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Nietypowy rok szkolny
W szkołach średnich będzie się musiało pomieścić 
dwa razy więcej pierwszoklasistów.

„p” jak pieszy i jak pierwszeństwo
Dzięki m.in. azylom liczba pieszych ofiar wypadków 
maleje w mieście z roku na rok.

tydzień za sześć punktów
Piłkarze GKS wygrali oba ubiegłotygodniowe  
spotkania i przełamali wyjazdową niemoc.3 6  16

bezpŁatNy 
tyski 
tygodNik
Miejski

nr 35/614

21 sierpnia w parku miejskim w piknikowej atmosferze tyszanie obchodzili święto wojska polskiego.
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Niezwykle atrakcyjnie zapowiada 
się najbliższy piątek, 30 sierpnia 
w naszym mieście. Tego samego 
dnia hokeiści GKS zagrają pierw‑
szy mecz w Lidze Mistrzów, zaś 
na Stadionie Miejskim odbędzie 
się tyski Festiwal Disco Polo & 
Dance.

Podczas tej imprezy wystąpią 
najpopularniejsi wykonawcy mu‑
zyki tanecznej: One Winner, Sil‑
ver Dance, Spontan, Dejw, Mirek 
Bieliński, Miły Pan, Long&Junior, 

Michał Gabor, MIG i After Par‑
ty. Gwiazdą festiwalu będzie jed‑
nak Zenek Martyniuk, który cał‑
kiem na żywo wystąpi ze swoim 
zespołem ok. godz. 22.30 (by kibi‑
ce hokejowi mogli zdążyć na kon‑
cert).

Od najbliższej środy bilety 
na festiwal można nabywać tak‑
że w kasie stadionu (od strony 
ul. Edukacji): w środę i czwartek 
w godz. 10‑18, a w piątek od 9 
do 21. ww

atrakcyjny piątek w Tychach.

Liga Mistrzów 
i Mistrz zenek

Ostatnie 
dni pOkOju
Agresja Niemiec na Polskę, która 
przerodziła się w ogólnoświatowy 
konflikt już trzeciego dnia wojny, 
miała tragiczne konsekwencje dla 
mieszkańców Górnego Śląska, 
w tym dla mieszkańców naszego 
miasta i to już od pierwszych 
godzin konfliktu. str. 8
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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

kondolencje

◆ Na ul WySZyńSkiegO, 
26.08 tyscy policjanci zatrzy‑
mali do kontroli drogowej 19‑
latka, który jechał vw golfem. 
Jak się okazało, nie miał żad‑
nych dokumentów i nie posia‑
dał uprawnień do kierowania 
pojazdami. Ponadto samochód 
nie miał ważnych badań tech‑
nicznych, a dowód rejestracyjny 
został już wcześniej zatrzymany. 
Kierowca, chcąc uniknąć konse‑
kwencji, zaproponował łapówkę 
w zamian za „załatwienie spra‑
wy”. Pomimo pouczeń o odpo‑
wiedzialności karnej w związku 
z próbą przekupstwa, 19‑latek 
wręczył policjantom blisko 800 
złotych. W efekcie został zatrzy‑
many i odpowie nie tylko za jaz‑
dę bez uprawnień, ale i próbę 
skorumpowania policjantów. 
Grozi mu za to kara do 10 lat 
więzienia.

◆ 19.08 kOmeNDa miejSka 
POlicji W Tychach OTRZy-
mała ZgłOSZeNie O NieWy-
Buchu z czasów II wojny świa‑
towej, który wykopano podczas 
prac prowadzonych na polu przy 
ul. Głównej. Jak informuje portal 
112.pl, niewybuch został wyko‑
pany podczas prac prowadzonych 
na polu. Okazało się, że to po‑
cisk moździerzowy. Znalezisko 
zostało zabezpieczone, a na miej‑
sce przybył policyjny pirotechnik 
oraz patrol saperski, który wy‑
wiózł niebezpieczne znalezisko 
na poligon.

◆ POlicjaNci TySkiej DRO-
góWki PRZePROWaDZili 
akcję „BeZPiecZNy PieSZy”. 
Zwracali uwagę m.in. na zacho‑
wanie się pieszych oraz kierują‑
cych pojazdami poruszającymi 
się po tyskich ulicach. Funk‑

cjonariusze zanotowali łącznie 
78 wykroczeń, z czego dwa do‑
tyczyły pieszych. Przewinienia 
kierowców najczęściej związa‑
ne były z przekraczaniem pręd‑
kości w rejonie przejść dla pie‑
szych.

◆ T yS c y  P O l i c j a N c i 
PROWaDZą DOchODZe-
Nie W SPRaWie POBicia, 
do którego doszło 14 lipca 

na al. Bielskiej, przy restaura‑
cji McDonald. Ustalono, że po‑
krzywdzony chcący zamówić 
coś do jedzenia w okienku Mc‑
Drive, został uderzony przez 
nieznanego sprawcę. Doznał 
złamania szczęki i stłuczenia 
twarzy. Osoby posiadające ja‑
kiekolwiek informacje na temat 
zdarzenia, proszone są o pilny 
kontakt telefoniczny lub oso‑
bisty z Wydziałem Kryminal‑

nym KMP. Informację można 
przekazywać na adres e‑mail: 
kryminalny@tychy.ka.policja.
gov.pl lub nr tel. 32/325‑62‑80 
lub 112.

◆  NieZNaNy SPR aWc a 
na parkingu przy ul. Myśliw‑
skiej 30, podczas wykonywania 
manewru najechał na zaparko‑
waną toyotę verso o nr rej. ST 
99..., powodując jej uszkodzenie, 

a następnie oddalił się z miejsca 
zdarzenia. Do zdarzenia doszło 
między 11.09, godz. 18, a 12.09 
godz. 5.35. Osoby posiadające ja‑
kiekolwiek informacje na temat 
opisanego wyżej zdarzenia, pro‑
szone są o pilny kontakt telefo‑
niczny lub osobisty z Zespołem 
ds. Wykroczeń KMP w Tychach, 
al. Bielska 46, pokój nr 40, tel. 
32/325‑63‑67 lub 32/325‑62‑60.
ls ●
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2 wrześNia przywitaMy 
Nowy rok szkolNy 
2019/2020. jego 
oficjalNe Miejskie 
rozpoczęcie 
odbędzie się w Nowo 
otwartej szkole 
podstawowej Nr 21 – 
reaktywowaNej po 20 
latach. z kolei zespóŁ 
szkóŁ Nr 1 przywita 
go Nietypowo, 
bo Na stadioNie 
MiejskiM.

– W ramach współpracy z GKS 
Tychy ruszamy z klasami mi‑
strzostwa sportowego w roczniku 
po szkole podstawowej i po gim‑
nazjum – mówi Grażyna Jurek, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. 
Gustawa Morcinka. – W związku 
z tym cała młodzież szkoły bę‑
dzie uczestniczyła w rozpoczę‑
ciu roku szkolnego na stadionie. 
Ale mimo sportowego otoczenia, 
nie zapominamy o upamiętnie‑
niu 80. rocznicy agresji Niemiec 

na Polskę. Ten akcent również 
będzie.

Ten rok będzie z pewnością 
nietypowy dla szkół ponadpod‑
stawowych/ponadgimnazjal‑
nych. No właśnie – już w nazwie 
pojawia się dwoistość i będzie 
ona standardem w tym roczni‑
ku, aż do zakończenia przez nie‑
go nauki. W jednej szkole będą 
się uczyć obok siebie dwie różne 
grupy pierwszoklasistów – ab‑
solwenci trzecich klas gimna‑
zjów i ósmych klas szkół pod‑
stawowych. Ci pierwsi mają 
po 16 lat; drudzy – 14 lub 15, 
w zależności od tego czy po‑
szli do szkoły w wieku sześciu 
czy siedmiu lat (w tym roczni‑
ku sześciolatków rozpoczynają‑
cych naukę było bardzo wielu). 
Pierwsi spędzą w liceum trzy 
lata, drudzy – cztery. Będą się 
uczyć według różnych podstaw 
programowych. I tylko w kla‑
sach będą się musieli zmieścić 
tych samych.

Większość szkół ponadpod‑
stawowych, czy też ponadgim‑

nazjalnych, podwoiła liczbę 
otwieranych klas pierwszych. 
Dyrektorzy wspólnie z wła‑
dzami samorządowymi stara‑
li się nie dopuścić do sytuacji, 
w której dla młodzieży zabrak‑
nie miejsca w szkołach. I nie 
zabrakło. Jak zwiększona liczba 
uczniów wpłynie na organiza‑
cję pracy szkół? Bo powierzch‑
ni szkół tak łatwo podwoić się 
nie da...

– W naszej szkole funkcjono‑
wało gimnazjum, które liczyło 
15‑16 oddziałów, więc większe‑
go problemu nie powinno być 
– mówi dyrektor Zespołu Szkół 
nr 1 Grażyna Jurek. – Aczkol‑
wiek mamy 13 oddziałów klas 
pierwszych (6 po gimnazjum 
i 7 po podstawówce) i 6 języ‑
ków do wyboru, a więc dużo 
grup językowych. Mamy też 
technikum, co oznacza przed‑
mioty specjalistyczne. W związ‑
ku z tym w klasach technikum 
zajęcia mogą trwać do godziny 
16.00. Ale tak bywało też w po‑
przednich latach.

– Jesteśmy na tyle dużą szko‑
łą, że raczej nie obawiam się 
dużych problemów z ułożeniem 
planu – mówi Adam Burczyk, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 6. – 
Ale musimy zmieścić 26 od‑

działów, w tym 12 klas pierw‑
szych, zamiast sześciu, jak było 
do tej pory. Więc sporadycz‑
nie zajęcia mogą trwać nawet 
do godziny 18. W pierwszej 
połowie września problemem 

może być dodatkowo trwający 
jeszcze remont.

Jak będzie wyglądał ten nie‑
typowy rok szkolny? Będziemy 
przyglądać mu się z uwagą.
sw ●

nietypoWy rok sZkolny 
dwa razy więcej pierwszaków W SZKOłAch ŚREDNIch, LEKcJE mOGą SPORADycZNIE TRWAć DO PóźNEGO POPOłuDNIA.

Od nowego roku na korytarzach tyskich szkół średnich będzie panował zdecydowanie większy tłok.  
W klasach pierwszych rozpocznie naukę 2221 uczniów w 82 oddziałach.
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Księdzu Prałatowi  
Józefowi Szklorzowi  

wyrazy głębokiego żalu  
z powodu śmierci  

mamy  
Agnieszki 

czytelNicy 
pytają

kłOpOty na 
BudOwLanych
Mieszkam w bloku przy ul. Bu‑
dowlanych 82. Trzy miesiące 
temu przy budynku rozkopa‑
no ziemię. Nie da się przejść, 
a największy problem mamy 
z dojściem do śmietnika. Trzeba 
obchodzić wkoło, jakieś 300 me‑
trów. Dla niektórych, zwłaszcza 
starszych osób, to problem. I nic 
się na tej budowie nie dzieje, ktoś 
tam przyjdzie, coś porobi i znika. 
I tak już przez trzy miesiące. Na‑
wet nie wiemy, jak długo te robo‑
ty mają jeszcze potrwać...

ODPOWiaDa haNNa SkO-
cZylaS, DyRekTOR miej-
SkiegO ZaRZąD BuDyN-
kóW mieSZkalNych: – Prace 
przy przebudowie sieci ciepłow‑
niczej na terenie os. B‑1 w czę‑
ści technologicznej zakończą się 
do 31sierpnia br., natomiast re‑
nowacja terenu do 16 październi‑
ka br. Uciążliwość dla mieszkanki 
z budynku przy ul. Budowlanych 
82 wynika z faktu, że ten frag‑
ment sieci ciepłowniczej jest wy‑
konywany w ostatniej kolejności, 
mimo że prace na całym zada‑
niu rozpoczęły się kilka miesię‑
cy wcześniej. Powyższe działanie 
nie miało na celu wprowadzenie 
uciążliwości dla mieszkańców. 
Rozcięcie sieci na tym odcinku, 
przy nieskończonej całej inwe‑
stycji ciepłowniczej, w przypad‑
ku wystąpienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych 
i konieczności wcześniejszego 
uruchomienia c.o. byłoby nie‑
możliwe, a tak była możliwość 
uruchomienia sieci C.O. w każ‑
dej chwili na żądanie odbiorców. 
Pozostaje nam przeprosić Pań‑
stwa lokatorów i mieszkańców 
za wynikłe utrudnienia. Ze swo‑
jej strony dołożymy starań, aby 
prace renowacyjne, a co za tym 
idzie kłopoty mieszkańców, zo‑
stały skrócone do minimum.
ls ●
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Prezydent Miasta Tychy
woj. śląskie

OGŁOSZENIE
27 sierpnia 2019 r.

o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  

w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach  
– etap IV wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), a także art. 39 i art. 54 ust. 3 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 
r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 0150/XXV/561/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listo-
pada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części dzielnicy Wilkowyje zmienionej 
Uchwałą Nr XXXIV/704/13 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2013 r., w związku z korek-
tą rozwiązania projektowego, zawiadamiam o przedłużeniu ogłoszonego w dniu 
6 sierpnia 2019 r. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części 
osiedla Wilkowyje w Tychach – etap IV wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 
dnia 24 września 2019 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta 
Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 5 września 2019 r. w Klubie „Wilkowyje” Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 
94 w Tychach, o godzinie 17.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, 
z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufa-
nym albo podpisem osobistym.
Zgodnie z art. 17 pkt 12 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozpatrze-
nie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy wniesionych do projektu planu miejscowego oraz 
prognozy oddziaływania na środowisko, nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ty-
chy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które zostanie 
opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy 
(zakładka: Prawo lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta).
W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady 
Miasta Tychy - zgodnie z art. 20 ww. Ustawy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu.
Wyżej wymieniony projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
oraz informacja o ochronie danych osobowych dostępne będą również na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » 
obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne» 2019 sierpień).

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  DS. GOSPODARKI RZESTRZENNEJ
/-/ mgr Igor Śmietański

Przewodnicząca  
Rady Miasta Tychy VIII kadencji

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

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 

29 sierpnia 2019 r. na godz. 1300 
do sali nr 102 Urzędu Miasta Tychy 

przy Alei Niepodległości 49
sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji.

Przewodnicząca 
Rady Miasta Tychy VIII kadencji 

/-/ Barbara Konieczna

Szczegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy 
(link: Sesje Rady Miasta) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy. 

Obwieszczenie
Prezydent Miasta Tychy informuje o wydaniu 16.08.2019r. postanowienia nr 134/2019 prostu-
jącego omyłkę pisarską w decyzji administracyjnej nr 20/2019 o ustaleniu odszkodowania za 
działki nr 5685/112, 5676/112, 5689/112 i 5691/112 przejęte przez Gminę Tychy pod inwestycję 
drogową pn.: „Rozbudowa ul. Świerkowej w Tychach”.
Obwieszczenie w tej sprawie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy
(na VII piętrze) w dniu 23.08.2019r. na okres 14 dni oraz opublikowane w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Miasta Tychy. 

komunikat

komunikat

komunikat

Z okazji setnych urodzin w imie‑
niu władz miasta zastępca prezy‑
denta Tychów Igor Śmietański 
odwiedził Jadwigę Popławską, 
która 20 sierpnia obchodziła ten 
wyjątkowy jubileusz. Pani Jadwiga 
związana jest z naszym miastem 
od 15 lat, kiedy to przeprowadziła 
się do córki Heleny Maryniok.

Jubilatka urodziła się w Cząpie‑
nicy, a przez długie lata mieszka‑
ła w Różnowie, gdzie prowadziła 
gospodarstwo rolne i dorobiła się 
jedenaściorga dzieci. Te, porozjeż‑
dżawszy się po kraju, poszerzyły 
rodzinę o 24 wnuczków, 34 pra‑
wnuczków oraz czterech prapra‑
wnuczków. Jedna z córek w wie‑
ku 18 lat przyjechała do Tychów, 
gdzie w końcu się osiedliła, a kil‑
kanaście lat temu ściągnęła senior‑
kę. – Mama całe życie prowadziła 
gospodarstwo. Z nami też miała 

ogrom pracy. Nie mieliśmy luksu‑
sów, ale głodne też nie chodziły‑
śmy. Czasem spaliśmy dwójkami 
w jednym łóżku, ale dzieciństwo 
zawsze miło wspominam – przy‑
znała Helena Maryniok. Z oka‑
zji setnych urodzin jubilatkę od‑
wiedzili przedstawiciele śląskiego 
oddziału KRUS, którzy wręczy‑
li decyzję o podniesieniu świad‑
czeń emerytalnych z tysiąca zło‑
tych do ok 3,5 tys. – Te pieniądze 
przeznaczymy na profesjonalną 
opiekę medyczną dla mamy. 50 lat 
temu już żegnała się z nami z po‑
wodu odmy płuc. Ale jej silny or‑
ganizm sobie z chorobą poradził. 
Mamy nadzieję, że i tym razem 
wyjdzie obronną ręką – doda‑
ła pani Helena, która dotychczas 
wraz z mężem sprawowali jedyną 
opiekę nad seniorką.
kaMil peszat ●

muzeum miejskie żegna wybitną Ślązaczkę

łucja staniczek 
(1947 – 2019)
W piątek, 23 sierpnia 2019 roku, 
odeszła dr Łucja Staniczek, 
regionalistka, nauczycielka 
języka polskiego, wiceprezes 
Związku Górnośląskiego i 
prezes Bractwa Oświatowego 
tej organizacji.

Urodziła się w Tychach 
i z naszym miastem była zwią‑
zana do końca. Tutaj uczęszczała 
do szkoły podstawowej (eduka‑
cję kontynuowała w Liceum Pe‑
dagogicznym w Pszczynie oraz 
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach), by później, jako nauczy‑
cielka języka polskiego, swą wiedzą dzielić się z młodymi tysza‑
nami. Była bardzo zaangażowana w edukację regionalną. Wśród 
podejmowanych przez nią licznych działań były m.in. Olimpia‑
da Wiedzy o Górnym Śląsku, Śląski Turniej Debat Oksfordzkich 
i Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego. 
Swą pracę doktorską poświęciła portretowi Górnoślązaka w lite‑
raturze i publicystyce dwudziestolecia międzywojennego. W 2013 
roku jako osoba zasłużona dla Górnego Śląska została uhonoro‑
wana Nagrodą im. Wojciecha Korfantego.

Dr Łucja Staniczek była związana z naszym Muzeum od po‑
czątku działalności instytucji. Jako jedna z pierwszych darczyń‑
ców przekazała do zbiorów muzealnych m.in. stroje ludowe, ro‑
dzinne zdjęcia i dokumenty. Była też członkinią Rady Muzealnej. 
Wspierała nas zarówno w małych, jak i dużych przedsięwzięciach, 
chociażby biorąc udział jako prelegentka w Tyskich Sympozjach 
Historycznych i spotkaniach z cyklu „Popołudnia czwartkowe”. 
Współorganizowała z nami gry miejskie dla uczniów tyskich szkół 
oraz zasiadała w jury konkursów dla dzieci i młodzieży. W 2018 
roku w naszym Muzeum prezentowana była wystawa „Silesius”, 
której Pani Łucja była kuratorem.

Zapamiętamy Ją jako zawsze gotową do pomocy, dzielącą się 
z pracownikami Muzeum swą wiedzą i doświadczeniem.

Pani Łucjo, będzie nam Pani bardzo brakowało.

zespóŁ MuzeuM Miejskiego 
w tychach

Nie tylko kosmetyczne, 
ale także merytoryczne…

zMiany 
w urzędzie
Mieszkańcy, którzy po 1 września 
będą załatwiać sprawy w tyskim 
Urzędzie Miasta, będą mogli za‑
uważyć niewielkie zmiany w jego 
strukturze organizacyjnej.

Najbardziej znaczącą zmianą 
będzie podział dotychczas istnie‑
jącego Wydziału Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji, w miejsce 
którego powstaną dwie nowe jed‑
nostki. Wydziałem Innowacji i In‑
westycji, kierować ma Jan Cofała 
– dzisiaj naczelnik Wydziału Za‑
mówień Publicznych. Do zadań 
wydziału należeć będzie m.in. 
przygotowanie nowych inwesty‑
cji na terenie miasta (jak choćby 
basenu otwartego itp.) oraz wdro‑
żenie na terenie Tychów nowych 
technologii oraz przygotowanie 
miasta na wyzwania rodzaju glo‑
balnego ocieplenia klimatu. Na‑
tomiast dotychczasowa naczelnik 
WPiRI Joanna Kudela zostanie 
szefem nowego Wydziału Re‑
montów, w gestii którego znaj‑
dą się bieżące remonty np. szkół, 
przedszkoli i innych składników 
gminnego mienia.

