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Samochody wyszły z mody
Finał Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu odbył się na ul. Grota-Roweckiego.

Muzyka otwartych umysłów
W czasie weekendu sala Teatru Małego 
rozbrzmiewać będzie muzyką jazzową.

Kulminacja obchodów
Wystawę poświęconą tyskiemu hokejowi będzie  
można od soboty zwiedzać w Gemini Park.4 8 14
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zaledwie kilka lat od zbudowania wiadukt na dk1 wymaga gruntownego remontu
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remont generuje korki
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Start G i E odbił Się EchEm
Informacja o uruchomieniu nowej trolejbusowej linii G i zmiana trasy 
istniejącej linii E (wyjechały w miasto w poniedziałek, 23 września) 
wywołała spore zainteresowanie naszych Czytelników. Sprawą 
najczęściej komentowaną są trasy wspomnianych linii. Postanowiliśmy 
się temu przyjrzeć. Str.5
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dElEGacjE
Miniony tydzień podopieczni 
trenera Ryszarda Tarasiewicza 
z pewnością zaliczą do nad wyraz 
udanych. Najpierw z wyróżnie-
niem odrobili zaległości i poko-
nali w Mielcu Stal, a w niedzielę 
wywieźli punkt z trudnego terenu 
Podbeskidzia. Str.13
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USŁUGI POGRZEBOWE
KOMPLEKSOWO • PROFESJONALNIE • TANIO

Wartogłowiec

„CALIA”

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

Tychy Wartogłowiec, ul. Cmentarna 21

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIE POGRZEBU - ZASIŁEK ZUS ROZLICZAMY I WYPŁACAMY NA MIEJSCU

NAGROBKI 
DUŻY WYBÓR

• POGRZEBY TRADYCYJNE
• KREMACJE 550 ZŁ

• EKSHUMACJE
• KOPANIE GROBÓW

• ROZBIÓRKI NAGROBKÓW
• PRZEWOZY ZMARŁYCH

• WŁASNE 
CHŁODNIE

reklama
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◆ FuNkcjONaRiuSZe kMP 
ZajMujący Się ZWalcZa-
N i e M  P R Z e S t ę P c ZO ś c i 
NaRkOtykOWej zatrzymali 
37-latka, którego podejrzewali, 
że zajmuje się rozprowadzaniem 
narkotyków oraz posiada środ-
ki odurzające. Zabezpieczono 
marihuanę, z której można było 
sporządzić prawie 140 działek 
dilerskich tego narkotyku. Czar-
norynkowa wartość przejętych 
środków odurzających szaco-
wana jest na kwotę około 7 tys. 
złotych. Zgromadzony materiał 
dowodowy pozwolił na przed-
stawienie mężczyźnie zarzutu 
uczestniczenia w obrocie nar-
kotykami oraz ich udzielania. 

Na wniosek policjantów i pro-
kuratora mężczyzna został tym-
czasowo aresztowany. Grozi mu 
do 12 lat więzienia.

◆ 18.09 POlicjaNci Wy-
DZiału PReWeNcji kMP 
ZauWażyli MatiZa, któRy 
PORuSZał Się całą jeZD-
Nią – kierowca jechał od jed-
nej krawędzi jezdni do drugiej, 
stwarzając zagrożenie w ruchu 
drogowym. Kiedy zatrzymano 
samochód do kontroli, okaza-
ło się, że siedzący za kierownicą 
37-latek jest kompletnie pijany. 
Badanie na zawartość alkoholu 
w jego organizmie wykazało pra-
wie 4 promile alkoholu. Mężczy-

zna podróżował ze swoją part-
nerką, u której wynik badania 
wykazał ponad 3 promile. Oka-
zało się, że para świętowała uro-
dziny kobiety. Kierowcy grożą 
2 lata pozbawienia wolności.

◆ Na ul. SikORSkiegO DO-
SZłO 19.09 DO WyPaDku. 
Kierujący samochodem marki 
rover, 57-letni mieszkanie Bie-
runia wykonując skręt w lewo, 
wymusił pierwszeństwo prze-
jazdu na kierującej volvo. Jadą-
ca z przeciwka 38-letnia kobie-
ta doznała złamania prawej ręki 
i została przewieziona do szpi-
tala. Uczestnicy zdarzenia byli 
trzeźwi. lS ●

W minioną środę ok. godz. 21.20 
na skrzyżowaniu ulic Jedności 
i Cielmickiej doszło do uszko-
dzenia prawie 200-letniego, wol-
no stojącego krzyża. Kierowca 
TIRa, wykonując manewr wje-
chał we wspomniany krzyż, nisz-
cząc jego ogrodzenie i rozbija-
jąc kamienny obiekt na kawałki. 
Świadkowie zdarzenia proszeni są 
o kontakt z parafią Narodzenia św. 
Jana Chrzciciela w Cielmicach.

– Podobne krzyże stawiano 
przy drogach, gdy w pobliżu nie 
było żadnego kościoła. Nasz eg-
zemplarz postawiono w XIX w. 
i po prostu żal się robi, że z po-
wodu nieuwagi dochodzi do ta-

kich dewastacji – mówił ks. prob. 
Piotr Wojszczyk. Według naoczne-
go świadka kierowca TIRa zoba-
czył zakaz wjazdu w ulicę Jedności 
pojazdów powyżej 7 ton i próbu-
jąc zawrócić, zahaczył o krzyż, 
po czym spłoszony sytuacją uciekł 
łamiąc wspomniany zakaz.

Krzyż zabezpieczony został 
przez Miejski Zarząd Ulic i Mo-
stów i przewieziony przez Ty-
ski Zakład Usług Komunalnych 
do magazynu przy cmentarzu 
na Wartogłowcu. W dalszej ko-
lejności zostanie wykonana re-
konstrukcja i renowacja zabytku 
pod nadzorem Miejskiego Kon-
serwatora Zabytków.

– W wyniku kolizji krzyż 
połamał się w kilku miejscach 
i rekonstrukcja wymaga dzia-
łania konserwatora zabytków, 
który specjalizuje się w rzeź-
bie kamiennej. Konieczne bę-
dzie wykonanie nawiertów i wy-
pełnienie ich prętami z włókna 
szklanego oraz zastosowanie in-
nych technik spoinowania. Nie-
stety, z ruszeniem prac musimy 
poczekać do wiosny, gdyż wy-
konywać je należy na miejscu 
posadowienia, a warunki pogo-
dowe temu nie sprzyjają – ko-
mentowała sprawę Anna Syska, 
Miejski Konserwator Zabytków. 
KaMil peSzat ●

nieostrożny kierowca tira uszkodził zabytkowy obiekt w Cielmicach.

Krzyż w KawałKach

Prace renowacyjne ruszą dopiero na wiosnę. Wymuszenie pierwszeństwa przejazdu było przyczyną wypadku na ul. Sikorskiego.
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reklama

sylwia Witman
s.witman@twojetychy.pl

UtrUdnienia w rUchU 
Mogą potrwać nawet 
do Końca roKU. caŁy 
rUch, tranzytowy 
i loKalny, odbywa Się 
doŁeM obieKtU, przez 
rondo.

Z pewnością nie jest to do-
bra wiadomość dla kierowców, 
szczególnie tych podróżujących 
między Katowicami, Tychami 
i Pszczyną. Ruch spowalniają 
duże utrudnienia spowodowane 
remontem DK86 w Katowicach. 
Teraz także w Tychach trze-
ba będzie postać w korku. Ale 
nie tylko osoby przejeżdżające 
przez Tychy, również mieszkań-
cy miasta odczują utrudnienia. 
– W miarę możliwości prosimy 
o wybieranie tras alternatywnych 
i omijanie wiaduktu przy straży 
pożarnej – mówi Agnieszka Ki-
jas, rzecznik Miejskiego Zarządu 
Ulic i Mostów w Tychach.

Górna część wiaduktu została 
wyłączona z ruchu, jednak obiekt 
jest przejezdny. Cały ruch tran-
zytowy biegnący głównym cią-
giem DK1 został poprowadzony 
dołem, po łącznicach i po ron-
dzie pod wiaduktem. Przejazd 
jest więc możliwy, ale ruch zo-
stał znacznie spowolniony.

Remont zaczął się w piątek, 20 
września. Już tego dnia można 

było odczuć wzmożony ruch 
w mieście, gdyż część kierow-
ców postanowiła wybrać drogę 
przez centrum. Ta sytuacja, nie-
stety, nieprędko się zmieni. Re-
mont na wiadukcie jest poważny, 
ingeruje głęboko w konstrukcję 
drogi i ma potrwać do końca 
tego roku. Dlaczego kilkuletni 
zaledwie obiekt wymaga tak za-
awansowanych prac?

W ramach gwarancji
- Jeszcze przed przystąpieniem 
do budowy nasypu, na którym 
aktualnie jest prowadzony 
remont, wiedzieliśmy że grunty 
w tym miejscu będzie trzeba 
wzmocnić – mówi Agnieszka 
Kijas. – Od tego momentu cały 
obiekt został objęty nadzorem 
geodezyjnym. Testy nie wykazały 
co prawda ponadnormatywnych 
osiadań obiektu, jednak został 
wychwycony inny problem, 
spowodowany ukrytą wadą 
produktu, której nie można było 
zauważyć na etapie zatwierdzania 
materiału. 

– Na przełomie 2015 i 2016 
roku zaobserwowano niewielkie 
deformacje warstw konstrukcyj-
nych nasypu – tłumaczy Arka-
diusz Bąk, zastępca dyrektora 
MZUiM ds. realizacji inwesty-
cji. – To efekt tzw. „puchnięcia” 
części rdzenia nasypu, skutkiem 
czego doszło do powstania nie-
równości na drodze. W miej-
scach, gdzie powstały nierów-

ności, nawierzchnię trzeba było 
cienko sfrezować. Od początku 
wiadomym jednak było, że są 
to działania doraźne.

Obiekt w dalszym ciągu był 
monitorowany. Gdy procesy 
fizykochemiczne ustały, moż-
na było przystąpić do kom-
pleksowego remontu i usunię-
cia wady.

– Nie mówimy tu tylko o 
wymianie asfaltu. Wykonaw-
ca będzie ingerował głęboko 
w warstwy konstrukcyjne i cały 

wadliwy materiał zostanie zli-
kwidowany – wyjaśnia Agniesz-
ka Kijas. – Całość prac jest przy 
tym prowadzona w ramach gwa-
rancji, na koszt wykonawcy – 
podkreśla rzeczniczka MZUiM. 
– Jednak procedura gwarancyjna 
wygląda nieco inaczej niż nowa 
inwestycja i w tym przypadku 
nie tylko my mieliśmy głos decy-
dujący w sprawie terminu prze-
prowadzenia tych prac.

– Z decyzją o docelowej na-
prawie musieliśmy poczekać 

do chwili aż reakcje, jakie zacho-
dziły w rdzeniu, ustąpią – tłu-
maczy Arkadiusz Bąk. – Obec-
nie wyniki badań potwierdziły, 
że proces się zatrzymał i mo-
żemy przystąpić do pracy. Kie-
rowców przepraszamy za wszel-
kie niedogodności i utrudnienia 
związane z remontem, a także 
prosimy o ostrożną jazdę.

Lepiej pociągiem
Termin rzeczywiście jest niezbyt 
szczęśliwy, bo nakłada się na 

prowadzony w Katowicach 
rozległy remont na DK86, który 
będzie powodował utrudnienia 
przez ponad dwa lata. Tyski 
remont na szczęście „tylko” 
około trzech miesięcy. 

Te trzy miesiące trzeba jed-
nak jakoś przetrwać. – Oso-
bom jadącym do Katowic ra-
dzimy w miarę możliwości 
wybierać alternatywny środek 
transportu, czyli kolej – mówi 
Agnieszka Kijas. – Przypomina-
my, że Tychy od dawna stawiały 
na transport kolejowy i mamy 
dobrze rozwiniętą infrastruk-
turę. Są przystanki kolejowe 
w centrum miasta, można ko-
rzystać z parkingów Park&Ride; 
dojechać własnym samochodem 
na dworzec PKP lub na stację 
Tychy Lodowisko, zostawić sa-
mochód na parkingu i do Kato-
wic pojechać pociągiem Szybkiej 
Kolei Regionalnej. Dla osób po-
siadających kolejowy bilet „ta-
ryfy pomarańczowej” pierwsze 
12 godzin parkowania jest bez-
płatne. Dla pasażerów z jakim-
kolwiek innym biletem kolejo-
wym 12 godzin kosztuje 2 złote. 
A więc znacznie mniej niż opła-
ta za postój samochodu w cen-
trum Katowic.

Przypominamy, że cały czas 
trwają też prace na drugiej ty-
skiej „przelotówce”, czyli DK44. 
Zwężenie pasa ruchu mamy 
na skrzyżowaniu ul. Oświęcim-
skiej z ul. Czarną. ●

Wiadukt W remonCie 
wiadUKt na dK1 przy Straży pożarnej zoStaŁ zaMKnięty. NA CZęŚCI NASyPu PROWADZONE Są PRACE REMONTOWE.
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Cały ruch tranzytowy na DK1 zamiast górą wiaduktu odbywa się teraz przez rondo pod wiaduktem.
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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:

− zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej 
oznaczonej jako działki nr 6002/103 o pow. 824 m2 i 6003/103 o pow. 815 m2, zapisanych 
w księdze wieczystej nr KA1T/00011251/4, położonej w Tychach przy ul. Powstańców.

Informacja
Zgodnie z art. 36 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.2019.684 z późn. zm.) 
informuję o sporządzeniu spisu wyborców miasta Tychy dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu - na pisemny wniosek - w Urzędzie Miasta Tychy, 
al. Niepodległości 49, pokój 505, V piętro,  do 7 października 2019r. w godzinach pracy Urzędu. 

Prezydent Miasta Tychy
/-/mgr inż. Andrzej Dziuba

na caŁyM Kontynencie, 
zateM również 
w tychach, 
obchodziliśMy 
eUropejSKi tydzień 
zrównoważonego 
tranSportU. 
od 2002 r. odbywające 
Się w dniach 16‑22 
września wydarzenie 
zainicjowaŁa KoMiSja 
eUropejSKa, aby 
zachęcić MieSzKańców 
MiaSt do zMiany 
nieKorzyStnych dla 
zdrowia przyzwyczajeń 
i wybrania 
alternatywnych, 
eKologicznych środKów 
podróżowania: 
chodzenia pieSzo, 
jazdy na rowerze czy 
KoMUniKacją MiejSKą.

Urząd Miasta Tychy przygoto-
wał na ten czas moc atrakcji, 
a podczas niedzielnego fina-
łu zamknięto, po raz pierwszy 
w historii, odcinek ul. Grota-
Roweckiego, gdzie odbywał się 
piknik z okazji Dnia bez Sa-
mochodu. Już od poniedziałku 
przedsiębiorcy z całego miasta 
włączali się do akcji oferując 
swoim klientom specjalne pro-
mocje na hasło „Chodź z nami”, 
pod którym odbywało się wyda-
rzenie. W sobotę stowarzyszenie 
NOL-TYCHY wraz z władzami 
miasta zorganizowało 143. Tyski 
Nocny Rajd Rowerowy, aby pro-
mować jednoślad jako alterna-
tywny środek transportu. – Na-
sze rajdy to już tyska tradycja, 
a ETZT to świetna okazja, by in-
tegrować tyszan i promować ro-
wery. Podczas finału zorganizo-
waliśmy też II Partnerski Rajd 
Rowerowy Tychy-Bieruń-Tychy. 
Najmłodszy uczestnik miał za-
ledwie 6 lat. Zawsze cieszymy 
się z udziału dzieci, bo wyrobio-
ne nawyki będą w przyszłości 
procentować. Nie od dziś widać, 

że w miastach jest za dużo sa-
mochodów. Każdy kolejny ro-
werzysta to krok we właściwą 
stronę – komentował Michał 
Kasperczyk pomysłodawca i ko-
ordynator rajdów.

Wspomniany już finał roz-
począł się inauguracją Tyskiego 
Szlaku Spacerowego. Ten liczą-
cy 8,5 km szklak jest nowością 
na mapie tyskich atrakcji tury-
stycznych. Uczestnicy, startują-
cy z Placu św. Anny, zostali opro-
wadzeni przez dyrektor Muzeum 
Miejskiego Aleksandrę Matuszyk 
po najciekawszych miejscach 
w mieście. Odwiedzili Lam-
pę Górniczą, Plac Baczyńskie-
go, Pomnik Powstańca Śląskie-
go, Stadion Zimowy, tężnię czy 
rzeźbę Ryszarda Riedla. – Cie-
kawa inicjatywa. Warto zachęcać 
w nowatorski sposób do odwie-
dzin miast naszego regionu – ko-
mentował jeden z nich na porta-
lu tychy.pl. Spacer zakończył się 
na ul. Grota-Roweckiego gdzie 
jednym z wydarzeń, cieszącym 
się największym zainteresowa-
niem, był pierwszy przejazd no-
wej linii G. Punktualnie o 14:14 
dwa nowe trolejbusy (Trolli-
no 12) podjechały na przysta-
nek Grota-Roweckiego, gdzie 
w moment wypełniły się pasa-
żerami. – Nie mogło nas zabrak-
nąć – mówił Marcin Rogala pre-
zes Tyskich Lini Trolejbusowych. 
– Podczas przejazdu pasażero-
wie otrzymali pamiątkowe bile-
ty przygotowane specjalnie na tę 
okazję. Komunikacja miejska 
to jedna z najważniejszych alter-
natyw dla samochodu. Nie każ-
dy może sobie pozwolić na poru-
szanie się po mieście na rowerze. 
Jazda na nim wymaga określone-
go ubioru, tak samo jak pełnione 
stanowiska, czasami po prostu są 
to rzeczy wzajemnie wyklucza-
jące się – dodał Marcin Rogala. 
TLT żegnało tego dnia wysłużo-
nego „Jasia”. Trolejbus już nie bę-
dzie jeździł po tyskich drogach.

