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Z elementami fantastycznymi
Największy stres tegoroczni maturzyści mają już  
chyba za sobą. Egzaminy oceniają na raczej łatwe.

Zieleń i upały
Podczas upalnej soboty pracownicy TZUK zmierzyli 
temperaturę na trawnikach i parkingach.

lepiej policzą i skontrolują
Zarząd Transportu Metropolitalnego 
wprowadza kolejne nowości w komunikacji.3 5 6
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Prezydent tychów Podczas telefonicznego dyżuru odPowiadał na Pytania mieszkańców miasta.

ANDRZEJ DZIUBA, SŁUCHAM!
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Tyszanie podjęli wyzwanie 
Akcja Hot16challange2, chociaż narodziła się w środowisku 
hiphopowym, wykroczyła daleko poza granice gatunku. Dziś jest 
domeną telewizyjnych celebrytów i polityków. Jakość ich „rapowania” 
różnie można oceniać. Ale zdarzają się również zaskakujące 
niespodzianki. str. 4

nisko, coraz 
niżej
W pierwszych trzech kolejkach 
po wznowieniu rozgrywek pił-
karze GKS Tychy mieli – we-
dług założeń kibiców – zdobyć 
7 punktów. Zdobyli tylko jeden 
i spadają coraz niżej w tabeli.

W ciekawym meczu na Stadio-
nie Miejskim, tyszanie dwukrot-
nie prowadzili, by w efekcie prze-
grać 2:4.

Po tej porażce GKS spadł 
na 13. miejsce w tabeli i do stre-
fy spadkowej ma prawie taki sam 
dystans, jak do miejsc premio-
wanych awansem. A z Podbeski-
dziem o punkty będzie trudno...
 str. 13
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po trZyMiesięcZnej 
prZerwie, we wtorek 
16.06 wZnawia produkcję 
fabryka fiat chrysler 
autoMobiles w tychach. 
prZypoMnijMy, że 
ZakŁad prZerwaŁ 
pracę 16 Marca. MiMo 
prZedŁużającej się 
prZerwy w produkcji, 
w tyskiM ZakŁadZie nie 
byŁo Zwolnień.

Jak poinformowała Beata Dzieka-
nowska, rzeczniczka spółki, pra-
ca odbywać się będzie w systemie 
dwuzmianowym, jak przed ogło-
szeniem przerwy. Z kolei związ-
kowcy z Sierpnia 80 dodają, iż 
16.06 odbędą szkolenia z pra-
cownikami dotyczące nowych 
wytycznych, związanych z de-
cyzjami rządu odnośnie działal-
ności zakładów pracy w czasie 
epidemii. „Na pewno nie będzie 
to taka sama praca jak trzy mie-
siące temu, a każdy z nas musi się 
przygotować do zmian. Wiemy 
również że w czasie rozruchu pro-
dukcji na pewno wystąpią jakieś 
sprawy, które trzeba będzie wery-
fikować i dopasowywać do nowej 
sytuacji” – napisali związkowcy.

Wprowadzono nowe zasady 
wejścia i poruszania po zakładzie, 
każdy pracownik otrzymał ulotkę 
z informacjami o nowych zasadach 
pracy wraz z maseczką na dojazd. 
Stosowana będzie zasada używania 
maseczek podczas pracy na każ-
dym stanowisku, dlatego firma 
zapewnia pracownikom masecz-
ki, okulary i przyłbice, w zależności 
od stanowiska pracy. Przygotowa-
no ponad 200 punktów ze środka-
mi do dezynfekcji, obowiązywać 
będą aż 552 standardy dezynfekcji 
miejsca pracy, obejmujące prawie 
7,3 tys. urządzeń. Pracownicy zo-
bowiązani są do dezynfekcji swo-
jego miejsca pracy każdorazowo 
przed jej rozpoczęciem. ls ●

FCA 
RUSZA
po trZyMiesięcZnej 
PrZErWIE

◆ 11.06, Ok. gODZ. 22.20 
POiNfOrmOWaNO straż 
POżarNą W tychach O PO-
żarZe W hOtelu Pirami-
Da. Ze zgłoszenia wynikało, 
że ogień jest widoczny na ze-
wnątrz obiektu w jednej z wyż-
szych kondygnacji. Z budynku 
ewakuowano ok. 20 osób obsłu-
gi i gości. Akcja gaśnicza pro-
wadzona była z dwóch stron – 
klatką schodową oraz z drabiny. 
Na szczęście strażakom szybko 
udało się opanować i ugasić po-
żar. Spaleniu i okopceniu uległo 
pomieszczenie techniczne na 6. 
piętrze budynku. Pomieszczenia 
poniżej zostały zalane. Po uga-
szeniu pożaru strażacy częścio-
wo rozebrali ściany okopconych 
pomieszczeń na 6. i 5. piętrze 
oraz zalanych poniżej. Działa-
nia zostały zakończone oko-
ło godziny 1.30. Ze wstępnych 
ustaleń przyczyną pożaru mogło 

być zwarcie instalacji elektrycz-
nej. Trwa ustalanie dokładnych 
przyczyn.
◆ W OW PaPrOcaNy DZia-
ła już seZONOWe OgNiWO 
POlicji WODNej. Mundurowi, 
wspierani przez strażników miej-
skich, czuwają nad bezpieczeń-
stwem odpoczywających osób. 
Wodny posterunek będzie funk-
cjonuje codziennie do 13 wrześ-
nia 2020 r.
◆ Na ul. mysłOWickiej 
kierujący BmW uDerZył 
W stOjące Na POBOcZu 
DrZeWO. Na szczęście kierow-
ca nie potrzebował pomocy i nie 
doznał żadnych obrażeń. Przyby-
li na miejsce zdarzenia policjanci 
stwierdzili, iż 28-letni kierowca 
jechał pod wpływem alkoholu – 
miał 1,5 promila. Tłumaczył się 
tym, że pomylił hamulec z ga-
zem. Mężczyzna stracił prawo 
jazdy, a o jego dalszym losie za-

decyduje prokurator i sąd. Grożą 
mu dwa lata więzienia.
◆ Na skrZyżOWaNiu ulic 
lOkalNa – serDecZNa – 
strefOWa DOsZłO 10.06 
DO grOźNie WygląDające-
gO ZDarZeNia. Zderzyły się 
dwa suv-y bmw (X3 i X5) oraz 
peugeot 206. Ze wstępnych usta-
leń policji wynika, iż kierowca 
peugeota, który skręcał z ul. Stre-
fowej w ul. Serdeczną wymusił 
pierwszeństwo na jadącym od ul. 
Lokalnej kierowcy bmw. Ten, 
chcąc uniknąć zderzenia skręcił 
i samochód uderzył w oczekują-
cy na możliwość włączenia się 
do ruchu od ul. Serdecznej sa-
mochód inny bmw. Na szczęście 
nikomu nic się nie stało.
◆ Z kOlei 12.06 Na skrZy-
żOWaNiu ul. grOta rOWe-
ckiegO i starOkOścielNej 
także ZDerZyły się trZy PO-
jaZDy: dwie ciężarówki mercedes 

oraz osobowy fiat. Jak ustalono 
wstępnie, kierowca jednej z cię-
żarówek, który najprawdopodob-
niej zagapił się, uderzył w tył fiata, 
oczekującego na możliwość skrę-
tu w lewo z ul. Grota Roweckiego 
w ul. Starokościelną. Auto zjechało 
na przeciwległy pas i uderzyło czo-
łowo w kolejną ciężarówkę. Kie-
rująca fiatem kobieta trafiła pod 
opiekę ratowników medycznych, 
jednak po przebadaniu pozostała 
na miejscu zdarzenia.
◆ Na skrZyżOWaNiu ul. 
WieNiaWskiegO i ryBitWy, 
14.06 DOsZłO DO ZDerZe-
Nia rOWerZystki Z mOtO-
cyklistą. Kierująca rowerem 
kobieta z urazem stopy została 
przewieziona do szpitala. Poli-
cja wyjaśnia okoliczności zda-
rzenia.
◆ 13.06 kierujący PeugeO-
tem 308 65-letNi miesZka-

Niec tychóW na przejeździe 
dla rowerów na ul. Uczniowskiej, 
nie ustąpił przejazdu 34-letnie-
mu rowerzyście, który w wyni-
ku uderzenia doznał urazu gło-
wy oraz złamania ręki. Obaj byli 
trzeźwi. Kierowcy zatrzymano 
prawo jazdy.
◆ Na tereNie targOWiska 
miejskiegO PrZy al. Biel-
skiej, nieustalony sprawca do-
konał kradzieży torebki damskiej 
z zawartością telefonu komór-
kowego oraz gotówki wysokości 
3.500 zł.
◆ kraDZieże rOWeróW. 
Nieznany sprawca w garażu pod-
ziemnym budynku przy ul. Ko-
pernika włamał się do komórki 
i skradł rower wartości 3.000 zł. 
Skradziono także rower górski 
o wartości 2.000 zł z klatki scho-
dowej bloku przy al. Bielskiej. 
ls ●
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najwięksZy stres 
tegorocZni MaturZyści 
Mają już chyba Za sobą. 
obowiąZkowa dla 
wsZystkich cZęść 
egZaMinów odbyŁa się 
w dniach 8-10 cZerwca. 
Zdający ZMierZyli się 
Z jęZykieM polskiM, 
MateMatyką i jęZykieM 
angielskiM.

Osoby, które wybrały rozszerzenia 
z tych przedmiotów, również mają 
te egzaminy za sobą. W tym i na-
stępnym tygodniu zdawać będą 
ci, którzy wybrali m.in. WOS, hi-
storię, biologię, chemię, fizykę, 
geografię czy inne niż angielski 
języki obce. Wyniki będą znane 
do 11 sierpnia.

8 czerwca w Tychach do egza-
minu maturalnego przystąpiło 818 
tegorocznych maturzystów pub-
licznych liceów ogólnokształcą-
cych (4 licea) i publicznych tech-
ników (6 techników). Ponadto 
do matury w publicznych szko-
łach przystąpiło także 27 osób 
(ubiegłoroczni absolwenci oraz 
osoby kierowane przez Okręgo-
wą Komisję Egzaminacyjną).

Mimo dodatkowych „atrakcji”, 
jakimi w tym roku były zaostrzo-
ne procedury sanitarne, egzamin 
we wszystkich tyskich szkołach 
przebiegał bez żadnych zakłóceń. 
Swoimi wrażeniami z egzaminu 
podzielili się z nami tegorocz-
ni maturzyści: Zuzanna Ziem-
ba z Technikum nr 3 w ZS nr 4 
i Łukasz Wawrzyczek z „Norwi-
da” (II LO).

Fantastyka zaskoczeniem
– Zadania na polskim wydały mi się 
całkiem proste i zrozumiałe, więk-
szość znajomych z klasy podzie-
la moje zdanie – mówi Zuzanna 
Ziemba. – Do czytania ze zrozu-
mieniem były teksty o przekonywa-
niu i o myśleniu, bardzo mi paso-
wały te tematy. Rozprawka niestety 
była lekkim zaskoczeniem, nie spo-
dziewałam się „Wesela”, a pytanie 
„Jaki wpływ na przesłanie utworu 
ma wprowadzenie elementów fan-
tastyki?” było dość uciążliwe i cięż-
ko mi było znaleźć odpowiednie ar-
gumenty.

– O ile „Wesela” trochę się spo-
dziewałem, bo mamy teraz Rok 
Wyspiańskiego, to sam kontekst, 
czyli elementy fantastyki, były 
dość dużym zaskoczeniem. – 
mówi Łukasz Wawrzyczek. – Ale 
był to też plus, bo nie trzeba było 
się odwoływać stricte do lektur ale 
np. do filmów, seriali czy literatu-
ry fantastycznej, którą się zna.

Matematyka bez problemów
– Matematyka również nie spra-
wiła mi i moim znajomym więk-
szych problemów – mówi Zuzia 
Ziemba. – Nawet osoby mające 
problemy z tym przedmiotem, 
ze zdziwieniem mówiły, jak ba-
nalne się to wszystko zdawało. 
Oczywiście pojawiły się zadania 
z prawdopodobieństwa, równania 
i nierówności, procenty. Bardzo 
pomocne były tablice matema-
tyczne, a kalkulatora używałam 
sporadycznie.

Łukasz Wawrzyczek potwier-
dza: – Matematyka wyszła bardzo 

dobrze, byłem aż zdziwiony. Za-
dania zamknięte były dość pro-
ste, a te otwarte na trochę wyż-
szym poziomie, ale wydaje mi się 
że było łatwiej niż rok temu.

Angielski najprzyjemniejszy
– Matura z angielskiego chyba była 
najprzyjemniejsza, bo subiektyw-
nie najprostsza – relacjonuje Zu-
zanna. – Spodziewam się wyniku 
w okolicy 90%. Niestety, akustyka 
w sali, w której pisaliśmy egzamin, 
nam nie sprzyjała. Rozniosło się 
echo, czasami odtwarzane z taśmy 
słowa były niezrozumiałe – ale 
to żadna nowość. Dla osoby, która 
siedziała z tyłu sali, cześć słuchana 
mogła być najtrudniejsza.

– Podstawa z angielskiego wy-
dawała mi się bardzo łatwa – do-
daje Łukasz. – Po sprawdzeniu od-
powiedzi spodziewam się wyniku 
nawet 100 procent. Zdawałem też 

rozszerzenie z angielskiego i mu-
szę powiedzieć, że jest dość duży 
przeskok pomiędzy podstawą 
a rozszerzeniem. Tutaj już trzeba 
było więcej się zastanawiać. Ale 
i tak nie było to bardzo trudne, 
bez porównania np. z rozszerze-
niem z matematyki.

Przecieki i epidemia
Dodatkowym źródłem stresu dla 
tegorocznych maturzystów były 
z pewnością procedury sanitar-
ne, ale też informacje o przecie-
kach. – Dużo osób stresowało się, 
że trzeba będzie powtórzyć ma-
turę – mówi Zuzanna Ziemba. – 
Jednak ewentualne powtórzenie 
miałoby miejsce jedynie w rejo-
nach w których te przecieki były. 
Ta informacja uspokoiła osoby 
ze Śląska i okolic.

