zatrzymali się w Woszczycach i Kobiórze. ls ●
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puchar Karola i Puchar Franka

ŻeglOWali
na tyskim
jeziOrze
Na Jeziorze Paprocańskim roze-
grano kolejne regaty żeglarskie.

15.08 rywalizowano w Rega-
tach Memoriałowych im. Fran-
ciszka Szeremeta w dwóch ka-
tegoriach – indywidualnie 
w klasie open o Puchar Franka 
oraz drużynowi o Puchar Karo-
la. W pierwszej kategorii trium-
fowała załoga z kursu żeglarskie-
go w składzie: sternik instruktor 
Jacek Strzelec oraz Michał Gra-
bowski, Andrzej Pawlak i Mar-
cin Holewik.

Z kolei po Puchar Karola 
w klasyfikacji drużynowej sięg-
nęła załoga Fundacji Żeglarskiej 
Dar Śląska: sternik Sylwia Ciesz-
kowska, Paweł Derewecki, Ewa 
Mann-Witańska i Andrzej Ka-
zimierski.

W najbliższą sobotę, 24.08 
żaglarzy czeka kolejna próba – 
regaty o Złoty Róg Miasta Ty-
chy. ls ●

pOMiMO 61 lat różnicy 
świetnie się dOGadują 
i twOrzą bardzO zGrany 
zespóŁ. wiesŁaw KaczOr 
(dziadeK) i MareK 
wendreńsKi (wnuczeK) 
znani są jaKO duet 
spOrtOwO-wyczynOwy 
GrandpaGanG. 
na swOiM KOncie 
Mają M.in. przebieGnięty 
póŁMaratOn, a w tyM 
rOKu 6 październiKa 
wystartują w peŁnyM 
MaratOnie. taK jaK 
OstatniO – razeM, 
i taK jaK OstatniO – 
z dziadKieM na wózKu.

– Kilka lat temu dziadek stracił 
nogę, a ja postanowiłem zrobić 
wszystko, żeby mu w tej trudnej 
sytuacji pomóc. Od zawsze upra-
wiałem sport, którym zresztą dzia-
dek mnie zaraził, więc naturalne 
dla mnie było, że tę energię oddam 
mu kiedyś z nawiązką. Któregoś 
dnia po prostu wpadłem na po-
mysł i postawiłem dziadka przed 
faktem dokonanym – wspomina 
Marek. – Zadzwonił do mnie i po-
wiedział, że zaczynamy przygoto-
wywać się do półmaratonu, bo je-
steśmy zgłoszeni i nie ma odwrotu. 
Pomysł dla mnie wydał się szalo-
ny, ale nie mogłem przecież odmó-
wić wnuczkowi. Poza tym gdzieś 
w środku, pomimo obaw, rozbu-
dził się we mnie sportowy duch. 
Zresztą, tak jak Marek powiedział, 
byliśmy już zgłoszeni i nie było od-
wrotu – dodaje Wiesław Kaczor.

Jak zaznacza Marek, nigdy nie 
wątpił w powodzenie przedsię-
wzięcia. Doświadczenie zdobył 
podczas innych biegów wyczyno-
wych. – Pomimo tego, że mieli-
śmy tylko miesiąc do przygotowań, 
wiedziałem, że nam się uda. Oczy-
wiście dużo razem trenowaliśmy, 
wszak nigdy wcześniej nie star-
towałem z partnerem na wózku. 
Jednak gdy przyszedł dzień startu, 
dziadek był dla mnie ogromnym 
wsparciem, a nie żadną przeszko-
dą – zaznaczył Marek.

Po zeszłorocznym wyczynie 
GrandpaGangiem zainteresowały 
się media oraz sponsorzy. Aktu-
alnie instagramowy profil grand-
pagang śledzi 3,2 tys obserwują-
cych, zaś wyczyny nietypowego 
duetu wspiera 20 firm sponsoru-
jących. – Bardzo się cieszymy me-
dialnym zainteresowaniem, ale 
cały ten szum jest tylko środkiem 
do celu, nie zaś wartością samą 
w sobie. Dzięki sponsorom dzia-
dek otrzyma nowy wózek o prze-
znaczeniu typowo sportowym. 
Pomogą również zrealizować ko-
leje pomysły, na które wpadniemy. 
Ten szum ma też drugie dno. Już 
słyszymy o naśladowcach – mówi 
Marek. – Świadomość, że nasza 
współpraca może zainspirować 
młodych ludzi do spędzania czasu 
z seniorami, zmagającymi się czę-
sto z różnymi niepełnosprawnoś-
ciami, jest chyba największą nagro-
dą. Ja mam najlepszego wnuczka 
na świecie i każdemu dziadkowi 
takiego z całego serca życzę – do-
daje Wiesław Kaczor.

GrandpaGang to nie tylko wy-
czynowe bieganie. Marek zabiera 
dziadka m.in. na tor kartingowy 
czy do tunelu aerodynamiczne-
go, gdzie pan Wiesław przygoto-

wuje się do skoku na spadochro-
nie. Pod koniec miesiąca duet 
otrzyma wspomniany sporto-
wy wózek, na którym wystar-
tują w VIII Tyskim Półmarato-

nie oraz Silesia Marathon, gdzie 
planują zmierzyć się z pełnym 
dystansem 42,2 km. Życzymy 
powodzenia.
KaMil peszat ●

GanG maratońcZyKów
niezwyKŁy spOrtOwy duet PRZyGOTOWuJE SIę DO KOLEJNych WyZWAń.

To zdjęcie na swoim profilu udostępniła Martyna Wojciechowska. Na następny 
dzień GrandpaGang zaliczył kilkutysięczne zainteresowanie.
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kultura 
chłOpska

Od lat przynajmniej raz w roku 
spędzam kilka lub kilkanaście dni 
na wsi. Mała miejscowość, jedna 
główna ulica, oczywiście wszyscy 
wszystkich znają. Dopiero po kil-
kunastu latach zostałem przez 
nich zaakceptowany i z letnika 
awansowałem na „swojego”.

Przez te lata miałem i nadal 
mam okazję zobaczyć jak też 

zmienia się coś, co nazywamy 
kulturą chłopską.

Ciekawą, wciągająca książ-
kę o zanikaniu tej kultury napi-
sał ostatnio Andrzej Mencwel. 
Historyk literatury, kultury pol-
skiej, eseista, autor takich po-
zycji jak m.in. „Etos lewicy”, 
„Przedwiośnie czy potop. Stu-
dium postaw polskich w XX 
wieku”. Najnowsza książka nosi 
znamienny tytuł „Toast na progu”. 
Bo na tej wsi strzemienny, to to-
ast na progu.

Andrzej Mencwel kilkadziesiąt 
lat temu kupił domek na wsi. Ob-
serwował to, co się dzieje wokół. 
I był też oczywiście obserwowany. 
Powoli wchodził w życie codzien-
ne sąsiadów. Pomagał przy pracy 
na roli, w budowie domów. Ba, pi-
sał podania w ich imieniu. A jed-
nemu z sąsiadów „załatwił” tele-
wizor w latach 70. Nic dziwnego, 
że kiedy miał problem ze swoim 
domem, potrzebny był remont, 
sąsiedzi doradzali do kogo powi-
nien się zwrócić, kto jest fachow-
cem, kto zna się na robocie.

Głównym bohaterem tej 
barwnej opowieści jest zmar-
ły przyjaciel autora. Men-
cwel opisuje rolnika, który jest 
dumny z tego, że jest rolnikiem. 

Ma swoją godność, zasady, któ-
rych przestrzega.

Zmiany od kosy do ciągni-
ka, przyniosły też zmiany w my-
śleniu, postawie, sposobach po-
strzegania świata wokół. Zbyszek, 
ów główny bohater, nie poddaje 
się. Korzysta oczywiście z tech-
nicznych zdobyczy ale dalej jest 
tym samym Zbyszkiem.

Odchodzą powoli fachowcy, ci, 
dla których dobrze wykonana pra-
ca świadczyła o nich. Nic na od-
czepnego. Nieważne jak długo, 
ważne by swoją pracę wykonać so-
lidnie. Andrzej Mencwel widzi, jak 
ci prawdziwi gospodarze, którzy 
nawet często tego sobie nie uświa-
damiając, byli przedstawicielami 
kultury chłopskiej. Dla sąsiadów 
autorytetami. Mencwel nie boi 
się powiedzieć o chłopskim czło-
wieczeństwie, bo nie jest to tylko 
opowieść o rolnictwie i chłopach. 
Znajdujemy w niej także liczne 
odniesienia do literatury, filmu, 
socjologiczne analizy. Dotykamy 
świata który bezpowrotnie znika. 
Żal nam tych koni.
jan MazurKiewicz ●

andrzej mencwel
„toast na progu”

wydawnictwo literackie

z MOjej póŁKi

sZereGiem 
na Południe
tysKie pOwOjenne budOwnictwO MieszKaniOwe tO nie tylKO blOKi. 
W MIEŚcIE MOżNA ZNALEźć KILKA INTERESuJących PRZyKłADóW DOMóW ATRIALNych 
I ZAbuDOWy SZEREGOWEJ.

te Ostatnie 
są zlOKalizOwane 
w więKszOści 
w pOŁudniOwej części 
Miasta, w OKOlicy 
ulicy paprOcańsKiej, 
na jaracza, bajKOwej, 
tetMajera, jOrdana 
i jaGieŁŁy. KilKa 
sKupisK jest taKże 
w zachOdniej części 
tychów.

Domy szeregowe lokalizowano 
przede wszystkim na osiedlach 
oddalonych od centrum, gdzie 
nie budowano bloków w for-
mie wieżowców. Były to także 
te części miasta, w których ist-
niała zabudowa jednorodzin-
na. Szeregowce zatem mogły 
w sposób płynny łączyć tere-
ny z zabudową wielorodzin-
ną i indywidualną, niwelując 
kontrast pomiędzy wysokością 
i liczbą mieszkańców w obu 
częściach.

W Tychach powstało kilka 
typów domów szeregowych, 
większość z nich projektował 
Emilian Piasecki albo Maria 
Czyżewska i Andrzej Ostrowski. 
Wybudowano je w różnych 
układach: liniowych, schodko-
wych, zgrupowanych po kilka. 
Przy wzniesieniu niektórych za-
stosowano system „W70”, czy-
li wielką płytę wykorzystywaną 
do budowy bloków. Tyska „sze-
regówka” ma też różne szero-
kości działek, a tym samym 
domów, a także różne rozwiąza-
nia elewacji i dachów. Niektóre 
domy mają niewielkie balkony 
nad wejściami, inne tylko okna, 
od tyłu natomiast balkony lub 
loggie są w większości przykła-
dów, w niektórych nawet na obu 
kondygnacjach

Pomimo tych różnic da się 
zauważyć jedną wspólną cechę. 
Domy są podzielone na dwie 
strefy, każda z nich zajmuje 
jedną kondygnację. Na parterze 
jest część wspólna, którą mo-
żemy określić jako społeczną. 
Do niej należy kuchnia, pokój 
dzienny z wyjściem na ogród 
oraz, rzecz jasna, strefa wej-
ściowa z wiatrołapem, który 
w naszym klimacie jest niezwy-
kle funkcjonalny. W tej części 
znajduje się jeszcze miejsce 
na toaletę. W części społecz-
nej spędza się wspólnie czas, 
tu toczy się życie rodzinne, tu-
taj przyjmuje się gości. Druga 
część znajduje się na piętrze 
i jest nią strefa, którą można 
określić mianem intymnej lub 
prywatnej. W niej znajdują się 
sypialnia, pokoje dzieci, cza-
sem garderoba oraz łazienka. 
Tutaj nie często zaprasza się 
gości, chyba że zostają na noc. 
To jest miejsce spod znaku snu, 
relaksu i higieny. 

