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wybory w czasie epidemii
W najbliższą niedzielę, z zachowaniem środków 
bezpieczeństwa, odbędą się wybory prezydenckie.

Życie spisane patyczkiem
Niepełnosprawny tyszanin napisał autobiografię, 
posługując się trzymanym w ustach patyczkiem.

powrót snajperów
W nowym sezonie hokejowym Cichy, 
Mroczkowski i Szczechura znów zagrają w GKS.3 6 13

bezpŁatny 
tyski 
tygodnik
Miejski

nr 25/657

w ubiegłym tygodniu otwarto wodny park tychy i krytą pływalnię. na obu obiektach obowiązują procedury bezpieczeństwa.

basenowy reżim
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Burgera, frytki i czysty 
klimat poproszę
W Tychach przy ul. Fabrycznej 3b (obok trasy DK1) otwarto 17 czerwca 
restaurację szybkiej obsługi MAX Premium Burgers, która prócz 
klasycznych burgerów wołowych ma w swojej karcie szeroką ofertę dla 
wegetarian, a nawet dla wegan. W minioną środę o walorach smakowych 
szwedzkich burgerów mogli przekonać się pierwsi goście. str. 4
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ostatni Buntownik 
architektury
W najbliższą sobotę, 27 czerwca w sali koncertowej w Mediatece 
odbędzie się premierowy pokaz filmu dokumentalnego „Niemczyk 
– ostatni buntownik architektury” poświęconego wybitnemu 
architektowi, zmarłemu 13 maja ubiegłego roku.  str. 3
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wygląda to nieco lepiej
Miniony tydzień rozpoczął 
się od rezygnacji trenera 
Ryszarda Komornickiego, 
który po porażce 2:4 
ze Stalą Mielec stwierdził, 
że nie chce dłużej prowadzić 
„Trójkolorowych” i wrócił 
na stanowisko dyrektora 
sportowego. Zarząd klubu 
z ul. Edukacji 7 podjął zatem 
decyzję, że do końca bieżących 
rozgrywek zespół poprowadzą 
asystenci Komornickiego: 
Tomasz Horwat i Jarosław 
Zadylak. Jak donoszą 
media, po zakończeniu 
sezonu 2019/2020 drużynę 
GKS ma objąć były trener 
Bełchatowa, Artur Derbin. 
 str. 12
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◆ 20.06, Ok. gODZiNy 18, 
Na ul. JaśkOWickieJ W re-
JONie skate Parku autobus 
komunikacji miejskiej potrącił 
pieszego. 25-letni mężczyzna 
z podejrzeniem urazu kręgo-
słupa i urazem klatki piersiowej 
został przewieziony do szpita-
la. Ze wstępnych ustaleń poli-
cji i relacji kierowcy autobusu 
wynika, że mężczyzna wybiegł 
zza przydrożnego drzewa wprost 
pod koła autobusu. Do potrą-
cenia doszło poza oznakowa-
nym przejściem dla pieszych. 
Na miejsce zdarzenia wezwany 
został również policyjny tech-
nik kryminalistyki oraz nadzór 
ruchu PKM Tychy. Trwa dalsze 
postępowanie w sprawie tego 
zdarzenia.

◆ DZień WcZeśNieJ, Na ul. 
targiela, W POBliżu ciel-
m i c k i e g O c m e N ta r Z a, 
W tył Busa ivecO kOmu-
NikacJi mieJskieJ uDerZy-
łO auDi. Kierująca osobów-
ką kobieta trafiła najpierw pod 

opiekę strażaków, a następnie 
ratowników medycznych WPR 
Katowice. Po przebadaniu ko-
bieta pozostała na miejscu zda-
rzenia. Jadąca audi prawdopo-
dobnie się zagapiła i uderzyła 
w busa.

◆ PatrOl Z tyskieJ DrO-
góWki ZatrZymał kieruJą-
cegO samOchODem tesla, 
który momentami na trasie DK-
86 osiągał prędkość 200 km/h. 
Przy okazji szaleńczej jazdy 
mężczyzna popełnił inne wy-
kroczenia w ruchu drogowym. 
32-letni kierowca łącznie został 
ukarany 600-złotowym manda-
tem, a na jego konto trafiło 12 
punktów karnych.

◆  P O l i c J a N c i  k m P 
W tychach ZatrZymali 
DO kONtrOli BmW, a gdy wy-
siedli z radiowozu i podchodzili 
do auta, kierujący nagle ruszył. 
Tylko refleks policjanta, który 
zdołał odskoczyć, uratował go 
przed potrąceniem. Kierujący 

zaczął uciekać. W trakcie pości-
gu kierowca bmw wielokrotnie 
stwarzał zagrożenie dla bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym 

i w końcu doprowadził do zde-
rzenia z policyjnym radiowo-
zem. Ostatecznie policjanci 
zatrzymali kierującego i jego 
pasażerkę. Podczas pościgu 
mundurowi zauważyli, że oso-
ba siedząca po stronie pasażera 
wyrzuca coś przez okno. Szyb-
ko okazało się, że były to nar-
kotyki. Łącznie policjanci za-
bezpieczyli ponad 150 gramów 
amfetaminy oraz 135 tabletki 
ecstasy, których czarnorynkowa 
wartość sięga 60 tys. zł. 29-letni 
kierowca i 23-letnia pasażerka 
usłyszeli zarzut posiadania oraz 
wprowadzania do obrotu narko-
tyków. Mężczyzna dodatkowo 
odpowie za niezatrzymanie się 
do kontroli drogowej oraz czyn-
ną napaść na policjanta. Oboje 
decyzją sądu zostali tymczaso-
wo aresztowani. Grozi im nawet 
10-letni pobyt w więzieniu.

◆ W miNiONy Piątek POli-
cJaNci tyskieJ DrOgóWki 
PrOWaDZili kaskaDOWe 
POmiary PręDkOści. Skon-
trolowali 51 pojazdów, 41 kieru-
jących przekroczyło dozwoloną 
prędkość.

◆ 17.06 Na skrZyżOWaNiu 
ul. BOcheńskiegO – BOcZ-

Na – hlONDa (przy Teatrze 
Małym) doszło do zderzenia 
dwóch samochodów. Kierowca 
mitsubishi zagapił się i uderzył 
w znajdującego się już na ron-
dzie forda. Na szczęście pojazdy 
nie zostały mocno uszkodzone, 
a podróżujące nimi osoby nie 
odniosły obrażeń.

◆ Z kOlei Na skrZyżO-
WaNiu ul. BegONii – har-
cerska – cZereśNiOWa 
– cieNista DOsZłO 16.06 
DO ZDerZeNia auDi i hON-
Dy. Kierujący audi, wykonując 
manewr skrętu w lewo z ul. Be-
gonii w ul. Cienistą, nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu kie-
rującemu hondą, który włączał 
się do ruchu z ul. Czereśniowej 
w ul. Begonii. Wytrącone z toru 
jazdy audi uderzyło w zaparko-

waną w pobliżu maszynę budow-
laną. Kierowca audi ukarany zo-
stał mandatem.

◆ NieZNaNy sPraWca, 
PO PrZecięciu kłóDki DO-
stał się DO WNętrZa hali 
PrZy ul. murarskieJ skąd 
dokonał kradzieży elektronarzę-
dzia o wartości 3.000 zł. Postę-
powanie prowadzi KMP w Ty-
chach.

◆ 14.06 Na ul. elfóW POli-
cJa ZatrZymał 42-letNie-
gO kierOWcę auDi a4, któ-
ry jechał pijany. Jak się okazało 
miał prawie 3 promile alkoholu. 
Na dodatek jechał bez prawa jaz-
dy – zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych wydał Sąd 
Rejonowy w Siemianowicach 
Śląskich. ls ●

Zderzenie osobówki z busem na ul. Targiela.
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juŻ w najbliŻszą 
niedzielę, 28 czerwca 
odbędzie się pierwsza 
tura wyborów 
prezydenckich. 
po dwóch tygodniach 
– jeŻeli Żaden 
z kandydatów nie 
uzyska więcej niŻ 
50 proc. gŁosów – 
odbędzie się druga 
tura (12 lipca 2020 r.). 
w Miastach i gMinach 
trwają ostatnie 
przygotowania.

W Tychach utworzono 63 obwo-
dy stałe głosowania i 3 obwody 
odrębne. W ich skład wchodzi 
554 członków komisji. Najmniej-
szy skład obwodowej komisji wy-
borczej wynosi 5 osób, a najwięk-
szy 11 osób.

Liczba stałych obwodów gło-
sowania jest taka sama, jak pod-
czas wyborów samorządowych. 
Jeśli mieszkaniec chce sprawdzić, 
w jakim obwodzie będzie głoso-
wał może to zrobić wchodząc 
na stronę internetową https://bip.
umtychy.pl/komisje.php.

Środki bezpieczeństwa
Niezależnie od tego, gdzie znajdu-
je się komisja, w każdej – w związ-
ku z pandemią koronawirusa 
– podczas wyborów będą zacho-
wane szczególne środki ostrożno-
ści. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z 15 czerwca 
2020 r. członkowie komisji wy-
borczej wyposażeni zostaną w rę-
kawice, maseczki, przyłbice oraz 
płyny do dezynfekcji rąk. Klamki, 
urny, blaty stołów będą dezynfe-
kowane minimum 6 razy, a człon-
kowie komisji będą wietrzyć lo-
kale co najmniej raz na godzinę, 
przez ok. 10 minut.

– W lokalu wyborczym prze-
bywać będzie mogła jednocześ-
nie nie więcej niż jedna osoba 
na 4 metry kwadratowe ogólno-
dostępnej powierzchni (z wyłą-
czeniem członków komisji, mę-
żów zaufania, obserwatorów 
społecznych), a pomiędzy sta-
nowiskami członków komisji 
powinno być zachowane 1,5 m 
odstępu. Przy wejściu do loka-
lu dostępny będzie dla wybor-
ców, w widocznym miejscu, płyn 
do dezynfekcji rąk – mówi Ane-
ta Luboń–Stysiak, sekretarz mia-
sta Tychy.

od 7 rano do 9 wieczorem
Głosowanie w lokalach wy-
borczych będzie się odbywało 
między godz. 7 a 21. Na każdej 
z kart umieszczona zostanie in-
formacja o sposobie głosowania 
oraz warunkach ważności gło-
su. Wyborca oddawać będzie 
głos na jednego z kandydatów, 
którego nazwisko znajduje się 
na karcie do głosowania, stawia-
jąc w kratce obok jego nazwiska 
znak „x”. Zanim wyborcy zosta-
nie wydana karta do głosowania, 
członek komisji sprawdzi jego 
tożsamość oraz czy wyborca jest 
ujęty w spisie wyborców. Następ-
nie otrzyma kartę do głosowa-
nia. Po oddanym głosie wyborca 
wrzucać będzie kartę do głoso-
wania do urny, która postawio-
na będzie w widocznym miejscu 
w lokalu wyborczym.

w trybie korespondencyjnym
Głosować będzie można nie tyl-
ko w obwodowej komisji. W Ty-
chach do 18 czerwca 2020 roku 
chęć głosowania korespondencyj-
nego zgłosiły 703 osoby. Do spi-
su wyborców dopisało się aż 508 
wyborców, natomiast przez peł-
nomocnika głosować będzie 28 
osób. Zaświadczenie o prawie 
do głosowania pobrało 535 wy-
borców. Urząd Miasta otrzymał 
również 902 zawiadomienia 
z konsulatów o mieszkańcach 
miasta Tychy wpisanych do spi-
sów wyborców poza granicami 
kraju.