Jeśli chodzi o procedury zwią-
zane z epidemią, raczej nie prze-

szkadzały one w samym pisaniu. 
Do sali, w której pisaliśmy egza-
miny, można było przynosić jedy-
nie rzeczy koniecznie potrzebne 
(długopisy, dowód, linijka, woda). 
W mojej szkole były wydzielone 
osobne pomieszczenia na rzeczy 
osobiste (kurtki czy plecaki). Nie 
było obowiązku noszenia ręka-
wiczek, ale bez maseczki lub cze-
goś co zasłoni nos i usta, nie zo-
stalibyśmy wpuszczeni na teren 
szkoły. Drzwi do sal, w których 
pisaliśmy egzaminy, były otwarte, 
żeby nie musieć dotykać klamek, 
ponadto przy każdych drzwiach 
oraz w toaletach były płyny do de-
zynfekcji rąk. Nauczyciele musieli 
mieć zasłoniętą twarz i rękawicz-
ki przez cały czas, a my mogliśmy 
zdjąć maski dopiero w momencie, 
w którym zaczynaliśmy pisać eg-
zamin. W momencie oddawania 
pracy i w sytuacjach, w których 

była potrzeba kontaktu z nauczy-
cielem, musieliśmy założyć maskę. 
Oczywiście sporo osób zdejmowa-
ło maski szybciej i mimo zaleceń 
zbierali się w większych grupach 
bez zachowania odpowiedniej 
odległości. Personel szkoły rów-
nież czasami nie przestrzegał za-
sad bezpieczeństwa, jednak były 
to sporadyczne przypadki.

– Te wszystkie obostrzenia 
to był zupełnie inny rodzaj stre-
su – twierdzi Łukasz Wawrzy-
czek. – Trzeba było wchodzić 
do szkoły w maseczce, obowiąz-
kowa dezynfekcja rąk przy każ-
dym wejściu, wietrzenie sal na-
wet gdy było zimno... Ale myślę 
że jak na te warunki, w których 
nam przyszło pisać, to z wrażeń 
moich i moich znajomych matura 
nie wyszła źle. Myślę wręcz, że ra-
czej bardzo dobrze.

Fałszywe alarmy bombowe
Niestety, w tym roku również 
mieliśmy w Tychach serię fałszy-
wych alarmów bombowych. Po-
dobnie jak rok temu, większość 
szkół, w których odbywały się 
matury, otrzymała wiadomości 
o możliwym podłożeniu ładun-
ku wybuchowego lub chemiczne-
go. Wszystkie okazały się fałszy-
we, ale zgłoszenia spowodowały 
konieczność interwencji służb 
i sprawdzenia budynków. Nie 
wpłynęło to jednak na organiza-
cję egzaminów – wszystkie rozpo-
częły się o czasie i bez zakłóceń. 
„Bombowych” żartownisiów na-
mierza policja.
sylwia witMan ●
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Z ElEMENtAMI FANtAStyCZNyMI
tegorocZni MaturZyści PoDZIELILI SIę WrażENIaMI Z EGZaMINóW. 

Mimo epidemicznych ograniczeń, maturzyści  przyznają, że egzaminy nie były takie straszne.
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Sylwia Witman
s.witman@twojetychy.pl

akcja hot16challange2, 
chociaż narodZiŁa 
się w środowisku 
hiphopowyM, dZiś jest 
doMeną telewiZyjnych 
celebrytów i polityków. 
jakość ich „rapowania” 
różnie Można oceniać, 
ale koniec końców 
wsZystko to sŁuży 
Zbiórce pieniędZy 
na sZcZytny cel.

Każdy, kto korzysta z mediów 
społecznościowych, z pewnoś-
cią obejrzał już wiele występów 
opatrzonych tym hasztagiem. 
Ale co takiego się stało, że nagle 
wszyscy chcą rapować? Przypo-
mnijmy krótko historię. Wyzwa-
nie #hot16challange2 to druga 
odsłona akcji, która miała miejsce 
w 2014 r. Wówczas słyszało o niej 
na pewno mniej osób, bo narodzi-
ła się w środowisku hiphopowym 
i w nim pozostała. Raper Solar za-
inicjował tę akcję zainspirowany 
Ice Bucket Challenge (na pewno 
pamiętacie nagrania celebrytów 
wylewających sobie kubeł lodo-
watej wody na głowę). Różnica 
była taka, że uczestnicy Ice Bu-
cket promowali zbiórkę pienię-
dzy na cel charytatywny. Nato-
miast Hot16challange było tylko 
zabawą – raperzy nagrywali szes-
nastowersowe kawałki i nomino-
wali kolejne osoby. Każdy z nomi-
nowanych miał na przygotowanie 
swojej szesnastki 72 godziny. Ak-
cja zyskała ogromną popularność 
w świecie muzycznym, jednak 
głównie tym hiphopowym.

Pomóc medykom
Epidemia koronawirusa stała się 
okazją do odkurzenia akcji, tym 
razem z przesłaniem charyta-
tywnym – celem jest tym razem 
zbiórka pieniędzy na wsparcie 
personelu medycznego (www.sie-
pomaga.pl/hot16challenge). Ak-
cję również rozpoczął Solar, ale 
tym razem wystrzeliła ona daleko 
poza środowisko raperów.

– Popularność zabawy Ho-
t16Challenge2 trochę zaskoczyła, 
ale też ukazuje skalę popularności 
gatunku, z którego wzięła począ-
tek – mówi raper Skorup, zwią-
zany z mikołowskim MaxFloRec 
Studio, który także nagrał swo-

ja szesnastkę. – Raperzy współ-
pracują, przyjaźnią się z popowy-
mi artystami, więc ci zareagowali 
na zaproszenia i akcja w ciągu kil-
ku dni przerodziła się w modne 
wydarzenie, w którym warto się 
pokazać. Z mojej perspektywy 
to coś ciekawego, rapować każ-
dy może, podobnie jak śpiewać, 
ale tak samo łatwo się ośmieszyć. 
Popularność akcji oceniam jed-
nak pozytywnie, skoro celem jest 
zbiórka podobna do WOŚP.

W Hot16challange2 wzięli 
udział m.in. Dawid Podsiadło, 
Katarzyna Nosowska czy Monika 
Brodka. Kolejne nominację włą-
czały coraz szersze grono osób, 
już nie tylko artystów. Od kilku 
tygodni możemy więc obserwo-
wać, jak z rapem dają sobie radę 
osoby, które nigdy wcześniej nie 
próbowały swojej sił w tym ga-
tunku. Czasami wychodzi zaska-
kująco dobrze, czasami zabawnie, 
a czasami... No cóż, występy ta-
kie jak prezydenta RP Andrze-
ja Dudy każą się zastanowić nad 
tym, czy aby każdy powinien 
włączać się do tej akcji. Za chęć 
wsparcia służby zdrowia należy 
się uznanie, jednak w przypad-
ku polityków – szczególnie tych 
piastujących wysokie stanowi-
ska w państwie – chęć pokaza-
nia że są fajni i potrafią się bawić 
może zaszkodzić wizerunkowi za-
miast go ocieplić. Dlatego też nie 
mamy żalu do tych, którzy mimo 
nominacji, zamiast na siłę wcho-
dzić w nie swoje buty, podzięko-
wali za udział w zabawie.

Oczywiście gdy rap wszedł 
do polityki, to polityka weszła też 
do „gorących szesnastek”. W teks-
tach, oprócz tematu epidemii, 
kwarantanny i pracy medyków, 
nie brakuje też manifestów poli-
tycznych i światopoglądowych.

tyszanie w Hot16challange2
W zabawie połączonej ze szczyt-
nym celem wzięło udział wiele 
znanych osób ze Śląska, także 
z Tychów. Pozwoliliśmy sobie 
na naszą redakcyjną, subiektywną 
ocenę wybranych szesnastek.

Michał Gramatyka
Pochodzącemu z Tychów posło-
wi na Sejm RP scena i mikrofon 
nie są obce. Od lat jest wokalistą 
szantowego zespołu Perły i Łotry. 
I chociaż jest to zupełnie odmien-
ny gatunek muzyczny, z krótką 

formą rapową Michał Gramaty-
ka poradził sobie w pełni profe-
sjonalnie. Za wyczucie bitu – da-
jemy piątkę.

Tyski poseł, zgodnie z dekla-
rowanymi na co dzień pogląda-
mi, w swojej szesnastce odniósł 
się do naruszeń konstytucji przez 
partię rządzącą – m.in. do plano-
wanej przez partię rządzącą „ko-
pertowej” formy wyborów pre-
zydenckich, które zamiast PKW 
miałaby organizować poczta.

Maciej Gramatyka
Zastępca prezydenta Tychów ds. 
społecznych swoją szesnastkę na-
grał z pomocą brata – posła. Jak 
przystało na pełnioną przez siebie 
funkcję, Maciej Gramatyka rapo-
wał o tyskiej służbie zdrowia, wo-
lontariuszach zaangażowanych 
w walkę z epidemią, koniecznej 
opiece nad seniorami i nadziei 
na lepsze dni wypełnione impre-
zami miejskimi. Poradził sobie nie-
źle – trzymał się rytmu, panował 
nad modulacją głosu. Chociaż już 
nie z taką swobodą, jak jego starszy 
brat. Dajemy piątkę z minusem.

AUKSo orkiestra Kameralna 
Miasta tychy
To było jedno z większych zasko-
czeń, chociaż orkiestra AUKSO 
słynie z muzycznych poszukiwań 
i przekraczania granic gatunków. 
Jednak chyba po raz pierwszy 
mogliśmy usłyszeć nie tylko in-
strumenty, ale też głosy muzyków. 
Rap to z pewnością nie był – raczej 
aktorska recytacja z podkładem 
smyczków – ale w tym wypad-
ku to nic nie szkodzi. Szesnastka 
AUKSO to po prostu rewelacja. 
Nie mogących koncertować mu-
zyków w widoczny sposób roz-
piera energia. „Yo” w wykonaniu 
Marka Mosia – bezcenne. Bez-
apelacyjna szóstka.

Marcin Gołka
Organizator koncertów chary-
tatywnych „Wielka Muzyczna 
Pomoc” nie mógł nie przyjąć 
nominacji do charytatywnego ho-
t16challange2. Jednak każdy kto 
zna Marcina Gołkę wie, że bez 
gitary i perkusji nie da rady. Ro-
ckandrollowa, melodyjna szes-
nastka jest miła dla ucha, chociaż 
bardziej przypomina wczesny 
„Oddział Zamknięty” niż rapowe 
kawałki. Marcina i jego kolejnych 
muzycznych pomysłów nie spo-

sób nie lubić. Czwórka za samo 
nagranie, ale duża piątka za zaan-
gażowanie i dobry humor.

Raisa Misztela
To wokalistka i nauczycielka, dys-
ponująca potężnym i wspaniałym 
głosem, którego nie zawahała się 
użyć i tym razem. Nagrała pełen 
dramatyzmu utwór, w którym po-
równuje epidemię koronawirusa 
do czasów dominacji radzieckiej. 
„Kiedyś, by wejść do sklepu, mia-
łam w ręku karteczki, dziś niczego 
nie kupię bez ministra maseczki” 
– to jeden z najfajniejszych wer-
sów jakie można było ostatnio 
usłyszeć w szesnastkowym sza-
leństwie. Mocny występ, chociaż 
już bardzo daleko od pierwotnej 
koncepcji krótkich rapowych 
utworów. Mocna czwórka.

Chór Cantate Deo
Ci chórzyści, na co dzień śpiewa-
jący przy kościele Świętego Krzy-
ża w Czułowie, okazali się zdol-
nymi raperami. Widać z takim 
dyrygentem jak Michał Brożek, 
trzymanie się rytmu nie stano-
wi problemu. Warto podkreślić, 
że udało im się to, co dla osób 
na co dzień śpiewających stano-
wi często trudność przy próbach 
rapowania – a mianowicie po-
wstrzymanie się od nadawania 
melodii słowom i frazom. To jest 
prawdziwy rap. Do tego świet-
nie połączony z chóralnym tłem. 
Piątka z plusem.

MDK nr 1
Nominowany przez Macieja Gra-
matykę zespół Młodzieżowego 
Domu Kultury nr 1 na czele z dy-

rektorem Maciejem Gruchlikiem 
podjął wyzwanie. Sympatyczne 
i ładnie zrealizowane nagranie, 
chociaż niemal w każdym mo-
mencie słychać, że MDK-owcy 
bardziej lubią śpiewać niż rapo-
wać. To jeden z przykładów, któ-
ry pokazuje, że nawet dla osób, 
które na scenie zęby zjadły, rapo-
wanie to nie jest łatwy kawałek 
chleba. Niby tylko trzeba mó-
wić do rytmu, a jednak… Nie-
mniej młodzi artyści z MDK 
i ich instruktorzy wyszli z wy-
zwania obronną ręką. Stawiamy 
czwórkę z plusem. Szczególnie 
za chórek.

Ireneusz Krosny
Hot16challange2 w wykonaniu 
mima. Tu nie trzeba słów. Po pro-
stu – piątka. ●

tySZANIE PoDJęlI WyZWANIE 
rapować każdy Może. aLE cZy KażDy PoWINIEN?

Szef orkiestry AUKSO Marek Moś spisał się doskonale w roli przywódcy „muzycznej bandy”.

Dyrektorowi MDK nr 1 Maciejowi Gruchlikowi towarzyszył w wyzwaniu chórek jego pracownic.

W niedzielę 21 czerwca o godzi-
nie 19 na facebooku i kanale You 
Tube Teatru Małego pojawi się 
świeżo zrealizowany spektakl te-
atralny pt. „Iluzje” autorstwa Iwa-
na Wyrypajewa, w reżyserii Pawła 
Drzewieckiego.

Iwan Wyrypajew jest rosyj-
skim dramaturgiem, nazywa-
nym współczesnym Czecho-
wem, o którego twórczości mówi 
się, że jest połączeniem stylisty-
ki Tarantino i Tarkowskiego. 
Do zagrania jego sztuki tyski 
teatr zaprosił znanych aktorów: 
Katarzynę Herman, Martę Ści-
słowicz i Bronisława Wrocław-
skiego.

Paweł Drzewiecki – reżyser 
spektaklu i dyrektor Teatru Ma-
łego, tak pisze o najnowszej pro-
dukcji teatru: „Iluzje” to wyjąt-
kowy tekst Iwana Wyrypajewa, 
stanowiący opowieść o uczu-
ciach targających dwiema parami 
małżeńskimi. Dotychczas insce-
nizowany był w konwencji mo-
nologów prezentowanych w me-
diach – radiu, czy telewizji. Tym 
samym autor dawał swego rodza-
ju sugestię, że przestrzeń środ-
ków masowego przekazu, stano-
wić powinna miejsce rozmowy 
o sprawach ważnych, a uczucia 
takimi bez wątpienia są.

Trop ten zainspirował mnie 
do tego, by w czasie, gdy świat tak 
bardzo wyhamował, i gdy zaczę-
liśmy na nowo doceniać kontakt 
i czas spędzany z najbliższymi, 
sięgnąć po ów tekst i spróbować 
odczytać go na nowo przez pry-

zmat możliwości jakie dają komu-
nikatory internetowe.

