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Remont dłuższy ale większy 
Modernizacja położnictwa i neonatologii w szpitalu 
Megrez przedłuży się o kilka miesięcy.

pierwsze dni drugiej wojny 
Druga część opowieści o wybuchu największego 
konfliktu XX wieku.

Rekordowy bieg w tropikach
Ponad 1600 osób w gigantycznym skwarze  
rywalizowało na trasie Tyskiego Półmaratonu.3 7  19

bezpŁatny 
tyski 
tygodnik
Miejski

nr 36/615

prawie 14 tysięcy tyskich uczniów i uczennic rozpoczęło 2 września nowy rok szkolny.
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Była susza, ale jest 
też plon
Dożynki miejskie – tra-
dycyjne podziękowanie 
Bogu za błogosławień-
stwo i plony oraz po-
dziękowanie rolnikom 
za ich pracę – odbyły 
się w tym roku w War-
togłowcu, jednej z rolni-
czych dzielnic miasta. – 
Miasto Tychy powstało 
na gruntach rolniczych, 
o tym zawsze musimy 
pamiętać – mówił pod-
czas uroczystości wice-
prezydent Tychów Ma-
ciej Gramatyka.
 stR. 5
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punkt w CHl
W miniony weekend tyszanie roz-
poczęli drugą przygodę z Hoke-
jową Ligą Mistrzów. W obu me-
czach – z Djurgardens Sztokholm 
i Adlerem Mannheim – przegra-
li, jednak ostatecznie wywalczy-
li punkt, ulegając po bardzo do-
brym spotkaniu niemieckiemu 
zespołowi w dogrywce. stR. 18
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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

◆ Na tOROWiSku PRZy Sta-
cji PkP tychy-ŻWakóW do-
szło 27.08 do tragicznego w skut-
kach zdarzenia. Pociąg InterCity 
śmiertelnie potrącił 37-letniego 
mężczyznę. Prokuratura pro-
wadzi czynności mające usta-
lić czy nie doszło do przestęp-
stwa namowy do targnięcia się 
na życie.
– Wykluczyliśmy typowy wypa-
dek komunikacyjny – powiedzia-
ła Monika Stalmach, prokurator 
rejonowy w Tychach. – Z zeznań 
świadków wynika, iż mężczy-
zna znajdował się na poboczu, 
na którym pozostawił plecak. 
Wyczekał moment, kiedy pociąg 
nadjeżdżał i rzucił się na tory. 
Sekcja zwłok potwierdziła, iż 
przyczyną zgonu były obrażenia 
powstałe na skutek wypadku, ale 

zlecone zostały dodatkowe bada-
nia, w tym toksykologiczne.

◆ 28.08 Na ul. tiSchNe-
Ra 19-letNi kieROWca vW 
gOlfa, wykonując manewr 
skrętu w lewo, nie ustąpił pierw-
szeństwa przejazdu motocykli-
ście. W wyniku zdarzenia 62-let-
ni kierujący jednośladem doznał 
otwartego złamania ręki, a po-
dróżująca volkswagenem pasa-
żerka rany ciętej barku. Poszko-
dowani trafili do szpitala.
Dzień później na ul. Żwakow-
skiej osobowy renault zderzył 
się z motocyklem kawasaki. 
Dwie osoby podróżujące mo-
tocyklem (kobieta i mężczyzna 
w wieku ok. 25 lat) trafiły pod 
opiekę ratowników medycznych. 
Policjanci wstępnie ustalili, iż 

winną zdarzenia była kierująca 
osobowym renault. Włączając 
się do ruchu z pobliskiego par-
kingu wymusiła pierwszeństwo 
na kierowcy motocykla, który 
bezskutecznie próbował unik-
nąć zderzenia. Kierującej samo-
chodem nic się nie stało.

◆ Na ul. gROta ROWeckie-
gO, 26.08 tyScy POlicjaN-

ci ZatRZymali DO kONtRO-
li kieRującegO fiatem. 
45-letni mieszkaniec Katowic 
był pijany. Badanie jego stanu 
trzeźwości wykazało ponad 
2 promile alkoholu w organi-
zmie. Ponadto mężczyzna nie 
miał prawa jazdy – miał wyda-
ny przez sąd zakaz prowadze-
nia pojazdów. Grozi mu do 5 lat 
więzienia. ls ●

Wśród literatek znajdą się Mał-
gorzata Lisińska, Agnieszka Ki-
jas, Magdalena Kulus oraz Sława 
Sibiga. Będzie to świetna okazja 
do porozmawiania z paniami o ich 
twórczości, inspiracjach czy choć-
by do zdobycia autografu. Nie za-
braknie również stoisk z książkami 
i artykułami szkolnymi.

– Wyprawka szkolna zawsze 
wiąże się ze sporymi wydatkami. 
Naszym kiermaszem chcemy 
zachęcić ludzi do sprzedaży 
niepotrzebnych już podręczników. 
Nowe potrafią sporo kosztować, 
a dzięki drugiemu obiegowi 
możemy lepiej wykorzystać 
szkolny budżet. Zapraszamy 
wszystkich miłośników literatury 
z egzemplarzami niepotrzebnych 
książek. Kiermasz przeznaczony 

jest dla każdego czytelnika 
i chcemy w Tyskich Halach 
Targowych stworzyć przestrzeń, 
gdzie każdy mól książkowy 
będzie mógł odświeżyć swoją 
biblioteczkę, a dzięki zaproszonym 
gościom wziąć udział w ciekawej 
dyskusji – zapewnia Karolina 
Chemicz-Pałys organizatorka 
kiermaszu, która wszystkich 
zainteresowanych prosi o kontakt 
(reklama@srodmiescie.tychy.pl 
lub tel. 512 048 016).

W trakcie trwania imprezy, 
w sobotę 7 września od 9.30 
do 12.30 na wszystkie dzieci 
tego dnia będzie czekać darmo-
wa wata cukrowa, a do zakupio-
nych artykułów szkolnych orga-
nizator doda atrakcyjne gratisy. 
Mn ●

kondolencje

W minonym tygodniu doszło do dwóch wypadków 
z udziałem motocyklistów, m.in. na ul Tischnera.
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książki w hali
w najbliższą sobotę w tyskich halach taRgowych 
ODbęDZIE SIę SPOTKANIE Z TySKIMI PISARKAMI PODcZAS 
KIERMASZu KSIążEK.

Jednym z gości będzie Agnieszka Kijas, autora m.in 
opracowania „Vincent van Gogh. Człowiek i artysta”
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wojewódzki szpital 
specjalistyczny 
w tychach liczy sobie 
już pRawie póŁ wieku. 
budowa RuszyŁa 
pod koniec lat 60-
tych. w 1971 Roku, 
pRzyjętyM za początek 
dziaŁalności szpitala, 
tRafili tu pieRwsi 
pacjenci, na któRych 
czekaŁy już wyposażone 
oddziaŁy i zatRudniona 
kadRa Medyczna.

„Wojewódzki” ma w swojej histo-
rii zarówno lata świetności, kiedy 
uznawany był za najlepszy szpi-
tal w województwie, jak i gorsze 
chwile. Kiedy w 2011 roku dług 
szpitala osiągnął poziom 60 mi-
lionów złotych, jego właściciel 
– zarząd Województwa Śląskie-
go, żeby lecznicy ostatecznie nie 
zlikwidować, wygasił istniejący 
szpital i powołał nowy podmiot. 
Zarząd nad nim objęła należą-
ca do marszałka spółka Megrez. 
I tak od 2012 roku pisze się naj-
nowszy rozdział historii tyskiego 
szpitala. Ważną w nim datą jest 
rok 2014, kiedy mniejszościowe 
udziały w spółce objęło miasto 
Tychy oraz Powiat Bieruńsko-Lę-
dziński, a także 2017 rok, kiedy 
Tychy odkupiły udziały i nieru-
chomości od marszałka stając się 
jedynym praktycznie właścicielem. 
Ostanie 7 lat, gdy tyskim szpitalem 
zarządza Megrez to wiele inwesty-
cji, remontów i prac moderniza-
cyjnych, które przeprowadzane 

są z myślą o pacjentach. Środki 
na modernizacje w lwiej części 
pochodzą z budżetu miasta.

inwestycja za inwestycją
– Patrząc na blisko 50-letnią hi-
storię szpitala, ostatnie 7 lat ist-
nienia spółki Megrez to czas 
intensywnego rozwoju i wielu 
zmian – ocenia Mariola Szulc, 
prezes spółki Megrez zarządzają-
cej szpitalem. – Zrealizowaliśmy 
kilka dużych inwestycji, takich 
jak modernizacja pomieszczeń 
na potrzeby Nocnej i Świątecznej 
Opieki oraz poradni specjalistycz-
nych, remont Izby Przyjęć, kom-
pleksową modernizację Zakładu 
Badań Laboratoryjnych i Mikro-
biologicznych, przebudowę od-
cinka położniczego na potrzeby 
systemu rooming-in, moderni-
zację Oddziału Okulistycznego, 
utworzenie Zakładu Diagnosty-
ki Obrazowej w nowym miejscu 
i z dodatkowymi pracowniami. 
Dodatkowo miasto remontuje 
obecnie parkingi wokół szpitala. 
Jesteśmy też w trakcie najwięk-
szej w historii spółki inwestycji 
– remontu oddziałów: Gineko-
logiczno-Położniczego i Neona-
tologicznego, które zdaniem wie-
lu pacjentów są naszą wizytówką 
i stanowią jedne z najważniej-
szych komórek szpitala. Zwłasz-
cza dla przyszłych mam z Tychów 
i wielu miast województwa, któ-
re wybierają właśnie nasz szpital, 
by urodzić tu swoje dzieci.

Jak informuje prezes Mariola 
Szulc, w części położniczej po-

wstaną dwuosobowe sale w tzw. 
systemie rooming-in dla matek 
z dziećmi, takie same, jakie ist-
nieją już na wyremontowanym 
odcinku. To europejski standard 
i taki ma obowiązywać na całym 
oddziale. Przy każdym pokoju 
będzie także łazienka. Na Trak-
cie Porodowym istniejące obec-

nie boksy zastąpią znacznie bar-
dziej intymne i przytulne salki 
porodowe. Powstanie też osob-
ne pomieszczenie dla ojców ocze-
kujących na przyjście na świat 
swojego dziecka.

Nie mniejsza rewolucja czeka 
neonatologię, której układ archi-
tektoniczny pochodzi jeszcze z lat 
70. Powstanie całkiem nowa orga-
nizacja sal i inny układ pomiesz-
czeń z dużą salą do intensywnej 
terapii noworodków, która pomie-
ści 8 stanowisk i 2 fotele do kan-
gurowania. Z kolei pozostałe sale 
będą mniejsze, 2-3 łóżeczkowe. 
To najlepsze rozwiązanie zarów-
no ze względu na dobro pacjen-
tów, jak i komfort pracy persone-
lu. Na oddziałach ma się pojawić 
również nowy sprzęt podnoszą-
cy jakość opieki nad pacjentka-
mi i dziećmi.

szersza od zakładanej 
modernizacja – dlaczego?
Prace modernizacyjne, oszacowa-
ne na ponad 16 milionów złotych, 
i ze względu na rozległy zakres 
podzielone na dwa etapy, mia-
ły zostać wykonane do grudnia 
przyszłego roku. Dziś wiadomo 
już, że potrwają o ponad pół roku 
dłużej. Oddział Neonatologiczny 
po generalnym remoncie zostanie 
otwarty we wrześniu 2020 roku, 
a ginekologia w maju 2021.

Zmianę terminu wymusiły 
nieprzewidziane okoliczności. 
Okazało się bowiem, że podczas 
rozpoczętych prac w murach pół-
wiecznego budynku „wojewódz-
kiego” znaleziono azbest – mate-
riał powszechnie wykorzystywany 
w budownictwie w latach 60., gdy 

powstał szpital, a dziś sukcesyw-
nie usuwany. Z azbestu wybudo-
wane są osiedla mieszkaniowe, 
szpitale, urzędy, a nawet szko-
ły, wszystko zgodnie z zasadami 
według których wtedy się budo-
wało.

– Zarząd szpitala został za-
skoczony odkryciem pracowni-
ków budowlanych podwójnie. 
Po pierwsze dlatego, że spółka 
przejęła szpital wraz z niepełną 
dokumentacją techniczną i mimo 
starań zarządu nie udało się jej 
odnaleźć. Po wtóre, podczas 
wcześniejszych prac moderniza-
cyjnych w części leczniczej szpi-
tala, na przykład w laboratorium 
czy Izbie Przyjęć, mimo bardzo 
szerokiego zakresu robót, azbe-
stu nie znaleziono. Dopiero teraz 
okazało się, że o ile we wspomnia-
nej części leczniczej szpitala nie 
użyto go do budowy, to w bloku 
łóżkowym, gdzie mieszczą się od-
działy, już tak.

Od razu po odkryciu azbestu 
wstrzymane zostały prace. Za-
rząd szpitala niezwłocznie zle-
cił też wyspecjalizowanej pra-
cowni badań środowiskowych 
wykonanie pomiarów, które wy-
kazały, że na terenie szpitala nie 
zostały przekroczone obowiązu-
jące normy i osoby przebywające 
w nim mogą czuć się bezpiecznie 
– mówi prezes Mariola Szulc.

Zgodnie z obowiązującym 
w Polsce prawem szpital ma czas 
do 2032 roku żeby usunąć azbest 
ze swojego terenu. Przy przy-
chylności i finansowym wspar-
ciu władz miasta podjęta została 
jednak decyzja o jak najszybszym 
jego usunięciu z budynku szpi-

tala, tak by po zakończonym re-
moncie oddziału, za kilka lat nie 
musieć rozpoczynać kolejnych 
prac remontowych.

miasto tychy pomogło
– Ze względów ekonomicznych 
i bezpieczeństwa postanowiliśmy 
od razu wykonać te prace – wy-
jaśnia prezes M. Szulc – Wiąże się 
to co prawda z większymi kosz-
tami i przedłużeniem inwestycji, 
ale wykonamy dzięki temu znacz-
nie większy od zakładanego pier-
wotnie zakres niezbędnych prac 
i uporamy się z azbestem, co i tak 
czekałoby nas w najbliższych la-
tach. Jesteśmy już po przetargu, 
który wyłonił firmę wyspecjalizo-
waną w usuwaniu azbestu, a pra-
ce ruszają w połowie września. 
Prowadzone będą w bezpiecz-
nej formule, a azbest wynoszony 
będzie z budynku po zewnętrz-
nej, specjalnie zbudowanej i za-
bezpieczonej klatce schodowej. 
Cały azbest z budynku zostanie 
usunięty do kwietnia 2021 roku. 
Należy podkreślić, że bardzo waż-
ną rolę odegrały władze miasta, 
które po otrzymaniu informacji 
o naszym odkryciu zdecydowa-
ły się przeznaczyć dodatkowe 
środki, by jak najszybciej zrea-
lizować działania w ramach jed-
nego, kompleksowego remontu 
oddziału. W związku z zaistnia-
łą sytuacją prosimy pacjentki 
o wyrozumiałość i cierpliwość 
oraz przepraszamy za dodatkowe 
niedogodności, a prezydentowi 
i radzie miasta Tychów dziękuje-
my za szybką pomoc w rozwiąza-
niu problemu – kończy Mariola 
Szulc. Rs ●

remont dłuższy ale większy 
są dodatkowe Miliony NA KOMfORT I bEZPIEcZEńSTWO PAcJENTóW SZPITALA MEGREZ.
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w klasach pieRwszych 
naukę Rozpocznie: 
w podstawówkach 
1185 uczniów 
(w 62 oddziaŁach), 
w szkoŁach 
ponadpodstawowych 
2221 uczniów (w 82 
oddziaŁach), w tyM 1052 
absolwentów 
giMnazjów oRaz 1168 
absolwentów szkóŁ 
podstawowych.

Łącznie do szkół podstawowych 
będzie uczęszczać w tym roku 
9313 uczniów, a do ponadpod-
stawowych – 4423.

w nowej szkole
Oficjalna miejska inauguracja roku 
szkolnego odbyła się w tym roku 
w nowo otwieranej Szkole Podsta-
wowej nr 21. – Cieszę się, że mogę 
państwa powitać jako świeżo upie-
czony gospodarz w murach nowej, 
a w zasadzie starej szkoły, SP nr 21 
– mówił dyrektor Andrzej Rafa 
podczas uroczystości, w której 
uczestniczyli przedstawiciele władz 
miasta: zastępca prezydenta Maciej 
Gramatyka i przewodnicząca rady 
miasta Barbara Konieczna, a także 
dyrektorzy wielu tyskich szkół, dy-
rektor Miejskiego Centrum Oświa-
ty Dorota Gnacik, przedstawiciel 
Kuratorium Oświaty i Związku Na-
uczycielstwa Polskiego. Oczywiście 
najliczniej przybyli rodzice dzieci, 
które tego dnia stały się uczniami 
nowo otwartej szkoły. To one były 
gośćmi najważniejszymi.

– Do naszej szkoły będzie 
uczęszczać 177 uczniów, którzy 
będą uczyć się w 9 oddziałach – 
mówił Andrzej Rafa. – Zatrudnio-
nych mamy 22 nauczycieli. Mamy 
do dyspozycji dobrze wyposażo-
ne pracownie. Czekamy jeszcze 
na dostawę pomocy dydaktycz-
nych. Natomiast to, co już mamy 
zgromadzone, zrobiło na rodzicach 
naprawdę duże wrażenie. Stwo-
rzyliśmy bardzo dobre warunki 
do pracy dla państwa dzieci.