Kiedy wyborca otrzyma pakiet 
wyborczy, ponieważ zgłosił za-
miar głosowania koresponden-
cyjnego? Urząd Miasta prześle 
pakiet wyborczy za pośredni-
ctwem Poczty Polskiej na wskaza-
ny przez wyborcę adres. W przy-
padku braku skrzynki pocztowej 
albo w przypadku, gdy skrzyn-
ka pocztowa uniemożliwia do-
ręczenie pakietu wyborczego, 
pracownicy Poczty Polskiej wy-
stawią zawiadomienie o możli-
wości odbioru pakietu wybor-
czego we właściwej dla danego 
adresu placówce pocztowej.

– Zawiadomienie pozostawio-
ne zostanie w drzwiach mieszka-
nia wyborcy. Będzie ono zawiera-
ło informację o adresie właściwej 
placówki pocztowej oraz informa-
cję od kiedy i w jakich godzinach 
można odebrać pakiet wyborczy. 
Wyborca może odebrać pakiet 
wyborczy w terminie nie dłuż-
szym niż 1 dzień od dnia pozo-
stawienia zawiadomienia. Istnie-
je również możliwość osobistego 
odbioru pakietu w urzędzie – wy-
jaśnia Aneta Luboń–Stysiak.

W przypadku wyborców prze-
bywających na kwarantannie lub 
w izolacji oraz wyborców niepeł-
nosprawnych pakiet doręcza się 
za pośrednictwem Poczty Polskiej 
o ustalonej wcześniej godzinie 
do drzwi lokalu wyborcy.

Co w pakiecie?
Pakiet będzie zawierał kopertę 
zwrotną, oświadczenie o osobi-
stym, tajnym oddaniu głosu, in-
strukcję głosowania korespon-
dencyjnego oraz oczywiście kartę 
do głosowania i kopertę na kartę 
do głosowania.

– Wyborca głosujący korespon-
dencyjnie odda głos na karcie 
do głosowania, umieści ją w ko-
percie z napisem „Koperta na kar-
tę do głosowania” i zaklei kopertę. 
Zaklejoną kopertę powinien wło-
żyć do koperty zwrotnej. Na niej 
musi znajdować się adres i nu-
mer właściwej obwodowej ko-
misji wyborczej (informację tę 
zamieści pracownik urzędu mia-
sta) – mówi Dorota Rusin z Urzę-
du Miasta Tychy.

Do koperty zwrotnej wybor-
ca wkłada także oświadczenie 
o osobistym i tajnym oddaniu 
głosu, gdzie umieszczone muszą 
być dane wyborcy: imię i nazwi-
sko, numer PESEL, własnoręcz-
ny podpis.

Pakiet wyborczy możemy do-
starczyć do komisji na trzy spo-
soby. Po pierwsze, do piątku 
26 czerwca można oddać pa-
kiet do urzędu. Urząd wydaje 
poświadczenie, że pakiet kore-
spondencyjny został złożony. – 
Możemy również pakiet oddać 
do skrzynek pocztowych Poczty 
Polskiej tzw. „czerwonych skrzy-
nek” lub w dniu wyborów odnieść 
taki pakiet do komisji wyborczej 
i przekazać go komisji. Co waż-
ne, pakiet może dostarczyć tak-
że inna osoba – mówi Piotr Solik 
z Urzędu Miasta Tychy.

Osoby przebywające na kwa-
rantannie lub w izolacji oraz wy-
borcy niepełnosprawni, którzy 
zgłosili zamiar głosowania kore-
spondencyjnego i otrzymali pa-
kiet wyborczy od pracowników 
Poczty Polskiej, będą mogli oddać 
swój pakiet do mobilnej skrzyn-
ki oddawczej w dniu otrzymania 
pakietu.

Trzeba jednak pamiętać, 
że po zgłoszeniu chęci głosowa-
nia korespondencyjnego, w spi-
sie wyborców znajduje się odpo-
wiednia adnotacja i nie możemy 
już pójść zagłosować w dniu wy-
borów osobiście w lokalu wybor-
czym. Zgłoszenie chęci głosowa-
nia korespondencyjnego przed 
pierwszą turą, obowiązuje także 
na okoliczność ewentualnej dru-
giej tury. 

ważne dla osób 
niepełnosprawnych
Każdy wyborca, w tym wyborca 
niepełnosprawny, może głosować 

osobiście w lokalu wyborczym 
w obwodzie głosowania właści-
wym dla jego miejsca zamieszka-
nia. Może także głosować w do-

wolnym, wybranym przez siebie 
lokalu wyborczym, w tym celu 
powinien jednak złożyć wniosek 
o dopisanie do spisu wyborców 
w wybranym przez siebie obwo-
dzie głosowania. Wniosek skła-
da się w urzędzie gminy, właś-
ciwym dla wybranego obwodu 
głosowania najpóźniej 23 czerw-
ca 2020 r. Wniosek dotyczy rów-
nież ewentualnego ponownego 
głosowania.

W lokalu wyborczym wybor-
ca niepełnosprawny może tak-
że głosować przy użyciu na-
kładki na kartę do głosowania 
sporządzonej w alfabecie Braille'a. 
W dniu wyborów obwodowa 
komisja wyborcza wraz z kartą 
do głosowania wyda wyborcy nie-
pełnosprawnemu, na jego proś-
bę, nakładkę na tę kartę. Po od-
daniu głosu wyborca obowiązany 
jest zwrócić komisji obwodowej 
nakładkę.

– Wyborcy niepełnosprawne-
mu, na jego prośbę, może po-
magać w głosowaniu w lokalu 
wyborczym inna osoba, w tym 
także niepełnoletnia. Pomoc 

ta może mieć jednak tylko tech-
niczny charakter, nie może ona 
polegać na sugerowaniu wy-
borcy sposobu głosowania lub 
na głosowaniu w zastępstwie 
tego wyborcy – dodaje Doro-
ta Rusin.

Na życzenie wyborcy niepeł-
nosprawnego, w pomieszczeniu 
za zasłoną może przebywać osoba 
udzielająca pomocy. Osobą tą nie 
może być jednak członek komi-
sji, mąż zaufania, ani obserwator 
społeczny.

Ponadto każdy wyborca nie-
pełnosprawny może zwrócić się 
do Urzędu Miasta z prośbą o po-
moc w dowiezieniu do lokalu 
wyborczego w dniu głosowania, 
jak i odwiezieniu do miejsca za-
mieszkania. Należy taką prośbę 
zgłosić telefonicznie pod nr te-
lefonu: 32 776 32 46 do dnia 26 
czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje doty-
czące wyborów zamieszczane są 
na bieżąco na stronach https://
bip.umtychy.pl/wybory/183 
oraz https://wybory.gov.pl/pre-
zydent20200628/. Mn ●

w najbliŻszą 
sobotę, 27 czerwca 
w sali koncertowej 
w Mediatece odbędzie 
się pokaz filMu 
dokuMentalnego 
„nieMczyk 
– ostatni buntownik 
architektury” 
poświęconego 
wybitneMu 
architektowi, zMarŁeMu 
13 Maja ubiegŁego roku.

Stanisław Niemczyk był auto-
rem nowatorskich projektów, ta-
kich jak zabudowa ośrodka wy-
poczynkowego w Paprocanach 
(kompleks po zachodniej stronie 
jeziora od wielu lat jest nieużyt-
kowany), czy osiedla mieszka-
niowego H7 na terenie dzielni-
cy Glinka. Ale zasłynął przede 
wszystkim jako twórca wyjątko-
wych kościołów. W Tychach zre-
alizował swoje wybitne dzieła: 

kościół pw. Ducha Świętego (wpi-
sany w 2020 roku do rejestru za-
bytków województwa śląskiego) 
oraz projekt powstającego wciąż 
kościoła św. Franciszka z Asyżu 
i św. Klary w Tychach. Nowator-
skie wizje Stanisława Niemczyka 
przyniosły mu miano „polskiego 
Gaudiego”.

Był laureatem wielu nagród 
i wyróżnień, m.in. honorowej 
nagrody Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich i medalu Per 
Artem ad Deum przyznanego 
przez Papieską Radę ds. Kultu-
ry za zasługi dla budownictwa 
sakralnego.

Film Marcina Zasady i Marci-
na Nowaka, którego producen-
tem są Miasto Tychy i Muzeum 
Miejskie w Tychach, pokazuje 
twórczość projektową Stanisła-
wa Niemczyka w szerokim kon-
tekście współczesnej architektu-
ry. Wśród rozmówców znaleźli 
się czołowi współcześni archi-

tekci: Tomasz Konior, Przemo 
Łukasik (Medusa), Maciej Miło-
będzki (JEMS Architekci), dr Ry-
szard Nakonieczny, Robert Skitek 
(RS+), Dietmar Eberle, a tak-
że przyjaciele i współpracowni-
cy Stanisława Niemczyka: Sta-
nisław Boczar, Wojciech Czech, 
Marek Niklewicz i ks. Franci-
szek Resiak. Nieco inne światło 
na postać i dziedzictwo projek-
towe bohatera filmu rzucają per-
spektywy historyka dr. Sebastiana 
Rosenbauma, reportażystki Do-
roty Brauntsch (autorki książki 
„Domy bezdomne”) i filozofki 
Ewy Chudyby.

Pokaz filmu (trwającego 
52 minuty), który odbędzie się 
w najbliższą sobotę w Mediate-
ce, będzie dostępny tylko za za-
proszeniami (ograniczona liczba 
widzów jest związana z zagroże-
niem epidemicznym). Kolejny 
pokaz, już bardziej otwarty, jest 
planowany na wrzesień. sw ●

ostatni buntownik 
arChitektury
powstaŁ dokuMent o StaNISłaWIe NIeMCZyKu.
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wybory w CZasie epidemii
28 czerwca SpotKajMy SIę prZy urNaCh

Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę w godzinach 7-21.

AR
C/

Sy
lw

ia 
W

itm
an

3|23 czerwca 2020www.tychy.pl twoje tychynasze tychy



zespóŁ szkóŁ iM. orląt 
lwowskich w tychach 
(prowadzony przez zdz 
katowice) w ostatniM 
czasie coraz bardziej 
poszerza swoją 
ofertę ksztaŁcenia. 
trwa nabór 
do klas licealnych 
Mundurowych 
(o profilu MundurowyM 
policyjnyM 
i wojskowyM) i do nowo 
utworzonego liceuM 
sztuk plastycznych. 
od września ruszą 
tu teŻ pierwsze 
w tychach klasy szkoŁy 
branŻowej ii stopnia.

„Branżówka” II stopnia będzie 
kształcić w trzech kierunkach: 
technik żywienia i usług gastro-
nomicznych, technik pojazdów 
samochodowych i technik han-
dlowiec. – To będzie szkoła dla 
absolwentów szkoły branżowej 
I stopnia, które zdały egzamin 
zawodowy – mówi Aleksandra 
Fąfara, kierownik praktycznej 
nauki zawodu w ZS im. Orląt 
Lwowskich. – Zajęcia będą się 
odbywały przez 2 dni w tygodniu 
na terenie szkoły, a 3 kolejne dni 
u pracodawców.

Nauka w szkole branżowej II 
stopnia będzie trwała dwa lata. 
Absolwent uzyska tytuł techni-
ka. – Ministerstwo jest w trak-
cie doprecyzowywania matury 

tzw. branżowej, którą absolwent 
będzie mógł zdawać – mówi dy-
rektor szkoły Bożena Uszok-Ja-
rek. – Szkoła branżowa II stopnia 
to ma być coś w rodzaju dawnego 
technikum uzupełniającego.