Dla fanów publicznego trans-
portu przygotowano wystawę 
zdjęciową w klasycznym „ogór-
ku” czyli Jelczu 043 RTO. Drugi 
klasyk (Jelcz 11) tego dnia kurso-
wał dowożąc wszystkich chętnych 
na happening. A było co oglądać, 
choćby pokaz akrobatycznej jaz-
dy na rowerze, który przygotowa-
ła grupa Pineapple BMX. Sporym 
zainteresowaniem cieszył się sy-
mulator wirtualnej rzeczywisto-
ści, dzięki któremu można było 
(i to dosłownie) poczuć wiatr 
we włosach lecąc na grzbiecie 
wielkiego ptaka nad zaśnieżo-
nymi szczytami górskimi. – We-
dług mnie podobne wyłączanie 
ulic z ruchu w środku miasta 
powinno odbywać się częś-
ciej. W ten sposób sporo osób 
jest zmuszonych do korzysta-
nia z innego środka transportu, 
dzięki czemu poznają alternaty-
wy, których tutaj jest pełno. Ko-
lobeżka, elektryczna hulajnoga, 
rolki, rower czy w końcu poru-
szanie się piechotą. Na zachodzie 
Europy podobne wyłączenia od-
bywają się z weekendu na week-
end. Dobrze też funkcjonuje car
-pooling, czyli grupy społeczne 
do dzielenia się kosztami podró-
ży. Ogromna ilość samochodów 
wozi zaledwie jednego pasażera, 
a w rodzinach jest po kilka aut. 
Niestety, rachunek za naszą wy-
godę otrzymuje środowisko, czyli 
tak naprawdę my wszyscy – za-
uważył Artur, który do Tychów 
przyjechał w odwiedziny.
KaMil peSzat ●

SzóSta jUż edycja 
Międzynarodowego 
ForUM bizneSU „taK 
śląSKie/QUi SileSie”, 
odbędzie Się 25 
września o godz. 10 
w Sali projeKcyjnej 
paSażU KUltUry 
androMeda w tychach 
przy 
pl. baczyńSKiego 2. 
haSŁeM przewodniM 
tegorocznego ForUM 
jeSt „edUKacja dla 
goSpodarKi”.

Uczestnicy wspólnie z eksper-
tami porozmawiają o wyzwa-
niach edukacyjnych w związku 
ze zmianami na krajowym i eu-
ropejskich rynkach pracy oraz 
zastanowią się jakie kompeten-
cje zawodowe dadzą szansę roz-
woju zatrudnionym i pozwolą 
podnieść konkurencyjność go-
spodarki. Zaproszono przed-
stawicieli samorządu, nauki, 

organizacji pozarządowych, śro-
dowiska biznesu. Głos w deba-
cie zabiorą m.in. wiceprezydent 
Tychów Maciej Gramatyka, pre-
zes Podstrefy Tyskiej KSSE Ewa 
Stachura-Pordzik, dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy Kata-
rzyna Ptak, szefowa Miejskiego 
Centrum Oświaty Dorota Gna-
cik i prezes Oui Silesie Anne-
Sophie Basta.

Organizatorami spotkania są: 
Fundacja Oui Silesie!, Fundacja 
Europa House oraz Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
SA. Honorowy patronat nad fo-
rum objął Prezydent Miasta Ty-
chy Andrzej Dziuba.

tydzień Przedsiębiorcy w Zus
Szkolenie „Pracuję/zatrudniam 
legalnie” oraz debata „Pracuję/
zatrudniam legalnie – mam 
z tego tytułu świadczenia”, 
to program seminarium dla 
przedsiębiorców, które odbę-
dzie się 25 września w Zakładzie 

Ubezpieczeń Społecznych w Ty-
chach przy ul. gen. de Gaulle’a 16 
(sala szkoleniowa). Seminarium 
jest jednym z punktów Tygodnia 
Przedsiębiorcy organizowane-
go przez ZUS, który trwa od 23 
do 27 września w całym kraju. 
Tegoroczna edycja wpisuje się 
w kampanię realizowaną przez 
Państwową Inspekcję Pracy 
„Pracuję legalnie” oraz promu-
je kampanię ZUS „Masz wybór”. 
Podczas tygodnia, w wielu pla-
cówkach ZUS w regionie odby-
wają się seminaria, spotkania 
i szkolenia dotyczące zatrudnia-
nia pracowników i prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Zainteresowani szkoleniem 
w tyskim ZUS, mogą zgłaszać się 
telefonicznie: 502 009 167, (32) 
327 40 36.

Szczegółowy harmonogram 
szkoleń można znaleźć na stro-
nie: www.zus.pl w zakładce Ty-
dzień Przedsiębiorcy. Wszystkie 
szkolenia są bezpłatne. rn ●

od poniedziaŁKU, 23 
września w powiatowyM 
Urzędzie pracy 
w tychach dziaŁa 
StanowiSKo, gdzie 
zarówno pracodawcy 
jaK i cUdzozieMcy Mogą 
zaSięgać wSzelKich 
inForMacji dotyczących 
praw i obowiązKów 
związanych z legalnyM 
zatrUdnianieM 
cUdzozieMców. 
KonSUltacje obejMować 
będą również 
zagadnienia dotyczące 
wydawania przez 
wojewodę zezwoleń 
na pracę.

Punkt konsultacyjny do spraw za-
trudniania cudzoziemców znaj-
duje się w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Tychach przy ul. Budow-
lanych 59 na II piętrze w poko-
jach 202 i 203. Czynny jest od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
od 7:30 do 14:00. Z pracownika-
mi można kontaktować się rów-
nież telefonicznie pod numerem 

telefonu 32 781 58 69 lub mailo-
wo pod adresem: punktkonsul-
tacyjny@pup.tychy.pl

W nowo otwartym punkcie 
konsultacyjnym można otrzymać 
następujące informacje:

możliwości legalnego zatrud-•	
nienia cudzoziemców w Pol-
sce (wynikające z tego prawa 
i obowiązki dla pracodawców 
oraz cudzoziemców),
gdzie dokonać legalizacji poby-•	
tu cudzoziemców w Polsce,
gdzie i jakie dokumenty nale-•	
ży złożyć celem zalegalizowa-
nia pracy cudzoziemca,
gdzie otrzymać dokumen-•	
ty związane z delegowaniem 

pracownika poza granice RP 
(wniosek A1),
zagadnień związanych z zała-•	
twianiem przez cudzoziemców 
spraw urzędowych (szkoła, nr 
PESEL, meldunek, itp.),
gdzie należy złożyć informacje •	
o niepodjęciu, rozpoczęciu lub 
zakończeniu pracy przez cu-
dzoziemca,
pozostałe kwestie związane •	
z legalną pracą i pobytem cu-
dzoziemców w Polsce.
Według danych PUP, w ty-

skich firmach zatrudnionych jest 
około 6 tysięcy cudzoziemców 
– głównie obywateli Ukrainy. 
Sw ●

komunikat

samoChody 
WysZły Z mody
tychy przyŁączyŁy Się do Międzynarodowej KaMpanii PROPAGuJąCEJ 
ALTERNATyWNE ŚRODKI TRANSPORTu.

reklama

W niedzielę najmłodsi mogli bezkarnie hasać na swoich pojazdach środkiem ul. Grota-Roweckiego.

gosPodarCZy WrZesień
Vi Międzynarodowe ForUM bizneSU „TAK ŚLąSKIE/QuI SILESIE”.

Przewodnicząca  
Rady Miasta Tychy VIII kadencji

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

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

26 września 2019 r. na godz. 1300

do sali nr 102 Urzędu Miasta Tychy 
przy Alei Niepodległości 49

sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji.
Przewodnicząca Rady Miasta Tychy VIII kadencji| 

/-/ Barbara Konieczna

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

komunikaty

PuP jak msZ
pUnKt KonSUltacyjny dla cUdzozieMców I PRACODAWCóW ICh ZATRuDNIAJąCyCh.

Ka
m

il P
es

za
t

4 | 24 września 2019 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



inForMacja 
o UrUchoMieniU 
nowej trolejbUSowej 
linii g i zMiana traSy 
iStniejącej linii e 
(wyjechaŁy w MiaSto 
w poniedziaŁeK, 23 
września) wywoŁaŁa 
Spore zaintereSowanie 
naSzych czytelniKów. 
Sprawą najczęściej 
KoMentowaną Są traSy 
wSpoMnianych linii. 
poStanowiliśMy Się 
teMU przyjrzeć.

krótsze e
Skrócenie trasy linii E nie obyło się 
bez echa. Linia, dotychczas kur-
sująca aż do przystanku Dworzec 
PKP, teraz kończy się na przystan-
ku Begonii. Zapytaliśmy o ten stan 
rzeczy u źródła. – Linia trolejbu-
sowa E będzie kursować na zmo-
dyfikowanej trasie, ale po jej 
pierwotnym śladzie ciągle kursu-
je linia autobusowa nr 696. Poza 
tym dworzec kolejowy obsługują 
linie trolejbusowe oznaczone jako 
A, B, C oraz D. Zmiany będą z ko-
rzyścią dla pasażera, a wybrane, 
najmniej popularne konfiguracje 
tras będą mogły być realizowane 
w systemie przesiadkowym – od-
powiedział Humbert Morawski 
z Wydziału Prasowego Zarządu 
Transportu Metropolitalnego. 
– Faktycznie, przystanek Dwo-
rzec PKP jest jednym z najlepiej 
obsłużonych w Tychach, stąd taka, 
a nie inna decyzja. Wierzę, że jeżeli 
zajdzie potrzeba zmodyfikowania 
trasy linii E, to razem z ZTM wy-
pracujemy najlepsze rozwiązanie. 
Zaznaczam, że od momentu uru-
chomienia linii G i E będziemy im 
bacznie się przyglądać i sprawdzać 
napełnienie trolejbusów. Jesteśmy 
elastyczni i staramy się na bieżąco 
reagować na potrzeby pasażerów, 
stąd pierwsze miesiące traktuje-

my testowo – tłumaczył Marcin 
Rogala prezes Tyskich Linii Tro-
lejbusowych.

dłuższe B
Niejako rykoszetem wzrok na-
szych Czytelników skierował się 
również na linię B, której trasa 
kończy się na przystanku Papro-
cany Pętla, a przecież, jak słusz-
nie zauważono, mogłaby konty-
nuować trasę po nowej trakcji 
aż do przystanku Sikorskiego 
Wiadukt. – Taki pomysł jest jak 
najbardziej słuszny w swoim za-
łożeniu i takie są nasze plany 
na przyszłość. Trzeba jednak za-
uważyć, że codziennością są sy-
tuacje, w których w zatoce posto-
jowej Paprocany Pętla stacjonuje 
kilka pojazdów jednocześnie. Kie-
rowcy bowiem na tym ostatnim 
przystanku odbywają należne im 
przerwy w pracy. Właśnie, m.in. 
z tego powodu nie przedłużyli-
śmy jeszcze linii B do wiaduktu, 
bo po prostu nie jest to fizycznie 
i logistycznie możliwe. Na przy-
stanku Sikorskiego Wiadukt dys-
ponujemy niewielką zatoczką 
przystankową, gdzie maksymal-
nie zmieszczą się dwa trolejbusy. 
Wobec tego zachodzi koniecz-
ność wybudowania odpowiedniej 
infrastruktury z pomieszczenia-
mi socjalnymi dla pracowników. 
A to jest inwestycja, która wy-
maga komplementarnego przy-
gotowania (miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego, 
pozyskanie własności gruntu, 
przygotowanie dokumentacji 
projektowych, pozyskanie środ-
ków, rozstrzygnięcie postępowań 
przetargowych itp. – przyp. red.) 
i trudno oszacować kiedy rozpo-
czniemy budowę, ale zaznaczam, 
że wszystkie ku temu niezbędne 
działania już podjęliśmy – wyjaś-
nia prezes TLT.

automatyzacja na miarę XXi w.
Jednym z elementów budowy 
sieci trakcyjnej była również 
nowa podstacja zasilająca, któ-
ra znalazła się na ulicy Sikor-
skiego. Wyposażona w dwa za-
silacze i szereg nowoczesnych 
rozwiązań wspomagających, po-
zwoli na niezawodne i bezobsłu-
gowe zasilanie nowego odcinka 
sieci. – Warto się przy tej pod-
stacji zatrzymać. Dotychczas 
trakcję zasilała podstacja na ul. 
Budowlanych, która wymaga 
stałego operatora na miejscu. 
Zatem potrzeby jest etat. Za-
silanie musi działać 24 godzi-
ny na dobę czyli w sumie etaty 
powinny być trzy. Kiedy wliczy-
my 7-dniową w tygodniu dzia-
łalność, liczba wzrośnie do 4, 
zaś urlopy i ewentualne zwol-
nienia lekarskie podniosą tę 
liczbę do pięciu. Nowa, w peł-
ni zautomatyzowana podstacja 
sterowana jest zdalnie przez 
upoważnionych pracowników 
z terenu zajezdni, którzy i tak 
dyżurują na dyspozytorni. Jest 
to ogromna oszczędność cza-
sowa, finansowa i operacyjna. 
Za te ostatnie będzie odpowia-
dał algorytm, który wyklucza 
jakiekolwiek pomyłki związa-
ne z czynnikiem ludzkim. Do-
datkowo, poprzez zastosowa-
nie podwójnych podzespołów 
do obsługi systemu, awaryjność 
zmniejszyliśmy do absolutnego 
minimum. W razie awarii za-
danie przejmą zapasowe kom-
ponenty – przybliżył działanie 
podstacji prezes TLT.

Tychy są jednym z zaledwie 
trzech polskich miast, po któ-
rych jeżdżą trolejbusy, zatem 
trudno się dziwić żywiołowym 
reakcjom mieszkańców, gdyż 
trajtki niejako stały się wizy-
tówką naszego miasta.
KaMil peSzat ●

‑ to nie Są zMiany, 
to KataStroFa 
KliMatyczna! – 
podKreślali MŁodzi 
lUdzie. – i ona jUż Się 
dzieje.

„Najwyższy czas panikować” – 
to jedno z haseł jakie pojawiły się 
na transparentach. Chociaż we-
dług badań opinii publicznej już 
ponad połowa Polaków uważa ka-
tastrofę klimatyczną za najwięk-
sze aktualne zagrożenie, to jednak 
w debacie politycznej i w mediach 
temat ten wciąż funkcjonuje jako 
uboczny. Temu sprzeciwiają się 
aktywiści ruchu Młodzieżowy 
Strajk Klimatyczny, powiązane-
go ze światową inicjatywą „Fri-
days for future”, zapoczątkowaną 
przez słynną już szwedzką nasto-
latkę Gretę Thunberg.

Protest Tysiąca Miast to była 
skoordynowana, ogólnoświato-
wa akcja. Tego dnia miliony ludzi 
– przede wszystkim młodzieży – 
wyszły na ulice by zaapelować 
do polityków o podjęcie zdecy-
dowanych działań w sprawie ka-
tastrofy klimatycznej. Jak podają 
organizatorzy, manifestacje zor-
ganizowano w prawie 3 tysiącach 
miast na całym świecie.

W Tychach pod „Żyrafą” zebra-
ło się około 200 osób. – Wielu ucz-
niów i uczennic tyskich szkół opuś-
ciło dziś sale lekcyjne by wspomóc 
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 
– mówili organizatorzy. – Chcemy 
zwrócić uwagę przechodniów i ty-
skich mediów na postępujące zbyt 
szybko zmiany klimatyczne. Jeste-
śmy nimi zaniepokojeni i boimy się 
o naszą przyszłość.

Młodzi ludzie podkreśla-
li, że zdecydowana większość 

naukowców jest dziś zgodna 
co do przyszłych skutków zmian 
klimatycznych, które już te-
raz obserwujemy. I co do tego, 
że te zmiany wywołała działal-
ność człowieka. – Apelujemy 
do polskiego rządu o podjęcie 
działań w oparciu o aktualną wie-
dzę naukową – mówili. Podkre-
ślali potrzebę ograniczenia emi-
sji dwutlenku węgla, odejścia 
od paliw kopalnych i sprawiedli-
wej transformacji energetycznej. 
– Chodzi o to, żebyśmy mieli dość 
energii żeby przeżyć ale też nie 
niszczyć przy tym planety – mó-
wiła Małgorzata Czachowska, ty-
szanka zaangażowana w Młodzie-
żowy Strajk Klimatyczny. – Jest 
to wykonalne, mamy już techno-
logie pozwalające na pozyskiwa-
nie czystej energii.

Młodzież podkreślała też, 
że transformacja energetyczna nie 
może być krzywdząca dla osób 
pracujących obecnie w przemy-
śle węglowym. Czy mają świado-
mość jak trudne jest to zadanie?

– Każda zmiana jest trudna, 
a nasz strajk jest właśnie po to, 
żeby politycy nie szli na łatwiznę 
tylko myśleli długofalowo – od-
powiada Małgorzata Czachow-
ska. – Ta zmiana i tak będzie 
musiała nastąpić, bo zasoby wę-
gla kiedyś się skończą – dodaje. 
– Z uwagi na postępujące zmia-
ny klimatu, lepiej przeprowadzić 
ją już teraz.