W schemacie Urzędu Mia‑
sta nie znajdziemy już też sta‑
nowiska I Zastępcy Prezydenta 
ds. Infrastruktury. To znaczy wi‑
ceprezydent Aneta Moczkowska 
pełnić będzie swoją funkcję na‑
dal, ale pod zmienioną nazwą: 
I Zastępca Prezydenta ds. Zrów‑
noważonego Rozwoju.

Skoro już o zmianach nazwy 
mowa, to ich ofiarą padnie też 
Wydział Informacji, Promocji 
i Współpracy z Zagranicą, który 
od przyszłego tygodnia będzie 
Wydziałem Promocji i Komu‑
nikacji Społecznej. ww ●

Rozpocznie je o godz. 11 dzięk‑
czynna msza św. w kościele pw. 
św. Józefa Robotnikach, po czym 
dożynkowy korowód przejdzie 
na plac przy szkole (ul. Cmen‑

tarna 54), gdzie o godz. 15 roz‑
pocznie się festyn. Na scenie 
zaplanowano m.in. animacje ar‑
tystyczne „Kolorowe dzieci” oraz 
koncert zespołu Arkadia Band i 

występ kabaretu DNO. Impre‑
zę zakończy zabawa taneczna z 
zespołem Sugarfree. Poza sceną 
można będzie spotkać stoiska 
rzemieślnicze, mobilny punkt 
edukacji ekologicznej przygoto‑
wany przez firmę Master, dmu‑
chańce i inne atrakcje.

Współorganizatorami tego‑
rocznych Dożynek są Urząd 
Miasta, Miejskie Centrum Kul‑
tury i Zarząd Osiedla Wartogło‑
wiec. ww ●
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już druga tyszanka w tym roku świętowała setne urodziny.

Życzenia dLa 
prapraBaBci

ŚWięto plonóW
w Najbliższą Niedzielę TyScy ROLNIcy PODSumuJą ROK cIężKIEJ PRAcy.

Ubiegłoroczne Dożynki odbyły się w Cielmicach, gospodarzem tegorocznych będzie Wartogłowiec.
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jak zwykle w pierwszą Niedzielę wrześNia 
Mieszkańcy tychów parający się rolNictweM, 
ale także dziaŁkowcy z tereNu Miasta obchodzą 
dożyNki, czyli tradycyjNe święto ploNów, 
podsuMowujące ich caŁoroczNą pracę. w tyM roku 
Miejskie dożyNki odbędą się 1 wrześNia w dzielNicy 
wartogŁowiec.

Przy okazji remontu zadaszo‑
nej wiaty parkingowej na terenie 
Wojewódzkiego Szpitala Specjali‑
stycznego Megrez powstała nowa 
rowerownia.

W pierwszej kolejności służy 
ona pracownikom szpitala, którzy 
wybierają ten zdrowy i ekologiczny 
środek transportu, nie ma jednak 

przeszkód, by swoje dwukołowce 
zostawiali tu również goście przy‑
jeżdżający w odwiedziny do pacjen‑
tów albo w celach służbowych.

Nowe stanowiska uzupełni‑
ły istniejące już „pod chmurką” 
miejsca na stojakach przy por‑
tierni wjazdowej i obok główne‑
go wejścia do szpitala. rs ●

kosztem zaledwie dwóch miejsc dla samochodów 
wygospodarowano 27 stanowisk dla jednośladów.

w Odwiedziny 
na rOwerze
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21 sierpNia w tychach 
obchodziliśMy święto 
wojska polskiego 
zorgaNizowaNe przez 
wojskową koMeNdę 
uzupeŁNień z poMocą 
Miejskiego ceNtruM 
kultury. tradycyjNie 
gŁówNa oficjalNa 
część odbyŁa się 
w parku MiejskiM iM. 
solidarNości, gdzie 
wręczoNo Medale oraz 
MiaNowaNia Na wyższe 
stopNie wojskowe.

Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą w intencji wojska w parafii 
pw. św. Marii Magdaleny, którą 
koncelebrował bp Adam Wło‑
darczyk. – Pan Jezus nauczył nas 
pozdrowienia znakiem pokoju. 
Dziś spotykamy się, aby podzię‑
kować Bogu oraz strażnikom jego 

woli, dzięki którym możemy się 
tym pokojem cieszyć. To prze‑
de wszystkim niezliczone ilości 
osób, które oddały życie za naszą 
ojczyznę, czyli również za nas. 
Kilka dni temu obchodziliśmy 
rocznicę wybuchu I powstania 
śląskiego, bez którego dzisiejszy 
Śląsk mógłby wyglądać zupełnie 
inaczej. Teraz dziękujemy tym, 
którzy codziennie strzegą granic 
naszego kraju. Ich praca napawa 
nas dumą, przynosi zamierzone 
skutki oraz poczucie dumy i god‑
ności – dziękował żołnierzom bp 
Włodarczyk.

Po mszy świętej obchody prze‑
niosły się pod Pomnik Powstań‑
ca Śląskiego. W imieniu władz 
miejskich wieniec na pl. Wol‑
ności złożył prezydent Tychów 
Andrzej Dziuba w towarzystwie 
Wojskowego Komendanta Uzu‑
pełnień w Tychach ppłk Wojcie‑

cha Zdrady oraz gen. Romana 
Polsko. Następnie wieńce złoży‑
ły liczne delegacje stowarzyszeń 
wojskowych i kombatanckich 
oraz samorządowcy z Tychów 
a także ościennych powiatów. 
Przez miasto uroczyście przema‑
szerował korowód, prowadzony 
przez Orkiestrę Wojskową z Kar‑
kowa pod dowództwem chorąże‑
go Tomasza Stroniasa. Prowadził 
on do Parku Miejskiego im. So‑
lidarności, gdzie odbył się piknik 
wojskowy, na którym zaprezen‑
towali się: Wojskowa Komenda 
Uzupełnień w Tychach, 34. Ślą‑
ski Dywizjon Rakietowy Obro‑
ny Powietrznej z Bytomia, 5. 
Pułk Chemiczny z Tarnowskich 
Gór, 6. Batalion Powietrznode‑
santowy z Gliwic, 18. Batalion 
Powietrznodesantowy z Biel‑
ska‑Białej, Jednostka Wojskowa 
AGAT z Gliwic, Oddział Żan‑

darmerii Wojskowej z Krakowa, 
10. Brygada Logistyczna z Opo‑
la, 2. Kompania Regulacji Ruchu 
z Oleśnicy, Śląski Oddział Stra‑
ży Granicznej w Raciborzu, Ko‑
menda Miejska Państwowej Stra‑
ży Pożarnej w Tychach, Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie w Pszczy‑
nie, Muzeum Śląskiego Wrześ‑
nia 1939 r. w Tychach, Stowarzy‑
szenie Husaria z Mysłowic oraz 
57. Samodzielna Kompania ASG 
z Pszczyny. – Dziś macie pań‑
stwo możliwość zobaczyć z bli‑
ska, jakim sprzętem dysponują 
żołnierze Wojska Polskiego, po‑
rozmawiać z nimi, zadać pyta‑
nia dotyczące ich służby. Niech 
to święto będzie okazją do umac‑
niania więzi wojska ze społeczeń‑
stwem, dającą wszystkim obywa‑
telom poczucie bezpieczeństwa 
– powiedział prezydent Andrzej 
Dziuba, który został obdarowany 

repliką broni palnej za wieloletnią 
współpracę z WKU.

Święto Wojska Polskiego to co‑
roczna okazja do wręczenia me‑
dali oraz mianowań na wyższe 
stopnie. Prezydent RP wyróż‑
nił jedną osobę mianowaniem 
na stopień podporucznika. Awans 
na stopień kapitana otrzyma‑
ła również jedna osoba, medal 
„Siły Zbrojne w Służbie Ojczy‑
zny” otrzymało 5 osób, przyznano 
dwa wyróżnienia w postaci repli‑
ki broni palnej, 8 medali okolicz‑
nościowych, 9 odznak pamiąt‑
kowych, 15 medali „20 lat Polski 
w NATO” oraz 12 statuetek żoł‑
nierza polskiego. Nagrodą rzeczo‑
wą uhonorowano również długo‑
letniego pracownika WKU za 40 
lat pracy. Wśród wyróżnionych 
znaleźli się m.in.: szef WSzW płk 
Marek Majocha, starostowie Bar‑
bara Bandoła i Bernard Bednorz, 

wójt Barbara Prasoł, chór Presto 
Cantabile czy prezes tyskiego koła 
Polskiego Związku Kombatantów 
98‑letni podporucznik Kazimierz 
Pawlak.

Po zakończeniu części oficjal‑
nej rozpoczęła się część kon‑
certowa, na której zagrali: Pre‑
sto Cantabile, Eloi, Kobiórzanie 
i Pan Pozor. Pomimo wielu atrak‑
cji wojskowy piknik cieszył się 
dużo mniejszym zainteresowa‑
niem niż w zeszłym roku. Braki 
w frekwencji można było zaob‑
serwować już podczas mszy św. 
Zaistniały stan rzeczy można tłu‑
maczyć brzydką pogodą lub też 
niesmakiem jaki wśród miesz‑
kańców Tychów pozostawiły bra‑
ki organizacyjne centralnych ob‑
chodów Święta Wojska Polskiego 
w Katowicach, o których wspo‑
mnieliśmy w poprzednim nume‑
rze. kaMil peszat ●

dają poCZuCie beZpieCZeństWa
święto wojska polskiego TO cOROcZNA OKAZJA DO mIANOWAń NA WyżSZE STOPNIE WOJSKOWE I ZbLIżENIA żOłNIERZy ZE SPOłEcZEńSTWEm.

W uroczystej mszy w kościele pw. św. Marii Magdaleny wziął udział m.in. wojskowy poczet sztandarowy.

Pod pomnikiem na placu wolności wieńce złożyły liczne delegacje m.in. tyskie służby mundurowe.

Za długoletnią współpracę z WKU prezydent Tychów Andrzej Dziuba otrzymał replikę broni palnej.

Podczas pikniku na placu pod Żyrafą można było z bliska przyjrzeć się pojazdom 
wojskowym. Na zdjęciu: samochód opancerzony Oshkosh M-ATV.

zd
jęc

ia:
 Ka

m
il P

es
za

t

5|27 sierpNia 2019www.tychy.pl twoje tychynasze tychy



kamil peszat
k.peszat@twojetychy.pl

w tychach od lat 
Maleje liczba pieszych 
poszkodowaNych 
w zdarzeNiach 
drogowych. jest 
to wyNik prowadzoNych 
szeroko zakrojoNych 
dziaŁań, do których 
wpisują się Nowo 
powstaŁe azyle dla 
pieszych

Szczegółowy rejestr wypadków 
z udziałem pieszych prowadzo‑
ny jest przez Wydział Komuni‑
kacji Urzędu Miasta w Tychach. 
Według raportów najwięcej ta‑
kich wypadków, bo 72, odnoto‑
wano w 2009 r. Liczba pieszych 
biorących udział w zdarzeniach 
drogowych zmalała do 25 w roku 
2018 r. Warto zauważyć, że licz‑
ba samochodów zarejestrowa‑
nych w Tychach wzrosła z 65 tys. 
(2009 r.) do 102 tys. (2018 r.), 
co podkreśla jak znacząco popra‑
wiło się bezpieczeństwo pieszych 
w naszym mieście.

– Będziemy kontynuować po‑
litykę, stawiającą bezpieczeństwo 
pieszego na pierwszym miejscu. 
Jest to najmniej zabezpieczony 
uczestnik ruchu w mieście, dla‑
tego tak ważnym jest, aby o nie‑

go zadbać. Azyle to tylko jed‑
na składowa wpisująca się w ten 
trend. Finalnie w naszym mieście 
znajdują się 63 takie przejścia – 
zwraca uwagę Artur Kruczek na‑
czelnik Wydziału Komunikacji 
Urzędu Miejskiego w Tychach.

Wspomniane azyle to „wysep‑
ka” na środku jezdni, wybudowa‑
na w celu ułatwienia przekracza‑
nia ulicy. – To proste rozwiązanie 
skraca o połowę dystans jaki trze‑
ba pokonać, aby przejść przez 
jezdnię. Ułatwia również ob‑
serwowanie drogi. Przecho‑
dząc, można skupić się najpierw 
na lewej stronie ruchu, a po do‑
tarciu do bezpiecznej przestrze‑
ni, na spokojnie zorientować się 
w sytuacji panującej na drugim 
pasie. Dodatkowo zawężenie 
jezdni, czasem jedynie optycz‑
ne, w obrębie wyspy powodu‑
je zmniejszenie prędkości przez 
kierujących, co zawsze korzyst‑
nie wpływa na każdego uczestni‑
ka ruchu – dodaje naczelnik.

Pracownicy Wydziału Ko‑
munikacji co roku przygotowu‑
ją szczegółowy raport dotyczący 
bezpieczeństwa na tyskich dro‑
gach, oparty na danych groma‑
dzonych przez Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Tychach. – Dzięki takiej 
analizie widzimy, jakie miejsca są 
najbardziej niebezpieczne. Bada‑

my czynniki, które mają bezpo‑
średni wpływ na bezpieczeństwo 
pieszych i kierowców, a co naj‑
ważniejsze, w oparciu o te dane 
podejmujemy decyzję dotyczące 
poprawy bezpieczeństwa – mówi 
Artur Kruczek.

Polityka ochrony pieszego 
ostatnich lat to nie tylko wspo‑
mniane azyle. Bezpieczeństwo 
na drodze znacząco poprawiają 
ronda, progi zwalniające czy re‑
guła prawej ręki, którą zastoso‑
wano na większości osiedlowych 
skrzyżowań. – Stosujemy cały 
szereg rozwiązań, podzieliliśmy 
miasto na główne ciągi komu‑
nikacyjne i osiedla. To właśnie 
w tych pierwszych przypadkach 
(główne drogi w mieście, dwu‑
pasmówki – przyp. red.) do‑
brze sprawdzają się azyle, ale też 
oświetlenia wertykalne, których 
mamy już 19, a kolejne 17 jest 
realizowanych. Różnica między 
normalnym oświetleniem przej‑
ścia polega na tym, że doświet‑
lona jest strefa oczekiwania oraz 
sam pieszy, którego odpowied‑
nio padające światło odseparo‑
wuje od otoczenia na zasadzie 
kontrastu. Osoby ubrane w jas‑
ne jak i ciemne ubrania przy tego 
typu oświetleniu są doskonale 
widoczne. Na osiedlach stosuje‑
my bardziej konwencjonalne me‑
tody jak reguła prawej ręki, któ‑

ra w Tychach bardzo dobrze się 
przyjęła. Obawialiśmy się, że kie‑
rowcy nie będą się do niej stoso‑
wać, co tylko spotęguje problem. 
Ale okazało się, że w miejscach 
gdzie ją wprowadzono, zdarzeń 
drogowych jest po prostu mniej. 
Coraz więcej stawiamy progów 
zwalniających, mieszkańcy sami 
o nie proszą. Jednak gdy okazu‑
je się, że pojawiają się pod ich 
oknami, ci sami ludzie dzwonią 
do nas ze skargą – zauważa na‑
czelnik.

Wspomniany problem dotyczy 
nie tylko progów zwalniających. 
Dostajemy sporo komentarzy, ja‑
koby urzędnicy paraliżują ruch 
w mieście jakimiś „dyrdymała‑
mi”. Same stawianie azyli często 
komentowane jest negatywnie. – 
Niestety, bezpieczeństwo wyma‑
ga wyrzeczeń, a sam znak ogra‑
niczenia prędkości nie egzekwuje 
jej zmniejszenia. Panuje ogólno‑
światowa tendencja uspokajania 
ruchu miejskiego. Może kiedyś 
dożyjemy czasów, w których jed‑
norazowa prośba, przy odebraniu 
prawa jazdy o bezpieczną jazdę, 
rozwiąże problem śmiertelnych 
wypadków na drodze. Może... 
Póki co będziemy wprowadzać 
rozwiązania, które niebezpiecz‑
ną jazdę będą uniemożliwiać – 
kwituje Artur Kruczek.
kaMil peszat ●

Akademia Zaradnej Młodzieży 
to projekt stowarzyszenia „Tyskie 
Szpilki w Biznesie”, który powstał 
we współpracy z Lewiatanem. 
Każdy może pomóc w realizacji 
przedsięwzięcia, głosując na nie 
za pośrednictwem strony: www.
herosiprzedsiebiorczosci.pl/…/
akademia‑zaradne…/. Konkurs 
potrwa do 10 września.

– Jest to program przeznaczo‑
ny dla młodzieży uczęszczającej 
do tyskich szkół średnich (15‑18 
lat), mieszkającej w Tychach lub 

powiecie bieruńsko‑lędzińskim – 
mówi Anna Kulczyk‑Szymańska 
z „Tyskich Szpilek w Biznesie”. – 
Młodzi ludzie chcą zarabiać, od‑
ciążyć rodzinne budżety, przezna‑
czyć środki na własne cele. Dlatego 
chcemy pokazać im w jakim za‑
kresie mogą podjąć pracę, co im 
wolno, czego nie oraz skontakto‑
wać ich z pracodawcami, którzy 
poszukują pracowników na waka‑
cje, czy na prace sezonowe. Ważne 
jest, by uzyskali lepszą orientację 
na rynku pracy, poznali wymaga‑

nia i pożądane kompetencje, na‑
uczyli się współpracować z inny‑
mi. Z kolei pracodawcy będą mieli 
możliwość uzupełnienia braków 
kadrowych, głównie w okresie 
sezonowym, ale także możliwość 
znalezienia wśród uczniów poten‑
cjalnie przyszłych pracowników. 
Chcemy również propagować 
przedsiębiorczość poprzez zajęcia 
w ramach lekcji wychowawczych, 
podczas których będziemy mó‑
wić o pracy w różnych zawodach, 
ich specyfice, możliwościach ja‑

kie stwarzają. Wiedza – teoretycz‑
na i praktyczna – którą młodzież 
zdobędzie, z pewnością przyda się 
później na rynku pracy.

„Tyskie Szpilki w Biznesie” pla‑
nują wydać broszurę informacyj‑
ną zarówno dla młodzieży, jak 
i pracodawców.

A zatem – wystarczy 
do 10 września raz dziennie od‑
dać głos na Akademię Zaradnej 
Młodzieży: www.herosiprzed‑
siebiorczosci.pl/…/akademia‑
zaradne…/. ls ●

we wrześNiu tyska rada 
seNiorów zaprasza 
Na dyżury staŁe w każdy 
wtorek Miesiąca w godz. 
16‑18, w siedzibie przy 
ul baroNa 30 (p. 209), tel: 
32/776‑36‑36.

A oto aktualna oferta dla senio‑
rów.
kluB SeNiORa PlaTyNa. 
FUNDACJA INTERNATIONA‑
LER BUND POLSKA, ul. Eduka‑
cji 11 (w budynku byłego inter‑
natu Zespołu Szkół nr 5, wejście 
od strony Krytej Pływalni). Tel. 
32/219‑10‑10 e‑mail: seniorzy.
ib@gmail.com, www.seniorzy‑
tychy.ib‑polska.pl.
Zapraszamy na regularne zajęcia 
tematyczne: poniedziałki godz. 11 
plastyczne oraz godz. 13 – ręko‑
dzieła, czwartki godz. 9 warsztaty 
psychologiczne oraz godz. 12 – 
joga śmiechu.
Zajęcia taneczne – w każdy czwar‑
tek godz. 16. w Zespole Szkół nr 4 
w Tychach (al. Bielska 100).
Zajęcia rehabilitacyjno–ru‑
chowe (zapisy i informacja tel.: 
32/219‑10‑10). Ponadto warszta‑
ty dietetyczne oraz zabawy inte‑
gracyjne. Pełny harmonogram – 
w Klubie Platyna.
meDiaTeka (Biblioteka Głów‑
na), al. Piłsudskiego 16.
4.09 Kiermasz na deptaku‑uży‑
wane książki
5.09 Sztuka X Muzy – film „Green 
Book” o godz. 10 i 17
6.09 Narodowe Czytanie z To‑
maszem Stockingerem – godz.12 
oraz Tury Kultury: Tomasz Sto‑
ckinger – godz.18.
11.09 Do biblioteki po zdrowie. 
Zuzanna Celmer: Szczęście za‑
czyna się tam, gdzie kończy stres 
i poczucie winy, godz. 17.30
12.09 Sztuka X Muzy – film „Jestem 
najlepsza. Ja, Tonya”, godz. 17
18.09 Komentarz Kulturalny: 
Przystanek Tychy, czyli czego 
jeszcze nie wiem o swoim mieście 
– godz. 12.30 oraz Tury Kultury: 
Hanna Śleszyńska – godz. 18.
19.09 (filia nr 13, Niepodległo‑
ści 110). Four K: Książka, Ko‑
bieta, Kuchnia, Kultura – „Wiry 
Losu” – spotkanie z Bożena Stry‑
chowską, terapeutką uzależnień, 
godz. 16.
19.09 (filia nr 5, Dąbrowskiego 5). 
Kwitnące słowa, warsztaty haiku 
z Janem Paliczką, godz. 17.30.
24.09 Do biblioteki po zdrowie: 
Infekcje odkleszczowe, czyli dla‑
czego warto oglądać skórę po po‑
wrocie z lasu. Prowadzenie Mar‑
cin Kaczmarczyk – specjalista 
chorób zakaźnych, godz. 17.
26.09 Sztuka X Muzy: Czwarta 
władza, godz. 17 oraz Czwartki 
z paletą: Co krzyczy w Krzyku 
Edvarda Muncha” – prowadze‑
nie Agnieszka Kijas, godz. 18.
28.09 Giełda Winyli, od godz. 10 
do 14.
OŚRODek chaRyTaTyWNO
-SPOłecZNy ORaTORium 
PRZY PARAFII ŚW. RODZINY, 
ul. Elfów 29.
Rajd pieszy do parku: „Suble 
w poszukiwaniu jesieni”. Zaję‑
cia manualne – ozdoby jesienne. 