Ścieżka edukacyjna dla osób, 
które wybierają naukę w danym 
zawodzie, może więc wyglą-
dać tak: albo pięcioletnie techni-
kum zakończone tytułem tech-
nika i maturą, albo trzyletnia 
szkoła branżowa I stopnia. Po jej 
ukończeniu absolwent ma zawód 
i może rozpocząć pracę. Ale jeśli 
chce nadal podnosić swoje kom-
petencje w zawodzie, może wybrać 
naukę w dwuletniej szkole branżo-
wej II stopnia i zakończyć ją z ty-
tułem technika i wykształceniem 
średnim – podobnie jak po tech-
nikum (z tym że w trakcie nauki 
w szkole branżowej ma możli-
wość uzyskania tytułu czeladni-
ka a później tytułu mistrza – cze-
go nie ma w technikum).

Rzecz w tym, że na razie bar-
dzo niewiele szkół decyduje się 
otwierać „branżówki” II stopnia. 
– To jest bardzo trudna ścieżka 
legislacyjna – przyznaje Bożena 
Uszok-Jarek. – My nasze starania 
rozpoczęliśmy w lutym zeszłego 
roku i było to poprzedzone ana-
lizą rynku. Wedle mojej wiedzy, 
jesteśmy nie tylko jedyni w Ty-
chach, ale też jedni z nielicznych 
w województwie, którzy rusza-
ją ze szkołą branżowa II stop-
nia. To jest ciągle nowość, a wie-
le szkół, zwłaszcza mierzących się 
teraz z podwójnym rocznikiem, 
nie zdecydowało się jeszcze w tej 
chwili wprowadzać czegoś nowe-
go. sylwia witMan ●

w tychach przy ul. 
fabrycznej 3b (obok 
trasy dk1) otwarto 
17 czerwca restaurację 
szybkiej obsŁugi MaX 
preMiuM burgers, która 
prócz klasycznych 
burgerów woŁowych 
Ma w swojej karcie 
szeroką ofertę dla 
wegetarian, a nawet dla 
wegan. w Minioną środę 
o walorach sMakowych 
szwedzkich burgerów 
Mogli przekonać się 
pierwsi goście.

Punktualnie o 9.00 symboliczną 
wstęgę przeciął Jerzy Jakubiak 
dyrektor na Polskę w MAX Pre-
mium Burgers. – Lokal ma po-
wierzchnię 480 m.kw. i jest wypo-
sażony w linię Drive Thru, zatem 
goście zmotoryzowani będą mo-
gli dokonać zakupu bezpośrednio 
z samochodu. Przygotowano też 
dla nich duży parking z 47 miej-
scami. Na sali jadalnej jest 98 
miejsc siedzących. Duży ogródek 
oferuje dodatkowe kilkadziesiąt 
miejsc. Goście mogą składać za-
mówienie u kasjera lub skorzy-
stać z jednej z 5 kas samoobsługo-
wych. Restauracja będzie otwarta 
przez cały tydzień w godzinach 
9-24. Oczywiście w lokalu dostęp-
na jest darmowa sieć wifi – opo-
wiada o lokalu dyrektor.

burger z rośliny, poczujesz 
różnicę?
Co się tyczy samych burgerów, 
to dyrektor Jakubiak podkreślił, 
że za dobór składników odpowia-
da szef kuchni Jonas Mårtensson, 

który pracował na szwedzkim 
dworze królewskim, dzięki cze-
mu ichniejsze hamburgery wyróż-
niają się swoją kompozycją smaku 
na tle pozostałych marek. Ten sam 
człowiek odpowiada za stworze-
nie „Delifresh Plant Beef ” czyli 
burgera na bazie białka roślinne-
go, który wygląda i smakuje jak 
mięso. – Pracę nad tym, aby móc 
zaoferować naszym gościom ro-
ślinny substytut mięsa, rozpoczę-
liśmy na poważnie, gdy w styczniu 
2016 r. wprowadziliśmy w Szwecji 
wegetariańską linię – mówił swe-
go czasu Mårtensson. – Szukali-
śmy wariantów, które pasowały-
by do menu MAX-a, ale szybko 
zdaliśmy sobie sprawę, że żaden 
z produktów, które znaleźliśmy, 
nie spełniłby naszych wysokich 
oczekiwań dotyczących napraw-
dę dobrego smaku. Postanowi-
liśmy więc opracować własnego 
burgera na bazie roślin dla tych, 
którzy lubią mięso, a jednocześnie 
chcieliby, nie tracąc na walorach 
smakowych, zjeść od czasu do cza-
su wersję bezmięsną czyli bardziej 
przyjazną środowisku. Dla mnie 
dowodem naszego sukcesu było 
to, że mój kochający mięso syn nie 
poczuł różnicy – dodaje. Z racji 
na świadomość wpływu produk-
cji wołowiny (i mięsa w ogóle) 
na środowisko, MAX postawił 
sobie za cel, aby do 2022 roku 
50% sprzedanych posiłków było 
pochodzenia niezwierzęcego. Już 
teraz ich menu składa się w 1/3 
z pozycji bezmięsnych.

klimatycznie pozytywni
MAX Burgers chce, by świat stał 
się choć odrobinę lepszy, nie tyl-

ko poprzez serwowanie pysznych 
burgerów, lecz także działając 
na rzecz społeczności i planety. 
– Działamy w sposób odpowie-
dzialny i pragniemy być częścią 
zrównoważonego społeczeństwa. 
Chcemy stać się modelowym 
przykładem takiego działania 
w branży. Stąd w kartach podany 
jest ślad węglowy naszych dań. Po-
nadto dzięki kampanii „Burgery 
pozytywne dla klimatu” usuwamy 
dwutlenek węgla poprzez sadze-
nie drzew w Afryce, które absor-
bują 110% naszej emisji – dodaje 
Jerzy Jakubiak. Na potwierdzenie 
swych słów podaje, że z końcem 
września 2019 r. Organizacja Na-
rodów Zjednoczonych ogłosiła, 
że szwedzka sieć restauracji MAX-
Premium Burgers jest jednym 
ze zwycięzców edycji UN Global 
Climate Action Award i jedyną eu-
ropejską firmą wyróżnioną w ka-
tegorii „Go Climate Neutral Now”. 
MAX został doceniony za pozy-
tywne działania na rzecz ochro-
ny środowiska oraz innowacyjne 
rozwiązania biznesowe.

Do restauracji, zwłaszcza szyb-
kiej obsługi, nie idzie się ratować 
świata, tylko zjeść. Pytanie brzmi 
zatem: jak to ratowanie świata 
smakuje? Skusiliśmy się na Spicy 
Avocado w formule Grand Prix 
(100% wołowina) oraz BBQ Plant 
Beef (wege) i trzeba przyznać, 
że obie opcje są równie smacz-
ne. Przy pomocy noża i widelca 
jednak można rozgryźć nomen 
omen palący planetę problem. 
Pomimo to wciąż nurtuje nas py-
tanie: jak to jest, że trawa kosztuje 
tyle samo co wołowina?
kaMil peszat ●

Pod adresem internetowym po-
licja.orsip.pl Komenda Woje-
wódzka Policji w Katowicach, 
jako pierwsza w kraju, udo-
stępniła zakładkę „Cyfrowe Ob-
serwatorium Bezpieczeństwa”. 
Zamieszczone tutaj będą zda-
rzenia drogowe on-line oraz hi-
storia kolizji i wypadków, a także 
miejsc szczególnie niebezpiecz-
nych. Ogólnodostępna aplika-
cja pozwala poznać realny czas 
trwania utrudnienia na drodze, 
na której doszło do zdarzenia 
drogowego.

Aplikacja zdarzenia będzie do-
stępna w każdym urządzeniu z łą-
czem internetowym, a informa-
cje o utrudnieniach będą w niej 
zamieszczać policjanci drogówki, 
bezpośrednio po dotarciu na miej-
sce zdarzenia. Policja ma nadzieję 
na nawiązanie współpracy przez 
operatorów systemów nawiga-
cji drogowych, co – dzięki posia-
danej w danej chwili tylko przez 
policjantów wiedzy o czasie trwa-
jącego utrudnienia – pozwoli kie-
rowcy na podjęcie decyzji, czy 
krótszy czas przejazdu zajmie po-

stój w korku, czy lepiej wybrać 
drogę objazdem. Z kolei histo-
ria zdarzeń drogowych i miejsc 
szczególnie niebezpiecznych daje 
możliwość sprawdzenia odcinków 
dróg, co będzie pomocnym narzę-
dziem dla instytucji samorządo-
wych i zarządców dróg.

Nowy projekt powstał w ra-
mach „Cyfrowego Obserwato-
rium Bezpieczeństwa Wojewódz-
twa Śląskiego – Śląska Policja 
bliżej społeczeństwa”, dofinanso-
wanego ze środków Unii Euro-
pejskiej. ls ●

czwartkowa (18.06) 
burza z obfityMi 
opadaMi deszczu 
spowodowaŁa zalania 
posesji, piwnic 
i skrzyŻowań. straŻacy 
interweniowali 
w kilkunastu Miejscach. 
groźnie wezbraŁ potok 
tyski.

Utrudnienia w ruchu spowodo-
wały rozlewiska, które utworzy-
ły się m.in. na ulicach Budowla-
nych (obok Powiatowego Urzędu 

Pracy), skrzyżowaniu Grota Ro-
weckiego i Dąbrowskiego, Gro-
ta Roweckiego i Niepodległości, 
skrzyżowaniu Bielskiej/Niepodle-
głości/Cienistej (przy komendzie 
policji) i na ulicy Burschego.

Zalanie posesji lub piwnic 
zgłaszali mieszkańcy ulic: Jałow-
cowej, (zalana piwnica), Konfe-
deratów Barskich, Wieniawskie-
go, Nad Jeziorem, Pod Lasem, 
Hutniczej, Wiązowej, Starokoś-
cielnej, Dymarek, Damrota, Ja-
worowej. Na ulicy Wiejskiej 
burza uszkodziła dach. Zabezpie-

czenie dachu było konieczne też 
na ul. Batorego. Na ul. Dzwon-
kowej burza powaliła drzewo. 
Na terenie Komendy Miejskiej 
Policji (al. Bielska) zalane zo-
stały garaże. Przy ul. Na Grobli 
zgłoszono niedrożną kanalizację 
deszczową.

Przy wypompowaniu wody i za-
bezpieczaniu zalanych miejsc pra-
cowali strażacy z komendy miej-
skiej PSP Tychy oraz jednostek 
OSP z Bojszów, Świerczyńca, Mię-
dzyrzecza, Lędzin, Bierunia Stare-
go i Bierunia Nowego. sw ●

policja informuje on-line.

jak ominąć korki?

burgera, frytki i CZysty 
klimat poprosZę
szwedzka sieć MaX preMiuM burgers uruChoMIła W tyChaCh KoLejNą 
reStauraCję. jeSt to już DZIeWIąty LoKaL SIeCI W poLSCe I DruGI Na ŚLąSKu.

Uroczystą wstęgę podczas otwarcia przeciął Jerzy Jakubiak dyrektor na Polskę Max Premium Burgers. 
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Zalania po burZy
ucierpiaŁy pIWNICe, DaChy, DrZeWa. 

„branżówka” ii stopnia 
rusza pierwsza w tychach SZKoła braNżoWa II StopNIa.

komunikat

Przewodnicząca  
Rady Miasta Tychy VIII kadencji

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

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

zwołuję na dzień 25 czerwca 2020 r.  
na godz. 1300 

sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji
(zdalny tryb obradowania).