Organizatorzy odczytali też 
petycję do Prezydenta Miasta 
Tychy i zebrali pod nią ponad 
170 podpisów. Wśród postula-
tów był m.in apel o ograniczenie 
wycinki drzew i o to, by Tychy 
jako pierwsze miasto na Śląsku 
wprowadziło klimatyczny i śro-
dowiskowy stan wyjątkowy, da-
jąc przykład całemu regionowi. 
– Doceniamy to, co nasze miasto 
już robi, ale chcielibyśmy zachęcić 
pana do podjęcia bardziej zdecy-
dowanych działań – zwracali się 
do prezydenta miasta młodzi ty-
szanie.
Sylwia witMan ●
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Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, Niepubliczne Przedszkole Kubusia Puchatka 
zorganizowało Piknik Bezpieczeństwa.
– Taki piknik organizujemy co roku, jednak ten przygotowaliśmy z dużym rozmachem, 
bo włączyły się do niego wszystkie tyskie służby – powiedziała Maria Baar, dyrektor 
przedszkola. – Przyjechali do nas przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Państwowej 
Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, byli ratownicy medyczni ze Szpitala Miejskiego, a także 
wolontariusze z Centrum Symulacji Medycznych GWSh. Dzieci bandażowały maskotki, ucząc 
się zasad udzielania pierwszej pomocy, poznawały przepisy ruchu drogowego, w tym jak 
się zachować przy przejściu przez jezdnię, dowiedziały się też do jakich instytucji i w jakich 
sytuacjach mogą zwrócić się o pomoc.
Dzieci uczestniczyły w grach, zabawach oraz w przygotowanych przez służby pokazach, 
w tym z psem-ratownikiem. lS ●

strajk kLimatyCZny 
W tyChaCh
w 68 MiaStach w polSce, W TyM W TyChACh ODByły SIę W PIąTEK, 20 WRZEŚNIA 
MłODZIEżOWE MANIFESTACJE NAWOłuJąCE DO BARDZIEJ ZDECyDOWANyCh DZIAłAń 
W KWESTII GROżąCyCh NAM SKuTKóW ZMIAN KLIMATyCZNyCh.

start g i e odBił 
się eChem
w związKU z inForMacją o UrUchoMieniU nowej traKcji trolejbUSowej 
OTRZyMALIŚMy SPORO PyTAń OD CZyTELNIKóW. 

W pełni zautomatyzowana podstacja zasilająca nie wymaga bezpośredniej obsługi i sterowana jest z dyspozytorni. 
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teatR PełeN StRażakóW
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W Teatrze Małym odbyła się w miniony czwartek gala finałowa programu „ORLEN dla 
Strażaków”, podczas której co roku Fundacja ORLEN Dar Serca wręcza jednostkom straży 
pożarnej granty.
W wydarzeniu udział wzięli m.in.: premier Mateusz Morawiecki,  minister spraw 
wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, prezes Orlenu Daniel Obajtek czy zastępca 
komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej  nadbryg. Marek Jasiński. Zarząd 
Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” po analizie ponad 2200 wniosków, rozstrzygnął program 
grantowy skierowany do ochotniczych i zawodowych jednostek straży pożarnej – „ORLEN 
dla Strażaków”. Granty otrzymało 249 jednostek z każdego województwa w Polsce na łączną 
kwotę 2 mln zł, która umożliwi ich doposażenie, a tym samym skuteczniejszą pomoc 
potrzebującym. Kp ●

230 rowerów 
eleKtrycznych 
(za 2,2 Mln zŁ) zoStanie 
przeKazanych 
UrzędniKoM z MiaSt 
g‑zM oraz Straży 
MiejSKiej i policji. 46 
z nich zaprezentowano 
podczaS KonFerencji 
praSowej, Która 
odbyŁa Się pod 
Siedzibą Metropolii. 
9 jednośladów traFi 
do tychów.

Tyskie egzemplarze m.in. trafią 
do Tyskiego Zakładu Usług Ko-
munalnych, Miejskiego Zarządu 
Ulic i Mostów, Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, Urzędu Mia-
sta Tychy oraz Straży Miejskiej. – 
Od momentu, w którym powstała 
Metropolia, wiedzieliśmy, że po-
dejście do jednośladów w całym 
regionie zmieni się. Rowery elek-
tryczne, które odbieramy, to krok 
w dobrym kierunku, a my też da-
jemy przykład, że to doskonały 
środek transportu. Już nawet nie 
substytut, jak do niedawna uważa-
no – mówił Arkadiusz Chęciński 
wiceprzewodniczący zgromadze-
nia Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii.

Co to potrafi?
Sam rower waży 27 kg, wyposa-
żony zostanie w dwie 20-litrowe 
sakwy i osadzony jest na 28 ca-
lowych kołach. Baterię można ła-
dować w biurze lub w jakimkol-

wiek miejscu z dostępem do sieci 
elektrycznej, jest ona wyjmowana. 
Na jednym ładowaniu rower prze-
jedzie ok. 80 km. Elektryczny sil-
nik wspomagający działa z pięcio-
ma poziomami natężenia. Dzięki 
temu jeździ się na nim podobnie 
jak na skuterze, przez co można 
używać go w stroju oficjalnym, 
co ma ogromne znaczenie w co-
dziennym życiu urzędniczym. Ro-
wer wyposażony jest również 
w funkcję pchania, co pozwala po-
konywać bezdroża. Wówczas silnik 
rozpędza pojazd do 6 km/h. Może 
to okazać się przydatne, zwłasz-
cza, że sam jednoślad swoje waży, 
a z wypełnionymi sakwami ta waga 
może znacznie wzrosnąć.

rower – dobra rzecz
– Rowery napędzane silnikiem 
elektrycznym stają się coraz po-
pularniejsze, ponieważ umożli-
wiają wygodne przemieszcza-
nie się niezależnie od wieku, 
ukształtowania terenu czy kon-
dycji. Pamiętajmy, że taki pojazd 
nie zwalnia użytkownika z obo-
wiązku pedałowania. Jak każdy 
rower, tak i ten napędzamy siłą 
własnych mięśni. Silnik elektrycz-
ny stanowi jedynie uzupełnienie, 
dzięki czemu wysiłek fizyczny jest 
mniejszy. Poza tym każdy rodzaj 
aktywności fizycznej jest lepszy 
niż siedzenie za kierownicą auta. 
Więcej rowerzystów to także 
mniej samochodów na ulicach. 
A mniej samochodów oznacza 
mniej zanieczyszczeń, którymi 

na co dzień wszyscy oddychamy. 
Te działania wpisują się w stra-
tegię zrównoważonej mobilno-
ści miejskiej, a jednocześnie dają 
nowe możliwości tym, którzy 
będą z nich korzystać na co dzień 
– mówił Michał Kasperczyk peł-
nomocnik prezydenta miasta Ty-
chy ds. koordynowania i rozwoju 
ruchu rowerowego oraz zespołu 

zadaniowego ds. ścieżek rowero-
wych. Pierwsi użytkownicy byli 
zaskoczeni mocą silnika, który 
daje „kopa”.

– Faktycznie kiedy włącza się 
wspomaganie, rower dostaje mocy, 
a ustawienie 5 stopnia natężenia 
może pozytywnie zaskoczyć – ko-
mentował Krystian Grzesica bur-
mistrz Bierunia, który był jednym 
z pierwszych testujących.

na tyskich ścieżkach
A jak taki rower będą użytkować 
tyscy urzędnicy? – Bardzo chęt-
nie i zdecydowanie często – od-
powiada Agnieszka Kijas, rzecznik 
prasowy Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów. – Jesteśmy odpowie-
dzialni za administrację ścieżek ro-
werowych w mieście, zatem jedno-
ślady nie mogły trafić lepiej. Nasi 
inspektorzy regularnie sprawdza-

ją stan dróg rowerowych, a dzięki 
takiemu rozwiązaniu na co dzień 
będą uczestniczyć w ruchu drogo-
wym, co pozwoli łatwiej wyłapy-
wać miejsca i sytuacje wymagające 
naszej interwencji – dodaje. W su-
perlatywach o pomyśle wypowia-
da się również Agnieszka Lyszczok 
dyrektor Tyskiego Zakładu Usług 
Komunalnych: – W naszym zespo-
le wizyty terenowe to codzienność, 
np. pani Róża, która jest architek-
tem krajobrazu, właśnie na rowe-
rze porusza się między naszymi 
zielonymi terenami. Dodatkowo 
każdy inspektor jest codziennie 
„na rejonie”, kontrolując czy ko-
szenia czy porządek. Przekłada się 
to na dziesiątki kilometrów, które 
elektrycznym rowerem pokonamy 
zdecydowanie sprawniej.

Również strażnicy miejscy 
otrzymają swoje egzemplarze. – 

Wykorzystam je przede wszyst-
kim do kontrolowania publicz-
nych przestrzeni gdzie trudno 
dojechać innym pojazdem. Mam 
na myśli parki miejskie, place za-
baw, zielone skwerki czy park kie-
szonkowy. Dodatkowym atutem 
takiego rozwiązania jest prawie 
bezgłośne poruszanie się, dzię-
ki czemu łatwiej będzie podejść 
osoby łamiące prawo np. zakłó-
cające ciszę nocną czy spożywa-
jące alkohol w miejscu do tego 
nieprzeznaczonym. Dodatkowo 
funkcjonariusze na elektrycznych 
rowerach będą patrolować ogród-
ki działkowe, dzielnice wzdłuż 
obrzeży miasta w celu zabezpie-
czania tych terenów przed dziki-
mi wysypiskami śmieci – komen-
tuje Sławomir Gurdek kierownik 
ds. operacyjnych Straży Miejskiej 
w Tychach KaMil peSzat ●

koło Z eLektryCZnym koPem
KilKanaście dni teMU pod Siedzibą górnośląSKo‑zagŁębiowSKiej Metropolii MiaŁa MiejSce KonFerencja, NA KTóREJ ZAPREZENTOWANO ELEKTRyCZNE ROWERy DLA 
MIEJSKICh uRZęDNIKóW.

Dziewięć z 230 rowerów elektrycznych trafi do tyskich urzędników.
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W Tychach cały czas trwa akcja „Kup 
psa nie zostawiam”, w której uczestni-
czą również strażnicy miejscy. Funkcjo-
nariusze, w zależności od rodzaju za-
planowanych zadań, zabierają na patrol 
pakiety promocyjne i rozdają je posiada-
czom psów, informując o obowiązkach 
dotyczących sprzątania. Wspomniany pa-
kiet to wygodna zawieszka do smyczy, 
w której można przechowywać woreczki 
na nieczystości.

Sprzątanie to obowiązek
Przypominamy, że zgodnie z obowiązu-
jącym regulaminem utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie miasta Tychy, 
posiadacze zwierząt domowych zobo-
wiązani są do usuwania zanieczyszczeń. 
Pozostawione przez zwierzęta zanie-
czyszczenia należy wyrzucić w szczelnym 
opakowaniu do pojemników na odpady 
zmieszane, które nie nadają się do dal-
szej segregacji lub do specjalnych po-
jemników przeznaczonych do tego celu. 
za nieusunięcie zanieczyszczeń po psie 
właścicielowi grozi kara grzywny w wy-
sokości do 500 zł.

Akcja na całe miasto
„Kup psa nie zostawiam” będzie trwać 
do końca września i w jej ramach w mie-
ście postawiono 6 banerów w najczęściej 
odwiedzanych przez „psiarzy” miejscach 
(m.in. Park Jaworek, Suble, Park miejski 
im. Solidarności). również gabloty przy-
stankowe oraz autobusy przyozdobiono 
w akcyjne treści. Ponadto do końca roku 
pojawi się 7 nowych dozowników na psie 
pakiety. – dozowniki będą umożliwiać 
pobranie tylko jednego woreczka. mamy 
nadzieję, że to rozwiąże problem dozow-
ników, które po godzinie od załadowania 
są puste, gdyż korzystające z nich osoby 
pobierają cały zapas. Jeżeli rozwiązanie 
się sprawdzi, od nowego roku zwiększymy 
liczbę takich dozowników. do wspólne-
go działania próbujemy również zachęcić 
spółdzielnie mieszkaniowe, które są od-
powiedzialne za utrzymanie porządku 
na swoich terenach – wyjaśnia agniesz-
ka Lyszczok, dyrektor Tyskiego zakładu 
Usług Komunalnych. aktualnie na terenie 

miasta umieszczonych jest ponad 150 do-
zowników na psie pakiety.
w ramach akcji do rozdania jest tysiąc 
wspomnianych zawieszek. Strażnicy 
miejscy podczas patroli edukują miesz-
kańców oraz rozdają gadżety. można 
je otrzymać również w Biurze obsługi 
Klienta w Urzędzie miasta. – Bardzo faj-
na sprawa. Sama sprzątam po psie, ale 
przyznam się, że czasem zdarzy mi się 
zapomnieć o woreczku, a z dostępnością 
na mieście bywa różnie. Taką zawieszkę 
przypinam do smyczy, którą zawsze mam 
na spacerze. mieści ona kilkadziesiąt wo-
reczków, co wystarczy na długie tygodnie. 
Sama kupuję je w sklepie zoologicznym. 
miesięcznie jest to wydatek kilku złotych, 
dlatego dziwią mnie argumenty osób, 
które twierdzą, że nie sprzątają po psie, 
bo nie ma woreczków w dozownikach. 
Uważam, że każdy powinien się w takie 
zaopatrzyć osobiście, a „psie pakiety” po-
winny funkcjonować jako ratunek dla za-
pominalskich – celnie zauważa tyszanka, 
którą spotkaliśmy w Parku miejskim im. 
Solidarności. w razie potrzeby i zainte-

resowania Um zobowiązał się dokupić 
więcej zawieszek.

Psi wybieg w Parku Północnym
Przy okazji akcji dowiedzieliśmy się, 
że w Parku Północnym powstanie dru-
gi wybieg dla psów (pierwszy znajduje 
się przy ul. Hlonda). w ramach kampanii 
na miejscu starej strzelnicy miasto wybu-
duje psi park o powierzchni ok. 2 tys. m². 
aktualnie prowadzone są prace projekto-
we, odpowiedzialna jest za nie pracownia 
architektoniczna Paradox. – Podczas na-
szej działalności nabraliśmy doświadcze-
nia przy podobnych projektach, dlatego 
wiemy, że nieodzowna jest pomoc psiego 
behawiorysty, aby w jak najlepszy sposób 
wykorzystać przestrzeń do zagospodaro-
wania. Konieczny jest też udział Inspekto-
ratu weterynarii, co przełoży się na bez-
pieczeństwo czworonożnych towarzyszy. 
zdecydowaliśmy, że zaprojektujemy park 
jednoprzestrzenny, dzięki czemu właści-
ciele będą cały czas mieć swojego pupila 
na widoku. zabawki czy też przeszkody 
do agility (sportowe biegi z przeszkodami 

dla psów – przyp. red.) będą wpisywać się 
w naturalny charakter parku. wykorzy-
stamy drewniane elementy, kłody i ziem-
ne nasypy tak, aby zminimalizować uży-
cie tworzyw sztucznych i żeby sprawiały 
wrażenie integralnej części natury, a nie 
sztucznej działalności człowieka. Jest jed-
nak za wcześnie, bym mógł podzielić się 
konkretną listą elementów, jakie znajdą się 
na wybiegu. wszystkich wielbicieli drzew 
uspokajam, że teren zostanie poddany opi-
nii dendrologicznej i wycięte zostaną tylko 
obumarłe drzewa, które zagrażałyby ży-
ciu i zdrowiu użytkowników parku. zdrowe 
drzewa nie kolidują z naszym projektem 
– przedstawił pierwsze szczegóły Szymon 
Borczyk z pracowni Paradox. – Co się ty-
czy kampanii „Kup psa nie zostawiam”, 
to podpisuję się pod nią obiema rękami 
i czterema łapami. Sam jestem właści-
cielem psa i zawsze sprzątamy po sobie. 
Jeszcze 4 lata temu uchodziłem za dzi-
waka, ale dzięki podobnym akcjom pra-
widłowe zachowania rozprzestrzeniają się 
w społeczeństwie. Kup psa nie zostawiam 
od dawna – dodaje. KaMil peSzat

Czystość trawników w twoich rękach

Zawieszki można odebrać m.in. w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta. Strażnicy miejscy podczas patroli rozdają tyszanom zawieszki do smyczy.
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Teddy Eddie nareszcie w Tychach!
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Motywem przewodnim 

Teddy Eddie, który pewne-
go dnia wyskakuje ze swojej  
kolorowej skarpety, aby wraz 

-

jest zanurzenie kursantów 

-
dzenie do jak najszybszej 

-
skim. Program Teddy Eddie 

mamy, anglistki oraz meto-

-

-
-

gielskim.  
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24.09 16:30 17:00 24.09 17:30 26.09 16:45
32 217 78 01 www.teddyeddie.pl.

promocja

Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

dla MeloManów SzyKUje 
Się nie lada gratKa 
w poStaci weeKendU 
z jazzeM w najlepSzyM 
wyKonaniU. oKazją 
KU teMU jeSt trzecia 
jUż edycja FeStiwalU 
jazz! open Mind, Który 
od piątKU do niedzieli 
trwać będzie w teatrze 
MaŁyM.