Domy szeregowe to taki 
kompromis pomiędzy budyn-
kami wielorodzinnymi i jed-
norodzinnymi. Z jednej strony 
pozwalają na zaoszczędzenie 
powierzchni terenu, z drugiej 
mieszkańcy sąsiadów mają tyl-
ko za ścianą, a nie także nad 
głową i pod stopami, z kolei 
niewielka liczba mieszkańców 
jednego ciągu domów sprawia, 
że wszyscy się znają i wytwa-
rzają sąsiedzkie więzi społecz-
ne, co sprawia, że wzrasta po-
czucie bezpieczeństwa. Wadą 
może być niemożność rozbu-
dowy domu oraz fakt, że chcąc 
wyjść do ogrodu trzeba przejść 
przez dom.

Architekt opracowujący pro-
jekt takiego domu, a właściwie 

całego ich szeregu, musi zasta-
nowić się nad wykorzystaniem 
światła dziennego, które będzie 
wpadało tylko z dwóch stron 
i w dodatku tam są zakładane 
krótsze ściany. Ważne jest sta-
ranne przemyślenie umiejsco-
wienia klatki schodowej i jej 
forma, ponieważ zajmuje ona 
sporo miejsca i trzeba się zasta-
nowić czy na pewno musi mieć 
okna. Najczęściej umieszcza się 
ją w środku długości domu, tak 
aby nie marnować powierzch-
ni na korytarze i przedpokoje. 
Blisko schodów umieszcza się 
łazienkę, która także nie musi 
mieć okna. Ściany zewnętrz-
ne są zarezerwowane dla po-
koi i kuchni.

Tyscy projektanci opraco-
wali sporo różnych warian-
tów domów szeregowych. Nie 
wszystkie udało się zrealizo-
wać, niektóre pozostały tyl-
ko na papierze. O szeregow-
cach napisał w swojej książce 
„Żyć znaczy mieszkać” tyski 
architekt Janusz Włodarczyk: 
„Układ szeregowy posiada 
kilka ważnych zalet. Zaliczyć 
do nich należy jego znaczną 
ekonomiczność; dwie wspól-
ne ściany z budynkami sąsied-
nimi, z czym wiąże się obni-
żenie strat cieplnych budynku, 
także stosunkowo mała wiel-
kość jego planu (...). Ważną ce-
chą jest bliskie, lecz wygodne 
sąsiedztwo, w optymalnej, jak 
sądzić można, skali. Korzyst-
nym elementem tego typu za-
budowy jest stosunkowo duża 
wariantowość fasady i detalu 
architektonicznego, a tym sa-
mym indywidualizacji budyn-
ku: »dom taki sam, a jednak 
inny«”.
anna sysKa ●

Zabudowa szeregowa na ul. Jaracza, 
Z. Kubski, ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.

miastO na Warsztacie (37)

Od KilKu lat 
zyGMunt jantOsz, 
tysKi rOwerzysta, 
specjalizujący 
się w saMOtnych, 
eKstreMalnych 
esKapadach, pOdróżuje 
pO aMeryce póŁnOcnej 
i w pOŁOwie sierpnia 
wyruszyŁ na swOją 
czwarta wyprawę – tyM 
razeM czeKa GO pOdróż 
pO alasce.

Podczas pierwszego wyjazdu 
do USA, podróżował po „Dzi-
kim Zachodzie” – przez Arizonę, 
Nowy Meksyk, Kolorado, Utah, 
Nevadę, Kalifornię, potem była 
wyprawa „Północ – Południe” 
od Kanady do Meksyku, a trasa 

trzeciej prowadziła „Od Oceanu 
do Oceanu”, czyli od Nowego Jork 
i Ellis Island (Wyspy Łez) do San 
Diego.

– Początkowo planowałem wy-
jechać w październiku do Austra-
lii – mówi Zyga Jantosz. – W ciągu 
półtora miesiąca miałem przeje-
chać ok. 6 tys. km z zachodniego 
wybrzeża. Jednak odezwał się mój 
serdeczny przyjaciel z USA Kazek 
Wolny, który pomagał mi i wspie-
rał podczas poprzednich wypraw 
i zaproponował wypad na Alaskę. 
Mieliśmy się spotkać w Anchora-
ge, Kazek chciał wynająć samo-
chód i asekurować mnie w drodze 
na południe. Tymczasem okaza-
ło się, że już w ubiegłym roku 
wszystkie samochody w wypo-
życzalniach były zarezerwowane 

na 2019 rok. Dlatego wyruszamy 
samochodem z Phoenix na Ala-
skę. Stamtąd – prawdopodobnie 
z Anchorage – pojadę z powro-
tem już na rowerze do Phoenix. 
Średnie temperatury w sierpniu 
na Alasce to ok. 18 st. C, a więc 
bardzo korzystne, a trudy podró-
żowania w pełni rekompensu-
je ponoć niezwykle malownicza 
trasa, prowadząca przez parki 
narodowe i niezamieszkałe tere-
ny. Mam w planie pokonać Ala-
ska Highway – drogę wybudowa-
ną w 1942 roku przez żołnierzy 
amerykańskich. Łączy ona USA 
z Alaską i powstała w rekordo-
wym tempie…

Powrót z USA Zygmunt Jan-
tosz zaplanował pod koniec 
września. ls ●

jantosZ Podbija alasKę
tO już czwarta wyprawa TySZANINA NA KONTyNENT PółNOcNOAMERyKAńSKI.

Zygmunt Jantosz ma za sobą kilkanaście wypraw w różne rejony Europy i Afryki, od kilku lat podróżuje po USA.
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21 sierpnia środa
GOdz. 13 – ŚWIęTO WOJSKA POLSKIEGO – uro-
czysty apel oraz wystawa sprzętu militarnego 
i piknik z wojskiem (plac pod żyrafą, ul Edukacji)

22 sierpnia, czwartek
GOdz. 16 – SZTuKA X MuZy – projekcja filmu 
„Poradnik pozytywnego myślenia” (MbP – Me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)

23 sierpnia, piątek
GOdz. 16 – bAJKOTEKA – projekcja filmu dla 
dzieci „bociany” (MbP – Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
GOdz, 18 – XXXV PORT PIEŚNI PRAcy – kon-
cert zespołów Orkiestra Samanta i Drake 
(ogród Miejskiego centrum Kultury, ul. boh. 
Warszawy 26)
GOdz, 20 – XXXV PORT PIEŚNI PRAcy – „Way, 
hay holly! ” – opowieść o dawnych żaglowcach 
w rysunkach Stana hugilla i koncert Marka Szu-

rawskiego (ogród Miejskiego centrum Kultury, 
ul. boh. Warszawy 26)
GOdz, 21 – XXXV PORT PIEŚNI PRAcy – kino 
plenerowe: projekcja filmu „happy Olo – po-
godna ballada o Olku Dobie” (ogród Miejskie-
go centrum Kultury, ul. boh. Warszawy 26)

24 sierpnia, sobota
GOdz, 12 – XXXV PORT PIEŚNI PRAcy – kon-
certy: Formacja, happy crew, Trzecia Miłość, 
Grzegorz GooRoo Tyszkiewicz i Jacek Ronkie-
wicz (Gemini Park Tychy)
GOdz, 16 – XXXV PORT PIEŚNI PRAcy – kon-
certy: Leje na Pokład, North cape, Trzecia Mi-
łość, cztery Refy, Grzegorz GooRoo Tyszkiewicz 
i Jacek Ronkiewicz, Mietek Folk, Glassgo (Dzika 
Plaża Paprocany)
GOdz, 22 – XXXV PORT PIEŚNI PRAcy – kon-
certy: Perły i łotry, hoverla, Orkiestra Samanta, 
booze brothers, Mietek Folk (Klub undergro-
und, pl. Korfantego 1)

25 sierpnia, niedziela
GOdz. 11 – PORANKI MuZycZNE: „Folkowe 
pożegnanie lata” – koncert zespołów biorących 
udział w Międzynarodowym Studenckim Festi-
walu Folklorystycznym (dziedziniec Teatru Ma-
łego, ul. hlonda 1)
GOdz, 12 – XXXV PORT PIEŚNI PRAcy – „bry-
gada Radosnego Rejsu” – koncert dla dzieci 
(statek na terenie OW Paprocany)
GOdz, 12 – XXXV PORT PIEŚNI PRAcy – 
koncerty: Glassgo, North cape, Atlantyda, 
Leje na Pokład, Mietek Folk (Gemini Park  
Tychy)
GOdz, 16 – XXXV PORT PIEŚNI PRAcy – kon-
certy: happy crew, Atllantyda, Drake, Formacja, 
Marek Szurawski, booze brothers, Perły i łotry, 
Orkiestra Samanta, hoverla (Dzika Plaża Papro-
cany)
GOdz. 17 – KONcERT MAGDALEńSKI – recital 
organowy Marioli brzoski (kościół pw. św. Marii 
Magdaleny w Rynku)

26 sierpnia, poniedziałek
GOdz. 18 – ANDROMEDA – KINO, JAKIE 
ZNAMy: prelekcja oraz projekcja filmu „Ple-
mię” (Pasaż Kultury Andromeda, pl. baczyń-
skiego)

23-25 sierpnia: XXXV pOrt pieśni 
pacy

ar
c.

przed naMi KOlejna, 
jubileuszOwa XXXV 
edycja pOrtu pieśni 
pracy, festiwalu 
szantOweGO 
OrGanizOwaneGO 
przez MiejsKie centruM 
Kultury w tychach 
i zespóŁ perŁy i ŁOtry, 
Który Od lat w druGiej 
pOŁOwie sierpnia 
GrOMadzi w tychach 
MiŁOśniKów szant, 
MuzyKi żeGlarsKiej 
i fOlKOwej.

W tym roku Port Pieśni Pracy 
odbędzie się nie tylko nad do-
brze znanym mieszkańcom Ślą-
ska jeziorem Paprocany, ale także 
w kilku innych lokalizacjach tak, 
by muzyka żeglarska rozbrzmie-
wała w różnych częściach mia-
sta na różnych jego poziomach 
– od podziemi klubu Undergro-

und, gdzie odbędzie się sobot-
ni koncert nocny, aż po pokład 
statku górującego nad Paproca-
nami, gdzie organizator zaprasza 
w niedzielę najmłodszych amato-
rów piosenek żeglarskich.

Przed nami trzy dni świetnej 
zabawy dla dużych i małych, 
tych z bliska i daleka, którzy 
co roku obierają kurs na Tychy, 
by w pięknym otoczeniu słu-
chać szant i spędzać czas z po-
zytywnymi ludźmi. Port Pieś-
ni Pracy to koncerty w ogrodzie 
Miejskiego Centrum Kultury 
w Tychach (piątek), nad Jezio-
rem Paprocany (sobota, niedzie-
la) czy sobotni nocny koncert 
klubowy oraz – po raz pierw-
szy – szanty w Gemini Park Ty-
chy (sobota, niedziela), a więc 
każdy znajdzie tu coś dla sie-
bie. Oprócz koncertów piąt-
kowy wieczór rozpoczynają-
cy festiwal uzupełni prelekcja 

na temat pracy na dawnych ża-
glowcach z ilustracjami legendy 
szantowej Stana Hugilla, a tak-
że nauka gry na tradycyjnym in-
strumencie – kościach oraz kino 
pod chmurką, w którym poka-
zany zostanie film o Aleksan-
drze Dobie – „Happy Olo – po-
godna ballada o Olku Dobie”.