Uroczystego aktu pasowania 
pierwszoklasistów na uczniów do-

konali wiceprezydent Maciej Gra-
matyka i przewodnicząca Barba-
ra Konieczna. Maciej Gramatyka 
pogratulował dyrektorowi spraw-
nego przeprowadzenia remontu 
i przygotowania szkoły na przy-
jęcie uczniów.

Był też oczywiście program 
artystyczny, przygotowany przez 
wychowanków tyskiego MDK 
nr 1. Zespół Volare wykonał utwór 
„Za wolność”, co było akcentem 
przypominającym, że początek 
roku szkolnego to także roczni-
ca wybuchu II wojny światowej. 
Krótkim występem popisali się też 
sami pierwszoklasiści.

na sportowo
Tyskie szkoły witały nowy rok 
szkolny w różny sposób. Najbar-
dziej oryginalnie zrobił to chyba 
Zespół Szkół nr 1. Inauguracja 
miała miejsce na stadionie miej-
skim, gdzie rozegrano „mecz 
otwarcia”, a obok pierwszego 
dzwonka zabrzmiał też pierw-
szy gwizdek. Wszystko dlatego, 
że od września ZS nr 1 we współ-
pracy z GKS Tychy uruchomił kla-
sy mistrzostwa sportowego, o spe-
cjalności piłka nożna chłopców.

– Otwarliśmy dwie takie klasy, 
jedną w roczniku po szkole pod-
stawowej i jedną po gimnazjum 
– mówi dyrektor szkoły Grażyna 
Jurek. – I te klasy rozegrały mecz 
między sobą.

Mimo sportowego charakteru 
inauguracji również na stadionie 
nie zabrakło akcentów związa-
nych z rocznicą wybuchu II wojny 
światowej – uczniowie wysłucha-
li montażu słowno-muzycznego. 
Następnie wraz ze swoimi wycho-
wawcami udali się na mszę świętą 
i na spotkania w klasach.

Sportowe akcenty podczas roz-
poczęcia roku szkolnego były też 
w szkole Podstawowej nr 24 im. 
Himalaistów Polskich. Patroni 
pojawili się tam we własnych oso-
bach. Gośćmi byli Janusz Majer, 
Adam Bielecki i Marek Chmielar-
ski. Uczniowie mieli okazję wziąć 
udział w grze terenowej razem 
z nimi. sylwia witMan ●

kolejarze znowu w ławkach
Tradycyjnie na rozpoczęcie roku 
szkolnego w Niepublicznym 
Technikum Kolejowym rozdzwo-
nił się dzwonek udostępniony 
przez zaprzyjaźnionego ze szkołą 
ks. proboszcza Piotra Szołtysika. 
W tym roku naukę w szkole im. 
kpt. Jana Rybczyńskiego i załogi 
pociągu „Groźny” rozpoczęło bli-
sko 80 uczniów w tym dwie klasy 
pierwsze.

Na uroczystości pojawili się 
liczni przedstawiciele kolejowych 
spółek i instytucji, m.in. Franci-
szek Kostrzewa (prezes PKP Car-
go), Romuald Wilk (dyrektor PKP 
Cargo Serwis), Karol Trzoński 
(Przewodniczącego Państwowej 
Komisji Badania Wypadków Ko-
lejowych na Śląsku) czy Andrzej 
Kowol (prezes spółki Śródmie-
ście). Honory rozpoczęcia roku 
szkolnego pełnił Maciej Grama-
tyka (z-ca prezydenta Tychów), 
który jako pierwszy uderzył 
w szkolny dzwonek. – Ze swojego 
doświadczenia wiem, że szkolne 
lata pamięta się przez całe życie. 
Właśnie teraz nawiązujecie zna-
jomości, które będziecie pielęg-
nować jeszcze długo po tym, jak 
opuścicie te szkolne mury. To jest 
też czas kiedy poznajecie samych 
siebie, zaczynacie pracować nad 
swoimi wadami i rozwijać zale-
ty. Tego właśnie wam najbardziej 
życzę, abyście zawsze byli świa-
domi nad czym jeszcze musicie 
pracować. Stopnie też są oczywi-
ście ważne, i życzę wam jak naj-
wyższych, ale to nie one dają pra-
cę, a umiejętności i kompetencje, 
zaś te, właśnie tutaj i właśnie teraz, 
macie szanse nabyć. Pamiętajcie, 
żeby je dobrze wykorzystać – mó-
wił Maciej Gramatyka.

Niepubliczne Technikum 
Kolejowe, którego od począt-
ku dyrektorką jest Ludmiła Ło-
giewa-Fierla, rozpoczęło swoją 
działalność w 2016 r. i kształ-
ci uczniów w zawodach tech-
nik elektroenergetyk, technik 
automatyk sterowania ruchem, 
technik transportu kolejowego 
oraz technik budownictwa ko-

lejowego. – Rokrocznie zaufa-
niem obdarza nas coraz więcej 
uczniów. Na co dzień współpra-
cujemy z takimi potentatami jak 
PKP Cargo, Polskie Linie Kolejo-
we czy Koleje Śląskie, co pozwala 
naszym absolwentom lepiej od-
naleźć się na rynku pracy. A ten 
jest niezwykle chłonny, bo bra-
kuje młodych kolejarzy. Nasza 

placówka stara się tę lukę wypeł-
nić – mówiła dyrektor szkoły.

Uczniowie, którzy podjęli na-
ukę są z oferty szkoły zadowoleni. 
– Jest to raczej trudny kierunek, 
ale przez to przynosi mi sporo sa-
tysfakcji. Swoją przyszłość wiążę 
z budową dróg i mostów kolejo-
wych, dlatego zdecydowałam się 
na NTK. Dodatkowo po skończe-

niu szkoły mogę starać się o tytuł 
tormistrza, co jest dla mnie do-
datkowym atutem – wspomniała 
Weronika Ziółkowska, uczennica 
i członek delegacji szkoły, która 
w dzień rozpoczęcia roku szkol-
nego wystawiła sztandar pod wyr-
skim pomnikiem Pamięci Żołnie-
rzy Września 1939. 
kaMil peszat ●

Pierwszy dzwonek 
i Pierwszy gwizdek
2 wRześnia uczniowie wRócili po wakacjach do szkolnych Ławek. W ROKu SZKOLNyM 2019/2020 DO TySKIch SZKół ucZęSZcZAć bęDZIE łącZNIE 13736 ucZNIóW, Z cZEGO Aż 
3406 ucZNIóW TO PIERWSZOKLASIŚcI. 

W akcie przyjmowania pierwszoklasistów w szeregi szkolnej braci w SP 21 wzięli udział: 
przewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna i wiceprezydent Maciej Gramatyka.

Wiceprezydent Maciej Gramatyka miał w poniedziałek mnóstwo pracy. Po inauguracji roku 
szkolnego w SP 21 spotkał się z młodzieżą Niepublicznego Technikum Kolejowego.
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To już postanowione. W Ty-
chach w przyszłym roku ruszy 
budowa drugiego lodowiska, 
które powstanie na wysoko-
ści parkingu Wodnego Parku. 
Oprócz tego na terenie parku 
wodnego powstanie kolejny 
basen zewnętrzny (, powięk-
szona zostanie także strefa sau-
nowa m.in. o saunę zewnętrzną 
na 120 osób. W lokalnych me-
diach pojawiły się informacje, 
że dodatkowy odkryty basen 
przy Wodnym Parku Tychy po-
wstanie zamiast planowanego 
kąpieliska na os. A. Jest to plot-
ka, która nie potwierdziła się 
u źródła.

– Od dawna myśleliśmy o bu-
dowie drugiej tafli. Stadion Zimo-
wy ma takie obłożenie, że łyżwia-
rze i hokeiści korzystają z niego 
od wczesnego ranka do późnych 
godzin nocnych. Szukaliśmy od-
powiedniej lokalizacji i zdecy-
dowaliśmy o stworzeniu układu 
dipolowego tzn. wykorzysta-
nia synergii chłodu (lodowisko) 
i ciepła (basen), pozwoli nam 
to osiągnąć maksymalny efekt 
energetyczny. Co się tyczy otwar-
tego basenu nie przekreśla on po-
dobnej inwestycji na os. A. Plany 
budowy takiego obiektu wciąż są 
aktualne – mówi prezydent Ty-
chów Andrzej Dziuba.

Zadanie to powierzono Regio-
nalnemu Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej, jednak póki 
co jest za wcześnie na szczegóły 
takie jak koszty i terminy. – Pro-
dukujemy za dużo ciepła i energii. 
W okresie roku od uruchomienia 
produkcji energii z biogazu wy-
tworzono 6,4 GWh energii elek-
trycznej, co pozwoliłoby zasilić 
10-tysięczne miasto. Do wypro-
dukowania takiej ilości energii 
w elektrowni węglowej potrzeba 
29 wagonów węgla. Teraz tę do-
datkową energię wykorzystamy 
w nowych obiektach – mówi Zbi-
gniew Gieleciak prezes RCGW.

kaMil peszat ●

będzie drugie lodowisko i kolejny basen zewnętrzny.

RekReaCyjne CentRum miasta

Ta pusta przestrzeń między parkingiem a lasem w przyszłym roku zostanie zagospodarowana pod nowe lodowisko. 
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dożynki Miejskie 
– tRadycyjne 
podziękowanie bogu 
za bŁogosŁawieństwo 
i plony oRaz 
podziękowanie 
RolnikoM za ich pRacę 
– odbyŁy się w tyM Roku 
w waRtogŁowcu, jednej 
z Rolniczych dzielnic 
Miasta. – Miasto tychy 
powstaŁo na gRuntach 
Rolniczych, o tyM 
zawsze MusiMy paMiętać 
– MówiŁ podczas 
uRoczystości 
wicepRezydent tychów 
Maciej gRaMatyka.

Miejskie obchody święta plonów 
odbyły się tradycyjnie w pierw-
szą niedzielę września. Tym ra-
zem był to pierwszy dzień no-
wego miesiąca. O godzinie 11 
w kościele pw. Józefa Robotnika 
w Wartogłowcu rozpoczęła się 
msza święta w intencji rolni-
ków – w pięknej oprawie, z ko-
roną dożynkową i wykonanymi 
przez miejscowych gospodarzy 
dekoracjami. Dekorację ze sło-
my – wielkie figury i ozdoby 
– ustawiono też wzdłuż drogi, 
którą po mszy świętej dożyn-
kowy korowód przeszedł na ul. 
Cmentarną, na plac przy Szkole 
Podstawowej nr 8. Tam odby-
ła się dalsza część uroczystości: 
przekazanie chleba prezydento-
wi miasta – reprezentowanemu 
przez zastępcę ds. społecznych 
Macieja Gramatykę. Wszyscy ze-

brani zostali poczęstowani chle-
bem symbolizującym tegoroczne 
zbiory.

Maciej Gramatyka dzięko-
wał rolnikom za pracę i zbio-
ry. – Zdaję sobie sprawę z tego, 
że to nie jest łatwa praca, to jest 
forma służby – mówił. – Tutaj nie 
ma urlopu, nie ma wypoczynku, 
Państwo pracujecie cały rok, każ-
dego dnia i najczęściej nie macie 
zastępstwa.

Wiceprezydent przypomniał, 
że w Tychach jest około 700 rolni-

ków, z czego 200 tzw. aktywnych, 
dla których gospodarstwo stanowi 
główne źródło utrzymania. Wie-
lu z nich było obecnych na pod-
czas obchodów święta. Na czele 
ze starostami dożynek, Grażyną 
i Ireneuszem Bielasami.

– Jesteśmy małymi rolnikami, 
mamy ośmiohektarowe gospodar-
stwo, ale w tym roku to nam przy-
padła rola starostów – mówił Ire-
neusz Bielas. – Uprawiamy zboża, 
kukurydzę, ziemniaki, marchew. 
Niedawno zakończyliśmy ho-

dowlę bydła, a ruszyliśmy z ho-
dowlą drobiu; gęsi, kaczki, kury, 
indyki. Wszystkiego po kilkaset 
sztuk. Ale podstawowa działal-
ność to uprawa kukurydzy.

Jak rolnicy poradzili so-
bie z tegoroczną suszą? – Plo-
ny są osłabione – przyznaje Ire-

neusz Bielas. – Ale są, więc nie 
ma co narzekać. Możemy świę-
tować Dożynki.

– My dzisiaj mamy szczęś-
cie, cieszymy się dobrobytem 
i nie mamy problemów z dostę-
pem do żywności. Ale w histo-
rii one były i to nie tak dawno 
temu. Ważne jest żebyśmy o tym 
pamiętali, szczególnie w ta-
kim dniu, dziękując rolnikom 
za to że mamy co jeść – mówił 
wiceprezydent Gramatyka. Przy-
pomniał też słowa ks. probosz-
cza Antoniego Owczarka, któ-
ry podczas mszy świętej mówił 
o współczesnym marnotrawie-
niu żywności. – Dziś tak często 
zapominamy o tym, że dobro-
byt nie jest nam dany raz na za-
wsze, że są miejsca, gdzie ludzie 
nie mają co jeść.

Po południu, od godziny 15 
rozpoczęła się część artystyczna 
i rozrywkowa. Większość zebra-
nych chowała się przed palącym 
słońcem pod przygotowanymi 
przez organizatorów namiotami, 
ale energetycznie grający zespół 
Arkadia Band mimo upału po-
derwał wielu obecnych do tańca. 
Był akcent ekologiczny – stano-
wisko programu „Działaj z im-
PETem! ”, na którym najmłodsi 
mogli przy dobrej zabawie na-
uczyć się więcej o segregowaniu 

i przetwarzaniu tworzyw sztucz-
nych – głównie plastikowych 
butelek typu PET. Były też ani-
macje dla dzieci, występ grupy 
kabaretowej, zabawa taneczna, 
oraz stoiska, na których można 
było spróbować swojskich wy-
pieków.

O tym, że rolnik w tych czasach 
też może mieć różne pomysły 
na biznes, przekonywała Joanna 
Drob z Jaroszowic, która serwo-
wała własne wypieki, ze swojskich 
– pochodzących z jej fermy – jaj. 
Szczególnym powodzeniem cie-
szyły się fantazyjnie udekorowa-
ne i przygotowywane na miejscu 
bezy. – Sama prowadzę gospo-
darstwo, mam fermę kur, około 
2500 sztuk i z tego się utrzymuję 
– mówiła. – Rozprowadzam jajka 
do „swojskich” sklepów na tere-
nie Tychów, współpracuję z pie-
karniami i gastronomią. Sama 
również piekę ciasta na zamó-
wienie. To jest możliwe, odkąd 
prawo zmieniło się w ten spo-
sób, że pozwala rolnikom legal-
nie przetwarzać swoje produkty. 
Jest ciężko, nie mam urlopu, a cia-
sta piekę w nocy, ale daje mi to sa-
tysfakcję.

Organizatorami Miejskich Do-
żynek byli Miejskie Centrum Kul-
tury i Zarząd Osiedla Wartogło-
wiec. sylwia witMan ●

była susza, ale jest też Plon 
w waRtogŁowcu odbyŁy się Miejskie dożynki. ŚWIęTOWALI NIE TyLKO ROLNIcy. 

Gospodarz dożynek, wiceprezydent Maciej Gramatyka z przewodniczącą RM Barbarą Konieczną, 
księdzem dziekanem Januszem Lasokiem i starostami tegorocznego święta plonów.

Joanna Drob serwowała uczestnikom dożynek m.in. bezy własnej produkcji.

Zespół Arkadia Band mimo upału rozruszał dożynkowych gości.
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reklama

policja nadal notuje 
Rażące pRzypadki 
blokowania dRóg 
pożaRowych. MiMo 
podejMowania 
Różnych dziaŁań 
i kaMpanii, zagRożenia 
MandateM kaRnyM 
w wysokości do 500 zŁ, 
a także odholowanieM 
pojazdu, nie wszyscy 
kieRowcy stosują się 
do pRzepisów.

Od jakiegoś czasu policja prowadzi 
akcję „Nie odbieraj sobie i innym 
szansy na ratunek”. W jej organi-
zację włączyli się także funkcjona-
riusze Państwowej Straży Pożarnej, 
Straży Miejskiej, pracownicy Urzę-
du Miasta Tychy, administratorzy 
wielu nieruchomości oraz przedsta-
wiciele spółdzielni mieszkaniowych. 
Przygotowano ulotki i plakaty.

– W ramach kampanii „Dziel-
nicowy bliżej nas” policjan-
ci rozmawiają z mieszkańca-
mi o problemach związanych 
z bezpieczeństwem w miejscu za-
mieszkania – stwierdziła Barba-
ra Kołodziejczyk, rzecznik KMP 
w Tychach. – Jednym z najważ-
niejszych jest blokowanie przez 
pojazdy dróg pożarowych i do-
jazdowych. Wszyscy kierowcy 
muszą zdawać sobie sprawę, iż 
drogi te mają umożliwić dojazd 
służbom ratowniczym i podjęcie 
działań ratujących życie, zdrowie 
i mienie. Zastawiając drogę do-
jazdową czy pożarową możemy 
odebrać sobie, swojej rodzinie 
czy innym mieszkańcom szan-
sę na ratunek. Jednym z przy-
kładów jest blokowanie drogi 
pożarowej na ul. Dmowskiego 
w Tychach, a podobne działania 
nasi funkcjonariusze przepro-

wadzili wraz ze strażą miejską 
na osiedlu M. Stwierdzili kilka 
nieprawidłowo zaparkowanych 
pojazdów i w związku z popełnio-
nym wykroczeniem sporządzili 
dwa wnioski o ukaranie do sądu. 
Dwa pojazdy zostały odholowa-
ne na koszt właścicieli. Trzeba pa-
miętać, iż służby ratownicze wy-
korzystują większe samochody 
i potrzebują wolnego pasa ruchu 
o szerokości minimum 4 m.