20.09. światowy dzień kawy. Za‑
jęcia bieżące.
STOWaRZySZeNie „DaR SeR-
ca”, ul. Batorego 57.
Realizacja zadania „Żyj lepiej”, fi‑
nansowanego przez Urząd Miasta. 
Wtorki, w godz. 16‑19.15 – zaję‑
cia integracyjno–usprawniająco‑
rehabilitacyjne dla osób starszych 
(godz. 16‑18). Zajęcia informa‑
tyczne dla seniorów w dwóch gru‑
pach – godz. 17.15‑18.15 i godz. 
18.18 ‑19.15. Środa, w godz. 
16‑19 – Klub seniora. W pierw‑
sze czwartki miesiąca (godz. 
16.30‑18.30) – konsultacje psy‑
chologiczne dla opiekunów osób 
chorych na Alzheimera oraz osób 
starszych, jako pomoc w rozwią‑
zywaniu problemów.
STReFa SeNiORa, ul. Arkadowa 
2, godz. 8 do 14.
2.09 Zajęcia manualne (godz.10), 
3.09 Gimnastyka dla seniora 
(godz. 12), 4.09 Gimnastyka dla 
seniora (godz. 12), 5.09 Zaję‑
cia fotograficzne (godz. 9), 6.09 
Profilaktyka schorzeń kręgo‑
słupa (godz. 9), 9.09 Gimnasty‑
ka dla seniora (godz. 12), 10.09 
Gimnastyka dla seniora (godz. 
12), 11.09 Zajęcia fotograficzne 
(godz. 9), 12.09 Zajęcia manu‑
alne (godz.10), 13.09 Profilak‑
tyka schorzeń kręgosłupa (godz. 
9), 16.09 Gimnastyka dla senio‑
ra (godz. 12), 17.09 Gimnastyka 
dla seniora (godz. 12), 18.09 Zaję‑
cia fotograficzne (godz. 9), 20.09 
Profilaktyka schorzeń kręgosłupa 
(godz. 9), 23.09 Gimnastyka dla 
seniora (godz. 12), 24.09 Gimna‑
styka dla seniora (godz. 12), 25.09 
Zajęcia fotograficzne (godz. 9), 
27.09 Profilaktyka schorzeń krę‑
gosłupa (godz. 9), 30.09 Gimna‑
styka dla seniora (godz. 12).
STReFa SeNiORa, ul. Barona 
30, tel. 500‑224‑293. Klub czyn‑
ny od poniedziałku do piątku 
w godz. 9‑15.
Poniedziałki: Taneczny aerobik 
(12‑15), wtorki: Zajęcia manualne 
(12‑15), środy: Gimnastyka dla 
seniora (4.09 godz. 10.20‑11.50, 
pozostałe środy: 10.30‑12), 
czwartki: Zajęcia taneczne 
(10‑12), piątki: Gimnastyka dla 
seniora (10.15‑11.45).
OŚRODek SeRiO, ul. Hierow‑
skiego 12, tel. 32/217‑79‑05.
2.09 Komunikacja, 3.09 Prze‑
gląd prasy lokalnej, 4.09 Klub 
dyskusyjny – Jan Brzechwa, 5.09 
Wyjście do Mediateki, 6.09 Pro‑
jektujemy płaszcze na jesień, 
9.09 Spotkanie z..., 10.09 Wy‑
jazd do Galerii Teatru Śląskiego, 
11.09 Przegląd prasy lokalnej, 
12.09 Rozwiązujemy krzyżów‑
ki i wykreślanki, 13.09 Wyjście 
do tężni solankowej, 16.09 Spot‑
kanie z… 17.09 Przegląd prasy 
lokalnej, 18.09 Jesienny kolaż, 
19.09 Spotkanie w Mediatece, 
20.09 Wyjście do tężni solanko‑
wej, 23.09 Spotkanie z…, 24.09 
Wyjazd na wystawę w Muzeum 
Śląskim, 25.09 Przegląd prasy lo‑
kalnej, 26.09 Ćwiczenia na kon‑
centrację, 27.09 Jesienna sałatka 
na Serio, 30.09 Ćwiczenia logicz‑
ne na koncentrację.
leszek sobieraj ●

czy powstanie Akademia Zaradnej młodzieży?

„szpiLki” waLczą O grant

„p” jak piesZy,  
„p” jak pierWsZeństWo
tylko w tyM roku powstaŁo takich przejść 14. OSTATNIE Z NIch W Tym TyGODNIu ZOSTAły ODEbRANE Z RąK 
WyKONAWcóW.

Między innymi dzięki takim azylom co roku w Tychach odnotowujemy coraz mniej wypadków z udziałem pieszych.

zaproszeNie dla seNiorów

reklama

Ka
m

il P
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t
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agresja NieMiec 
Na polskę, która 
przerodziŁa się 
w ogólNoświatowy 
koNflikt już trzeciego 
dNia wojNy, MiaŁa 
tragiczNe koNsekweNcje 
dla Mieszkańców 
górNego śląska, 
w tyM dla Mieszkańców 
Naszego Miasta i to już 
od pierwszych godziN 
koNfliktu.

specgrupy abwehry
Niemiecki wywiad wojskowy, Ab‑
wehra, już od 1938 roku tworzył 
na terenie Polski specjalne gru‑
py dywersyjne i sabotażowe, któ‑
re miały rozpocząć swe działania 
w wypadku wybuchu wojny. Naj‑
więcej takich grup powstało właś‑
nie na Górnym Śląsku. W maju 
1939 roku wywiad niemiecki roz‑
począł tworzenie Korpusu Ochot‑
niczego Związku Zawodowego 
Niemieckich Robotników, któ‑
ry podzielono na trzy oddziały – 
w Bielsku, Katowicach i Rybniku. 
Zadaniem Korpusu było zbieranie 
informacji o ruchach i pozycjach 
wojsk polskich, opisywanie pol‑
skich fortyfikacji oraz szkolenie 
dywersantów. Na terenie przygra‑
nicznym po stronie niemieckiej 
tworzono również specjalne od‑
działy zbrojne, które miały wkro‑
czyć na teren polskiego Śląska tuż 
przed regularnymi jednostkami 
wojskowymi i rozpocząć akcje 
sabotażowe. Największą taką jed‑
nostką był Freikorps Ebbinghaus, 
w skład którego wchodziło blisko 
sześciuset dywersantów. Dywer‑
sanci i sabotażyści niemieccy mo‑
gli liczyć na wsparcie blisko 100 
tysięcy Niemców mieszkających 
w Województwie Śląskim, którzy 
zrzeszeni byli w nacjonalistycznych 
i paramilitarnych organizacjach 
antypolskich, takich jak „Organi‑
zacja Niemców na Polskim Śląsku” 
czy „Niemiecki Związek Narodo‑
wościowy na Polskim Śląsku”.

Latem 1939 roku Abwehra roz‑
poczęła organizowanie akcji za‑
czepnych wzdłuż całej polsko‑
niemieckiej granicy na Śląsku.

falstart Herznera
Począwszy od 22 sierpnia pogra‑
nicze w rejonie Nowego Bytomia 
(obecnie Ruda Śląska) ostrzeliwały 

oddziały Freikorpsu i bojówki SA. 
23 sierpnia Niemcy zaatakowali 
Makoszowy, a 24 sierpnia dywer‑
sanci niemieccy zajęli na kilka go‑
dzin Polski Urząd Celny w Gierał‑
towicach i zaatakowali posterunek 
Straży Granicznej w Krywałdzie. 
Do pierwszych większych działań 
dywersyjnych na Śląsku doszło 
nocą 25 sierpnia. Pierwotnie plan 
ataku na Polskę przewidywał ude‑
rzenie o 4.30 rano 26 sierpnia 1939 
roku, jednakże podpisanie polsko‑
brytyjskiego traktatu sojuszniczego 
opóźniło niemiecki atak o tydzień. 
Przełożenie daty agresji nie dotarło 
do wszystkich jednostek dywersyj‑
nych, działających na Śląsku. Trzy‑
dziestoosobowa grupa porucznika 
Hansa Albrechta Herznera miała 
rozkaz zajęcia stacji kolejowej 
w Mostach koło Jabłonkowa i opa‑
nowania 300‑metrowego tunelu 
kolejowego pod Przełęczą Jabłon‑
kowską. Około godziny 3.00 rano 
oddział Herznera ostrzelał budynki 
stacji kolejowej i wziął do niewoli 
robotników udających się do pra‑
cy w Trzyńcu. Ludziom Herzne‑
ra nie udało się dotrzeć do tunelu 
i po kilku godzinach cały oddział 
wycofał się na stronę niemiecką. 
Tego samego dnia inne grupy dy‑
wersyjne ostrzelały posterunki 
Straży Granicznej w Szczygłowi‑
cach, Żarnowicach i Chwałęcicach. 

W nocy z 27 na 28 sierpnia na Ślą‑
sku rozpoczęły się regularne walki 
z oddziałami Freikorpsu. W Biel‑
szowicach w starciach z IV Kato‑
wickim Batalionem Powstańczym 
oddziały niemieckie straciły 16 dy‑
wersantów, a do końca dnia 64 za‑
bitych i 18 wziętych do niewoli.

Dwa dni później Niemcy za‑
atakowali po raz kolejny, w nocy 
z 30 na 31 sierpnia. Tym razem 
członkowie Freikorpsu wdarli 
się do Starego Chorzowa, gdzie 
kompania powstańcza Edmun‑
da Ledwonia i Karola Marcin‑
kowskiego powstrzymała atak 
i wzięła do niewoli około stu dy‑
wersantów.

„operacja Himmler”
Spodziewając się ataku armii nie‑
mieckiej w najbliższych dniach, 
polskie władze cywilne i wojsko‑
we rozpoczęły ewakuację wyż‑
szych urzędników państwowych 
oraz pracowników wywiadu woj‑
skowego i ich rodzin. W ewaku‑
acji uwzględniono osoby wpisa‑
ne przez Niemców na tzw. Listę 
Proskrypcyjną Wrogów Rzeszy, 
opracowaną przez SD i Gesta‑
po. Na liście umieszczono oko‑
ło 1300 osób zamieszkujących 
teren Województwa Śląskiego, 
które po wkroczeniu wojsk nie‑
mieckich miały być niezwłocznie 

aresztowane i zlikwidowane. Byli 
to przede wszystkim powstańcy 
śląscy i ich rodziny, działacze 
polityczni, społeczni i harcerze. 
Wielu z nich było mieszkańcami 
Czułowa, Żwakowa i Paprocan. 
Ewakuacja przebiegała nieste‑
ty chaotycznie. Ewakuowanych 
przewożono do Tarnowskich Gór 
i Nakła, skąd przetransportowy‑
wano do Krakowa. Niestety, nie 
wszyscy z „listy śmierci” zdążyli 
uciec przed 1 września.

31 sierpnia 1939 roku Niemcy 
rozpoczęli tzw. „Operację Him‑
mler”. Opracowana przez szefa 
Policji i Służby Bezpieczeństwa 
Reinharda Heydricha operacja 
dywersyjna polegała na przepro‑
wadzeniu akcji sabotażowych 
w 39 punktach przy granicy pol‑
sko‑niemieckiej. Na Śląsku wy‑
znaczono trzy główne akcje pro‑
wokacyjne: w Gliwicach, Byczynie 
i Rybniku‑Stodołach. W Gliwi‑
cach specjalny oddział Służby 
Bezpieczeństwa wspierany przez 
policjantów miał zająć niemie‑
cką radiostację symulując atak 
oddziału polskiego. O godzinie 
20.00 przebrani w polskie mun‑
dury Niemcy pod dowództwem 
Alferda Naujocksa sterroryzowa‑
li pracowników radiostacji i zdo‑
łali nadać prowokacyjny komu‑
nikat w języku polskim, mający 

być dowodem na polską agresję 
na Niemcy. W Byczynie funkcjo‑
nariusze niemieckiej SD ostrzelali 
niemiecką leśniczówkę a w Ryb‑
niku‑Stodołach niemiecki punkt 
celny. Na miejscach zdarzeń po‑
zostawiono ciała zamordowanych 
więźniów politycznych przebra‑
nych w polskie mundury. Nie‑
mieckie rozgłośnie radiowe już 
o godzinie 22.30 poinformowa‑
ły o „polskim ataku na Gliwice”, 
w godzinach wieczornych komu‑
nikat radiostacji niemieckich po‑
wtórzyła brytyjska BBC.

Późne godziny wieczorne 31 
sierpnia na Śląsku są już właści‑
wie regularną bitwą graniczną. 
Oddziały Freikorpsu Ebbinghaus, 
SA oraz Industrieschutz (orga‑
nizacji mającej opanować pol‑
skie zakłady przemysłowe przed 
wkroczeniem wojsk niemieckich) 
atakowały polską Straż Graniczną, 
urzędy celne i regularne oddzia‑
ły Wojska Polskiego wdzierając 
się czasami na kilka kilometrów 
w głąb kraju. Między godziną 4 
a 5 rano, 1 września wszystkie jed‑
nostki Wehrmachtu rozlokowane 
na granicy polsko‑niemieckiej 
na Górnym Śląsku ruszyły do ata‑
ku. Zniecierpliwieni żołnierze nie‑
mieccy, zachęcani przez Freikorps 
do rozpoczęcia działań wojen‑
nych już dzień wcześniej, niejed‑

nokrotnie przekraczali polską gra‑
nicę mimo wyraźnych rozkazów 
dowództwa 14. Armii, zakazują‑
cych włączania się do walk przed 
godziną 4.45. Dlatego pierwszym 
jeńcem wojennym II wojny świa‑
towej został kapitan Kurt Pfeifer, 
wzięty do niewoli już o godzinie 
2.00 nad ranem 1 września w oko‑
licach Bojkowa.

obiad trzeba przełożyć…
Dowództwo niemieckie zakłada‑
ło zajęcie całego Śląska w prze‑
ciągu jednego, maksymalnie 
dwóch dni. Założenia swe opie‑
rało na danych wywiadu. Tylko 
na terenie Województwa Ślą‑
skiego Abwehra posiadała 4000 
dywersantów. Liczono także 
na masową pomoc mniejszości 
niemieckiej. Naczelne Dowódz‑
two zakładało, że po kilku godzi‑
nach walk granicznych oddziały 
polskie wycofają się w kierunku 
Krakowa i zajmą pozycje obronne 
wzdłuż Wisły, dlatego część do‑
wódców poszczególnych jedno‑
stek niemieckich zupełnie zlekce‑
ważyła przeciwnika, a co za tym 
idzie popełniała kardynalne błędy 
w sztuce wojennej. Niektórzy nie‑
mieccy oficerowie umawiali się 
na uroczysty obiad w katowickich 
restauracjach na godziny popołu‑
dniowe 1 września, kiedy to, ich 
zdaniem, walki o Śląsk już ustaną. 
Rzeczywistość była zgoła inna. 
Bitwa o Śląsk dopiero się zaczęła 
i miała trwać cztery dni. Szcze‑
gólnie dotkliwa miała się stać dla 
mieszkańców środkowej części 
województwa, tj. mieszkańców 
Mikołowa, Żwakowa, Pszczyny, 
Paprocan, Wyr, Tychów. 
daMiaN fierla  ●

ciąg dalszy w następnym 
numerze „twoich tychów”

autor jest historykiem, 
autorem książek o tematyce 

historycznej, m.in. „Śląsk 1939”.

ostatnie dni pokoju
w tyM roku obchodziMy 80. roczNicę wybuchu jedNej z Największych wojeN w dziejach ludzkości. JEJ SKuTKI mOżNA PORóWNyWAć ZE SKuTKAmI EKSPANSJI 
mONGOłóW W XIII WIEKu cZy WOJNy TRZyDZIESTOLETNIEJ W WIEKu XVII.

Minister Spraw Zagranicznych Józef Beck z oficjalną wizytą w Województwie Śląskim w 1939 roku 
(archiwum prywatne Krzysztofa Neściora - Muzeum 4 Pułku strzelców Podhalańskich w Cieszynie)

23 Pułk Artylerii Lekkiej podczas ćwiczeń. Śląsk lata trzydzieste (archiwum prywatne Arkadiusza 
Domińca – Muzeum Śląskiego Września 1939 roku w Tychach)

Kompania Obrony Narodowej „Mikołów” kapitana Tytusa Wikarskiego w drodze na pozycje 
obronne w rejonie Wyr i Gostyni (Miejska Placówka Muzealna w Mikołowie)
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do urzędu Miasta, 
a także do Naszej 
redakcji wciąż zwracają 
się czytelNicy, 
Mający szereg 
pytań i wątpliwości 
dotyczących Nowych 
dowodów tożsaMości, 
co świadczy 
o zaiNteresowaNiu 
tyszaN, ale i NiepeŁNej 
wiedzy Na teN teMat. 
stąd poprosiliśMy 
urzędNików wydziaŁu 
spraw obywatelskich 
uM o odpowiedź 
Na Najczęściej zadawaNe 
przez Mieszkańców 
pytaNia.

co to jest e-dowód, jak wygląda 
i kiedy trzeba go wymienić?
– E‑dowód to dowód osobisty 
z warstwą elektroniczną. 
Zewnętrznie jest podobny 
do dowodów wydawanych do tej 
pory; dodatkowo zawiera jednak 
warstwę elektroniczną, czyli wbu‑
dowany, niewidoczny z zewnątrz 
chip. W nim są powtórzone 
dane właściciela dowodu i dane 
dowodu osobistego zamieszczone 
w widocznej warstwie dowo‑
du m.in. zdjęcie biometryczne.
Nowe dowody osobiste z war‑
stwą elektroniczną wydawane 
są od marca 2019 r. Proces wy‑
miany dowodów jest rozłożony 
na 10 lat i potrwa do 2029 r. 
Nie ma obowiązku wymiany 
posiadanego dowodu osobistego, 

jeśli jest on ważny, jednak jeżeli 
ktoś chce, to może go wymienić 
jeszcze przed upływem ważności 
dotychczasowego dokumentu. 
Wymiana jest bezpłatna.
Osoby, które otrzymały dowody 
osobiste na czas nieoznaczony 
(bezterminowo) nie muszą 
wymieniać dowodu.

gdzie i jak złożyć wniosek 
o e-dowód?
– Wniosek o dowód z warstwą 
elektroniczną można składać 
osobiście w dowolnym urzędzie 
gminy, niezależnie od adresu 
zameldowania lub przez internet 
(więcej informacji znaleźć 
można na stroniena: www.
obywatel.gov.pl).
Do wniosku o wydanie dowodu 
osobistego należy dołączyć jedną 
aktualną, kolorową fotografię 
w pozycji frontalnej, spełniającą 
wymogi fotografii biometrycznej 
oraz do wglądu dotychczasowy 
dowód osobisty.

do czego służy e-dowód?
– E‑dowód ma wszystkie funkcje 
dotychczasowego dokumentu, 
czyli potwierdza tożsamość, 
potwierdza polskie obywatelstwo 
i uprawnia do przekraczania 
niektórych granic (np. kraje 
strefy Schengen, Albania, 
Czarnogóra).
E‑dowód służy dodatkowo 
do komunikacji z administracją 
publiczną i innymi podmiotami, 
pozwala np.: zalogować się 

do portali administracji publicz‑
nej (np. ePUAP), elektronicznie 
podpisać dokument podpisem 
osobistym, elektronicznie 
podpisać się w usługach online 
administracji publicznej, a także 
korzystać z automatycznych 
bramek granicznych, na przykład 
na lotniskach.