Teatr Mały zaprasza do spędze-
nia niedzielnego wieczoru z „Ilu-
zjami”, które będzie można obej-
rzeć w internecie od godz. 19 
do północy. Mn ●

teatr Mały nadaje on-line

rosyjski TaranTino

W spektaklu „Iluzje” występują m.in. Marta Ścisłowicz i Katarzyna Herman.
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Procesja teoforyczna wokół kościoła bez tradycyjnych ołtarzy i mniej liczny niż zwykle 
udział parafian – tak wyglądały obchody święta Bożego ciała w większości parafii. 
W niektórych parafiach w procesji szła jedynie służba liturgiczna. W innych – tych mniej 
licznych – dołączali wierni, którzy wcześniej uczestniczyli w nabożeństwie. W kościele pw. 
Miłosierdzia Bożego (na zdjęciach) w procesji teoforycznej okrążyło kościół około 100 osób. 
Wszystkie te ograniczenia są oczywiście związane z epidemią koronawirusa, o czym 
świadczyły m.in. maseczki na twarzach większości osób. sw ●

reklama

Czekamy na od 19 czerwca!

Wodny Park Tychy
dzie ny dl i 

od 19 czerwca 2020 r. od godz. 14.00.

Obiekt s e nia na e normy 
bez ie a wadzone w 

zwi  z i koronow .

egó y na www.wodnypark.tychy.pl

podcZas upalnej soboty 
13 cZerwca pracownicy 
tyskiego ZakŁadu 
usŁug koMunalnych 
prZeprowadZili 
MaŁy eksperyMent – 
ZMierZyli teMperaturę 
prZy gruncie 
na niekosZonych Łąkach 
Z wysoką trawą, krótko 
prZystrZyżonych 
trawnikach 
i na powierZchniach 
asfaltowych lub 
pokrytych betonową 
kostką. warto 
prZyjrZeć się wynikoM.

Kosić czy nie kosić – opinie na ten 
temat są podzielone. Podczas gdy 
jedni zachwycają się kwitnącymi 
kwiatami i ziołami, inni narze-
kają na estetykę wybujałej tra-
wy, na dolegliwości alergiczne 
i zagrożenie kleszczami. Tyski 
Zakład Usług Komunalnych już 
od poprzedniego lata (bardzo go-
rącego i suchego) stara się zna-
leźć złoty środek i wdrożył pew-
ne zmiany w strategii pielęgnacji 
zieleni w mieście, m.in. wstrzy-
mując koszenie traw w okresach 
suszy. Po tegorocznym, suchym 
przedwiośniu także wstrzymano 
koszenie, skutkiem czego w mie-
ście mamy wiele miejsc z wyso-
ką, kwitnącą trawą. W tej chwili 
koszenie jest jednak prowadzo-
ne. – Obecnie kosimy pasy dro-
gowe i obrzeżne dzielnice mia-
sta – mówi Agnieszka Lyszczok, 
dyrektor TZUK. – Od przyszłe-
go tygodnia rozpoczynamy dru-

gi pokos w parkach. Odbieramy 
wiele telefonów z pytaniami kie-
dy jakiś obszar zostanie skoszony 
i prosimy mieszkańców o cierp-
liwość. Ponieważ podczas su-
szy nie było pokosu, trawa jest 
obecnie wysoka, dlatego koszenie 
trwa teraz dłużej niż zwykle.

Przypomnijmy z jakiego po-
wodu koszenie zostało ograni-
czone w okresach suszy i upa-
łów. Po pierwsze trawa koszona 
do gruntu, gdy temperatury prze-
kraczają 30 stopni żółknie i za-
miera. Skutkiem tego zamiast zie-
lonych trawników mamy w lipcu 
i sierpniu żółte pustynie. Gleba 

porośnięta bujną zielenią łatwiej 
zatrzymuje cenną wodę i wolniej 
wysycha. A po drugie, im wię-
cej zieleni, tym mniej nagrzewa 
się podłoże. Pomiary przeprowa-
dzone w minioną sobotę przez 
TZUK dały takie wyniki: trawa 
długa, bujająca się na wietrze – 
temperatura ok. 25 stopni. Wyko-
szona równo trawa z prześwitami 
suchej gleby: ok. 30 stopni. Beto-
nowy parking i chodnik osiedlo-
wy: ok. 41 stopni.

Upały z pewnością dopiero 
przed nami. Im więcej będzie 
w naszym otoczeniu zieleni, tym 
mniej nagrzeje się miasto. sw ●

W Parku Rodzinnym bł. Karoliny 
jest już czynna tężnia solankowa. 
Obiekt był zamknięty z powodu 
obostrzeń związanych z epidemią 
i braku konkretnych wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarne-
go dla tego typu obiektów.

W zeszłym tygodniu Tyski Za-
kład Usług Komunalnych po-
informował o ponownym udo-

stępnieniu tężni, co z pewnością 
ucieszyło wiele osób odwiedzają-
cych park, szczególnie seniorów 
(w naszej redakcji wielokrotnie 
odbieraliśmy telefony z pytaniami 
kiedy tężnia będzie czynna). Rów-
nocześnie z tężnią zostały urucho-
mione fontanny w jej sąsiedztwie. 
Także pozostałe fontanny w Ty-
chach są kolejno uruchamiane.

Przypominamy, że na tere-
nie miasta można też już ko-
rzystać z siłowni plenerowych 
i placów zabaw. Przy wszystkich 
obiektach widnieją tabliczki in-
formujące o zagrożeniu epide-
micznym i konieczności za-
chowania środków ostrożności 
(bezpiecznego dystansu, dezyn-
fekcji rąk). sw ●

w parku bł. Karoliny

Tężnia już czynna ZIElEń I UPAŁy
jak kosZenie trawy WPłyWa Na TEMPEraTUrę.

W wysokiej trawie temperatura jest nawet o kilkanaście 
stopni niższa niż na parkingu czy chodniku.

TZ
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wsZystkie nieZbędne 
do Zapisania się 
do Mdk 1 dokuMenty 
Znajdują się na stronie 
placówki (Mdk1.
tychy.pl/rekrutacja/). 
rekrutacja trwa jesZcZe 
tylko do 19 cZerwca, 
stąd warto się 
pospiesZyć. dokuMenty 
Można wrZucać 
do wyZnacZonej 
skrZynki 
na terenie placówki 
od poniedZiaŁku 
do piątku w godZ. 8-17.

Zajęcia przeznaczone są dla dzie-
ci i młodzieży w wieku 5-25 lat 
i są to zajęcia rozwijające zaintere-
sowania i pasje, na które w szko-

le często nie ma czasu. MDK 1 
ma do zaoferowania: zajęcia ta-
neczne (taniec nowoczesny, balet 
z elementami jazzu, taniec towa-
rzyski i ludowy), zajęcia plastycz-
ne (rysunek, malarstwo, rzeźba, 
rękodzieło, tkanina artystyczna), 
zajęcia teatralne (w tym m.in. tea-
try lalkowe, ruchu i pantomimy), 
a także zajęcia wokalno-instru-
mentalne.

Zajęcia są całkowicie bezpłat-
ne, ponieważ organem prowa-
dzącym MDK 1 jest miasto Ty-
chy. Wychowankowie uczestniczą 
w licznych występach i wydarze-
niach kulturalnych w naszym 
mieście, ale i nie tylko. Biorą 
udział w festiwalach oraz kon-
kursach, w których osiągają zna-
czące sukcesy. Mn ●

ZarZądu transportu 
Metropolitalnego 
wprowadZa kolejne 
roZwiąZanie Mające 
na celu usprawnienie 
i polepsZenie 
organiZacji 
koMunikacji Zbiorowej 
w Metropolii. 
chodZi o systeM 
ZlicZania pasażerów. 
dokŁadne określenie 
licZby podróżnych 
w Miastach i MiędZy 
posZcZególnych 
prZystankaMi poZwoli 
na lepsZe dostosowanie 
roZkŁadu jaZdy 
i wielkości pojaZdów 
na posZcZególnych 
trasach.

Ujednolicić system
Aby racjonalnie organizować 
komunikację miejską, koniecz-
na jest wiedza o której godzinie, 
gdzie i ilu dokładnie pasażerów 
podróżuje daną linią autobuso-
wą, tramwajową czy trolejbu-
sową, tym bardziej, że dane te 
na niektórych liniach od czasu 
do czasu ulegają zmianie. Takie 
„liczniki” są już w wielu kursu-
jących pojazdach, gdzie zainsta-
lowane zostały bramki rejestru-
jące wejścia i wyjścia. Jednak 
dane te zbierane są w różny 
sposób (w zależności od ope-
ratora), a chodzi o stworzenie 
takiego systemu w skali Me-
tropolii, by możliwe było pozy-
skanie ujednoliconych danych, 
zgrupowanie ich we wspólnej 

bazie i szybsze wprowadzanie 
koniecznych zmian w konkret-
nych miejscach. Obecnie ZTM 
prowadzi tzw. dialog technicz-
ny, który ma pokazać możliwości 
techniczne dostępnych na rynku 
automatycznych systemów zli-
czania osób. Zgłosiły się do niego 
cztery firmy.

Jak informują przedstawicie-
le ZTM, system ten nie będzie 
rejestrował i rozpoznawał wize-
runku pasażerów, a jedynie ruch, 
pozwalający określić liczbę osób 
wsiadających i wysiadających.

lepiej się rozliczać
– Dane dotyczące liczby pasa-
żerów są potrzebne nie tylko 
z uwagi na lepsze dostosowanie 
rozkładów jazdy, ale również 
z punktu widzenia rozliczeń fi-
nansowych – stwierdza Kamila 
Rożnowska, rzeczni Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
– Organizacja transportu pub-
licznego to zadanie własne miast 
i gmin, które zostało przekaza-
ne Metropolii. Utrzymywane 
jest ze składki zmiennej, którą 
gminy co roku wpłacają na ten 
cel. Pozyskane dane, dotyczące 
rzeczywistej liczby pasażerów, 
będą wykorzystywane do bar-
dziej precyzyjnego obliczania 
składki zmiennej dla poszcze-
gólnych gmin.

Gapowicz z kartą płatniczą
Jak już informowaliśmy, eta-
towi kontrolerzy biletów ZTM 
posługują się nowymi termina-
lami, za pomocą których pasa-

żerowie jadący bez biletu mają 
możliwość opłacania mandatu 
kartą płatniczą. Teraz urządze-
nia te trafiły również do pozo-
stałych kontrolujących, choć 
pierwotnie planowano, że stanie 
się to za kilka miesięcy. Ponadto 
terminale zyskały nową funkcjo-
nalność – drukują potwierdze-
nie opłaty w pojeździe.

– Pasażer wnoszący opłatę do-
datkową w gotówce dotychczas 
otrzymywał wypisane ręcznie 
potwierdzenie uiszczenia opła-
ty dodatkowej i przewoźnego – 
wyjaśnia Tomasz Musioł, zastęp-
ca naczelnika Wydziału Kontroli 
Biletów ZTM. – Teraz możliwy 
jest wydruk takiego potwierdze-

nia przy użyciu nowego termina-
la. Dzięki temu dane dotyczące 
wniesionej opłaty od razu trafia-
ją do naszych systemów telein-
formatycznych. W ciągu trzech 
tygodni pasażerowie wpłaci-
li za pomocą kart płatniczych 
ponad 150 opłat dodatkowych, 
co stanowi ok. 30 proc. wszyst-
kich opłat „gotówkowych”.

Zarząd Transportu Metropo-
litalnego podjął również działa-
nia zmierzające do powiększenia 
grona kontrolerów, występując 
do urzędów pracy z prośbą o or-
ganizację dla osób bezrobotnych 
staży w Wydziale Kontroli Bile-
tów ZTM. Planuje przyjąć 15 
stażystów. ls ●

lEPIEJ PolICZą I SKoNtRolUJą 
nowości w koMunikacji Zbiorowej ZtM: LIcZNIKI PaSażEróW I TErMINaLE DLa KoNTroLEróW.

MDK REKRUtUJE
MiMo utrudnionej sytuacji MłoDZIEżoWy DoM 
KULTUry Nr 1 W Tychach ProWaDZI rEKrUTację Na 
ZajęcIa W NoWyM roKU SZKoLNyM. 

Teraz możliwy jest wydruk potwierdzenia opłaty  
dodatkowej u kontrolera.

ZT
M
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w środę, 10.06, prZeZ 
póŁtorej godZiny prZy 
redakcyjnyM telefonie 
dyżurowaŁ preZydent 
tychów andrZej 
dZiuba. porusZanych 
teMatów byŁo Mnóstwo, 
telefon dZwoniŁ beZ 
prZerwy, a korZystając 
Z okaZji, niektórZy 
MiesZkańcy Zadawali 
po kilka pytań.... ci, 
którZy nie Mogli się 
dodZwonić, nadesŁali 
pytania Mailowo. w tyM 
nuMerZe preZentujeMy 
pierwsZą cZęść Zapisu 
preZydenckiego dyżuru.

Kosić albo nie kosić?
– chciałabym zwrócić uwagę 
na rondo zesłańców sybiru, które 
jest najbardziej zaniedbanym 
z tyskich rond. zadałam sobie 
trud i objechałam wszystkie nasze 
ronda – są ładne wykoszone poza 
tym jednym.  a przecież tam jest 
pomnik, to wyjątkowe rondo 
– mówiła jedna mieszkanek. 
– chodzi mi skwer między Bramą 
słońca a zespołem szkół nr 6. 
niedawno wykoszono dwie 
części terenu, ale największy 
fragment – między chodnikiem 
do targowiska a Bramą słońca 
– dalej jest nie wykoszony. 
sprawdziłem, jest to teren miasta. 
czy to wynika z jakiegoś planu, czy 
ktoś po prostu zapomniał – pytał 
mieszkaniec ul. uczniowskiej.
aNDrZej DZiuBa: – Dzięku-
ję za te informacje. Sprawdzimy 
to i mogę pani obiecać, że rondo 
zostanie wykoszone zaraz po dłu-
gim weekendzie. Co do skweru 
przy Bramie Słońca… Jeśli cho-
dzi o własność terenu pewnie jest 
tak, jak pan mówi, jednak musimy 
to po prostu sprawdzić na mapach 
geodezyjnych. Mogło się zdarzyć, 
że my wykosiliśmy swoje, a spół-
dzielnia nie zrobiła tego na swo-
im terenie, ale mogło też być od-
wrotnie. W ogóle, jeśli chodzi 
o koszenie w mieście, to jest bar-
dzo trudny temat: cześć mieszkań-
ców domaga się systematycznego 
koszenia, a część – wręcz przeciw-
nie. Niektórzy radni kierują do nas 
wnioski w tej sprawie, a mieszkań-
cy – petycje, by nie kosić. Musi-
my jakoś pogodzić oczekiwania 
jednych i drugich, mając na uwa-

dze ochronę przyrody, zmiany kli-
matyczne, ale też bezpieczeństwo 
i estetykę miasta. 