Jak informuje rzecznik tyskiej 
policji, wszelkie uwagi i spostrze-
żenia dotyczące także tego prob-
lemu można zgłaszać pod nume-
rami telefonów dzielnicowych lub 
na adres ich poczty elektronicz-
nej znajdujących się na stronie 
internetowe. Wykorzystać moż-
na do tego celu również aplika-
cję „Moja Komenda” lub Krajową 
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
ls ●

puMptRack i niewielka 
góRka saneczkowa 
w MakoŁowcu są 
już pRawie gotowe, 
a pRzykŁad ten 
pokazuje, że waRto 
wykoRzystać każdą 
Możliwość, 
by pozyskać śRodki 
na Realizację ważnego 
dla Mieszkańców 
pRzedsięwzięcia.

W ubiegłym roku, w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Lokalni He-
rosi”, organizowanej przez firmę 
handlową Eurocash, można było 
starać się o jeden ze 100 grantów 
o wartości od 10 do 100 tys. zł 
na realizację pomysłu inicjaty-

wy społecznej. Do akcji przystą-
pił tyski market „Lewiatan” oraz 
Stowarzyszenie „Przyjazny Mąko-
łowiec”. Zwrócono się do miesz-
kańców o nadsyłane propozycji, 
a kiedy wybrano pumptrack i gór-
kę saneczkową, rozpoczęło się 
głosowanie na projekt o nazwie 
„Z Mąkogórki na pazurki”.

Dzięki dużemu zaangażowa-
niu mieszkańców dzielnicy oraz 
klientów i pracowników sklepu 
„Lewiatan” głosów było tyle, 
że pomysł zdobył grant, zaj-
mując piąte miejsce wśród po-
nad dwustu w kategorii do 50 
tys. złotych. Miasto przekaza-
ło teren – ok. 400 m kwadra-
towych – i można było ruszyć 
z pracami...

Pumptrack (podobny do tego, 
który jest na terenie parku Suble) 
wybudowano przy orliku i boi-
sku wielofunkcyjnym w sąsiedz-
twie placu zabaw i siłowni ple-
nerowej. Jak się dowiedzieliśmy, 
już wkrótce nowy obiekt prze-
kazany zostanie najmłodszym 
mieszkańcom dzielnicy. Dru-
gi etap projektu zakłada zago-
spodarowanie terenu – ustawio-
ne zostaną zacienione ławeczki 
dla korzystających ze wszystkich 
obiektów sportowych w sąsiedz-
twie. Przy ul. Gilów powstał 
sportowo-rekreacyjny obiekt, 
który na pewno i stanie się ulu-
bionym miejscem wypoczynku 
mieszkańców dzielnicy. ls ●

PumPtraCk i górka
na MąkoŁowcu pRzy boisku i placu zabaw POWSTAJą KOLEJNE ATRAKcJE.

drogi Pożarowe Pod nadzorem
nie odbieRaj innyM szansy NA RATuNEK
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tydzień teMu 
opublikowaliśMy 
pieRwszą część tekstu 
daMiana fieRli, 
opisującego ostatnie 
dni pRzed wybucheM 
ii wojny światowej. 
dziś kolejna część, 
obejMująca wydaRzenia 
wRześnia 1939 Roku 
na śląsku.

dzień pierwszy
Niemieckie uderzenie na Śląsk 
w 1939 roku przeprowadzone było 
w trzech głównych kierunkach. 
Od południa na Rybnik, Cieszyn 
i Beskid, od zachodu na Kobiór, 
Tychy i Mikołów i od północnego 
zachodu na Katowice i Chorzów. 
Odcinek środkowy, od Kobióra 
po Mikołów, był dla dowództwa 
niemieckiego szczególnie ważny. 
Spodziewano się tutaj dość nikłej 
obrony wojsk polskich, więc uwa-
żano, że VIII Korpus Armijny ge-
nerała Ernsta Buscha nie będzie 
miał większych problemów, aby 
wedrzeć się w rejonie Tychów 
w głąb pozycji polskich, oddzie-
lając polską 6. dywizję piechoty, 
operującą w rejonie Pszczyny, 
od Obszaru Warownego „Śląsk” 
– dość dobrze ufortyfikowanego 
i obsadzonego jednostkami woj-
ska, wspieranymi przez oddziały 
powstańców śląskich. Uderzenie 
generała Buscha miało otworzyć 
jednostkom niemieckim drogę 
na Oświęcim i Kraków i pozwo-
liłoby również na okrążenie grupy 
Operacyjnej „Bielsko” na połu-
dniu i Grupy Operacyjnej „Śląsk” 
na północy województwa.

Niemiecka 8. dywizja piecho-
ty gen. Kocha-Erpacha i 28. dy-
wizja piechoty gen. von Obstfel-
dera już w pierwszych minutach 
wojny uderzyły z dużym impe-
tem na pozycje polskie w rejonie 
Kobióra i Mikołowa. W pierw-
szej fazie zmagań Niemcom uda-
ło się nawet szybko zająć Gostyń 
i podejść pod Wyry, gdy znie-
nacka strona polska rozpoczęła 
kontratak. Obrońcy tego odcin-
ka zostali wzmocnieni oddziała-
mi podpułkownika Adamczyka 
i wycofującymi się polskimi żoł-
nierzami z Rybnika i Żor. Na polu 
walki zjawili się mjr Mażew-
ski i mjr Kwiatkowski ze swoimi 

oddziałami oraz kapitan Stranz 
z baterią artylerii. Popołudnio-
we natarcie niemieckich wojsk 
pancernych zostało z powodze-
niem odparte, a artyleria Stranza 
unieszkodliwiła siedem niemie-
ckich czołgów. Dowódca Grupy 
Operacyjnej „Śląsk” gen. Jagmin
-Sadowski, w celu wzmocnienia 
obrony odcinka Kobiór – Żwa-
ków – Wyry, skierował w rejon 
walk 54. Pociąg Pancerny „Groź-
ny”, który doprowadził do zupeł-
nego załamania się niemieckiego 
ataku. Około godziny 12 w połu-
dnie „Groźny” wycofał się do Ty-
chów, zabierając z pola walki ran-
nych żołnierzy.

Cała siła niemieckiego uderze-
nia skupia się teraz na próbie opa-
nowania wzgórza nr 341, zwane-
go Sośnią Górą i na walkach pod 
Mokrym, by ponownie uderzyć 
w rejonie Żwakowa i Wyr o go-
dzinie 17.00, a najcięższe wal-
ki miały miejsce w rejonie rzeki 
Gostynki. Aby wesprzeć działa-
nia pociągu „Groźny”, dowódz-
two polskie kieruje do Tychów 
większość 23. dywizji piecho-
ty, która stacza walkę z niemie-
ckimi dywersantami w centrum 

miasta i zajmuje pozycje na linii 
Kobiór – Tychy i wspólnie z po-
ciągiem pancernym zatrzymuje 
niemieckie wojska. Wieczorem 
walki ustały, ale nikt nie miał wąt-
pliwości, że następnego dnia doj-
dzie pod Tychami i Mikołowem 
do decydującego dla losów Ślą-
ska starcia.

dzień drugi
Sytuacja w drugim dniu wojny 
wyraźnie pokazała, iż środkowy 
odcinek polskiej obrony Śląska 
jest – z punktu widzenia działań 
strategicznych – najważniejszy. 
Wojsko Polskie przegrywało bi-
twę graniczną. Jednostki znaj-
dowały się w odwrocie zarówno 
na południu, jak i na północy wo-
jewództwa. Zarządzenie odwrotu 
pod Kobiórem, Wyrami i Miko-
łowem doprowadziłoby do zupeł-
nej katastrofy. Żołnierze i część 
ludności cywilnej musieli mieć 
czas na dotarcie w rejon rzeki 
Wisły. Przecięcie województwa 
na pół w tym rejonie nie mogło 
wchodzić w rachubę. Tymczasem 
w rejonie Jajost, Bojszów i Cheł-
mu Śląskiego niemiecki 31. pułk 
pancerny i 13. pułk strzelców 

próbowały wejść na tyły polskich 
jednostek broniących dostępu 
do Tychów i Mikołowa. Boha-
terska postawa mjr Jana Ciołko-
sza i jego żołnierzy nie pozwoliła 
na zajęcie Bojszów aż do późnych 
godzin wieczornych.

Aby uniemożliwić spraw-
ne wycofanie polskich jedno-
stek i zamknąć znaczną ich część 
w okrążeniu, do walk o Żwaków 
i Wyry Niemcy rzucili swoją naj-
lepszą jednostkę, jaką dyspono-
wali w tym rejonie. Atak miał 
przeprowadzić 49. pułk piechoty 
„Niebieskie Lwy”, zwany również 
„Niebieskimi Orłami spod Mau-
beuge”. Dowodził nim pułkownik 
Friedrich-Wilhelm von Rothkirch 
und Pathen, doświadczony i bez-
względny oficer. Uderzenie nie-
mieckie jest tak silne, że III ba-
talion 73. pułku piechoty zostaje 
zmuszony do odwrotu. Z pomo-
cą wojskom polskim po raz ko-
lejny przychodzi pociąg pancer-
ny „Groźny” wsparty tym razem 
jednostkami 75. pułku piechoty. 
Kursując na trasie Kobiór – Tychy 
„Groźny” skutecznie ostrzeliwu-
je niemiecką 28. dywizję piecho-
ty, zadając jej ciężkie straty w Le-

sie Wyrskim. O godzinie 10.00 
Polacy przeszli do kontruderze-
nia siłami I batalionu 73. pułku 
piechoty wzmocnionego tyskim 
oddziałem powstańczym Jana 
Barona i oddziałem samoobro-
ny Jana Duka. Rozgorzała bitwa 
o Żwaków. Przy pomocy pociągu 
pancernego próbowano wysadzić 
desant tuż przy pozycjach obron-
nych Niemców. Pomimo nieuda-
nej próby, Niemcy ponieśli bardzo 
duże straty w zabitych i rannych, 
szczególnie w jednostce „Niebie-
skich Lwów”. W tym samym czasie 
na odcinku mikołowskim niemie-
cka 28. dywizja piechoty wypiera 
z Wyr batalion Obrony Narodowej 
„Zawiercie” i zajmuje tzw. Kolonię 
Wojewódzką w Mikołowie.

O godzinie 15.00 rozpoczął się 
polski kontratak. W rejonie Mi-
kołowa prowadzili go por. Stefan 
Dębski i por. Jan Drewicz wspie-
rani tankietkami 52. samodziel-
nej kompanii czołgów. W rejonie 
Tychów kluczową rolę odgrywał 
ogień dział „Groźnego”. Żwaków 
odbito z rąk niemieckich około 
godziny 16.30. Niemców wyparto 
również z Mikołowa, a po zaciętej 
walce wręcz, również z Wyr o go-
dzinie 18.30. Wśród wielu pole-
głych żołnierzy i powstańców 
z oddziałów ochotniczych zna-
leźli się ppłk Władysław Kiełba-
sa, który osobiście stał na czele 
atakujących oddziałów polskich, 
oraz dowódca pociągu „Groźny” 
kpt. Jan Rybczyński. Walki w Go-
styni, Wyrach i Żwakowie były 
tak zacięte, że można je śmiało 
porównać z obroną Węgierskiej 
Górki. Straty po obu stronach do-
chodziły w niektórych jednost-
kach do 50% stanów osobowych. 
Na polu bitwy Niemcy pozosta-
wili 166 poległych żołnierzy i 2 
oficerów. Liczba rannych Niem-
ców nie jest znana, ale zakłada się, 
że przekroczyła 200 osób, z cze-
go w szpitalach zmarło kolejnych 
dwóch żołnierzy Wehrmach-
tu. Do polskiej niewoli trafiło 
18 żołnierzy. Straty strony pol-
skiej to 150 zabitych i ponad 380 
rannych. Pociąg pancerny został 
uszkodzony i wycofał się na stację 
kolejową w Mysłowicach.

Duże straty i sytuacja na fron-
cie wskazywały już na konieczność 
opuszczenia pozycji obronnych 

w Tychach, Wyrach i Mikołowie. 
Wojsko Polskie wycofywało się 
z Tarnowskich Gór i Piekar Ślą-
skich. Armia „Kraków” zagrożo-
na była okrążeniem, co skłoniło 
dowództwo do wydania rozkazu 
odwrotu w całym województwie 
śląskim. Ludność cywilna uznała 
decyzję o opuszczeniu Śląska przez 
Wojsko Polskie za niezrozumiałą. 
Pozycje zwalniane przez żołnierzy 
często zajmowali powstańcy, har-
cerze, policjanci i kolejarze. De-
cyzje władz o ewakuowaniu kole-
ją z Paprocan, Żwakowa, Tychów, 
Wilkowyj, Urbanowic i Mąkołow-
ca jedynie urzędników państwo-
wych i tzw. napływowej ludności 
cywilnej wzmogły wśród miejsco-
wych Ślązaków poczucie porzuce-
nia i podziału na Polaków lepszych 
i gorszych.

„tannenberg” – zbrodnie 
i represje niemieckie
Informacje o postępowaniu 
wojsk niemieckich, bojówek SA 
i Freikorpsu Ebbinghaus wobec 
powstańców, harcerzy, działa-
czy społecznych i kolejarzy były 
przerażające. W ramach operacji 
„Tannenberg” Niemcy w bestialski 
sposób mordowali kobiety, dzieci 
i starców podejrzanych o propol-
ską działalność w okresie między-
wojennym. Wczesnym rankiem 
3 września, w Jaśkowicach Ślą-
skich pod Orzeszem rozstrzelano 
18 byłych powstańców śląskich. 
Represjom poddano mieszkań-
ców Kobióra, Jaroszowic, Tychów, 
Paprocan i Lędzin. Mordowano 
uchodźców z Wyr, Gostyni i Ła-
zisk. W mordowaniu Ślązaków 
przez regularne jednostki Weh-
rmachtu czynny udział brały od-
działy tzw. Straży Obywatelskiej 
(Ortswehr) i Volksbundu. Szcze-
gólnie złą sławą na tym terenie 
okrył się mieszkający w Tychach 
Niemiec Paul Latusek, który 
w pierwszych dniach wojny czyn-
nie wspierał niemieckie akcje dy-
wersyjne, a w dniach 3 i 4 wrześ-
nia brał udział w aresztowaniach 
i egzekucjach na terenie Tychów, 
za co został nagrodzony funkcją 
tyskiego komendanta policji już 
5 września.

8 października 1939 roku spe-
cjalnym dekretem Adolf Hit-
ler wcielił polski Śląsk, Zagłębie 
Dąbrowskie i część Małopolski 
z Oświęcimiem do III Rzeszy 
jako rejencję katowicką Prowin-
cji Śląskiej. W roku 1941 rejen-
cję przekształcono w Prowincję 
Górnośląską. Wydawałoby się, 
że po zakończeniu pięcioletniej 
okupacji w styczniu 1945 roku 
czas mieszkańców Śląska się od-
mieni. Jednakże stało się zupełnie 
inaczej. Ale to już inna historia... 
daMian fieRla ●

autor jest historykiem, 
autorem książek o tematyce 

historycznej, m.in. „Śląsk 1939”.

Pierwsze dni drugiej wojny
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.

Oddział 73. pułku piechoty z ciężkimi karabinami maszynowymi wz. 30 Browning kalibru 7,92 używanymi 
głównie w polskich fortyfikacjach na granicy polsko-niemieckiej, a także w polskich czołgach Vickers E oraz 

7TP (archiwum prywatne Arkadiusz Domińca – Muzeum Śląskiego Września 1939 roku w Tychach).

Odpoczynek żołnierzy 73. pułku piechoty podczas manewrów wojskowych na Śląsku pod koniec lat trzydziestych 
(archiwum prywatne Arkadiusza Domińca – Muzeum Śląskiego Września 1939 roku w Tychach).

Oddziały niemieckie przekraczające zniszczony przez polskich 
saperów most na Wiśle w Skoczowie (archiwum prywatne Krzysztofa 

Neściora – Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie).
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Cmentarz 
zaProjektowany
cMentaRze poŁożone pRzy kościele POD WEZWANIEM ŚW. MARII MAGDALENy NIE 
były WySTARcZAJącE JAK NA POTRZEby WyRASTAJącEGO ObOK MIASTA. ZAPLANOWANO 
WIęc buDOWę NOWych NEKROPOLI. 

w niepRzekRaczającej 
dwóch kiloMetRów 
odlegŁości od Rynku, 
ale poza MiejscaMi 
pRzeznaczonyMi 
pod najbaRdziej 
intensywną zabudowę, 
na teRenach Rolnych 
wsi waRtogŁowiec, 
zaŁożono pieRwszy 
nowy cMentaRz 
koMunalny.

Nowa inwestycja zajęła dość 
duży obszar, bo wynoszą-
cy prawie 60 hektarów. Po-
mysł na jej rozplanowanie zo-
stał opracowany przez Hannę 
Adamczewską i Marka Nikle-
wicza oraz inżynier ogrodnik 
H. Okołowiczową. Zaplanowa-
li oni założenie oparte o dwie 
główne aleje wychodzące spod 
domu przedpogrzebowego. Po-
łowę terenu przeznaczyli pod 
zieleń, połowę na pochówki. 
Całość podzielili na 32 pola, 
na których można było zmieś-
cić nawet kilkaset mogił. Ca-
łość ogrodzono prefabryko-
wanym parkanem wykonanym 
według projektu Marka Dzie-
końskiego. Ogrodzenie to, skła-
dające się z wygiętych płyt, jest 
do dziś jednym z najbardziej 
oryginalnych pomysłów tego 
projektanta.