co znajduje się w warstwie 
elektronicznej dowodu osobistego?
– W warstwie elektronicznej 
e‑dowodu znajdują się powtó‑
rzone dane posiadacza dowodu 
osobistego i dane dowodu 
osobistego oraz następujące 
certyfikaty:
• certyfikat potwierdzenia 
obecności – jest bez wyjątku 
w każdym dowodzie osobi‑
stym. Ten certyfikat będzie 
wykorzystywany w przyszłości 
do potwierdzenia swojej 
obecności w określonym czasie 
i miejscu, np. w placówkach 
służby zdrowia. Certyfikat 
potwierdzania obecności nie 
wymaga aktywowania. Do tego 
certyfikatu będzie używany 
numer CAN w postaci 6 cyfr, 
zamieszczony w widocznej 
warstwie dowodu.
• certyfikat identyfikacji 
i uwierzytelnienia – to certyfikat, 
który pozwala uwierzytelnić 
się w usługach online tj. służy 
do elektronicznego poświadcze‑
nia danych posiadacza dowodu. 
Będzie on w dowodzie osoby, 
która skończyła 13 lat. Przy 

użyciu tego certyfikatu będzie 
można np. sprawdzić swoje dane 
zawarte w rejestrze PESEL lub 
punkty karne. By użyć certy‑
fikatu należy ustalić do niego 
4‑cyfrowy kod PIN.
• certyfikat podpisu osobistego – 
jest certyfikatem dobrowolnym, 
czyli we wniosku o wydanie 
dowodu osobistego należy 
zaznaczyć chęć jego posiadania. 
Służy on do podpisywania 
dokumentów elektronicznych. 
Dokument podpisany będzie 
miał moc prawną jak podpisany 
własnoręcznie w stosunku 
do podmiotu publicznego, 
a w stosunku do innych pod‑
miotów – jeśli obie strony się 
na to zgodzą. By użyć certyfikatu, 
należy ustalić 6‑cyfrowy kod PIN.
Aktywacja certyfikatu identy‑
fikacji i uwierzytelnienia oraz 
certyfikatu podpisu osobistego 
wymaga ustalenia kodów PIN.
Dodatkowo w dowodzie oso‑
bistym znajduje się przestrzeń 
na zamieszczenie certyfikatu 
kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego – zamieszczenie 
go w e‑dowodzie, wraz z danymi 
do składania tego podpisu, 
oraz korzystanie z tego podpisu 
odbywa się na podstawie umowy 
posiadacza dowodu osobistego 
oraz dostawcy usługi zaufania.

kiedy, gdzie i jak ustala się kody 
pin?
– Pierwsze ustalenie kodów 
PIN odbywa się przy odbiorze 

dowodu w organie gminy, 
albo w późniejszym terminie, 
w dowolnym urzędzie gminy 
– osobiście przez posiadacza 
dowodu osobistego.
Nie ma obowiązku ustalania 
kodów PIN przy odbiorze. Osoby, 
które nie są zainteresowane 
korzystaniem z certyfikatu identy‑
fikacji i uwierzytelnienia oraz 
certyfikatu podpisu osobistego, 
mogą zrezygnować z ich aktywa‑
cji i nie muszą ustalać żadnych 
kodów. Można też aktywować 
tylko jeden certyfikat i dla niego 
ustalić kod PIN, a zrezygnować 
z aktywowania drugiego. Później 
w dowolnym momencie można 
przyjść do urzędu i aktywować 
ten drugi certyfikat i do niego 
ustalić kod PIN.
Podczas odbioru dowodu 
osobistego posiadacz otrzyma ko‑
pertę z kodem PUK, za pomocą 
którego będzie mógł odblokować 
możliwość korzystania z funkcjo‑
nalności e‑dowodu w przypadku 
utraty czy zablokowania kodów 
PIN1 lub PIN2.

czy e-dowód jest bezpieczny?
– Ministerstwo Cyfryzacji 
odpowiedzialne za wdrożenie 
e‑dowodu zapewnia, że dowód 
osobisty z warstwą elektroniczną 

(tzw. e‑dowód) jest bezpiecznym 
narzędziem do komunikacji 
obywatela z administracją, 
służbą zdrowia i podmiotami 
komercyjnymi.

czy obecnie mogę korzystać 
ze wszystkich możliwości, jakie daje 
e-dowód?
– W warstwie elektronicznej jest 
zamieszczony bezstykowy chip, 
co oznacza, że użycie warstwy 
elektronicznej dowodu, odbywa 
się przez włożenie lub przyło‑
żenie dokumentu do czytnika 
i wpisania numeru dostępowego 
CAN. Numer ten jest zamiesz‑
czony w warstwie graficznej 
dowodu osobistego w postaci 
6 cyfr na awersie. Oznacza to, 
że konieczne jest posiadanie 
czytnika, którego specyfikację 
określa Ministerstwo Cyfryzacji 
na stronie internetowej www.e‑
dowod.gov.pl
Zakupu czytnika każdy podmiot 
dokonuje sam, urząd nie 
sprzedaje ich.

gdzie szukać pomocy technicznej?
Wsparcie dla obywatela związane 
z e‑dowodem można uzyskać 
poprzez infolinię dla Obywatela 
222 500 115 oraz na stronie 
www.e‑dowod.gov.pl. ru ●

e-doWód beZ tajemniC
od Marca bieżącego roku fuNkcjoNuje w obiegu Nowy wzór dowodów osobistych, TZW. E-DOWóD. PóKI cO 
DOTychcZAS POSIADANych DOKumENTóW NIE TRZEbA ZAmIENIAć NA NOWE – PROcES Ich WymIANy ZOSTAł ROZłOżONy 
NA 10 LAT.
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tt: jakie masz plany na pierwszy 
sezon artystyczny jako dyrektor 
teatru małego?
PaWeł DRZeWiecki: – Nie 
chciałbym mówić o pojedyn‑
czych sezonach. Propozycję, 
którą złożyłem w trakcie 
konkursu na stanowisko 
dyrektora, traktuję jako spójny, 
wieloletni program, któremu 
nadałem nazwę „Relacje”. 
Relacje to coś, nad czym ciągle 
musimy pracować i inwestować 
w nie. Chciałbym dużo czasu 
i uwagi poświęcić relacji tego 
teatru z widzem.

no więc, jakie to będą relacje?
– Mój program opiera się 
w dużej mierze na diagnozie 
jak wygląda mapa kulturalna 
Tychów. Skoro mamy tu pręż‑
nie działającą instytucję kultury 
AUKSO, która z natury rzeczy 
zajmuje się wyłącznie muzyką, 
to teatr powinien zajmować 
się wyłącznie teatrem. I tak 
będzie. Będziemy się skupiać 
na działaniach związanych 
ze sztuką aktorską i teatrem 
dramatycznym. Oczywiście 
teatr ma różne odnogi, jak 
pantomima czy teatr tańca 
i ruchu, natomiast domino‑
wać będą sztuki teatralne. 
I oczywiście sztuki plastyczne, 
poprzez fakt, że w strukturach 
teatru funkcjonuje Miejska 
Galeria Sztuki „Obok”. Dla 
mnie teatr i sztuki plastyczne 
są pokrewne. Scenografia, 
kostium – to są przecież sztuki 
plastyczne. To sprawia, że teatr 
jest jak najbardziej właściwym 
miejscem dla galerii.
Co do „Relacji” – zapropo‑
nowałem sezony tematyczne. 
Każdy kolejny sezon będzie 
dotyczył konkretnych relacji. 
Zaczynamy od relacji aktor 
– widz. Propozycje w ramach 
cyklu Scena Konesera – gdzie 
chciałbym zapraszać najgłoś‑
niejsze spektakle, które w tej 
chwili grane są na polskich 
scenach – i Scena Młodego 
Widza, będą zawsze wynikały 
z tematu sezonu. Bardzo 
zależy mi na inwestowaniu 
w najmłodszego odbiorcę, 
więc chciałbym żeby wybory 
spektakli dla dzieci i młodzieży 
nie były przypadkowe, ale 
wyselekcjonowane propozycje. 
Na przykład produkcje 
Wrocławskiego Teatru Lalek 
czy Teatru Lalka w Warszawie.
Podobnie będzie z wyborem 
spektakli na Tyskie Spotkania 
Teatralne. One również będą 
oscylowały wokół tematu 
sezonu.

zamierzasz wrócić do nazwy 
tyskie spotkania teatralne?
– Tak. Tyskie Spotkania 
Teatralne to ogromna spuś‑
cizna kulturalna tego miasta, 
najstarsza impreza kulturalna. 
Wracamy do nazwy i zacho‑
wujemy numerację. Zakładam, 
że organizowany w ostatnich 

latach TOP OFF Festiwal był 
odmianą TST, traktujemy 
to jako kolejne edycje tej 
imprezy.
Wracając do programu 
„Relacje” – kolejny temat, jaki 
planuję, to będą relacje pomię‑
dzy stwórcą a człowiekiem. 
I jesteśmy tu dalecy od religii. 
Chcę odwołać się do historii 
literatury. Ta relacja to przecież 
jeden z archetypów w sztuce 
w ogóle. Będziemy się skupiali 
na poszczególnych osobach 
tej relacji, a więc na człowieku 
i człowieczeństwie. Ale też 
na Stwórcy. Dramaturgii 
teatralnej na ten temat jest 
mnóstwo. Na przykład 
sztuka „Boże mój” autorstwa 
Anat Gov, w której Pan Bóg 
przychodzi do terapeutki, 
bo nie może poradzić sobie 
z tym co człowiek zrobił 
z jego darami. Prapremiera tej 
sztuki miała miejsce w Łodzi. 
Boga gra tam współpracujący 
z tyskim teatrem Bronisław 
Wrocławski. Całkiem niedawno 
Andrzej Seweryn wyreży‑
serował tę sztukę w Teatrze 
Polonia, z Marią Seweryn 
w roli terapeutki. Jest z czego 
wybierać.
Poświęcimy też sezon relacjom 
między mężczyzną a kobietą, 
relacjom między dzieckiem 
a rodzicem, a w dalszej per‑
spektywie chciałbym zająć się 
także relacją między państwem 
a obywatelem. Tu też mamy bo‑
gactwo odniesień w literaturze, 
poczynając od Antygony. Jest 
genialna i świeża inscenizacja 
„Cesarza” według Kapuściń‑
skiego w Teatrze Ateneum.
Wokół takiego klucza chcę 
budować ofertę. Zależy 
mi na tym, żeby dotrzeć 
do jak najszerszego spektrum 
odbiorców, więc obudujemy te 
działania rozmaitymi panelami 
dyskusyjnymi, forami teatral‑
nymi, spotkaniami z realizato‑

rami widowisk. To działo się 
na festiwalu MOTYF i zdało 
egzamin, robiliśmy to też 
przy okazji naszych produkcji 
w MCK. Zależy mi na tym żeby 
publiczność – przede wszyst‑
kim tyska – bywała w teatrze 
jak najczęściej.

czy festiwal motyf powędruje 
razem z tobą do teatru małego? 
dotychczas organizatorem było 
mck.
– Tak, i taka jest też decyzja 
władz miasta. Obydwa festiwale 
o charakterze scenicznym, 
czyli MOTYF i LOGOS będą 
organizowane przez Teatr 
Mały. To są imprezy, które bez 
posiadania tej infrastruktury, 
jaką ma teatr, nie będą w stanie 
się dalej rozwijać. Będą one 
funkcjonowały w taki sposób 
jak do tej pory, nie będą osnute 
tematycznie wątkami wiodący‑
mi w sezonie.
Infrastruktura będzie też 
oczywiście wykorzystywana 
do naszych własnych produkcji, 
bo nie wyobrażam sobie, żeby 
teatr z takimi możliwościami 
tego nie robił. Tak, jak robi‑
liśmy to w ramach LOGOSU, 
będę chciał czerpać ze śro‑
dowiska lokalnych twórców 
i realizować widowiska z ich 
udziałem, ale też z zaproszony‑
mi gośćmi – wielkimi postacia‑
mi polskiej sceny ze znacznym 
już dorobkiem.
Kolejny cykl, na którego 
stworzeniu bardzo mi zależy 
to Scena Forum – moderowane 
widowiska teatralne z udziałem 
młodzieży, oparte na metodzie 
brazylijskiego reżysera Augusto 
Boala. Budujemy proste widowi‑
ska teatralne wokół tematu wraż‑
liwego społecznie. Moderator 
widowiska po prezentacji pyta, 
czy problem głównego boha‑
tera można rozwiązać inaczej. 
Wówczas gra się to jeszcze raz, 
według pomysłu osób z widowni. 

To genialny trening dla aktorów, 
ale to ma też wspaniałe działanie 
terapeutyczne.

teatr miejscem terapii?
– Mam nadzieję, że będzie 
to też sposób na przekonanie 
młodzieży, że teatr to miejsce 

w którym warto bywać, 
i w którym mówi się o ważnych 
sprawach.

i tu dochodzimy do działań 
edukacyjnych.
– Będą konkursy plastyczne 
i fotograficzne, warsztaty, 
fora dyskusyjne – wszystko 
związane z życiem teatralnym 
miasta. Do tego chcę wykorzy‑
stać przestrzeń Andromedy. 
Tam będziemy też organizować 
lekcje teatralne, ukazujące 
historię tej sztuki począwszy 
od antyku, a także cykliczne 
warsztaty dotyczące scenografii 
i kostiumu.
Chcę też rozpocząć cykl 
„Dramatoczytanie”. Interesują‑
cej współczesnej dramaturgii 
jest mnóstwo, a nie jesteśmy 
w stanie – choćbyśmy nie 
wiem jak bardzo chcieli – 
realizować nowych widowisk 
teatralnych raz w tygodniu. 
Będziemy więc organizować 
cykliczne czytanie perfor‑
matywne współczesnego 
dramatu. Widzowie będą mieli 
szansę lepiej poznać sztukę 
współczesną, a dla ludzi, 
którzy będą ją prezentować, 
będzie to świetna nauka 
dialogu scenicznego. To jest 

też budowanie zaplecza dla 
naszych własnych produkcji.

jeśli mówimy o andromedzie, 
to powiedz jakie masz plany 
na działalność galerii „obok”.
– Jest dla mnie oczywiste, 
że ta przestrzeń musi zyskać 
kuratora, eksperta, który będzie 
w stanie zintegrować wokół tego 
miejsca środowisko artystyczne. 
Mam nadzieję, że to się uda. 
Chciałbym wrócić do najlep‑
szych tradycji tej galerii, żeby 
wystawy przyciągały ludzi, 
żeby w przestrzeni miejskiej 
pojawiały się akcenty zaprasza‑
jące na te wystawy. Podcienia 
Andromedy i Plac Baczyńskiego 
to na pewno te przestrzenie, 
w które chciałbym wychodzić. 
Do tego działalność edukacyjna; 
warsztaty tematyczne dotyczące 
poszczególnych wystaw, zarów‑
no dla seniorów, jak i dla dzieci. 
Chciałbym, żeby uczyli się oni 
percepcji sztuki, ale nabyli też 
nawyku, że raz w miesiącu 
warto pojawić się na wernisażu 
i poznać tę twórczość.

a więc wernisaże raz w miesiącu?
– Taki mam plan i myślę, że jest 
to jak najbardziej możliwe.
rozMawiaŁa 
sylwia witMaN ●

noWe „relaCje”  
W teatrZe małym
rozMowa z pawŁeM drzewieckiM, ObEcNIE JESZcZE DyREKTOREm mIEJSKIEGO cENTRum KuLTuRy, A OD WRZEŚNIA NOWym DyREKTOREm TEATRu mAłEGO W TychAch.

To już czwarty „Dziennik”. I jak 
poprzednie trzy, tak i ten niezwy‑
kły. Pisał go Sandor Marai – wę‑
gierski prozaik, eseista, czytelni‑
kom znany m.in. z takich książek 
jak „Wyznania patrycjusza” czy 
„Księga ziół”.

Z dziennikiem mam osobiste 
wspomnienia. Pamiętam jak Gu‑
staw Herling‑Grudziński w Bu‑
dapeszcie namawiał ówczesnego 
prezesa wydawnictwa Czytelnik, 
aby ktoś zajął się przekładem 
„Dzienników”. Po latach podję‑
ła się tego Teresa Worowska, któ‑
ra nie tylko genialnie przełożyła, 
ale opatrzyła przypisami i posło‑
wiem.

Ten czwarty tom „Dziennika” 
obejmuje lata 1967‑1976.

W 1967 roku Marai wraca 
do Europy, a konkretnie do Italii. 
I, tak jak dla Herlinga, Włochy są 
dla niego swoistym sanatorium. 
Piękno krajobrazu, budynków, uli‑
czek ma lecznicze właściwości.

Salerno, niedaleko Neapolu. 
W Ameryce nic nie udało się Ma‑
raiowi opublikować, a kultura ma‑
sowa, która dochodzi tam do gło‑
su, go przeraża. Pisarz liczy na to, 
że w nowym miejscu będzie mógł 
się otworzyć, rozpocząć nowy roz‑
dział w życiu. Materialnie jest za‑
bezpieczony, więc na początek od‑
daje się licznym wycieczkom. Opisy 
znajdujemy właśnie w „Dzienniku”. 

Tu też, w odróżnieniu od Ameryki, 
ma więcej znajomych. To nie bez 
znaczenia, bo jest z kim poroz‑
mawiać o interesujących go spra‑
wach. Już po roku pisze tak: „urzą‑
dziliśmy tu sobie nowe życie, które 
na czas starości – do pewnego mo‑
mentu – jest lepsze od bytowania 
w Ameryce”.

I pisze. Sporo. Kończy rozpo‑
częty właśnie w Ameryce „Sąd 
w Canudos”, przerabia rękopis 
„Ziemia! Ziemia! ”.

A w „Dzienniku” opisuje co‑
dzienne życie, problemy ze zdro‑
wiem swoim i żony, przejmu‑
je się problemami przybranego 
syna. I czyta, czyta, czyta. Dzień 
bez lektury to dzień dla niego 
stracony. Wraca do wspomnień. 
Węgry pod rządami komunistów 
to dla niego rzecz nie do przyję‑
cia. Obserwuje zmiany w świe‑
cie, w społeczeństwie, ocenia po‑
litykę. Kultura to dla niego temat 
najważniejszy, nie może więc po‑
zostać obojętny na pojawienie się 
człowieka masowego. Z biegiem 
lat widzi też, że w ukochanej Ita‑
lii dzieje się coś złego. Terroryzm, 
zanik zasad gry społecznej, male‑
jące zaufanie do władz, i do dru‑
giego człowieka.

Pojawia się myśl o powro‑
cie do Ameryki. I coraz częściej 
pisze o starości bo „starość jest 
wstydliwa”.

„Dziennik sam kolportuje, pro‑
ponuje jego kupno różnym oso‑
bom i instytucjom. I sprzedaje 
cały nakład.

Dlaczego człowiek pisze? – 
to pytanie Sandor Marai za‑
dawał sobie często. „Coś chcę 
ludziom powiedzieć – ale co? 
Czasami sądzę, że trzeba się 
buntować i protestować gdy 
ktoś jeden czy jakaś grupa lu‑
dzi usiłuje zamknąć w system 
żywy, naturalny porządek ży‑
cia. To chciałem powiedzieć, 
kiedy pisałem, wszystko jedno 
co i o czym. To był mój temat, 
moje przesłanie”.

Warto sięgnąć po owo przesła‑
nie wybitnego pisarza.
jaN Mazurkiewicz ●

sandor marai
„dziennik 1967-1976”

Wydawnictwo Czytelnik

z Mojej póŁki

itaLia – dOBre Miejsce

Paweł Drzewiecki.Port na muzycznych falach 
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29 sierpNia, czwartek
godz. 16 – SZTuKA X muZy – projekcja fil-
mu „Grand budapest hotel” (mbP – mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – „hANyS” – pokaz filmu dokumen-
talnego Wojciecha Wikarka o Zygmuncie ha-
nusiku (Tyska Galeria Sportu, Stadion miejski 
ul. Edukacji 7)

30 sierpNia, piątek
godz. 16 – bAJKOTEKA – projekcja filmu dla dzie-
ci „Ozzy” (mbP – mediateka, al. Piłsudskiego 16)

31 sierpNia, sobota
godz. 17 – POżEGNANIE WAKAcJI – festyn 
Rady Osiedla Wilkowyje i mcK (Klub mcK Wil-
kowyje, ul. Szkolna 94)

31 sierpNia: godz. 17 – pożegNa‑
Nie wakacji – festyN rady osiedla 
wilkowyje i Mck.

ar
c.

kamil peszat
k.peszat@twojetychy.pl

tychy po trzech 
dNiach zaMkNęŁy 
porty, do których 
przez caŁy weekeNd 
zawijaŁy grupy 
wielbicieli szaNt. port 
pieśNi pracy, bo o tyM 
festiwalu Mowa, jest 
eweNeMeNteM w skali 
kraju i sięga swoją 
historią 2000 r.

Tradycyjnie już koncerty odby‑
ły się na kilku scenach w całym 
mieście, morskie pieśni słychać 
było w siedzibie organizatora im‑
prezy Miejskiego Centrum Kultu‑

ry, Underground Pubie, Gemini 
Park oraz na Dzikiej Plaży w Pa‑
procanach.