Drogi i chodniki
– mieszkam w nowych blokach 
przy al. Piłsudskiego. chodzi 
o drogę dojazdową wzdłuż 
parkingu, równoległą do al. 
Piłsudskiego. Jest w fatalnym 
stanie, to prawdziwy tor 
przeszkód. trwa budowa, jeździ 
tam ciężki sprzęt i systematycznie 
drogę niszczy. Prosiliśmy 
deweloperów, by coś z tym zrobili, 
ale bez skutku.
– Jeśli droga jest własnością gmi-
ny, postaramy się ją doraźnie na-
prawić, bo jak pan sam mówi, 
budowa nadal trwa i robienie 
na tym etapie docelowej drogi nie 
ma sensu. W mieście naprawia-
my wiele odcinków dróg i można 
tutaj wykorzystać frez z innych 
ulic. Często takie drogi dojaz-
dowe są jednak własnością firm, 
które prowadzą budowy i zgodnie 
z prawem, to one powinny utrzy-
mywać je w odpowiednim stanie. 
Miasto może je przejąć po zakoń-
czeniu inwestycji.
– aby al. Bielską 
od strony kobióra dojechać 

do cmentarza, muszę jechać aż 
do świateł – do krzyżowania 
z ul. sikorskiego. czy nie można 
byłoby zrobić wcześniej skrętu 
i przejazdu przez pas zieleni 
na wysokości np. ogródków 
działkowych? 
– Przekażę tę sprawę do Wy-
działu Komunikacji i MZUIM 
bo najważniejsza jest odpowiedź 
na pytanie, czy ze względów bez-
pieczeństwa jest to możliwe. Nie 
byłaby to kosztowna inwestycja 
i jeśli przepisy na to pozwolą, 
można by stosunkowo szybko 
wykonać ten przejazd.

Prezydent zanotował tak-
że uwagi dotyczące nowej na-
wierzchni chodnika przy 
ul. Uczniowskiej 12-50, któ-
ra – jak stwierdził rozmów-
ca – od kilkudziesięciu lat 
jest jedynie naprawiana i łata-
na. Podobną sprawę, dotyczą-
cą również ulicy Uczniowskiej, 
zgłosił inny mieszkaniec. Cho-
dzi o ok. 30-metrowy odcinek 
wzdłuż płotu Zespołu Szkół nr 
6. Obie sprawy prezydent obie-
cał skierować do MZUiM, być 
może uda się 30-metrowy odci-
nek wykonać w ramach remon-
tów bieżących.

Działki w śródmieściu
– Jak jest status gruntów wzdłuż 
ulicy dąbrowskiego – od lodowiska 
do ul. grota roweckiego – i czy 
są jakieś związane z nim plany?
– To są tereny tzw. śródmieścia 
i w części są one objęte postę-
powaniem o zwrot. Właściciele 
próbują udowodnić, że nie został 
osiągnięty cel, pod który nastąpiło 
wywłaszczenie. Niektóre sprawy 
jeszcze się toczą, ale zdecydowa-
na większość została rozstrzyg-
nięta na korzyść miasta. Trudno 
mi więc jednoznacznie odpowie-
dzieć, bo nie wiem, o który frag-
ment terenu panu chodzi. Część 

działek jest na pewno miejskich. 
Wybudowaliśmy tutaj m.in. par-
king wielopoziomowy, pozysku-
jąc środki ze funduszy unijnych. 
Jeśli chodzi o ten teren, to na ra-
zie w planach jest jedynie budowa 
sądu – od strony lodowiska. Są też 
propozycje, by cześć tego terenu, 
zwłaszcza od strony ul. Grota Ro-
weckiego, zostawić jako park – te-
ren zielony.

Ścieżki rowerowe
– dziwna jest sytuacja ze ścieżką 
rowerową wzdłuż ul. żwakowskiej 
– od ronda św. Jadwigi w kierunku 
kościoła. do budynku probostwa 
jest ścieżka rowerowa, ale 
za nim już jej nie ma, choć 
w rzeczywistości istnieje – jest 
wytyczona czerwonymi płytkami. 
Pytałem strażników miejskich 
i policjantów dlaczego jest tu znak 
„koniec ścieżki rowerowej”, ale 
nikt mi nie potrafił odpowiedzieć. 
w związku z tym nikt o ten 
fragment ścieżki nie dba i zarasta 
on trawą. a z drugiej strony ulicy 
żwakowskiej też jest dziwnie. 
mamy ścieżkę przy zespole szkół nr 
4, ale prowadzi tylko do parkingu 
i koniec. a przecież jest to ta sama, 
szeroka ulica… z obu stron 
są jakby zaczęte ścieżki, ale się 
nie łączą i nie można przejechać 
bezpiecznie rowerem.
– Dziękuję, że pan porusza 
tę kwestię, bo właśnie teraz 
przystępujemy do realizacji du-
żego projektu. Otrzymaliśmy nie-
dawno z Metropolii sporą kwotę  
środków rozbudowę, uzupełnia-
nie i łączenie ścieżek, by jak naj-
lepiej skomunikować je w całym 
mieście. Powstał zespół, który 
opracował konkretne rozwiąza-
nia i wskazał mniejsze i większe 

inwestycje do realizacji w ramach 
tego projektu – z tego co pamię-
tam, jest wśród nich także ścieżka 
rowerowa o którą pan pyta.

Rozkłady jazdy
– dlaczego rozkłady jazdy nie 
pokrywają się z faktycznym 
kursowaniem autobusów. nie raz 
się zdarza, że autobus odjeżdża 
z przystanku wcześniej niż jest 
na rozkładzie.
– Zdecydowanie kierowca po-
winien zaczekać do godziny 
znajdującej się na rozkładzie… 
W ostatnim czasie, w związku 
z pandemią, Zakład Transportu 
Metropolitalnego, któremu pod-
lega komunikacja zbiorowa, kil-
kakrotnie zmieniał rozkład jazdy. 
Z tego co wiem, jednorazowa wy-
miana rozkładów w całej Metro-
polii to koszt około 250 tys. zło-
tych. A przecież zmieniały się one 
niemal co dwa tygodnie – kory-
gowano kursy na poszczególnych 
liniach, potem je „zagęszczano”, 
jakiś czas autobusy jeździły we-
dług rozkładów sobotnich, itd. 
Było to uciążliwe dla pasażerów, 
poza tym tak częste zmienianie 
rozkładów na przystankach było 
fizycznie trudne do wykonania, 
nie mówiąc o kosztach. Dodam, 
że niebawem na tyskich przy-
stankach rozpoczniemy montaż 
tablic elektronicznych w ramach 
systemu Dynamicznej Informa-
cji Pasażerskiej, które będą wy-
świetlały rzeczywisty czas przy-
jazdu autobusu lub trolejbusu. 
Wszystkie pojazdy będą wypo-
sażone w GPS-y i komputer bę-
dzie obliczał czas do przyjazdu 
na dany przystanek. Problemy 
z rozkładami jazdy znikną.
notowaŁ: lesZek sobieraj ●

reklama

ANDRZEJ DZIUBA, SŁUCHAM!
preZydent Miasta odpowiadaŁ na pytania MiesZkańców I cZyTELNIKóW „TWoIch TychóW”.

Prezydent Andrzej Dziuba przez ponad półtorej godziny rozmawiał w naszej redakcji z mieszkańcami Tychów.
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Było 
ciszej
Czas PRL-u, a zwłaszcza ich 
schyłkowy moment, to ostatnio 
częsty temat, z jakim mierzą się 
autorzy pamiętający tamte dni. 
Jedni śledzą historię rodziny, 
inni środowiska, w którym się 
obracali, jeszcze inni próbują 
analizować poszczególne frag-
menty rzeczywistości.

Łukasz Najder, literaturo-
znawca, redaktor w Wydaw-
nictwie Czarne, wydał właśnie 
książkę pt. „Moja Osoba. Eseje 
i przygody”.

Czytając tę książkę, sam przy-
pominałem sobie tamte czasy. 
Kolejki po wszystko, długie, bez 
żadnej gwarancji, że uda się coś 
kupić. Saturatory z jedną szklan-
ką, na której bez wątpienia że-
rowały setki bakterii. Czas koń-
ca dekady sukcesu – pożyczki 
z Zachodu się wyczerpały, wo-
kół wszechogarniające kłamstwo, 
„Dziennik Telewizyjny” – tuba 
propagandowa władzy. Ba, pa-
miętam, kiedy to bezpośrednią 
relację z losowania drużyn Mi-
strzostw Świata w piłce nożnej 

przerwano, bo takie polecenie 
wydał ówczesny prezes Maciej 
Szczepański. To on sam kie-
dyś w swoim biurze powiedział: 
z tego Dziennika niczego się 
przecież nie dowiecie. Z czymś 
się to Państwu kojarzy?

A wczasy pracownicze? Ma-
rzenia większości z nas co naj-
wyżej ograniczały się do Bułga-
rii i modnych wówczas Złotych 
Piasków. I tak dalej, i tak dalej. 
Każdy z nas ma swoje wspo-
mnienia. One są oczywiście czę-
sto zbieżne.

Książka Łukasza Najdera 
to zbiór esejów i swoistych re-
lacji, można powiedzieć bardzo 

osobistych, ale też i społecznych. 
Już pierwszy tekst –,, Wszystko 
jeszcze mogło się udać” – zaczy-
na się ciekawym zdaniem: „Moi 
rodzice tworzyli dość niekon-
wencjonalne małżeństwo”. No 
cóż, myślę, że takich małżeń-
stwo zawieranych tuż po wojnie, 
albo w czasach małej stabiliza-
cji było sporo. Ojciec „z czerwo-
nych ateuszy”, matka umiarko-
wana katoliczka. To musi rodzić 
spięcia, różne wizje wychowania, 
różne pomysły na życie.

Ale Łukasz Najder nie ograni-
cza się bynajmniej tylko do ro-
dzinnych wspomnień, chociaż 
w jakimś sensie ten temat podej-
muje w tekście o autorze kilkuto-
mowej opowieści „Moja walka”.

Kiedy słyszę Ikea, widzę kobie-
ty buszujące przez kilka godzin, 
wracające po raz któryś do tych 
samych stoisk. Co w tym jest, 
co ta Ikea ma w sobie, że tracimy 
tam bezpowrotnie czas? Najder też 
prawie cały dzień krąży po Ikei. 
A dlaczego? Przeczytajcie.

Jak większość z nas, zawala ter-
miny, trudno zebrać się w sobie. 
Znamy to, my piszący. Człowiek 
robi wszystko aby jak najpóź-
niej usiąść do klawiatury. Kiedy 
ma się nienormowane godziny 
pracy, a tekst można oddać w śro-
dę, czwartek lub piątek, to oczy-
wiście oddajemy go w piątek.

Z Mojej póŁki
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broda, to nie Moda 
– pod takiM sZyldeM 
dZiaŁa internetowa 
grupa ZrZesZająca 
brodacZy Z caŁej 
polski. wśród nich 
jest tysZanin – MichaŁ 
MiZiura – który wpadŁ 
na niecodZienny poMysŁ, 
by wydać prZewodnik 
po górnyM śląsku. swoiM 
koncepteM ZaraZiŁ 
poZostaŁych MiŁośników 
nietuZinkowego 
Zarostu, skutkieM 
cZego rusZyŁy prace 
nad wyjątkową książką. 
co Ma ją odróżniać 
od innych dostępnych 
na rynku prZewodników?

Przewodnicy z brodą
„Śląskie klimaty”, bo pod takim 
tytułem ukaże się przewodnik 
nad którym pracują brodacze, 
to pozycja o której warto mówić 
już dziś, choć całość jest jeszcze 
na etapie realizacji. Gwarantem 
sukcesu jest bowiem determina-
cja wszystkich zaangażowanych 
w projekt mężczyzn.

– „Śląscy Brodacze” to grupa, 
w skład której wchodzi prawie 30 
mężczyzn w różnym wieku, z róż-
nymi pasjami i różnymi zawoda-
mi – mówi Michał Miziura, tysza-
nin, który zapoczątkował pomysł, 
by wydać przewodnik po Górnym 
Śląsku. – Są wśród nas kawalerzy 
i mężowie, niektórzy mają dzie-
ci, inni nie; są grzeczni chłopcy, 
a także ci napędzani pozytywnym 
ADHD. Mamy jednak wspólne 
mianowniki: każdy z nas nosi 
brodę, jest Ślązakiem i łączy nas 
męska przyjaźń!

Dzieli ich natomiast to, że każ-
dy pochodzi z innego śląskiego 
miasta. Właśnie ta różnica stała 

się zaczynem do tego, by stworzyć 
przewodnik po województwie 
śląskim w jego obecnych grani-
cach administracyjnych. Jak gwa-
rantują brodacze, będzie on inny 
niż wszystkie.

Nie tylko czarny Śląsk
– Z czym kojarzy się Śląsk? 
Większości pewnie z kopalniami 
i zanieczyszczeniem powietrza. 
Czarna ziemia, czarny chleb i nie 
wiadomo co jeszcze. Naszą książ-
ką udowodnimy, że Śląsk to coś 
więcej – zapewnia Sławomir Ha-
cik, który napisze rozdział o Bę-
dzinie.

– Chcemy pokazać Śląsk 
od strony naszych brodatych 
serduch! – śmieje się Sławomir 
Gajda z Tychów, prezes nowo 
zawiązanego Stowarzyszenia 
„Śląskie Klimaty”. – Każdy z nas 
jest inny, jak inne są nasze mia-
sta. Jednak każdy z nas ma swo-
je wyjątkowe miejsca, którymi 
chciałby podzielić się z odbior-
cą książki.

– Nie chcemy aby przewod-
nik miał encyklopedyczną for-
mę, bo takich na rynku jest już 
od groma. Są też przeraźliwie 
nudne. Chcemy, żeby czytelnik 
miał wrażenie, że autor pisze 
słowa właśnie do niego, w spo-
sób prosty i przejrzysty – dodaje 
Kornel Król z Rybnika – Oczy-
wiście, pamiętamy o historii, ale 
również o tym, za co kochamy 
nasze miasta.

Dzięki temu, każdy z autorów 
przedstawi swoje miasto bardzo 
osobiście. Całość uzupełnią ma-
lownicze zdjęcia Dawida Kiedro-
wicza z Tychów.

od internetu do stowarzyszenia
Ale czy entuzjaści twarzowego za-
rostu sprawdzą się jako autorzy 

przewodnika? Sądząc po ich wpi-
sach na facebookowym fanpageu 
„Śląskie Klimaty”, nie ma wąt-
pliwości, że tak. Piszą szczerze, 
uczciwie, a przy tym z lekką dozą 
humoru.