Najważniejszym obiektem 
na cmentarzu był zaprojek-
towany przez Marka Niklewi-
cza zespół budynków, na któ-
re składały się wspomniany 
dom przedpogrzebowy, kost-
nica, sala sekcji, sala żałobni-
ków, pokój administracji oraz 
budynek mieszkalny dozorcy. 
W pierwotnych planach miały 
jeszcze znajdować się tu garaże 
oraz warsztat, jednak zamia-
ry te zostały znacząco okrojo-

ne. Wśród tego zespołu swoją 
kubaturą i wyglądem wyróż-
niał się dom przedpogrzebo-
wy, który dzisiaj nazywamy 
kaplicą. Jest to obiekt niezwy-
kły. Na ścianach ma żelbeto-
we, ażurowe płyty, które two-
rzą wyjątkowy wzór, tworzący 
we wnętrzu ciekawy efekt wi-
zualny. Przenikające przez 
przeszklone otwory światło 
tworzy nastrój odpowiedni dla 
odbywających się we wnętrzu 
ceremonii.

Jednym z elementów całego 
cmentarza były także projekty 
nagrobków. Architekci chcieli, 
aby były zunifikowane. Uwa-
żali, że mogło to przyczynić 
się do utrzymania jednolite-
go wyrazu plastycznego nowej 
nekropoli. Dlatego też zor-
ganizowano konkurs na pro-
jekt nagrobków. Konkurs wy-
grał Marek Dziekoński, który 
zaproponował formy prefa-
brykowane złożone z położo-
nych na ziemi płyt oraz jedno- 
lub dwustronnie wydrążonych 
sześcianów. Z kolei Kazimierz 
Wejchert opracował propozy-
cję, w której chciał zagospo-
darować całe pole cmentarza, 
traktując je jako większą ca-
łość, którą chciał obsadzić gę-
stą i niską zielenią. Kolejny 
pomysł zaprezentował także 
Henryk Drzewiecki.

Pomysł na tak dalece posu-
niętą unifikację wszystkich na-
grobków na jednym cmentarzu 
wydaje nam się dzisiaj chybio-
ny, wówczas także wzbudził 
burzliwą dyskusję. Takie ry-
gorystyczne narzucanie form 
nagrobków uważano za zbyt 
daleko posunięte i przyspa-
rzające obawy o „koszarowe” 
traktowanie zmarłych. Z dru-
giej strony zaś organizatorzy 

konkursu mieli nadzieję, że: 
„troska o nowocześnie roz-
wiązany cmentarz okaże się 
silniejsza niż dążenie do sta-
rego przebrzmiałego modelu 
cmentarza”.

Pomimo tego cmentarz 
na Wartogłowcu można uznać 
za jedno z ciekawszych rozwią-
zań tego typu terenu. Komplek-
sowe myślenie od lokalizacji, 
przez założenie urbanistycz-
ne, kształt budynków i zie-
leni, aż po formę nagrobków 
jest wyjątkowy w skali nie tyl-
ko regionu, ale i kraju. Dodat-
kowo podkreśla to fakt, że jest 
to cmentarz komunalny, a nie 
wojskowy, powstały po II woj-
nie światowej, a zatem jego 
użytkowanie rządzi się trochę 
innymi prawami.

Nekropolia ta była bardzo 
potrzebną inwestycją rozbu-
dowującego się miasta. Hanna 
Adamczewska na łamach cza-
sopisma „Architektura” na-
pisał o nim: „W końcu 1963 
roku odbył się pierwszy po-
grzeb na nowym cmentarzu 
komunalnym. Nie było uroczy-
stego otwarcia, wstęgi i prze-
mówień, nie było planowanej 
przez ZBOWiD uroczystości 
uczczenia na cmentarzu sym-
bolicznego grobu poległych 
bojowników o wolność i demo-
krację. Ale kiedy o ceremonii 
powiedziała stara mieszkan-
ka Tychów, Ślązaczka, że był 
to „paniusiu piękny pogrzeb 
na Wartogłowcu, był auto-
bus czarny z siodełkami, jaz-
da spod kościoła do nowego 
domu jak kaplicy i że dało się 
do płaczu, tak to piękne było” 
– sądzić można, że odbyło się 
coś więcej niż objęcie obiektu 
inwestycyjnego w użytkowa-
nie”. anna syska ●

Dom przedpogrzebowy na cmentarzu w dzielnicy Wartogłowiec 
ok. 1963 roku. Fot. ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.

miasto na waRsztaCie (38)

swojej pasji 
zdecydowaŁ się 
oddać tyszanin, 
kaMil janko 22-letni 
student autoMatyki 
i Robotyki, elektRoniki 
i telekoMunikacji, 
infoRMatyki 
na politechnice 
śląskiej. jego konikieM 
staŁy się filMy, 
gŁównie aniMacje z... 
klocków lego, jednak 
nie tylko.

Filmami, jako takimi, Kamil 
zaczął interesować się w wieku 
mniej więcej 12 lat. W tamtym 
okresie przeglądając treści do-
stępne w internecie, natknął się 
również na animacje wykonane 
z klocków lego. Zainspirowało 
go to do tego stopnia, że zdecy-
dował się zająć produkcją włas-
nych obrazów. Początki były 
ciężkie, jak sam autor przyzna-
je, nie spodziewał się, że będzie 
to aż tak trudne. Na czym jednak 
polega ta trudność?

Animacje lego wykonuje się 
techniką stop motion, czyli ani-
macji poklatkowej. To bardzo 
czasochłonny proces, polegający 
na połączeniu klatek będących 
zdjęciami. Do każdej klatki ani-
mator nieznacznie przekształ-
ca obiekty, zmienia położenie 
itp. Kamil w swojej animacji 
na każdą sekundę wyświetlane-
go obrazu wykonuje 24 zdjęcia, 
co przy produkcji trwającej oko-
ło 10 minut daje liczbę nawet 
15.000 zdjęć! Samo wykonanie 
tak dużej ilości fotografii stano-
wi ogromne wyzwanie, a wspo-
mnieć należy również o efektach 
komputerowych i specjalnych 
technikach stosowanych do wy-
kreowania efektu skakania czy 
latania postaci.

Prowadzony przez Kamila 
w serwisie YouTube kanał Me-
gaSpaceFighter posiada obec-
nie 32 tysiące subskrybentów, 
a jego filmy zostały łącznie od-
tworzone ponad 11 milionów 
razy. Jego najpopularniejszym 
projektem jest animacja „Tar-
get Earth” wyświetlona ponad 
2 miliony razy. Za swoją pracę 
Kamil był wielokrotnie wyróż-
niany. Sama wyżej wymienio-
na animacja otrzymała łącznie 
około 20 nominacji i nagród. 
W roku 2018 Kamil został no-
minowany do konkursu jako je-
den z najlepszych twórców pol-
skiego YouTube.

Praca Kamila nie zamyka się 
jedynie w internecie. W swoim 
dorobku posiada również peł-
noprawne filmowe produkcje 
krótkometrażowe. Z ważniej-
szych warto wspomnieć o swoi-
stym prekursorze „dużych” pro-
jektów jakim bez wątpienia jest 
film „Cofnąć czas na Karskiego” 
upubliczniony w roku 2016. Za-
angażowanie w produkcję całej 
ekipy, występy aktorów teatral-
nych i około tydzień dni zdję-
ciowych zaowocowało wieloma 
różnymi nagrodami festiwalo-
wymi, film odbił się także nie-
małym echem w ogólnopolskich 
mediach. Miano najambitniej-
szego projektu przypada jed-

nak filmowi „Red Dream” czyli 
produkcji zrealizowanej w ra-
mach konkursu Project Mars 
Competition organizowanego 
przez NASA i SciArt Exchange. 
Film ten stał się kolejnym kro-
kiem milowym w karierze Ka-
mila. Zaangażowani zostali już 
nie tylko aktorzy teatralni, ale 
i filmowi m.in. Weronika Wa-
chowska, Joanna Rucińska czy 
Kanadyjczyk Joel Pomeroy, 
a większość scenografii budo-
wana była ręcznie od podstaw. 
Sam film zrealizowany został 
w całości po angielsku. Obejrza-
ny i oceniony m.in. przez reży-
sera „Star Wars Rogue One” Ga-
retha Edwardsa został finalistą 
konkursu. Ekipa Kamila dosta-
ła się do tego grona jako jedna 
z 24 na 150 startujących i jako 
jedyna z Polski.

Kamil Janko pracuje obec-
nie nad kolejnymi animacjami, 
preferuje je ze względu na mi-
kroskale. Ogranicza się w ten 
sposób koszty, co za tym idzie 
mniejszym nakładem można 
osiągnąć imponujące artystycz-
nie efekty. Swoją przyszłość 
wiąże z przemysłem filmowym. 
Ma za sobą wymianę studen-
cką z Bradford gdzie dorywczo 
pracował na planie filmowym, 
poznając ten zawód od kuchni. 
aRkadiusz ogRabisz ●

zabawy 
z kloCkami
każdy posiada jakąś pasję, NIE KAżDy JEDNAK MA TyLE SZcZęŚcIA, żEby MóGł 
ROZWIJAć Ją ZAWODOWO.

Przy produkcji „Red Dream” wykorzystywany był profesjonalny sprzęt filmowy.

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

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

− sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garażu nr 5 położonego 
w Tychach przy ul. Begonii wraz z udziałem 0,0040 części gruntu, oznaczonego jako 
działki nr 3525/25, 3523/25 i 3970/33 o pow. 10 732 m2

− sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garażu nr 1 położonego 
w Tychach przy al. Bielskiej wraz z udziałem 0,1436 części gruntu, oznaczonego jako 
działka nr 3940/70 o pow. 281 m2

komunikat

ar
c. 
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reklama

Prezydent Miasta Tychy
3 września 2019 r.

OGŁOSZENIE
o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, 
rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (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 społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 
2081 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 0150/XXV/556/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką gostynką oraz granicami administra-
cyjnymi miasta Tychy, zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy 
ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – 
etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 września 2019 r. do 
8 października 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 
dniu 3 października 2019 r. w siedzibie Urzędu, I piętro, sala 101 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 22 października 2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzyn-
ki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym.
zgodnie z art. 17 pkt 12 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozpatrzenie 
uwag przez Prezydenta Miasta Tychy wniesionych do projektu planu miejscowego oraz progno-
zy oddziaływania na środowisko, nastąpi w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy, w ter-
minie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które zostanie opubliko-
wane 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 
dostępny będzie również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Mia-
sta Tychy (zakładka: zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne 
» 2019 wrzesień).
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej za-
kładce w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale Planowania 
Przestrzennego i Urbanistyki.

z up. PrezyDeNTa MIaSTa
zastępca Prezydenta ds. gospodarki Przestrzennej 

/-/mgr Igor Śmietański

Prezydent Miasta Tychy
3 września 2019 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
1. Przedmiot konsultacji

Drugie wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz 
granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I  w zakresie części projektu planu 
miejscowego oznaczonych na rysunku projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko.

2. zasięg konsultacji
Ogólnomiejski

3. Formy konsultacji
Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.):
1) wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego:
2) dyskusja publiczna (spotkanie otwarte) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 

planu miejscowego,
3) możliwość składania uwag na piśmie z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki 

organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do Prezydenta 
Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, ePUAP: /UMTychy/skrytka .
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym albo podpisem osobistym.

4. Termin rozpoczęcia konsultacji
10 września 2019 r.

5. czas trwania konsultacji (od 10 września 2019 r. do 22 października 2019 r.) 
1) okres wyłożenia do publicznego wglądu od 10 września 2019 r. do 8 października 

2019 r.,
− w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy przy 

Al. Niepodległości 49 (VII piętro, pokój 701) w godzinach pracy urzędu,
− na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy 

(zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne » 
wrzesień 2019)

2) dyskusja publiczna w dniu 3 października 2019 r. w siedzibie Urzędu, I piętro, sala 101, 
o godzinie 17:00.,

3) termin składania uwag do dnia 22 października 2019 r.
6. Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje

Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 
43-100 Tychy – VII piętro, pokój 701, e-mail: urbanistyka@umtychy.pl , tel. 32 776 3701 / 
3704.

z up. PrezyDeNTa MIaSTa
zastępca Prezydenta ds. gospodarki Przestrzennej 

/-/ mgr Igor Śmietański

komunikaty

festiwal disco 
polo&dance już 
po Raz tRzeci odbyŁ się 
w tychach. w tyM Roku 
gwiazdą wieczoRu byŁ 
niekwestionowany 
kRól tego gatunku 
zenek MaRtyniuk wRaz 
z zespoŁeM akcent.

Niestety zaraz po otwarciu bram 
stadionu nad festiwalem zebrały 
się czarne chmury. I to dosłow-
nie, bowiem w tym czasie nad 
Tychami przeszła burza gradowa, 
która najwidoczniej wystraszyła 
publiczność. Na tyskim Stadionie 
Miejskim zameldowało się 5581 
fanów, czyli o połowę mniej niż 
podczas poprzedniej edycji.

niemalejąca popularność
Prócz wspomnianego Zen-

ka zagrały takie tuzy jak 
Long&Junior, Afterparty, M.I.G. 
czy robiący zawrotną karierę 
na discopolowych listach prze-
bojów Miły Pan. Można kręcić 
nosem nad wartością literacką 
śpiewanych tekstów czy prosty-
mi aranżacjami, ale w tej prosto-
cie tkwi niesamowita siła komer-
cyjna. „Przez twe oczy zielone” 
Martyniuka aktualnie wyświet-
lono ponad 170 mln na YouTu-
be, zeszłoroczna gwiazda Sła-
womir przebił 200 mln, M.I.G. 
dobija do 100 mln. Dla porów-
nania „Autobiografia” Perfec-
tu, piastująca pierwsze miejsce 
na Polskim Topie Wszech Cza-

sów radiowej Trójki, dorobiła się 
zaledwie 23 mln wyświetleń, zaś 
artyści pokroju Niemena, Gre-
chuty, Obywatela G.C. czy Dże-
mu rzadko przebijają 10 mln. 
Fraza „disco polo” w naszym 
kraju jest częściej wyszukiwana 
w Google niż „rock”, „pop” czy 
„muzyka klasyczna”. Co te dane 
pokazują? Że disco polo ma się 
dobrze na polskim rynku, nic nie 
wskazuje na to, aby ta sytuacja 
się wkrótce zmieniła, a festiwal 

Pod gradem disCo Polo
poMiMo Mniejszej fRekwencji ZAbAWA PODcZAS 3. EDycJI  fESTIWALu DIScO POLO&DANcE byłA RóWNIE hucZNA cO ROK TEMu.

Zenek Martyniuk prezentował niezwykle bogatą choreografię. Prawie tak 
rozbudowaną jak skala jego głosu, która zadziwia naukowców.
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5 wRześnia, czwartek
godz. 10 i 17 – SZTuKA X MuZy – projekcja 
filmu „Green book” (MbP – Mediateka, al. Pił‑
sudskiego 16)
godz. 17 – „TO JEST SZTuKA! ”: „Migotliwe 
światło. Sztuka impresjonizmu” – prelekcja dla 
seniorów (Pasaż Kultury Andromeda, pl. ba‑
czyńskiego)

6 wRześnia, piątek
godz. 12 – NARODOWE cZyTANIE z Toma‑
szem Stockingerem (MbP – Mediateka, al. Pił‑
sudskiego 16)
godz. 18 – TuRy KuLTuRy: spotkanie z Tomaszem 
Stockingerem (MbP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – POZDROWIENIA Z cZułOWA 
– wernisaż wystawy pamiątek i eksponatów 
związanych z dzielnicą Tychów (Muzeum Miej‑
skie – Stary Magistrat, pl. Wolności 1)
godz. 19 – MONIuSZKO 200 – koncert orkie‑
stry AuKSO i solistów w cyklu Aukso Modern 
(Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

7 wRześnia, sobota
godz. 12 – bAJKOTEKA: projekcja filmu dla 
dzieci „Mia i biały Lew” (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 15.30 – ROcK NA PLAży – kolejna edy‑
cja festiwalu rockowego z udziałem m.in. ze‑
społów Luxtorpeda, cree i Dżem (Dzika Plaża, 
Paprocany ul. Nad Jeziorem)

8 wRześnia, niedziela
godz. 15 – GIGANcI DLA ŚWIETLIKOWA – 
charytatywny mecz piłkarski z udziałem zna‑
nych artystów i gwiazd sportu (Stadion Miejski, 
ul. Edukacji 7)
godz. 17 – TEATR KONESERA: „Kalina” – mo‑
nodram muzyczny Anny Mierzwy z Teatru No‑
wego w Poznaniu (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

6 wRześnia: godz. 18 – tuRy 
kultuRy: spotkanie z toMaszeM 
stockingeReM, Mediateka

ar
c.

Miejskie centRuM 
kultuRy zapRasza 
w sobotę (7 wRześnia) 
na 6. już edycję 
Rocka na plaży. fani 
gitaRowych Riffów 
tRadycyjnie spotkają 
się na dzikiej plaży 
papRocany, któRa 
zMieni się w pRawdziwie 
Rockowe Miasteczko.