Złoto, wieloryby i tysiące 
koszul.
W piątek pod zachodzącym słoń‑
cem zebrali się w siedzibie Miej‑
skiego Centrum Kultury fani że‑
glugi, którzy prócz koncertów 
wysłuchali gawęd żeglarskich 
oraz obejrzeli film  „Happy Olo 
– pogodna ballada o Olku Do‑
bie”. Honory otwarcia festiwalu 
pełniła grupa Drake, która głów‑
nie zagrała własne kompozycje 
z pogranicza folk rocka i muzyki 
country. Następnie stery przejęła 
Orkiestra Samanta z Wrocławia, 
prezentując lekkie wydanie ro‑

cka, czerpiące inspiracje z folku 
irlandzkiego, szant oraz włas‑
nych doświadczeń morskich. Ko‑
lejny na scenie pojawił się Marek 
Szurawski. Muzyk i żeglarz jest 
prawdziwym weteranem Portu 
Pieśni Pracy i wystąpił na więk‑
szości jego edycji. Tym razem 
prócz pieśni snuł opowieści pro‑
sto z pokładów statków, pływają‑
cych na wszystkich wodach glo‑
bu. Słuchacze mogli wysłuchać 
gawęd o gorączce złota, wielo‑
rybnikach czy kapitanach o ty‑
siącu koszul. Wszystko na tle ry‑
sunków Stana Hugilla oraz przy 
dźwiękach koncertiny. Szurawski 
poprowadził również warsztaty 
gry na kościach, po których na‑
stąpił seans filmowy”.

nieobecność usprawiedliwiona
Kolejny dzień to już rejs w pełne 
morze. Od południowych godzin 
Formacja, Happy Crew, Trzecia 
Miłość, Grzegorz Tyszkiewicz 
i Jacek Ronkiewicz grali szanty 
na scenie w Gemini Park Tychy. 
Jednak to na Dzikiej Plaży Pa‑
procany rozłożono główną scenę 
festiwalu, na której Cztery Refy 
dali najważniejszy koncert tego 
wieczoru. Muzykujący żeglarze 
żegnali się z wieloletnim przy‑
jacielem, autorem niezliczonych 
tekstów i tłumaczeń Jerzym Ro‑
gackim, który odpłynął w wiecz‑
ny rejs na kilka dni przed tyskim 
festiwalem. – „Rogaty” miał zasa‑
dę, że nieobecność na koncercie 
usprawiedliwia tylko śmierć włas‑
na. Dziś jest w pełni usprawied‑
liwiony – przypomniał ze sceny 
Jerzy Ozaist, członek Czterech 
Refów. W zupełne innym tonie 
odbył się tego wieczora koncert 
w Underground Pubie, gdzie Or‑
kiestra Samanta obchodziła 20 lat 
istnienia, z której to okazji MCK 
zaserwował gościom 20‑kilogra‑
mowy tort na kilka metrów sze‑
roki.

szanty na trzeźwo? można!
W ostatni dzień festiwalowy 
środek ciężkości znów znalazł 
się na Dzikiej Plaży w Paproca‑
nach, gdzie wręczono Grand Prix 
festiwalu solenizantom – Orkie‑
strze Samanta. – Za niesamowi‑
tą energię wyróżniającą się na tle 
pozostałych. Za świetny kontakt 
z publicznością, sceniczną świa‑
domość wypełniającą tę prze‑
strzeń oraz ciekawe instrumen‑

tarium – argumentowała werdykt 
prof. Danuta Rajchel, przewodni‑
cząca jury. Tradycji stało się za‑
dość, gdy na scenie pojawił się 
gospodarz festiwalu Perły i Ło‑
try. Pierwszy raz tego wieczora 
publiczność zerwała się na nogi 
i razem z zespołem śpiewała do‑
brze znane teksty. O znajomości 
tekstów mowy nie mogło być, gdy 
na scenie pojawiła się gwiazda fe‑
stiwalu – Booze Brothers. – Mam 
świadomość, że nie wszyscy po‑
trafią słuchać szant na trzeźwo, 
dlatego każdego roku zapraszamy 
grupę z pogranicza pieśni pracy, 
za to z wielkim pokładem ener‑
gii – zauważył Michał Gramaty‑

ka pomysłodawca i siła sprawcza 
Portu Pieśni Pracy. Nie inaczej 
było tym razem. Grupa zapre‑
zentowała się jako jeden wielki 
ładunek wybuchowy muzycznej 
energii. Świetny wokal charyzma‑
tycznego lidera co chwila uzupeł‑
niany był solówką na... akordeo‑
nie. Remi G tej nocy odczarował 
ten, wydawałoby się, przaśny in‑
strument wielu słuchaczom. Fe‑
stiwal zakończył się występem 
„all hands”, czyli wspólnym wy‑
konaniem pieśni „Pożegnanie Li‑
verpoolu” przez wszystkich arty‑
stów, którzy wzięli udział w 35. 
edycji Portu Pieśni Pracy. 
kaMil peszat ●

port na muZyCZnyCH falaCH 
pożegNaNie „rogatego”, 20 LAT SAmANTy I DyNAmIT NA KONIEc cZyLI 35. EDycJA TySKIEGO fESTIWALu SZANTOWEGO.

Marek Szurawski  brał udział w większości edycji Portu Pieśni Pracy. Weteran 
prócz pieśni zabawia publiczność opowieściami z wód całego globu.

Podczas festiwalu odbywają się regaty, których zwycięzcy 
otrzymują pamiątkowy róg. Na zdjęciu Jerzy Oberski, 

Ewa Man i Krzysztof Wróbel z Fundacji Dar Śląska.  

Port Pieśni Pracy przyzwyczaił nas do żywiołowych gwiazd finałowych. W tym roku na 
scenie wybuchł prawdziwy muzyczny dynamit – Booze Brothers z Francji. 
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Henryk Jan Dominiak, tyski gra‑
fik, rzeźbiarz i złotnik, założyciel 
Muzeum Miniaturowej Sztuki 
Profesjonalnej, organizuje Kon‑
kurs Heraldyczny dla najmłod‑
szych. Przeznaczony jest dla dzieci 
od 3,5 do 6 lat, a tematem są pol‑
skie herby szlacheckie. Zadaniem 
uczestników konkursu będzie po‑
kolorowanie herbów zgodnie z ich 
wizerunkami zamieszczonymi 

na stronie: http://muzeumminia‑
turowejsztukiprofesjonalnejhen‑
rykjandominiak.eu/wp/

– Herby znanych rodów rzecz 
jasna funkcjonują od dawna, ale 
postanowiłem opracować ich 
własną wizję, nadać im indywi‑
dualny wygląd graficzny, z nową 
kolorystyką, wyglądem poszcze‑
gólnych elementów itd. – mówi 
Henryk Jan Dominiak. – Z nie‑

których detali zrezygnowałem, 
jednak nie zmienia to zasady, 
że każdy element herbu jest waż‑
ny, coś oznacza. Dlatego w tym 
konkursie chodzi o dokładne 
odwzorowanie wyglądu i zasto‑
sowanie identycznej kolorysty‑
ki. W ten sposób dzieci uczą się 
dokładności, precyzji, nie mó‑
wiąc o tym, że zaznajomienie się 
z herbami jest dobrą lekcją hi‑
storii, gdyż przy opisach herbów 
zamieszczono informacje o ro‑
dzinach i klanach, które się nim 
posługiwały.

W siedzibie muzeum (ul. Żwa‑
kowska 8/66) rodzice lub opieku‑
nowie mogą pobrać rysunki her‑
bu w formacie A4, a następnie 
zapoznać się z oryginałami za‑
mieszczonymi na stronie muze‑
um. Pokolorowane prace należy 
dostarczyć do muzeum nie później 
niż 25 września. Aby wziąć udział 
w konkursie, dziecko powinno po‑
kolorować co najmniej 11 prac. Je‑
śli prac będzie mniej, wezmą one 
udział jedynie w wystawie, która 
zorganizowana zostanie w jednej 
lub kilku tyskich placówkach kul‑
turalnych i firmach.

Każdy uczestnik konkursu 
otrzyma pamiątkowy dyplom, 
natomiast wyróżnieni autorzy – 
nagrody rzeczowe. ls ●

konkurs heraldyczny muzeum miniaturowej Sztuki Profesjonalnej.

pOkOLOruj herBy
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W tyskiej dzielnicy Wilkowy‑
je powstaje inwestycja budowy 
domów jednorodzinnych w za‑
budowie szeregowej. Deweloper 
oferuje domek o powierzchni 
użytkowej 140 m kw. na 200‑
metrowej działce.

Domki szeregowe zlokalizo‑
wane będą w spokojnej okoli‑
cy, w sąsiedztwie innych domów 
jednorodzinnych. Dojazd dro‑
gą asfaltową, blisko znajdują się 
szkoła, żłobek, sklep, restauracje 
i przystanek autobusowy.

Parter domu składa się z kuch‑
ni z jadalnią i salonem o pow. 
36 m kw., toalety, garażu i kot‑

łowni. Na piętrze znajdują się 
cztery ustawne pokoje, duża ła‑
zienka i garderoba.

Maksymalny termin odda‑
nia inwestycji to sierpień 2020 
roku!

Nabywcom firma oferuje 
dodatkowe usługi: w zakre‑
sie przeprowadzki (składanie 
mebli, transport), usługi firmy 
wykończeniowej, która przy‑
gotuje dom pod klucz oraz 
bezpłatne doradztwo finanso‑
we. Przy zakupie nieruchomo‑
ści bezpłatna konsultacja z ar‑
chitektem.
as ●

co prawda pierwsze 
przyMrozki i pierwszy 
śNieg jeszcze jakiś czas 
przed NaMi, to jedNak 
warto już poMyśleć 
jak zabezpieczyć 
przed sezoNeM 
ziMowyM NawierzchNie 
zewNętrzNe przy doMu.

Zbliżająca się jesień to czas właś‑
nie na tego typu prace, dzięki cze‑
mu zapewnimy im estetyczny wy‑
gląd na wiosnę. Podpowiadamy, 
co zrobić, by uchronić otoczenie 
domu przed przykrymi skutka‑
mi niskich temperatur i opadów 
śniegu.

oczyszczenie
Koniecznie usuń pozostałości 
ogrodowych liści i owoców oraz 
wszelkie, wynikające z aktywne‑
go użytkowania plamy, np. z oleju 
silnikowego, tłuszczu z grillowa‑
nych potraw i rdzawe zacieki. Mo‑
żesz, dla ułatwienia sobie pracy, 
skorzystać z myjki ciśnieniowej. 
Dzięki mocy strumienia woda 
dokładniej wniknie w strukturę 
powierzchni i precyzyjnie ją oczy‑
ści. Stopień trudności czyszcze‑
nia danej nawierzchni zależny 
jest od wykorzystanego podczas 
budowy materiału. – Stosunkowo 
proste w pielęgnacji i nieuciążli‑
we w utrzymaniu są nawierzchnie 
wykonane z płyt betonowych – 
mówi Andrzej Chłopek, ekspert 
marki DASAG. – Łatwo usunąć 
z nich zanieczyszczenia przy za‑
stosowaniu prostych czynno‑
ści porządkowych. Do bardziej 
uporczywych plam można użyć 
dostępnych na rynku specjal‑

nych preparatów, przeznaczonych 
do czyszczenia betonu.

ocena uszkodzeń
Przyjrzyj się uważnie, w jakiej 
kondycji są nawierzchnie przy 
domu. Bądź czujny, bo nawet 
z pozoru niegroźne i powierz‑
chowne spękania mogą przynieść 
wielkie szkody. Zimą na zmianę 
marznąca i topniejąca woda bę‑
dzie pogłębiała początkowo drob‑
ne uszkodzenia. Dlatego, jeśli 
masz możliwość dokonać remon‑
tu bądź częściowych napraw, nie 
zwlekaj z tym do wiosny. Poszu‑
kaj ubytków, zdiagnozuj stopień 
uszkodzeń i zabezpiecz je przed 
zimą, a najlepiej – wymień uszko‑
dzone elementy nawierzchni.

impregnacja
O ile taras wykonany z drewna 
będzie wymagał przeprowadze‑
nia konserwacji lub olejowania 
przed zimą, o tyle impregnacja 

nawierzchni betonowych nie 
jest obowiązkowa, a wręcz od‑
radzana przez ekspertów. – Jeśli 
zabieg impregnacji przeprowadzi‑
my tuż przed zimą, spowoduje on 
zatrzymanie i zamarzanie wody 
na powierzchni płyt. Tym samym 
zwiększymy ryzyko poślizgnię‑
cia się przez domowników – prze‑
strzega Andrzej Chłopek. – Na‑
wierzchnie betonowe produkcji 
Probet‑Dasag są impregnowane 
wewnętrznie już w procesie pro‑
dukcji, a niejednokrotnie również 
zabezpieczone specjalną warstwą 
ochronną na powierzchni. Dzięki 
temu mają właściwości antypo‑
ślizgowe, a dodatkowo odznaczają 
się niską nasiąkliwością i wysoką 
mrozoodpornością. – dodaje.

systematyka
Należy pamiętać, że przygotowa‑
nie nawierzchni do zimy to jedno, 
jednak codzienna dbałość o ich 
zabezpieczenie to druga sprawa. 

Otoczenie domu należy systema‑
tycznie odśnieżać, usuwać zmar‑
zliny i odprowadzać wodę. Dla 
tych bardziej wygodnickich, któ‑
rym nie uśmiecha się codziennie 
machać szuflą, alternatywę sta‑
nowić będzie odśnieżarka spali‑
nowa lub akumulatorowa. Opcją 
z wysokiej półki jest zamontowa‑
nie systemu ogrzewania np. pod‑
jazdu garażowego, który pozwoli 
całkowicie uwolnić się od obo‑
wiązku odśnieżania.
as/źródŁo: dasag.eu ●

Nowe domy w dzielnicy Wilkowyje.

zaciszne 140 M kw.jak ZabeZpieCZyć na Zimę 
naWierZCHnie prZed domem?
ogrodowe ścieżki, taras i podjazd, W ZALEżNOŚcI OD TEGO Z JAKIch WyKONANE Są mATERIAłóW, WymAGAJą 
ODPOWIEDNIch ZAbIEGóW PIELęGNAcyJNych.
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urządzając MieszkaNie 
lub doM często wpadaMy 
w zasadzkę przesytu. 
przejawia się oN w wielu 
aspektach wystroju: 
od wielobarwNych ściaN, 
poprzez NagroMadzeNie 
sprzętów i Mebli, aż 
po przesadNą ilość 
dekoracji i bibelotów. 
tyMczaseM we wszystkiM 
trzeba zNać uMiar. 
wNętrza przeŁadowaNe 
i zagracoNe z czaseM 
przysporzą NaM więcej 
trosk, aNiżeli radości.

Ograniczając elementy wy‑
stroju do niezbędnego mini‑
mum możemy pozwolić sobie 
na ekstrawagancję w doborze 
designerskich dodatków, bez 
uszczerbku na domowym bu‑
dżecie. A to nie jedyny plus! 
Chcesz urządzić swoje cztery 
kąty w duchu minimalizmu? 
Podpowiadamy, na co zwrócić 
uwagę.

Harmonia i jedność
Zanim rozpoczniesz proces 
urządzania, zastanów się w ja‑
kiej kolorystyce czujesz się naj‑
lepiej i zastosuj ją konsekwen‑
tnie we wszystkich wnętrzach, 
jako barwę dominującą. Posta‑
raj się wybrać kolor możliwie 
neutralny, żeby kolejno wpro‑
wadzane sprzęty harmonijnie 

z nim współgrały. Jako aranża‑
cyjne tło najlepiej sprawdzą się 
kolory ziemi lub odcienie szaro‑
ści. Możesz je przełamać czernią 
lub głębokim brązem i uzupeł‑
nić soczystą zielenią domowych 
roślin.

Czysta matematyka
Urządzanie lub remont domu 
czy mieszkania to również świet‑
na okazja, żeby dokonać selekcji 
i pozbyć się części niepotrzeb‑
nych rzeczy. Pozwoli to na ogra‑
niczenie mebli przeznaczonych 
do przechowywania. Jeśli nie 
masz możliwości zagospoda‑
rowania części pomieszczenia 
na garderobę, warto rozważyć 
przeznaczenie jednej ściany, 
np. w sypialni, na dużą zabudo‑
waną szafę. Pomieści ona więk‑
szość ubrań i drobnych sprzę‑
tów, dzięki czemu nie będziesz 
musiał inwestować środków 
i szukać miejsca na dodatkowe 
komody, skrzynie i inne mniej‑
sze meble.

Wygoda ponad wszystko
Ograniczając liczbę mebli zysku‑
jesz cenną przestrzeń. Planując 
jej zagospodarowanie przemyśl 
to, w jaki sposób najczęściej 
twoja rodzina spędza czas. War‑
to znaleźć miejsce na stół z wy‑
godnymi krzesłami dla wszyst‑
kich domowników. Wspólne 
spożywanie posiłków zacieśnia 

rodzinne więzi. Nie zapomnij 
o strefie relaksu. Okazała ka‑
napa, komfortowy zestaw wy‑
poczynkowy lub funkcjonalny 
narożnik sprawią, że oglądanie 
ulubionego serialu zyska nową 
jakość.

ułatw sobie życie
Postaw na łatwe w utrzymaniu 
i trwałe materiały wykończe‑
niowe. – W kuchni, przedpoko‑
ju czy łazience świetnie sprawdzą 
się płytki z betonu szlachetnego. 
Są wysoce odporne na ścieranie, 
uszkodzenia mechanicznie i nie 
chłoną wilgoci – mówi Andrzej 
Chłopek, ekspert marki Probet‑
Dasag. – Dodatkowym ich atu‑
tem jest bogata gama kolory‑
styczna oraz możliwość wyboru 
struktury powierzchni. Płyty 
z terrazzo coraz częściej stosuje 
się również jako zamiennik dla 
paneli lub desek w salonie. Wy‑
bierając farby malarskie warto 
decydować się na te zmywalne 

lub szorowalne, co pozwoli dłu‑
żej utrzymać ściany w czystości. 
Obrazy powieś na przylepnych 
haczykach, które zastąpią trudne 
do usunięcia dziury w ścianach. 
Wreszcie – ogranicz do mini‑
mum bibeloty i dekoracje. Pa‑
miętaj, że są one siedliskiem 
kurzu. Im mniej dekoracji, tym 
sprzątanie będzie szybsze i ła‑
twiejsze.

pofilozofuj
Niezależnie, czy wybierzesz 
duńskie hygge, szwedzkie la‑
gom albo chińskie feng shui, 
przy wyposażaniu wnętrz warto 
mieć w pamięci, że to jak urzą‑
dzisz swoje cztery kąty, wpły‑
wać będzie na twoje samopo‑
czucie. Niektórzy wierzą nawet, 
że również na zdrowie. Dlatego 
nie bądź obojętny na rady płyną‑
ce z dalekich krajów i znajdź dla 
nich przestrzeń w swojej wizji 
wnętrz idealnych.
as/źródŁo: dasag.eu ●

Harmonijne minimum
wystrój MiNiMalistyczNy PRZEZ WIELu ROZumIANy JEST JAKO ubOGI I SuROWy. NIc bARDZIEJ myLNEGO!
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oGłosZenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobNe.tychy.pl

auto:

AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

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

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

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZAFY.NIE-
TYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. PRZE-
RÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIASÓW 
NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA NO-
ŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  
691577335 TANIO I SOLIDNIE     

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

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

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

ELEKTRYK usługi tel. 609 606 737
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504625566
Karcher – czyszczenie tapicerki meb-
lowej 503 401 885 
Sprzątnie i mycie okien 501 169 606

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

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

ogród:

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

kariera/edukacja:

praca:
Przyjmę do prac budowlanych 792 807 
907 
Przyjmę kafelkarza i pracownika do wy-
kończeń 510 632 877
Potrzebna krawcowa TYCHY tel. 602 802 
095

NieruchoMości:

KUPIĘ

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

SPRZEDAM
Sprzedam Mieszkanie na Elfów 501 426 
327
M-3, Tychy ul. Cielmicka. Dwa pokoje 
38,80 m2, z balkonem – do wprowadze-
nia się. Cena – 160 000 zł.  Tylko w BN 
VOTUM: 501 503 735.
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.
Garaż bez-czynszowy Tychy - METRO na 
parterze. Powierzchnia 17,04 m2, wyso-
kość – 3 m. Prąd w garażu. Monitoring, 
ochrona. Cena 48 000 zł. Oferta tylko w 
BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ

Podnajmę miejsce magazynowo war-
sztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 8/8/5 tel. 
691 577 335

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 ofe-
rujemy 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, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl
Działka Świerczyniec, o pow. 872m, cena 
107.300zł, tel. 696-493-977, różne me-
traże. 
Działka Tychy, 777m2, wszystkie media, 
różne metraże, cena 163.170zł, tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl 
Działka Tychy-Żwaków działki różne me-
traże tel. 504-476-805