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy VIII kadencji

/-/ Barbara Konieczna

Szczegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy. 
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12 Marca wodny park 
tychy oraz kryta 
pŁywalnia zostaŁy 
zaMknięte z powodu 
panującej epideMii 
koronawirusa. 
w Miniony piątek (19 
czerwca) obydwa 
obiekty ponownie 
otworzyŁy swoje drzwi 
dla aMatorów wodnej 
rekreacji.

Ze względu na wciąż panujące re-
alne zagrożenie zarażenia się wi-
rusem, wprowadzono szczególny 
reżim sanitarny, do którego zobo-
wiązani są odwiedzający. – Tak 
jak dla wszystkich, tak i dla nas 
te tygodnie zamknięcia nie były 
niczym przyjemnym. Jesteśmy 
bardzo szczęśliwi, że znów w na-
szych progach zawitają goście, 
jednak nie możemy sobie pozwo-
lić na narażanie ich zdrowia, dla-
tego wprowadziliśmy szczególne 
środki ostrożności oraz wyłączy-
liśmy z użytku niektóre atrakcje. 
Wszyscy czekamy na koniec epi-
demii i powrót do rzeczywistości 
przedcovidowej, niemniej bardzo 
prosimy naszych gości o zapo-
znanie się z panującym reżimem 
sanitarnym i przestrzeganie go. 
Dokładamy wszelkich starań, aby 
nasi goście mogli czuć się u nas 
bezpiecznie i żywimy nadzieję, 
że odwiedzający swoim odpowie-
dzialnym zachowaniem pomogą 
nam w tym – przedstawił sytua-
cję Michał Pawlak, rzecznik pra-
sowy Wodnego Parku Tychy.

wirus w wodzie
Światowa Organizacja Zdrowia 
w publikacji „Water, sanitation, 
hygiene and waste management 
for the COVID-19 virus” zapew-
niła, że nie ma potrzeby stosowa-
nia dodatkowych środków do de-

zynfekcji wody podczas pandemii 
koronawirusa. Eksperci WHO 
tłumaczą, że nie ma żadnych do-
wodów na przeżycie wirusa CO-
VID-19 w wodzie i zaznaczają, 
że koronawirusy mają niską od-
porność na promieniowanie UV 
i środki dezynfekcyjne, jak pod-
chloryn sodu czy dwutlenek chlo-
ru, czyli środki stosowane w de-
zynfekcji wody we wszystkich 
nieckach Wodnego Parku Tychy 
oraz Krytej Pływalni.

nowe wytyczne – kryta 
pływalnia.
Od piątku wszyscy odwiedza-
jący Wodny Park Tychy i Krytą 
Pływalnię przy ul. Edukacji mają 
obowiązek zasłaniania ust i nosa 
(maseczka, chusta itp. – osłonę 
można zdjąć dopiero w szatni), 
dezynfekcji rąk przed wejściem 
i po wyjściu z obiektu, zacho-
wania dwumetrowego odstępu. 
Dodatkowo na Krytej Pływalni 
zamknięto widownię i usunięto 
ławki oraz krzesła z korytarzy. 
Z obiektu przy Edukacji jedno-
razowo korzystać mogą 52 osoby 
z podziałem: do 24 osób w niecce 
basenu sportowego – maksymal-
nie 4 osoby na torze, do 20 osób 
w niecce basenu rozgrzewkowe-
go, do 6 osób w niecce zjeżdżal-
ni, do 2 osób w wannie hydro-
masażowej. Wyłączona została 
sauna sucha na hali basenowej. 
Dodatkowo ograniczona zosta-
ła liczba pryszniców (6 w szat-
ni mężczyzn, 6 w szatni kobiet), 
zaś w szatniach suszarki do wło-
sów pozostaną wyłączone. Wstęp 
na basen będzie możliwy naj-
później o jednej pełnej godzinie 
przed jego zamknięciem, zaś 
przy stanowisku kasowym może 
przebywać tylko jedna osoba lub 
rodzina. Co się tyczy gabinetu 
odnowy biologicznej, to jedno-

razowo może w nim przebywać 
do sześciu osób ze strefy saun 
oraz 4 osoby z siłowni. Zdecy-
dowano również o wyłączeniu 
z użytku biczy szkockich oraz 
saun, zaś wszystkich gości upra-
sza się o dezynfekowanie leżanek 
i urządzeń po każdym użyciu. 
Wszystkie powierzchnie sanitar-
ne i basenowe codziennie zosta-
ną poddane dezynfekcji środka-
mi o działaniu bakteriobójczym, 
wirusobójczym i grzybobójczym, 
spełniającymi wymagania sto-
sownych przepisów prawnych. 
Również szafki oraz paski base-
nowe zostaną zdezynfekowane 
po każdym użyciu. – Przypo-
minamy o stale obowiązujących 
zasadach przestrzegania higieny 
osobistej, o dokładnym umyciu 
ciała pod prysznicem przed wej-
ściem do wody oraz o niekorzy-
staniu z obiektu, gdy jesteśmy 
chorzy – zaleca administrator 
Krytej Pływalni.

wodny park w nowym reżimie
Na terenie całego wodnego par-
ku rozwieszono piktogramy z za-
leceniami i informacjami doty-
czącymi użytkowania obiektu. 
– Bardzo prosimy o stosowa-
nie się do naszych wytycznych 
– przypomina Michał Pawlak. 
Co na nich się znajduje? Przede 
wszystkim prośby o zachowanie 
2-metrowego dystansu, ograni-
czenia z liczbą osób, które mogą 
korzystać z danej atrakcji, zakaz 
wstępu osobom z objawami in-
fekcji, kaszlu, podwyższoną cie-
płotą ciała oraz złym samopo-
czuciem, wymóg dezynfekcji rąk 
przed wejściem do ośrodka oraz 
obowiązek zakrywania dróg od-
dechowych w drodze do szatni. 
Maksymalny czas przebywania 
w obiekcie to dwie godziny, bi-
lety na dłuższy okres nie będą 

dostępne. Ponadto w Wodnym 
Parku zastosowano szkło akty-
wowane, lampy UV, podchloryn 
sodu i dichlorek sodu, oraz węgiel 
aktywny, a do tego specjalnie wy-
dzielone strefy w strefie kas i szat-
niach, osłony z plexi, dozowniki 
z płynem dezynfekującym, a tak-
że regularną dezynfekcję klamek, 
poręczy i szafek.

Ze względu na wyjątkową 
sytuację wprowadzono nowe 
godziny otwarcia obiektu. 
Strefa sportowa oraz strefa rekre-
acyjna będą otwarte codziennie 
od godz. 9 do 22, strefa surfingu 
(otwarta od 1 lipca) dostępna bę-
dzie od poniedziałku do piątku 
od 16:30 do 21:00 oraz w week-
endy i święta od 13 do 21, SPA 
Książęce otwarte jest od ponie-
działku do piątku od 16 do 21 
i w weekendy i święta od 13 
do 21, zaś strefa saun i łaźni 
piwnych w tygodniu funkcjonuje 
od 15 do 22 i w weekendy i święta 
od 12 do 22. Wyłączone z użytku 
zostały Wodna Akademia, Kal-
darium (w Strefie rekreacji) oraz 
sauny parowe w Saunach Książę-
cych. W całym obiekcie jedno-
cześnie może przebywać maksy-
malnie 1025 osób.

– Z naszej strony spełniliśmy 
wszystkie, bardzo restrykcyjne 
wymagania, mające zapewnić 
najwyższy stopień bezpieczeń-
stwa, zarówno naszym klientom, 
jak i naszym pracownikom. Za-
praszamy więc do naszego ba-
senu ze sztuczną falą, na nasze 
ekstremalne zjeżdżalnie, relaksu-
jące baseny zewnętrzne, pierwszy 
w Polsce symulator surfingu pod 
dachem oraz klimatyczne Łaźnie 
Piwne i Sauny Książęce – wylicza 
Zbigniew Gieleciak prezes Regio-
nalnego Centrum Gospodarki-
Wodno-Ściekowej, administrato-
ra obiektu. kaMil peszat ●

basenowy reżim 
wodny park oraz kryta pŁywalnia przy ul. edukacji znowu otwarte, aLe Na SpeCjaLNyCh WaruNKaCh. 

Z atrakcji Wodnego Parku Tychy i Krytej Pływalni przy ul. Edukacji znowu można korzystać, ale w zgodzie z zaleceniami antyepidemicznymi.

ar
c.

w środę, 10.06, przez 
póŁtorej godziny przy 
redakcyjnyM telefonie 
dyŻurowaŁ prezydent 
tychów andrzej dziuba. 
nie wszyscy w tyM 
dniu Mogli zadzwonić 
i zadać pytanie, część 
z nich otrzyMaliśMy 
Mailowo. oto 
dokończenie relacji 
z dyŻuru.

Światła przy hotelu

dlaczego my, mieszkańcy, 
płacimy za oświetlanie parkingu 
pod hotelem tychy? chodzi 
o lampy, które są przy al. jana 
pawła ii, przy ul. dmowskiego. 
wymienione zostały na nowe 
i cały czas oświetlają parking. 
zajmowałem się oświetleniem 
ulicznym w mysłowicach. jeśli 
oświetlenie uliczne skierowane 
było na prywatny teren, 
musieliśmy ściągać lampy, 
a parking przy hotelu tychy 
jest oświetlany z oświetlenia 
miejskiego, z które płacimy.
aNDrZeJ DZiuBa: – Przy-
znam, że zaskoczył mnie Pan 
tym pytaniem.

Mamy w planach demon-
taż oświetlenia, o które Pan 
pyta, czyli przy al. Jana Pawła II 
(oświetlającego parking przy ho-
telu Tychy). Zostanie ono zde-
montowane po 1 stycznia 2021r. 
po upływie gwarancji Wykonaw-
cy.

ulice i place
chciałbym zaproponować zmianę 
nazwy z ulicy sikorskiego 
na aleję sikorskiego, a poza 
tym o to, by założyć tutaj 
nowe, ledowe oświetlenie 
– od al. bielskiej do ośrodka 
w paprocanach. prosiłbym także 
o poprawienie oświetlenia przy 
blokach na skrzyżowaniu ul. 
sikorskiego i dmowskiego, gdzie 
oświetlenie wprawdzie jest, ale 
tak słabe, że nie spełnia swojej 
roli.
– Co do zmiany nazwy ulicy 
na aleję, trzeba by się było zasta-
nowić. Każda propozycja warta 
jest rozważenia… Jeśli natomiast 
chodzi o oświetlenie, to obecnie 
realizujemy dwa duże projekty 
związane z modernizacją oświet-
lenia ulicznego, na które otrzy-
maliśmy dofinansowanie z Unii 
Europejskiej. Oświetlenie na ul. 
Sikorskiego na odcinku od ul. 
Nad Jeziorem do ul. Armii Kra-
jowej oraz na odcinku od ul. Ar-
mii Krajowej do Al. Bielskiej jest 
uwzględnione w tych projektach. 
Istniejące nieefektywne oświetle-
nie sodowe zostanie wymienio-
ne na oprawy LED. Projekt mo-
dernizacji oświetlenia obejmuje 
również doświetlenie przejść dla 
pieszych.

dlaczego do tej pory nie powstał 
plac zabaw i teren spacerowy 
w czułowie przy ul. katowickiej.
– Proszę zauważyć, iż wybu-
dowany został plac dla dzieci 
w nieco innym miejscu, przy 
ul. Wiązowej, natomiast przy 
ul. Katowickiej nie można było 
przeprowadzić takiej inwestycji 
ze względu na zanieczyszczenie 

tego terenu. Nie wiem czy Pani 
pamięta, ale znajdowało się tam 
wysypisko śmieci, więc zanim 
powstałby plac zabaw teren mu-
siałby być najpierw zrekultywo-
wany, a to pociągałoby za sobą 
bardzo duże koszty.