Tegoroczna edycja będzie koncer-
tem jubileuszów, bowiem swoje 
40. urodziny świętuje Dżem, 
a prowadzonemu przez Sebastia-
na Riedla zespołowi Cree stuknie 
25 lat działalności artystycznej. 
Spodziewać się możemy wyjąt-

kowej atmosfery. Prócz solenizan-
tów na scenie wystąpi Luxtorpe-
da, grupa co prawda młodsza, ale 
w niczym nie ustępująca starszym 
kolegom. Gwiazdą będą również 
zeszłoroczni laureaci konkursu 
tj. Audioties, zespół prowadzo-
ny przez dwie charyzmatyczne 
dziewczyny: Natalię Krzysztofik 
i Karolinę Grabiec.

Jak co roku na tyskiej scenie 
pojawią się młodzi muzycy wy-
łonieni w przeglądzie przez jury, 
składające się z członków Dże-
mu i Cree. Na dużej scenie zagra-
ją Jutuber oraz Rosemary, którzy 
pokonali ponad 30 innych ka-
pel. Jako pierwszy zagra zespół 
„Nothin To Lose”, który wyłonio-

ny w konkursie „dla Tych Zagra-
ją – Nowa Fala Tyskich Brzmień, 
z powodu choroby nie mógł za-
grać podczas Święta Miasta. Te 
trzy zespoły powalczą o główną 
nagrodę Rocka Na Plaży.
kaMil peszat ●

„Podwórkowe zabawy sprzed 
lat” to wspólny projekt zaanga-
żowanych tyszanek Klaudii Mat-
lachowskiej oraz Karoliny Che-
micz-Pałys, które wiedzą, że wielu 
z nas z nostalgią wspomina cza-
sy, kiedy zamiast komputera czy 
telefonu wystarczał kawałek po-
dwórka.

– I właśnie o tym chcemy przy-
pomnieć, jak spędzaliśmy czas 
za dawnych lat, kiedy to rozkła-
daliśmy koce przed blokiem, gra-
liśmy w klasy, skakaliśmy w gumę 
czy po prostu siedzieliśmy na ławce 

jedząc słonecznik – mówi Klaudia 
Matlachowska, redaktor i fotore-
porter, od jakiegoś czasu oczaro-
wana tematyką wakacji w dzieciń-
stwie w latach 80. i 90.

Podczas wydarzenia nie może 
zabraknąć elementu przyrodni-
czego, ponieważ obie tyszan-
ki od ponad roku angażują się 
w organizację Spacerów Papro-
cańskich.

– Postanowiłyśmy połączyć 
to wydarzenie wraz z rozpoczy-
nającą się tegoroczną akcją zbie-
rania żołędzi, która w zeszłym 

roku przeszła moje najśmiel-
sze oczekiwania! – opowiada 
Karolina Chemicz-Pałys, rad-
na miasta Tychy zaangażowa-
na w sprawy ekologii, ochrony 
środowiska i działań związanych 
z przyrodą.

„Podwórkowe zabawy sprzed 
lat” odbędą się w ośrodku w Pa-
procanach, w strefie boiska do ko-
szykówki. Organizatorki zachę-
cają do przynoszenia gadżetów 
związanych z zabawami sprzed 
lat: skakanek, kapsli, kredy do ry-
sowania itp. Mn ●

W najbliższą niedzielę, 8 września o godzinie 15 odbędzie się w Tychach ciekawe wydarzenie, które 
pozwoli nam wrócić do czasów dzieciństwa.

poDwÓRkowe zaBawy spRzeD lat

reklama

Pod gradem disCo Polo
poMiMo Mniejszej fRekwencji ZAbAWA PODcZAS 3. EDycJI  fESTIWALu DIScO POLO&DANcE byłA RóWNIE hucZNA cO ROK TEMu.

Disco Polo&Dance w Tychach 
jest w pełni uzasadniony, czy się 
to komuś podoba czy nie.

rok temu spóźniony gwiazdor, 
a w tym gradobicie
Bramy stadionu otwarto o godz. 
16, kiedy to nad stadionem świe-
ciło jeszcze pełne słońce. Pierw-
si fani zajmowali miejsca, a pod 
sceną zaczął zbierać się wcale 
mały tłum, który zabawiały mniej 
znane zespoły. Niestety, jeszcze 

przed oficjalnym rozpoczęciem 
pogoda zaczęła się psuć. Choć 
to mało powiedziane. W jednej 
chwili niebo nad Tychami zgęst-
niało i zaczęło wypluwać z siebie 
ścianę deszczu, która po chwili 
przerodziła się w potężne grado-
bicie. Nie wyglądało to dobrze. 
Techniczni uwijali się jak w ukro-
pie, by chronić elektronikę, któ-
rą organizator tego dnia zwiózł 
na stadion w imponującej ilo-
ści. Ta, zamiast grać siłą dziesią-
tek decybeli, złowrogo milczała, 
rozsiewając wizję rychłego zakoń-
czenia zabawy wśród licznych już 
uczestników. W garderobie ktoś 
zaklął, inny przebiegł mamrocząc 
„bezpieczniki zalane, odwołują...”. 
Bynajmniej. Organizator wykazał 
się nieograniczoną przebiegłoś-
cią i w tak fatalnych warunkach 
zabezpieczył co było do zabez-
pieczenia i z opóźnieniem, ale 
jednak, wspomniana aparatura 
znów ryknęła muzycznymi akor-
dami. – Naprawdę spodziewałam 
się najgorszego. Przyjechaliśmy 
z mężem z Gliwic, czyli z niedale-
ka, ale jesteśmy tu z okazji naszej 
rocznicy. Oświadczył mi się przy 
piosence Zenka, a bilety na kon-
cert to był jeden z najfajniejszych 
prezentów jaki mi zrobił. Bardzo 
się cieszę i dziękuję organizato-
rom za świetną imprezę – mówiła 
pani Gosia.

Po burzy wychodzi słońce
Dalej już nie było niespodzia-
nek. Fani disco polo dostali 

to na co przyszli. Tak jak w ze-
szłym roku, po zmroku Stadion 
Miejski zamienił się w kalejdo-
skop fluorescencyjnych barw, 
migoczących balonów, świecą-
cych okularów i laserów prze-
bijających się przez wszędobyl-
ski sztuczny dym. Long&Junior 
upoili publiczność „drinkiem 
z pomarańczą”, M.I.G. straszyli 
przed tym, że „nie ma raju”, zaś 
Zenek spojrzał głęboko w oczy, 
każdej posiadaczce zielonej tę-
czówki. Sądząc po żywiołowych 
reakcjach, publiczności się po-
dobało. Jak zaznaczali nasi roz-
mówcy, przyszli tu się wybawić, 
wytańczyć, zaszaleć zostawiając 
troski za bramą. O dziwo wśród 
publiczności, prócz stereotypo-
wych fanów disco, można było 
zauważyć cały przekrój społeczny, 
z osobami związanymi z tzw. ży-
ciem miasta na czele. Choćby Ma-
cieja Gramatykę, który ze sceny 
życzył wszystkim udanej zabawy. 
Życzenia wzięto sobie do serca, 
co słychać było do późnych go-
dzin nocnych.

Festiwal Disco Polo&Dance 
na stałe wpisał się w imprezową 
mapę Tychów z czym związane są 
dwie pewne rzeczy. Po pierwsze – 
za rok odbędzie się kolejna edy-
cja festiwalu, po drugie – relacja 
z przyszłorocznego wydarzenia 
będzie podpisana innym imie-
niem i nazwiskiem. Nie wszyst-
ko jest dla wszystkich, a 3 lata 
z rzędu to już za dużo.
kaMil peszat ●

Zenek Martyniuk prezentował niezwykle bogatą choreografię. Prawie tak 
rozbudowaną jak skala jego głosu, która zadziwia naukowców.

W tym roku Dżem świętuje swoje 40-lecie.

Ka
m

il P
es

za
t

jubileuszowy roCk
40-lecie dżeMu, 25-LEcIE cREE. TEN KONcERT NIE MOżE SIę NIE uDAć.

PROgRam feStiWalu:

Nothin To Lose 15:30‑16:00 
Jutuber 16:00‑16:30 
Rosemary 16:30‑17:00 
Audioties 17:00‑17:45 
Luxtorpeda 18:00‑19:00 
Ogłoszenie laureata konkursu 
19:15‑19:20 
cree, Dżem 19:30 ‑23:15

Ka
m

il P
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t
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kwas hialuRonowy jest 
pRodukteM bezpiecznyM 
jeśli Ma ceRtyfikat 
Medyczny, pochodzi 
z pewnego źRódŁa, 
jest na Rynku dŁugo 
i Ma swoją pozytywną 
opinię.

Modelowanie ust, modelowanie 
twarzy, powiększanie piersi, po-
śladków oraz zabiegi w okoli-
cach intymnych, poprawiające 
ich wygląd i zwiększające satys-
fakcję seksualną, to najczęstsze 
wskazania do użycia wypełnia-
czy.

Jednakże, wprost proporcjo-
nalnie do popularności kwa-
su hialuronowego, do gabinetu 
Sensual Beauty, który zajmuje 
się również leczeniem powikłań 
po wyżej wspomnianych zabie-
gach, trafia coraz więcej pacjen-
tek wymagających natychmiasto-
wej pomocy.

Dlaczego tak się dzieje? Przede 
wszystkim dlatego, że pacjentki 
decydują się na zabiegi wykony-
wane kwasem hialuronowym ta-
nim, a co za tym idzie złej jakości, 
zanieczyszczonym fragmentami 
bakterii.

Druga sprawa, to osoba wy-
konująca zabieg i miejsce wyko-
nywania zabiegu. Zabiegów este-
tycznych podejmują się osoby bez 
znajomości anatomii, nie upraw-

nione do podawania kwasu hialu-
ronowego. Zabiegi wykonywane 
są bez zachowania podstawo-
wych zasad higieny, np. na fote-
lach… fryzjerskich lub podolo-
gicznych.

Kolejne przyczyny powi-
kłań to kupowanie wypełniaczy 
na portalach internetowych typu 
Ali Expres a tym samym wykony-
wanie zabiegów z produktu, któ-
ry pacjentka przynosi ze sobą czy 
też dzielenie ampułko-strzykawki 
na dwie klientki. Jest to absolut-
nie niedopuszczalne.

– Będąc wykładowcami aka-
demickimi na studiach podyplo-
mowych z medycyny estetycznej 
i kosmetologii na SWSM w Ka-
towicach, zarówno moja żona 
ja i ja dokładamy wszelkich sta-
rań aby wpoić studentom pra-
widłowe zasady wykonywania 
zabiegów z kwasem hialurono-
wym – mówi lekarz medycyny 
estetycznej Krzysztof Gemza. – 
W naszej codziennej praktyce 
edukujemy również nasze pa-
cjentki aby wiedziały, że tanie nie 
zawsze znaczy dobre i bezpiecz-
ne. Robimy to z przekonaniem, 
że bezpieczeństwo pacjentów po-
winno być priorytetem – dodaje 
właściciel Certyfikowanego Gabi-
netu Medycyny Estetycznej „Sen-
sual Beauty”. as ●

ważne, aby nie PrzekroCzyĆ graniCy
zabiegi z użycieM kwasu hialuRonowego uSIEcIOWANEGO, TZW. WyPEłNIAcZA, Są ObEcNIE bARDZO POPuLARNE I POWSZEchNIE WyKONyWANE, ALE...

reklama

reklama
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Odpowiednia energia kartridża 
dociera do warstwy skóry właś-
ciwej, dzięki czemu stymuluje 
organizm do tworzenia nowych 
wiązek kolagenu, koaguluje ter-
micznie warstwę powięzi, co po-

woduje efekt napinania, podno-
szenia oraz ujędrniania skóry. 
Poprawa napięcia warstwy głę-
bokiej pozytywnie wpływa 
na strukturę skóry liftingując ją. 
Jest to najbezpieczniejszy i naj-

bardziej skuteczny sposób zasto-
sowany w branży kosmetycznej 
przydatny w zwalczaniu proble-
mów związanych ze starzeniem 
się twarzy, ciała, zwiotczeniem 
skóry etc.

HIFU 3D może podnosić kon-
tur twarzy, ujędrniać ciało, zapo-
biegać tworzeniu się zmarszczek 
a wszystko w bezbolesnym i bez-
krwawym zabiegu. Ogniskowa-
nie ultradźwiękowe popra-
wia zawieszenie warstwy SMAS 
i kompleksowo rozwiązuje prob-
lem zwisania skóry twarzy i cia-
ła. Precyzyjne skupienie energii 
ultradźwiękowej na różnych głę-
bokościach warstwy powięziowej 
i warstwy kolagenowej powodu-
je najlepszy efekt modelowania 
i ujędrniania. Następuje znacz-
na poprawa elastyczności skóry, 
wybielenie, usunięcie zmarszczek 
i zwężenie porów. Zabieg nie po-
woduje uszkodzenia naskórka.

Działanie HIFU to precyzyjne 
ogniskowanie fali ultradźwięko-
wej o wysokiej energii na małym 
punktowym obszarze, który pod-
dawany jest ablacji. Podczas za-
biegu uruchamiają się dwa pro-
cesy:
– termiczny – tkanka pochłania 
falę ultradźwiękową – efekt ciep-
lny powoduje koagulację,
– mechaniczny – wytworzone zo-
stają pęcherzyki gazu, który po-
woduje podniesienie ciśnienia 

w jej wnętrzu. Ciśnienie dopro-
wadza do zniszczenia struktury 
komórki uruchamiając tym sa-
mym proces naprawczy.

Dlaczego HIFU jest takie wy-
jątkowe? Jego największą zaletą 
jest to, że wszystkie procesy na-
prawcze dzieją się wewnątrz tkan-
ki, a zewnętrzna warstwa skóry 
pozostaje w stanie nienaruszo-
nym. Zabieg stymuluje i regene-
ruje tkanki oraz skraca włókna 
kolagenu. Energia omija naskó-
rek, nie pozostawiając żadnych 
uszkodzeń.

Urządzenie jest wyposażo-
ne w głowice 1,5 mm, 3,0 mm, 
4,5 mm, 6,0 mm, 8.0 mm, 11 mm, 
13 mm i 16 mm, które precyzyj-
nie działają na różnej głębokości 
skóry. Skóra zostaje natychmiast 
uniesiona i napięta, a efekt bę-
dzie się utrzymywał od 12 do 24 
miesięcy. Ważne, że po wykona-
niu zabiegu z wykorzystaniem 
HIFU można natychmiast wró-
cić do pracy.

Pierwszy efekt może być wi-
doczny już bezpośrednio po za-
biegu lecz właściwy efekt wystą-

pi po okresie od kilku miesięcy 
do pół roku. Po zabiegu widocz-
ne jest tylko delikatne zaróżowie-
nie i obrzęk skóry.

Zastosowanie HIFU:
– usuwanie drobnych zmar-

szczek,
– redukcja zmarszczek mimicz-

nych,
– napięcie skóry na czole oraz 

uniesienie linii brwi,

– podnoszenie policzków tzw. lif-
ting twarzy,

– poprawa elastyczności i jęd-
rności skóry,

– rozjaśnienie cery,
– ogólna poprawa kondycji skó-

ry,
– zastępuje botoks, kwas hialu-

ronowy,
– spowalnia proces starzenia się 

skóry. as ●

dlaCzego hiFu jest wyjątkowe?
usuwanie dRobnych zMaRszczek, Redukcja zMaRszczek MiMicznych, lifting twaRzy, ogólna popRawa kondycji skóRy – TO TyLKO NIEKTóRE ZASTOSOWANIA 
uLTRADźWIęKóW W KOSMETOLOGII I MEDycyNIE ESTETycZNEJ.

reklama

reklama

reklama

dzięki zabiegowi hifu 3d Możesz osiągnąć 
idealny efekt ujędRnienia, usunięcia 
zMaRszczek i wyModelowania. używana jest 
do tego najbaRdziej zaawansowana technologia 
wykoRzystująca eneRgię ultRadźwiękową 
do gŁębokiej penetRacji, któRa docieRa do waRstwy 
sMas skóRy.
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www.tychy.pl

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, Sza-
Fy. NIeTyPOWe zaBUDOWy. reMONTy. 
PrzerÓBKI, DOrÓBKI WyMIaNa zaWIa-
SÓW Na SaMODOMyKaJĄce, WyMIaNa 
NOŻeK MeBLOWych Na MeTaLOWe z 
regULacJĄ, POMIar I WyceNa graTIS.  
691577335 TaNIO I SOLIDNIe     

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

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

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

e L e K T r y K usługi elektryczne Tel: 609 
606 737

aBc - ŁazIeNeK. KaFeLKOWaNIe. INSTa-
LacJe WOD.- KaN. rOBOTy MUrarSKO-
TyNKarSKIe. TraNSPOrT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!