– Do sprawy podchodzimy 
bardzo poważnie – zapewnia Mi-
chał Miziura. – Postawiliśmy mi-
lowy krok i powołaliśmy do życia 
Stowarzyszenie „Śląskie Klimaty”. 
Trwają także rozmowy z wydaw-
cą. Staramy się o patronaty miast, 
o których będziemy pisać. Pracy 
jest dużo, ale wszystko idzie w do-
brą stronę i spotykamy się z życz-
liwością.

Łącznie w projekt zaangażo-
wanych jest 30 mężczyzn. Choć 
nie wszyscy znają się osobiście, 
to jednak są w stałym kontakcie 
dzięki internetowi.

– Czasami mam wrażenie, 
że choć z niektórymi chłopaka-
mi nie widziałem się na oczy, 
to znam ich lepiej niż sąsiada zza 
ściany – mówi Radosław Palacz 
z Piekar Śląskich.

Gdzie nas zabiorą?
Wszyscy brodacze są bardzo ta-
jemniczy i nie chcą zdradzać 
szczegółów przewodnika, ale 
jednak udało się ich nakłonić, 
by uchylili rąbek tajemnicy.

Michał Miziura – tyszanin – 
opisze m.in. Browar Obywatel-
ski. Sławomir Gajda, który rów-
nież mieszka w Tychach, weźmie 
na tapet pewien klub hokejowo
-piłkarsko-koszykarski, które-
go nazwę celowo przemilczymy, 
choć pewnie każdy kibic z Ty-
chów doskonale wie o jakim klu-
bie mowa. Będzie też o Papro-
canach.

Kornel Król z Rybnika udo-
wodni, że górnictwo i przemysł 
ciężki mają dobre strony, Sławek 

Hacik przedstawi Będzin z per-
spektywy swojego dzieciństwa 
i lat młodzieńczych, a Michał 
Orłowski z Tarnowskich Gór 
poruszy m.in. wątek kopalni 
srebra, która dała początek jego 
miastu. Z kolei Radosław Palacz 
z Piekar Śląskich zorganizuje in-

ternetowe głosowanie i zapyta 
mieszkańców swojego miasta, 
które lokalizacje mają znaleźć 
się w przewodniku.

Brodacze poszukiwani
Zespół redakcyjny może ulec 
jeszcze zwiększeniu. Broda-
cze rozszerzają bowiem zakres 
przewodnika o kolejne cieka-
we i warte pokazania miasta 
z mapy Śląska – Żywiec oraz 
Wisłę i Ustroń – a tym samym 
poszukują kolejnych autorów. 
Warunek, jaki ochotnik musi 
spełnić na starcie, to posiada-
nie brody.

– Szukamy też brodacza, któ-
ry napisze o Gliwicach – mówi 
Michał Mizura – Nasz przyja-

ciel, który miał zająć się tym 
rozdziałem, musiał zrezygnować 
z przyczyn niezależnych. Zain-
teresowanych prosimy o kontakt 
za pośrednictwem facebooka 
na profilu „Śląskie Klimaty”.

Oprócz ogromnego zapału 
brodacze mają też ogromne serca. 
Cały dochód ze sprzedaży książ-
ki planują oddać na Śląski Ogród 
Zoologiczny.

Na ich facebookowym 
fanpage’u czytamy: „Mówi się, 
że broda to symbol czarodzieja. 
A co jeśli spotka się trzydziestu 
czarodziejów? Z pewnością bę-
dzie to magiczna podróż po Ślą-
sku, która zburzy jego mit!” I jak 
tu nie wierzyć w czary!
agniesZka kijas ●

BRoDACZE oPRoWADZą CIę Po ŚląSKU! 
powstaje niecodZienny prZewodnik, KTórEGo WSPółaUToraMI Są róWNIEż TySZaNIE.

Brodacze napiszą przewodnik po ciekawych zabytkach województwa śląskiego.
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Najder bierze pod lupę Kubę 
Wojewódzkiego. Jak na razie 
Kuba Wojewódzki nie odpowie-
dział na ten tekst. Przynajmniej 
mnie nic o tym nie wiadomo.

Co to jest męskość? Do diabła, 
a skąd my możemy wiedzieć? 
Czy to znaczy być twardym, nie 
pokazywać łez, być nieustępli-
wym i zawsze stawiać na swoim? 
A może to oznacza bycie czułym, 
zapewniającym bezpieczeństwo 
najbliższym?

Czy naprawdę w tamtych la-
tach, było ciszej? Łukasz Naj-
der twierdzi, że tak. Wynika 
to z prostego faktu: nie było tak, 
że na parkingach trudno było 
znaleźć wolne miejsce. Po pro-
stu aut było mniej. Na ulicach 
miast tym samym też było ci-
szej. O motocyklach nie wspo-
mnę. Nie było sprzętu hi-fi czy 
małego AGD. Tak, było ciszej. 
I za tą ciszą coraz bardzie tęsk-
nimy.

Wspomnienia mamy takie, jak 
widok z okna. Tego, w którym 
mieszaliśmy wtedy i z tego 
w którym mieszkamy teraz. 
Może są to te same okna. Ale 
wspomnienia różne… 
jan MaZurkiewicZ ●

Łukasz Najder
„Moja osoba. Eseje i Przygody”.

Wydawnictwo Czarne.

Z Mojej póŁki

Pedagog tańca, Karolina Mo-
kry, która prowadzi lekcje tańca 
w kilku tyskich placówkach, zor-
ganizowała indywidualny konkurs 
taneczny on-line, w trzech kate-
goriach: przedszkolaki, uczniowie 
szkół podstawowych i techników. 
Uczniowie wysyłali filmiki, któ-
re pojawiały się na konkursowym 
profilu Facebooka.

– Od 10 lat uczę dzieci i do-
rosłych, a w czasie kwarantanny 
przeniosłam swoją pracę na tryb 
on-line, nagrywając zdalne lekcje 
tańca i rozmaite warsztaty – mówi 
Karolina Mokry. – Wraz z moimi 
uczniami z Niepublicznego Przed-
szkola Językowego Smyki, Szkoły 
Podstawowej STO, MDK 2 oraz 
Technikum TEB Edukacja nagra-

liśmy kilka domowych teledysków. 
Przebieraliśmy się i kręciliśmy 
klipy w stylu tańca disco lat 70, 
broadway jazz, latino. W niektó-
rych teledyskach brali też udział 
nauczyciele.

W konkursie wzięło udział 26 
dziewcząt i chłopców, a do jury 
organizatorka zaprosiła pedago-
gów tańca: Katarzynę Bator-Sro-
mek i Angelinę Pietraszek, Annę 
Klimsiak-Czech – dyrektor Nie-
publicznego Przedszkola Języko-
wego Smyki, Beatę Konwalijka-
Sosnowską – dyrektor Technikum 
TEB Edukacja, Dominikę Ka-
niewską – wicedyrektor SP STO, 
Aleksandrę Parysz – absolwentkę 
Akademii Muzycznej na wydzia-
le Rytmika i Taniec.

Oto najlepsi wśród przedszkola-
ków: Grand Prix – Oliwia Jurecz-
ko, 1. Nikola Kostka, 2. (ex-aequo) 
Aleksander Mokry i Zuzanna Len-
da, 3. Hanna Ryś. Szkoły podsta-
wowe: Grand Prix – Gaja Zawa-
da, 1. Karolina Szymanek, 2. Zosia 
Kempa, 3. (ex-aequo) Piotr Soj-
ka i Weronika Białowąs. Techni-
ka: Grand Prix – Kinga Kasprzak, 
1. Nikola Chamera, 2. Barba-
ra Świerkot, 3. (ex-aequo) Agata 
Dreja i Sara Wehowska. Przyzna-
no także kilka wyróżnień.

Każdy uczestnik dostał medal 
i pamiątkowy dyplom. Fundato-
rem nagród rzeczowych było Nie-
publiczne Przedszkole Językowe 
Smyki, SP STO oraz Technikum 
TEB Edukacja. ls ●

indywidualny konkursu taneczny – od przedszkolaków do maturzystów.

Taniec on-line
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BrODacZe, którZy OPrOWaDZą cię PO regiONie:

łukasz Skupiński (cieszyn), Tomasz Lindner (racibórz), Tomasz 
Kurko (Bielsko), Tomasz Fiedor (Koniaków Beskidy), Przemysław 
Niemiec (jastrzębie), Kornel Król (rybnik), Sylwester Wrze-
siński (żory), Krzysztof Dziekan (orzesze, Mikołów, łaziska), 
Krzysztof Wiśniewski (Pszczyna), Michał Miziura i Sławomir Gajda 
(Tychy), adrian Widera (Bieruń, Lędziny), Paweł Kostka (Katowi-
ce), Dawid Litka (jaworzno), Paweł całka (Sosnowiec), Sławomir 
hacik (Będzin), Michał hajewski (Dąbrowa Górnicza), Piotr 
olejniczak (Bytom), Marcin Mądry (chorzów), rober Serakowicz 
(Zabrze), Marcin Bąk (Gliwice), radosław Palacz (Piekary), Michał 
orłowski (Tarnowskie Góry), Michał Kozioł (Świętochłowice), 
Piotr Giza (Siemianowice), Dominik Piekacz (częstochowa), rafał 
Krawczyk (ruda Śląska), artur Strzelecki (Mysłowice).

reklama

Laureaci internetowego konkursu tańca.
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kariera/edukacja:

auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO! NAJLEPIEJ 
ZAPŁACĘ! 603 578 739

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

usŁugi:
Elektryk. Tel. 504 877 825

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z 
REGULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  
691577335 TANIO I SOLIDNIE     
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474
Remonty budowlane - SOLIDNIE tel. 604-
380-848
Wykonujemy solidnie wszelkie in-
stalacje elektryczne w nowych bu-
dynkach mieszkalnych. Kontakt: 604 
346 070
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
PŁYTKOWANIE HYRDAULIKA MAKOWA-
NIE GŁADZIE REMONTY 668651688

BLACHARSTWO- DEKARSTWO, BUDO-
WA ORAZ ROZBUDOWA DOMÓW. TEL. 
503-150-674.
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083

Firma Budowlana wykonuje malo-
wanie domów, dachów, krycie papą, 
blachą, inne tel. 792 579 223
Wykończenia wnętrz, malowanie, gładzie 
tel. 690 196 333 
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

finanse:

praca:

Asystent lekarza weterynarii/pomoc 
techniczna Przychodnia Weterynaryjna 
w Tychach poszukuje osoby do pracy. Wy-
magane podejście do zwierząt, zaanga-
żowanie w wykonywane czynności, wy-
kształcenie medyczne nie jest konieczne 
501637680 

Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095 

nieruchoMości:

KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Pry-
watnie, 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

Kupię garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. BN VOTUM: 501 503 735.
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

SPRZEDAM
Działka zalesiona, widokowo-rekrea-
cyjna - południowa 2800 m2, 4km od 
Szczekocin, prąd w granicy przy dro-
dze asfaltowej, linia tel. przy działce. 
tel. 728 008 335 
Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091 
Las Mieszany 1,43 h ok. Pradeł tel. 
728 008 335
Mieszkanie Tychy, os. F. M-3, dwa pokoje 
z balkonem -  35,45 m2, IV piętro, niska 
zabudowa. Cena – 175 000 zł.  Tylko w  BN 
VOTUM: 501 503 735.
Tychy os. Łucja – piękne mieszkanie, po 
remoncie, duży taras z widokiem na Park 
Jaworek. M-4, 56 m2, komórka lokator-
ska, duża piwnica, I piętro. Cena 375 000 
zł.  Tylko w  BN VOTUM: 501 503 735.
Łąka 6600m2 Irządze przy drodze 
asfaltowej możliwość przekształce-
nia w działkę budowlaną. tel. 728 
008 335

WYNAJMĘ
Pokoje w domu jednorodzinnym do wy-
najęcia TYCHY - Centrum 513 067 209

Lokale na wynajem w okolicy Giełdy Kwia-
towej Tychy ul. Sadowa 23 601849727
Wynajmę w Bieruniu Starym kawa-
lerkę umeblowaną 19m2 I p. balkon. 
Najemca o stałych dochodach bez na-
łogów 663 987 492
Wynajmę pokój jednoosobowy 665 272 
715

Udostępnię - Podnajmę miejsce magazy-
nowo warsztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 
8/8/5 tel. 691 577 335
Przyjmę pana na kwaterę tel. 793 460 
704
Tychy os. Balbina - lokal użytkowy 33 m2, 
parter, duża witryna. Czynsz najmu 1450 
zł. Netto + media + kaucja.  BN VOTUM: 
501 503 735.
Tychy ul. Budowlanych -  lokal użytkowy 
9 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 700 
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 62m2 po generalnym 
remoncie, częściowo umeblowane i wy-
posażone balkon tel. 504-476-805 www.
ihn.com.pl
Tychy-Balbina M-3 45 m2 I piętro, ni-
ski czynsz, umeblowane i wyposażone 
tel.696-493-977 www.ihn.com.pl
Tychy os. M 36 m2 I piętro, niski blok, 
balkon, cena 188.000 zł tel.696-493-977 
www.ihn.com.pl
Tychy-Żwaków, M-3, 35m2, cena 214 
000zł, blisko lasu, rynek pierwotny, 
tel.733-476-805 www.ihn.com.pl
Tychy Żorska M-4 51 m2 cena 359.000 zł, 
winda, duży balkon, widok na las gotowe 
do zamieszkania,
Tychy Zwierzyniec dom, z pięknym 
ogrodem bardzo dobra lokalizacja cena 
798.000 zł tel. 696-493-977 www.ihn.
com.pl
Tychy Wartogłowiec-Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 490.000 zł 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 
504476-805, www.inh.com.pl
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl
Międzyrzecze tyko 10 min od Tychów dom 
w stanie deweloperskim o pow. 190 m2 
tel. 696-493- 977
Działki budowlane Tychy Wartogłowiec 
o pow. 856 m2 i 744 tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl
Bieruń Działka budowlana z projektem, 
doprowadzone media pow 742 m2 tel. 
886-309-197 www.ihn.com.pl
Tanie działki budowlane Tychy Wygorze-
le, różne metraże od 700 m2, od 125.000 
zł wszystkie media, różne metraże, tel. 
504476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os C 2 pokoje 53 m2 III 
piętro nowa kuchnia, duża piwnica 886-
309-197 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy 4 Pory 2 pokoje III 
piętro, winda, duży balkon, umeblowa-
ne, roku 1700 zł tel.696-493-977 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy-Balbina 2 pok 45 
m2 I piętro cena 1700 zł tel.696-493-977 
www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os M 4 pokoje 49 m2 
balkon cena 1750 zł tel.733-476-805 
www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Paprocany 3 pok 64 
m2 z garażem cena 2500 zł tel. 696-493-
977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 7 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl

autoreklama
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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  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ Szpital Miejski, ul. Cicha 27
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  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 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  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ Hospicjum im.  św. Kaliksta