Podobnie jak w latach poprzed-
nich, kuratorem projektu, czyli 
osobą biorącą odpowiedzialność 
za jakość festiwalowych prezen-
tacji jest prof. Jerzy Jarosik, dy-
rektor Instytutu Jazzu katowickiej 
Akademii Muzycznej. Czytając 
program tegorocznej edycji wy-
daje się, że o tę jakość możemy 
być spokojni.

Piątek z hip hopem
Festiwal otworzy w piątek (27 
września) koncert projektu 
Eskaubei & Tomek Nowak Quar-
tet, łączącego ze sobą światy jazzu 
i hip hopu. W maju tego roku 
ukazała się trzecia płyta działa-
jącego od 5 lat bandu i to głównie 
utwory na niej zawarte wypełnią 
koncert.

Na scenie pojawią się człon-
kowie kwartetu trębacza Toma-
sza Nowaka: Kuba Płużek (kla-
wisze), Alan Wykpisz (gitara 
basowa) i Maksymilian Olszew-
ski (perkusja), by połączyć siły 

z grającym na gramofonach Woj-
ciechem „Mr Krime” Długoszem 
i raperem o przydomku Eskau-
bei. Panowie mają za sobą po-
nad sto koncertów, w tym kilka 
z gościnnym udziałem Michała 
Urbaniaka oraz udział w wielu 
festiwalach jazzowych i hip ho-
powych.

sobota z milianem
Kulminacyjnym momentem 
drugiego dnia Jazz! Open Mind 
będzie wieczorny koncert dedy-
kowany twórczości Jerzego Mi-
liana, ale zanim na scenie po-
jawi się wibrafonowy kwartet 
pod wodzą Bernarda Maselego, 
posłuchać będzie można jazzu 
w formule bardziej kameralnej. 
Punktualnie o godz. 17 w Teatrze 
Małym rozpocznie się występ du-
etu Raczkowski/Kostka Duo, czyli 
wrażliwego pianisty i improwiza-
tora Franciszka Raczkowskiego 
i grającego na skrzypcach kom-
pozytora-eksperymentalisty Mi-
kołaja Kostki. Z pewnością miłoś-
nicy jazzowej improwizacji będą 
zachwyceni…

Jako się rzekło, wieczornych 
doznań (koncert o godz. 19) do-
starczy nam w sobotę Bernard 
Maseli i stworzony przez niego 
projekt, w którym z towarzysze-
niem znakomitej sekcji rytmicz-
nej (Paweł Tomaszewski – for-
tepian, Michał Kapczuk – bas, 
Marcin Jahr – perkusja) na jed-
nej scenie prezentować się będzie 
czterech najwybitniejszych pol-
skich wibrafonistów jazzowych!

Zarówno sam Maseli, jak i Ka-
rol Szymanowski, Dominik Bu-
kowski i Bartek Pieszka czują się 
spadkobiercami twórczości Jerze-

go Miliana – ojca polskiej szkoły 
wibrafonowej, wybitnego instru-
mentalisty, kompozytora i szefa 
orkiestry. Dlatego też postano-

wili poświęcić mu projekt „Tri-
bute to Jerzy Milian”, w ramach 
którego – w różnych konfigura-
cjach zespołowych i indywidual-

nie – przypominają jego wspania-
ły dorobek.

Koncert „Tribute to Jerzy Mi-
lian” wykonywany jest od 2013 
roku i przez cały czas wzbudza 
wielkie zainteresowanie i uzna-
nie miłośników muzyki jazzowej, 
ale nie tylko.

Ptaszyn na niedzielę
Prawdziwym zwieńczeniem te-
gorocznego festiwalu Jazz! Open 
Mind będzie niedzielny koncert 
zespołu, którego liderem jest 
prawdziwa legenda polskiego 
i światowego jazzu – wybitny sak-
sofonista tenorowy Jan Ptaszyn 
Wróblewski, obok którego na sce-
nie staną inne wielkie gwiazdy: 
Henryk Miśkiewicz (saksofon al-
towy), Robert Majewski (trąbka), 
Jacek Niedziela (kontrabas), Woj-
ciech Niedziela (fortepian) i Mi-
chał Miśkiewicz (perkusja).

Jan Ptaszyn Wróblewski Sex-
tet wystąpi w słynnym programie 
„Komeda. Moja słodka europej-
ska ojczyzna”, będącym nowym 
odczytaniem powstałego w 1967 
roku dzieła Krzysztofa Komedy 
– wieloletniego przyjaciela lidera 
sekstetu. Takiej gratki nie można 
sobie odpuścić.

Bilety na poszczególne festi-
walowe koncerty kosztują 15 zł; 
wyjątkiem jest niedzielne spotka-
nie z „Ptaszynem”, za które zapła-
cić trzeba 30 zł. Warto jednak za-
opatrzyć się w festiwalowy karnet 
za 50 zł, uprawniający do wstę-
pu na wszystkie koncerty III Jazz! 
Open Mind. ●

Muzeum Miejskie w Tychach za-
prasza do udziału w organizowa-
nych przez siebie wydarzeniach. 
Wśród propozycji na ostatni ty-
dzień września są: kolejne spot-
kanie z cyklu „Dom jest jak czło-
wiek”, wycieczka śladami powstań 
śląskich i warsztaty urbanistyczne 
dla dzieci.

Spotkanie z Beatą Chomątow-
ską, autorką książki „Betonia” od-
będzie się 26 września (czwartek). 
„Dom jest jak człowiek” to cykl 
zorientowany na to, co najbliż-
sze: miejsce zamieszkania, małą 
społeczność i jej codzienne życie. 
Gośćmi są autorzy podejmujący 
niepozorne, a przecież ważne et-
nograficznie tematy lokalne.

Książka Beaty Chomątow-
skiej „Betonia. Dom dla każde-
go” ukazała się w maju tego roku 
nakładem Wydawnictwa Czarne. 
Jest to opowieść o ludziach, któ-
rzy mieszkali lub nadal miesz-
kają w blokach. To także histo-
ria europejskich osiedli – m.in. 
Gropiusstadt, Cite de la Muet-
te, ale i ich polskich odpowied-
ników – krakowskich Azorów, 
warszawskiego Osiedla Młodych, 
czy poznańskich Winiar. Książ-
ka stanowi źródło wiedzy o ur-
banistyce, historii i architektu-
rze, będąc jednocześnie zbiorem 
zajmujących, prywatnych wspo-
mnień. Spotkanie z autorką bę-
dzie momentem refleksji, czym 
dziś są dla nas bloki – czy to wy-
łącznie „wielka płyta”, czy może 
wielka różnorodność?

Podczas spotkania 26 września 
o godz. 18 w Starym Magistracie 
(pl. Wolności 1), będzie można za-
kupić książkę oraz zdobyć podpis 
autorki. Beata Chomątowska jest pi-
sarką, dziennikarką, prezeską Sto-
warzyszenia Inicjatyw Społeczno
-Kulturalnych „Stacja Muranów”, 
stałą współpracowniczką „Tygodni-
ka Powszechnego”. Autorka książek: 
„Stacja Muranów”, „Pałac. Biogra-
fia intymna”, „Lachert i Sznajca. Ar-
chitekci awangardy”, „Prawdziwych 
przyjaciół poznaje się w Bredzie”.

Śladami powstań
Wycieczka z dr. Jerzym Gorzeli-
kiem „Śladami Powstań Śląskich” 
to kolejna propozycja muzeum. 
Uczestnicy, wraz z charyzmatycz-
nym przewodnikiem, odwiedzą 
miejsca związane z wydarzenia-
mi w latach 1919–1922, a także 
miejsca upamiętniające trzy ślą-
skie zrywy powstańcze w 100. 
rocznicę wybuchu I Powstania 
Śląskiego.

Na trasie wycieczki znajdą 
się m.in.: Góra św. Anny, miej-
sce największych walk powstań-
ców z Freikorpsem w czasie III 
Powstania Śląskiego, mieszczące 
się tam Muzeum Czynu Powstań-
czego, odsłonięty w Katowicach 
w 1967 roku Pomnik Powstań-
ców Śląskich autorstwa Gustawa 
Zemły i Wojciecha Zabłockiego 
oraz inne obiekty przypominające 
o wydarzeniach z lat 1919–1922.

Data wycieczki: 28 września 2019 
(sobota). Miejsce zbiórki: parking 

przy Urzędzie Miasta w Tychach 
(godz. 8.00). Koszt: 65 zł od oso-
by. Zapisy: Agnieszka Ociepa-We-
iss, tel. 32 327 18 21 w. 30, e-mail: 
a.ociepa@muzeum.tychy.pl

mikro-miasto
Muzeum rozpoczyna nowy cykl 
comiesięcznych warsztatów ar-
chitektoniczno-urbanistycznych 
„Tychy – TY je kształtujesz”, skie-
rowany do odbiorców między 9. 
a 15. rokiem życia. Podczas spot-
kań prowadzonych przez Alek-
sandra Krajewskiego z Fundacji 
Napraw Sobie Miasto uczestni-
cy będą poznawać miasto, roz-
mawiać o miejskiej przestrzeni 
i funkcjonowaniu miasta. Mło-
dzi ludzie będą się uczyć zaanga-
żowania w to, co sami kształtują 
i na co mają wpływ.

Tematyka pierwszego spotka-
nia będzie związana z nadchodzą-
cą porą roku i zmianami w śro-
dowisku (także tym miejskim), 
które za sobą niesie. Porozmawia-
my o roli, jaką w mieście odgrywają 
owady, jak zimują, jakie konstruk-
cje budują. Uczestnicy sami będą 
mogli zbudować domki dla owa-
dów – inspirowane konstrukcjami 
stworzonymi przez owady.

Warsztaty odbędą się 28 wrześ-
nia 2019 (sobota), o godz. 11 w Sta-
rym Magistracie (pl. Wolności 1). 
Koszt: 15 zł od osoby (w przypadku 
rodzeństwa druga osoba płaci 10 
zł). Zapisy: Agata Berger-Połomska, 
tel. 32 327 18 24, e-mail: a.berger@
muzeum.tychy.pl. Sw ●

Spotkanie, wycieczka i warsztaty, czyli...

wpadnij do muzEum

muZyka otWartyCh umysłóW
trzecia edycja FeStiwalU jazz! open Mind STARTuJE W NAJBLIżSZy PIąTEK.

Koncert sekstetu Jana Ptaszyna Wróblewskiego zwieńczy tegoroczny Jazz! Open Mind. 

ar
c.
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24 września, wtorek
godz. 17 – DO BIBLIOTEKI PO ZDROWIE: „Infek-
cje odkleszczowe czyli dlaczego warto oglądać 
skórę po powrocie z lasu” – spotkanie z Marci-
nem Kaczmarczykiem, specjalistą chorób zakaź-
nych (MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – LAS W SłOIKu – warsztaty dla 
dzieci z cyklu Eko Przystanek (Klub MCK Wilko-
wyje, ul. Szkolna 94)

25 września, środa
godz. 17 – NA BuDOWIE – warsztaty che-
miczne dla dzieci (Klub MCK urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)

26 września, czwartek
godz. 17 – SZTuKA X MuZy – projekcja filmu 
„Czwarta władza” (MBP – Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 18 – CZWARTKI Z PALETą: „Co krzyczy 
w „Krzyku” Edwarda Muncha? ” – gawęda Ag-
nieszki Kijas o sztuce (MBP – Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)

godz. 18 – DOM JEST JAK CZłOWIEK – spot-
kanie z Beatą Chomątowską, autorką książki 
„Betania. Dom dla każdego” (Muzeum Miejskie 
– Stary Magistrat, pl. Wolności 1)
godz. 19 – SuMMER ShORTS – pokaz filmów 
krótkometrażowych (Klub MCK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)

27 września, piątek
godz. 18 – JAZZ! OPEN MIND – koncert jazzo-
wy: Eskaubei & Tomek Nowak Quartet ft. Mr 
Krime (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 20 – POKóJ NR 3 – koncert bluesowy 
(Riedel Music Club, ul. Oświęcimska 53)

28 września, sobota
godz. 8‑18 – „ŚLADAMI POWSTAń ŚLąSKICh” 
– wycieczka muzealna z dr. Jerzym Gorzelikiem 
(zbiórka: parking przy urzędzie Miasta)
godz. 10‑14 – GIEłDA WINyLI (MBP – Media-
teka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 11 – MIKRO-MIASTO – warsztaty archi-
tektoniczno-urbanistyczne dla dzieci w wieku 

9-15 lat (Muzeum Miejskie – Stary Magistrat, 
pl. Wolności 1)
godz. 11 – AuKSO4KIDS: „Północ – Europa” 
– warsztaty muzyczne dla dzieci (Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 12 – BAJKOTEKA: projekcja filmu dla 
dzieci „Paddington 2” (MBP – Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 16 – hISTORIA MISTRZóW – otwar-
cie wystawy z okazji 50-lecia ligowego hokeja 
w Tychach (Gemini Park, ul. Towarowa 2c)
godz. 17 – JAZZ! OPEN MIND – koncert jazzowy: 
Raczkowski/Kostka Duo (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 19 – JAZZ! OPEN MIND – koncert jazzo-
wy: Quartet Wibrafonowy Bernarda Maseli „Tri-
bute to Jerzy Milian” (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 20 – W RyTMIE LAT 60., 70., 80. – impreza 
taneczna (Riedel Music Club, ul. Oświęcimska 53)

29 września, niedziela
godz. 19 – JAZZ! OPEN MIND – koncert jazzo-
wy: Jan Ptaszyn Wróblewski Sextet (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)

28 września: godz. 19 Koncert 
jazzowy: QUartet wibraFonowy 
bernarda MaSeli „tribUte to jerzy 
Milian”, teatr MaŁy

K.
 Ża

rko
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ki

byŁa to zarazeM oKazja 
by gościoM przedStawili 
Się nowi goSpodarze 
tego MiejSca.

Od 1 września dyrektorem Tea-
tru Małego w Tychach – w któ-
rego strukturach działa galeria 
„Obok” – jest Paweł Drzewiecki, 
dotychczas znany tyskim odbior-
com kultury jako dyrektor MCK. 
On też przywitał gości na piątko-
wym wernisażu. – Jestem dumny 
i szczęśliwy, że przypada mi za-
szczyt tworzenia tej przestrzeni 
– mówił. – Mam świadomość 
jaki dorobek i jaka spuścizna stoi 
za szyldem galerii „Obok” i cieszę 
się, że mam szansę od początku 
tego sezonu artystycznego rów-
nież pracować na ten szyld.

Paweł Drzewiecki podzięko-
wał licznie przybyłym gościom 
za obecność (galeria dawno już 
nie była tak pełna). Podziękował 
też Joannie Rupik, dotychczaso-
wej kurator galerii i organizatorce 
wystawy „Rozwarstwienie”.

– Dziękuję za to, że przez wie-
le ostatnich miesięcy podejmo-
wała pani to wyzwanie i starała 
się gospodarować tą przestrze-

nią najlepiej jak było to możliwe. 
Cieszę się że zostaje pani z nami 
w zespole Teatru Małego – mówił 
Paweł Drzewiecki. – Pani Joanna 
zajmie się rozwijaniem działalno-
ści edukacyjnej i warsztatowej ga-
lerii – wyjaśnił.

Joanna Rupik koordynowała 
pracę galerii od 2017 r., po tym 
jak rozstał się z tym miejscem 
Łukasz Pudełko, wieloletni kie-
rownik „Obok”. Okoliczności, 
w jakich to rozstanie nastąpiło 
spowodowały, że znaczna część 
tyskiego środowiska artystyczne-
go zerwała kontakt z galerią. Spo-
ra frekwencja na ostatnim wer-
nisażu świadczy jednak o tym, 
że nastąpiła tutaj odwilż. Nadzie-
ją na pojednanie jest nowa postać 
na czele galerii „Obok”. – Bardzo 
się cieszę, że moje zaproszenie 
do pracy przyjął Wojciech Łuka, 
człowiek którego chyba nie trzeba 
Państwu przedstawiać – powie-
dział Paweł Drzewiecki. Brawa, 
które w tym momencie się rozle-
gły, potwierdziły że istotnie, nie 
trzeba.

Wojciech Łuka, artysta specja-
lizujący się w technikach graficz-
nych, od wielu lat współtworzy 

życie kulturalne Tychów. Przez 
blisko dekadę pełnił funkcję pla-
styka miejskiego w Urzędzie Mia-
sta Tychy. Jest laureatem Nagrody 
Prezydenta Miasta w dziedzinie 
kultury. W 2015 roku świętował 
jubileusz 30-lecia pracy twórczej 
właśnie w Galerii „Obok”, pre-
zentując tu przekrój swojego do-
robku. – Wojciech Łuka dołączy 
do zespołu 1 października – do-
dał Paweł Drzewiecki.

Wracając jednak do aktualnej 
wystawy. Adam Sobota absol-
went ASP we Wrocławiu na kie-
runku ceramika i szkło, zajmuje 
się zarówno formą użytkową jak 
i rzeźbiarską. Ta ostatnia dominu-
je na wystawie „Rozwarstwienie”. 
Jak powiedział sam autor, nie lubi 
i nie potrafi mówić o swoich pra-
cach. Niech więc one mówią same 
za siebie. Zapraszamy do odwie-
dzenia galerii w najbliższym 
czasie, bo – jeśli wierzyć zapo-
wiedziom nowego kierownictwa 
teatru i galerii – kolejny wernisaż 
już za miesiąc. Czasu na kontem-
plowanie ceramicznych, rozwar-
stwiających się brył Adama Sobo-
ty jest zatem niewiele. 
Sylwia witMan ●

dobra wiadoMość dla 
wSzyStKich MiŁośniKów 
MalarStwa! 
po waKacyjnej 
przerwie do MediateKi 
wraca cyKl gawęd 
o SztUce „czwartKi 
z paletą”. jego 
organizatoreM jeSt 
MiejSKa biblioteKa 
pUbliczna w tychach, 
a prowadzi go 
niezMiennie agnieSzKa 
KijaS – piSarKa, poetKa 
i paSjonatKa, Która 
podąża śladaMi 
wielKich MiStrzów.