Na pięciu scenach usłyszy-
my kilkunastu wykonawców, 
w tym m.in. dobrze znaną For-
mację, Marka Szurawskiego, At-
lantydę, Grzegorza Tyszkiewicza, 
rodzime North Cape i Leje na Po-
kład, czy naszych tyskich gospo-
darzy – Perły i Łotry, a ponadto 
– niesamowitych gości z Francji 
– odwiedzą nas żywiołowi Booze 
Brothers, nie zabraknie też moc-
nego akcentu piosenki folkowej 
i celtyckiej.

Szczegółowy harmonogram 
koncertów zamieszczamy w ka-
lendarium poniżej. rn ●

jaK cO rOKu w sierpniu, 
wOjsKOwy KOMendant 
uzupeŁnień wraz 
z urzędeM Miasta 
i MiejsKiM centruM 
Kultury zapraszają 
MieszKańców tychów 
i sąsiednich pOwiatów 
na urOczyste ObchOdy 
święta wOjsKa 
pOlsKieGO, Które 
w tyM rOKu Odbędą 
się w najbliższą 
śrOdę (21.08). hasŁeM 
teGOrOczneGO święta 
jest „20 lat pOlsKi 
w natO 1999-2019”, 
ale OrGanizatOrzy 
paMiętają też O innych 
OKrąGŁych rOcznicach: 
100-leciu wybuchu 
i pOwstania śląsKieGO 
i 15 latach Od wstąpienia 
naszeGO Kraju dO unii 
eurOpejsKiej.

Uroczystości rozpocznie msza św. 
w intencji wojska, która o godz. 
11 odprawiona zostanie w koś-
ciele pw. św. Marii Magdaleny. 
Po mszy delegacje złożą kwia-
ty pod Pomnikiem Powstańca 
na pl. Wolności, a potem ulica-
mi Bocheńskiego, Budowlanych 
i Edukacji żołnierze i goście uro-
czystości przemaszerują w towa-
rzystwie kompanii honorowych 
wojska i policji, orkiestry wojsko-
wej z Krakowa oraz wozów bojo-
wych na plac w Parku Miejskim 
im. Solidarności, czyli pod popu-
larną „żyrafę”.

Tam o godz. 13 rozpocznie się 
uroczystość wręczenia odzna-
czeń, aktów mianowania, odznak 
i medali „20 lat Polski w NATO”, 
a także pokaz musztry parad-
nej. Po zakończeniu części ofi-
cjalnej goście imprezy wezmą 
udział w wojskowym pikniku. 
Główną jego atrakcją będą wy-
stawy sprzętu wojskowego, któ-
ry prezentować będą wszystkie 
jednostki stacjonujące na terenie 
województwa śląskiego. Będzie 
czołg PT 91 „Twardy”, transporter 
opancerzony „Rosomak”, samo-
chody terenowe HMMWV czyli 
popularne Hummery, samochody 
opancerzone M-ATV z jednost-

ki Agat, natomiast 5. Pułk Che-
miczny z Tarnowskich Gór wy-
stawi samochody do dezynfekcji 
pojazdów oraz sprzęt ratowni-
ctwa chemicznego.

– Niewątpliwą atrakcją im-
prezy będzie samolot Hansa 
Brandenburg z okresu I wojny 
światowej – zachęca Wojskowy 
Komendant Uzupełnień w Ty-
chach ppłk Wojciech Zdrada. – 

Na tym samolocie 5 listopada 
1918 roku polscy piloci odby-
li pierwszy lot, jeszcze kilka dni 
przed oficjalnym odzyskaniem 
przez nasz kraj niepodległości.

Od godz. 14.30 na scenie będzie 
można oglądać popisy estradowe. 
Wystąpi tyski chór „Presto Canta-
bile”, zespół ELOI, „Kobiórzanie” 
oraz Pan Pozor Orkiestra. Piknik 
potrwa do godz. 20. ww ●

ŚwiątecZna Zabawa 
Z wojsKiem
Msza, przeMarsz, wystawa sprzętu I WySTęPy ESTRADOWE NA PLAcu „POD żyRAFą”.

Marek Szurawski nie tylko wystąpi podczas koncertów, ale i poprowadzi warsztaty gry na… kościach.
Jak co roku Święto Wojska Polskiego obfitować 

będzie w atrakcje dla dzieci i dorosłych.
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Kurs 
na PaProcany!
pięć scen, OsieM KOncertów, KILKuNASTu WyKONAWcóW Z KRAJu I SPEcJALNI GOŚcIE 
Z FRANcJI – bOOZE bROThERS!
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oGłosZenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drObne.tychy.pl

autO:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO! NAJLEPIEJ 
ZAPŁACĘ! 603578739

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

usŁuGi:
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 329.
Naprawa maszyn do szycia. Tel.: (32) 217 
72 49. Niemczyk
ELEKTRYK 504 877 825

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIA-
NA 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.

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

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

Home staging-profesjonalne przygo-
towanie mieszkań/domów do sprze-
daży/wynajęcia. Metamorfozy 
wnętrz. Projektowanie i aranżacja 
wnętrz. Creative Home Tychy tel: 509 
917 595, 792 668 407
ELEKTRYK usługi tel. 609 606 737
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504 625 566

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

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

OGród:

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
Potrzebna krawcowa TYCHY tel. 602 802 095

finanse:

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

Kariera/eduKacja:

nieruchOMOści:

KUPIĘ:

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

SPRZEDAM:
DOM Lędziny. Może być nawet dla dwóch 
rodzin. Działka 885 m2. Cena 399 000 zł. 
Tylko w BN VOTUM: 501 503 735.
M-3, Tychy, os. C, III piętro. Dwa pokoje 
53 m2. Po remoncie, do wprowadzenia 
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.

WynAjMĘ
Tychy os. O. Podwójny BOROŃ po remon-
cie – 40 m2. Do wynajęcia od zaraz. Wy-
posażony umeblowany spożywczo – wa-
rzywny. Czynsz najmu 2 200 zł. netto + 
media. 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 os U 3 pokoje 60 m2 
3 balkony cena 249.000 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 
000 zł, 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
Dom Czułów piękny, ogród bardzo do-
bra lokalizacja tel. 696-493-977. www.
ihn.com.pl
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000 zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl
Działka Świerczyniec, o pow. 872m, cena 
107.300 zł, tel. 696-493-977, różne metraże.
Działka Tychy, 777m2, wszystkie media, 
różne metraże, cena 163.170 zł, tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Działka Tychy-Żwaków działki różne me-
traże tel. 504-476-805
Działka Tychy-Glinka o pow. 870 m2 super 
lokalizacja, dobra cena tel. 696-493-977

Działka budowlano-rolna Tychy-Urbano-
wice o pow. 5129 m2, cena za 64 zł/m2 
tel. 886309-196
Dom bliźniak z garażem Mąkołowiec 
pow. 130 m2 cena 479.000 zł 733-476-
805 www.ihn.com.pl
Wyry dom w stanie surowym zamkniętym 
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
Hala do wynajęcia, pow.135m2, 17 zł/m2, 
bardzo tanie koszty ogrzewania, z rampą, 
tel. 696-493977, www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie, 2 pokoje, os. 
Z Paprocany, 1500 zł tel. 504-476-805

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, działka 
800m2, cena 330 tys.zł, VIPART 790 855 177
Tychy, os. K ul. Różyckiego, M-3, 50m2, 
3p, wysoka zabudowa, cena 239 tys.zł 
VIPART 790 855 177
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
Bieruń Stary, mieszkanie 55m2 3p/3, 3 po-
koje,, 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

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

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

na stojakach:
æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. 

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

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

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

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa  
– ul. Katowicka 9

æ  Centrum Dystrybucji Kompani 
Piwowarskiej, ul. Mikołowska 5

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

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

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

ul. Jedności 51
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. Urbanowicka 33

æ  SUH „Jedność”, Urbanowice, ul. Główna

æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa

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

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

-Epidemiologiczna w Tychach

bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5

autoreklama

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

Chełm Śląski, działka budowlana o pow. 
3700m2, cena 370 tys.zł, VIPART 574 445 
040
Tychy, os. P, M-4, pow. 51,40m2, 10p/10p, 
cena 230 tys.zł, VIPART 501 396 663
Bieruń Nowy, działka budowlana o pow. 
696m2, cena 59 160 zł, VIPART 509 733 966
Bieruń Nowy, M-3, pow. użyt. 50,20m2, 
2 piętro, niska zabudowa, cena 185 tys.zł, 
VIPART 574 445 040
Pszczyna Stara Wieś, dom o pow. 106m2, 
działka 516m2, cena 220tys.zł VIPART 501 
396 663
Bojszowy Nowe, działka o pow. 3410 m2, 
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
Tychy, os F, M-3, o pow. 36,20m2, 3 piętro, 
niska zabudowa, cena 195 tys.zł VIPART 
574 445 040
Wisła, dom o pow. cał. 235m2, działka 
2165m2, cena 580 tys.zł, VIPART 574 
445 040
Tychy, os Z, ul. Sikorskiego, M-4, o pow. 
użyt. 60,90m2, 2 piętro, niska zabudowa, 
cena 290 tys.zł VIPART 501 396 663
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. C, M-5, pow. 77,95m2, 4p/4p, 
cena 340 tys.zł, VIPART 501 396 663

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 – ku-
pię 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 wy-
najęcia 731-713-100 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur 
w Tychach www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Tychy, gotowiec inwestycyjny, ROI 9,50% 
cena 289.700 zł, zadzwoń po szczegóły 
519-595-674 www.aston.com.pl

Nowa inwestycja Żwaków/Os. L – tylko 
u nas! Ostatnie mieszkania! Zadzwoń. 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy nowy blok, parter z ogródkiem + 
komórka 11 m2 + miejsce postojowe, 
komfortowe z wyposażeniem, 40,2m2, 
298.000 zł, www.aston.com.pl 519-595-674
Tychy 4 Pory Roku, umeblowane, bardzo 
dobry stan, 49,9 m2, 350.000 zł 731-713-
100 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B, ul. Bielska 3 pokoje, 62m2, 
do remontu, cena 225.000 zl www.
ASTON.com.pl 519-595-671
Tychy, Os. R ul. Reymonta, 62 m2, niski 
blok, 3 pokoje po remoncie z pełnym 
umeblowaniem, nowa cena 305.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Do wynajęcia mieszkanie po remoncie 
w domu jednorodzinnym, Tychy Wilkowy-
je, 50 m2, dwa pokoje, 1500 zł plus media 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
Tychy-Żwaków do wynajęcia dwupoko-
jowe mieszkanie 45,5m2 z ogródkiem, 
wysoki standard, w pełni wyposażone, 
cena 2000 zł + media (prąd, woda) tel. 
728-713-101 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, 5000 zł/mc, różne 
lokalizacje, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
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 dewe-
loperskim, 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
Działka 852 m2 w Tychach Czułowie, 
ul. Morelowa, prąd, gaz, woda, kanali-
zacja, cena 350 zł/m2 www.ASTON.com.
pl 519-595-671
Tychy, Mąkołowiec 870 m2, NOWA OFER-
TA, działka budowlana w super lokalizacji, 
wszystkie media cena 268.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Lędziny Goławiec, super miejsce, różne 
metraże działek od 900 m2 do 15.000 m2. 
Ceny od 55 zł/m2, 731-713-100 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Mąkołowiec 900 m2, NOWA OFER-
TA, działka budowlana w super lokalizacji, 
wszystkie media cena 280.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Mąkołowiec 1000 m2, NOWA OFER-
TA, działka budowlana w super lokalizacji, 
wszystkie media cena 310.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Jaroszowice 931 m2, działka bu-
dowlana, cena 168.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-674

Tychy, działka Suble/Glinka, ul. Szuwar-
ków 1109 m2, wszystkie media cena 
539.000 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
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 3 pokojowe mieszkanie 
w ścisłym centrum, Tychy, os N, 2000 zł plus 
media 519 595 671 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 28 zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
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
Tychy Balbina, 4 pokoje, wysoki standard, 
1p, komórka w cenie, dwa balkony, 64m2, 
399.000 zł 731-713-100 www.ASTON.
com.pl

SPRZEDAM W DOBREJ CENIE* Miesz-
kanie Tychy oś.D pow. 44,50m2, 5 
piętro, blok po remoncie- ZADZWOŃ 
INDOMO Tel. 508 063 856.
MIESZKANIE Sprzedam – Tychy, oś.Z, 
pow. 36m2, kawalerka, 2 balkony –PO 
REMONCIE – ZADZWOŃ INDOMO Tel. 508 
063 856.
SPRZEDAM MIESZKANIE Ruda Śląska 
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 uli-
cy, 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 Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE www.ms-rehab.pl Ela-
styczne Oferty Cenowe!