æ  Sklep rybny ul. Mikołowska

æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52

æ  Sklep Spożywczy ul. Harcerska 9

æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego

æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości

æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43

æ  Hotel Arena

Bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5
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Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter,duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 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 zapy-
taj o szczegóły 733-476-805 www.ihn.
com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805www.ihn.com.pl

Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy dwupokojowych mieszkań 
dla klienta gotówkowego 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
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 
wynajęcia 728-713-101 www.ASTON.
com.pl

Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-
100
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 mieszkanie - 4 pokoje. Za-
dzwoń. www.ASTON.com.pl 519-595-
674
Tychy, os. K, 2 pokoje, 48 m2, parter ni-
ski blok, 253.000 zł, 519 595 671, www.
ASTON.com.pl
Tychy, ul. Obywatelska, 3 pokoje, 60 m2, 
niski blok, winda, nowe budownictwo 
425.000 zł 519 595 671, www.ASTON.
com.pl
Do wynajęcia mieszkanie, Tychy ul. Edu-
kacji, 52 m2, 2 piętro czynsz 2000 zł/mc 
519 595 671, www.ASTON.com.pl
Tychy, os. O, do wynajęcia, pow. 53 m2, 
2 pokoje, po remoncie, 2p, 1.700 zł/mc 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Do wynajęcia mieszkanie, Tychy 4 Pory 
Roku, 38 m2, winda 1800 zł, kaucja jed-
nomiesięczna 519 595 671, www.ASTON.
com.pl
Tychy, os. G, do wynajęcia, pow. 38 m2, 2 
pokoje, 2p/4p, 1.400 zł/mc www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Do wynajęcia mieszkanie, Tychy ul. Żor-
ska, 38 m2, nowe budownictwo, winda, 
1800 zł, kaucja jednomiesięczna 519 595 
671, www.ASTON.com.pl
Dom dla pracowników, 3500 zł/mc, różne 
lokalizacje, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 500.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Działka 803m2 Wyry ul. Leszczynowa z 
projektem domu parterowego, wszystkie 
media, cena 145.000 zł tel. 728-713-101 
www.ASTON.com.pl

Działka 852 m2 w Tychach Czułowie, ul. 
Morelowa, prąd, gaz, woda, kanalizacja, 
NOWA CENA 285.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-671
Działki Lędziny Goławiec, ul. Folwarczna, 
900 m2, 70 zł/m2, 519 595 671 www.
ASTON.com.pl
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
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 2477 m2 cena 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, wy-
dane pozwolenie na budowę dwóch do-
mów jednorodzinnych, nowa cena tylko 
120.000 zł, 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
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
Centrum Pszczyny dom i biznes w jednym  
działka 891 m2, 1.399.000 zł- do negocja-
cji 519 595 671 www.ASTON.com.pl
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budy-
nek usługowo-mieszkaniowy w stanie 
surowym zamkniętym o pow. 224m2, 
działka 878 m2 www.ASTON.com.pl 728-
713-101
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-
słowe 728 713 101 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
Tychy, Paprocany, nowa inwestycja, 2 
ostatnie segmenty, cena 799.000 zł, 519-
595-674 www.ASTON.com.pl

Tychy, al. Niepodległości, M-3, pow. 52m2, 
3/4p.- tel. 508 063 856
Tychy, ul. Edukacji, M-4, pow. 56m2, 
3/4p.-tel. 508 063 856
Tychy, ul. Kubicy, M-4, pow. 63m2, 4/10p.
tel. 508 063 856
Łaziska G. ul. Dworcowa, M-3, pow. 
45m2, 0/4p. - tel. 531 099 212
Łaziska G. ul. Powstańców Śląskich, M-3, 
pow. 47m2, 0/4p.-tel. 531 099 212
Mikołów, ul. K.Miarki, M-4, pow. 
67m2, 1/3p.- tel. 531 099 212
Mikołów, ul. Skalna, M-4, pow. 48m2, 
9/9p.- tel. 531 099 212
DOMY:
Tychy, ul. Mysłowicka, OSTATNI DOM - 
pow.124m2, dz.650m2- st.developerski
-tel. 508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 
138M2, dz. 640m2- nowy do za-
mieszkania- tel. 508 063 856

Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 127m2, dz. 
509m2- st.developerski- tel. 508 063 856
Orzesze, ul. Przyjaźni, pow. 160m2, 
dz. 830m2- st.surowy zamknięty- tel. 
531 099 212
Tychy-Mąkołowiec, pow. 635m2, cena 
290 zł/m2- tel. 508 063 856
Tychy-Mąkołowiec, pow. 896, cena 
290 zł/m2 i wiele innych- tel. 508 
063 856
Bojszowy, ul. Ruchu Oporu, pow. 983m2, 
cena 109zł/m2 - tel. 508 063 856
Bojszowy, ul. Stalmacha, pow. 
1574m2, cena 76zł/m2 - tel. 508 063 
856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 957 m2, 
cena 88zł/m2 -tel. 508 063 856

Zdrowie:
Gabinet Fizjoterapii Marek Szcze-
panek Rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel: 664-172-013 DOSTĘPNE BONY 
UPOMINKOWE Elastyczne Oferty Ce-
nowe! 

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
Kupie zabytkowe motocykle i części. 696-
144-140

ZwierZęta:

Jestem Pazurek, zwany też Wyżłem. 
Trafiłem do schroniska po śmierci 
mojego Pana. Bardzo bym chciał stąd 
wyjść, znaleźć bez-
pieczny, spokojny 
dom. Gdy się de-
nerwuję, ciągle 
wylizuje łapkę, 
więc chodzę tutaj 
w kołnierzu.

Kontakt: Kasia 500 022 909

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

PÓŁKOLONIE WAKACJE Z TENISEM DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY WWW.TENNISTEAM.
COM.PL TEL.503081912 

autoreklamareklama

reklama

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, 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. Budowlanych 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: pon.-
pt. 7.30-15.30.

Ważne  
telefonymiejskie
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Innowacyjnym rozwiązaniem, 
pozwalającym na stworzenie no-
woczesnych, estetycznych i funk-
cjonalnych systemów ogrodze-
niowych dla osób pragnących 
zachować prywatność na terenie 
posesji, w ogrodzie lub na balko-
nie są taśmy ogrodzeniowe, do-

stępne już także na tyskim rynku 
materiałłów budowlanych.

– Taśmy ogrodzeniowe Ther-
moplast, jako jedyne na polskim 
rynku, wykonane są z wytrzyma-
łego, biodegradowalnego i odpor-
nego na promieniowanie UV po-
lipropylenu. Nie wymagają zatem 

konserwacji – poleca tę nowość 
Marian Felus z P.H.P.U Domini-
kana. – Ponadto bogata kolory-
styka i nowoczesny design po-
zwalają na dopasowanie aranżacji 
ogrodzeń, zarówno do własnego 
gustu jak i do otoczenia. Istnieje 
możliwość łączenia kolorów we-
dług indywidualnych projektów 
– dodaje.

Dodatkowym atutem jest ła-
twość montażu taśm ogrodzenio-
wych i balkonowych, co pozwoli 
w krótkim czasie zmienić ogród, 
taras lub balkon w prywatną prze-
strzeń, bez konieczności stawia-
nia wokół posesji wysokich mu-
rów czy płotów. rn ●

Za naMi pierwsZe 
upalne dni. gdy 
teMperatury 
na nasZych balkonach 
i w ogródkach są iście 
saharyjskie, trZeba 
dbać o odpowiednie 
nawodnienie roślin, 
by ciesZyć się ich 
wspaniaŁyM wyglądeM, 
a także ZapacheM.

– Czerwiec to miesiąc, w którym 
intensywnie nawadniamy nasze 
rośliny, nie zapominając również 
o regularnym nawożeniu – radzi 
Sandra Kulka z Centrum Ogrod-
niczego Kulka. – W tym okresie 
rośliny balkonowe są w pełni 
kwitnienia, a kwiaty róż urzeka-
ją zapachem oraz bogatą kolory-
styką. Najbardziej pożądaną od-
mianą tegorocznego sezonu jest 
róża wielkokwiatowa PEPE JEAN 
PAUL II 'Jacsegra'.

Ta odmiana róży tworzy gę-
ste krzewy o białych kwiatach. 
Ze względu na wyjątkowy, świe-
ży zapach i delikatny kolor zosta-
ła specjalnie wybrana przez Wa-
tykan, aby uhonorować papieża 
Jana Pawła II. Krzew dorasta 
do 1 m wysokości. Roślina kwit-
nie od maja do października, jest 
polecana do uprawy w ogrodach 
przydomowych.

– Dużym zainteresowaniem 
cieszą się też hortensje bukieto-
we, które zdobią ogrody i tara-
sy od czerwca do późnej jesieni 

– dodaje Sandra Kulka. – Klien-
ci dużą uwagę przywiązują tak-
że do roślin domowych, które 
oczyszczają powietrze, takie ja-

kie zielistka, skrzydłokwiat czy 
wężownica. One także cieszą się 
obecnie ogromną popularnością. 
not. sw ●

reklama

reklama

reklama

oGRóDź SIę tAŚMą
to roZwiąZanie Z pewnością Z radością prZyjMą posiadacZe ogrodów, 
DZIałEK, cZy NaWET BaLKoNóW.

RóżANy HIt SEZoNU
kwiat wybrany PrZEZ WaTyKaN

każdy, kto wybudowaŁ doM, ZwŁasZcZa na osiedlu 
peŁnyM sąsiadów, pragnie choć odrobiny 
prywatności, kawaŁka prZestrZeni, który należy 
tylko do niego, a nie do Zaglądających prZeZ 
parkan cZy ogrodZeniową siatkę prZechodniów. 
także posiadacZe balkonów w blokach chcą cZaseM 
choć na chwilę odgrodZić się od ciekawskich 
sąsiadów, cZy idących prZyblokowyM chodnikieM 
spacerowicZów.

m
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trwają roZMowy 
dotycZące prZedŁużenia 
kontraktów cZwórki 
hokeistów ZZa 
oceanu – Michaela 
cichego, christiana 
MrocZkowskiego, johna 
Murraya i alexandra 
sZcZechury. wsZyscy 
wyraZili chęć gry 
w gks tychy i jak 
się dowiedZieliśMy, 
wstępnie klub 
poroZuMiaŁ się 
już Z ZawodnikaMi 
w kwestiach 
finansowych, obecnie 
oMawiane są sZcZegóŁy 
kontraktów i powrotu.

Nie trzeba dodawać, że zapo-
wiedź gry wspomnianej czwórki 
w zespole mistrza Polski pozwala 
z większym spokojem oczekiwać 
kolejnego sezonu. O umiejętnoś-
ciach każdego z tych hokeistów 
nikogo nie trzeba przekonywać 
– wszyscy mieli niemały wkład 
w ostatnie sukcesy drużyny, doda-
wali jakości grze zespołu, w wielu 
przypadkach brali na swoje bar-

ki ciężar rywalizacji. Murray był 
solidnym punktem zespołu, jest 
jednym z najlepszych bramka-
rzy PHL (skuteczność 93,1 proc). 
Z kolei Mroczkowski okazał się 
najbardziej wartościowym napast-
nikiem PHL – zdobył 65 pkt (28 
bramek, 37 asyst), wyprzedzając 
w rankingu Cichego – 62 pkt (26 
bramek, 36 asyst). Niewiele ustę-
pował im Szczechura (6. miejsce) 
– 57 pkt (17 bramek, 40 asyst).

Tymczasem trwa proces li-
cencyjny Polskiej Hokej Ligi, 
do której zgłosiło się 12 dru-
żyn. Jako pierwszy pomyślnie 
weryfikacje przeszedł GKS Ty-
chy, a następnie Re-Plast Unia 
Oświęcim, GKS Katowice, JKH 
GKS Jastrzębie, Podhale Nowy 
Targ, Comarch Cracovia, Lotos 
PKH Gdańsk, KH Energa Toruń 
i Zagłębie Sosnowiec. Chęć ry-
walizacji zgłosiły trzy nowe klu-
by: UKS Niedźwiadki MOSiR Sa-
nok, KTH Krynica oraz Spółka 
Akcyjna Stoczniowiec. W PHL 
nadal występować będzie Kadra 
PZHL U23.

Działacze Champions Hockey 
League podali terminarz rozgry-

wek w sezonie 2020/2021. Jak wia-
domo, nie będzie fazy grupowej, 
drużyny zaczynają od rywaliza-
cji systemem pucharowym (mecz 
i rewanż). Podopieczni Krzyszto-
fa Majkowskiego pierwszy mecz 
z czeskim zespołem Bílí Tygři ro-
zegrają 7 października w Libercu 
(godz. 18), rewanż odbędzie w Ty-
chach – 13.10 o godz. 19.30.

Równocześnie poinformowa-
no, iż od sezonu 2023/2024 w Ho-
kejowej Lidze Mistrzów zostanie 
zmniejszona liczba zespołów – 
z 32 do 24. Zmiana ma podnieść 
zarówno poziom sportowy, jak 
i wysokość premii dla uczestni-
ków rozgrywek. Jak informuje 
portal hokej.net, wstępnie zapo-
wiedziano, iż 24 kluby muszą re-
prezentować co najmniej 12 lig, 
ale żaden kraj nie będzie mógł 
wystawić więcej niż 3 zespoły. 
Czy Polska zdoła utrzymać jed-
no miejsce w rozgrywkach, sko-
ro w rankingu ligowym zajmuje... 
12. miejsce? W najbliższych roz-
grywkach mają zagrać drużyny 
z 12 lig, ale tylko dlatego, że zre-
zygnował mistrz Słowacji HC’05 
Bańska Bystrzyca. ls ●

Jak już informowaliśmy, I-ligowa 
drużyna koszykarska GKS Tychy 
otrzymała od działaczy zielone 
światło i przystąpi do kolejnego 
sezonu. Drużynę ponownie po-
prowadzi Tomasz Jagiełka, który 
skompletował już sztab szkolenio-
wy i przystępuje do realizacji pla-
nów kadrowych.

Trener Jagiełka świętuje w tym 
roku jubileusz 10-lecia pracy w se-
niorskiej koszykówce na stanowi-

sku pierwszego trenera. W tym 
czasie przeżył niemało – spa-
dek do II ligi, bankructwo klu-
bu, skutkujące spadkiem do III 
ligi, a potem dwukrotny awans, 
który wywindował zespół na za-
plecze ekstraklasy i wreszcie gra 
w półfinałach play off...