Działka Tychy-Glinka o pow. 870 m2 super 
lokalizacja, dobra cena tel. 696-493-977 
Działka budowlano-rolna Tychy-Urbano-
wice o pow. 5129 m2, cena za 64 zł/m2 
tel. 886309-196 
Dom bliźniak z garażem Mąkołowiec 
pow. 130 m2 cena 479.000 zł 733-476-
805 www.ihn.com.pl 
Wyry dom w stanie surowym 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 przemysło-
we, 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, 17zł/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, dział-
ka 800m2, cena 330 tys.zł, VIPART 790 
855 177

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
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tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobNe.tychy.pl

Bojszowy, działka o pow. 654m2, cena 95 
tys.zł VIPART 574 445 040
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 
pokoje, , cena 209000 zł VIPART 509 733 
966
Tychy Wilkowyje, działka w trzeciej linii 
zabudowy od ulicy Mikołowskiej , pow. 
1017m2 , cena 170 tys.zł VIPART 501 
396 663
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 160zł, VIPART 509 733 
966
Bojszowy, działka o pow. 1006m2, cena 
125 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. 3410m2, 
przy ulicy Korzenieckiej cena 341 tys.zł, 
VIPART 790 855 177
Kobiór , działka budowlana w sąsiedztwie 
lasu 1761m2, cena 290 tys.zł VIPART 509 
733 966
Goczałkowice-Zdrój, nowe mieszkania 
bezczynszowe w stanie deweloperskim, 
3 pokoje, pow. 52,67m2, parter, cena 
270tys.zł, VIPART 790 855 188
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 – kupię ją 
za gotówkę – zadzwoń zadzwoń do mnie 
– Marzena 519-595-674
Szukamy działek – Tychy i okolice płat-
ność gotówką 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy mieszkań i domów do 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 4 Pory Roku, umeblowane, bardzo 
dobry stan, 49,9 m2, 350.000zł 731-713-
100 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B, ul. Bielska 3 pokoje, 62m2, do 
remontu, cena 225.000zl www.ASTON.
com.pl 519-595-671
Tychy Balbina, 4 pokoje, wysoki stan-
dard, 1p, komórka w cenie, dwa balko-
ny, 64m2, 399.000zł 731-713-100 www.
ASTON.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie po remoncie w 
domu jednorodzinnym, Tychy Wilkowyje, 
50 m2, dwa pokoje, 1500zł plus media 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
Tychy-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
Dom dla pracowników, 5000zł/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 dewelo-
perskim, ogród 650 m2, cena od 460 000 
zł, www.ASTON.com.pl, 519-595-671
Nowy, wykończony dom w Gostyni,  pow. 
195 m2, 6 pokoi, 2 łazienki, ogród 835 
m2, cena 749.000 zł, www.ASTON.com.
pl, 519-595-671
Działka 852 m2 w Tychach Czułowie, ul. 
Morelowa, prąd, gaz, woda, kanalizacja, 
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 28zł 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

SPRZEDAM W DOBREJ CENIE* Miesz-
kanie Tychy oś.D pow. 44,50m2, 5 
piętro, blok po remoncie- ZADZWOŃ 
INDOMO Tel. 508 063 856.
MIESZKANIE Sprzedam – Tychy, oś.Z, 
pow. 36m2, kawalerka, 2 balkony –PO 
REMONCIE – ZADZWOŃ INDOMO Tel.  508 
063 856.
SPRZEDAM  MIESZKANIE Ruda Ślą-
ska Bielszowice, pow. 30m2, 1 pokój, 
79tyś. ZADZWOŃ INDOMO Tel.   881 
030 622 lub 508 063 856 szczegóły 
na www.indomo.info.pl
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w Ty-
chach na ul. Piłsudskiego i  ul. Żorskiej – 
INDOMO tel. 508 063 856, 531 099 212, 
881 030 622 szczegóły na www.indomo.
info.pl 
PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.
DOM GOTOWY DO ZAMIESZKANIA – Go-
styń ul. Rybnicka, pow. 118m2, 5 pokoi, 
pow. działki 820m2, rok budowy 2010 - 
INDOMO tel.  531 099 212, szczegóły na 
www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DOM W TYCHACH-CZUŁÓW 
– st. Developerski- pow. 138m2, 
dz.280m2 - INDOMO tel.  508 063 856, 
szczegóły na www.indomo.info.pl 
DOM-NOWY- NA SPRZEDAŻ GOSTYŃ, 
pow. 144m2, dz. 500 – wolnostojący 
- INDOMO tel.  508 063 856, 531 099 
212, 881 030 622 szczegóły na www.
indomo.info.pl 
SPRZEDAM nowy DOM WOLNOSTO-
JĄCY- Tychy Jaroszowice, pow. uż. 
124,5m2, dz. 650m2- INDOMO tel.  
508 063 856, szczegóły na www.in-
domo.info.pl 

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

zdrowie:
Gabinet Fizjoterapii Marek Szcze-
panek Rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel:664-172-013 DOSTĘPNE BONY 
UPOMINKOWE www.ms-rehab.pl 
Elastyczne Oferty Cenowe! 

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

kupię/sprzedaM:
Kupię monety "PRL" ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335
Sprzedam eko - groszek 1,5 t półdarmo 
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

reklama autoreklama
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Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

jeszcze bardziej 
cieszy przeŁaMaNie 
wyjazdowej NieMocy 
i NiedzielNe zwycięstwo 
w sosNowcu. oby Nie 
byŁ to jedNorazowy 
„wyskok” piŁkarzy gks…

Zanim jednak Trójkolorowi wy‑
jechali do stolicy Zagłębia, pod‑
jęli w środę na własnym stadio‑
nie Chrobrego Głogów. Goście 
nie zdobyli jeszcze w tym sezo‑
nie punktu i zasłużenie zajmowali 
ostatnią lokatę w ligowej tabeli, 
stąd nie było chyba nikogo, kto 
nie liczyłby na zwycięstwo tyszan. 
Przebieg meczu i jego wynik po‑
twierdził te prognozy.

Pierwszy raz stadion przy Edu‑
kacji 7 poderwał się w 24 min., 
kiedy to młodzieżowiec Domi‑
nik Połap pokonał Szromnika 
i zapisał gola numer 1 w swojej 
I‑ligowej karierze. Po tym trafie‑
niu do głosu doszli jednak goście 
z Głogowa i przez dobrych kilka‑
naście minut przeważali, zwłasz‑
cza w środku pola, raz po raz 
zatrudniając – na szczęście nie‑
groźnie – Konrada Jałochę. Kres 
temu położył jednak w końców‑
ce I połowy Bartosz Szeliga, który 
fantastycznym strzałem w okien‑
ko nie tylko podwyższył na 2:0, 
ale i zasłużył na miano autora 
bramki kolejki w plebiscycie in‑
ternetowym Polsatu.

Na początku drugiej odsło‑
ny starania głogowian przynio‑
sły jednak skutek. W 56 min. za‑
mieszanie pod bramką Jałochy 
wykorzystał Kowalczyk i zdobył 
kontaktowego gola. Na szczęście 
kontakt nie trwał długo, bo odpo‑
wiedź tyszan przyszła już kilka‑

dziesiąt sekund później i za spra‑
wą Marcina Biernata zrobiło się 
3:1. Zupełnie odebrał Chrobre‑
mu ochotę do gry w 72 min. 
Wojciech Szumilas, który golem 
sfinalizował dośrodkowanie Łu‑
kasza Grzeszczyka, zaś dobił go‑
ści w doliczonym czasie gry Da‑
wid Kasprzyk, który wykorzystał 
kiks bramkarza i strzałem do pu‑
stej bramki ustalił wynik na 5:1 
dla GKS!
gkS Tychy – chROBRy 
głOgóW 5:1 (2:0). Gole: Połap 
(24’), Szeliga (43’), Biernat (57’), 
Szumilas (72’), Kasprzyk (90.) 
oraz Kowalczyk (56’).
gkS Tychy: Jałocha – Mańka, 
Biernat, Kowalczyk, Szeliga – Połap 
(76’ K. Piątek), Krišto, Steblecki 
(88’ J. Piątek), Grzeszczyk, 
Szumilas – Piątkowski. Żółta 
kartka: Jałocha.

W pozostałych meczach 5. 
kolejki: Grudziądz – Wigry 1:2, 
Termalica – Mielec 1:2, Puszcza 
– Zagłębie 0:2, Stomil – Sande‑
cja 1:0, Bełchatów – Odra 1:0, Ra‑
domiak – Jastrzębie 2:2, Warta – 
Podbeskidzie 2:1, Chojniczanka 
– Miedź 0:3.

W niedzielę GKS pojechał 
do Sosnowca, gdzie na Stadionie 
Ludowym, w okropnym upa‑
le (mecz rozpoczął się o 14.45) 
zmierzył się z Zagłębiem. Jed‑
nak nie tylko ze względu na wa‑
runki atmosferyczne był to cięż‑
ki mecz. Gospodarze za wszelką 
cenę chcieli zdobyć komplet 
punktów, a że mieli w swoich 
szeregach Szymona Pawłowskie‑
go, tyscy obrońcy musieli wyka‑
zać pełną koncentrację od pierw‑
szych minut.

Nie ułatwiła tego sytuacja z 10 
min., kiedy to po starciu w polu 
karnym sosnowiczan, na murawę 
padł zakrwawiony Marcin Bier‑

nat. Rozcięcie skóry głowy oka‑
zało się na tyle poważne, że za‑
wodnik musiał opuścić plac gry, 
a jego miejsce na środku defensy‑
wy zajął Łukasz Sołowiej.

Pierwsza połowa spotkania 
była dość wyrównana, gra prze‑
nosiła się z jednej na drugą stronę 
boiska i zatrudnienie znajdowa‑
li obaj bramkarze. Zarówno jed‑
nak Konrad Jałocha, jak i Matko 
Perdijić spisywali się bez zarzutu. 
Golkiper Zagłębia nie miał jed‑
nak najmniejszych szans w 35 
min., kiedy Maciej Mańka prze‑
darł się prawą stroną, dośrodko‑
wał sprzed linii końcowej, a pró‑
bujący interweniować Tomasz 
Hołota zmylił swojego bramka‑
rza i wpakował piłkę do siatki. 
Prowadzenie 1:0 dowieźli Trój‑
kolorowui już do końca pierw‑
szej połowy.

Po zmianie stron nie zmienił 
się obraz gry, choć minimalną 
przewagę osiągnęli sosnowicza‑
nie, co efekt bramkowy przynio‑
sło w 55 min. Wspomniany Pa‑
włowski zagrał piłkę pomiędzy 
dwóch tyskich obrońców, w kie‑
runku stojącego na spalonym 
Małeckiego. Ten jednak nie przy‑
jął piłki, tylko pozwolił dopaść jej 
ponownie Pawłowskiemu, który 
pięknym strzałem pokonał Jało‑
chę. Tyszanie długo reklamowali 
gola, bo asystent sędziego zmy‑
lił ich podnosząc w górę chorą‑
giewkę, ale główny był niewzru‑
szony i było 1:1. Protesty naszej 
ławki zaowocowały przy okazji 
czerwoną kartką dla kierownika 
drużyny GKS.

Na szczęście nerwy kierownika 
Grzegorza Kiecoka dość szybko 
ukoił Mateusz Piątkowski, który 
trzy minuty po wyrównaniu cel‑
ną główką ponownie wyprowa‑
dził GKS na prowadzenie, którego 
podopieczni Ryszarda Tarasiewi‑
cza nie oddali już do końca.
ZagłęBie SOSNOWiec – gkS 
Tychy 1:2 (0:1). Gole: Hołota 
(35’ samob.), Piątkowski (58’) 
oraz Pawłowski (55’).
gkS Tychy: Jałocha – Mań‑
ka, Biernat (12’ Sołowiej), Ko‑
walczyk, Szeliga – Połap (46’ K. 
Piątek), Krišto, Steblecki (85’ J. 
Piątek), Grzeszczyk, Szumilas – 
Piątkowski. Żółte kartki: Kowal‑
czyk, Połap, Steblecki, K. Piątek.

W pozostałych meczach 6. ko‑
lejki: Warta – Jastrzębie 1:1, Odra 
– Radomiak 0:0, Sandecja – Beł‑
chatów 2:1, Chrobry – Stomil 
0:0, Chojniczanka – Puszcza 0:1. 
Mecz Stali Mielec z Miedzią Leg‑
nica odbył się już po zamknięciu 
tego numeru „TT”. ●

1.Warta 6 13 9:5
2. Wigry 6 11 7:5
3. bełchatów 6 10 9:4
4. Podbeskidzie 6 10 9:6
5. miedź 5 10 7:3
6. Puszcza 6 10 4:4
7. mielec 5 10 8:7
8. Stomil 6 10 5:6
9. Termalica 6 9 7:4
10. Sandecja 6 9 6:8
11. gkS Tychy 6 9 13:8
12. Radomiak 6 8 6:9
13. Jastrzębie 6 7 7:7
14. Zagłębie 6 7 5:6
15. chojniczanka 6 7 7:9
16. Grudziądz 6 6 11:11
17. Odra 6 2 1:7
18. chrobry 6 1 2:14

Po inauguracyjnym zwycięstwie 
i remisie w 2. kolejce, tyszanie 
poznali w miniony weekend 
smak kolejnego rozstrzygnięcia. 
Niestety, była to gorycz porażki 
w wyjazdowym spotkaniu w Wo‑
dzisławiu.

Odra Wodzisław jest tegorocz‑
nym beniaminkiem i do soboty 
jeszcze w tych rozgrywkach nie 
wygrała, zatem za faworyta me‑
czu uważano tyszan. Podopiecz‑
ni trenera Tomasza Wolaka dość 
szybko to potwierdzili, bo już 
w 11 min. objęli prowadzenie. 
Autorem gola był Michał Staniu‑
cha, która zakończył kontratak 
GKS II płaskim uderzeniem z kil‑
kunastu metrów, po którym piłka 
przy słupku wpadła do siatki.

Jak się jednak okazało, był 
to honorowy gol „Trójkoloro‑
wych”, którzy po zdobyciu pro‑
wadzenia pozwolili gospodarzom 
narzucić swój styl gry, co raz 
po raz skutkowało groźnymi sy‑
tuacjami pod bramką Maciejow‑
skiego. O ile w 18 min. gol Musio‑
lika nie został uznany, a po dwóch 
kwadransach gry ten sam piłkarz 
przegrał pojedynek z Maciejow‑

skim, o tyle w 38 min. tyski gol‑
kiper skapitulował po płaskim 
uderzeniu Juraszczyka i Odra 
wyrównała.

Jeszcze nie wszyscy kibi‑
ce zdążyli zasiąść po przerwie 
na trybunach, a gospodarze już 
prowadzili 2:1. Po błędzie Da‑
miana Nieśmiałowskiego po raz 
trzeci spróbował szczęścia Mu‑
siolik – tym razem skutecznie. 
Goście z Tychów za wszelką 
cenę chcieli zdobyć w Wodzi‑
sławiu chociaż punkt, czego nie 
ułatwił Mateusz Pańkowski, któ‑
ry już w 53 min. zasłużył sobie 
na drugie „żółtko” i w efekcie 
musiał opuścić boisko. Mimo 
kilku jeszcze prób Staniuchy, 
osłabionym tyszanom nie uda‑
ło się pokonać Wnuka po raz 
drugi, za to w doliczonym czasie 
gry Kasprzyk przypieczętował 
triumf Odry zdobywając trze‑
ciego gola dla gospodarzy.
ODRa WODZiSłaW – gkS ii 
Tychy 3:1 (1:1). Gole: Juraszczyk 
(38’), Musiolik (46’) i Kasprzyk 
(90’) oraz Staniucha (11’).
gkS ii Tychy:  Maciejowski – 
Nieśmiałowski, Pańkowski, Kop‑

czyk, Rutkowski – A. Biegański 
(71’ K. Kokoszka), Laskoś, J. Bie‑
gański (55’ A. Wolak), Wróblew‑
ski (90’ Blach), Bojarski – Staniu‑
cha. Czerwona kartka: Pańkowski 
(za dwie żółte).

W pozostałych meczach 3. Ko‑
lejki: Jasienica – Podbeskidzie II 
3:1, Wilcza – Czaniec 0:1, Landek 
– Goczałkowice 1:1, Skoczów – 
Czechowice Dz. 4:4, Radziechowy 
– Kuźnia 1:2, Książenice – Odra 
Centrum 5:0, Łaziska – Bełk 4:0. 
wojciech wieczorek ●

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

tydZień Za sZeŚć punktóW
pierwszoligowcy rozegrali w MiNioNyM tygodNiu dwie kolejki spotkań. PODOPIEcZNI RySZARDA TARASIEWIcZA ZDObyLI KOmPLET PuNKTóW.

Łukasz Grzeszczyk był tradycyjnie niezwykle aktywny na całym boisku.

Główka Mateusza Piątkowskiego dała tyszanom pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w sezonie.

Nieoczekiwana porażka drużyny rezerw z beniaminkiem.

Miłe złegO pOczątki

Rezerwiści GKS rozczarowali swoich kibiców i spadli na 10. Miejsce w tabeli.
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w lipcu hokeiści 
gks tychy pokoNali 
jestrábi prostejov 
6:1, a w MiNioNy piątek 
przegrali 0:6. byŁ 
to ostatNi sprawdziaN 
Mistrzów polski przed 
starteM w chaMpioNs 
hockey league i jeśli 
byŁa to „zasŁoNa dyMNa”, 
to trzeba przyzNać, 
że w peŁNi udaNa. 
a jeśli Nie, to co Myśleć 
o dyspozycji zespoŁu 
Na tydzień przed 
MeczeM z wiceMistrzeM 
szwecji?

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Trener Andrej Gusow nie oszczę‑
dzał po meczu swoich podopiecz‑
nych...

– Po takim meczu wszyscy 
są zdrowi i pełni sił, kontuzji 
nikt nie odniósł, bo nie miałem 
już siły nikomu przyłożyć – po‑
wiedział. – Miał to być generalny 
sprawdzian przed Ligą Mistrzów, 
a było fatalnie. W tym meczu nie 
wychodziło nic z tego, co wcześ‑
niej ustaliliśmy. To nie był żaden 
sprawdzian. Kiedy zawodnicy 
zjeżdżali z lodu, nie mieli odwa‑
gi spojrzeć mi w oczy. Trzeba te‑
raz jeszcze raz przemyśleć usta‑
wienia, nasze założenia taktyczne, 
bo po prostu tak nie można grać. 
Dałem im wolne dwa dni i od po‑
niedziałku zaczynamy treningi. 
Na zajęciach będziemy spotykać 
się raz dziennie. Czeka mnie kil‑
ka poważnych rozmów...

Już po trzech minutach Czesi 
prowadzili, w 11 min podwyższyli 
i regularnie, w każdej tercji, strze‑
lali po dwa gole. Największym 
mankamentem w grze tyszan była 
słaba skuteczność. Jestrábi oddało 
31 strzałów i zdobyło 6 goli, ho‑
keiści GKS próbowali 30 razy – 
bezskutecznie.
jeSTRáBi PROSTejOv – gkS 
Tychy 6:0 (2:0, 2:0, 2:0).
gkS Tychy: Murray – Kotlorz, 
Novajovsky; Jeziorski, Galant, 
Witecki – Kolarz, Bryk; Kogut, 
Rzeszutko, Bagiński – Pocie‑

cha, Ciura; Mroczkowski, Cichy, 
Szczechura – Jeronow, Akimoto; 
Klimenko, Szmatula, Jefimenko.

– W meczu nie zagrał Filip 
Komorski, ale na Ligę Mistrzów 
powinien być gotowy do gry – 
dodał Krzysztof Majkowski, asy‑
stent trenera. – W trzeciej tercji 
kontuzji doznał Denis Akimoto 
i miał iść na konsultacje lekar‑
skie. Poza tym wszyscy zdrowi, 
nie licząc Mateusza Gościńskie‑
go, który pauzuje po złamaniu 
ręki. Przymiarka do Ligi Mi‑
strzów nie wypaliła, więc trzeba 
będzie dalej szukać, próbować… 
Doskonale zdajemy sobie sprawę 
z siły, jaką dysponują nasi rywa‑
le. Wszystkie trzy zespoły będą 
dla nas trudnym wyzwaniem, 
bo drużyna z Wiednia wcale nie 
jest o wiele słabszą ekipą niż po‑
zostałe. Trzeba być przygotowa‑
nym na sześć ciężkich spotkań, 
które będą dla nas doskonałą lek‑
cją hokeja. Jeśli uda nam się zdo‑
być punkty, wygrać mecz lub dwa, 
to tym lepiej.