dom opieki i progi na Zwierzyńcu

chciałam zapytać 
co z budową domu opieki 
w kobiórze, na jakim etapie jest 
ta inwestycja?
– Planujemy zakończyć budo-
wę do końca tego roku – obec-
nie trwają prace wykończeniowe, 
rozpoczęte zostały procedury 
przetargowe na umeblowanie, 
wyposażenie kuchni, itd. Nabór 
osób chętnych do zamieszkania 
planowany jest w związku z tym 
pod konie roku lub na początku 
przyszłego. Będzie go prowadzić 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej.

chciałam zapytać 
o progi zwalniające na ul. 
zwierzynieckiej. moim zdaniem 
są one zbyteczne.
– Progi zwalniających w dzielnicy 
Zwierzyniec, powstały w odpowie-
dzi na liczne wnioski mieszkań-
ców o poprawę bezpieczeństwa 
w tym miejscu. Ich lokalizacja 
była uzgadniana z Wydziałem Ko-
munikacji Urzędu Miasta Tychy, 
Miejskim Zarządem Ulic i Mo-
stów, Miejskim Zarządem Komu-
nikacji, Wydziałem Ruchu Drogo-
wego Komendy Miejskiej Policji 
oraz mieszkańcami poprzez radę 
osiedla. Służą one mieszkańcom 
dzielnicy (szczególnie pieszym – 
w tym dzieciom idącym do szkoły 
oraz kościoła), bo jak Pani wie, 
ta droga na znacznym odcinku 
nie posiada chodnika. Dodam, 
że ze względu na kursujące uli-
cami Zwierzyniecką i Dzwonko-
wą autobusy, w dzielnicy zostały 
zabudowane progi zwalniające 
wyspowe.

panie prezydencie, czy będzie 
zagospodarowane rondo 
zesłańców  sybiru przy ul. 
sikorskiego? w porównaniu 
z innymi rondami w tychach 
wygląda nie za dobrze.
– Tak, Tyski Zakład Usług Ko-
munalnych planuje jesienią wy-
konać zagospodarowanie tego 
ronda m.in. pojawią się m.in. 
nowe nasadzenia. Z pewnością 
poprawi to estetykę tego miej-
sca.
notowaŁ: leszek sobieraj ●x 

ps.
W pierwszej części relacji z te-
lefonicznego dyżuru prezydenta 
z mieszkańcami jeden z Czytel-
ników interweniował w spawie 
ul. Uczniowskiej, jednak cho-
dziło o remont nawierzchni uli-
cy, a nie chodnika – jak napisa-
liśmy.

– Mieszkam tu od 40 lat i ni-
gdy jeszcze ta droga nie była re-
montowana – powiedział. 
– Zwracałem się już wiele razy 
o położenie nowej nawierzchni, 
ale za każdym razem tylko ją ła-
tano. I to łatanie trwa już kilka 
dekad. Nie muszę dodawać, jak 
się po czymś takim jeździ.

andrZej dZiuba, 
słuCham (CZ. 2)
plon telefonicznego dyŻuru preZyDeNta tyChóW.
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józef stanisŁaw front 
byŁ góraleM z zawoi, 
ale ostatnie 10 lat 
swojego Życia spędziŁ 
w tychach, jako 
pensjonariusz doMu 
poMocy spoŁecznej św. 
anna. tutaj powstaŁa 
ksiąŻka – autobiografia 
napisana patyczkieM 
trzyManyM w ustach, 
gdyŻ autor po urazie 
kręgosŁupa większość 
Życia spędziŁ w pozycji 
leŻącej, częściowo 
sparaliŻowany.

Wydanie książki pt. „Życie spisane 
patyczkiem” to efekt wieloletnich 
starań Iwony Czarnynogi i Marty-

ny Ryś – wolontariuszek, które po-
znały pana Staszka w tyskim DPS 
i przez lata wspierały go nie tyl-
ko w kontynuowaniu pisarskiego 
dzieła, ale też w walce o podupa-
dające coraz bardziej zdrowie.

Józef Stanisław Front zmarł 
w październiku 2016 r. – Po wie-
lu latach rezygnacji i mozolnego 
szukania sposobu wydania jego 
książki, w tym roku dostałyśmy 
szansę dzięki wydawnictwu Fe-
niks – mówi Iwona Czarnynoga. 
– Wspomnienia naszego przyja-
ciela mogą wreszcie ukazać się 
światu.

W wieku 19 lat, na skutek nie-
fortunnego skoku do wody, Jó-
zef Front doznał urazu kręgosłu-
pa, a w konsekwencji porażenia 

czterokończynowego od klat-
ki piersiowej w dół. Od tej pory 
ten aktywny, kochający góry czło-
wiek miał spędzić życie przykuty 
do łóżka i uzależniony od pomo-
cy innych. Popadł w głębokie za-
łamanie psychiczne i – do czego 
się przyznawał – bliski był decyzji 
o zakończeniu swojego cierpienia. 
Ostatecznie jednak przeżył ze swo-
im kalectwem 43 lata. W pozycji 
leżącej na brzuchu nauczył się wy-
konywać proste czynności, poma-
gając sobie sprawnymi częściowo 
rękami. Trzymając w ustach pa-
tyczek zaczął korzystać z telefo-
nu komórkowego i komputera. 
Później użył tej techniki do napi-
sania książki, wystukując patycz-
kiem na klawiaturze aż 500 stron 

(co zajęło mu dwa lata). Korzystał 
z internetu, dużo czytał, zdobywał 
wiedzę na interesujące go tematy. 
Grał w szachy, bywał na meczach 
GKS Tychy. O latach spędzonych 
na leżąco mówił, że to jego „dru-
gie życie”.

W kontaktach z przyjaciółmi 
nie używał imienia Józef. „Posłu-
guję się dwoma imionami – pi-
sał na swojej stronie interneto-
wej chlopakzlasu.pl.tl. – Józef jest 
imieniem urzędowym, do formal-
nego kontaktu. Staszek jest imie-
niem mi bliższym, dla rodziny, 
przyjaciół i bliskich znajomych”.

– Poznałam go, gdy w wieku 20 
lat trafiłam do DPS jako wolonta-
riuszka – opowiada Iwona Czar-
nynoga. – Od razu zauważyłam, 
że świetnie się z nim rozmawia. 
Był młody duchem, w ogóle nie 
odczuwałam tych 30 lat różnicy 
między nami. Nawiązała się mię-
dzy nami przyjaźń. Kiedyś przy-
szła mi do głowy myśl, że jego ży-
cie to dobry materiał na książkę. 
Najpierw był zaskoczony taką su-
gestią, ale po jakimś czasie rze-
czywiście zaczął pisać. I mimo 
załamań zdrowotnych doprowa-
dził to dzieło do końca. Niestety, 

nie udało się to, o czym marzy-
łam; żeby zanieść mu wydruko-
wany egzemplarz i żeby mógł zło-
żyć na nim swój podpis. Ale jego 
wydrukowany autograf widnieje 
na książce.

„Życie spisane patyczkiem” 
to zapis zmagania się z niepeł-
nosprawnością i historia odnaj-
dywania siebie na nowo. Swoją 
premierę miała 8 czerwca. Jest 
dostępna na stronie wydawcy 
(wydawnictwo-feniks.mozello.
pl) oraz w wybranych księgar-
niach internetowych.
sylwia witMan ●

Wydział Spraw Społecznych 
i Zdrowia Urzędu Miasta za-
prasza wszystkich mieszkańców, 
a zwłaszcza członków fundacji 
i stowarzyszeń, do wzięcia udzia-
łu w konsultacjach dotyczących 
projektu „Programu Współpra-
cy Miasta Tychy z Organizacja-
mi Pozarządowymi oraz inny-
mi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
na rok 2021”.

Konsultacje potrwają do 30 
września br. W pierwszej kolejno-
ści będą zbierane uwagi do obec-
nie obowiązującego Programu, 

który jest dostępny na stronie 
https://bip.umtychy.pl/progra-
my-ngo/11. Wszelkie spostrzeże-
nia dotyczące współpracy miasta 
z organizacjami pozarządowymi 
można przekazać w formie elek-
tronicznej, dostępnej na stronie 
www.razemtychy.pl w zakładce 
konsultacje społeczne.

Można również skorzystać 
z formy pisemnej wysyłając uwagi 
na adres: Prezydent Miasta Tychy, 
al. Niepodległości 49, 43-100 Ty-
chy, ePUAP:/UMTychy/skrytka. 
Rozpatrywane będą także spo-
strzeżenia wniesione za pomocą 

elektronicznej skrzynki podaw-
czej opatrzone podpisem elek-
tronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym.

Ponadto do 31 lipca 2020 r. 
w godzinach pracy Urzędu wszel-
kie zmiany, propozycje i uwa-
gi do projektu Programu można 
składać osobiście u pracownika 
merytorycznego. Dodatkowych 
informacji udzielają pracowni-
cy Wydziału Spraw Społecznych 
i Zdrowia, ul. Barona 30, 43-100 
Tychy – I piętro, pokój 209, e-ma-
il: ngo@umtychy.pl, tel. 32 776-
34-59. Mn ●

rozpoczęły się prace nad nowym programem współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

konsultacje do września

żyCie spisane patyCZkiem
autobiografia niepeŁnosprawnego józefa fronta uKaZała SIę DruKIeM po 4 LataCh oD ŚMIerCI autora.

Mimo poważnej niepełnosprawności pan Staszek nie przestawał kibicować GKS-owi Tychy.
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„babciu, dziadku, opowiedz swoiM wnuczętoM”

twoje tychy: jest pani rdzenną 
Ślązaczką, urodzoną po ii wojnie 
światowej. musiała mieć pani 
spokojne dzieciństwo, które miło 
pani wspomina?
eWa kOłODZieJ: 
– Jestem Ślązaczką, urodzoną 
na Opolszczyźnie. Moja mama 
Łucja, krawcowa, poznała tatę 
Jana nieopodal Monachium 
na robotach przymusowych 
w czasie wojny. Po jej zakończe-
niu tata nie miał dokąd wracać, 
ponieważ jego rodzina została 
wymordowana na Wschodzie. 
Wyjechał z mamą, w której był 
zakochany, na Śląsk podjął pracę 
w kopalni „Katowice”, a potem 
został oddelegowany na kilka 
lat w opolskie do pracy w POM. 
Został zakwaterowany u rodziny 
Wróbel. Mama zaprzyjaźniła się 
z gospodynią, panią Anną. Będąc 
ze mną w ósmym miesiącu 
ciąży, postanowiła ją odwiedzić. 
W drodze do wioski Boboluszki 
koło Branic poślizgnęła się 
i w szpitalu w Głubczycach 
przyszłam na świat! Córka 
koleżanki, Danuta urodziła się 2 
tygodnie po mnie. I od tej pory 
także i my obie się przyjaźnimy 
i odwiedzamy. Mam dwie 
kochane siostry, starszą Jolę 
i młodszą Ilonę.