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

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

Kupię/sprzedaM:
Kupię monety "PRL", medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335
Sprzedam eko – groszek 1,5t półdar-
mo odbiór własny TYCHY nr. Tel. 793 27 
48 16

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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KupOwanie używaneGO 
auta MOże przyspOrzyć 
nieMaŁeGO bólu 
GŁOwy. nie Każdy 
zna się na Mechanice 
saMOchOdOwej, 
zateM wstępne 
OGlędziny MOGą być 
niewystarczające 
dO OdpOwiednieGO 
Ocenienia stanu 
pOjazdu. – śrOdKi 
czystOści są relatywnie 
tanie. handlarze 
nie żaŁują ich, aby 
przyGOtOwać autO 
dO sprzedaży. wiedzą, 
że Klienci częstO Kupują 
OczaMi, tOteż częstO 
pOważne usterKi 
MasKują wyGlądeM 
„prOstO z salOnu”. aby 
ustrzec się zaKupu KOta 
w wOrKu, zapraszaM 
na prOfesjOnalne 
OGlędziny. nasi 
Mechanicy prześwietlą 
saMOchód i przedstawią 
jeGO stan faKtyczny 
– pOleca Marcin 
z techcaru, warsztatu 
przy piŁsudsKieGO 23.

Każdy sprzedawca (osoba prywat-
na czy też zawodowy handlarz) 
chce szybko i korzystnie sprzedać 
samochód. W ogłoszeniu będzie 
wspominał o zaletach auta, zaś 
wady umieści gdzieś przypad-
kiem na samym dole lub w ogóle 
je pominie. Gdy ogłoszenie jest 
ciekawe, warto wykonać telefon 
i zapytać o interesujące nas rze-
czy tj. przebieg, stan techniczny, 
ostatnie naprawy i wymiany czę-
ści lub płynów, historię wypad-
kową itp. – Nawet jeśli wszystkie 
informacje są zawarte w ogłosze-
niu, w rozmowie na żywo może-
my wyczuć, czy sprzedawca coś 
kręci, czy też śmiało i pewnie 
odpowiada na trudne pytania. 
To bardzo ważne, aby wszyst-
ko zweryfikować i upewnić się, 
że sprzedający potwierdza treść 
ogłoszenia jeszcze przed oględzi-
nami, szczególnie jeśli czeka nas 

daleka podróż – przestrzega Mar-
cin z Techcaru.

Nie okłamujmy się, używa-
ny na co dzień piętnastoletni sa-
mochód nie powinien wyglądać 
jak nowy. Dlatego też odpryski 
na masce, czy przednim zderza-
ku spowodowane uderzeniami 
kamyczków, obicia na obrzeżach 
drzwi, czy nawet delikatnie ma-
towy lakier to coś normalnego. 
Większe wątpliwości może wzbu-
dzić idealny stan oraz ponadprze-
ciętny połysk, który co prawda 
cieszy oko i imponuje każdemu, 
ale z drugiej strony może być za-
słoną dymną. – Może to oznaczać 
poprawki lakiernicze lub nawet 
lakierowanie całego auta. O ile 
sprzedawca o tym wspomniał 
w ogłoszeniu i opisał przyczyny, 
nie powinno być problemu, ale 
gdy na pytania o taki stan odpo-
wiada wymijająco, może to być 
zły znak. Dlatego polecamy wizy-
tę u mechanika przed zakupem. 
W naszym warsztacie dysponu-
jemy miernikiem lakieru, dzięki 
któremu określimy czy i w któ-
rym miejscu samochód był la-
kierowany. Rozpoznamy czy po-
jazd brał udział w większej kolizji 
i czy jakość naprawy dyskwalifi-
kuje dany egzemplarz przed zaku-
pem – poleca specjalista z Tech-
caru przy Piłsudskiego 23.

W Polsce panuje przekonanie, 
że nie warto kupować auta z prze-
biegiem powyżej 200 tysięcy ki-
lometrów, bo to złom. O wiele le-
piej jest kupić auto z przebiegiem 
100-150 tysięcy, bo jest „prawie 
nowe”. Słowo „prawie” jest klu-
czem, szczególnie w odniesieniu 
do aut, które w rzeczywistości mają 
przejechane co najmniej dwa razy 
tyle. – Zadbane auto z przebiegiem 
250 tysięcy kilometrów lub więk-
szym, może być lepszym wyborem 
niż zajechany egzemplarz cofnięty 
do 125 tysięcy. Ale jak to zwery-
fikować? Kupujący może spraw-
dzić przebieg korzystając z nume-
ru VIN. Jeśli sprzedawca nie chce 
go podać, nie posiada żadnych 
dokumentów (książki serwisowej 
czy dokumentów z przeglądów), 

lepiej zrezygnować z zakupu a na-
wet oględzin auta, szkoda czasu – 
zauważa Marcin.

Niestety nadal bardzo częstym 
procederem jest sprzedaż moc-
no rozbitych aut jako bezwypad-
kowe. W skrajnych przypadkach 
auta sklejane są z kilku innych, 
rozbitych egzemplarzy. Nawet je-
śli za naprawę zabierze się facho-
wiec, prędzej czy później wyjdą 
problemy. Zawodowi handlarze 
mają swoje metody, aby zatuszo-
wać wypadkową historię pojazdu. 
Przed niemiłymi niespodzianka-
mi może uratować wcześniejsza 
wizyta w dobrym warsztacie. – 
W pierwszej kolejności sprawdza-
my szczeliny pomiędzy poszcze-
gólnymi elementami karoserii. 
Powinny być one równe, zaś od-
ległość między nimi taka sama za-
równo w przypadku drzwi, nadko-
li, maski czy też zderzaków. Nie 
musi to oznaczać potężnego wy-
padku, ale fakt, że auto miało ja-
kąś przygodę jest niepodważalny. 
Kolejnym krokiem jest poszuki-
wanie śladów malowania. Zazwy-
czaj pojawiają się one na progach, 
słupkach środkowych, nadkolach 
lub czarnych elementach plastiko-
wych tj. listwy, nakładki itp. Trze-
ba zwrócić uwagę na szyby, śru-
by czy inne elementy mocowania. 
Szczegóły mogą umknąć laikowi, 
za to mechanik z doświadczeniem 
rozpozna bity egzemplarz – za-
pewnia specjalista z Techcaru.

Kupowanie używanego sa-
mochodu nie musi być poru-
szaniem się we mgle. Pierwszy 
przesiew kandydatów dokonuje 
się na poziomie weryfikacji ogło-
szeń, kolejni odpadną po rozmo-
wie telefonicznej, gdy okaże się, 
że sprzedawca ma coś do ukry-
cia. Kiedy dojdzie do jazdy prób-
nej, która przebiegnie bez żad-
nych niespodzianek, ostatnim 
etapem jest sprawdzenie samo-
chodu w porządnym warszta-
cie. Usługi oględzin nie są dro-
gie, a przy tak trudnym zakupie 
potrafią zaoszczędzić wpakowa-
nie się w wielotysięczne koszty 
naprawy. as ●

haMulce należą 
dO Grupy najszybciej 
zużywających się 
eleMentów saMOchOdu.

Nie ma żadnych przewidzianych 
przez producentów interwałów 
do wymiany elementów ciernych 
układu hamulcowego – zawsze 
należy je wymienić po przekro-
czeniu dopuszczalnego zużycia 
(grubość tarczy czy klocka ha-
mulcowego lub średnicy bębna 
hamulcowego). – W czasie ru-
tynowego przeglądu nie zdziw-
my się, jeśli mechanik zasu-
geruje zamontowanie nowych 
klocków lub tarcz, nawet jeżeli 
dotychczasowe nie są do końca 
zużyte – mówi Andrzej Gleba 
z serwisu Bosch Service Gleba. 
– Dzieje się tak, jeśli zdaniem 
fachowca zamontowane w aucie 
części mogłyby nie wytrzymać 

do kolejnego planowego prze-
glądu. Często też klienci przy-
wożą płyn hamulcowy, który 
został z poprzedniej wymia-
ny, niestety nie nadaje się on 
do użytku. Jest on bardzo higro-
skopijny i wchłania wilgoć z po-
wietrza. Należy też pamiętać aby 

nie mieszać płynów hamulco-
wych i stosować tylko takie ja-
kie zaleca producent. Istotą jest 
bezpieczeństwo, na które w naj-
większej sieci naprawczej w Pol-
sce Bosch Car Service zwracamy 
szczególną uwagę – zapewnia 
Andrzej Gleba. ●

nie KuPuj auta 
w worKu
zaKup saMOchOdu nie Musi być drOGą przez MęKę. WySTARcZy ZWRócIć SIę 
O POMOc DO PROFESJONALISTóW.

dbaj o KlocKi
pOdczas waKacji użytKOwnicy pOjazdów KOncentrują się na dziaŁaniu 
KliMatyzacji, by w KOMfOrtOwych warunKach dOjechać na urlOp. NIE 
ZAPOMINAJMy JEDNAK O hAMuLcAch, bO STAN uKłADu hAMuLcOWEGO MA OLbRZyMIE 
ZNAcZENIE DLA NASZEGO bEZPIEcZEńSTWA.

ar
c.
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wojciech wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

są zespOŁy, Które 
nie Mają szczęścia 
w Meczach 
wyjazdOwych. nie jest 
ważne czy Grają dObrze, 
czy źle – i taK z bOisK 
przeciwniKów punKtów 
nie przywOżą. dO taKich 
zespOŁów należy bez 
wątpienia GKs tychy.

Podopieczni Ryszarda Tarasie-
wicza dowiedli tego w poprzed-
nich sezonach, kiedy bardzo 
długo musieliśmy czekać na wy-
jazdowe zwycięstwo. Potwier-
dzają to i w tegorocznej kampa-
nii, a biorąc pod uwagę fakt, iż 
z najbliższych czterech spotkań aż 
trzy rozegrają na obcych boiskach 
– aż strach się bać…

Sandecja od pierwszego gwizd-
ka ruszyła do ataku i już w po-
czątkowych minutach Konrad 
Jałocha musiał się kilkakrotnie 
wysilić, by obronić strzały go-
spodarzy. Z kolei po przeciwnej 
stronie placu gry zapędy tyszan 
skutecznie blokowali obroń-
cy Sandecji. „Górale” najlepszą 
sytuację mieli w 28 min., kiedy 
to Klichowicz znalazł się w sytu-
acji sam na sam z bramkarzem, 
jednak przy próbie przelobowa-
nia tyski golkiper był czujny.

Z wydarzeń I połowy war-
to jeszcze odnotować sparowa-
ny na poprzeczkę strzał Seba-
stiana Stebleckiego z ostatniej 
minuty oraz żółtą kartkę, którą 
po dwóch kwadransach gry zoba-
czył… Ryszard Tarasiewicz. Bę-
dzie to miało swoje konsekwen-
cje, bo w końcówce spotkania 
nerwowa ławka GKS zaowoco-
wała drugim żółtym, a w efek-
cie czerwonym kartonikiem dla 
trenera, co może go kosztować 
odsunięciem od prowadzenia 
Trójkolorowych w najbliższych 
spotkaniach.