Oto terminarz spotkań w gru‑
pie E: 30.08: Vienna Capitals – Ad‑
ler Mannheim (19.30), GKS Ty‑
chy – Djurgardens IF (20); 1.09: 
Vienna Capitals – Djurgardens IF 
(18), GKS Tychy – Adler Mann‑

heim (17), 6.09: Djurgardens IF – 
Vienna Capitals (18), Adler Mann‑
heim – GKS Tychy (19.30), 8.09: 
Djurgardens IF – GKS Tychy, Ad‑
ler Mannheim – Vienna Capitals 
(16), 8.10: GKS Tychy – Vien‑
na Capitals (18), Djurgardens IF 
– Adler Mannheim (18); 15.10: 
Adler Mannheim – Djurgardens 
IF (19.30), Vienna Capitals – GKS 
Tychy (19.30).

Pierwszym rywalem GKS Tychy 
będzie aktualny wicemistrz Szwe‑
cji – Djurgardens IF, gdzie swoją 
przygodę z wielkim hokejem za‑
czynał Mariusz Czerkawski. Ho‑
keiści Djurgardens zdobyli szes‑
naście tytułów mistrzowskich i jest 
to najbardziej utytułowana druży‑
na Szwecji. Po raz ostatni po zło‑
to sięgnęła jednak przed 18 laty… 
W minionym sezonie Djurgardens 
awansował do finału, gdzie przegrał 
z Frolundą. Najlepszy wynik sztok‑
holmskiej ekipy w CHL to 1/8 fina‑
łu. W latach 90. natomiast zespół 
dwukrotnie triumfował w Pucha‑
rze Europy – poprzedniku Ligi Mi‑
strzów. Dwa ostatnie mecze przed 
spotkaniem z GKS Djurgarden 
przegrał – 1:6 z IK Oskarshamn 
i 2:4 z Brynäs Gävle.

W minionym sezonie druży‑
na Adler Mannheim przerwa‑

ła zwycięska passę Red Bulla 
Monachium i sięgnęła po mi‑
strzostwo Niemiec. To ósmy ty‑
tuł w historii klubu. W kadrze 
„Orłów” grają reprezentanci kil‑
ku krajów, jest także Polak Mat‑
thias Płachta, syn trenera Jacka 
Płachty. Urodził się w Niem‑
czech, kiedy jego ojciec grał 
we Freiburgu i występował w ko‑
lejnych reprezentacjach mło‑
dzieżowych. W Lidze Mistrzów 
drużyna spisywała się nieco le‑
piej niż Djurgardens, bo do‑
szła do ćwierćfinału. W okresie 
przygotowawczym Adler wy‑
grał do tej pory ze szwajcarski‑
mi drużynami EHC Biel, Zürich 
Lions i Servette Genewa, prze‑
grał z Jönköping (Szwecja).

Trzecim rywalem GKS jest 
Vienna Capitals, wicemistrz ligi 
EBEL (w finale przegrał z Kla‑
genfurtem). Drużyna zdobyła 
dwa tytuły mistrza Austrii (2005 
i 2017) oraz trzy wicemistrzow‑
skie, w tym w poprzednim sezo‑
nie. Także tutaj nie brakuje repre‑
zentantów kilku krajów, w tym 
ekip z hokejowej elity.

W ubiegłym sezonie tyszanie 
zdobyli historyczne punkty w me‑
czach z zespołem EBEL – HC Bol‑
zano. A jak będzie teraz? ●

W liDZe OkRęgOWej odno‑
towaliśmy pierwsze zwycięstwo 
Ogrodnika i to z liderem – Pa‑
sjonatem Dankowice. Punkty 
zapewnił drużynie trener Grze‑
gorz Chrząścik i wypada mieć 
nadzieję, że ten mecz przełamie 
kiepską passę drużyny z począt‑
ku sezonu.
OgRODNik cielmice – Pa-
SjONaT DaNkOWice 1:0 (0:0). 
Bramka: Chrząścik.
OgRODNik: Gąsior – Michalak, 
Pawłowicz, Białas, Fołtyn (46’ 
Olszewski) – Józefowicz, Koczy, 
Chrząścik, Gajewski (81’ Koło‑
dziejczyk) – Klimas, Bojarski (64’ 
Granek).
W klaSie a rozegrano derbowe 
spotkanie Siódemka – JUWe. Go‑
ście objęli prowadzenie w 22 min., 
po golu Dawida Karlika. Podwyż‑
szył w 50. min. grający trener Da‑
wid Frąckowiak, a przy obu golach 
asystował Andrzej Cibor. Trzecią 
bramkę dla JUWe zdobył w 80 
min. Marlon Potoczny z podania 
Frąckowiaka, a na 2 minuty przed 
końcem meczu honorowe trafienie 
zaliczył Damian Tauliczek.
SióDemka Tychy – juWe ja-
ROSZOWice 1:3 (0:1). Bramki: 
Tauliczek oraz Karlik, Frącko‑
wiak, Potoczny.
SióDemka: Szkudło – Kopeć, 
Golimowski, Jedynak, Głowacki 
– Surlas, Zgóralski (88’ A. Lipski), 
Tauliczek, P. Lipski (78’ Kołcz) – 
Sitarski (45’ Szachnitowski), My‑
szor.
jaROSZOWice: Kwiatkowski 
– Haśnik, Banaś, Nyga (80’ Pa‑

radowski), S. Woźniak – Karlik 
(Kryla), J. Woźniak (45’ Frącko‑
wiak), Robert Kaczmarczyk, Ci‑
bor – Puto (75’ Potoczny), Gąsior 
(78’ Szewczyk).

Po komplet punktów na swo‑
im boisku sięgnął OKS Zet Tychy. 
Mecz lepiej zaczęli goście, którzy 
zdobyli prowadzenie i wynik 0:1 
utrzymał się do przerwy. Jednak 
po zmianie stron drużyna Toma‑
sza Rączkowskiego trzykrotnie 
pokonała bramkarza Brzeźc.
OkS ZeT Tychy – lkS BRZeź-
ce 3:1. Bramki dla OKS Zet: Pa‑
tola, Masternak, Cyganik.
OkS ZeT: Płuciennik – Abram, 
Biernat, Masternak, Krupiński – 
Ryszka, Pustelnik (65’ Słonina), 
Kuliński, Lisiński (55’ Cyganik) 
– Lewicki (65’ Michalak), Patola 
(75’ Ptak).
klaSa B: Czułowianka – LKS II 
Goczałkowice 1:0. ls ●

klasa a
1. OkS Zet 3 9 18-2
2. jaroszowice 3 9 10-2
3. Stal 3 7 5-1
4. bojszowy 3 6 13-2
5. Kryry 3 6 5-5
6. Woszczyce 3 6 6-8
7. Polonia II  2 4 5-1
8. Leśnik 3 4 3-4
9. Suszec 3 4 4-5
10. frydek 3 3 4-5
11. Studzionka 2 3 2-4
12. Siódemka  3 3 5-7
13. Polonia 2 0 2-4
14. brzeźce 2 0 1-5
15. Jankowice 3 0 1-9
16. Iskra II 3 0 1-21

w derbach klasy a: Siódemka – JuWe 3:1.

OgrOdnik Lepszy 
Od Lidera

oblany test prZed 
liGą mistrZóW
jaki gks ZObAcZymy W mEcZAch DJuRGARDENS If I ADLER mANNhEIm?

Hokeiści GKS po raz drugi przystąpią do rywalizacji w Hokejowej Lidze Mistrzów. Na 
początek  zagrają z byłą drużyną Mariusza Czerkawskiego Djurgardens IF.

Kibice Ogrodnika liczą iż wygrana z Dankowicami przełamie kiepską 
passę drużyny z początku sezonu. Na zdjęciu Rafał Pawłowicz.

Be
at

a K
uc

z

To
m

as
z G

on
sio

r

17|27 sierpNia 2019www.tychy.pl sport twoje tychy



iNFORmaTOR kiBica

hOkej. champions hockey league: 30.08 GKS Tychy – Djur-
gardens If (godz. 20), 1.09 GKS Tychy – Adler mannheim (17),
Piłka NOżNa. i liga: 30.08 chojniczanka – GKS Tychy (20); 
iv liga: 31.08 GKS II Tychy – Odra centrum Wodzisław (17); 
liga okręgowa: 31.08 Rudołtowice ćwiklice – Ogrodnik 
cielmice (17); klasa a: 31.08 Krupiński Suszec – OKS Zet 
Tychy (17), 1.09 JuWe Jaroszowice – Stal chełm (17), 1.09 
Polonia II łaziska – Siódemka Tychy; klasa b: 1.09 LKS mi-
zerów – czułowianka Tychy (16). iii liga kobiet: 31.08 uKKS 
Istebna – Polonia Tychy (17).
lekka aTleTyka. 1.09 półmaraton tyski, start (godz. 10) 
i meta przy hali Sportowej mOSiR, al. Piłsudskiego). Godz. 
10.10 – start biegów dziecięcych i młodzieżowych. ls ●

rywalizacja podczas 
saMochodowych 
Mistrzostw tychów 
MiNęŁa póŁMetek. 
1 wrześNia Na torze 
prób fiat chrysler 
autoMobiles rozegraNa 
zostaNie 6. ruNda 
eliMiNacyjNa. a tydzień 
późNiej przez Nasz 
regioN przejadą Najlepsi 
polscy kierowcy 
rajdowi, którzy 
walczyć będą o puNkty 
Mistrzostw polski. obie 
te iMprezy orgaNizuje 
autoMobilklub zieMi 
tyskiej.

Samochodowe Mistrzostwa Ty‑
chów powoli wchodzą w decydu‑
jącą fazę, dlatego każda elimina‑
cja może mieć ważne znaczenie 
dla końcowej klasyfikacji. Załogi 
wystartują o godz. 11:15, a rywa‑
lizacja potrwa ok. 4 godzin.

6 września natomiast wy‑
startuje Rajd Śląska. Podobnie 
jak w latach poprzednich, kie‑
rowcy walczyć będą o punk‑
ty Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski, Motul Histo‑
rycznych Rajdowych Samocho‑
dowych Mistrzostw Polski oraz 
Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Śląska. W 2018 r 
do Rajdu Śląska zgłosiło się 

aż 125 załóg, a w tym sezonie 
ten rekord może zostać pobity. 
Na trasy w województwie ślą‑
skim wyjadą zarówno najnowo‑
cześniejsze wyczynowe rajdów‑
ki, jak i historyczne samochody 
rajdowe sprzed lat, m.in. Por‑
sche 911, Fiat 125 Monte Carlo, 
będzie też... Syrena 104. Uroczy‑
sty start rajdu na Placu Wolno‑
ści w Mysłowicach rozpocznie 
się 6.09, o 17.25. Potem impre‑
za zawita do Mikołowa, następ‑
nego dnia – na Stadion Śląski 
a następnie na odcinki specjalne 
w Kiczycach, Jastrzębiu‑Zdroju, 
Warszowicach, ponownie w Ki‑
czycach i w Suszcu. Rajd trady‑
cyjnie zakończy meta na rynku 
w Żorach. ls ●

lekkoatletyczne mP

MedaLe 
MOsM
Podczas Lekkoatletycznych Mi‑
strzostw Polski w Radomiu bar‑
dzo dobre wyniki zanotowali wy‑
chowankowie MOSM Tychy.

Startujący w barwach AZS 
AWF Katowice Szymon Topol‑
nicki zdobył brązowy medal w 
biegu na 3000 m z przeszkodami. 
Z kolei Julia Korzuch (Płomień 
Sosnowiec) zajęła 4. miejsce w 
biegu finałowym na 400 m ppł. 
Do brązowego medalu zabrakło 
zaledwie 0.09 sek. Czas 57,87 
sek. to nowy rekord życiowy za‑
wodniczki. Na 6. miejscu zakoń‑
czyła konkurs trójskoku Karina 
Sofińska (MOSM). Start w Ra‑
domiu był debiutem 19‑letniej 
juniorki w seniorskich mistrzo‑
stwach Polski. 

Więcej o ostatnich startach 
tyskich lekkoatletów napiszemy 
niebawem. ls ●

w ostatNi weekeNd 
sierpNia kolejNy sezoN 
w iii lidze rozpoczNą 
piŁkarki poloNii tychy. 
podopieczNe treNera 
dariusza grzesika 
jadą Na Mecz z ukks 
istebNa. w poprzedNiM 
sezoNie tyszaNki zajęŁy 
9. Miejsce. czy w tych 
rozgrywkach poprawią 
swoją pozycję?

Odpowiedź na to pytanie nie jest 
prosta, bo ligę czeka reorganiza‑
cja, a to wyzwoli u wszystkich 
dodatkową motywację. Najlepiej 
oczywiście byłoby zająć pierwsze 
miejsce i nie oglądać się na innych, 
problem jednak w tym, że nawet 
zdobycie mistrzostwa nie gwa‑
rantuje awansu. Jak się bowiem 
okazuje, najlepszy zespół czekają 
dwustopniowe baraże.

Przed sezonem kadrę Polonii 
opuściło kilka zawodniczek.

– Chodzi o Julię Piętakiewicz, 
Patrycję Kielesz oraz Karolinę 
Bakierę, która przerwała treningi 
i postanowiła się skupić na nauce, 
choć nie wykluczone, że po jakimś 
czasie do nas wróci – powiedział 
Dariusz Grzesik. – Obecnie w ka‑
drze mam 20 zawodniczek i jest 
to grupa, z którą można spokoj‑
nie powalczyć, bez poważniej‑
szych problemów kadrowych. 
Ważne jest także to, że wracają 
do nas zawodniczki starsze, które 
z różnych powodów miały prze‑
rwy w grze, m.in. w związku z ur‑
lopem macierzyńskim.

Przed sezonem drużyna ro‑
zegrała trzy sparingi – wygrała 
w Opolu z Odrą, potem przegrała 
z Brzezinką, a w minioną niedzie‑
lę przegrała z rezerwą Czarnych 
Sosnowiec 0:4. W najbliższym se‑
zonie piłkarki Polonii nadal pró‑
bować będą sił w futsalu, a zespoły 
U‑14 i U‑18 przystąpią do elimi‑
nacji mistrzostw Polski.

– To mój trzeci sezon pracy 
z zawodniczkami Polonii, wcześ‑
niej byłem trenerem KSB Lędziny 
i zajęliśmy wtedy trzecie miejsce 
w ogólnopolskim turnieju Tym‑
barku. Dużą satysfakcję sprawia 
mi fakt, że co roku mam w ka‑
drze prawdziwe perełki, które 
szybko trafiają do drużyn wyż‑
szych lig. Oczywiście chcieli‑
byśmy je zatrzymać w Polonii 
i powalczyć o ambitniejsze cele, 
jednak z drugiej strony nie moż‑
na dziewczynom blokować moż‑
liwości rozwoju. Z piłkarek, któ‑
re dziś grają w innych klubach, 
można by zbudować bardzo cie‑
kawy zespół, który moim zda‑
niem potrafiłby skutecznie po‑
walczyć o Ekstraklasę. A zatem: 
Hałatek, Nowak, Ogierman, To‑
biczyk, Czachowska, Stolarczyk, 
Kozielska, Kielesz, Piętakiewicz, 
Bakiera, a zanim ja przyszedłem 
Katowice zasiliła jeszcze bramkar‑
ka. To najlepiej świadczy, jak wie‑

le talentów kobiecej piłki mamy 
w Tychach, ale także o dobrej pra‑
cy, jaką wykonujemy w klubie.

W pierwszej kolejce nowe‑
go sezonu, oprócz meczu UKKS 
Istebna – Polonia Tychy, zmierzą 
się: MKS Myszków – ROW II 
Rybnik, Mikołów – BTS Rekord, 
MTS Knurów – Czarni II Sosno‑
wiec, LKS Goczałkowice – Bory 
Pietrzykowice.

Tymczasem zbliża się 7. edy‑
cja turnieju Polonia Tychy Cup 
im. Karola Grzesika, który Polo‑
nia organizuje wspólnie z MOSiR
‑em. Zawody rozegrane zostaną 
14.09, a wystąpią w nich nastę‑
pujące drużyny: Akademia BVB 
im. Łukasza Piszczka, Piast Gliwi‑
ce, Sparta Katowice, Reprezenta‑
cja Powiatu Mikołowskiego, GKS 
Tychy, Unia Bieruń Stary, Czu‑
łowianka Tychy, Polonia Tychy. 
Odbędzie się również mecz poka‑
zowy Reprezentacja Śląska Old‑
bojów – Przyjaciele Polonii. ls ●

o mistrZostWo 
tyCHóW i... polski
autoMobilklub zieMi tyskiej ZAPRASZA NA ZAWODy.

seZon polonistek
dariusz grzesik: Z NASZych WychOWANEK, KTóRE ODESZły DO INNych KLubóW mOżNA by ZbuDOWAć ZESPół, KTóRy 
SKuTEcZNIE POWALcZyłby O EKSTRAKLASę.

W najbliższą sobotę w Istebnej piłkarki Polonii Tychy rozpoczną kolejny sezon. 
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zNakoMicie spisaŁa się 
wychowaNka MosM tychy, 
oliMpijka z loNdyNu i rio 
de jaNeiro karoliNa Naja, 
która wraz koleżaNkaMi 
wywalczyŁa dwa Medale 
kajakarskich Mistrzostw 
świata w szeged oraz 
dwie kwalifikacje 
do przyszŁoroczNych 
igrzysk oliMpijskich 
w tokio.

Najpierw, wraz z Anną Puławską wy‑
walczyła tytuł wicemistrzowski w K‑2 
na 500 m. Polki ustąpiły jedynie Bia‑
łorusinkom. Świetnie popłynęła rów‑
nież polska osada K‑4 na 500, którą 
także prowadziła Karolina. Wraz 
z Heleną Wiśniewską, Anną Puław‑
ską i Katarzyną Kołodziejczyk zdobyły 
brązowy medal. Zwyciężyły Węgierki 
przed Białorusinkami. Warto dodać, 

iż kajakarki zdobyły olimpijskie kwa‑
lifikacje dla Polski, natomiast imien‑
ny skład reprezentacji będzie ustalony 
w przyszłym roku.

– Mocno zmagałyśmy się z wia‑
trem, ale starałyśmy się nie zwracać 
na to uwagi i popłynąć na 100 pro‑
cent. Czy mogło być lepiej? Myślę, 
że na dzisiaj jest super, wystarczają‑
co. W tym roku walczyłyśmy przede 
wszystkim o kwalifikację olimpijską, 
a cel numer jeden to Igrzyska Olim‑
pijskie i jemu musimy teraz wszystko 
podporządkować. Priorytetem dla nas 
staje się budowanie formy na Tokio 
– powiedziała Karolina Naja, po wy‑
ścigu K‑4.

W mistrzostwach startowała także 
Magda Stanny na dystanach C‑1 500 
i zajęła 6. miejsce oraz w C‑1 na 5000. 
Nie wystartowała natomiast w C‑2 
na 500 m, bowiem trener kadry wy‑
stawił inny duet. ls ●

prZeZ sZeGed do tokio
karoliNa Naja wywalczyŁa z koleżaNkaMi dwa Medale mISTRZOSTW ŚWIATA I DWIE KWALIfIKAcJE OLImPIJSKIE.
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Dla fanów motoryzacji szykują 

się podwójne emocje.
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s jak sparing z kadrą
WiOSNą 1981 ROku SyTua-
cja W PiłkaRSkiej RePRe-
ZeNTacji POlSki Nie Wy-
gląDała Za DOBRZe. Ba, 
ONa WygląDała całkiem 
źle. kilka mieSięcy WcZeŚ-
Niej, W eFekcie TZW. aFeRy 
Na Okęciu Z kaDRy ZOSTałO 
WyRZucONych kilku Naj-
lePSZych ZaWODNikóW: ZBi-
gNieW BONiek, WłaDySłaW 
żmuDa, jóZeF młyNaRcZyk 
i STaNiSłaW TeRlecki. PRZy-
POmNę: młyNaRcZyk STaWił 
Się NieTRZeźWy Na ZBióRkę 
PRZeD WylOTem Na mecZ 
Z malTą, a PaRu kOlegóW 
STaNęłO W jegO OBRONie. 
Z FuNkcji TReNeRa ZOSTał 
ZWOlNiONy RySZaRD kuleSZa, kTóRegO ZaSTąPił PieRW-
SZy ŚląZak Na Tym STaNOWiSku aNTONi PiechNicZek. 
a W PeRSPekTyWie NaSZą RePReZeNTację cZekały DWa 
mecZe Z DRużyNa Niemieckiej RePuBliki DemOkRaTycZ-
Nej O aWaNS Na miSTRZOSTWa ŚWiaTa.