Od dzieciństwa miałam zacięcie 
do bycia nauczycielką. W wieku 
6 lat przewodziłam dzieciom 
z podwórka. To ja propo-
nowałam w co się będziemy 
bawić, czy np. w chowanego czy 
w klasy. Pewnego dnia kazałam 
im ustawić się w pary i z ulicy 
Powstańców zaprowadziłam 
ich do cioci, która mieszkała 
w centrum Katowic. Zszokowana 
ciocia wymyła nas i napoiła, 
w naszej kamienicy powstało 
zamieszanie, że dzieci zniknęły 
i nieźle mi się potem oberwało. 
Ale ja już wtedy bawiłam się 
w szkołę. Miałam ulubioną kole-
żankę Jadzię z którą rysowałam 
lalki na papierze i stroje dla 
nich, które potem wycinałyśmy 
i tworzyłyśmy różne historie. 
Ta zabawa bardzo nas połączyła. 
Jesteśmy sobie nadal bardzo 
bliskie.

ale to sielskie dzieciństwo szybko 
minęło i przyszedł czas na szkołę. 
ucieszyła się pani na ten nowy 
etap w życiu!
– I to nawet bardzo. Naukę 
rozpoczęłam w wieku 7 lat 
w Szkole Podstawowej nr 14 przy 
ul. Granicznej. Nie uczęszczałam 
wcześniej do przedszkola. 
Pamiętam wychowawczynię 

Lekoadię Czajor, która była 
„belferką” z powołania. Ponie-
waż byłam wysoka, siedziałam 
w ostatniej ławce i cały czas 
wyrywałam się do odpowiedzi. 
Wezwana do szkoły mama 
musiała mnie utemperować, ale 
dalej bardzo dobrze się uczyłam. 
W III klasie tata dostał przydział 
nowego mieszkania w Tychach 
na ul. Estkowskiego i przez rok 
chodziłam do SP nr 13, a potem 
do nowo wybudowanej SP nr 
15. Miałam super klasę, dzięki 
wspaniałej wychowawczyni 
Danucie Jaźwa, która potrafiła 
nas zintegrować. Do tej pory 
organizujemy spotkania klasowe. 
W tym czasie moją pasją było 
harcerstwo. Wyjeżdżałam 
na obozy i byłam drużynową 
zuchów.
Bardzo lubiłam język polski, 
historię i geografię. I marzyłam 
o podróżach. Uprawiałam 
sport i miałam nawet sukcesy. 
Reprezentowałam szkołę 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Zręcznościowym „5 milionów”. 
Raz zdobyliśmy nawet mistrzo-
stwo Polski.

gdzie kontynuowała pani naukę? 
czy były możliwości rozwijania 
pasji ze szkoły podstawowej?

– Miałam to szczęście, 
że w trzech miastach Polski 
powstały po raz pierwszy 
w liceach klasy o profilach 
sportowych, nad którymi pieczę 
przejęła Akademia Wychowania 
Fizycznego w Krakowie. 
Studenci prowadzili badania jak 
sport wpływa na zdrowie i naukę 
uczniów. Większość w naszej 
ponad 20-osobowej klasie 
w I LO im. Kruczkowskiego 
grała w koszykówkę, pozo-
stali uprawiali lekkoatletykę. 
W liceum poznałam mojego 
przyszłego męża Julka, który grał 
w siatkówkę. Połączył nas sport. 
Tutaj okazało się też, że jestem 
humanistką, przedmioty ścisłe 
utrudniały mi życie. Byłam wte-
dy bardzo zakochana i mogłam 
przenosić góry!

wszystko wskazywałoby 
na to, że po egzaminie dojrzałości 
powinna pani udać się na awF?
– Myślałam o tym. Niestety, 
nie umiałam pływać i odezwał 
się we mnie belfer. Rozpo-
częłam studia na Wydziale 
Pedagogiczno-Psychologicznym 
na Uniwersytecie Śląskim, które 
ukończyłam z bardzo dobrym 
wynikiem. Z moim chłopakiem 
planowaliśmy założyć rodzinę. 

Pobraliśmy się na ostatnim 
roku studiów i zamieszkaliśmy 
u moich rodziców.

gdzie pani rozpoczęła swoją 
pierwszą pracę i jak doszła 
pani do stołka dyrektorki? czy 
łatwo jest zarządzać gronem 
nauczycielskim?
– Moją karierę rozpoczęłam 
w SP nr 21 w Tychach, najpierw 
przez pierwszy rok w świetlicy, 
a potem przez 10 lat jako 
nauczycielka edukacji wczesno-
szkolnej. Nabrałam tam dużo 
doświadczenia. Potwierdziło się, 
że zawód, który wybrałam był 
miłością mojego życia.
Bardzo kochałam wszystkie 
dzieci. Nie mówiło się wtedy 
o ADHD, Aspergerze itp. To na-
uczyciel tworzy atmosferę i stara 
się wpoić uczniom zdrową ry-
walizację, a nie wyścig szczurów. 
Każde dziecko jest inne i bardzo 
ważne i jeśli poświęci mu się 
dużo czasu, można wydobyć 
z niego niesamowite pokłady 
umiejętności. Do tej pory utrzy-
muję kontakty z moimi uczniami 
i ich rodzicami. Po 10 latach 
zaproponowano mi pracę dorad-
cy metodycznego na obrzeżach 
miasta. W międzyczasie byłam 
dyrektorką Schola Nostra. Po 10 
latach doradzania przystąpiłam 
do konkursu na dyrektora SP 
nr 6 w Czułowie. Kiedyś, gdy 
wiozłam ciężko chorą mamę 
do szpitala, wskazała na tę szko-
łę. Chciałam spełnić jej ostatnią 
wolę i udało się. Przepracowałam 
tam 20 lat. Wchodząc do szkoły 
czułam się jak u siebie w domu. 
Był to rok wdrażania nowej 
reformy. Trzeba było integrować 
środowisko i przestawiać szkołę 
z podmiejskiej na nowocześnie 
działającą placówkę. Wizerunek 
szkoły zmieniał się. Łączyliśmy 
tradycję z nowoczesnością. 
Dbaliśmy, by szkoła była bez-
pieczna i przyjazna dla każdego 
ucznia. Po 97 latach, w 2001 r. 
nadano placówce imię ks. Karola 
Palicy. To godny patron, który 
w czasach Bismarcka walczył 
o polskość i zostawił pieniądze 
na zakup gruntu pod budowę 
szkoły. Bardzo pozytywnie 
przyjęli to uczniowie, rodzice 
i mieszkańcy Czułowa.
Zarządzanie ludźmi nie jest 
łatwą sprawą. Każdy jest inny, 
a zarazem wyjątkowy. A tylko 
zintegrowany zespół może coś 
osiągnąć. Na stanowisku dyrek-
tora starałam się przewodzić 
ludziom, by podążali za mną. 
Myślę, że mi się to udało. Praca 
była moją pasją!

rok temu przeszła pani 
na emeryturę. czy ciężko było 
przyzwyczaić się do tej nowej 
sytuacji, niby spokojnej, ale.... nie 

nudzi się pani?
– Dla mnie było to trudne przej-
ście, ponieważ kochałam swoją 
pracę. W związku ze strajkami 
nauczycieli i niepewną sytuacją 
pracowałam do ostatniego 
dnia, czyli 31 sierpnia. 
Potem wyjechałam z rodziną 
na dwutygodniowe wczasy, aby 
się zresetować. Leżąc na plaży 
myślami byłam w szkole. Cieka-
wa byłam jak szkoła sobie radzi 
beze mnie, ale byłam spokojna, 
ponieważ moja następczyni była 
przygotowana do tej funkcji 
będąc przez kilkanaście lat moją 
zastępczynią.
Próbuję pogodzić się z tym, 
że pewne rzeczy już nie wrócą 
i życie płynie dalej. Ale szkoła, 
jak dziecko, będzie zawsze 
w moim sercu i będę śledziła jej 
losy. Pozostało mi tyle pięknych 
wspomnień. Muszę oswoić się 
z nową rzeczywistością i pomy-
śleć co mogę zrobić dla innych. 
Zawsze miałam we krwi geny 
społeczne i poczucie humoru, 
czym zjednywałam sobie ludzi. 
Mam nadzieję zaangażować się 
w pracę z seniorami i działalność 
charytatywną.
Wisienką na torcie jest mój 
9-letni wnuczek Marcinek, który 
z urody przypomina mojego 
męża i jest dla nas całym świa-
tem. Od małego spędzamy z nim 
czas na wspólnych zabawach, 
spacerach i rozmowach. Mój 
mąż jest bardzo wartościowym 
człowiekiem, na którego zawsze 
mogłam liczyć. Nigdy mnie 
nie zawiódł, zawsze wspierał 
i pocieszał.

od kilku miesięcy żyjemy w cieniu 
pandemii koronawirusa, który jest 
niewidoczny, ale którego wszyscy 
się boją. Życie zaczyna nabierać 
innego znaczenia. co według pani 
jest w nim najważniejsze?
– Na pewno rodzina i jej 
wsparcie, bez którego nie da się 
żyć. Najbliżsi napędzają człowieka 
do działania. Łatwiej znosi się 
porażki i cieszy z sukcesów. Nie 
wolno zapomnieć o zdrowiu psy-
chicznym i fizycznym. Ważna jest 
aktywność fizyczna, o czym prze-
konaliśmy się siedząc uwięzieni 
przez kilka tygodni w domach. 
Aby zdrowo wyrosnąć, trzeba 
żyć w zdrowym środowisku. Nie 
zapominajmy o nim. Musimy 
nauczyć się unikać języka 
nienawiści, zazdrości, bo to jest 
bardzo niszczące. Ważne jest 
przebaczać i być życzliwym. 
Dobrze jest, gdy ludzie potrafią 
odkryć w sobie dziecko i cieszyć 
się jak ono z najmniejszych 
rzeczy! Do szczęścia nie potrzeba 
wiele! Ważne, by zawsze być 
człowiekiem!
rozMawiaŁa:
danuta wencel ●

ważne, żeby ZawsZe 
być CZłowiekiem!

ewa kOłODZieJ, emerytka, Ślązaczka, mąż julian, syn przemek, wnuk Marcin. Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, dyrektor 
czułowskiej Szkoły podstawowej nr 6 im. ks. palicy w latach 1999-2019, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2013), Medalem Komisji 
edukacji Narodowej (2006), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2009). Lubi sztukę, szczególnie impresjonizm, w wolnym czasie czyta 
książki obyczajowe, pasjonuje się sportem, działa w Stowarzyszeniu Inicjatywa tyska i charytatywnie.

„jeśli chcesz być nadzieją przyszŁości, Musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci”- powiedziaŁ papieŻ franciszek podczas światowych dni MŁodzieŻy w polsce w lipcu 
2016 roku. na ŁaMach tygodnika „echo” w latach 2016-2018 ukazywaŁy się wywiady z seniorkaMi i senioraMi z cyklu „babciu, dziadku opowiedz swoiM wnuczętoM”. powstaŁa z nich 
ksiąŻka, która ukazaŁa się we wrześniu 2019 roku. wywiady cieszyŁy się duŻą popularnością nie tylko wśród ludzi starszych, sięgali po nie takŻe MŁodzi, odkrywając w nich róŻne 
ciekawe, czasaMi historyczne rzeczy. na prośbę tyskiej rady seniorów wracaMy do rozMów z tyskiMi senioraMi, tyM razeM na ŁaMach tygodnika „twoje tychy”, w nadziei, Że będą 
one wsparcieM na te trudne czasy pandeMii.
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z Mojej póŁki

kot 
jeleński
Długo, bardzo długo czekałem 
na biografię Kota Jeleńskiego, 
czyli Konstantego Jeleńskiego. 
I wiem, że nie tylko ja. Co rusz 
napotykałem się na różne krót-
sze lub dłuższe wspomnienia 
o nim. Ot, spotkanie w kawiar-
ni, na jakiejś konferencji, czy 
w biegu na korytarzu. Wszy-
scy byli nim zachwyceni. Swoi-
sty wdzięk, czar, erudycja, polot 
– długo można by wymieniać. 
Na wszystkich robił olbrzymie 
wrażenie. Tak mężczyznach jak 
i kobietach.