Najbliższe „czwartkowe” spotka-
nie odbędzie się 26 września o go-
dzinie 18 i w całości poświęcone 
będzie jednemu obrazowi. Cho-
dzi o „Krzyk” Edvarda Muncha 
– arcydzieło, które obok „Mona 
Lisy” Leonarda da Vinci i „Sło-
neczników” Vincenta van Gogha, 
jest jednym z najbardziej rozpo-
znawalnych obrazów na świecie.

– Po przeszło stu dwudziestu la-
tach od powstania, niemy bohater 
„Krzyku” Muncha nadal inspiruje 
– zapewnia Agnieszka Kijas, autor-
ka cyklu. – Jego histeryczna twarz 
wykrzywia się z licznych interneto-
wych przeróbek, reprodukcji i ko-
pii. Zmyślni graficy umieszczają 

na krwistoczerwonym tle znanych 
celebrytów, gwiazdy ekranu i muzy-
ki, bohaterów komiksów bądź kres-
kówek. Jest tylko jedno ale. Ta osza-
łamiająca popularność zagłuszyła 
to, co najistotniejsze – egzystencjal-
ny krzyk rozdzierający duszę…

Oprócz gawędy o malarstwie 
w programie spotkania jest też 
muzyczny akcent. Młoda, zdolna 
tyszanka – Hanna Derej – umili 
czas gościom grą na fortepianie. 
Warto dodać, że MBP Tychy przy-
gotuje specjalną broszurę z wyka-
zem książek o tematyce związanej 
z Edwardem Munchem, które bę-
dzie można wypożyczyć w tyskich 
bibliotekach. ag ●

FlaSh SPOtkaNie Z HaNNą śleSZyńSką

Kalendarz musi być zapełniony, bo jeśli nie jest, to znaczy, że artysta „się kończy”. hanna 
Śleszyńska nie może narzekać na zawodową nudę. Posiada bowiem ten niezwykły dar, że choć 
ma pojawić się tylko na chwilę, ostatecznie zostaje na lata. Ku radości widzów, oczywiście, 
którzy dzięki jej wszechstronności, mogą oglądać ją na deskach teatrów, w filmach i serialach, 
czy wreszcie na estradach w Polsce i na świecie. Próbkę talentu przez duże T otrzymaliśmy 
w minioną środę w Mediatece, kiedy tradycyjne spotkanie i rozmowę o życiu i pracy twórczej 
hanna Śleszyńska okrasiła fragmentem monologu ze spektaklu „Kobieta pierwotna”, czarując 
publiczność śmiechem i uśmiechem.
Spotkanie z hanną Śleszyńską, zorganizowane w ramach bibliotecznego cyklu „Tury kultury” 
poprowadził nieoceniony Marcin Michrowski. Partnerem projektu „Tury Kultury” jest FCA 
Poland. Mn ●
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Co krZyCZy W „krZyku”?
SpotKania o MalarStwie W MEDIATECE WRACAJą PO WAKACyJNEJ PRZERWIE

noWe otWarCie 
W „oBok”
w piąteK, trzynaStego września w MiejSKiej galerii SztUKi „oboK” ODBył 
SIę WERNISAż WySTAWy „ROZWARSTWIENIE”, PREZENTuJąCEJ ZBIóR PRAC CERAMICZNyCh 
ADAMA SOBOTy. 
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Adam Sobota zajmuje się formą użytkową i rzeźbiarską ceramiki.  
*Ta ostatnia dominuje na wystawie „Rozwarstwienie”.
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ogłosZenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

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

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

USŁUgi:
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 58 53 
29. 
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 RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE     

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

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

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Naprawa pralek automatycznych 504 
877 825, 32 219 58 18
Remonty dachów, papa tel. 505 015 
176, 32 - 203 70 71 
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 519 855 939 
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504 625 566
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 
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566

Budowa domków i Mieszkań Bieruń Stary 
507304182
ELEKTRYK usługi tel. 609 606 737
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

ogród:

FinanSe:

Kariera/edUKacja:

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

nierUchoMości:
KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE SZYBKO – ZA GO-
TÓWKĘ! Prywatnie, bez pośredników. 
Może być do remontu, pospadkowe, 
zadłużone itp. .Tel: 514 37 39 58 

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 M-3 os. B Tychy I piętro, 49m2 
po remoncie cena 230 tyś. do negocjacji 
tel. 885 484 252 lub 663 578 802 
Do Sprzedania GARAŻ na osiedlu M w 
kompleksie METRO. Ogłoszenie prywat-
ne tel 668 349 506
Sprzedam dom 100m2 działka 700m2 woj. 
lubuskie tel.683914159 lub 609 318 312
DOM Lędziny. Nowa – niższa cena. Może 
być nawet dla dwóch rodzin. Działka 885 
m2. Cena 367 000 zł -  jeszcze do negocja-
cji. 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.
M-2, Wola k. Pszczyny sprzedam. III piętro, 
pokój z kuchnią – 36 m2, ładne z balko-
nem. 129 000 zł.   BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ
Do wynajęcia obiekt handlowo – usługo-
wy 25 m2 w centrum Tychów Tel. 609 451 
620    603 965 948

Tychy lokal do wynajęcia 220 m2 oś. R 
czynsz 3500 zł 666-209-951 

Udostępnię - Podnajmę miejsce magazy-
nowo warsztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 
8/8/5 tel. 691 577 335
Wynajmę kwaterę dla Pana. 793460704
Tychy os. N - Tarasowce. M-4, umeblowa-
ne, wyposażone, po remoncie – 55 m2. 
Do wynajęcia od zaraz. Czynsz najmu  2 
000 zł.  + media + kaucja. 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
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977  
Tychy os H 3 pokoje 55 m2 cena 220.000 
zł klucze w biurze 733-476-805 www.
ihn.com.pll
Tychy  Żwaków 2 pokoje 41 m2 ogródek, 
niska 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  
Tychy os Ł 3 pokoje do remontu bardzo duży 
taras, tel. 886-309-197,  www.ihn.com.pl
Tychy os M 2 pok 37 m2 do zamieszkania 
886-309-196 www.ihn.com.pl
Tychy os R 62 m2 3 pokoje niski blok, po 
remocie i z pełnym wyposażeniem
Tychy os R 61 m2 3 pokoje 2 piętro ni-
ski blok po  remoncie tel. 886-309-197,  
www.ihn.com.pl
Tychy Czułów dom, z pięknym ogrodem 
bardzo dobra lokalizacja tel. 696-493-977. 
www.ihn.com.pl
Tychy Wartogłowiec dom dwu-rodzinny o 
pow. 200 m2 działka o pow. 961 m2 tel. 
504-476-805 www.ihn.com.pl
Tychy Mąkołowiec Dom bliźniak z gara-
żem o pow. 130 m2 cena 479.000 zł 733-
476-805 www.ihn.com.pl
Osiedle domów w zabudowie bliźniaczej 
Podlesie 128 i 153 m2 cena od 515.000 zł  
504-476-805
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel. 886 309-197, www.
ihn.com.pl
Międzyrzecze tyko 10 min od Tychów dom 
w stanie deweloperskim o pow. 190 m2  
tel. 696-493-977

Wyry dom w stanie surowym zamkniętym 
z garażem cena 325 000 zł tel. 504-476-805
Działki Tychy Wartogłowiec o pow. 856 m2 
i 744 tel. 696-493-977 www.ihn.com.pl
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. 886-309-196
Bieruń Działka z projektem, doprowadzo-
ne media pow 742 m2 cena 140.000 zł tel. 
886-309-196 www.ihn.com.pl
Działka Świerczyniec, różne powierzchnie 
odo pow. 880m, cena 123zł/m2, tel. 696-
493-977, różne metraże. 
Działka Tychy, różne metraże od 700 do 
977m2, wszystkie media, różne metraże, 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów  dom dla 18 
pracowników  tel. 504-476-805 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Sikorskiego M-3 o 
pow 46 m2 w nowym budownictwie 
widok na las  cena 1600 zł 504-476-805 
www.ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal przy głównej ulicy, par-
ter, duże witryny o. pow. 80 m2  cena 2000 
zł/ m-ce tel. 886-309-196 www.ihn.com.pl
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. 
696-493-977
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. 733- 476-805 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

Bieruń Nowy, działka budowlana o 
pow.1713m2, cena 90 tys.zł, VIPART 574 
445 040
Gostyń, dom parterowy z wiatą, stan su-
rowy zamknięty, ocieplony, 82m2, działka 
800m2, cena 350 tys.zł, VIPART 790 855 177
Bieruń Stary, mieszkanie o pow. 65,20m2, 
przy ul. Mikołaja, 3 pokoje, 2piętro, cena 
284 tys. zł VIPART 509 733 966
Tychy, os. T, M-3, 51,60m2, 3p/3p, cena 
229 tys.zł VIPART 501 396 663
Orzesze Królówka , działka budowlana 
1000m2, cena 70 tys.zł VIPART 790 855 
177
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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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ogłosZenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

Bieruń Stary, mieszkanie 55m2 3p/3, 3 po-
koje, 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
Pszczyna Stara Wieś , dom o pow. 106m2, 
działka 516m2, cena 205tys.zł VIPART 501 
396 663
Bojszowy Nowe, działka o pow. 3410m2, 
przy ulicy Korzenieckiej cena 341 tys. zł, 
VIPART 790 855 177
Chełm Śląski, działka przy ul. Błędów o 
pow. 1640m2, cena 131 200zł VIPART 
574 445 040
Goczałkowice-Zdrój, nowe mieszkania 
bezczynszowe w stanie deweloperskim, 
3 pokoje , pow. 60,40m2, 1 piętro, cena 
255tys.zł, VIPART 790 855 188
Tychy, os M, M-3, o pow. 39m2, 9 piętro, 
cena 199 tys.zł VIPART 509 733 966
Wisła, dom o pow. cał. 235m2, działka 
2165m2, cena 570 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
Rajcza, Rycerka Dolna, dom z widokiem 
na góry, pow. 180m2, 6 pokoi, działka 
682m2, cena 399 tys.zł VIPART 501 396 663
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 – 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 os.H, 2 niezależne pokoje z balkonem, 
43,5m2, do własnej aranżacji, cena 179 
000zł tel. 728-713-101 www.ASTON.com.pl
Tychy 4 Pory Roku, umeblowane, bardzo 
dobry stan, 49,9 m2, 350.000zł 731-713-
100 www.ASTON.com.pl
Tychy, Os. G, ul. De Gaulle'a, 50 m2; 2 po-
koje, niski blok, świeżo po remoncie, do 
wprowadzenia 272 000 zł, 519 595 671 
www.ASTON.com.pl
Tychy, nowe budownictwo Os. P, ul. Prze-
mysłowa, 54 m2; 3 pokoje,
3 piętro z windą, bez PCC, gotowe do 
wprowadzenia 375.000 zł, 519 595 671 
www.ASTON.com.pl
Tychy Osiedle Dębowe, 3 pokoje, nowe 
budownictwo, 74,3m2. Apartament dwu-
poziomowy do wejścia, częściowo umeb-
lowany cena 499.000 zł tel. 728-713-101 
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
Dom dla pracowników, 5000zł/mc, różne 
lokalizacje, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Dom dla pracowników, 14 łóżek, 7000zł/
mc, w tym wszystkie media, Lędziny, ul. 
Hołdunowska 519 595 671  www.ASTON.
com.pl
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 480.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Tychy, Wilkowyje, dom pow. 200 m2,ogród 
1200 m2, cena 1.190.000 zł, www.ASTON.
com.pl 519-595-671
Tychy, Jaroszowice, dom w stanie dewelo-
perskim, ogród 650 m2, cena od 460 000 
zł, www.ASTON.com.pl, 519-595-671
Nowy, wykończony dom w Gostyni, pow. 
195 m2, 6 pokoi, 2 łazienki, ogród 835 
m2, cena 749.000 zł, www.ASTON.com.
pl, 519-595-671
Działka 852 m2 w Tychach Czułowie, ul. 
Morelowa, prąd, gaz, woda, kanalizacja, 
cena 350 zł/m2 www.ASTON.com.pl 519-
595-671
Tychy, Mąkołowiec 870 m2, NOWA OFER-
TA, działka budowlana w super lokalizacji, 
wszystkie media cena 268.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Lędziny Goławiec, super miejsce, różne 
metraże działek od 900 m2 do 15.000 m2. 
Ceny od 55 zł/m2, 731-713-100 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Mąkołowiec 900 m2, NOWA OFER-
TA, działka budowlana w super lokalizacji, 
wszystkie media cena 280.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Mąkołowiec 1000 m2, NOWA OFER-
TA, działka budowlana w super lokalizacji, 
wszystkie media cena 310.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674

Tychy, Jaroszowice 931 m2, działka bu-
dowlana, cena 168.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy, działka Suble/Glinka, ul. Szuwar-
ków 1109 m2, wszystkie media cena 
539.000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Tychy Wilkowyje, działka z fundamentami 
pozwolenie, projekt, wszystkie media do-
prowadzone 1200 m2, 240.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-671
Działka 1300m2 w Kobiórze, ul. Pro-
sta, prąd, gaz, woda, kanalizacja, cena 
240.000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-671
Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy-Cielmice ul. Nadrzeczna, działka o 
powierzchni 2477m2 w trakcie uzyski-
wania warunków zabudowy 499 000zl 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
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/m2  www.
ASTON.com.pl 519-595-671
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budynek 
usługowo-mieszkaniowy w stanie suro-
wym zamkniętym o pow. 224m2, działka 
878m2 www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, do sprzedaży lub wynajęcia duży 
budynek z parkingiem, idealny na siedzi-
bę firmy, przy głównej drodze, duża dział-
ka 731-713-100 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia lokal 64 m2 idealny na usłu-
gi medyczne, kosmetykę, kancelarię przy 
jednej z głównych ulic, czynsz 3.300 zł/mc 
728 713 101 www.ASTON.com.pl
Lokal do wynajęcia, Centrum, 90 m2 4200 
zł, www.ASTON.com.pl 519-595-671
Do wynajęcia hala 904 m2 (tj 300m2 
część usługowa 604 m2 hale) możliwość 
podzielenia powierzchni Tereny Przemy-
słowe728 713 101 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 28zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia 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

Bieruń Stary, dom typu kostka o po-
wierzchni 220m2, działka 660m2 może 
być dwu rodzinny www.ASTON.com.pl 
728-713-101

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

Mieszkanie na SPRZEDAŻ w Katowicach ul. 
Bohdanowicza – 2 pokoje, 34m2(balkon, 
piwnica)   idealne do zamieszkania lub 
pod wynajem. ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-4 Miko-
łów Reta, pow. 48m2 – po remon-
cie – INDOMO tel. 508 063 856 lub 
531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-4 Mikołów Cen-
trum, pow. 67m2 – po remoncie – INDO-
MO tel. 508 063 856 lub 531 099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich 
w Tychach na ul. Piłsudskiego i  ul. 
Żorskiej – INDOMO tel. 508 063 856, 
531 099 212, szczegóły na www.in-
domo.info.pl oraz www.facebook.
com/indomotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją-
cy- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 95,80m2 
+garaż+działka pow. 780m2 –DO ZA-
MIESZKANIA – ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856, 531 099 212 www.in-
domo.info.pl 
SPRZEDAM nowy DOM WOLNOSTOJĄ-
CY- Tychy Jaroszowice, pow. uż. 133,50, 
dz. ok.800- INDOMO tel.  508 063 856, 
szczegóły na www.indomo.info.pl 
DZIAŁKA BUD. w Bojszowach ul. Ruchu 
Oporu,– pow. 983m2 - ZAPRASZAMY IN-
DOMO tel. 508 063 856 www.facebook.
com/indomotychy, www.indomo.info.pl 
TANIO SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOW-
LANĄ W GOSTYNI ul. Rybnicka, blisko 
Mikołowa – pow. 957m2 - ZAPRASZA-
MY INDOMO tel. 508 063 856 www.
indomo.info.pl oraz www.facebook.
com/indomotychy

TANIO SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUD. w Boj-
szowach ul. Stalmacha,– pow. 1574m2 
- ZAPRASZAMY INDOMO tel. 508 063 856 
www.facebook.com/indomotychy, www.
indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ-Tychy Mąkoło-
wiec, ul. Ziębia – pow. 635m2- ZA-
PRASZAMY 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

Okazja Likwidacja sklepu, wyprzedaż 
sprzętu i urządzeń sklepowych TYCHY 
509 936 909

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

||||twoje tychy 1124 września 2019



nie tylKo 
wyKwaliFiKowani 
i zadbani pracownicy 
ale również 
wypoSażenie biUra 
Mówi o renoMie 
FirMy. paMiętajMy, 
że dobrej jaKości Meble 
to inweStycja w zdrowie 
pracowniKów.

Czym kierować się przy wyborze 
odpowiednich mebli? Najważniej-
sza na stanowisku pracy jest ergo-
nomia, poza tym należy zadbać 
o odpowiednie oświetlenie, krze-
sło i układ funkcjonalny biurek.