Podobnie jak pierwsza poło-
wa, także i druga odsłona była 

dość wyrównana, z tym, że wię-
cej okazji do zdobycia gola mieli 
goście. W samej 74 min. w jednej 
akcji bodaj pięciokrotnie próbo-
wali pokonać Bielicę, któremu raz 
przychodził w sukurs słupek, dru-
gi raz poprzeczka, a kolejnym ra-
zem piłka zatrzymała się na linii 
bramkowej… między kolanami 
obrońcy Sandecji!

Stara prawda o niewykorzy-
stanych sytuacjach, które lubią 
się mścić, dała o sobie znać dzie-
sięć minut później. Podczas ule-
wy, która postanowiła przeszko-
dzić piłkarzom w końcowych 
fragmentach meczu, w 85 min. 
Klichowicz wbiegł z piłką w pole 
karne i będąc sam na sam z Ja-
łochą ustalił rezultat spotkania. 
Tyszanom do zdobycia wyjaz-
dowego punktu zabrakło zatem 

ledwie pięciu minut. Czyżby wra-
cał koszmar fatalnych końcówek 
Trójkolorowych, który znamy 
z poprzednich rozgrywek?
SaNDecja NOWy SącZ – gKS 
Tychy 1:0 (0:0). Gol: Klichowicz 
(85’).
gKS Tychy: Jałocha – Mańka, 
Biernat, Kowalczyk, Szeliga – Po-
łap (46’ K. Piątek), Krišto, Daniel 
(83’ J. Piątek), Grzeszczyk, Steb-
lecki (74’ Moneta) – Piątkow-
ski. Żółte kartki: Biernat, Połap, 
Grzeszczyk. Czerwoną kartką 
ukarany został trener Ryszard 
Tarasiewicz.

W pozostałych meczach 4. 
Kolejki: Jastrzębie – Bełchatów 
1:1, Odra – Stomil 0:1, Chrobry 
– Puszcza 0:1, Zagłębie – Miedź 
1:0, Chojniczanka – Termalica 
1:0, Mielec – Grudziądz 2:0, Wi-

gry – Podbeskidzie 1:0, Radomiak 
– Warta 0:2. ●

i liGa
1. Termalica 4 9 6:1
2. Warta 4 9 6:3
3. Podbeskidzie 4 7 6:3
4. bełchatów 4 7 7:2
5. Miedź 4 7 4:3
6. Puszcza 4 7 3:2
7. chojniczanka 4 7 7:5
8. Mielec 4 7 6:6
9. Radomiak 4 6 4:7
10. Grudziądz 4 6 9:7
11. Sandecja 4 6 4:6
12. Stomil 4 6 4:6
13. Wigry 4 5 4:4
 Jastrzębie 4 5 4:4
15. Zagłębie 4 4 2:4
16. gKS Tychy 4 3 6:6
17. Odra 4 1 1:6
18. chrobry 4 0 1:9

pO bardzO dObrej 
wyjazdOwej 
inauGuracji w bielsKu-
biaŁej syMpatycy 
druGiej drużyny GKs 
tychy spOdziewali 
się w MiniOną 
sObOtę KOlejneGO 
triuMfu piŁKarzy 
trenera tOMasza 
wOlaKa, zwŁaszcza, 
że w paprOcanach 
GOścili Oni beniaMinKa 
iV liGi unię Książenice. 
tyMczaseM tyszanie 
zaGrali pOniżej 
OczeKiwań, byli 
niesKuteczni i zdObyli 
tylKO jeden punKt, 
a ściślej – stracili dwa 
OczKa.

Pierwsza połowa toczyła się pod 
dyktando gospodarzy, którzy dłu-
gimi momentami nie schodzili 
z połowy Unii i wypracowali kilka 
sytuacji bramkowych. Ani jednak 
Staniucha, ani Kopczyk, ani Szu-
milas nie zdołali otworzyć wyniku 
meczu. Żałować może zwłaszcza 
ten ostatni, który w końcowych 
minutach tej części meczu huknął 
z dystansu pod poprzeczkę i tylko 
jakimś cudem bramkarz Unii zdo-
łał wybić piłkę nad bramkę.

W przerwie trener Tomasz Wo-
lak zmienił Staniuchę na Bojarskie-
go, co przyniosło efekt już 120 se-
kund po wznowieniu gry. Po ładnej 
akcji GKS II i „rozklepaniu” obro-
ny Bojarski wreszcie pokonał Bła-
tonia i było 1:0. Mylił się ten, któ-
ry sądził, że następne trafienia dla 

rezerw są kwestią czasu. Straco-
ny gol zmobilizował bowiem go-
ści z Książenic, którzy w 67 min. 
w zamieszaniu podbramkowym 
po dośrodkowaniu z kornera wy-
równali za sprawą Tumuli i do koń-
cowego gwizdka bronili zdobytego 
w ten sposób cennego punktu.
gKS ii Tychy – uNia KSiąże-
Nice 1:1 (0:0). Gole: Bojarski 
(47’) oraz Tumula (67’).
gKS ii Tychy: Odyjewski – Kal-
laste, Kopczyk, Pańkowski, Szołtys 
– Wróblewski (46’ J. Biegański), J. 
Piątek (75’ Blach), Szumilas, La-
skoś – Staniucha (46’ Bojarski), 
Kasprzyk. Żółta kartka: Kasprzyk.

W pozostałych meczach 2. ko-
lejki: Odra Centrum – Radzie-
chowy 0:1, Kuźnia – Łaziska 5:1, 
Bełk – Skoczów 3:1, Czechowi-
ce – Landek 1:3, Goczałkowice 
– Wilcza 5:1, Czaniec – Jasieni-
ca 1:0, Podbeskidzie II – Wodzi-
sław 2:1. ww ●

iV liGa
1. Kuźnia 2 6 8:3
2. bełk 2 6 6:2
3. gKS ii Tychy 2 4 5:2
4. Książenice 2 4 4:3
5. Goczałkowice 2 4 5:1
6. czaniec 2 4 4:3
7. Landek 2 3 4:4
8. Radziechowy 2 3 3:3
9. łaziska 2 3 5:6
10. Podbeskidzie II 2 3 3:5
11. czechowice 2 3 2:3
12. Wodzisław 2 1 4:5
13. Jasienica 2 1 0:1
14. Skoczów 2 0 3:6
15. Odra centrum 2 0 1:5
16. Wilcza 2 0 1:6

Spółka Tyski Sport ogłosiła 
w minionym tygodniu zamiar 
zbycia akcji Klubu Piłkarskiego 
GKS Tychy SA. To pierwszy krok 
na drodze do prywatyzacji dru-
żyny piłkarskiej w Tychach.

Tyski Sport SA wystosował za-
proszenie do negocjacji w obszarze 
zbycia minimum 30 tysięcy, a mak-
symalnie 59 tys. akcji o nominalnej 
wartości 100 zł za jedną akcję.

Przedmiotem negocjacji 
będzie także objęcie akcji no-
wej emisji (w minimalnej licz-
bie 60 tys.) po podwyższeniu 
kapitału zakładowego piłkar-
skiej spółki, który teraz wyno-
si 5.971.200 zł.

Planowany okres zbycia akcji 
spółki KP GKS Tychy określono 
na pierwszy kwartał przyszłego 
roku. ww ●

stracone 
PunKty
rezerwa tylKO zreMisOwaŁa u SIEbIE Z bENIAMINKIEM.

pierwszy krok na drodze do prywatyzacji.

KuP Pan Klub!wyjaZdowe 
PrZeKleństwo
pO raz KOlejny trener tarasiewicz chwaliŁ swOich piŁKarzy pO Meczu, PO KTóRyM KOMPLET PuNKTóW 
POZOSTAł W NOWyM SącZu.

Konradowi Jałosze zabrakło pięciu minut, by zaliczyć pierwszy w tym sezonie mecz bez straconej bramki.
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hOKeiści GKs tychy 
zajęli piąte Miejsce 
w MeMOriale paVla 
zabOjniKa. w OstatniM 
Meczu przeGrali 
z MistrzeM sŁOwacji – 
hc bansKá bystrica 2:7. 
przed rOKieM tyszanie 
zajęli 4. Miejsce, 
a w turnieju tyM wyGrali 
raz – w 2015 rOKu.

Dwie porażki i zwycięstwo – taki 
jest bilans występu podopiecz-
nych Andreja Gusowa w Zvoleniu. 
W pierwszym spotkaniu mistrzo-
wie Polski przegrali z gospodarza-
mi turnieju. Był to dopiero drugi 
mecz-sparing tyszan i początek 
był dość chaotyczny w ich wy-
konaniu. Wykorzystali to rywale 
i zdobyli prowadzenie. GKS wy-
równał w końcówce pierwszej 
tercji, po golu Gleba Klimienki. 
W drugiej tercji tyszanie kilka razy 
grali w przewadze, ale bez zmia-
ny rezultatu, gola natomiast zdo-
był Zvolen. Także w trzeciej tercji 
przeważali gospodarze, którzy raz 
po raz atakowali bramkę Murraya. 
Przyniosło to efekt w 50 minucie, 
kiedy to ustalili wynik meczu.
hKm ZvOleN – gKS Tychy 
3:1 (1:1, 1:0 1:0). Bramka: 
Klimienko.

Dobrą dyspozycją strzelecką 
w drugim, zwycięskim spotka-
niu popisał się testowany w dru-
żynie 25-letni Christian Mrocz-
kowski (urodził się w Kanadzie, 
ma polski paszport, a przez ostat-
nie cztery lata występował w lidze 
uniwersyteckiej). Tyszanie wygra-
li z HC Nove Zamky 3:1, Mrocz-
kowski zdobył dwa gole.

Pierwszą tercję GKS wygrał 
2:0, po golach Gleba Klimenko 
i Mroczkowskiego, który w dru-
giej tercji wywindował wynik 
na 3:0. Ostatnie słowo należało 
jednak do rywali, którzy strzelili 
bramkę w 33 min.
gKS Tychy – hc NOve ZamKy 
3:1 (2:0, 1:1, 0:0). Bramki: 
Mroczkowki 2, Klimenko.

Przed ostatnim meczem tysza-
nie mieli szanse powalczyć o trze-
cie miejsce, jednak na ich drodze 
stanął mistrz Słowacji HC ‚05 Cli-
nic Banská Bystrica. Tym razem 
drużyna Gusowa niewiele miała 
do powiedzenia i przegrała 2:7. 
Rywale byli zespołem zdecydo-

wanie lepszym, lepiej prezento-
wali się na lodowisku i byli prze-
de wszystkim skuteczniejsi. Ale 
wcześniej także oni niewiele mie-
li do powiedzenia w konfrontacji 
z najlepszą ekipą EBEL – EC Kla-
genfurt, z którą przegrali 4:7.

Po pierwszej tercji drużyna z Bań-
skiej Bystrzycy prowadziła z GKS 
2:0, po błędach tyskiej defensywy, 
a w drugiej zdobyła pięć kolejnych 
goli, nie tracąc ani jednego. W ostat-
niej tercji Słowacy już nie podkręca-
li tempa i do głosu doszli tyszanie. 
Ich łupem padły dwa gole.
gKS Tychy – hc BańSKa 
BySTRZyca 2:7 (0:2, 0:5, 2:0). 
Bramki: Galant, Klimienko.

g K S:  Murray (od 9 :57 
Lewartowski) – Pociecha, Ciura; 
Mroczkowski, Cichy, Szczechura – 
Kolarz, Bizacki; Kogut, Rzeszutko, 
Bagiński – Jeronau, Akimoto; 
Klimienko, Komorski. Bryk – 
Kotlorz, Novajovsky; Jeziorski, 
Galant, Witecki.