W środę 8 kwietnia 1981 roku, na trzy tygodnie przed spot-
kaniem z NRD, reprezentacja Polski sprawdziła formę w towa-
rzyskim meczu z GKS-em Tychy. Kierownikiem reprezentacji 
od niedawna był Edward Kucowicz, wcześniej długoletni prezes 
GKS-u, więc taki wybór sparingpartnera dla kadry nie dziwił.
Na stadion przy ul. Engelsa przyszło prawie 10 tys. widzów, 
by zobaczyć w akcji czołowych polskich graczy. GKS występował 
wtedy w II lidze, był wprawdzie wiceliderem rozgrywek grupy 
wschodniej, ale wielkiej piłki – od czasu degradacji z ekstraklasy 
w 1977 roku – w Tychach brakowało.
Polska kadra zagrała w składzie: Kazimierski (mowlik) – Dziuba, 
Janas, Załężny, Rudy, buda, buncol, ciołek, Pałasz (małnowicz), 
Kusto (Kapica), Smolarek. Tyscy kibice obserwowali grę, byli co-
raz bardziej zdegustowani jej poziomem, a na koniec meczu... 
wygwizdali kadrowiczów. Spotkanie wygrali tyszanie 1:0 po golu 
Jana bielenina w 38 minucie. Dziennikarz „Trybuny Robotniczej” 
swoje sprawozdanie zatytułował „Nie mamy reprezentacji! ” i nie 
szczędził krytyki zawodnikom. „Główne mankamenty kadro-
wiczów to brak ambicji, nonszalancja i bezproduktywna gra” 
– pisał i wymieniał, że do przerwy oddali oni tylko dwa celne 
strzały, które zresztą bramkarz GKS-u Eugeniusz cebrat kapital-
nie obronił, a w drugiej połowie wcale nie było lepiej.
Trener Piechniczek, dziękując tyskim piłkarzom za poważne 
podejście do sparingu, nie ukrywał pesymizmu. – Z reprezen-
tacją jest po prostu niedobrze. Kogo by nie powołać do kadry, 
to jakoś się nie sprawdza. brakuje nam piłkarzy walczących, 
a głównie lidera, będącego w stanie pokierować zespołem, 
złożonym przecież z niezbyt doświadczonych graczy – narzekał 
na konferencji prasowej.
Kto z obecnych wówczas na stadionie widzów pomyślałby, 
że po tyskim blamażu karta się odwróci? A tak się przecież sta-
ło! Najpierw Polska pokonała dwukrotnie NRD (1:0 na Stadio-
nie Śląskim i 3:2 w Lipsku) i awansowała do finałów mistrzostw 
świata. A na hiszpańskim mundialu drużyna Piechniczka stała 
się rewelacją, sięgając po trzecie miejsce. Wygwizdani w Tychach 
Smolarek, buncol, czy Janas wkrótce mieli się stać piłkarzami 
rozpoznawalnymi na całym świecie. Oczywiście, ogromnym 
wzmocnieniem okazał się powrót do drużyny bońka, żmudy 
i młynarczyka, którym skrócono karę dyskwalifikacji.
A GKS Tychy? Niestety, sezon 1980/81 zakończył na piątym miej-
scu, tracąc 7 punktów do Gwardii Warszawa.
piotr zawadzki, tyska galeria sportu ●
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Jan Bielenin strzelił 
gola kadrowiczom.

już tylko kilka dNi 
dzieli Nas od kolejNej 
edycji Największej, 
jeśli chodzi o liczbę 
startujących, iMprezy 
sportowej w tychach. 
do zawodów, które 
odbędą się 1 wrześNia 
o godz. 10, zgŁosiŁo 
się poNad 1600 
uczestNików, a do tego 
doliczyć trzeba grupę 
dzieci i MŁodzieży, która 
rywalizować będzie 
w oddzielNych biegach.

Trzeba przyznać, że Tyski Półma‑
raton co roku organizowany jest 
z wielkim rozmachem, a liczba 
imprez towarzyszących, eventów 
i atrakcji (głównie w „miasteczku 
biegowym” przy hali MOSiR) jest 
tak duża, że tutaj każdy znajdzie coś 
dla siebie – bez względu na wiek 
i to czy startuje czy tylko kibicuje.

Jedną z tegorocznych nowości 
jest to, że podczas biegu serwo‑
wana będzie woda dostarczona 
przez Rejonowe Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Ty‑
chach w eko‑kubkach. Do wal‑
ki z plastikiem włącza się coraz 
więcej organizatorów innych im‑
prez masowych, m.in. maratonów 
w Poznaniu czy Wiedniu. Na tra‑
sie będą znajdowały się cztery 
punkty z wodą pitną (5,4 km, 
8,5 km, 12,8 km, 18,3 km). Pro‑
wadzona będzie także akcja „Bieg 
Po Nowe Życie”.

Przypomnijmy, iż Podczas 8. 
edycji Tyskiego Półmaratonu pro‑
wadzona będzie klasyfikacja ge‑
neralna biegu, klasyfikacja uczest‑
ników z obywatelstwem polskim, 
w kategoriach wiekowych (od 18 
lat), na najlepszą tyszankę i tysza‑
nina oraz osób biegnących z dzie‑
ckiem w wózku biegowym.

Obok prezentujemy mapkę 
biegu oraz informację o utrud‑
nieniach. Start i meta usytuowa‑
ne będą w tym roku na ul. Ucz‑
niowskiej, obok Mediateki i Hali 
Sportowej MOSiR. Po starcie bie‑
gacze skierują się w stronę al. Pił‑
sudskiego, dobiegną do ronda 
Paprocańskiego i po nawrocie 

wrócą na al. Piłsudskiego, potem 
ul. Jaśkowicką do ronda Żwa‑
kowskiego, ulicą Stoczniowców 
– do ronda św. Jadwigi, a przed 
rondem Sublańskim będzie na‑
wrót. Z powrotem – tą samą trasą 
ponownie dobiegną do ul. Ucz‑
niowskiej, a następnie do ul. Si‑
korskiego i skierują się w stronę 

Paprocan. Ulicą Nad Jeziorem 
dotrą do trasy wokół Jeziora Pa‑
procańskiego i po jej pokonaniu 
wrócą na ul. Sikorskiego, a po‑
tem już do mety przy Hali Spor‑
towej MOSiR.

Serdecznie zatem zapraszamy 
do kibicowania na starcie i mecie 
oraz na trasie biegu. ls ●
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półmaraton W stylu… eko
tyski bieg STAł SIę NAJWIęKSZą ImPREZą SPORTOWą W mIEŚcIE.

1 września w godzinach 9.40-13 na trasie biegu: od Hali Sportowej 
MOSiR, al. Piłsudskiego, ul. ul. Sikorskiego, Uczniowskiej, 

Jaśkowickiej, Stoczniowców, Żwakowskiej – do ronda Sublańskiego 
nastąpią utrudnia w ruchu związane z zamknięciem skrzyżowań i 

przejazdów. Organizatorzy proszą o zachowanie ostrożności.

Dla NajmłODSZych

mOSiR razem ze SPLA organizują podczas Tyskiego Półmaratonu 
biegi dla dzieci. Start i meta znajdować się będą przy hali 
Sportowej mOSiR, a start nastąpi tuż po rozpoczęciu biegu 
głównego, o godz. 10.10.
Najmłodszych biegaczy można zapisać do startu 31.08 w Gemini 
Park w godz. 10-18 oraz 1.09 przed halą mOSiR od godz. 8.45. 
Zawody rozegrane zostaną w 12 kategoriach wiekowych 
(od rocznika 2014 i młodsi do 2004), dystanse – od 100 
do 1000 m. Najlepsi otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy  
– napoje, słodycze i pamiątkowy medal za udział.
Głównym sponsorem biegów jest fiat chrysler Automobiles 
Poland. ls ●
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Aura sprzyja żeglowaniu i w ostat‑
nim czasie na Jeziorze Paprocań‑
skim  reprezentanci tyskich klu‑
bów rozegrali kilka regat.

Podczas tradycyjnych Re‑
gat Memoriałowych Francisz‑
ka Szeremeta rywalizowano w 
dwóch kategoriach ‑ indywidu‑
alnej i drużynowej. W tej pierw‑
szej stawką był Puchar Franka i 
tutaj najlepiej spisała się załoga 
Kursu Żeglarskiego, dowodzona 
przez sternika instruktora Jacka 
Strzelca. W ekipie byli szotmeni 
Michał Grabowski, Andrzej Paw‑
lak i Marcin Holewik. Na dru‑
gim miejscu uplasowała się za‑
łoga Fundacji Żeglarskiej Dar 
Śląska w składzie: sternik Sylwia 
Cieszkowska oraz Andrzej Kazi‑
mierski, Paweł Derewecki i Ewa 
Mann‑Witańska, która wyprze‑
dziła zespół Abstynenckiego Klu‑
bu Żeglarskiego Paprocany: ster‑
nik Janusz Pierzak, Janusz Dec i 
Władysław Ejankowski.

W klasyfikacji drużynowej za‑
łogi walczyły o Puchar Karola i 
trofeum to przypadło organizato‑
rom regat – FŻ Dar Śląska, który 
reprezentowały jachty „Barbór‑
ka” i „Pegaz”. Skład załogi był taki 
sam ‑ sternik Sylwia Cieszkowska 
oraz Andrzej Kazimierski, Paweł 
Derewecki i Ewa Mann‑Witań‑
ska. Na drugim miejscu uplaso‑
wał się Kurs Żeglarski, przed AKŻ 
Paprocany i SW Szkwał Tychy.

Dodajmy, iż nad bezpieczeń‑
stwem żeglarzy czuwał ratownik 
WOPR Ireneusz Budziński, a sę‑
dziowała komisja w składzie: Jerzy 
Oberski i Bolesław Żurawski. 

Puchary wręczył nestor że‑
glarstwa, komandor Zbigniew 
Kowalski.

W miniony weekend cenne 
trofea żeglarskie ‑ „Złoty Róg” 
oraz Puchar Portu Pieśni i Pracy 
zdobyła załoga FŻ Dar Śląska. W 
regatach, organizowanych przez 
KŻ Ziemowit, MOSiR i WOPR 

Tychy, płynęła ona w składzie: 
sternik Jerzy Oberski oraz Ewa 
Mann‑Witańska i Krzysztof Wró‑
bel. Na drugim miejscu uplaso‑
wała się załoga AKŻ Paprocany: 
sternik Bogdan Półtorak, Małgo‑
rzata Wajda i Andrzej Piątek, a na 
trzecim – KŻ Ziemowit: Dariusz 
Rabenda (sternik) i Agnieszka 
Rabenda.

W klasie jachtów kabinowych 
po „Mały Róg Miasta Tychy” sięg‑
nęła załoga KŻ Wyga: sternik Da‑
wid Karasiewicz, Sławomir Choj‑

nacki i Krzysztof Dobromirski, 
wyprzedzając KŻ Ziemowit: ster‑
nik Sebastian Skonieczny, Magda‑
lena Skonieczna i Zdzisław Mól 
oraz ekipę SW Szkwał: sternik Jó‑
zef Tulej i Józef Płaza.

Zawody sędziowali komandor 
Adnrzej Walczyk i Tomasz Mary‑
ok, a puchary na estradzie Festi‑
walu Portu Pieśni i Pracy wręczał 
wiceprezydent Maciej Gramatyka. 
Kolejne regaty – w sobotę, 31.08 
z okazji 20‑lecia Stowarzyszenia 
Wodniackiego Szkwał. ls ●

dwa weekendy pod żaglami.

złOty róg dLa daru ŚLąska

Kolejne regaty żeglarskie  już za tydzień o puchar SW Szkwał.
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Tyska Galeria Sportu i redakcja 
tygodnika „Twoje Tychy” za‑
praszają 12 września o godz. 18 
na kolejne spotkanie z cyklu „Ty‑
skie oblicza sportu”, tym razem 
poświęcone koszykówce w na‑
szym mieście. Bardzo liczymy 
na obecność zawodników, tre‑
nerów i działaczy, którzy od po‑
czątku lat 60. uprawiali w tyskich 
klubach (MKS Tychy, GKS Tychy, 
MOSM Tychy, Big Star i inne) tę 
wspaniałą dyscyplinę sportu. Ty‑
chy to miasto, które wychowa‑

ło wielu świetnych koszykarzy, 
także reprezentantów Polski. 
Podczas spotkania, na które za‑
praszamy oczywiście również ki‑
biców, postaramy się przybliżyć 
historię, sukcesy, ale i wpadki ty‑
skich basketbalistów…

Tradycyjnie zwracamy się 
z prośbą do Czytelników, którzy 
posiadają jakiekolwiek fotogra‑
fie lub artykuły związane z tema‑
tem, o przesłanie ich na adres: 
p.zawadzki@tgs.tychy.pl lub re‑
dakcja@twojetychy.pl. kg ●

kolejne spotkanie w TGS

tyskie OBLicza 
kOszykówki
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piknik, który inspiruje do dZiŚ
Był ROk 1900. PicaSSO, jak 
TO PicaSSO, NONSZalaNckO 
PRZechaDZał Się PO WySTa-
Wie, OD NiechceNia RZucając 
Okiem Na PReZeNTOWaNe PłóT-
Na. i Nagle STaNął jak WRyTy. 
Na ŚciaNie WiSiałO „ŚNiaDa-
Nia Na TRaWie” – OBRaZ PęDZ-
la ÉDOuaRDa maNeTa. DZiełO 
miałO WTeDy Ze 40 laT. TO Tak 
jakBy WSPółcZeSNy aRTySTa 
ZOBacZył WcZeSNy OBRaZ POP-
aRTOWy. PicaSSO ONiemiał Z Za-
chWyTu i W Taki SPOSóB ZacZę-
ła Się jegO OBSeSja.

kto to widział malować piknik
Édouard Manet namalował słynne 
„Śniadanie na trawie” w 1863 roku 
i zgłosił je na Oficjalny Salon – presti‑
żową wystawę malarstwa. Obraz przed‑
stawiał dwie kobiety, w tym jedną nagu‑
sieńką, oraz dwóch ubranych mężczyzn. 
Całe to dziwne towarzystwo wypoczy‑
wało na trawie i to o poranku. Temat 
oraz sposób jego ujęcia nie spełniał 
wymogów malarstwa akademickiego. 
W połowie XIX wieku nie było dopusz‑
czalnym malowanie realistycznych ak‑
tów. Obraz został odrzucony przez jury 
i na tym mogłaby się zakończyć jego hi‑
storia, gdyby nie to, że malarze podnieśli 
krzyk. Tego roku zdyskwalifikowano tak 
wiele prac, że artyści zażądali ich pre‑
zentacji w oddzielnym pawilonie. Dzię‑
ki temu „Śniadanie na trawie” ujrzało 
światło dzienne i zostało wystawione 
na owianym legendą Salonie Odrzu‑
conych. Obraz zgorszył tak widzów jak 
i krytyków. Obśmiewano go w wulgar‑
nych artykułach i karykaturach, a au‑

tora oskarżono o niemoralność. Jednak 
właśnie ten dziwaczny piknik wzbudził 
zachwyt impresjonistów, malarzy, któ‑
rzy postanowili sprzeciwić się mono‑
polistycznej sztuce akademickiej. Płótno 
przedstawiające nagą kobietę rozpartą 
pomiędzy dwoma mężczyznami uru‑
chomiło lawinę przewrotów w świecie 
sztuki. Lawinę, której do dziś nie da się 
zatrzymać.

Śniadanie z hukiem
Gdy działa się ta rewolucja, Pabla Picassa 
nie było jeszcze na świecie, ale jak już się 
na nim pojawił, postanowił dorzucić swo‑
je trzy grosze do „śniadaniowego” skan‑
dalu. Zainspirowany dwoma brodaczami, 
roznegliżowaną damą oraz koszykiem 
z rozrzuconą żywnością, stworzył ogrom‑
ną ilość „śniadaniowych” wariacji. Prze‑
lewał na papier wszystkie swoje szalone 
pomysły. Łącznie spod jego ręki wyszło 
150 rysunków, 27 obrazów, 3 linoryty i 18 
tekturowych modeli jako bazy dla rzeźb. 
Picasso powiedział, że chce namalować 
kobietę, którą będzie można powąchać, 
dotknąć, usłyszeć jej głos. To brał z Ma‑
neta. Niestety, wciąż czuł, że magnetyzm 
i siła spojrzenia nagiej modelki wymy‑
kają się jego wizji. Już miał się poddać, 
ale tuż przed porzuceniem serii wrócił 
do niej jeszcze raz i maluje scenę gwał‑
tu. Wszędzie są genitalia, splątane ciała, 
kłębowisko bezkształtnej masy ludzkich 
członków, oszczędny chłód kolorów – 
błękit, zieleń i biel. Wszystko kończy się 
z hukiem. Czy powinniśmy być zdziwie‑
ni, zaskoczeni, zniesmaczeni? Ależ skąd 
– wszak to Picasso. U niego każdy – na‑
wet najznośniejszy temat – ma charakter 
pastiszu.

W świecie popkultury
Motyw tego najsłynniejszego malarskie‑
go pikniku wykorzystywany jest w sztu‑
ce do dziś. Przykładem może być współ‑
czesny popartowy artysta Alain Jacquet. 
Najpierw ustawił modeli 
wzorując się na „Śniadaniu 
na trawie”, a potem zrobił im 
zdjęcie. No koniec odtworzył 
scenę na płótnie techniką 
drukarską. Obrabiał zdjęcie 
aż do przesady. Powiększał 
fotografię do chwili, aż sta‑
ła się zestawem kropek. Jeśli 
się podejdzie za blisko nic się 
nie widzi, a z daleka widać 
całość, ale nieostro. Tym sa‑
mym Jacquet bawi się z nami, 
drażni, nie pozwala nam 
przyjrzeć się obrazowi.

Z kolei w latach 80. 
za sprawą punkowej kapeli 
Bow Wow Wow obraz wkro‑
czył do kultury masowej. 
Menadżer chciał nadać roz‑
głos pierwszemu albumowi 
zespołu i zlecił przygotowa‑
nie sesji fotograficznej a’la 
„Śniadania na trawie”. Tym 
razem też nie obyło się bez 
skandalu. Wokalistka, któ‑
ra pozowała do „Śniada‑
nia”, miała wówczas 14 lat. 
O sprawie dowiedziała się 
jej matka i zażądała zwro‑
tu wszystkich fotografii. 
W sprawę wmieszała się 
policja, ale zdjęcia wycie‑
kły do prasy, a finalnie i tak 
trafiły na okładkę. Tak oto 
w post punkowym świecie 

udało się wzbudzić sensację motywem 
zaczerpniętym z dziewiętnastowiecz‑
nego obrazu.

Manet inspirował, inspiruje i bę‑
dzie inspirował. Dziś wszędzie moż‑

na natknąć się na karykatury i prze‑
róbki jego „Śniadania”. Ludzie ciągle 
próbują wytłumaczyć sobie ten nie‑
wytłumaczalny obraz.
agNieszka kijas ●

dawnO teMu w sztuce (163)

paNNa 23.viii – 22.iX
Przed Tobą nowa, ciekawa propozycja. Szef 
docenia Twoje zaangażowanie. Podejmiesz nowe 
wyzwanie?

waga 23.iX – 23.X
Irytacja niedługo minie. musisz jedynie zrobić 
bilans zysków i strat. Wsparcia szukaj u osoby 
spod znaku Lwa.

skorpioN 24.X – 21.Xi
Trudności związane z nowymi obowiązkami 
mogą wywołać u ciebie zbytnią nerwowość. 
Znajdź więcej czasu na sen.

strzelec 22.Xi – 21.Xii
Wreszcie wyjaśni się pewna kwestia, która 
martwiła cię od ostatnich kilku tygodni. Teraz 
czas na relaks.

koziorożec 22.Xii – 19.i
może to dobry moment na rozpoczęcie nowego 
rozdziału w życiu? Perspektywa jest wyjątkowo 
kusząca...

wodNik 20.i – 18.ii
Przyda się Twoja stanowczość. musisz jasno 
wyznaczyć cele i określić poziom zaangażowania 
współpracowników.

ryby 19.ii – 20.iii
chwilowa niedyspozycja zdrowotna może 
pokrzyżować Twoje plany na nadchodzące dni. 
czas wypocząć.

baraN 21.iii – 20.iv
To będą bardzo udane dni, zwłaszcza w sprawach 
natury sercowej. ukochana osoba szykuje ci miłą 
niespodziankę.

byk 21.iv – 21.v
Dawno już nie czułeś w sobie tyle pozytywnej 
energii. Dobrze ją wykorzystaj, pamiętaj, szkoda 
czasu na lenistwo!

bliźNięta 22.v – 20.vi
Poszukaj wsparcia u Wodnika. On będzie wiedział, 
jak rozwiązać Twój problem. Nie martw się 
na zapas.

rak 21.vi – 22.vii
To powinien być spokojny i w miarę udany 
tydzień. Wykorzystaj go i znajdź trochę czasu 
tylko dla siebie.

lew 23.vii – 22.viii
Trudności w nawiązaniu pozytywnej relacji 
z jednym ze współpracowników mogą kosztować 
cię sporo nerwów...

hOrOskOp

krzyŻówka z hasłeM sudOku

Król Stefan,
oblegał Psków
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Saudyjskiej Pies
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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 613:
SZaNTy W PaPROcaNach. 

Manet inspirował, inspiruje i będzie inspirował. Przeróbki jego 
„Śniadania na trawie” mają często charakter pastiszu.
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