– Ergonomiczne krzesło bę-
dzie pozwalało na regulację jak 

największej liczby elementów. 
Ustawienie go w odpowied-
niej pozycji ma duże znacze-
nie dla efektywności pracy. Pra-
cownik może tak je dostosować 
do swej postury, aby stopy spo-
czywały na podłożu – przekonu-
ją eksperci z salonu Król Meb-
le. – Konieczne jest zapewnienie 
pracownikowi krzesła z regulo-
wanymi podłokietnikami, aby 
w czasie pisania ręce spoczywały 
na klawiaturze, tworząc kąt pro-
sty między ramieniem i przed-
ramieniem. Ważne jest także 
wsparcie dla odcinka lędźwio-
wego, a bardzo przydatny oka-
zuje się zagłówek lub wysokie 
oparcie – dodają.

Wielkość biurka, jego styli-
stykę oraz ilość dodatkowych 
szafek dostosujmy do wykony-
wanej pracy. – W naszej ofercie 
mebli biurowych można zna-
leźć rozwiązania dostosowane 
do najbardziej wymagających 
osób, a jeśli rozwiązania kata-
logowe nie przypadną Klien-
tom do gustu, zawsze możemy 
stworzyć projekt mebli na indy-
widualne zamówienie – twier-
dzą pracownicy salonu Meb-
le Król.

Niezależnie od tego, jaki cha-
rakter ma wykonywana praca, 
wprowadzanie ergonomicznych 
mebli wpływa na jej efektyw-
ność. aS ●

reklama

reklama

na pralki i lodówki od 1299,- na telewizory od 1599,-

RTV / AGD / GSM / IT
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Wygodne Biuro 
biUro to wizytówKa Każdej FirMy. CO ŚWIADCZy O JEGO PROFESJONALNyM 
WyGLąDZIE?
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Po 25 minutach piłkarze A-kla-
sowego JUWe Jaroszowice pro-
wadzili z rezerwową ekipą Iskry 
Pszczyna 4:0. Rywale rozpoczę-
li jednak mecz w 9-osobowym 
składzie i kiedy po niespełna pół 
godzinie zgłosili kontuzję, sędzia 
przerwał spotkanie z powodu 
zdekompletowania zespołu.

Dwie bramki dla JUWe zdo-
był Adrian Gąsior w 2 i 11 min., 
w 22 min. celnie strzelił Andrzej 
Cibor, a w 25 min. podwyższył 
Damian Nyga.
juWe: Kwiatkowski – Haśnik, 
Roszak, Paradowski, J. Woźniak 
– Potoczny Kaczmarczyk, Hor-
nik, Cibor – Gąsior, Nyga.

Po pewne punkty w klasie A sięg-
nął liderujący tabeli OKS Zet Tychy, 
wygrywając 4:0 z rezerwą Polonii 
Łaziska. Przegrała natomiast Sió-
demka Tychy, ulegając na własnym 
boisku Zniczowi Jankowice 0:3.

tabela KlaSy a
1. OkS Zet 7 18 34-5
2. Bojszowy 7 18 26-5
3. Stal 7 16 16-8
4. jaroszowice 7 16 18-6
5. Studzionka 7 15 16-10
6. Suszec 7 13 13-12
7. Woszczyce 7 12 13-14
8. Kryry 7 10 11-11
9. Polonia II 7 10 16-17
10. Frydek 7 9 16-19
11. Brzeźce 7 7 10-18
12. Siódemka 7 6 9-16
13. Kobiór 7 5 5-11
14. Międzyrzecze 7 4 10-17
15. Jankowice 7 4 6-15
16. Iskra II 7 0 3-38

W lidze okręgowej trze-
cie zwycięstwo odnotował 
Ogrodnik Cielmice. Do zdo-
bycia kompletu punktów wal-
nie się przyczynił grający tre-
ner Grzegorz Chrząścik, który 

dwukrotnie pokonał bramka-
rza gości.
OgRODNik cielMice – Stal 
BielSkO Biała 4:2 (1:1). Bram-
ki: Chrząścik 2, Klimas, Augusty-
niak.
OgRODNik: Gąsior – Micha-
lak (55’ Foltyn), Pawłowicz, 
Białas – Józefowicz (78’ Bo-
jarski), Koczy, Olszewski, Ga-
jewski, Kokoszka (78’ Granek) 
– Klimas (85’ Augustyniak), 
Chrząścik.

Po 7 meczach Ogrodnik zaj-
muje 12. miejsce z 10 pkt. Pro-
wadzi MKS Lędziny – 18 pkt.

Po wysokiej wygranej Czuło-
wianki 5:0 w poprzedniej kolej-
ce na boisku Nadwiślana Góra, 
tym razem lepsi okazali się ry-
wale z Unii Bieruń. Czułowianka 
przegrała 0:2 i jest w tabeli na 4. 
miejscu z 9 pkt. Prowadzą Gar-
dawice – 15 pkt. lS ●

w niższych ligach

przErwany mEcz juwE

drUżyna wilKów wilcza 
do MeczU z rezerwaMi 
gKS tychy nie zdobyŁa 
jeSzcze w tyM Sezonie 
nawet pUnKtU i tylKo 
najwięKSi peSyMiści 
wśród tySzan Mogli 
poMyśleć, że pierwSze 
oczKo goSpodarze 
zarobią wŁaśnie 
na zeSpole trenera 
toMaSza wolaKa.

Tymczasem już pierwsza poło-
wa pokazała, że gra z czerwoną 
latarnią tabeli nie będzie dla ty-
szan spacerkiem. Choć Trójkolo-
rowi stworzyli sobie kilka sytuacji 
do zdobycia gola, to jednak za-
wodziła skuteczność. Jako, że go-
spodarze także nie grzeszyli po-
lotem i skutecznością, pierwsze 
trzy kwadranse upłynęły na raczej 
bezbarwnej grze.

Także pierwsze 20 minut 
po przerwie nie przyniosło zmia-
ny obrazu gry, zmienił się nato-
miast wynik. Po rzucie wolnym 
gospodarze sensacyjnie objęli 
prowadzenie i zespołowi trene-
ra Wolaka zajrzało w oczy wid-

mo niechlubnej porażki z autsaj-
derem.

Na szczęście „wypaliły” zmia-
ny, jakich w tej części meczu 
dokonał trener tyskich rezerw. 
Najpierw w 75 min. rezerwowy 
Mariusz Bojarski dograł do Ni-
kolasa Wróblewskiego, który wy-
równał na 1:1, a dwie minuty póź-
niej dopiero co wprowadzony 
na boisko Damian Nieśmiałow-
ski wyprowadził GKS na prowa-
dzenie 2:1.

Niestety, kontroli nad wyni-
kiem nie udało się tyszanom za-
chować do końcowego gwizdka. 
Błąd obrony wykorzystali w 90 
min. wilczanie i niemal w ostat-
niej chwili sprzątnęli nam sprzed 
nosa dwa punkty. – Takiej druży-
nie jak GKS Tychy nie przystoi 
grać w ten sposób – skomento-
wał wyjazdowe spotkanie w Wil-
czy trener Tomasz Wolak.
lkS Wilki WilcZa – gkS ii ty-
cHy 2:2 (0:0). Gole: Wróblewski 
(75’) i Nieśmiałowski (77’) oraz 
Leszczyński (67’) i Wiśniewski 
(90’).
gkS ii tycHy: Maciejowski – 
Szołtys, Pańkowski, Kopczyk, 

Wolak – Wróblewski, Laskoś, J. 
Piątek, Połap (76’ Nieśmiałow-
ski), J. Biegański (63’ Bojarski) – 
Staniucha. Żółte kartki: Szołtys 
i Połap.

W pozostałych meczach 7. Ko-
lejki: Landek – Jasienica 3:2, Be-
skid – Wodzisław 2:5, Polonia – 
Podbeskidzie II 0:0, Radziechowy 
– Czaniec 1:2, Książenice – Go-
czałkowice 2:1, Odra Centrum – 
Czechowice 0:4, Kuźnia – Bełk 
1:2. ww ●

iV liga
1. Książenice 7 16 18:10
2. Czaniec 7 15 10:5
3. Podbeskidzie II 7 13 12:11
4. Czechowice 7 13 17:12
5. Wodzisław 7 13 18:10
6. Goczałkowice 7 12 11:6
7. Kuźnia 7 12 16:12
8. gkS ii tychy 7 11 16:12
9. Landek 7 11 11:10
10. Bełk 7 10 16:18
11. Jasienica 7 10 11:13
12. łaziska 7 9 11:11
13. Radziechowy 7 7 14:14
14. Odra Centrum 7 3 6:22
15. Wilcza 7 1 7:17
16. Beskid 7 1 9:20

sZkoda PunktóW
tySKie rezerwy TyLKO REMISuJą W WILCZy.

Nikolas Wróblewski (z lewej) zdobył w Wilczy gola, ale zespołowi rezerw 
GKS nie udało się przywieźć do Tychów kompletu punktów.
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Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

Miniony tydzień 
podopieczni trenera 
rySzarda taraSiewicza 
z pewnością zaliczą 
do nad wyraz 
Udanych. najpierw 
z wyróżnienieM 
odrobili zalegŁości 
i poKonali w MielcU Stal, 
a w niedzielę wywieźli 
pUnKt z trUdnego 
terenU podbeSKidzia.

Zwycięskiego składu się nie zmie-
nia, zatem na murawę stadionu 
w Mielcu Ryszard Tarasiewicz 
wysłał jedenastkę zawodników, 
którzy kilka dni wcześniej po-
konali Wigry, a ci odwdzięczyli 
się już w 8 min. meczu. Z rzu-
tu wolnego po zagraniu ręką do-
środkowywał Łukasz Grzeszczyk, 
a w polu karnym skutecznie głów-
kował Mateusz Piątkowski i GKS 
objął prowadzenie.

Podrażnieni stratą gola mielcza-
nie ruszyli do ataku i tyska obro-
na wraz z Konradem Jałochą miała 
pełne ręce roboty. Zespół Trójko-
lorowych grał jednak tego dnia 
uważnie, zdyscyplinowanie i sku-
tecznie odpierał ofensywne zapędy 
Stali, co spowodowało, że na prze-
rwę piłkarze schodzili przy nie-
znacznym prowadzeniu gości.

Od pierwszego gwizdka po prze-
rwie gospodarze jeszcze bardziej 
„usiedli” na drużynie GKS i długi-
mi momentami nie schodzili z na-
szej połowy, ograniczając poczy-
nania tyszan do nielicznych kontr. 
Ta dominacja Stali przyniosła w 64 
min. wyrównującego gola, którego 
autorem był Nowak.

Jeszcze mielczanie nie zdążyli 
porządnie nacieszyć się remisem, 
a już znowu przegrywali. Minu-
tę po golu Nowaka w doskona-
łej sytuacji w polu karnym Stali 
znalazł się Steblecki i nie zmar-
nował jej.

Ostatnie 20 minut spotkania 
było niezwykle trudnym cza-
sem dla piłkarzy GKS. Nie dość, 
że gospodarze postawili wszyst-
ko na jedną kartę i gryźli trawę, 

by zdobyć choć punkt, to jesz-
cze tyszanie musieli bronić ko-
rzystnego wyniku w dziesiątkę, 
po drugiej żółtej kartce i opusz-
czeniu boiska przez Macieja Mań-
kę. Udało się jednak dowieźć nie 
przez wszystkich spodziewane 
zwycięstwo do końca i dopisać 
do konta cenne wyjazdowe trzy 
punkty.
Stal Mielec – gkS tycHy 1:2 
(0:1). Gole: Piątkowski (8’) i Steb-
lecki (65’) oraz Nowak (64’).
gkS tycHy: Jałocha – Mańka, 
Biernat, Kowalczyk, Szeliga – K. 
Piątek, Krišto, Daniel, Grzeszczyk, 
Steblecki (85’ Moneta) – Piątkow-
ski (79’ Lewicki). Czerwona kart-
ka: Mańka (za dwie żółte); żółte 
kartki: Daniekl, Piątkowski.

W pozostałych zaległych me-
czach środowych: Warta – Odra 
3:0, Podbeskidzie – Miedź 2:1, 
Grudziądz – Termalica 1:0.

– Mecze z Wigrami i Stalą 
Mielec kosztowały nas dużo sił – 
mówił po niedzielnym spotkaniu 
w Bielsku-Białej trener Ryszard 
Tarasiewicz. – Tym bardziej je-
stem zadowolony z postawy mo-
ich piłkarzy i cieszę się z punktu, 
który w przekroju całego meczu 
nam się należał – dodał.

Istotnie, remis na trudnym te-
renie Podbeskidzia należy uznać 
za sukces, choć przez sporą część 
meczu na ten sukces się nie zano-
siło. Piłkarze z Bielska-Białej gra-
li bowiem z wielkim zaangażowa-
niem, stosowali wysoki pressing, 
likwidowali akcje tyszan już w za-
rodku, sami przy tym groźnie ata-
kując. Jeden z takich ataków przy-
niósł im w 29 min. gola, którego 
po dośrodkowaniu w pole karne 
zdobył Danielak.

Tuż po zmianie stron biel-
szczanie ukąsili po raz drugi. 
W 48 min. poszli z kontrą pra-
wą stroną boiska, do idealnego 
dośrodkowania doszedł znowu 
Danielak i efektownym szczupa-
kiem wyprowadził Podbeskidzie 
na dwubramkowe prowadzenie. 
Nie wiadomo, jak skończyłoby 
się to spotkanie, gdyby nie bły-
skawiczna odpowiedź GKS. W 51 
min. w polu karnym gospoda-
rzy znalazł się Sebastian Steble-

cki i sprowokował samobójczego 
gola, przypisanego Osyrze.

W sercach kibiców, licznie za-
siadających na trybunach stadio-
nu Podbeskidzia, pojawiła się za-
tem nadzieja, na której spełnienie 
musieliśmy jednak czekać do… 
ostatniej akcji meczu. Wcześniej 
w 70 min. piłkę meczową mie-
li bielszczanie, ale będący sam 
na sam Rakowski przegrał pojedy-
nek z Konradem Jałochą. Ostatnie 
dziesięć minut to już ciągły napór 
gości. Próbowali Szeliga, Lewicki, 
Biernat, aż wreszcie w doliczo-
nym czasie gry, po rzucie rożnym 
Grzeszczyka drogę do siatki Pod-
beskidzia znalazł Maciej Mańka! 
Arbiter, do którego nota bene ty-
szanie mieli sporo uwag, po tej ak-
cji nie wznowił już gry.
PODBeSkiDZie BielSkO-Bia-
ła – gkS tycHy 2:2 (1:0). Gole: 
Osyra (51’ samob.) i Mańka (90) 
oraz Danielak (29’ i 48’).
gkS tycHy: Jałocha – Mańka, 
Biernat, Kowalczyk, Szeliga – K. 
Piątek (82’ Kasprzyk), Krišto (76’ 
Szumilas), Daniel, Grzeszczyk, 
Steblecki – Piątkowski (67’ Le-
wicki). Żółta kartka: Krišto.

W pozostałych meczach 10. 
kolejki: Chrobry – Odra 3:2, Za-
głębie – Jastrzębie 2:4, Chojni-
czanka – Radomiak 1:3, Mielec 
– Bełchatów 1:0, Wigry – Stomil 
0:0, Grudziądz – Puszcza 1:1, Ter-
malica – Miedź 0:1, Sandecja – 
Warta 1:2. ●

i liga
1. Warta 10 20 16:9
2. Radomiak 10 20 14:11
3. Mielec 10 19 12:10
4. Podbeskidzie 10 18 16:11
5. Stomil 10 17 10:10
6. Jastrzębie 10 17 15:10
7. Miedź 10 17 13:9
8. gkS tychy 10 17 20:13
9. Puszcza 10 14 8:9
10. Grudziądz 10 14 17:15
11. Wigry 10 12 11:12
12. Termalica 10 11 10:9
13. Chojniczanka 10 11 13:16
14. Sandecja 10 11 9:13
15. Zagłębie 10 11 12:14
16. Bełchatów 10 11 11:11
17. Chrobry 10 7 7:20
18. Odra 10 3 4:16

oWoCne deLegaCje
z wyjazdowych SpotKań Z ZESPOłAMI CZOłóWKI TABELI PIłKARZE GKS PRZyWIEźLI 
CZTERy PuNKTy!

Sebastian Steblecki tak namieszał w polu karnym Podbeskidzia, że sprowokował samobójczego gola…
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od zwycięStwa gKS 
tychy rozpocząŁ 
nowy Sezon polSKiej 
hoKej ligi, poKonUjąc 
coMarch cracoVię 5:2. 
bardzo dobry Mecz 
rozegraŁ zdobywca 
dwóch goli Michael 
SzMatUla. z Katowic 
podopieczni andreja 
gUSowa nie przywieźli 
zdobyczy pUnKtowej, 
ale w niedzielę poKonali 
podhale 5:3, M.in. 
po dwóch traFieniach 
gleba KliMienKi.

W meczu z Cracovią tyszanie za-
częli co prawda od prowadzenia, 
bo w 7 min. na listę strzelców 
wpisał się Patryk Kogut, jednak 
po pierwszej tercji schodzili z lodu 
przegrywając 1:2. W 12 i 17 min. 
rywale dwukrotnie pokonali Joh-
na Murraya. Oba gole padły kie-
dy Cracovia grała w przewadze, 
przy drugim golu – 5 na 3. Potem 
jednak strzelali już tylko tysza-
nie... W drugiej tercji podopiecz-
ni Andreja Gusowa ustrzegli się 
błędów i zagrali skuteczniej – wy-
równał Bartłomiej Jeziorski w 30 
min, a prowadzenie dał drużynie 
Adam Bagiński (36 min). W ostat-
niej tercji w głównej roli wystą-
pił wspomniany Szmatula, który 
dwukrotnie wykorzystał podania 
Christiana Mroczkowskiego.
gkS tycHy – cOMaRcH cRa-
cOvia 5:2 (1:2, 2:0, 2:0). Bram-
ki: Szmatula 2, Kogut, Jeziorski, 
Bagiński.