Tyszanie zdobyli 3 punkty, 
tyle samo co MHC Nove Zámky. 
O 5. miejscu zadecydowało nie 
bezpośrednie spotkanie, ale lep-
sza różnica bramek, a tę miała 
ekipa Novych Zamków. Puchar 
za zwycięstwo trafił do drużyny 
z Klagenfurtu, drugie miejsce za-
jął HKM Zvolen, a trzecie – HC 
Bańska Bystrzyca. ls ●

Podczas prezentacji filmów, 
fotografii i sprzętu sportowe-
go młodzi uczestnicy spotka-
nia poznają historię i przepisy 
hokeja na lodzie oraz jego naj-
większe gwiazdy – polskie i za-
graniczne.

Co to jest „bulik”? Jak dłu-
go może trwać mecz hokejowy? 
Z czego składa się strój bram-
karza? Dlaczego hokeiści za-
puszczają brody? Na te i inne 
pytania będzie można znaleźć 

odpowiedzi w TGS. Wstęp 
wolny

Natomiast w sobotę, 24 sierpnia, 
o godz. 11 rozpocznie się zwiedzanie 
Stadionu Miejskiego i TGS. Podczas 
spaceru z przewodnikiem będzie 
można zajrzeć w miejsca zwy-
kle niedostępne dla widzów: m.in. 
do szatni, sal konferencyjnych, stre-
fy VIP, loży honorowej.

Zbiórka przed wejściem głów-
nym na stadion od ul. Baziowej. 
Wstęp wolny. KG ●

MirOsŁaw herba Od lat 
aMatOrsKO trenuje 
KulturystyKę, ale 
dOpierO w tyM rOKu 
pOstanOwiŁ pOddać 
efeKty swOjej pracy pOd 
werdyKt sędziOwsKi. 
spOtKaŁ się z nad 
wyraz przychylnyM 
OsądeM, czeGO wyniKieM 
są Medale.

Tyszanin zajął 2. miejsce w kate-
gorii plażowa sylwetka mężczyzn 
+182 cm na XII Zawodach w Kul-
turystyce i Fitness w Sopocie; 1. 
miejsce w tej samej kategorii pod-
czas IV Pucharu w Kulturystyce 
i Fitness w Jastarni oraz 2. miejsce 
na tej samej imprezie we Włady-
sławowie.

Mirosław ma 27 lat, mierzy 
185 cm ważąc 93 kg, zaś sylwet-
kę zaczął budować już w gim-
nazjum. Wziął przykład z ojca, 
który trenował zapasy i tak za-
inspirowany zaczął domowy tre-
ning. – Wtedy nic nie wiedziałem 
o kulturystyce, informacje zdo-
bywałem z internetowych forów, 
gazet tematycznych i z książek. 
Tak trafiłem na biografię Arnol-
da Schwarzeneggera, który stał się 
dla mnie wzorem do naśladowa-
nia. Pod wpływem jego historii 
założyłem konto na Instagramie 
(sladami_arnolda – przyp. red.), 
gdzie dokumentuję swoje postę-
py, promując sportowy tryb życia 
– opowiada Mirosław.

Punktem zwrotnym w jego ka-
rierze było poznanie Łukasza Kaź-
mierczaka, mistrza świata w kul-

turystyce 2013 federacji NAC, 
który w 2016 r. zainteresował się 
tyszaninem i postanowił prowa-
dzić jego postępy jako prywatny 
trener. – To właśnie Łukasz zmo-
bilizował mnie do wystartowania 
w zawodach. Zawsze trenowałem 
dla swojej własnej satysfakcji, ale 
za namową postanowiłem szukać 
tej satysfakcji na zawodach. Czy 
jestem więźniem swojej sylwet-
ki? Przeciwnie, jestem jej panem 
i władcą – śmieje się Mirosław. 
– Nigdy nie miałem problemów 
z dyscypliną, regularnymi trenin-
gami czy dietą. Zdrowy, sporto-
wy, a czasem rygorystyczny tryb 
życia dawał mi wiele radości. Po-
trafiłem wypracować nienagan-
ną sylwetkę, jednak to właśnie 
Łukasz przygotował mnie do za-
wodów, które rządzą się swoi-
mi prawami. Musiałem nauczyć 
się pozować, izolować dane par-
tie mięśni na zawołanie i poru-
szać się właściwie po scenie. Pod-
szedłem do tematu zadaniowo 
i stosowałem się do rad trenera, 
dzięki czemu, jadąc na pierwsze 
w swoim życiu zawody, wiedzia-
łem, że mam szansę na medal. 
I go zdobyłem – wspomina lip-
cowe zawody.

W przyszłości Mirosław ma za-
miar kontynuować karierę kul-
turystyczną i już przymierza się 
do kolejnych zawodów. – Tego-
roczne medale pokazały mi, że je-
stem w stanie walczyć o podium 
z czołówką polskiej kulturystyki. 
Nie zamierzam z tej możliwości 
rezygnować.
KaMil peszat ●

tyska Galeria sportu zaprasza dzieci w środę, 21 sierpnia, 
o godz. 11 na spotkanie pt. „Fascynujący świat hokeja”.

hOkej i zWiedzanie

medale tysKieGo 
arnolda
27-letni tyszanin ZALIcZył bARDZO DObRy DEbIuT 
SPORTOWy.

Mirosław Herba na zdjęciu prezentuje medal za 1. miejsce 
w tegorocznym konkursie kulturystycznym.
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PrZed startem w chl
piąte Miejsce GKs W MEMORIALE PAVLA ZAbOJNIKA

Przed startem w CHL hokeistów GKS czeka jeszcze jeden sparing – 
rewanżowe spotkanie z Jestrabi Prostejov, 23 sierpnia.
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KilKanaście Osób, 
w tyM przedstawiciele 
OrGanizatOrów, 
pOKOnaŁO trasę 8. edycji 
tysKieGO póŁMaratOnu. 
reKOnesans 
wypadŁ pOMyślnie, 
a zateM spOKOjnie 
MOżna OczeKiwać 
na start, Który nastąpi 1 
września. przypOMnijMy, 
że wcześniej 
ustalOnO liMit 
na 1.500 uczestniKów, 
ale zainteresOwanie 
byŁO taK duże, 
że przyGOtOwanO 
dOdatKOwe paKiety 
i Ostatecznie na liście 
startOwej pOjawiŁO 
się 1.607 nazwisK. 
jeśli wszyscy zjawią 
się na starcie, będzie 
tO absOlutny reKOrd 
iMprezy.

Tyski Półmaraton, organizo-
wany jest przez Stowarzyszenie 
Promocji Lekkiej Atletyki, przy 
współpracy z MOSiR-em, Urzę-
dem Miasta, Komendą Miejską 
Policji, Strażą Miejską i KM Pań-
stwowej Straży Pożarnej. W tym 
roku mamy kilka ważnych zmian 

– start i meta usytuowane będą 
na ul. Uczniowskiej, obok Me-
diateki i Hali Sportowej MOSiR. 
Po starcie, biegacze skierują się 
w stronę al. Piłsudskiego, do-
biegną do ronda Paprocańskiego 
i po nawrocie wrócą na al. Pił-
sudskiego, potem ul. Jaśkowicką 
do ronda Żwakowskiego, ulicą 
Stoczniowców – do ronda Św. 
Jadwigi, a przed rondem Sublań-
skim będzie nawrót. Z powrotem 
– tą samą trasą ponownie dobieg-
ną do ul. Uczniowskiej, a następ-
nie do ul. Sikorskiego i skierują 
się w stronę Paprocan. Ulicą Nad 

Jeziorem dotrą to trasy wokół Je-
ziora Paprocańskiego i po jej po-
konaniu wrócą na ul. Sikorskiego. 
A potem już do mety przy Hali 
Sportowej MOSiR.

Na trasie będą znajdowa-
ły się cztery punkty z wodą pit-
ną (5,4 km, 8,5 km, 12,8 km, 
18,3 km), które uruchomione 
zostaną dzięki współpracy orga-
nizatorów z Rejonowym Przed-
siębiorstwem Wodociągów i Ka-
nalizacji w Tychach SA Ponadto 
na trasie przewidziane będą strefy 
kibica, a na 10 kilometrze – po-
miar kontrolny.

Podczas 8. edycji Tyskiego 
Półmaratonu prowadzona bę-
dzie klasyfikacja generalna biegu, 
klasyfikacja uczestników z obywa-
telstwem polskim, w kategoriach 
wiekowych (od 18 lat), na najlep-
szą tyszankę i tyszanina oraz osób 
biegnących z dzieckiem w wózku 
biegowym. Po starcie biegu głów-
nego, przy hali MOSiR rozegra-
ne zostaną biegi dla dzieci (godz. 
10.10). Ciekawostką jest, że do im-
prezy zgłosiła się znana z biego-
wych tras ekipa Grandpagang – 
Marek z Tychów wraz ze swoim 
dziadkiem Wieśkiem na wózku 
(szerzej piszemy o nich w innym 
miejscu tego numeru „TT”).

Dodajmy, iż Tyski Półmaraton 
włącza się w tym roku w projekt 
„Zwykła karta – Niezwykły dar”, 
będący częścią Biegu po Nowe 
Życie – społecznej inicjatywy 
promującej świadome dawstwo 
narządów.

Biuro zawodów (odbiór pa-
kietów) czynne będzie 30 i 31.08 
w Gemini Park Tychy (ul. Towa-
rowa 2c – I piętro) w godz. 10-20, 
natomiast 1.09 – w dniu imprezy 
– w Hali Sportowej MOSiR (al. 
Piłsudskiego 20). Start do biegu 
nastąpi o godz. 10.

Więcej informacji na stronie 
www.tyskipolmaraton.pl. ls ●

PółmaratońsKi reKonesans
treninGOwa przebieżKa zaliczOna – MOżNA ZAcZyNAć!

W sobotę ekipa biegaczy przebiegła trasę 
półmaratonu w treningowym tempie.
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W minionym tygodniu, siatkarze 
TKS Tychy spotkali się na pierw-
szych zajęciach i rozpoczęli przy-
gotowania do nowego sezonu w II 
lidze. Nie trenują jeszcze siatkarki 
TKS, które od października zamiast 
w II lidze ogólnopolskiej, występo-
wać będą w II lidze śląskiej.

Przypomnijmy, iż w poprzedni 
sezon TKS Tychy zakończył na 4. 
miejscu. Przed rozpoczęciem przy-
gotowań każdy zawodnik otrzymał 
treningowe zalecenia trenera Mar-
cina Nycza i przez ostatnie tygo-
dnie siatkarze sami dbali o formę. 
15 sierpnia zjawili się na wspól-
nym treningu i teraz praca ruszy-
ła na dobre.

Jak zwykle pierwszy etap zajęć 
będzie najtrudniejszy – zawodni-
cy pracować będą nad siłą i wytrzy-
małością. Potem systematycznie 
dochodzić będą treningi siatkar-
skie, a pierwszy sprawdzian czeka 
zespół w ostatni weekend sierpnia, 
kiedy to TKS wystartuje w turnieju 
w Andrychowie. Rywalami tyszan 
będą gospodarze, I-ligowa drużyna 
z Ostrawy i MCKiS Jaworzno, do-
kąd po ostatnim sezonie odszedł li-
bero TKS Kacper Ledwoń.