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

pRaca:
Przyjmę do prac budowlanych 792 807 
907 
Przyjmę kafelkarza i pracownika do wy-
kończeń 510632877

Potrzebna krawcowa Tychy tel. 602 802 095
caTerINg/reSTaUracJa W KOBIÓrze 
UL.TUWIMa 1a zaTrUDNI Na STaNOWI-
SKO : POMOc KUcheNNa, gODzINy Pra-
cy; 6-14 PON-PT 

ogRód:

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
Sprzedam M-3 os.B Tychy I piętro, 40m2 
po remoncie cena 230 tyś. do negocjacji 
tel. 885 484 252 lub 663 578 802
DOM Lędziny. Może być nawet dla dwóch 
rodzin. Działka 885 m2. cena 399 000 zł. 
Tylko w BN VOTUM: 501 503 735.
M-3, Tychy, os. c, III piętro.  Dwa pokoje 
53 m2. Po remoncie, do wprowadzenia 
się. Nowa niższa cena -  229 000 zł. Tylko 
w  BN VOTUM: 501 503 735.
Działki Bojszowy Nowe – cztery działki 
po ok. 1000 m2, cena 110 000 zł.(wraz z 
udziałem w drodze). Media: prąd, woda, 
kanalizacja.   BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ

Podnajmę miejsce magazynowo war-
sztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 8/8/5 tel. 
691 577 335
Wynajmę kwaterę dla Pana. 793460704
Podwójny BOrOŃ w Tychach po remoncie 
– 40 m2. Do wynajęcia od zaraz. Wyposa-
żony umeblowany spożywczo - warzyw-
ny. czynsz najmu  2 200 zł. netto + media. 
BN VOTUM: 501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Pilnie poszukujemy mieszkań mogą być 
zadłużone oraz do remontu  tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 

Poszukujemy działek w Tychach i okolicy 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl 
Poszekujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 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 
000zł, blisko lasu, rynek pierwotny, tel. 
733-476-805  
Os Ł 3 pokoje do remontu bardzo duży ta-
ras, tel. 886-309-197,  www.ihn.com.pl 
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 zamknię-
tym z garażem cena 325 000 zł tel. 504-
476-805
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 733-476-805  www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia lokal z dużymi witrynami 
o pow 135 m2 cena 3300 zł + media tel. 
696-493977 

Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapytaj o 
szczegóły 733476-805 www.ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku Pcc 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala Tychy tereny przemy-
słowe, zadzwoń 733-476-805 www.ihn.
com.pl
Do wynajęcia mieszkanie dla 9 -pracow-
ników  cena 5500 zł+ media  tel. 696-
493-977, www.ihn.com.pl 
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
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 209 tys. 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

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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www.tychy.pl

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

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. 60,40m2, 1 piętro, cena 
255tys.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 
parterze ogrodem, bez czynszu 480.000 zł 
www.aSTON.com.pl 519-595-671
Tychy, Wilkowyje, dom pow. 200 m2ogród 
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, wyda-
ne pozwolenie na budowę dwóch domów 
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/m2www.
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
Kobiór, 1700 m2, działka ogrodzona pod 
lasem, prąd, gaz, woda, cena 290.000 zł 
www.aSTON.com.pl 519-595-671

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.

Sprzedam -Mieszkanie M-4 Mikołów 
reta, pow. 48m2 – po remoncie – INDO-
MO tel. 508 063 856 lub 531 099 212

Sprzedam -Mieszkanie M-4 Mikołów 
Centrum, pow. 67m2 – po remon-
cie – INDOMO tel. 508 063 856 lub 
531 099 212
SPrzeDŻ Mieszkań Developerskich w Ty-
chach na ul. Piłsudskiego i  ul. Żorskiej – 
INDOMO tel. 508 063 856, 531 099 212, 
szczegóły na www.indomo.info.pl oraz 
www.facebook.com/indomotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnosto-
jący- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 
95,80m2 +garaż+działka pow. 
780m2 –DO ZAMIESZKANIA – ZA-
PRASZAMY INDOMO tel. 508 063 856, 
531 099 212 www.indomo.info.pl 
SPrzeDaM nowy DOM WOLNOSTOJĄcy- 
Tychy Jaroszowice, pow. uż. 133,50, dz. 
ok.800- INDOMO tel. 508 063 856, szcze-
góły na www.indomo.info.pl 
DZIAŁKA BUD. w Bojszowach ul. Ru-
chu Oporu,– pow. 983m2 - ZAPRA-
SZAMY INDOMO tel. 508 063 856 
www.facebook.com/indomotychy, 
www.indomo.info.pl 
TaNIO SPrzeDaM DzIaŁKĘ BUDOWLa-
NĄ W gOSTyNI ul. rybnicka, blisko Mi-
kołowa – pow. 957m2 - zaPraSzaMy 
INDOMO tel. 508 063 856 www.indo-
mo.info.pl oraz www.facebook.com/
indomotychy
TANIO SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUD. w 
Bojszowach ul. Stalmacha,– pow. 
1574m2 - ZAPRASZAMY INDOMO tel. 
508 063 856 www.facebook.com/in-
domotychy, www.indomo.info.pl 
SPrzeDaM DzIaŁKĘ-Tychy Mąkołowiec, 
ul. ziębia – pow. 635m2- zaPraSzaMy 
INDOMO tel. 508 063 856 www.facebook.
com/indomotychy, 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 1,5t półdarmo 
odbiór własny Tychy nr. Tel. 793 27 48 16

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

Kontakt: Sylwia 510 180 547

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

Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00,  
alarmowy 997;
Straż Pożarna,  
al. Niepodległości 230,  
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe, 
ul. Fitelberga 71,  
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Pod Piramidą 
ul. Sikorskiego 101, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe, ul. Barbary 
25, tel. 32/227 31 24, alarm. 992, 
www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi-
cy 6, tel. 32/325 64 11, www.pec.
tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach, 
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00,  
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00, 
www.szpitalmegrez.pl; 
Sanepid, ul. Budowla-
nych 131, tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7:30-15:30, czw. 
7:30-17:30, pt. 7:30-13:30, 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7:30-17,  
pt. 7:30-12; rej.pojazdów:  
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55.
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; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 6-19, 
sob. 7-14.
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7:30- 18, 
wt.-pt. 7:30-15:30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7:30-15:30, 
czw. 7:30-17:30, pt. 7:30-13:30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skar-
bowy-w-tychach, czynny: pon. 
7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7:30-15:30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/327 
02 46, e-mail: mops.tychy@inte-
ria.pl, czynny: pon.-śr. 7:30-15:30, 
czw. 7:30-17:30, pt. 7:30-13:30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. 
 ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pt.-
pon. 7.30-15.30.

ważne  
telefonymiejskie
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Dyżury radnych – wrzesień 2019 r.
Data Imię i Nazwisko Godzina dyżuru Miejsce dyżuru

5 września 2019 r.
czwartek

radny Wojciech czarnota 16.00÷17.00 Biuro Poselskie Marka Wójcika
 ul. grota roweckiego 44/105, Tychy radny grzegorz gwóźdź 17.00÷18.00

12 września 2019 r.
czwartek

radny Sławomir Wróbel 16.00÷17.30
Urząd Miasta Tychy

al. Niepodległości 49, s. 305radny Jarosław hajduk
radny andrzej Kściuczyk 16.30÷17.30

radna Magdalena Łuka 18.00÷19.00 Biuro rachunkowe eKOMa Pracownia autorska
Tychy, ul. harcerska 60

16 września 2019 r.
Poniedziałek

radna Lidia gajdas
radna Patrycja Kosowska-Pawłowicz

radna anna Krzystyniak
radna aleksandra Pabian

15.30÷17.00 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karolina”
Tychy, ul. Konecznego 28

17 września 2019 r.
Wtorek radna anita Skapczyk 16.00÷17.00 Biuro rachunkowe aJ Profit, Pawilon Tyszanki

Tychy, ul. edukacji 48
19 września 2019 r.

czwartek radny Sławomir Wróbel 7.30÷8.30 Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49, s. 305

20 września 2019 r.
Piątek radna edyta Danielczyk  17.00÷18.00 Klub McK Urbanowice

Tychy, ul. Przejazdowa 8

23 września 2019 r.
Poniedziałek

radna anita Skapczyk 13.30÷15.00 Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49, s. 305radna Urszula Paździorek-Pawlik 14.00÷15.30

Wiceprzewodniczący rady Miasta
Dariusz Wencepel

Wiceprzewodniczący rady Miasta
 rafał Żelazny

15.00÷16.00 Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49, s. 301

25 września 2019 r.
Środa

radny Michał Kasperczyk
radny Krzysztof Król

radny Sławomir Sobociński
16.00÷17.00 restauracja rock&rondel

Tychy, ul. hierowskiego 61

zapraszamy do odwiedzania strony internetowej rady Miasta Tychy na Facebooku:
http://www.facebook.com/radaMiastaTychy

gdzie dostępne są aktualne informacje dot. pracy rady Miasta Tychy
Przewodnicząca rady Miasta

/-/ Barbara Konieczna

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 
ustnym nieograniczonym

na oddanie w dzierżawę gruntu, na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem pod dwa ogrody działkowe o łącznej pow. 1250 m2, położone przy 
ul. Wędkarskiej Tychach, stanowiące część działki nr 1199/122, użytek PsIV, Wp, księga wieczysta nr Ka1T/00032810/4, stanowiącego własność 
gminy Miasta Tychy, według następujących lokalizacji: D1 o pow. 537m2, oraz D2 o pow. 713 m2.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego do przetargu wynosi 0,40 zł za 1 m2  w stosunku rocznym
• Do wylicytowanej stawki czynszu dzierżawnego osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VaT) w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 101 (I piętro),  
2 października 2019 roku o godzinie 11.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu są: wpłata wadium 215,00 zł na lokalizację D1, 285,00 zł na lokalizację D2,oraz złożenie oświadczeń 
i dokumentów określonych w regulaminie przetargów najpóźniej w terminie do 26 września 2019 roku do godz. 15:00. 
Dodatkowe informacje, druki oświadczeń, warunki przetargu oraz regulamin przetargów, które są integralną częścią niniejszego 
ogłoszenia są do uzyskania w Urzędzie Miasta Tychy w wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 710, VII piętro) od 
poniedziałku do środy w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13:30, tel. (32) 776-37-
40. Pełna treść ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w Urzędzie Miasta 
(piętro VII,) oraz publikację z warunkami i regulaminem przetargów na stronach internetowych: www.umtychy.pl oraz www.bip.umtychy.pl.
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95. MistRzostwa 
polski w lekkiej 
atletyce pRzyniosŁy 
lekkoatletoM z tychów 
nieMaŁo powodów 
do satysfakcji. 
z bRązowyM MedaleM 
wRóciŁ z RadoMia 
szyMon topolnicki, 
byŁy zawodnik MosM 
tychy (obecnie azs 
awf katowice), 
na czwaRtyM Miejscu 
zakończyŁa staRt także 
byŁa zawodniczka 
MosM julia koRzuch 
(pŁoMień sosnowiec), 
udanie zadebiutowaŁa 
w senioRskich 
MistRzostwach kaRina 
sofińska, podopieczna 
tReneRa bogdana 
pRzybycina.

Zdobywając brązowy medal Szy-
mon Topolnicki powtórzył suk-
ces sprzed roku z MP w Lublinie, 
gdzie także startował na 3000 m 
z przeszkodami.

– Wiedzieliśmy, iż wicemistrz 
Europy, najlepszy polski prze-
szkodowiec ostatnich lat Kry-
stian Zalewski jest poza zasięgiem 
tym bardziej, że jego celem było 
minimum na mistrzostwa świa-
ta w Katarze – powiedział Szy-
mon Topolnicki. – Podejmowa-
nie z nim walki na początku nie 
miało sensu. Biegłem więc na 3-4 
miejscu. Po 2 km zaczęło mi tro-
chę brakować sił. Byłem trzeci, 
doganiał mnie zawodnik z Gdy-
ni i walka trwała do ostatnich me-
trów. Wygrałem, choć trudno być 
zadowolonym z czasu – 9.04,98. 
Jednak jeszcze miesiąc temu le-
czyłem kontuzję, w ciągu trzech 
tygodni wypadło mi sporo trenin-
gów i to w bardzo ważnym okre-
sie przygotowania startowego. 
Bardzo się cieszę z medalu, któ-
ry kończy długi tegoroczny sezon 
– zawody w hali, przełaje i cykl 
imprez na bieżni.

Szymon od dziecka uprawiał 
różne dyscypliny sportu, lekką at-
letyką zainteresował się w wieku 
14 lat i wówczas trafił do trenera 
Kazimierza Jarzębaka w MOSM. 
Po ukończeniu gimnazjum, wy-
brał katowickie liceum i zmie-
nił klub na AZS AWF. Próbował 
kilku lekkoatletycznych konku-
rencji, ale ostatecznie wybrał 
3.000 z przeszkodami. Pocho-
dzi z usportowionej rodziny – 
jego rodzice byli zawodnikami 
GKS Tychy. Tata Sławomir tre-
nował rzut oszczepem, a mama 
Anna – bieg na 800 m. Obecnie 
jest nauczycielką wf i trenerką – 

prowadzi zajęcia w MOSM Ty-
chy, jest również zaangażowana 
w projekt PZLA „Lekka atletyka 
dla każdego”.

W biegu na 400 m przez płot-
ki tyszanka Julia Korzuch we-
szła do finału z drugim czasem – 
58,10 (rekord życiowy). W finale 
pobiegła jeszcze szybciej (57,87) 
i zajęła 4. miejsce. Do medalu za-
brakło jej 4-5 metrów… Po zło-
to sięgnęła wicemistrzyni Europy 
Joanna Linkiewicz (AZS Wroc-
ław). W minioną sobotę Julia 
Korzuch znakomicie pobiegła 
na mityngu w Rudzie Śląskiej. 
Wygrała 400 m ppł z nowym re-
kordem życiowym -57,80. Poko-
nała m.in. wicemistrzynię Polski 
z Radomia, olimpijkę z Rio i wi-
cemistrzynię Uniwersjady, Emi-
lię Ankiewicz.

Z kolei 19-letnia Karina So-
fińska, pięciokrotna medalistka 
mistrzostw Polski w kategoriach 
juniorskich w trójskoku (w tym 
roku zdobyła 2 brązowe meda-
le), zadebiutowała w radomskich 
mistrzostwach Polski seniorów, 
zajmując bardzo dobre szóste 
miejsce.

– Karina skoczyła 12,22 i jest 
to jej najlepszy tegoroczny wynik 
– mówi Bogdan Przybycin, trener 
MOSM. – Tym samym udał jej się 
rewanż za MP juniorek, które od-
były się 1,5 miesiąca temu. Kari-
na pokonała teraz mistrzynię Pol-
ski juniorek z Raciborza Klaudię 
Nazarowicz. Na ten rok planowa-
liśmy wynik w granicach 12,70, 
ale niestety nie udało się. Do MP 
w Radomiu przygotowaliśmy się 
w nietypowy sposób. Zawodnicz-
ka nie oddała przez 1,5 miesiąca 
ani jednego skoku, a trening po-
legał wyłącznie na szybkim biega-
niu. Problemem jest drobny uraz 
stawu skokowego, który powodu-
je dyskomfort. Niestety, nie było 
czasu na leczenie, a nawet nie bar-
dzo miałby kto leczyć, bo leka-
rze sportowi z prawdziwego zda-
rzenie byli niedostępni finansowo 
dla zawodniczki. Obecnie Karina 
ma przerwę w treningach, udało 
się wygospodarować trochę fun-
duszy prywatnych i podjęliśmy 
współpracę z doktorem Mariu-
szem Smolikiem, który nie raz 
ratował nas w trudnych chwi-
lach. ls ●

szymon toPolniCki 
na Podium mP
udane staRty tyskich lekkoatletów: JuLIA KORZuch LEPSZA OD OLIMPIJKI Z RIO.

Zdobywając podczas mistrzostw Polski w Radomiu brązowy medal 
Szymon Topolnicki (pierwszy z prawej) powtórzył sukces sprzed roku.
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podopiecznyM tReneRa 
RyszaRda taRasiewicza 
dotychczas 
niespecjalnie wiodŁo się 
na boisku chojniczanki, 
stąd cieszy pRzeŁaManie 
i zdobycie cennego 
wyjazdowego punktu 
na poMoRzu. jako, że 
Mecz toczyŁ się tak, 
że MogŁa go wygRać i 
jedna i dRuga dRużyna, 
ReMis tRzeba uznać za 
Rezultat spRawiedliwy.

Na przerwę w lepszych nastro-
jach schodzili gospodarze, a to 
dzięki golowi, strzelonego w 32 
min. przez Bartosza Wolskiego. 
Po stałym fragmencie gry, w polu 
karnym GKS zrobiło się lekkie 
zamieszanie, które wykorzystał 
niski pomocnik Chojniczanki, 
umieszczając głową (!) piłkę w 
siatce. 

Na szczęście uśmiechy z twarzy 
gospodarzy dość szybko starł Da-
rio Krišto, który tuż po zmianie 
stron wykorzystał dośrodkowa-
nie Łukasza Grzeszczyka z rogu 

i strzałem z pierwszej piłki za-
kończył zgranie jednego z kole-
gów. Remis utrzymał się do koń-
cowego gwizdka sędziego, choć 
oba zespoły miały szanse na prze-
chylenie szali zwycięstwa na swo-
ją korzyść. Skuteczny był jednak 
Konrad Jałocha, a po drugiej stro-
nie zabrakło skuteczności m.in. 
Kasprzykowi.

Rywalem piłkarzy GKS w ko-
lejny weekend miała być w Miel-
cu tamtejsza Stal. Ze względu 
jednak na powołania mielczan 
do reprezentacji, spotkanie prze-
łożono na środę, 18 września. 
Trener Tarasiewicz nie da jed-
nak swoim graczom odpocząć – 
w najbliższy piątek (6.09) o godz. 
11 na Stadionie Miejskim tysza-
nie rozegrają sparing z zespołem 
Opavy.
chOjNicZaNka chOjNice – 
gkS tychy 1:1 (1:0). Gole: Wol-
ski (32’) oraz Krišto (47’).
gkS tychy: Jałocha – Mańka, 
Biernat, Sołowiej, Szeliga – K. 
Piątek (68’ A. Biegański), Krišto, 
J. Piątek, Grzeszczyk, Steblecki 
(75’ Moneta) – Piątkowski (80’ 

Kasprzyk). Żółte kartki: Sołowiej, 
Szeliga, Steblecki.