W 2007 roku ukazał się zbiór 
Jego pism i artykułów pod tytu-
łem „Chwile oderwane”. Z tym, 
że na pierwszej stronie okład-
ki owego tytułu nie było – tylko 
nazwisko: Jeleński. Książka ro-
zeszła się w mgnieniu oka. Mu-
siałem poczekać na dodruk. Nie 
sądziłem, podobnie jak wydaw-
ca, że Jeleński ma tylu czytelni-
ków. Wszak był znany tylko z Pa-

ryskiej Kultury i małej książeczki 
pt. „Zbiegi okoliczności”.

O napisanie biografii pokusiła 
się Anna Arno. Wcześniej ukaza-
ła się jej biografia Gałczyńskiego, 
a także tomy opowiadań „Okna” 
i „Ten kraj”. Opowieść o Kocie 
zaczyna się rozdziałem pod zna-
miennym tytułem „Kosmopoli-
ta i Polak”. Bo taki też był Kot. 
Przez jednych postrzegany jako 
człowiek Zachodu – a znał ów Za-
chód od dzieciństwa: przedszkole 
w Wiedniu, potem Anglia, Fran-
cja, Włochy. To było dla niego na-
turalne. Nie przywiązywał do tego 
większej wagi. Tak się ułożyło.

Do końca życia miał papie-
ry uchodźcy. Polska to dla niego 
była historia, kultura, która także 
rozwijała się na emigracji. Język 
polski, to był jego język, w nim 
pisał, tworzył, tak przeżywał lek-
tury. Jak pisze Anna Arno, Jeleń-
ski funkcjonował w wielu świa-
tach równoległych. Te światy nie 
zachodziły na siebie, nie stykały 
się. Znał prawie wszystkich wiel-
kich tamtych lat, a oni zabiegali 
o Jego uwagę, bez względu na to, 
do którego świata należeli.

Co ciekawe, jak twierdzą ci, 
co Go znali, nie marzyła mu 
się sława literacka. Gdzieś tam 
z boku pomagał tym, którym na-
leżało pomóc. Sam nazywał swoje 
teksty „zbiegami okoliczności”.

Jak więc opisać taką postać, 
skoro wydaje się, że Kotów było 
wielu? Annie Arno to się udało. 
Krok po kroku poznajemy Kota. 
Rodzina – matka, piękna i eks-
centryczna kobieta, Rena. Jak-
kolwiek by to nie brzmiało, bry-
lowała na salonach. Konstantego 
Jeleńskiego – męża, poznała pod-
czas wojny w Warszawie. Ojciec, 
sceptyczny do cynizmu, z po-
czuciem humoru, Prousta znał 
na pamięć. Niestety, alkoholizm 
zrujnował życie. Kot–junior 

od dzieciństwa kochał, uwielbiał 
matkę, zaś do ojca miał dystans. 
Małżeństwo rodziców było op-
arte na swobodzie, romanse były 
codziennością. Romans, długo-
letni, Reny z hrabią, politykiem 
Carlem Sforzą nie był tajemnicą. 
Jedynie Kot się niczego nie do-
myślał. Carlo Sforza był zresztą 
biologicznym ojcem Kota. Ten 
bardzo wrażliwy wątek, plus mi-
łość Kota do matki i odwrotnie, 
będą obecne przez prawie całe ży-
cie. Anna Arno bardzo szczegó-
łowo opisuje nam ten fragment 
życia – sylwetka Sforzy, jego sto-
sunek do Kota, zabiegi matki.

Kot niczego przed matką nie 
ukrywał, to raczej ona miała swo-
je tajemnice. Do końca jej życia 
opiekował się nią, znosił jej chi-
mery, próbował ułożyć jakieś sen-
sowne relacje. Matka nie znosiła 
innych kobiet przy Kocie–junio-
rze. Kiedy pojawia się miłość jego 
życia – Leonor Fini, malarka, ko-
bieta reżyserka swojego życia, ale 
też i tych, którzy byli obok, Rena 
Jeleńska czyni wszystko, aby tę 
miłość zniszczyć. Trudno w kil-
ku słowach opowiedzieć, kim była 
Leonor Fini i kim była dla Kota. 
Jak on sam twierdził, to dla niej 
żyje, dzięki niej jeszcze jest.

Trudna, bardzo trudna miłość 
i być może tylko Kot był w stanie 
przez lata być obok Leonor. Kiedy 
On umiera, Leonor krzyczy: „Kot 
nie odchodź, Kot nie opuszczaj 
mnie!”. To fascynująca opowieść 
z wieloma znakami zapytania.

Mamy też Jeleńskiego, najpierw 
czytelnika Gombrowicza, a po-
tem jego admiratora. Owszem, 
Gombrowicz był znany czytelni-
kom Paryskiej Kultury, ale tylko 
praktycznie im. To Kot sprawił, 
że Gombrowicz zaczął być wy-
dawany na Zachodzie. To dzięki 
niemu, nagroda Nobla była tuż, 
tuż. Zabrakło ponoć jednego gło-
su. I znowu, relacje Gombrowicz 
– Kot, głównie przez zachowanie 
autora „Ferdydurke”, były kilka 
razy na granicy zerwania.

Kolejna opowieść – Kon-
gres Wolności – gdzie Kot gra 
w pierwszym składzie. No i pa-
ryska Kultura…

Jest w tej biografii wiele, bar-
dzo wiele fascynujących wąt-
ków. Jedne bardziej rozpisane, 
inne mniej. Literatura malar-
stwo, polityka, miłość, seks, roz-
pacz, nadzieja. Świetnie naryso-
wane sylwetki, wiemy kto jest kim 
i dlaczego. I nie ma konfabulacji. 
Autorka nie opisuje czegoś, czego 

nie było. Nie ma scen, dialogów, 
które może miały miejsce, bo tak 
nam podpowiada wyobraźnia.

Owszem, to my możemy sobie 
wyobrazić Leonor Fini, Renę, wie-
le innych postaci, jakie pojawia-
ją się na kartach tej książki. Ale 
to już jest nasza wyobraźnia. Au-
torka podsuwa nam tylko źród-
ło, wspomnienia różnych osób. 
Z tego Anna Arno, jak i my, bu-
dujemy sobie postać Kota, zda-
rzenia, sytuacje.

Widać olbrzymią pracę, opar-
tą na setkach rozmów, źródłach, 
książkach, listach. Anna Arno czy-
ni to z szacunku dla Jeleńskiego. 
Ale także dla nas – tych, którzy 
Kota czytali i będą jeszcze na pew-
no nie raz wracali do Jego teks-
tów. Czy poznałem Kota bliżej? 
I tak i nie. I tak chyba powinno 
być. Bo czy możemy powiedzieć, 
że kogoś poznaliśmy naprawdę? 
Anna Arno otworzyła kilka drzwi, 
a za nimi każdy pokój inny. Kot – 
człowiek którego na pewno chciał-
bym poznać, spotkać się z nim.
jan Mazurkiewicz ●

anna arno
„kot. opowieść o konstantym 

a. jeleńskim”
wydawnictwo iskry

Miejskie centruM 
kultury w tychach 
przygotowaŁo 
specjalne inforMatory, 
w których MoŻna 
znaleźć propozycje 
M.in. teatru MaŁego, 
MuzeuM Miejskiego 
czy Miejskiej biblioteki 
publicznej.

Tyskie MCK przygotowało 500 
takich informatorów. Trafiły one 
do restauracji i pubów, w których 
najczęściej bywają mieszkańcy.

– Po jednej stronie znajduje 
się informacja, że stół, na któ-
rym ustawiony jest stojak, zo-
stał zdezynfekowany. Dwie po-
zostałe strony zajmują informacje 
o wszystkich działaniach on-li-
ne instytucji miejskich zajmu-
jących się kulturą. Wierzymy, 
że ten sposób dystrybucji infor-
macji przybliży tyszanom szero-
ką ofertę kulturalną i przy okazji 
np. oczekiwania na posiłek ze-
chcą się z nią zapoznać. Zachę-
camy do tego, by szukać w re-
stauracjach naszego repertuaru 
– mówi Małgorzata Król, dyrek-
tor Miejskiego Centrum Kultury 
w Tychach.

A jest w czym wybierać. Miej-
skie Centrum Kultury organizu-
je obecnie kilkanaście koncertów, 
przedstawień, warsztatów czy wy-
wiadów on-line m.in. „Dla Tych 
zagrają”, „Miasto Całkiem Kultu-
ralne”, „Spotkania Karolińskie”, 
„Niemożliwie? Nie dla Polaków”. 
Teatr Mały proponuje spektakle 
i słuchowiska: m.in. „Bajki z Bro-
dą: Baśnie braci Grimm”, „Tata 
jest super” czy „Iluzje Iwana Wy-
rypajewa” w reż. Pawła Drze-
wieckiego. Orkiestra Kameralna 
Miasta Tychy AUKSO zaprasza 
na warsztaty on-line dla dzieci, 
zaś w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej można wziąć udział m.in. 

w warsztatach „Zabawa ze Sztu-
ką” oraz w przedstawieniu „Ba-
nialuki w Bibliotece”. Muzeum 
Miejskie zaprasza na film online: 
„Tyskie historie sportowe”, wysta-
wę „Raz widziałem przy niedzie-
li rybki srebrne trzy w kąpieli. 
W świecie ilustracji i rzeźb Jó-
zefa Wilkonia” oraz „ABC – Ar-
chitektura Bliżej Ciebie. Tychy 

1951–1989. Archiwum fotogra-
fii miasta”. Swoją ofertę przygo-
towały także Młodzieżowe Domy 
Kultury np. MDK nr 1 organizu-
je warsztaty „Artystyczna kwa-
rantanna” i projekcje online 
– „DULSKA. ON-LINE”, „Pre-
zentacje Dorobku Artystyczne-
go MDK 1, oraz wernisaż prac 
wychowanków. Mn ●

15 czerwca Miejska Biblioteka 
Publiczna w Tychach pozwoliła 
swoim czytelnikom ponownie 
zanurkować pomiędzy biblio-
teczne półki. Wszystko musi 
się jednak odbywać z zacho-
waniem procedur – konieczna 
jest dezynfekcja rąk przed wej-
ściem do biblioteki, zasłanianie 
w niej ust nosa oraz zachowa-
nie dwumetrowego odstępu. 
Na drzwiach każdej placówki 
bibliotecznej w Tychach znajdu-

je się też informacja o maksy-
malnej liczbie osób, które mogą 
w niej przebywać.

Na szczęście jest w MBP moż-
liwość korzystania z księgozbio-
ru bez konieczności kontaktu 
z innymi osobami. Służą temu 
selfchecki, wrzutnia i książko-
mat.

Są jednak i utrudnienia. Do od-
wołania pozostają zamknięte dla 
czytelników czytelnie ogólne, 
multimedialne oraz komputero-

we stanowiska dla czytelników. 
Nie można też w MBP korzystać 
z internetu, a wszystkie zwrócone 
książki trafiają na kwarantannę, 
a nie do kolejnego czytelnika.