Piątkowy, wyjazdowy mecz ty-
szan z GKS Katowice był dla obu 
głównych kandydatów do walki 
o tytuł prawdziwym sprawdzia-
nem. Ważniejszym chyba dla Ka-
towic, biorąc pod uwagę zmiany 

jakie zaszły w kadrze zespołu – 
odeszło 14 zawodników, przyszło 
17. Gospodarze od pierwszych 
minut ruszyli z impetem, ale ty-
szanie na czele z Murrayem, prze-
trwali ofensywę i to oni uzyskali 
prowadzenie za sprawą Michae-
la Cichego w 15 min. Decydująca 
o losach meczu okazała się druga 
odsłona. Po 9 minutach Katowice 
wyrównały, a chwilę później obję-
ły prowadzenie. Na 2:2 wyrównał 
Jakub Witecki, jednak w tej tercji 
rywale jeszcze dwukrotnie poko-
nali Murraya. Tyszanie walczyli 
do końca, w trzeciej tercji trzy-
krotnie grali w przewadze, którą 
wykorzystali raz – kontaktowe-
go gola na 10 min. przed końcem 
zdobył Mroczkowski.
gkS katOWice – gkS tycHy 
4:3 (0:1, 4:1, 0:1). Bramki: Cichy, 
Witecki, Mroczkowski.

W 4. kolejce PHL, GKS Tychy 
zmierzył się z Podhalem. Zaczę-
ło się niepomyślnie dla gospoda-
rzy, którzy stracili gola w 4 min., 

po rzucie karnym Jussi Nattine-
na. Tyszanie wyrównali w dru-
giej tercji za sprawą Gleba Kli-
mienki, ale prowadzenie znów 
objęli goście. Po golu Bartłomie-
ja Pociechy było 2:2, a druga ter-
cja zakończyła się wynikiem 3:2 
dla GKS – trzeciego gola zdo-
był Cichy. Na początku ostatniej 
odsłony Alex Szczechura pod-
wyższył i choć 10 minut później 
Podhale zdobyło kontaktowe-
go gola, ostatnie słowo należa-
ło do mistrzów Polski – wynik 
meczu na 5:3 ustalił Gleb Kli-
mienko.
gkS tycHy – PODHale NOWy 
taRg 5:3 (0:1, 3:1, 2:1). Bram-
ki: Klimienko 2, Pociecha, Cichy, 
Szczechura.
gkS tycHy: Murray, – Novajov-
sky, Bizacki; Mroczkowski, Szma-
tula, Jefimenko – Bryk, Kotlorz; 
Witecki, Galant, Jeziorski – Ciura 
Pociecha; Szczechura, Cichy, Kli-
menko – Akimoto, Kolarz; Goś-
ciński, Komorski, Bagiński. lS ●

mistrZ LePsZy od WiCemistrZa
wygrane z cracoVią i podhaleM, PORAżKA Z KATOWICAMI.

Gościem specjalnym meczu GKS Tychy – Podhale Nowy Targ 
był Rudolf Just. Wychowanek Fortuny Wyry był w latach 70. 

jednym z najskuteczniejszych zawodników GKS Tychy.
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W kolejnych ligowych meczach 
hokeistki GKS Atomówki Tychy 
podejmowały Unię Oświęcim 
i oba mecze minimalnie 
przegrały. 

W sobotę dopiero dogrywka 
rozstrzygnęła losy spotkania - 
tyszanki były blisko wygranej, ale 
prowadząc 3:1 pozwoliły wydrzeć 
sobie zwycięstwo. Podopieczne 
B eniamina  S ławińsk iego 
musiały odrabiać stratę, bowiem 

w 7 minucie rywalki objęły 
prowadzenie. Jednak niespełna 
dwie minuty później tyszanki 
wyrównały za sprawą Sylwii 
Łaskawskiej. Druga tercja zaczęła 
się od prowadzenia Atomówek 
po golu Alicji Kopciary, a chwilę 
później ponownie na listę 
strzelczyń wpisała się Sylwia 
Łaskawska. Tercja zakończyła 
wynikiem 3:3, bo rywalki zdołały 
dwukrotnie pokonać Małgorzatę 

Burdę-Krokosz. Trzecia odsłona 
nie przyniosła goli, a rywalki 
przechyliły szalę zwycięstwa na 
swoją stronę w 2 min. 36 sek. 
dogrywki. 
atOMóWki gkS tycHy - uNia 
OśWięciM 3:4 d. (1:1, 2:2, 0:0, 
0:1d). Bramki: Łaskawska 2, 
Kopciara. 

W niedzielnym rewanżu także 
górą była Unia, wygrywając 1:0 
(0:0, 0:0, 1:0). lS ●

w hokejowej lidze kobiet

minimalnE porażKi atomówEK

wielKiMi KroKaMi 
zbliża Się KUlMinacja – 
rozciągniętych na caŁy 
2019 roK – obchodów 
50‑lecia ligowego 
hoKeja w tychach. 
w KońcU września 
i w październiKU 
zaplanowano 
najbardziej 
SpeKtaKUlarne 
jUbileUSzowe 
wydarzenia.

Organizator obchodów – Tyska 
Galeria Sportu z niestrudzonym 
popularyzatorem historii nie tylko 
tej dyscypliny, Piotrem Zawadz-
kim – zapraszają już w najbliższą 
sobotę, 28 września do Gemini 
Park. O godz. 16 zostanie tam 
otwarta wystawa pn. „Historia 
mistrzów. 50 lat ligowego hokeja 
w Tychach (1969-2019)” – pierw-
sza taka ekspozycja, będąca pró-
bą podsumowania ważnego, nie 
tylko dla tyskiego sportu, okresu 
w historii hokeja.

historia, obiekty, gwiazdy
Pięć stref tematycznych opowiada 
o korzeniach hokeja w Tychach, 
o powstaniu pierwszego sztucz-
nego lodowiska i budowie Sta-
dionu Zimowego. Nie brakuje hi-
storii związanych z odnoszącymi 
sukcesy na świecie zawodnikami, 
jak Mariusz Czerkawski, Henryk 

Gruth czy Krzysztof Oliwa. Osob-
no przyjrzeć się można tyskim 
bramkarzom, a także sylwetkom 
graczy mistrzowskiej drużyny 
z 2019 roku.

Wystawa to nie tylko liczne 
fotografie, sprzęt hokejowy, tro-
fea i pamiątki. To także miej-
sce na angażujące tyszan wspo-
mnienia kibiców, którzy wybrali 
w plebiscycie „Twoich Tychów” 
tyską hokejową ekipę wszech 
czasów.

kto w hokejowej drużynie 
marzeń
Czy wybór uczestników plebis-
cytu był do przewidzenia? Pew-
nie w większości przypadków tak, 
choć pojawiły się niespodzianki, 
co świadczy, że kibice i eksperci 
emocjonalnie podeszli do swoich 
wyborów.
N a j l e P S Z ą , P i e R W S Z ą 
SZóStkę tWORZą: bramkarz 
Arkadiusz SOBECKI, para obroń-
ców Henryk GRUTH i Krzysztof 
ŚMIEŁOWSKI oraz atak w skła-
dzie: Adam WORWA, Mirosław 
COPIJA, Mariusz CZERKAW-
SKI.
W DRugiej SZóStce znalazło 
się miejsce dla bramkarza Michała 
Grodzkiego, defensorów Ludwi-
ka Synowca i Dariusza Garbocza 
oraz Krystiana Woźnicy, Andrze-
ja Małysiaka i Józefa Chrząstką 
w linii ataku.

tRZecią FORMację tWORZą: 
Dariusz Wieczorek w bramce, 
obrońcy Witold Pułka i Krzysz-
tof Majkowski oraz napastnicy 
Artur Ślusarczyk, Adam Bagiń-
ski i Adrian Parzyszek.
cZWaRta SZóStka ulokowana 
jest najgłębiej w historii tyskiego 
hokeja. W bramce kibice posta-
wili Alfreda Waleczka, w obro-
nie Henryka Handego i Włady-
sława Fuksa, a w ataku Ludwika 
Pecnika, Eugeniusza Sojkę i Ru-
dolfa Justa.

Wybraliśmy także szóstkę ma-
rzeń spośród grających w Tychach 
obcokrajowców. Tworzą ją: Ste-
fan Żigardy (bramkarz), Michael 
Kolarz i Nicolas Besch (obrońcy) 
oraz Michal Belica, Michael Ci-
chy i Josef Vitek (napastnicy).

Trenerem 50-lecia wybra-
ny został architekt dwóch tytu-
łów mistrza Polski w ostatnich 
latach, Andrei Gusow. Pewnie 
niektórych członków tego Dre-
am Teamu spotkać będzie moż-
na w sobotę na wystawie w Ge-
mini Park.

książka już w październiku
Kolejnym ważnym punktem ob-
chodów 50-lecia tyskiego hokeja 
będą październikowe spotkania 
promocyjne książki „Jeszcze tylko 
jeden gol! Tyskie historie hoke-
jowe” autorstwa Piotra Zawadz-
kiego. ww ●

kuLminaCja 
oBChodóW
wyStawa, KSiążKa i plebiScyt Z OKAZJI 50-LECIA hOKEJA W TyChACh.
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p jak puchar pzhl
HOkeiści gkS-u tycHy W OStatNicH latacH RegulaRNie 
POZySkują ZDOBycZe DO kluBOWej kOlekcji: Za MiStRZO-
StWO kRaju, Za PucHaR POlSki cZy – kilka DNi teMu – 
Za SuPeRPucHaR. tO DOBRa OkaZja, aBy PRZyPOMNieć, 
że SWOje PieRWSZe tROFeuM – PucHaR POlSkiegO ZWiąZ-
ku HOkeja Na lODZie i „SPORtu” – gkS tycHy WyWalcZył 
17 lutegO 1984 ROku.

W sezonie 1983/84 GKS Tychy zajął w lidze czwarte miejsce, 
co było wynikiem poniżej oczekiwań. Trener Józef Kurek przy-
znał się do błędu w przygotowaniach drużyny. Z czasem złapała 
ona wprawdzie odpowiedni rytm, ale w półfinale play-offu nie 
miała żadnych szans z nową krajową potęgą – Polonią Bytom. 
W meczach o brąz nie sprostała natomiast Naprzodowi Janów.
Na otarcie łez GKS-owi pozostały rozgrywki o Puchar 
PZhL-u i redakcji katowickiego „Sportu”. Impreza odbywała się 
w czasie Igrzysk Olimpijskich w Sarajewie, w których brała udział, 
bez większych zresztą sukcesów, polska reprezentacja. uczestnicy 
Pucharu występowali więc w osłabionych składach, m.in. w GKS-
ie brakowało kadrowiczów henryka Grutha i Ludwika Synowca. 
Tyszanie w drodze do finału pokonali m.in. unię Oświęcim 10:3 
i 11:6, Cracovię 5:1 i łKS łódź 6:1.

Mecz finałowy z Polonią Bytom odbył się w Tychach, akurat w porze 
spotkania o siódme miejsce na igrzyskach pomiędzy Polską i uSA. 
Widzowie na Stadionie Zimowym domagali się więc od spikera, aby 
informował ich o wyniku meczu w Sarajewie. Niestety, ten nie miał 
dobrych wiadomości, biało-czerwoni przegrali z Amerykanami 4:7.
Finał Pucharu PZhL i „Sportu” niespodziewanie dostarczył dwu-
tysięcznej widowni wielkich emocji. Podczas rozgrzewki kontuzji 

kolana doznał podstawowy bramkarz tyszan Michał Grodzki. Za-
stępujący go 22-letni Dariusz Wieczorek początkowo bronił nie-
pewnie i po sześciu minutach Polonia prowadziła już 2:0. Potem 
siły się wyrównały i spotkanie zakończyło się remisem, którego 
nie zmieniła nawet dogrywka. W rzutach karnych bramkarze Wie-
czorek i Franciszek Kukla popisywali się kapitalnymi interwencja-
mi. Dopiero po dwudziestu strzałach mecz został rozstrzygnięty. 
Dla GKS-u gole zdobyli Kazimierz Bednarski i Stanisław Gawęcki, 
a dla Polonii Roman Stanek. O sukcesie tyszan przesądziła obrona 
przez Wieczorka strzału Mirosława Saganowskiego.
Puchar PZhL nie cieszył się nadmiernym prestiżem. Nawet redak-
cja „Sportu”, która była współorganizatorem rozgrywek, przyznała, 
że mają one więcej przeciwników niż zwolenników: „Oponenci kręcą 
nosem, że to nie to, że nikogo to nie interesuje i w ogóle po co komu 
taka impreza”. A jednak zwycięstwo wywołało spontaniczną radość 
wśród zawodników GKS-u oraz kibiców, którzy po zakończeniu fi-
nału skandowali: „Puchar dla Tychów! ” i „Dziękujemy”.
Puchar PZhL wywalczyli: Dariusz Wieczorek, Witold Pułka, Wła-
dysław Fuks, Stanisław Gawęcki, Kazimierz Bednarski, Zbigniew 
Fryźlewicz, Grzegorz Wilk, Krystian Woźnica, Marian Drasyk, Ma-
rek Bialik, Józef Chrząstek, Adam Worwa, Franciszek Bryniarski, 
Marek Król, Jacek Ryczko, Paweł Michno, Kazimierz łuka.
Ciekawe, co podziało się z tym historycznym trofeum... 
piotr zawadzKi, tySKa galeria SportU ●

alFabet tgS

Kapitan GKS-u Witold Pułka odbiera puchar z rąk 
red. Henryka Hermasza ze „Sportu”.
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bracia bliźniacy, jaKUb 
i jaceK targielowie, 
Którzy w MoSM 
tychy trenUją boKS 
pod oKieM trenera 
rySzarda dziopy, 
znaKoMicie SpiSali Się 
w rozegranych w ŁoMży 
MiStrzoStwach polSKi 
MŁodziKów – obaj 
Stanęli na najwyżSzyM 
podiUM.

Młodzi mieszkańcy Czułowa 
wzbudzili w Łomży spore zain-
teresowanie nie tylko umiejętnoś-
ciami i stylem walki. W rozmo-
wach podkreślano, że być może 
w polskim boksie pojawiła się 
kolejna para braci bliźniaków, 
po Olechach i Skrzeczach, którzy 
mają szanse powalczyć o najwyż-
sze laury. Poza tym niewiele osób 
potrafi ich rozróżnić...

– Przyznam, że ja też mam 
z tym problem – powiedział tre-
ner Ryszard Dziopa. – Mają mniej 
więcej tę samą wagę – Jakub wal-
czy w 50 kg, a Jacek w 52 kg. Je-
den jest od drugiego wyższy o za-
ledwie jeden centymetr… Obaj 
jednak mają charakter i wielkie 
serce do treningów i do boksu. 
Są bardzo pracowici, szybko ro-
bią postępy i śledząc od jakiegoś 
czasu ich rozwój sportowy, mogę 
powiedzieć, że mają w tej dy-
scyplinie przyszłość. Jeśli nadal 
będą tak skupieni na tym, co ro-
bią, to za kilka lat możemy mieć 
w polskim boksie kolejną parę bar-
dzo dobrych pięściarzy. Podczas 
mistrzostw Polski przychodzili 

do mnie trenerzy i działacze z róż-
nych klubów i gratulowali sukcesu, 
przypominając znakomitych przed 
laty pięściarzy bliźniaków. Starsi 
kibice pamiętają braci Olechów. 
Artur był dwukrotnym srebrnym 
medalistą olimpijskim z Tokio 
w 1964 r. i Meksyku 1968 r. oraz 
brązowym medalista ME. Z ko-
lei jego brat Zbigniew nie odniósł 
wprawdzie tak znaczących sukce-
sów na arenie międzynarodowej, 
ale był trzykrotnym mistrzem Pol-
ski. Potem byli bracia Skrzeczowie 
– Paweł to wicemistrz olimpijski 
z Moskwy w 1980 r., srebrny me-
dalista MŚ oraz srebrny i brązowy 
medalista ME, a Grzegorz zdoby-
wał brązowe medale na ME i MŚ. 
„No to macie teraz w Tychach 
Targielów...” – słyszałem w Łom-
ży niemal na każdym kroku.

Jakub i Jacek stoczyli pod-
czas pięciodniowych mistrzostw 
po cztery walki. Pierwszy z nich 
w finale kat. 50 kg pokonał Ka-
mila Kaczmarka (Scorpion 
Szczecin), drugi z kolei wygrał 
w kat. 52 kg z Jakubem Kawal-
cem (Imperium Boxing Wał-
brzych).

Warto dodać, iż swoją zwycię-
ską passę kontynuuje także inny 
wychowanek trenera Dziopy, 
Bartek Rośkowicz. Wystartował 
w Międzynarodowym Turnieju 
Bokserskim im. W. Szyińskie-
go i M. Chudego w Częstocho-
wie, w którym rywalizowali pięś-
ciarze z siedmiu krajów. Bartek, 
aktualny mistrz Polski młodzie-
żowców, stanął na najwyższym 
podium w kat. 52 kg. 
leSzeK Sobieraj ●

Tyska zawodniczka, specjalizu-
jąca się w wyścigach MTB Laura 
Choma, wystartowała w ostatniej 
eliminacji Pucharu Polski w Bo-
guszowie-Gorcach.