W pozostałych meczach 7. ko-
lejki: Grudziądz – Warta 2:1, Ter-
malica – Podbeskidzie 2:2, Miedź 
– Wigry 2:1, Puszcza – Mielec 0:1, 
Stomil – Zagłębie 1:3, Bełchatów 
– Chrobry 1:2, Radomiak – San-
decja 1:0, Jastrzębie – Odra 2:0. 
ww ●

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

W minioną sobotę rezerwy GKS 
Tychy podejmowały w meczu o 
IV-ligowe punkty czerwoną la-
tarnię tabeli – Odrę Centrum 
Wodzisław. Choć tyszanie wy-
grali dość pewnie 3:1, to jednak 
triumf z wodzisławską młodzieżą 
nie przyszedł im łatwo.

Ten nie najlepszy w wykonaniu 
GKS II mecz rozpoczął się dobrze, 
bo od sytuacji już w 3 min., kie-
dy strzał głową Michała Staniu-
chy zatrzymał się na poprzeczce. 
W 21 min. Staniucha już nie miał 
pecha i dośrodkowanie Nikolasa 
Wróblewskiego z rzutu wolnego 
zamienił na gola dla Trójkoloro-
wych. Mimo kilku jeszcze okazji 
gospodarze nie potrafili skutecz-
nie wykończyć akcji ofensywnych 
i zeszli na przerwę ze skromnym 
prowadzeniem.

Po przerwie wodzisławianie, 
widząc, że nie taki tyski diabeł 
straszny, zaczęli częściej atako-
wać i już w 52 min. piłka wylą-
dowała w siatce Mateusza Ma-

ciejowskiego. Remisu jednak nie 
było, bo sędzia odgwizdał faul na 
tyskim bramkarzu. Na kwadrans 
przed końcem spotkania sytuację 
uspokoił nieco Staniucha, który 
zaskakującym strzałem zza pola 
karnego podwyższył na 2:0, ale 
kilka minut później Odra zdobyła 
kontaktowego gola i w końcówce 
zrobiło się nerwowo. 

Na szczęście podopieczni tre-
nera Tomasza Wolaka nie popeł-
nili już błędu w obronie, a w do-
liczonym czasie gry Wróblewski 
wypracował jeszcze rzut karny, 
który Mariusz Bojarski zamienił 
na trzeciego gola dla tyskich re-
zerwistów.
gkS ii tychy – ODRa ceN-
tRum WODZiSłaW 3:1 (1:0). 
Gole: Staniucha (21’ i 74’), Bojar-
ski (90’) oraz Skrenik (82’).
gkS ii tychy: Maciejowski 
– Wolak, Kopczyk, Pańkow-
ski, Rutkowski, Nieśmiałowski, 
Wróblewski, Bojarski, Laskoś, K. 
Kokoszka (83’ Blach) - Staniucha. 

Żółte kartki: Wolak, Nieśmiałow-
ski, Laskoś.

W pozostałych meczach 4. 
kolejki: Kuźnia – Książenice 2:3, 
Bełk – Radziechowy 3:3, Czecho-
wice – Łaziska 3:0, Goczałkowice 
– Skoczów 1:0, Czaniec – Landek 
0:0, Podbeskidzie II – Wilcza 4:2, 
Odra – Jasienica 4:0. ww ●

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

sPrawiedliwy remis
piŁkaRze gks tychy zdobyli cenny punkt W chOJNIcAch.

outsajder tabeli nie poddał się bez walki.

pewnie, ale nie łatwo

Michał Staniucha (z numerem 11) zdobywa pierwszego gola w meczu z Odrą Centrum.
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Tyska Galeria Sportu i redakcja ty-
godnika „Twoje Tychy” zapraszają 
12 września o godz. 18 na kolejne 
spotkanie z cyklu „Tyskie oblicza 
sportu”, tym razem poświęcone 
koszykówce w naszym mieście. 
Bardzo liczymy na obecność za-
wodników, trenerów i działaczy, 
którzy od początku lat 60. upra-

wiali w tyskich klubach (MKS Ty-
chy, GKS Tychy, MOSM Tychy, Big 
Star i inne) tę wspaniałą dyscyplinę 
sportu. Tychy to miasto, które wy-
chowało wielu świetnych koszyka-
rzy, także reprezentantów Polski. 
Podczas spotkania, na które zapra-
szamy oczywiście również kibiców, 
postaramy się przybliżyć historię, 

sukcesy, ale i wpadki tyskich ba-
sketbalistów…

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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reklama

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

w Miniony weekend 
tyszanie Rozpoczęli 
dRugą pRzygodę 
z hokejową 
ligą MistRzów. 
w obu Meczach 
– z djuRgaRdens 
sztokholM i adleReM 
MannheiM – pRzegRali, 
jednak ostatecznie 
wywalczyli punkt, 
ulegając po baRdzo 
dobRyM spotkaniu 
nieMieckieMu zespoŁowi 
w dogRywce.

Jak można było oczekiwać, w piąt-
kowym spotkaniu wicemistrzo-
wie Szwecji mocno zaatakowa-
li od pierwszych sekund i ten 
szturm tylko na chwilę przerwał 
Michael Cichy, który przedostał 
się pod bramkę gości. Po kilku 
minutach impet hokeistów Djur-
gardens nieco osłabł i korzystając 
z tego tyszanie śmielej zaatakowali 
– w głównej roli wystąpił Micha-
el Szmatula, próbując zaskoczyć 
Robina Jensena. Po chwili znów 
gorąco po bramką GKS, ale Ka-
mil Lewartowski bronił z dużym 
wyczuciem. W 13 min. na ławkę 
kar zjechał Anton Hedman i chwi-
lę potem Stadion Zimowy zatrząsł 
się w posadach – GKS objął pro-
wadzenie! Znakomitym strzałem 
popisał się Denis Akimoto (asystę 
zaliczył Szmatula). Radość kibiców 
nie trwała długo, bo po 2 minutach 
było 1:1, a bramkę zdobył 17-letni 
Alexander Holtz. W ostatniej mi-
nucie Jarosław Rzeszutko otrzymał 
karę i rywale natychmiast skorzy-
stali z takiego prezentu – strzałem 
sprzed bulika Lewartowskiego po-
konał Mattias Guter.

W drugiej odsłonie gole nie 
padły. Drużyna Andreja Guso-
wa uważnie grała w defensywie, 
z dużym refleksem bronił Lewar-
towski. Ale jeszcze dobrze nie 
rozpoczęła się trzecia tercja, kie-
dy goście podwyższyli. Ponow-
nie na listę strzelców wpisał się 
Holtz. Problem w tym, że kolej-
na kara nałożona na Christiana 
Mroczkowskiego oznaczała ko-
lejną stratę – w 44 min. hokei-
ści Djurgardens po raz kolejny 
udowodnili, że grę w przewadze 
opanowali do perfekcji – mocno 
uderzył pod poprzeczkę Patryk 
Berglund i goście objęli prowa-

dzenie 4:1. Tyszanie nie dawali 
za wygraną – wjeżdżający przed 
bramkę Bartłomiej Jeziorski od-
dał zaskakujący strzał z backhan-
du i w 46 min. zmusił do kapitu-
lacji Jensena. Od 50 min. tyszanie 
znów grali w osłabieniu (4 minu-
ty dla Jakuba Witeckiego). Efekt? 
5:2 dla Djurgardens – w 51 min. 
gola zdobył Sebastian Strandberg. 
A minutę później było 6:2 za spra-
wą Niclasa Bergforsa.

Tyszanie sami ułatwili zada-
nie rywalom, bo w meczu nasi 
zawodnicy trzykrotnie odsiady-
wali karę 4 minut...

– Rywal gra w lepszej lidze 
i ma większe umiejętności, ale 
staraliśmy mu się przeciwstawić. 
Nasza drużyna starała się jak naj-
lepiej realizować nasze założenia, 
ale te niepotrzebne faule… Nie 
mogę rozumieć, dlaczego łapa-
liśmy tyle kar i dlaczego te ciosy 
z tyłu, w plecy, kiedy zawodnik 
jest bez krążka. Z takim rywalem 
jak Djurgaerdens nie mieliśmy 
szans, grając trzy razy po cztery 
minuty w osłabieniu. Najpierw Je-
ronow, potem Mroczkowski i Wi-
tecki. Nie mogę mieć do zespołu 

pretensji o serce i zaangażowa-
nie, ale dyscyplina na lodzie była 
na bardzo niskim poziomie.
gkS tychy – DjuRgaRDeN 
SZtOkhOlm 2:6 (1:2, 0:0, 0:4). 
Bramki dla GKS: Akimoto i Je-
ziorski.
gkS tychy: Lewartowski – No-
vajowski, Jeronow; Mroczkowski, 
Szmatula, Jefimienko – Bryk, 
Kotlorz; Witecki, Galant, Bagiń-
ski – Ciura, Pociecha; Szczechu-
ra, Cichy, Klimenko – Akimoto, 
Kolarz; Komorski, Rzeszutko, Je-
ziorski.

Tyszanie – w niedzielę w bram-
ce z Johnem Murrayem – śmiało 
zaatakowali od pierwszych minut 
i w 8 minucie, grając w przewa-
dze, Alex Szczechura wykorzystał 
błąd rywali. Przejął krążek nie da-
jąc szans bramkarzowi gości. Po-
dobnie jak piątkowy mecz, GKS 
rozpoczął od prowadzenia i kibi-
ce zastanawiali się, co przyniosą 
kolejne minuty. Drużyna z Mann-
heim ruszyła do odrabiania strat, 
tyszanie jednak skutecznie się 
bronili i cały czas szukali okazji 
do ataku. Mocny strzał Jefimien-
ki obronił Endras, ale chwilę póź-

niej błąd GKS mógł kosztować 
utratę gola – na bramkę szarżo-
wał Ben Smith, ale Szczechura za-
blokował jego strzał. W 16 min. 
oglądaliśmy indywidualną akcję 
Witeckiego, który z połowy ta-
fli popędził w stronę bramki ry-
wali. Nie oddał celnego strzału... 
W końcówce tercji Adam Bagiń-
ski otrzymał karę 4 minut (w tym 
spotkaniu tyszanie dwukrotnie 
dostali po 4 minuty, ale Niemcy 
nie byli tak skuteczni jak Szwe-
dzi), ale wynik się nie zmienił.

Po zmianie stron refleks Mur-
raya sprawdzili Rendulica, a po-
tem Krupp. Z kolei bramkarza 
rywali próbował zaskoczyć No-
vajovsky. Podopieczni Andre-
ja Gusowa rozgrywali bardzo 
dobry mecz, jednak w 35 min. 
po podaniu zza bramki Phil 
Hungerecker wyrównał stan 
meczu. Podobnie było dwie mi-
nuty później – także zza bramki 
podawał Beniamin Smith, a gola 
zdobył Tim Stutzle. Odpowiedź 
GKS była natychmiastowa, 
a akcja Jefimienki i Szmatuły – 
wręcz popisowa. Ten pierwszy 
podał wzdłuż bramki, drugi cel-

nym strzałem pokonał Endrasa. 
A zatem 2:2...

Trzecia odsłona rozpoczę-
ła się od bombardowania bram-
ki Murraya, na dodatek na ławę 
kar zjechał Gleb Klimenko. Ty-
szanie przetrwali jednak okres 
gry w osłabieniu, z kolei nie wy-
korzystali przewagi. W 54. min. 
gospodarze znów musieli zewrzeć 
szeregi, bo 4 minuty dostał Pocie-
cha. Końcowym minutom towa-
rzyszyły wyjątkowe emocje. Go-
ście napierali, tyszanie skutecznie 
się bronili, zdając sobie sprawę, 
że każdy błąd może oznaczać 
porażkę. Bramka nie padła i sę-
dziowie zarządzili dogrywkę. Nie 
trwała długo – po 53 sekundach 
było już po meczu, bo zwycięskie-
go gola zdobył Matthias Plachta.
gkS tychy – aDleR maNN-
heim 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, d. 0:1). 
Bramki: Szczechura, Szmatula.
gkS tychy: Murray – Novajov-
sky, Jeronow; Mroczkowski, Szma-
tula, Jefimienko – Bryk, Kotlorz; 
Witecki, Galant, Bagiński – Ciura, 
Pociecha; Szczechura, Cichy, Kli-
menko – Akimoto, Kolarz; Kogut, 
Komorski, Jeziorski. ●

Punkt w lidze mistrzów
po 2:6 z djuRgaRdens sztokholM i 2:3 W DOGRyWcE Z ADLEREM MANNhEIM

Po dwóch meczach CHL tyszanie mają na koncie punkt. Czekamy na kolejną zdobycz...

Be
at

a K
uc

z

w niższych ligach

pewna 
wygRana 
ogRoDnika
Po pewne punkty sięgnęli piłka-
rze Ogrodnika Cielmice i OKS 
Zet Tychy, z kolei JUWe Jaroszo-
wice i Siódemka Tychy – prze-
grały. W klasie B Czułowianka 
wygrała drugi mecz i została li-
derem.

Z Rudołtowic piłkarze Ogrod-
nika przywieźli komplet punk-
tów, wygrywając 4:0 (1:0). Bram-
ki zdobyli: Michalak, Klimas, 
Chrząścik i Zając.

Ogrodnik: Gąsior – Micha-
lak, Pawłowicz (Golda) S. Białas 
Józefowicz (55’ Augustyniak) – 
Koczy, Gajewski, Olszewski (Za-
jąc), Kokoszka (R. Białas) – Kli-
mas, Chrząścik.

Po tym spotkaniu Ogrodnik 
awansował na 11. miejsce w tabe-
li ligi okręgowej – ma 6 punktów 
za dwa zwycięstwa i 3 porażki.
W klaSie a: Krupiński Suszec 
– OKS Zet Tychy 0:5, Polonia 
II Łaziska – Siódemka Tychy 
4:2. Drużynie JUWe Jaroszo-
wice nie udało się wykorzystać 
atutu własnego boiska. Stoczyła 
zacięty bój z wiceliderem tabeli 
– Stalą Chełm Śląski, dwukrot-
nie odrabiała bramkową stratę 
i do przerwy był remis 2:2. Ry-
walom jednak udało się zdobyć 
zwycięska bramkę w doliczonym 
czasie gry.
juWe jaROSZOWice – Stal 
chełm ŚląSki 2:3 (2:2). Bram-
ki: Gąsior, Cibor (k).
juWe: Kwiatkowski – Sz. Woź-
niak (79’ Paradowski), Roszak, 
Banaś (85’ Potoczny), Haśnik (67’ 
Kryla) – Nyga (45’ Kaczmarczyk), 
Frąckowiak (70’ Hornik), Puto, 
Cibor – Czupryna, Gąsior.

klasa a
1. OkS Zet 4 12 23-
2. Stal  4 10 8‑3
3. jaroszowice 4 9 12-5
4. bojszowy 4 9 15‑2
5. Studzionka 4 9 10‑6
6. Polonia II 4 7 11‑10
7. frydek 4 6 8‑8
8. Kryry 4 6 5‑7
9. Woszczyce 4 6 6‑9
10. Kobiór 4 5 4‑5
11. Suszec 4 4 4‑10
12. brzeźce 3 3 4‑7
13. Siódemka 4 3 7-11
14. Jankowice 4 1 2‑10
15. Polonia 3 0 5‑8
16. Iskra II 4 0 3‑24

klaSa B: LKS Mizerów – Czu-
łowianka Tychy 0:4. ls ●
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iNfORmatOR kiBica

Piłka NOŻNa. iV liga: 7.09 Drzewiarz Jasienica ‑ GKS II 
Tychy (godz. 17); liga okręgowa: 8.09 Ogrodnik cielmice 
– KS bestwinka (15); klasa a: 7.09 Siódemka Tychy – LKS 
Woszczyce (17), Polonia Międzyrzecze – JuWe Jaroszowice 
(17), OKS Zet Tychy – LKS frydek (17); klasa b: 7.09 czuło‑
wianka Tychy – LKS Gardawice (16). puchar polski: III runda 
Pucharu Polski Podokręgu Tychy: 11.09 LKS Studzienice ‑ 
GKS II Tychy (16.30). iii liga kobiet: 7.09 Polonia Tychy – LKS 
Goczałkowice (16). ls ●

w ponad 30-stopniowyM 
upale Rywalizowali 
uczestnicy 8. edycji 
tyskiego póŁMaRatonu. 
na tRasie Rozstawiono 
jednak punkty z 
napojaMi oRaz 
punkty zRaszające, 
by zŁagodzić 
tRudy biegania. 
zainteResowanie 
tegoRocznyM biegieM 
pRzeszŁo oczekiwania 
oRganizatoRów, 
bowieM ukończyŁo 
go 1.640 osób, a do 
tego tRzeba doliczyć 
310 uczestników 
biegów dziecięcych i 
MŁodzieżowych MosiR. 
w suMie biegaŁo pRawie 
2.000 osób – od 2 do 
ponad 70 lat.

Najszybciej trasę półmaratonu 
pokonał Marcin Ciepłak, zawod-
nik ROW Rybnik, szósty zawod-
nik ostatnich mistrzostw Polski 
w Radomiu na 3.000 z przeszko-
dami (startuje także w biegach 
średnich i długich oraz marato-
nie). Jego rekord życiowy w pół-
maratonie to 1:11.03, a podczas 
niedzielnej imprezy w Tychach 
zanotował 1:16.39. Wśród ko-
biet wygrała Katarzyna Golba, 
specjalizująca się w kilku lekkoat-
letycznych konkurencjach, m.in. 
w chodzie sportowym, biegu na 
10 km, półmaratonie i biegach 
anglosaskich. Jej rekord życiowy 
w półmaratonie to 1:21.26, w Ty-
chach zanotowała 1:26.07.