W tym sezonie asystentem 
pozostanie jego brat Wojciech 
(prowadzi też drugi zespół), Ja-
kub Gruth pełnił będzie funk-

cję trenera przygotowania moto-
rycznego, kierownikiem drużyny 
pozostał Łukasz Kaczmarski, na-
tomiast fizjoterapeutą będzie Ad-
rian Prietz.

Jeśli chodzi o sprawy kadro-
we, z zespołem pozostaje Marcin 
Woroniecki. W minionym sezo-
nie 20-latek rozegrał 24 spotkania 
spędzając na parkiecie średnio 23 
minuty, zdobywając 9,2 punktów 
(41,1 proc. za 3). ls ●

Po raz czwarty MOSiR wspólnie 
z Tyskim Klubem Siatkarskim 
organizują w najbliższą sobo-
tę Letnie Grand Prix Tychów 
w siatkówce plażowej. Pierwsze 
zawody odbędą się na boiskach 
przy ul. Brzozowej 2 o godz. 
9.30.

Zgłoszenia do trzech tur-
niejów eliminacyjnych przyj-
mowane będą w dniu imprezy, 
w godz. 9–9.30. Zawody mają 

charakter otwarty – mogą w nich 
brać udział mężczyźni i kobie-
ty, bez względu na wiek i miej-
sce zamieszkania, amatorzy oraz 
zrzeszeni w PZPS. Suma punk-
tów uzyskanych we wszystkich 
turniejach eliminacyjnych przez 
daną parę zawodników decydu-
je o grze w turnieju finałowym 
GP Tychów w siatkówce plażo-
wej, w którym weźmie udział 
8 najlepszych par wg rankingu 

po trzech turniejach eliminacyj-
nych. O wygranej w GP decydu-
je zajęte miejsce podczas turnie-
ju finałowego.

Kolejne turnieje: 27.06 (począ-
tek wszystkich – godz. 9.30), 4.07 
i turniej finałowy – 11.07. Zawo-
dy będą rozgrywane z zachowa-
niem obowiązujących obostrzeń 
– przed wejściem na obiekt, 
jak i po każdym meczu należy 
zdezynfekować ręce. ls ●

20.06 startuje IV Letnie Grand Prix Tychów

na plaży przy Brzozowej

sztab skompletowany, pora na drużynę

dziesięciolaTka jagiełki

RoZMoWy PRZEZ oCEAN
chaMpions hockey league – PIErWSZy MEcZ W LIBErcU, rEWaNż W Tychach. 

Michael Cichy i Christian Mroczkowski w akcji po bramką rywali.

To
m

as
z G

on
sio

r

Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

w pierwsZych 
trZech kolejkach 
po wZnowieniu 
roZgrywek piŁkarZe gks 
tychy Mieli – wedŁug 
ZaŁożeń kibiców – 
Zdobyć 7 punktów. 
Zdobyli tylko jeden 
i spadają coraZ niżej 
w tabeli.

W porównaniu z meczem z Choj-
niczanką, trener Ryszard Ko-
mornicki wymienił na spotkanie 
ze Stalą Mielec prawie połowę 
drużyny. Na ławce rezerwowych 
rozpoczęli zawody Łukasz Grzesz-
czyk, Dario Krišto, Wojciech 
Szumilas i Mateusz Piątkowski, 
którzy – najdelikatniej mówiąc – 
nie błyszczeli w dotychczasowych 
meczach. W ich miejsce weszli: 
Bartosz Szeliga, Wilson Kamavu-
aka, Szymon Lewicki i Dominik 
Połap, który zajął miejsce na pra-
wej obronie – tam, gdzie zwykle 
bryluje przeniesiony tym razem 
na skrzydło Maciej Mańka.

Trzeba przyznać, że już pierwsze 
minuty spotkania ze Stalą pokaza-
ły, że trenerskie roszady pozytyw-
nie wpłynęły na grę gospodarzy. 
Tyszanie szybciej przedostawa-
li się na połowę rywala, rzadziej 
zagrywali do tyłu, częściej przy 
tym konstruując groźne sytuacje 
pod bramką Wrąbla. Już w 9 min. 
po dośrodkowaniu z rzutu rożne-
go Sebastian Steblecki głową mi-
nimalnie chybił. Dziesięć minut 

później ponownie Steblecki wyki-
wał w polu karnym obrońców go-
ści, ale jego strzał obronił nogami 
golkiper mielczan. W 22 min. mo-
gło być z kolei 0:1, ale po strzale 
z bliska kapitalnie interweniował 
Konrad Jałocha.

Oba zespoły prowadziły przy 
Edukacji 7 otwartą grę, stąd sytu-
acji podbramkowych nie brako-
wało. W 31 min. bliski szczęścia 
był Łukasz Moneta, ale nie sięg-
nął piłki toczącej się wzdłuż linii 
bramkowej. W rewanżu idealnej 
sytuacji nie wykorzystał Stasik, 
a kilka chwil później po drugiej 
stronie boiska Szymon Lewicki 
główkował w słupek. Gole wisia-
ły w powietrzu…

Jako pierwsi uderzyli tysza-
nie. W 44 min. Moneta posłał 
z lewej strony piłkę pod bram-
kę Stali, a tam Stasik interwenio-
wał tak, że… pokonał własnego 
bramkarza, który przy okazji do-
znał urazu i po przerwie nie zo-
baczyliśmy go już na placu gry. 
Jeszcze natomiast przed przerwą 
mielczanie zdążyli wyrównać. Ar-
biter podyktował dość dyskusyjny 
rzut wolny, po którym Domański 
zdobył pierwszego gola dla swo-
ich barw.

Kwadrans po zmianie stron 
GKS ponownie objął prowadze-
nie. Podopieczni trenera Ko-
mornickiego wyprowadzili kon-
trę, po której Steblecki popędził 
sam na bramkarza gości. Bę-
dąc tuż przed nim, posłał pił-
kę do nadbiegającego Macieja 
Mańki, który dopełnił formal-
ności. W 64 min. tyszanie mogli 

zadać trzeciej drużynie w tabe-
li kolejny cios, ale Moneta będąc 
sam na sam z bramkarzem, strze-
lił wprost w niego.

Niewykorzystane sytuacje lubią 
się mścić i tak też było tym razem. 
W 69 min. Mak po indywidual-
nej akcji wyrównał, a w ostat-
nich minutach spotkania goście 
jeszcze dwukrotnie pokonali nie 
do końca pewnie broniącego tego 
dnia Jałochę. W 82 min. po rzu-
cie rożnym Bodzioch dał Stali 
prowadzenie, a w ostatnich frag-
mentach spotkania Żyro ustalił 
rezultat na 2:4.

Po tej porażce GKS spadł 
na 13. miejsce w tabeli i do stre-
fy spadkowej ma prawie taki sam 
dystans, jak do miejsc premio-
wanych awansem. Żeby to zmie-
nić, trzeba koniecznie wygrać 
w czwartek w Suwałkach z Wi-
grami, bo w niedzielę do Tychów 
przyjeżdża kolejny pretendent 
do awansu – liderujące aktualnie 
Podbeskidzie – i o jakąś zdobycz 
będzie piekielnie trudno.
gks tychy – stal mielec 2:4 
(1:1). Gole: Stasik (44’ samob.) 
i Mańka (60’) oraz Domański 
(45’), Mak (69’), Bodzioch (82’) 
i Żyro (90’).
gks tychy: Jałocha – Szeliga, 
Sołowiej, Biernat, Połap – Mo-
neta (75’ Szumilas), J. Biegański 
(68’ Krišto), Steblecki, Kamavu-
aka, Mańka (83’ Grzeszczyk) – 
Lewicki.

W pozostałych spotkaniach 
25. kolejki: Odra – Warta 2:0, Ja-
strzębie – Sandecja 1:2, Rado-
miak – Chrobry 2:0, Bełchatów 
– Zagłębie 2:1, Stomil – Chojni-
czanka 1:0, Puszcza – Wigry 2:1, 
Miedź – Podbeskidzie 2:2, Terma-
lica – Grudziądz 3:3. ●

i liga
1. Podbeskidzie 25 50 47:24
2. Warta 25 49 40:23
3. Mielec 25 48 41:24
4. radomiak 25 43 36:30
5. jastrzębie 25 37 37:32
6. Miedź 25 36 38:35
7. Sandecja 25 35 39:40
8. Grudziądz 25 35 40:43
9. Zagłębie 25 33 37:40
10. Termalica 25 33 36:28
11. Puszcza 25 33 24:31
12. Stomil 25 33 22:29
13. gks tychy 25 32 47:43
14. chrobry 25 30 27:37
15. Bełchatów 25 28 26:33
16. odra 25 27 22:31
17. chojniczanka 25 22 33:48
18. Wigry 25 20 20:41

NISKo, CoRAZ NIżEJ
w ciekawyM MecZu na stadionie MiejskiM, TySZaNIE DWUKroTNIE ProWaDZILI, By W 
EFEKcIE PrZEGrać 2:4.

GKS Tychy i Stal stworzyły w niedzielę ciekawe widowisko, szkoda, że punkty pojechały do Mielca.

Kapitan drużyny Łukasz Grzeszczyk tym razem nie zagrał 
w podstawowej jedenastce – wszedł na ostatnie siedem minut.
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reklama

Kobiecy Klub Sportowy Polo-
nia Tychy świętuje w tym roku 
jubileusz 10-lecia reaktywacji. 
Z tej okazji zaprasza wszystkich 
na wirtualny bieg #10naXPolo-
nii na dystansie 10 kilometrów. 
Cały dochód z wpisowego prze-
znaczony zostanie na Fundację 
„Świetlikowo”.

Jakie są zasady rywalizacji? 
Każdy uczestnik wybiera dowolny 
moment, w którym pobiegnie, ale 
powinno się zaliczyć bieg od 26 

do 28 czerwca. Dystans 10 km 
należy pokonać w mniej niż 1,5 
godziny. Oprócz głównego biegu, 
organizowane będą biegi dziecię-
ce na dowolnym dystansie. Oso-
by, które z różnych względów nie 
będą mogły pobiec, mogą bieg za-
stąpić dowolną aktywnością fi-
zyczną.

Zapisy odbywają się za pomo-
cą strony elektronicznezapisy.pl. 
Koszt biegu na 10 kilometrów 
wynosi 30 złotych, a biegów dzie-

cięcych – 5 zł. Warunkiem do po-
twierdzenia zapisu jest przelew 
kwoty na konto Fundacji. Oprócz 
tego, prowadzona będzie rywali-
zacja za pośrednictwem aplikacji 
Endomondo. Za dodatkowe 30 zł 
można zakupić również specjal-
ną, okolicznościową koszulkę, 
a po biegu każdy z uczestników 
otrzyma medal oraz dyplom.

Więcej informacji znajduje się 
na stronie klubu www.poloniaty-
chy.info. ls ●

polonia tychy zaprasza na bieg

10 kilomeTrów na 10-lecie

w paŁacu w konarach 
koŁo buska-Zdroju 
odbyŁa się trZecia 
edycja gali wach teaM. 
wZbudZiŁa spore 
Zainteresowanie, bo byŁa 
to pierwsZa gala boksu 
Zawodowego w europie, 
ZorganiZowana 
po Zdjęciu niektórych 
obostrZeń ZwiąZanych 
Z epideMią. w walce 
wiecZoru MariusZ 
wach pokonaŁ 
jednogŁośnie na punkty 
aMerykanina kevina 
johnsona i ZdobyŁ 
MiędZynarodowe 
MistrZostwo polski 
w wadZe ciężkiej. 
w iMpreZie wZiąŁ także 
udZiaŁ tysZanin kuba 
targiel.

Podczas gali odbyło się 9 pojedyn-
ków bez udziału kibiców, z zacho-
waniem wszelkich zasad bezpie-
czeństwa. Można ją było obejrzeć 
w telewizji lub internecie za po-
mocą systemu pay-per-view. De-
biutujący podczas gali 15-latko-
wie Jakub Targiel (MOSM Tychy) 
i Artur Proksa zmierzyli się w naj-
młodszej kategorii. Walki boksu 
amatorskiego na zawodowej gali 
rzadko są rozgrywane. Pojedynek 
nie różnił się niczym od tych, ja-

kie odbywają się w normalnych 
zawodach – trwał trzy rundy 
po dwie minuty. Obaj pięściarze 
zmierzyli się ze sobą już w marcu 
ubiegłego roku i wówczas Kuba 
– późniejszy mistrz Polski – po-
konał syna byłego mistrza federa-
cji EBU Grzegorza Proksy. Teraz 
górą był rywal...

– Kubę po prostu zjadła tre-
ma, nie prezentował tego, co na-
prawdę potrafi – powiedział tre-
ner Ryszard Dziopa. – Wszedł 
do ringu i jakby zapomniał 
o wszystkim, o czym rozma-
wialiśmy. Z Proksą już wygrał, 
wiedział jak walczy. Do tej walki 
przygotowywaliśmy się przez kil-
ka tygodni i uważam, że Kuba był 
w dobrej dyspozycji… Gala była 

świetnie zorganizowana, przy-
jechało wielu znanych pięścia-
rzy, promotorów boksu, transmi-
sje i wywiady szły na cały świat. 
Kuba przegrał, ale przeżył wiel-
kie wydarzenie i jest to na pewno 
dla niego cenne doświadczenie. 
Już mamy zaproszenia na na-
stępne gale, bo nasz zawodnik 
zrobił dobre wrażenie, jego wal-
ka podobała się wielu osobom. 
Ale mnie nie, bo wiem, że stać 
go na więcej.

Walkę podczas gali wygrał 
na punkty Proksa i wyrównał stan 
pojedynków z Targielem. Nie jest 
wykluczone, że teraz obaj spotka-
ją się po raz kolejny podczas mi-
strzostw Polski. Tylko trudno po-
wiedzieć kiedy. ls ●

Zawody o Puchar Fundacji Żeglar-
skiej Dar Śląska rozegrano na pa-
miątkę historycznego rejsu kpt. 
Henryka Jaskuły, który dokładnie 
40 lat temu, jako pierwszy Polak 
i trzeci żeglarz w historii, samotnie 

– bez zawijania do portów – okrą-
żył kulę ziemską na jachcie Dar 
Przemyśla. To największy wyczyn 
w historii polskiego żeglarstwa. Ka-
pitan Henryk Jaskuła zmarł 14.05 
br. w Przemyślu, w wieku 96 lat.