Na trudniej, technicznej tra-
sie Laura od początku pojecha-
ła bardzo mocno i trzymała się 
długo na trzeciej pozycji. Nie-
stety, na ostatnim okrążeniu 
zabrakło trochę siły i spadła 

na piąte miejsce. W klasyfika-
cji generalnej Pucharu Polski 
2019 tyszanka zajmuje czwar-
te miejsce.

Przed Laurą ostatni wyścig 
Grand Prix MTB XC w tym se-
zonie w Wodzisławiu Śląskim, 
gdzie powalczy o wysokie miejsce 
w klasyfikacji końcowej, a w paź-
dzierniku pożegna sezon BikeMa-
ratonem w Sobótce. lS ●

wyścigi MTB

laura nadal w czołówcE

Złoto BraCi targieLóW
w MiStrzoStwach polSKi MłODZIKóW

Bracia – bliźniacy Jacek i Jakub Targiel z trenerem Ryszardem Dziopą.
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preMiera piŁKarzoM 
gKS FUtSal tychy. 
podopieczni adaMa 
lichoty przegrali 
2:6 z beniaMinKieM 
i ligi Sośnicą 
gliwice, a o wyniKU 
zadecydowaŁa pierwSza 
poŁowa. w drUgiej 
tySzanie zagrali 
znacznie lepiej, ale 
Strat nie potraFili 
odrobić.

Od kilku lat piłkarze GKS Futsal 
mają apetyty na występy w naj-
wyższej lidze i trzeba przyznać, 
że nieraz byli już blisko celu. Prob-
lem jednak w tym, że w ostatnich 
sezonach, po znakomitej pierw-
szej części rozgrywek, w dru-
giej trwonili zdobycz punktową. 

Świetnie zaczęli poprzedni sezon, 
przez jakiś czas byli liderem, ale 
ostatecznie zakończyli grę na 6. 
miejscu. Teraz w pierwszym me-
czu wysoko przegrali i pytanie, 
co przyniosą im te rozgrywki?

Przed sezonem z GKS Futsal 
pożegnali Bartek Sitko i Adam 
Matusz, a do zespołu doszli 
bramkarz Patryk Puzio i Woj-
ciech Łasak. W poprzednim se-
zonie Puzio był zawodnikiem 
Cleareksu Chorzów, z którym 
zdobył brązowy medal Futsal 
Ekstraklasy. Jest także zawodni-
kiem reprezentacji Polski U-19, 
która niedawno zdobyła brąz 
Młodzieżowych Mistrzostwach 
Europy. Z kolei Łasaka pozy-
skano z drużyny mistrza Polski 
– Rekordu Bielsko-Biała. Złoto 
wywalczył nie tylko wśród senio-
rów, ale również w Młodzieżo-
wych Mistrzostwach Polski.

Jednak ani nowi piłkarze, ani 
cała ekipa GKS Futsal nie zali-
czą niedzielnego meczu do uda-

nych, mimo iż zaczęło się nieźle, 
bo wspomniany Wojciech Łasak 
otworzył wynik spotkania. Radość 
tyszan nie trwała długo – kolejne 
gole strzelali rywale, a gospoda-
rze niewiele potrafili przeciwsta-
wić ofensywnie i skutecznie grają-
cym zawodnikom Sośnicy.

Po zmianie stron tyszanie za-
grali znacznie lepiej, chwilami na-
wet uzyskiwali przewagę, jednak 
brakowało skuteczności. Prowa-
dząc z dużą przewagą goście sku-
pili się na rozbijaniu ataków i grze 
defensywnej, wystrzegając się błę-
dów. I to wystarczyło, by zapew-
nić sobie zwycięstwo. Dodajmy, 
iż gola na 2:5 zdobył Filip Krzy-
żowski.
gkS FutSal tycHy – SOśNi-
ca gliWice 2:6 (1:5). Bramki: 
Łasak, Krzyżowski.
gkS FutSal: Puzio (Borowski) 
– Łasak, Pytel Dudzik, Migdał – 
Słonina, Krzyżowski, Kochanow-
ski, Lisiński – Bernat, Kołodziej-
czyk. lS ●

Na Jeziorze Paprocańskim ro-
zegrano Regaty Dziecięce 2019, 
które na czas budowy mariny za-
stąpiły Dziecięcą Ligę Żeglarską, 
od kilku lat organizowaną przez 
tyskich żeglarzy.

Formuła zawodów polega 
na tym, że w roli kapitana wy-
stępuje młody żeglarz, mający 
do pomocy rodziców lub opieku-
nów. Podczas regat pogoda do-
pisała, wiał wiatr z siłą 2-3 st. B. 
Rozegrano trzy wyścigi na ome-
gach.

Najlepiej spisała się zało-
ga AKŻ Paprocany z kapitanem 
Iwo Blumskim, którego załogę 
stanowili Daniel Górski (sternik) 
i Janusz Dec. Na drugim miejscu 
uplasował się SW Szkwał w skła-
dzie: Malina Ślusarczyk (kapitan), 
Sylwia Cieszkowska (sternik) 
i Andrzej Kusiak, a na trzecim 

zakończyła zawody załoga FŻ 
Dar Śląska: Weronika Gogolew-
ska (kapitan), Michał Piosik (ster-
nik) i Anna Oberska. Na czwar-
tym miejscu zawody ukończyła 
załoga KŻ Ziemowit w składzie: 
Zofia Maguda (kapitan i sternik) 
oraz Maja Maguda i Damian Ma-
guda. lS ●

rywalizowali najmłodsi żeglarze.

rEGaty dla  
aKż paprocany

PrZegrana Premiera
gKS FUtSal tychy uLEGł BENIAMINKOWI I LIGI 2:6.

iNFORMatOR kiBica

HOkej. phl: 27.09 JKh GKS 
Jastrzębie – GKS Tychy (godz. 
18), 29.09 GKS Tychy – Ener-
ga Toruń (17).
Piłka NOżNa. puchar pol-
ski: 25.09 GKS Bełchatów 
– GKS Tychy (18.30); i liga: 
28.09 GKS Tychy – Olim-
pia Grudziądz (17); iV liga: 
29.09 GKS II Tychy – Decor 
Bełk (11); liga okręgowa: 
25.09 LKS Studzienice – 
Ogrodnik Cielmice (16.30), 
28.09 Piast Bieruń – Ogrod-
nik Cielmice (16); klasa a: 
28.09 Woszczyce – OKS Zet 
Tychy (16), 29.09 JuWe Jaro-
szowice – Czapla Kryry (16), 
29.09 Studzionka – Siódem-
ka Tychy (16); klasa b: 29.09 
MKS II Lędziny - Czułowianka 
Tychy (16); iii liga kobiet: 
28.09 Bobry Pietrzykowice 
– Polonia Tychy (16).
FutSal. i liga: 28.09 AZS 
Lublin – GKS Futsal Tychy 
(17.30).
kOSZ ykóWk a. i  liga: 
28.09 GKS Tychy – Basket 
Poznań (19).
uNiHOkej. ekstraliga: 28.09 
TKKF Pionier Tychy – AZS Poli-
technika łódzka (18). lS ●
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Chryste Panie! Co się Wtedy dZiało W BerLinie!

Widzę fiordy, fiordy widzę!
Mówi się, że w każdym zawodzie jest mistrz, jest 
rzemieślnik i jest partacz. Zgodnie z tą klasyfika-
cją Eilert Adelsteen Normann był malarzem, któ-
ry na swoim fachu się znał. Nie partaczył, ale też 
nie porywał. Owszem, w swoich czasach, zyskał 
popularność i sławę, a niemiecka elita zachwycała 
się jego tradycyjnym warsztatem, niemniej jednak 
prace, które wyszły spod jego pędzla, dziś trudno 
uznać za wybitne. Zwłaszcza, że na każdym płótnie 
przedstawiał niemal identyczny widok: norweski 
fiord. Ta monotonia nie mogła umknąć uwadze 
młodych, rzutkich dziennikarzy, którzy w podzie-
lonym na tradycjonalistów i nowatorów Berlinie, 
stali po stronie artystycznej awangardy. „Adelsteen 
Normann tym razem nadesłał obraz w wielkim 
stylu, przerastający nawet jego wcześniejsze prace 
– ironizowali na łamach. – Przeniósł mianowicie 
tak dobrze znaną porośniętą sosnami górę i paro-
wiec z lewej strony obrazu na prawą. Natychmiast 
rzuca się w oczy odmiana, jaką ten zabieg wpro-
wadził, z całego serca zachęcamy artystę do dal-

szych tego typu poczynań”. Sarkastyczny ton nie 
dosięgnął Normanna. Jeden z jego fiordów został 
zakupiony przez późniejszego cesarza Wilhelma II, 
co pozwoliło artyście na zakup letniej willi w swo-
jej ojczyźnie. Tam – notabene wśród norweskich 
fiordów – szukał natchnienia do swoich kolejnych 
płócien, i właśnie tam stało się coś, co na zawsze 
zmieniło bieg sztuki.

Wszystko, co skandynawskie
Wielu historyków sztuki do dziś nie może uwierzyć, 
że ta historia miała miejsce, ale fakt jest faktem. 
Podczas pobytu w Oslo, znany i sympatyzujący 
z radykalnymi malarzami Adelsteen Normann, 
zaszedł na wystawę swojego rodaka, młodego 
Edwarda Muncha. A przecież Munch reprezen-
tował zupełnie inny styl: mroczny, wyraźny, pełen 
emocji i na wskroś nowoczesny. Jakże daleki od ro-

mantycznych fiordów Normanna. Rzecz w tym, 
że Normann na malarstwie się znał. Regularnie 
bywał w Paryżu i widział w jakim kierunku zmie-
rza sztuka – ta oficjalna, a także ta „pozaoficjalna”. 
Munch go zachwycił i zapragnął pokazać jego ta-
lent niemieckiej publiczności. Liczył, że dzieła jego 
pobratymca – także Norwega – będą łatwiejsze 
do przełknięcia dla berlińskich krytyków, zwłasz-
cza, że w Niemczech panowała wówczas moda 
na Skandynawię. Wszystko, co skandynawskie – 
z Ibsenem na czele – przyciągało z wielką siłą. Jak 
tylko Normann wrócił do Berlina, zaczął puszczać 
wici w środowisku. Całe wydarzenie reklamował 
jako „Ibsenowskie nastroje” i przedstawił je na ko-
misji wystawowej Związku Artystów Berlińskich. 
Po jego rekomendacji jednogłośnie zadecydowano 
o zaproszeniu Muncha. Wówczas jeszcze nikt nie 
przypuszczał, co tak naprawdę się wydarzy.

tylko tydzień
Czego konserwatywni organizatorzy spodziewali 
się po „Ibsenowskich nastrojach”? Trudno powie-
dzieć. Być może liczyli na kolejne parowce w oto-
czeniu malowniczych fiordów, ale zamiast nich 
dostali portret mężczyzny o pustej twarzy na tle 
wijącego się krajobrazu (preludium do późniejsze-
go „Krzyku”). To był szok. Krytycy przecierali oczy 
ze zdziwienia, publiczność była zbulwersowana, 
a dziennikarze mieli używanie. Stanisław Przyby-
szewski – przyjaciel Muncha, a jednocześnie pisarz 
i duchowy przywódca Młodej Polski – opisywał 
to tak: „Jeden w niebo bijący okrzyk oburzenia, 
wściekłości, grozy, a nawet panicznego przestrachu 
wyzwolił się wściekłą burzą z przerażonych duszy-
czek profesorów: całe zacne, niezmiernie poważa-
ne, aureolą najwyższych godności i państwowego 
autorytetu opromienione grono, zawrzało srogim 
gniewem, że ktoś ośmielił się w tak bezczelny spo-
sób z nich zakpić! ”. Już dzień po otwarciu wystawy 
trzej członkowie Związku Artystów zawnioskowali 
o jej zamknięcie – „z szacunku dla sztuki”. Żąda-
li też pociągnięcia do odpowiedzialności komisji 

do spraw wystawy. Zwołano Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie. Uczestniczy podzielili się na zwo-
lenników i przeciwników. Ostatecznie postanowio-
no zdjąć obrazy Muncha i zamknąć ekspozycję. 
Decyzja zapadła 120 głosami wobec 105 przeciw-
nych. Mniejszość opuściła zgromadzenie, co też 
dało początek późniejszej „berlińskiej secesji”.

narodziny gwiazdy
Skandal z Munchiem w roli głównej był szeroko ko-
mentowany przez prasę. Artysta wydawał się z tego 
powodu wielce zadowolony. Ba! Można było od-
nieść wrażenie, że wręcz rozkoszował się tą reakcją. 
Dosłownie z dnia na dzień trafił na pierwsze strony 
gazet i przestał być anonimowy. Zewsząd posypały 
się propozycje kolejnych wystaw – kuratorzy wie-
dzieli, że zwabieni skandalem widzowie będą bili 
drzwiami i oknami, by zobaczyć kontrowersyjne 
dzieła. „To jedna z najzabawniejszych rzeczy, jaka 
przydarzyła mi się w życiu. – pisał – Cały ten hałas 
jest doprawdy ucieszny”. Swoją drogą, ciekawe jak 
zareagowaliby zacni profesorowie, którzy dopro-
wadzili do zamknięcia wystawy Muncha, na wieść, 
że po przeszło stu latach jego „Krzyk” jest – obok 
„Mona Lisy” Leonarda da Vinci i „Słoneczników” 
van Gogha – najbardziej rozpoznawalnym i naj-
chętniej reprodukowanym dziełem sztuki na świe-
cie. agnieSzKa KijaS ●

dawno tEmu w SztucE (166)

waga 23.iX – 23.X
Możesz czuć się rozdrażniona i przemęczona. 
Powinnaś zaplanować więcej czasu 
na wypoczynek i odespać kilka zarwanych nocy...

SKorpion 24.X – 21.Xi
W pracy szykują się spore zmiany. Tylko 
od Ciebie zależy, czy odnajdziesz się w nowej 
rzeczywistości.

Strzelec 22.Xi – 21.Xii
Naucz się brać odpowiedzialność za swoje słowa. 
Czasem warto ugryźć się w język, i to ze dwa razy 
z rzędu...

Koziorożec 22.Xii – 19.i
Będzie Ci dopisywał znakomity humor. Nie 
powinno wydarzyć się nic, co wpłynęłoby 
na pogorszenie Twojego nastroju.

wodniK 20.i – 18.ii
Możesz poczuć się rozczarowany zachowaniem 
osoby spod znaku Wagi. Trudno, trzeba ponieść 
konsekwencje. Na przyszłość bardziej uważaj.

ryby 19.ii – 20.iii
Szybko zapalisz się do pomysłu, który podsunie 
Ci osoba spod znaku Strzelca. Przemyśl jednak 
dokładnie, czy się zaangażować.

baran 21.iii – 20.iV
Poczujesz przypływ pozytywnej energii. 
Z większym optymizmem spojrzysz w przyszłość. 
Czyżby to wpływ osoby spod znaku Byka?

byK 21.iV – 21.V
Będziesz miał dużo energii, zwłaszcza w sprawach 
dotyczących Twojego domu. Wykorzystaj ten czas 
i uporządkuj kilka zaległych tematów.

bliźnięta 22.V – 20.Vi
Popracuj nad swoim optymizmem. Musisz 
wykrzesać z siebie choć trochę pozytywnej energii 
i przestać narzekać.

raK 21.Vi – 22.Vii
Gwiazdy wróżą spory zawodowy sukces. Ciesz 
się nim, w końcu długo na niego pracowałeś. Jest 
co świętować.

lew 23.Vii – 22.Viii
Spotkanie towarzyskie z przyjaciółmi z pewnością 
poprawi Twój nie najlepszy ostatnio humor. Nie 
unikaj Raka.

panna 23.Viii – 22.iX
Powinieneś uzbroić się w cierpliwość. Nie 
wszystko ułoży się tak, jak zaplanowałeś, ale 
katastrofy nie będzie.

horoSKop
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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 617:
POWitajMy jeSień. 

„cHRySte PaNie! cO Się WteDy DZiałO 
W BeRliNie! NaZWiSkO MuNcHa StałO 
Się teRaZ PRZeRaźliWie POPulaRNyM. 
jak DługO WyStaWa jegO OBRaZóW 
tRWała, Rżała, RycZała Ze śMiecHu 
cała tak ZWaNa iNteligeNcja BeRliNa” 
– tak O PieRWSZej BeRlińSkiej WyStaWie 
eDWaRDa MuNcHa PiSał jegO SeRDecZ-
Ny PRZyjaciel, a NaSZ RODak, StaNiSłaW 
PRZyBySZeWSki. ZaiSte, OBRaZy MuN-
cHa – aRtySty, któRy kilka lat PóźNiej 
StWORZył SłyNNy „kRZyk” – WyWOłały 
NaDZWycZajNy SkaNDal W StOlicy Nie-
Miec. jegO PRace uZNaNO Za SZOkujące, 
a WyStaWa MuSiała ZOStać PRZeDWcZeś-
Nie ZaMkNięta i tO leDWie PO tygODNiu 
tRWaNia. a WSZyStkO tO Za SPRaWą Ma-
laRZa FiORDóW – eileRta aDelSteeNa 
NORMaNNa.

Kiedy urządzono w Berlinie pierwszą wystawę 
Edwarda Muncha, wybuchł skandal.

Jak to możliwe, że Adelsteen Normann – 
malarz fiordów – zmienił bieg sztuki?
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