– Jeśli chodzi o kadrę, to na ro-
zegraniu zostaje Michał Szczecho-
wicz, a drugim rozgrywającym bę-
dzie Mateusz Michalec, który przez 
kilka ostatnich sezonów występo-
wał w Bielsku-Białej – mówi trener 
Marcin Nycz. – Na pozycję przyj-
mującego powraca z Andrychowa 
Damian Miller, pozostał w druży-
nie Szczepan Czerwiński. Z Biel-
ska pozyskaliśmy Filipa Sobko-
wiaka oraz Michała Płanetę, który 
debiutuje na tym szczeblu rozgry-
wek. W ataku nadal grać będą Ja-
kub Aniołek, Michał Szmajduch 
i Bartosz Dzierżanowski, a z Kęcza-
nina doszedł Kamil Krupa. Z uwagi 
na sprawy rodzinne pod znakiem 
zapytania stoją występy w na-
szym zespole Łukasza Żłobeckie-
go z Andrychowa, ale mam nadzie-
ję, że ostatecznie zagra w barwach 
TKS. Na pozycji libero będą gra-
li Przemek Gepfert i Wiktor Gaj. 
Pierwszy z nich dwa ostatnie se-
zony grał w MCKiS Jaworzno oraz 
w drugiej drużynie GKS Katowice, 
natomiast drugi wraca po rocznym 
wypożyczeniu do Częstochowy, 
w barwach której wywalczył w mi-
nionym sezonie mistrzostwo Polski 
kadetów. Tak więc, na pozycji libe-
ro będę miał w ekipie dwóch swo-
ich wychowanków, co jest dla mnie 
powodem do dużej satysfakcji.

Asystentem trenera Nycza bę-
dzie Jakub Gruth, który pełni tak-
że funkcję trenera przygotowania 
fizycznego.

Siatkarski sezon w II lidze ruszy 
5 października, a w grupie V grać 

będzie osiem zespołów. Do fazy 
play-off awansują cztery najlep-
sze zespoły, cztery kolejne zagra-
ją o utrzymanie. Pierwszym rywa-
lem TKS będzie AZS Politechnika 
Opolska. W pozostałych parach 
zmierza się: MKS Andrychów – 
MKS Będzin, Kęczanin Kęty – 
BBTS II Bielsko-Biała, AT Jastrzęb-
ski Węgiel – Volley Rybnik.

Sporo zmian szykuje się w ekipie 
siatkarek TKS, którą w tym sezonie 
poprowadzą Krzysztof Pałka i Prze-
mysław Ciukaj. Przede wszystkim 
zespół występował będzie o dwie 
klasy niżej, zamiast w II lidze ogól-
nopolskiej – w II lidze śląskiej.

– Zaczynamy pracę od nowa, 
z młodymi zawodniczkami – po-
wiedział trener Krzysztof Pałka. – 
Część starszych dziewcząt odeszła 
– rozpoczęła pracę zawodową, nie-
które wyszły za mąż i planują zało-
żenie rodziny. Kilka nadal gra, ale 
już w innych klubach, jak np. Ma-
rysia Hanusik i Oliwia Cieśla, które 
kontynuować karierę będą w Ha-
lembie, czy Asia Hanusik, któ-
ra prawdopodobnie grać będzie 
w Dąbrowie Górniczej. W tym 
sezonie, razem z Przemysławem 
Ciukajem połączymy dwie dru-
żyny, które występowały w kadet-
kach. Wzmocni je kilka starszych 
zawodniczek, m.in. Maja Chwałek 
i Weronika Poks.

W poprzednim sezonie druży-
na TKS utrzymała się w II lidze, 
choć już wówczas mówiło się, iż ze-
spół może nie wystartować na tym 
szczeblu w kolejnym sezonie.

– Wiedziałem, że taki scenariusz 
jest bardzo prawdopodobny i przed 
ostatnim meczem mogliśmy kal-
kulować: przegrywamy spotka-
nie i spadamy do I ligi śląskiej lub 
wygrywamy, utrzymujemy się, ale 
z racji rezygnacji z II ligi możemy 
wylądować niżej. Ale co miałem 
powiedzieć dziewczynom? Żeby 
przegrały? To oczywiście nie wcho-
dziło w grę, bo w każdym meczu 
walczyliśmy o zwycięstwo. I ostat-
nie spotkanie wygraliśmy, utrzy-
mując się w II lidze. Z powodów, 
o których mówiłem, a także dla-
tego, że wycofał się sponsor, oka-
zało się, że musieliśmy zrezygno-
wać z gry w ogólnopolskiej II lidze. 
Mieliśmy występować w I lidze 
śląskiej, ale nie było już tu dla nas 
miejsca, bo awansowano inny ze-
spół. Liga ta liczy 12 drużyn i dzia-
łacze Śląskiego Związku Piłki Siat-
kowej nie chcieli powiększać jej 
do 13. W ten sposób wylądowali-
śmy w II lidze śląskiej. Stoimy teraz 
przed zadaniem odbudowania dru-
żyny i awansowania do I ligi ślą-
skiej. Myślę, że chęci do gry i za-
pału dziewczynom nie zabraknie. 
ls ●

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

dariusz wieczOreK, 
byŁy braMKarz 
GKs tychy, Który 
pOteM w trenersKiM 
duecie z wOjciecheM 
MatczaKieM wywalczyŁ 
MistrzOstwO 
i wiceMistrzOstwa 
pOlsKi, Od KilKunastu 
lat pracuje 
w szwajcarii, 
w GcK liOns zurich. jeGO 
śladeM pOszedŁ 13-letni 
syn jaKub, Który taKże 
pOstanOwiŁ zOstać 
braMKarzeM.

– Wyjechałem do Szwajcarii, 
kiedy Kuba miał roczek – mówi 
Dariusz Wieczorek. – Potem, 
jako kilkuletni chłopak, często 
do mnie przyjeżdżał i oglądał 
z trybun, jak trenuję bramkarzy. 
W końcu zapisałem go do hoke-
jowej szkółki, uczył się jeździć, 
grać, ale z przodu, jako napast-
nik. Kiedy skończył 5 lat powie-
dział mi, że chce być bramka-
rzem. Poszliśmy na lodowisko, 
pomogłem mu ubrać bramkar-
ski strój, stanął w bramce i zaczą-
łem strzelać. Ku mojemu zdziwie-
niu, zaczął dokładnie wykonywać 
bramkarskie ruchy, bronić dolne 
strzały, górne – tak, jak to zapa-
miętał z treningów, które oglądał. 
W końcu wyrobiłem mu licencję 
szwajcarską, by mógł grać.

– To nie było tak, że jak tata 
był bramkarzem, to ja też muszę 
– dodaje Jakub. – Sam się musia-
łem przekonać jak to jest. Tre-
ningi mi się podobały, a kiedy 
stanąłem na bramce i zacząłem 
bronić, pomyślałem, że to jest 
moje miejsce. Nigdy się nie ba-
łem strzałów, nawet sytuacji sam 
na sam. Od początku trenowałem 
i grałem z zawodnikami starszy-
mi o 2-3 lata, dlatego musiałem 
się bardziej starać.

Tygodnie upływają Jakubowi 
na podróżach między Tychami 
a Zurychem. Od września Kuba 
nadal będzie chodził do Szkoły 

Podstawowej nr 36 w Tychach, 
a na weekendy jeździł do taty. Wy-
latuje w piątek po południu, wie-
czorem jest na miejscu. W sobotę 
i niedzielę gra mecze, wraca w po-
niedziałek samolotem o godz. 6. 
Choć niekiedy trochę się spóźni, 
na kilka godzin idzie do szkoły.

– Latam do Zurychu co dwa ty-
godnie na weekend – kontynuu-
je Jakub. – Z racji tego, że mam 
licencję szwajcarską, nie mogę 
w Polsce startować w rozgryw-
kach ligowych. Na co dzień tre-
nuję też w Tychach, ale gram 
w drużynie Silesii, której pa-
tronuje Śląski Związek Hoke-
ja na Lodzie. Startujemy w lidze 
morawsko–śląskiej, gdzie naszy-
mi rywalami są między innymi 
silne czeskie zespoły.

– Tak będzie do zakończenia 
szkoły podstawowej, a potem jeśli 
wszystko dobrze się ułoży planu-
jemy, by Kuba wyjechał do mnie 
na stałe. Cały czas uczy się nie-

mieckiego i angielskiego, więc 
myślę, że da sobie radę – mówi 
D. Wieczorek. 

Kuba stara się grać jak najwię-
cej. W tym roku był w Kanadzie 
z Ziętara Eagles na Pee-Wee Ho-
ckey Tournament, a po przylocie 
– wraz z Tyskimi Lwami MOSM – 
przyjechał do Zurychu, gdzie tyską 
ekipę zaprosił na turniej Dariusz 
Wieczorek. Niedługo potem z ze-
społem, z którym był w Kanadzie, 
grał w zawodach Chambery. Także 
wakacje Kuba i jego tata mają pra-
cowite. Po odpoczynku w Polsce 
– w Tychach i na Mazurach oraz 
w Szwajcarii, zaczęły się obozy – 
Kuba pojechał ze swoimi rówieś-
nikami, Dariusz jest z młodszą 
ekipą w Grindelwaldzie.

– W Zurychu trenuję mło-
dych bramkarzy, więc siłą rze-
czy Kuba trafił do mnie. Ale nie 
ma taryfy ulgowej. Zresztą kie-
dyś, jak był jeszcze dzieciakiem 
i trochę dokazywał na lodzie, 

podjechałem do niego i mó-
wię: „Kuba uspokój się, ja nie 
jestem twoim ojcem”. Ściągnął 
maskę i popatrzył na mnie: „Jak 
to nie?”… „Na lodzie nie jestem” 
– musiałem się poprawić, bo mu 
się oczy zaszkliły. Te dwie spra-
wy oddzielamy… Konkurencję 
w Zurychu ma silną, obserwują 
go inni trenerzy, bo to nie jest 
tak, że ja decyduję, czy gra, czy 
nie. Musi po prostu pokazać się 
z jak najlepszej strony. Na me-
cze, w których gra, staram się 
nie patrzeć jak ojciec, ale trener 
i muszę przyznać, że psychicznie 
jest mocny. Kiedy stoi w bramce, 
potrafi się maksymalnie skon-
centrować, mało co go wtedy ob-
chodzi. To jego duży atut. Jest 
też w GCK Lions jednym z naj-
lepszych bramkarzy w swojej 
grupie wiekowej. Słowem ma pa-
piery na bramkarza, ale co bę-
dzie np. za dwa lata – nie wia-
domo. ●

Gdyby siatkarki tKs przegrały ostatni mecz, występowałyby 
w pierwszej lidze śląskiej. Ale wygrały i zagrają w… drugiej

przygOtOWania 
pOd siatką

jaKi ojciec, taKi syn
w tysKiM hOKeju nie braKuje rOdzinnych Klanów KTóRE PRZEZ LATA STANOWIły O SILE DRużyNy GKS – RODZINy 
WOźNIcóW, KWIATKOWSKIch, GARbOcZóW, MAJKOWSKIch, KRóLóW, MATcZAKóW, LINDNERóW, GuRAZDóW, bEMóW, 
FuKSóW I WIELE INNych. cZy DOłącZą DO NIch RóWNIEż WIEcZORKOWIE?

W rodzinie Wieczorków następuje zmiana bramkarskich pokoleń – Dariusza zastąpi teraz Jakub.

Słabiej niż oczekiwano zaczął 
sezon Ogrodnik, ale taka to już 
jest ostatnio tradycja w Cielmi-
cach. W poprzednim sezonie, 
po trzech meczach zespół Grze-
gorza Chrząścika miał na koncie 
tylko jeden punkt, teraz punktu 
jeszcze nie zdobył. Pewne wygra-
ne w drugiej kolejce zanotowały 
natomiast drużyny OKS Zet Ty-
chy i JUWe Jaroszowice.