Tyski Półmaraton to nie tyl-
ko największa impreza sportowa 
w mieście, ale także prawdziwy 
piknik biegowy, bowiem co roku 
organizatorzy przygotowują wie-
le atrakcji i dla zawodników i dla 
kibiców. Są stoiska z posiłkami i 
napojami, miejsca do rozgrzewki, 
masażu, pokazy produktów spor-
towych, dmuchańce dla dzieci, 
ścianka wspinaczkowa.  

Bieg został znakomicie przy-
gotowany i przeprowadzony, a 
jego organizatorem było Stowa-
rzyszenie Promocji Lekkiej Atle-
tyki, przy współpracy z MOSiR-

em, Urzędem Miasta, Komendą 
Miejską Policji, Strażą Miejską i 
Państwową Strażą Pożarną.

wyniki 
klaSyfikacja geNeRalNa 
OPeN: 1. Marcin Ciepłak (Ryb-
nik) 1:16.39, 2. Tomasz Kawik 
(Brenna/Kraków) 1:17.13, 3. Mar-
cin Dyrlaga (Węgierska Górka) 
1:18.06, 4. Michał Kaczmarek 
(Kraków) 1:20.06, 5. Paweł Bu-
czek (Tychy) 1:21.04, 6. Piotr Tre-
ska (Tychy) 1:21.39.
kOBiety: 1. Katarzyna Golba 
(Mielec) 1:26.07, 2. Agata Dłu-
gosz (Tychy) 1:28.45, 3. Agniesz-
ka Kobierska (Gliwice) 1:29.04, 
4. Patrycja Włodarczyk (Jaworz-
no) 1:32.53, 5. Aneta Szecówka 
(Biskupice) 1:34.11, 6. Monika 
Pieczka (Rybnik) 1:35.17.
BiegacZ Z WóZkiem: 1. Mo-
nika Oleś (Chorzów) 2:10.50, 2. 
Sylwia Kupiec (Brzeg) 2:14.50. 
3. Karolina Wideł (Brzeźnica) 
2:41.12 oraz 1. Michał Kaczma-
rek (Kraków) 1:20.06, 2. Michał 
Stopa (Tychy) 1:26.30, 3. Marcin 
Besztocha (Lędziny) 1:34.06.
NajlePSi tySZaNie: Agata 
Długosz (SPLA Tychy) i Paweł 
Buczek (Lake Runners).

Wszystkie wyniki na stronie 
www.pomiar-czasu.pl ls ●

Po raz drugi Tychy gościć będą 
uczestników zawodów dla amato-
rów – Mistrzostw Polski Południo-
wej w piłce nożnej sześcioosobowej. 
7 i 8 września organizują je Łukasz 
Olszewski i Remigiusz Kula ze Sto-
warzyszenia Polskiego Sportu.

Do skompletowania stawki 
drużyn pozostały ostatnie wolne 
miejsca – zgłoszenia należy kie-
rować na adres: kularemigiusz@
gmail.com.

Mistrzostwa potrwają dwa dni. 
7.09 rozegrane zostaną Mistrzo-

stwa Polski Południowej Junio-
rów w dwóch kategoriach: U-12 
i U-9, a dzień później rywalizo-
wać będą drużyny seniorskie. Me-
cze rozgrywane będą na Orlikach 
przy Wejchertów 20 i ul. Boro-
wej 123.

W ubiegłorocznej edycji star-
towały 24 zespoły, 250 piłkarzy. 
Patronat nad imprezą objęli pre-
zydent Andrzej Dziuba i Polski 
Związek Piłki Nożnej oraz Ro-
man Kołtoń, dziennikarz Polsat 
Sport. ls ●

dla juniorów i seniorów

mistRzostwa 
szÓstek

rekordowy bieg 
w troPikaCh
pRawie 2.000 uczestników TySKIEGO PółMARATONu I bIEGóW DZIEcIęcych I MłODZIEżOWych MOSIR.

Takich tłumów na trasie biegu jeszcze nie było. Z numerem 1.604 wystartowała 
późniejsza zwyciężczyni w kat. kobiet Katarzyna Golba.
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NajlePSi WSRóD NajmłODSZych

Podczas Tyskiego Półmaratonu odbyły się także biegi dla dzieci 
i młodzieży, które organizował MOSiR we współpracy ze SPLA 
i fiat chrysler Automobiles. Oto najlepsi w poszczególnych 
kategoriach: ROcZNiki 2004/2005: 1. Wiktoria Radek, 
2. Dominika Stencel, 3. Amelia Dzedzyn oraz 1. Igor Ryniak, 
2. Adam Sadecki; 2006/2007: 1. Maja Lubowicka, 2. Julia 
Kowalewska, 3. Natalia Kowalewska oraz 1. Oliwier bednarski, 
2. Tomasz Paś, 3. Jakub Wawczyński; 2008/2009: 1. Kinga 
Prządka, 2. Anna Kubacz, 3. Maja Kurbiel oraz 1. Kacper Szczurek, 
2. Piotr  Michalski, 3. Jakub Krwawnik; 2010/2011: 1. Ola 
Siwińska, 2. Agata Jaromin, 3. Zuzanna bartkowik oraz 1. Michał 
chmielak, 2. Jakub Oczkowski, 3. Tytus Klekowski; 2012/2013: 
1. Emilia Kaczor, 2. Oliwia Kołodziej, 3. Maja Skrzypczyk oraz 
1. Dominik homan, 2. Adam Krwawnik, 3. Maciej Wisznowski; 
2014 i młODSi: 1. Natalia Kasperczyk, 2. Lena Zalewska, 
3. Zuzanna Konieczny oraz 1. filip Skrzypczyk, 2. Antoni chmiel, 
3. Oskar bańka. ls ●

w niedzielę na toRze 
fca odbyŁa się kolejna, 
szósta Runda 
saMochodowych 
MistRzostw tychów.

Obecna edycja SMT, organizowa-
nych przez Automobilklub Zie-
mi Tyskiej, znalazła się na ostat-
niej prostej – do końca sezonu 
pozostały dwie rundy. Faworyt 
do zwycięstwa w całym cyklu 
jest już jednak tylko jeden – Ar-
tur Kobiela po raz szósty z rzędu 
zdominował rywalizację. Na star-
cie stanęło 75 załóg, ale to kierow-
ca subaru imprezy, pilotowany 
przez Kamila Walę był najszyb-
szy na każdej z pięciu, blisko 3-ki-
lometrowych prób. Drugie miej-
sce, ze stratą przeszło 20 sekund 
zajęli Michał Jelonek i Jarosław 
Kudasiewicz (subaru impreza). 
Podium uzupełniło mitsubishi 
lancer evo załogi Szymon Witos 
i Maciej Przybylski. Wszystkie te 
samochody reprezentowały naj-
mocniejszą klasę 4.

Czwarty czas w klasyfikacji ge-
neralnej zaliczyli Piotr Kapusta 
i Grzegorz Gibek w bmw e36, któ-
rzy zajęli pierwsze miejsce w kla-
syfikacji RWD. Kajetan Świder 
i Mateusz Solarczyk (honda crx) 
powtórzyli sukces z poprzedniej 
rundy i wygrali rywalizację w kla-

sie 2, przy okazji zajęli siódmą po-
zycję w klasyfikacji łącznej.

Swoje drugie zwycięstwo z rzę-
du w klasie 3 odniósł Marcin Du-
darewicz pilotowany przez Pawła 
Pieronkiewicza (honda civic). Pa-
weł Oślak i Anna Gabryś (fiat se-
icento) triumfowali w klasie 1. 
W klasie CENTO (dla fiatów cin-
quecento i sencento) najlepiej po-
radzili sobie Jakub Pisarek i Pau-
lina Borończyk (seicento). Leszek 
Komenda i Kamil Nowak (citroën 
saxo) to kolejna zwycięska zało-
ga, która powtórzyła swój wynik 
z poprzedniej rundy.

Tradycyjnie już na starcie sta-
nęły elektryczne fiaty 500 e ry-
walizujące w klasie GO+EAUTO. 
Wyniki rywalizacji w tej katego-
rii były identyczne jak w lipcowej 
edycji SMT: najszybsi byli Prze-
mysław i Magdalena Gwioździk.

Poza klasyfikacją generalną 
w SMT rywalizują zawodnicy ma-
jący licencje sportowe. W klasie 
GOŚĆ po raz kolejny z rzędu naj-
szybszy był Jacek Polok pilotowany 
przez Annę Gabryś (ford fiesta).

Kolejna, siódma runda SMT 
odbędzie się 20.10, a w najbliż-
szy weekend (6-7.09) Automo-
bilklub Ziemi Tyskiej zaprasza 
na Rajd Śląska, który jest rundą 
Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostw Polski. opRac. ls ●

teatr jednego 
aktora
saMochodowe MISTRZOSTWA TychóW
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nie ludzką ręką

z duszy człowieka
Sztuka towarzyszy nam od zarania, 
bowiem pierwsi artyści tworzyli już 
w prehistorii. To wyraz duszy, magicz-
ny impuls, boska iskra, która pochodzi 
z wnętrza człowieka. Jest – obok reli-
gii – drugą pierwotną ludzką potrzebą, 
odróżniającą nas od zwierząt. Tylko lu-
dzie czczą wiarę i tylko ludzie są zdolni 
wypowiadać się poprzez swoje dzieła. 
Do tej pory sztuka była uważana za dzie-
dzinę, w której mogliśmy czuć się bez-
piecznie, bo nic nie mogło zagrozić na-
szej dominującej pozycji. Wydawało się, 
że ani robot, ani sztuczna inteligencja nie 
będą w stanie zastąpić człowieka na tym 
polu. Okazuje się jednak, że scenariusze, 
które dotychczas zarezerwowane były 
dla książek, komiksów czy filmów scien-
ce fiction, coraz częściej sprawdzają się 
w realnym świecie.

sztuczna sztuka
Licytacja, zorganizowana końcem paź-
dziernika minionego roku przez presti-
żowy dom aukcyjny Christie w Nowym 
Jorku, od początku budziła sporo emo-
cji. Miłośnicy sztuki przecierali oczy 

ze zdziwienia, ale gdy opadł młotek, 
cena za „Portret Edmonda de Bella-
my” osiągnęła 432 i pół tysiąca dola-
rów. Co prawda kwota za jaką sprzeda-
no obraz znacznie przerosła rynkowe 
oczekiwania i to 45-krotnie, ale nie 
to było powodem masowego zainte-
resowania. Sęk w tym, że w prawym 
dolnym rogu obrazu, a więc w miej-
scu gdzie zwyczajowo powinna znaj-
dować się sygnatura artysty, widniał 
ciąg matematycznych znaków. Algo-
rytm. Portret nestora rodziny de Bel-
lamy nie został bowiem namalowany 
ludzką ręką. Stworzył go komputer. Był 
to pierwszy w historii przypadek, gdy 
wygenerowana przez Sztuczną Inteli-
gencję praca trafiła na prawdziwą au-
kcję dzieł sztuki.

jak maluje algorytm?
Portret pochodzi z serii płócien przed-
stawiających fikcyjną rodzinę de Bella-
my, a cała kolekcja jest efektem opro-
gramowania, stworzonego przez paryski 
kolektyw artystyczny o nazwie Obvious. 
W uproszczeniu – chodzi o dwa wal-
czące między sobą algorytmy. Pierwszy 

z nich – Generator – próbował ucho-
dzić za człowieka i to on tworzył obraz. 
„Uczył się” tego analizując wcześniej aż 
15 tysięcy obrazów, jakie powstały mię-
dzy XIV a XX wiekiem. Drugi z nich – 
Tester – miał za zadanie wychwycić, czy 
to co podsuwa mu „kolega” jest w isto-
cie pracą ludzkich rąk, czy też dziełem 
komputera. Kiedy wreszcie Generato-
rowi udało się oszukać Testera, praca 

dobiegła końca. Kolejnym krokiem była 
medialna kampania.

bajka o kreatywnej maszynie
Sposób, w jaki artyści z Obvious kreo-
wali swój produkt, był bardzo przemy-
ślany. Historia romantycznej maszyny, 
która sama tworzy obrazy była niezwykle 
intrygująca. Hasło reklamowe brzmia-
ło: „creativity is not only for humans”, 

co oznacza „kreatywność nie jest tylko 
dla ludzi”. To rozpaliło wyobraźnie ko-
lekcjonerów i wzbudziło zainteresowa-
nie mediów. W efekcie, rola komputera 
w tworzeniu obrazów została znacznie 
przerysowana. W końcu to człowiek mu-
siał napisać program, wprowadzić dane 
do maszyny, wygenerować je, a następ-
nie wydrukować efekt jej pracy na płót-
nie. Aby robot mógł tworzyć, potrzeb-
na jest zatem ludzka ręka. Do czasu. Sęk 
w tym, że w teorii istnieje coś takiego 
jak osobliwość technologiczna. Chodzi 
o postęp. Jeżeli stworzymy sztuczną in-
teligencję, która ma dorównywać zdol-
nością poznawczym człowiekowi, to ko-
lejnym etapem będzie stworzenie czegoś, 
co nas przerośnie. Kto wie, być może 
w przyszłości „sztuczne” obrazy wyprą 
te tradycyjne. Pytanie brzmi: czy to jest 
sztuka? Czas pokaże. Póki co, uczciwie 
trzeba przyznać, że wartość artystyczna 
„Portretu Edmonda de Bellamy” nie jest 
porywająca. Gdyby ten obraz w istocie 
był namalowany przez człowieka, nie 
ma mowy, by trafił na aukcję do Chri-
stie. Jest za słaby. Jednak bez wątpienia 
wizerunek upiornego mężczyzny o roz-
mazanym obliczu, wejdzie do podręcz-
ników sztuki współczesnej, bowiem już 
dziś stał się symbolem nadchodzących 
zmian. agnieszka kijas ●

Dawno temu w sztuCe (165)

panna 23.Viii – 22.iX
Powinieneś uzbroić się w trochę cierpliwości. 
Zbyt nerwowo reagujesz na brak pozytywnych 
informacji w wiadomej sprawie.

waga 23.iX – 23.X
To powinien być bardzo udany tydzień. Właściwie 
wszystko, czego tylko się podejmiesz, jest skazane 
na sukces!

skoRpion 24.X – 21.Xi
Tak trzymać. Odrzuć negatywne emocje i czarne 
myśli. Jeśli staniesz się optymistą, będzie ci 
łatwiej zmierzyć się z codziennością.

stRzelec 22.Xi – 21.Xii
Możesz odczuwać spadek formy. Niewykluczone, 
że to objawy przemęczenia. Postaraj się więcej 
czasu spędzać aktywnie.

kozioRożec 22.Xii – 19.i
Wreszcie odetchniesz z ulgą. Wszystko ułożyło się 
pomyślnie, teraz czas na odpoczynek. Należy ci 
się nagroda.

wodnik 20.i – 18.ii
To będą dni wymagające od ciebie dużo 
skupienia i uwagi, zwłaszcza w sprawach natury 
zawodowej.

Ryby 19.ii – 20.iii
Wreszcie poczujesz, że jesteś właściwą osobą 
na właściwym miejscu. Szef doceni Twoją ciężką 
pracę.

baRan 21.iii – 20.iV
uważaj, by nie stracić czujności. Osoba spod 
znaku Strzelca tylko czeka na Twoje potknięcie, 
nawet niewielkie.

byk 21.iV – 21.V
Rozsiewanie niesprawdzonych plotek może 
bardzo szybko zwrócić się przeciwko Tobie. 
Zastanów się, czy nie lepiej zachować dyskrecję?

bliźnięta 22.V – 20.Vi
Wiadomość, która dotrze do ciebie w najbliższym 
czasie, nie będzie tak zła, jak się to będzie 
na początku wydawać...

Rak 21.Vi – 22.Vii
W dalszym ciągu gwiazdy ci sprzyjają. Nie 
wydarzy się nic, co miałoby ściągnąć na ciebie 
jakieś kłopoty.

lew 23.Vii – 22.Viii
Postaraj się znaleźć więcej czasu dla ukochanej 
osoby. Ostatnio jesteś pochłonięty pracą, ale Twoje 
myśli biegną też w stronę osoby spod znaku bliźniąt...

HoRoskop

kRzyżÓwka z Hasłem suDoku
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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 614:
feStiWal DiScO POlO. 

„Portret Edmonda de Belamy” jest dziełem sztucznej inteligencji. 
Czy ludzie mogą stracić monopol na sztukę?

Matematyczny algorytm 
zamiast podpisu autora.

uBRaNy Na cZaRNO DŻeNtelmeN SchOWał Ręce DO kieSZeNi PłaSZ-
cZa. chOć jegO tWaRZ jeSt ROZmyta, tO WZROk ma WycelOWaNy 
W NaSZą StRONę. Na Samą myŚl PRZechODZi NaS DReSZcZ. Z ciem-
NOŚci WyłaNia Się jeDyNie Biały kOłNieRZ kOSZuli, któRy jeSZcZe 
BaRDZiej PODkReŚla uPiORNy chaRakteR DZieła. OBRaZ ZDaje Się 
Być NieDOkOńcZONy, BOWiem tłO tylkO gDZieNiegDZie POkRyWa 
cieNka WaRStWa faRBy. W Wielu miejScach PłótNO POZOStaWiO-
NO W StaNie NieNaRuSZONym, SuROWym. teN iNtRygujący WiZeRu-
Nek NeStORa RODu – eDmONDa De Bellamy – mógłBy SPOkOjNie 
uchODZić Za XiX-WiecZNy PORtRet. RZecZ W tym, Że eDmOND De 
Bellamy NigDy Nie iStNiał, a W DODatku tegO OBRaZu Nie Nama-
lOWał cZłOWiek.
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