W regatach, zorganizowanych 
12.06 w Paprocanach, uczestni-
czyło 14 jachtów. Najlepsza w kat. 
jachtów kabinowych okazała się 
załoga z Fundacji Dar Śląska 
w składzie: Agata Ficek (sternik), 
Marta Witańska i Karol Witań-
ski, przed załogą Uczniowskiego 
Klubu Żeglarskiego w Tychach: 
Magdalena Tomalik (sternik), 
Pola i Ewelina Jaroś. W klasie ot-
wartej wygrała załoga SW Szkwał: 
Włodzimierz Pawłowski (sternik) 
i Sylwia Cieszkowska, przed Fun-
dacją Dar Śląska: Szymon Porę-
ba (sternik), Ewa Mann-Witańska 
i SW Szkwał: Piotr Rączka (ster-
nik) i Tomasz Trela.

W regatach uczestniczyło kilka 
załóg z 27 HDW ZHP z Mikoło-
wa, AKŻ Paprocany i KŻ Ziemo-
wit. Sędziowali je Agnieszka Fry-
decka i Jerzy Oberski. ls ●

DEBIUtANCKA tREMA
kuba targiel MiniMalnie prZegraŁ walkę, aLE ZySKał cENNE DoŚWIaDcZENIE.

pamięci kpt. henryka jaskuły i jego wyczynu.

o puchar daru Śląska

Zwycięska załoga:  Agata Ficek (sternik), Marta Witańska i Karol Witański.
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Jakub Targiel (z prawej) i Artur Proksa przed walką.

ar
c. 

pr
yw

at
ne po prZesZŁo 

dwuMiesięcZnej 
prZerwie na tor fca 
wróciŁy saMochodowe 
MistrZostwa tychów 
i byŁa to pierwsZa 
w polsce iMpreZa 
Motorsportowa 
po Zniesieniu niektórych 
obostrZeń. Zawody 
odbyŁy się jednak beZ 
udZiaŁu publicZności, 
ogranicZona ZostaŁa 
licZba ucZestników – nie 
wsZystkie ZaŁogi, które 
ZgŁosiŁy się do Zawodów 
ZMieściŁy się na liście 
startowej.

Stawkę uczestników podzielono 
na dwie grupy. W grupie A star-
towały się załogi z klas 1, 2, Cento 
(fiat cinquecento i seicento) i PPC 
(Puchar Peugeot Citroen), a w po-
południowej grupie B – klasy 3, 4 
i RWD, Open i Gość.

W porannej rywalizacji naj-
lepszy czas zanotowali Romuald 
Stasik i Grzegorz Pękala (citro-

ën C2), wygrywając równocześ-
nie w klasie 2 przed Grzegorzem 
i Agnieszką Dobrzańskimi (hon-
da civic) oraz Szymonem Gań-
czarczykiem i Anitą Masternak 
(honda civic). W klasie 1 trium-
fowali Łukasz Semik i Dawid 
Roman (seicento), wyprzedzając 
Pawła Oślaka i Michała Kocioł-
ka (seicento) oraz Tomasza Sa-
necznika i Judytę Sanecznik (su-
zuki swift).

Artur Kłaptocz i Szymon Smal-
cer (citroën C2) wygrali klasę 
PPC, przed Krzysztofem Bednar-
skim i Jakubem Siemaszką (peu-
geot106) oraz Damianem Maj-
chrzakiem i Markiem Gojnym 
(citroën saxo). W klasie Cento ko-
lejność była następująca: 1. Marek 
Mendela i Krzysztof Wadas (se-
icento), 2. Wojciech Najgrodzki 
i Agnieszka Szyba (cinquecento), 
3. Jakub Pisarek i Paulina Boroń-
czyk (seicento).

Aktualny mistrz Tychów Artur 
Kobiela razem z pilotem Kami-
lem Walą wygrał klasę 4, notując 
najlepszy wynik w tych zawo-

dach. Wyprzedził Łukasza Kobie-
lę z Wojciechem Anusiewiczem 
(mitsubishi lancer evo IX) i Mar-
cina Macurę z Anną Gabryś (mit-
subishi lancer evo X). W klasie 
3 brylowały hondy civic: 1. Da-
wid Tomala i Paulina Kempka, 2. 
Dawid Grzebinoga i Kamil Gam-
ża, 3. Sebastian Bojdoł i Andrzej 
Mrowczyk (renault clio).

Na podium w klasie RWD sta-
nęły załogi jadące bmw: 1. Kac-
per Bieniek i Tomasz Jabłoński, 2. 
Krystian Kacprzak i Mariusz Cie-
ślar, 3. Wojciech Honkisz i Jakub 
Rozmus. W klasie Gość (dla za-
wodników z licencjami) wygrali 
mistrzowie Śląska z 2015 r. Jakub 
Lesiak i Łukasz Biernot (bmw). 
Nową kategorią w SMT jest kla-
sa Open – przeznaczona dla sa-
mochodów, w których fabryczne 
części karoserii zastąpiono ele-
mentami z tworzyw sztucznych. 
Inauguracyjne zwycięstwo w tej 
klasie odnieśli Sławomir Potapiuk 
i Sebastian Haraf (honda civic).

W kalendarzu SMT jest 8 rund, 
najbliższa – 5.07. oprac. ls ●

MIStRZ ZNóW NAJlEPSZy
ZaŁogi saMochodowych MistrZostw tychów WrócIły Do ŚcIGaNIa.

W klasie 3 najlepsi okazali się Dawid Tomala i Paulina Kempka (honda civic).
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bliŹnięta 22.v-20.vi
Dobry czas na podejmowanie znaczących decyzji. 
Śmiało możesz ruszać do przodu. Wsparcie 
znajdziesz w Koziorożcu.

rak 21.vi-22.vii
Będziesz teraz zbierać plony. Poprawa finansów 
jest w zasięgu ręki. Inwestuj z głową, a nie 
pożałujesz.

lew 23.vii-22.viii
Malejący Księżyc pozwoli ci zapomnieć 
o przeszłości. Nie odwracaj się, to już minęło. 
Teraz trzeba ruszyć naprzód.

panna 23.viii-22.ix
Zapowiada się wspaniały tydzień, pełen 
niespodzianek i ciekawych okazji. Wreszcie możesz 
swobodnie realizować swoje cele życiowe.

waga 23.ix-23.x
Tydzień przyniesie ci nowe wyzwania. Będzie 
istne urwanie głowy. Bądź ostrożny i czujny, ktoś 
chce przeszkodzić ci w dążeniu do celu.

skorpion 24.x-21.xi
Gwiazdy zadbają o ciebie. Możesz w końcu 
spełnić swoje najskrytsze marzenie. Zadzwoń 
do bliskiej ci ryby.

strZelec 22.xi-21.xii
To będzie zdecydowanie Twój tydzień. Będziesz 
tryskał energią i radością. Nic nie będzie w stanie 
wyprowadzić cię z równowagi.

koZiorożec 22.xii-19.i
Koniec monotonii, ktoś interesujący pojawi się 
w Twoim otoczeniu. Nie przegap szansy na nowe 
doznania.

wodnik 20.i-18.ii
Zadbaj o kondycję fizyczną. Najwyższy czas wziąć 
się za siebie. Zmień nawyki żywieniowe, teraz 
masz szansę rozpocząć nowy etap w swoim życiu.

ryby 19.ii-20.iii
Początek tygodnia przyniesie ci wiele powodów 
do radości. Księżyc będzie cię wspierał i dodawał 
otuchy. Pamiętaj, że wszystko przed Tobą.

baran 21.iii-20.iv
Skup się na swoim życiu osobistym. Potrzebujesz 
spokoju i relaksu. rozpocznij rozmowę, z którą 
zwlekasz od dawna.

byk 21.iv-21.v
Nareszcie los uśmiechnie się do ciebie. Skorzystaj 
z propozycji wyjazdu. Zapowiada się ciekawie.
 Wróżka aDrasteja tel. 692893871

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 655:  
kOlejNy Długi WeekeND.

CZy to PRAWDZIWy StARZEC?
MężcZyZna 
w podesZŁyM 
wieku, osuwa się 
Z Masywnego, 
drewnianego fotela. 
ubrany jest Z strojne 
sZaty, wykońcZone 
Miękką fakturą 
gronostajowego 
futra. nie jest 
biedny – jest 
ZMęcZony, pogrążony 
w Myślach. jedną ręką 
podtrZyMuje gŁowę, 
a drugą Zaciska 
na poręcZy… i wŁaśnie 
o tę drugą rękę się 
roZchodZi…

Starzec zakwestionowany
To nie jest Rembrandt! Taki wy-
rok wydał na „Starca w fotelu” – 
obraz, który znajduje się w zbio-
rach londyńskiej National Gallery 
– Horst Gerson, niemiecki histo-
ryk sztuki. I choć galeria zaku-
piła dzieło w przeświadczeniu, 
że namalował je XVII-wieczny 
holenderski mistrz, to po takiej 
opinii autentyczność dzieła zo-
stała zdegradowana. Bo kto, jak 
kto, ale Gerson na Rembrand-
cie się znał. Tak oto zmęczony 
„Starzec…” zamiast na muzealną 
ścianę, trafił do magazynu.

A co mi tam sygnatura
Jak Gerson argumentował swo-
je stanowisko? Otóż uważał, 
że obraz – i tu zrobię wymowną 
pauzę – nie wygląda jak Rem-

brandt. I tyle. Szczególnie po-
dejrzana wydała mu się lewa 
ręka, która w jego opinii była: 
„powierzchownie potężna i im-
presjonistyczna”. Nie to co pra-
wa – „malarska”. Znawcę nie 
przekonała nawet sygnatura mi-
strza. Stwierdził, że Rembrandt 
zachęcał swoich uczniów nie 

tylko do kopiowania własnych 
prac, ale też do tworzenia nieza-
leżnych obrazów inspirowanych 
tematami zapożyczonymi z jego 
dzieł. To miała być forma nauki. 
Faktem jest, że zgodnie z ów-
czesnym prawem młodzi adep-
ci, nim stali się samodzielnymi 
malarzami, podpisywali swoje 

prace nazwiskiem mistrza gildii. 
Ot, i sygnatura obalona. Rem-
brandt także. I tak przez prze-
szło pół wieku, aż głos w spra-
wie postanowił zabrać Ernst van 
de Wetering.

Fundamentalny błąd
To była prawdziwa sensacja! Pro-
fesor Ernst van de Wetering – na-
ukowiec, który dziś powszech-
nie uznawany jest za wiodącego 
światowego eksperta w dzie-
dzinie Rembrandta – ogłosił, 
że „Starzec…” nie tylko został 
namalowany przez mistrza, ale 
jest jednocześnie jego kluczo-
wym dziełem. Profesor przez 
wiele lat był dyrektorem pro-
jektu badawczego, założonego 
w Holandii w celu organizowa-
nia i katalogowania dzieł artysty. 
Do jego zadań należało podró-
żowanie po świecie i wnikliwe 
analizowanie dzieł Rembrandta 
– zwłaszcza tych, które budzi-
ły największe wątpliwości. Tak 
oto trafił do Londynu, by z bli-
ska przyjrzeć się „wątpliwemu 
Rembrandtowi”. Był zaskoczo-
ny, że obraz zdegradowano. 
Kiedy zaczął studiować powody 
odrzucenia, złapał się za głowę. 
„To fundamentalne nieporozu-
mienie – powiedział w jednym 
z wywiadów. – Wyrok opierał 
się na tezie, że jeśli obraz nie 
wygląda jak Rembrandt, to nie 
może być Rembrandtem. To był 
ogromny błąd i Gerson popełnił 
wiele błędów”.

Pięknie podpisany
„Starzec w fotelu” powstał w 1651 
roku. Wówczas Rembrandt był 
już na totalnym dnie. Po śmier-
ci ukochanej żony załamał się. 
Na domiar złego także w sztuce 
wiatr zaczął wiać w inną stronę. 
W modzie były jasne i wymyślne 
prace wzorowane na włoskim sty-
lu. Przy tych frywolnych i koloro-
wych płótnach, mroczne portrety 
Rembrandta wyglądały siermięż-
nie. Artysta stracił klientów, uzna-
nie, a także pieniądze. W jego 
twórczości też coś się zmieniło. 
Obrazy stały się jeszcze bardziej 
szorstkie, pociągnięcia pędz-
la poszarpane, niedokończone. 
Ale to wszystko było zamierzo-
ne. U schyłku życia Rembrandt 
odkrył nowy sposób malowania 
– szorstki styl. I jak przekonuje 
van de Wetering, w ten styl ideal-
nie wpisuje się „Starzec w fotelu”. 
Profesor poszedł w swojej analizie 
o krok dalej; uważa, że to właśnie 
ten obraz jest jednym z „wczes-
nych późnych” Rembrandtów.

Galeria ma głos
To była radykalna opinia. Van de 
Wetering nazwał rzecz po imie-

niu i argumenty poprzednika 
uznał za „głupiutkie”. Podkre-
ślił, że obraz jest pięknie pod-
pisany „Rembrandt 1652” i nie 
ma żadnych naukowych dowo-
dów, świadczących o tym, ja-
koby namalował go ktoś inny. 
Sprawa nabrała rumieńców i ga-
leria musiała zabrać głos, choć 
tak w istocie… nie powiedzia-
ła nic. Rzeczniczka National 
Gallery z uśmiechem wyjaśni-
ła, że Rembrandt namalował 
w swoim życiu wiele podob-
nych portretów, ale ten z uwa-
gi na nierówne pociągnięcia 
pędzla i nietypowe żywe kolo-
ry, budził wątpliwości. Podkre-
śliła, że galeria czeka na dalszy 
rozwój dyskusji. Co prawda, ak-
tualnie obraz jest dostępny dla 
szerszej publiczności i nie zale-
ga już w magazynie, ale jednak 
nie został wystawiony w ramach 
zimowej wystawy Rembrandta.
Ale… Trudno oprzeć się wra-
żeniu, że w tej całej wrzawie 
umyka nam to, co najważniej-
sze. Wzruszający wyraz twarz 
starszego mężczyzny pogrążo-
nego w zadumie…
agniesZka kijas ●

dawno Temu w szTuce (202)

Jeśli coś nie wygląda na dzieło Rembrandta, to nie może nim być – czy 
to wystarczający argument do obalenia autentyczności dzieła sztuki? 

jaki jest tWój uluBiONy OBraZ?
Dzisiejsza malarska opowieść o „Starcu w fotelu” powstała na ży-
czenie czytelnika – Bogdana Dmowskiego z Wuppertalu, który jest 
miłośnikiem obrazów rembrandta. a jeżeli Ty również chciałbyś, 
żebym opisała Twój ulubiony obraz na łamach, napisz do mnie 
na adres: redakcja@twojetychy.pl i wspólnie odkryjmy tajemnice 
najsłynniejszych malarskich płócien.
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