Trzeci mecz i trzecia poraż-
ka Ogrodnika w lidze okręgo-
wej. Tym razem drużyna uległa 
na wyjeździe Iskrze Pszczyna 0:1 
i po tej serii zajmuje 14. miejsce.

W klasie A Siódemce Tychy 
nie udał się wypad do Fryd-
ka, bowiem drużyna przegra-
ła 2:4. Dwie pozostałe drużyny 
odniosły kolejne w tym sezo-
nie zwycięstwa. JUWe Jaroszo-
wice na własnym boisku poko-

nało 4:1 Studzionkę. Zaczęło się 
jednak od strat, bowiem goście 
zdobyli prowadzenie. Do prze-
rwy wyrównał Adrian Gąsior, 
a na 2:1 podwyższył grający tre-
ner Dawid Frąckowiak. Po zmia-
nie stron łupem tyszan padły jesz-
cze dwa gole, autorstwa Andrzeja 
Cibora i Damiana Czupryny.

juWe zagrało w składzie: 
Kwiatkowski – Kryla, Haśnik, 
Banaś, Sz. Woźniak – Karlik 
(Czupryna), Robert Kaczmar-
czyk (J. Woźniak), Puto, Cibor 
– Frąckowiak (Potoczny), Gąsior 
(Szewczyk).

W wyjazdowym meczu z Cza-
plą Kryry OKS Zet objął prowa-
dzenie w 4 min. po golu z kar-
nego. Za faul na Danielu Patoli, 
jedenastkę pewnie wykorzystał 
Rafał Ptak. Do przerwy było 
3:0 dla tyszan, bowiem na listę 

strzelców wpisał się w 24 min. 
Krzysztof Krupiński, po ładnej 
akcji z Kulińskim oraz Ptakiem 
w 27 min. Na 4:0 podwyższył 
w 75 min. Patola, a asystę za-
liczył Kuliński. Rywale zdobyli 
gola w 85 min., kiedy Zetka gra-
ła w dziesiątkę, bowiem wcześ-
niej boisko opuścił Tomasz Ber-
nat za dwie żółte kartki.
cZaPla KRyRy – OKS ZeT Ty-
chy 1:4 (0:3).
OKS ZeT: Płuciennik – Bernat, 
Maserak, Ryszka (78’ Smołuch), 
Krupiński – Patola, Pustelnik, Ki-
liński, Michalak (46’ Cyganik) – 
Lisiński (70’ Wilczek), Ptak (59’ 
Słonina).

Po dwóch kolejkach w tabe-
li lideruje OKS Zet Tychy, przed 
GTS Bojszowy i JUWe – po 6 pkt. 
Siódemka z trzema punktami jest 
na 10. miejscu. ls ●

w niższych ligach

peWne Wygrane zetki i juW-e

ar
c. 

pr
yw

at
ne

W nowym sezonie siatkarki TKS Tychy grać będą w II lidze śląskiej.

ar
c.

iNfORmaTOR KiBica

PiłKa NOżNa. i liga: 21.08 
GKS Tychy – chrobry Głogów 
(godz. 19), 25.08 Zagłębie 
Sosnowiec – GKS Tychy 
(14.45).
iV liga: 24.08 Odra Wodzi-
sław Śląski – GKS II Tychy 
(17); liga okręgowa: 24.08 
Ogrodnik cielmice – Pasjo-
nat Dankowice (17); klasa 
a: 24.08 Siódemka Tychy 
– JuWe Jaroszowice (17), 
24.08 OKS Zet Tychy – LKS 
brzeźce (17), Klasa b: 24.08 
czułowianka Tychy – LKS II 
Goczałkowice (16).
puchar polski. W 1/8 roz-
grywek o Puchar Polski rezer-
wa GKS Tychy trafiła wolny 
los i automatycznie znalazła 
się w ćwierćfinale na szczeb-
lu Podokręgu Tychy. Zagra 
natomiast Ogrodnik cielmi-
ce, który 21.08 zmierzy się 
na wyjeździe z LKS brzeźce 
(godz. 17). ls ●
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tajemnica sPrZed 129 lat cZ. 3

tam, gdzie malował
Po powrocie do oberży, Theo zaczął aranżować 
pokój, który miał pełnić funkcję kaplicy. Na środ-
ku pomieszczenia znajdował się stół bilardowy, 
na którym położono trumnę. Pod trumną usta-
wiono sztalugę Vincenta i jego przybory malar-
skie. Theo zadbał o świece, świeże kwiaty, głównie 
żółte słoneczniki, oraz o obrazy – tych nie mogło 
zabraknąć. Przepełnione słońcem płótna Vincenta 
lśniły na ścianach niczym witraże i zamieniły po-
nure wnętrze w jaśniejącą katedrę. Wszystko było 
gotowe… Prawie wszystko.

W ostatnim momencie okazało się bowiem, 
że władze kościoła w Auvers odmówiły pochówku. 
Miejscowy wikary nie zgodził się na to, by odpra-
wić żałobną mszę, a nawet nie użyczył van Gogho-
wi karawanu. Prawdopodobnie powodem takie-
go zachowania, było domniemane samobójstwo 
Vincenta. Na szczęście pobliska wieś nie była aż 
tak restrykcyjna i udało się wynająć karawan. Dla 
Vincenta znalazło się miejsce na odległym cmen-
tarzu, poza miastem. Leżał pośród żółtych pól – 
tych samych, jakie artysta wielokrotnie uwieczniał 
na swoich obrazach.

wśród słoneczników
Następnego dnia po południu Vincent van Gogh 
został pochowany. Choć od jego śmierci minęło 
niewiele czasu, udało się zawiadomić kilku pary-
skich znajomych malarza, którzy dotarli na pogrzeb 
do Auvers. Żałobnicy zebrali się dokoła stołu. Nikt 

nie był w stanie mówić. Emile Bernard 
tak opisał przebieg uroczystości w liście 
do swego przyjaciela Gustawa-Alberta 
Auriera:

„Trumna była już zamknięta. Przyje-
chałem za późno, aby zobaczyć ponow-
nie żywego człowieka (…) Na ścianach 
pokoju, w którym jego ciało zostało zło-
żone, wisiały wszystkie jego ostatnio na-
malowane płótna, tworząc rodzaj aureoli 
wokół niego: blask geniuszu, który z nich 
emanował sprawiał, że jego śmierć zda-
wała się być czymś jeszcze boleśniejszym 
dla nas artystów. Trumna pokryta pro-
stym białym materiałem, otoczona obfi-
cie żółtymi kwiatami, słonecznikami, któ-
re tak bardzo ukochał (…) Na podłodze 
przed trumną stała także jego sztaluga, 
jego składany taboret i leżały pędzle. Oto 
byliśmy, kompletnie niemi, wszyscy ra-
zem wokół jego trumny, obejmującej na-
szego przyjaciela (…). O trzeciej po połu-
dniu jego ciało zostało podniesione. Nieśli 
je jego przyjaciele, a wielu ludzi w tym towarzy-
stwie płakało. Theo van Gogh, który był tak od-
dany swemu bratu, ten który zawsze wspierał go 
w walce, aby artysta podtrzymywał się przy życiu 
swą sztuką – łkał cicho przez cały czas... Słońce ok-
ropnie prażyło. Wspięliśmy się na wzgórze za Au-
vers rozmawiając o nim, o wyzywającym impul-
sie, którym poruszył sztukę, o wielkich planach, 

o których zawsze myślał i o dobru, które czynił 
nam wszystkim.

Dotarliśmy do cmentarza, małego nowego cmen-
tarza usianego nowymi nagrobkami. Znajduje się on 
na małym wzgórzu ponad polami, które dojrzałe 
do zbiorów rozciągały się pod rozległym błękitnym 
niebem, jakie prawdopodobnie Vincent nadal by ko-
chał – być może... Potem został złożony do grobu... 

Płacz. Każdy pewnie by się rozpłakał w takiej chwi-
li... Jednak dzień ten był tak bardzo stworzony dla 
niego, że nie było nikogo, kto nie wyobrażałby go 
sobie żywego i cieszącego się tym wszystkim...

Trzy lata później Bernard namalował obraz „Po-
grzeb Vincenta van Gogha w Auvers” dla uczcze-
nia pamięci zmarłego towarzysza.
aGnieszKa Kijas ●

daWnO temu W sztuce (162)

panna 23.Viii – 22.iX
Wypocznij, nabierz dystansu do ostatnich 
wydarzeń. Pamiętaj, osoba spod znaku Lwa może 
być dla ciebie dużym wsparciem.

waGa 23.iX – 23.X
Irytujesz się wydarzeniami w pracy, tymczasem 
tak naprawdę nie stało się nic wielkiego. Głowa 
do góry.

sKOrpiOn 24.X – 21.Xi
Sprawy sercowe wymagają Twojej uwagi. Musisz 
wreszcie zdecydować, w którą stronę pójść. Nie 
przeciągaj struny.

strzelec 22.Xi – 21.Xii
Pomyśl o tym, jak sprawić przyjemność ukochanej 
osobie. Liczy na to, że wreszcie poświęcisz jej 
więcej czasu.

KOziOrOżec 22.Xii – 19.i
Troska, jaką okazujesz osobie spod znaku Wagi, 
jest zbyt wielka. Powinieneś dać jej więcej 
swobody.

wOdniK 20.i – 18.ii
Przyjrzyj się dobrze swoim ostatnim wydatkom. 
Najwyraźniej domowy budżet ucierpiał bardziej, 
niż myślałeś...

ryby 19.ii – 20.iii
Gwiazdy wskazują na chwilowe problemy 
zdrowotne. Nie bagatelizuj ich jednak, 
powinieneś odwiedzić lekarza.

baran 21.iii – 20.iV
To będzie dobry tydzień, zwłaszcza w sprawach 
zawodowych. Przełożony ma dla ciebie nową 
propozycję.

byK 21.iV – 21.V
Twoje plany będą musiały ulec zmianie. Wszystko 
przez osobę spod znaku bliźniąt. Może to i lepiej?

bliźnięta 22.V – 20.Vi
Poszukaj spokoju, relaksu i wyciszenia. Może 
zaplanujesz kilkudniowy wypoczynek? 
Przemęczenie szybko minie, gdy postawisz 
na aktywny wypoczynek.

raK 21.Vi – 22.Vii
Powinieneś zapomnieć o dawnych urazach 
i niesnaskach. czas na krok do przodu. Masz 
oparcie w ukochanej osobie.

lew 23.Vii – 22.Viii
Pomyśl o sprawach, które są dla ciebie ważne. Nie 
martw się na zapas, wszystko ułoży się po Twojej 
myśli.
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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 612:
STulecie POWSTaNia. 

WRaZ Z NaSTaNiem PORaNKa TheO vaN gOgh ZagRyZł ZęBy i WZiął Się W gaRść. 
Na Nic PłacZe, Na Nic lameNTy, viNceNT ODSZeDł. TeRaZ licZyłO Się TylKO 
TO, By gO gODNie POchOWać. PieRWSZe KROKi SKieROWał DO RaTuSZa, gDZie 
DOPełNił fORmalNOści ZWiąZaNych Ze ZgłOSZeNiem ZgONu, NaSTęPNie uDał 
Się DO DRuKaRNi i ZamóWił NeKROlOgi ORaZ ZaPROSZeNia Na POgRZeB. OD-
WieDZił TaKże STOlaRZa, WyBRał TRumNę, ORaZ WyNajął fachOWca, KTóRy 
Zajął Się PRZygOTOWaNiem ciała DO POchóWKu. WSZySTKO DZiałO Się POD 
OgROmNą PReSją cZaSu – ceRemONię ZaPlaNOWaNO NaZajuTRZ O gODZi-
Nie 14:30.

Bernard namalował obraz „Pogrzeb Vincenta van Gogha w Auvers” dla uczczenia pamięci zmarłego kolegi.
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