Tradycyjnie w miesiącach let-
nich Miejska Biblioteka Publicz-
na zmienia godziny swojej pra-
cy. Godziny otwarcia centrali 
w Mediatece oraz wszystkich filii 
w lipcu i sierpniu znaleźć można 
na stronie internetowej biblioteki: 
www.mbp.tychy.pl. ww ●

W NieDZielę Jarmark

Ka
m

il P
es

za
t

flash

Miesiąc temu stowarzyszenie Inicjatywa tyska wznowiło – po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa – organizowanie 
tyskiego jarmarku Staroci i rzeczy używanych. tradycyjnie wystawcy i poszukiwacze rzeczy ciekawych spotykają się w każdą 
ostatnią niedzielę miesiąca na placu targowym na Starych tychach, przy ul. ks. Kapicy.
Nie inaczej będzie w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, kiedy to w godz. 9-14 będzie można przyjść, pooglądać, a może kupić 
lub sprzedać antyki, kolekcje i inne stare lub używane, ale zawsze interesujące przedmioty. ww ●

czytelnie zamknięte, ale…

BiBlioteka nie ma wakacji kultura na stole 
odwiedzając tyskie restauracje czy puby oD KILKuNaStu DNI MożNa ZapoZNać 
SIę Z repertuareM oN-LINe tySKICh INStytuCjI KuLtury. 

M
CK
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ogłosZenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

kariera/edukacja:

auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ 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, SZAFY.NIE-
TYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. PRZE-
RÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIASÓW 
NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA NO-
ŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  
691577335 TANIO I SOLIDNIE     

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 
501 637 680 
Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095 
Hydraulik, gazownik, nie koniecznie w 
branży poszukuje PRACY tel. 575973922

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. 737 938 416
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 – 173 000 zł.  Tylko w  BN 
VOTUM: 501 503 735.
Tychy os. Łucja – piękne mieszkanie, po 
remoncie, duży taras – 14 m2, z wido-
kiem na Park Jaworek. M-4, 56 m2, ko-
mórka lokatorska, duża piwnica, I piętro. 
Cena 375 000 zł.  Tylko w  BN VOTUM: 501 
503 735.
Tychy os. O – tarasowce. M-4, 67 m2, I 
piętro, trzy duże pokoje, łazienka i ubi-
kacja osobno, duży balkon – 9 m2. Cena 
– 334 500 zł. - do negocjacji. 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

Kupię mieszkań za gotówkę oferuję dobre 
warunki mogą być zadłużone oraz do re-
montu tel. 504476-805 www.ihn.com.pl 

Poszukujemy działki dla deweloper gwa-
rantujemy bezpieczna sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie 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 4 pokoje 65 m2 po generalnym 
remoncie,  częściowo umeblowane i wy-
posażone duży balkon balkon niska zabu-
dowa  tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Tychy os B 3 pokoje (do przerobienia) 45 
m2 II piętro, niska zabudowa cena 192900 
zł tel.886-309196 www.ihn.com.pl
Wola W1, M-4 60,30m2 kuchnia umeblo-
wana i  wyposażona, balkon, blok po re-
moncie tel.696493-977 www.ihn.com.pl
Wola W1 M2 33 m2 osobna kuchnia, stan 
bardzo dobry, idealne pod wynajem, 
tel.696-493-977 kinga@ihn.com.pl
Do wynajęcia os C 2 pokoje pow 52 m2 1 
piętro, umeblowane i wyposażone czynsz 
1490 zł+media tel. 504-476-805 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia os A 3 pokoje pow 56m2 
piętro umeblowane i wyposażone czynsz 
1650 zł+media tel.696-493-977 kinga@
ihn.com.pl
Do wynajęcia os C 3 pokoje pow 72 m2 
parter  czynsz 1690 zł+ media tel.696-
493-977 kinga@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 os M 4 pokoje 49 m2  
balkon cena 1750 zł+media tel.733-476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie w nowym bu-
downictwie o pow 62 m2 2 piętro miejsce 
garażowe 2300 zł + garaż+media  tel.696
-493-977 kinga@ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1700+media
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 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 
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. 696-493977 
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl 
Bieruń Działka budowlana z projektem, 
doprowadzone media pow 742 m2 tel. 
886-309-197 www.ihn.com.pl 
Tania działka budowlana Tychy Wygorze-
le,  pow. 808 m2, od 149.000 zł+ udział 
w drodze 10.000 zł wszystkie media 
przy działce tel. 504476-805 www.ihn.
com.pl 

autoreklama

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

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

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

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

ul. Filaretów 31
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Kryta pływalnia, ul. Edukacji 9
æ  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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ogłosZenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

Działka Świerczyniec pow 864 m2 cena 
163.000 zł tel.696-493-977 kinga@ihn.
com.pl

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 przy al. Bielskiej czynsz 
1300 zł+ media  733-476-805 www.ihn.
com.pl 

Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapytaj o 
szczegóły 733476-805 www.ihn.com.pl 

Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

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

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
Tychy, ul. Bukowa, parter, stan do remon-
tu, 49,70 m2, nowa cena 199.500 zł www.
ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, ul. Cicha, stan do remontu, 3p., 
50 m2, 225.000 zł  www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy, os. L, 3 pokoje, 65,5 m2, I piętro, 
niski blok, 309.000 zł, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
Tychy, os. B, 3 pokoje, 68 m2, I piętro, ni-
ski blok, 329.000 zł, 519 595 674, 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
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
Tychy, Jaroszowice, działki 940 m2 i 955 
m2, 186 zł/m2, dzielnica samych no-
wych domów 519 595 674 www.ASTON.
com.pl

Działka 852 m2 w Tychach Czułowie, ul. 
Morelowa, prąd, gaz, woda, kanalizacja, 
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

Tychy, Jaroszowice, działka 1341 m2, 
220zł/m2, możliwość postawienia bliź-
niaków www.ASTON.com.pl 731-713-
100

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 
1000 m2, atrakcyjna cena 169.000 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

Tychy, Żwaków, dom  w zabudowie sze-
regowej do wejścia, meble w cenie, cena 
779 000 zł, 519-595-674 www.ASTON.
com.pl

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
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, ostat-
ni segment, 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

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.503 081 912 

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

||||twoje tychy 1123 czerwca 2020



Jak już informowaliśmy, Śląski 
Związek Piłki Nożnej dokonał 
podziału IV ligi, jednak nadal nie 
jest to podział ostateczny i może 
ulec zmianie.

Podczas ostatniego zebrania 
działaczy piłkarskich poinfor-
mowano, iż trzy kluby wycofa-
ły się z rozgrywek. Chodzi o Be-
skid Skoczów, Slavię Ruda Śląska 
i Polonię Poraj. W zebraniu nie 
uczestniczył przedstawiciel klubu 
Wilki Wilcza i nie wiadomo czy 
drużyna przystąpi do gry.

Według wstępnego podziału 
Beskid Skoczów i Wilki Wilcza 

miały grać w II grupie, w któ-
rej występuje GKS II Tychy, na-
tomiast Slavia i Poraj w I grupie. 
Z kolei Jedność 32 Przyszowice 
zgłosiła chęć zmiany I grupy na II 
i będzie nowym rywalem GKS II. 
Nie zagrają z naszymi rezerwami 
natomiast piłkarze LKS Goczał-
kowice. Kojarzone z reprezentan-
tem Polski Łukaszem Piszczkiem 
popularne „Goczały” wywalczy-
ły bowiem awans do III ligi, wy-
grywając baraż z Szombierkami 
Bytom 2:0.

Start rozgrywek IV ligi zapla-
nowany został na 25 lipca. ls ●

Puchar Polski na szczeblu Pod-
okręgu Tychy zdobyła drużyna 
Pniówka Pawłowice.

Ósma drużyna III ligi zmierzyła 
się w finale z Polonią Łaziska (IV 
liga). Mecz rozgrywany był bez 
udziału publiczności i z zastoso-
waniem obowiązujących przepi-
sów sanitarnych. W regulamino-

wym czasie zanotowano remis 1:1 
i rozstrzygnięcie nastąpiło w rzu-
tach karnych. Lepsi okazali się pił-
karze Pniówka, wygrywając 4:2.

Właśnie z Pniówkiem Pawło-
wice z pucharowych rozgrywek 
odpadła jesienią rezerwa GKS Ty-
chy, przegrywając 2:4 w rzutach 
karnych (0:0). ls ●

puchar w podokręgu

pniówek w karnych

zrezygnowały trzy kluby

jaka iV liga?
ponad 400 zapisanych 
biegaczy z przeszŁo 100 
Miast weźMie udziaŁ 
w wirtualnej edycji 
biegu świętojańskiego, 
który odbywa się od 23 
czerwca do 7 lipca. jest 
to wspólna inicjatywa 
perfekt planu 
i underground pubu 
wraz z rozrywkową 
organizacją 
charytatywno-
kulturalną „rock 
w sŁusznej sprawie”.

Pierwsza edycja biegu odbyła się 
w roku ubiegłym pod szyldem 
Tyskiego Biegu Świętojańskie-
go. W tym roku przewidziane 
są kategorie: bieg na 6,5 km, bieg 
na 10 km, marsz nordic walking 
na 6,5 km, bieg w parach (bez 
podziału na płeć), biegi dla dzieci 
na dystansie 200, 400 i 800 m.
– Z oczywistych względów posta-
nowiliśmy przenieść bieg do sie-
ci i zorganizować ogólnopolskie 
wydarzenie, stąd skróciliśmy na-
zwę do Biegu Świętojańskiego. 
Każdy uczestnik ma za zadanie 

pokonać dystans, na który zapi-
sał się podczas rejestracji do za-
wodów (na stronie perfektplan.
pl/bieg-swietojanski). Swój bieg 
może rejestrować dowolnym 
urządzeniem rejestrującym czas 
i pokonaną trasę. Ważne, aby 
była możliwość przesłania zdję-
cia/zrzutu ekranu pokazującego 
bieg z widocznym dystansem 
i czasem. Po ukończeniu biegu 
biegacz przesyła swój wynik, wy-
pełniając udostępniony przez nas 
formularz. Dla każdego uczestni-
ka przewidziany jest pakiet star-
towy oraz medal za ukończenie 
dystansu. Klasyfikacja będzie 
przeprowadzona wśród osób, 
które jako pierwsze dostarczą 
materiały dokumentujące poko-
nany dystans – tłumaczy założe-
nia biegu Daniel Gwóźdź, jeden 
z organizatorów.

Ponadto prowadzona zostanie 
klasyfikacja wśród uczestników 
w przebraniach oraz z wianka-
mi świętojańskimi. Osoby, które 
chcą wziąć udział w rywalizacji, 
mają obowiązek w czasie trwania 
zawodów przebiec trasę w prze-
braniu lub w wianku, następ-

nie opublikować swoje zdjęcie 
na fanpage’u Biegu. Aż 10 uczest-
ników, których fotografie osiągną 
największą liczbę reakcji, otrzy-
mają nagrody rzeczowe.

Bieg organizowany jest wraz 
z Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji pod patronatem Pre-
zydenta Miasta Tychy Andrzeja 
Dziuby. kaMil peszat ●

wojciech wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

Miniony tydzień 
rozpocząŁ się 
od rezygnacji 
trenera ryszarda 
koMornickiego, który 
po poraŻce 2:4 ze stalą 
Mielec stwierdziŁ, Że nie 
chce dŁuŻej prowadzić 
„trójkolorowych” 
i wróciŁ na stanowisko 
dyrektora sportowego. 
zarząd klubu 
z ul. edukacji 7 
podjąŁ zateM decyzję, 
Że do końca bieŻących 
rozgrywek zespóŁ 
poprowadzą asystenci 
koMornickiego: toMasz 
horwat i jarosŁaw 
zadylak. jak donoszą 
Media, po zakończeniu 
sezonu 2019/2020 
druŻynę gks Ma objąć 
byŁy trener beŁchatowa, 
artur derbin.

Póki co duet Horwat – Zadylak 
pojechał z piłkarzami do Suwałk, 
gdzie w czwartek czekała na nich 
„czerwona latarnia” tabeli – Wi-
gry. Spotkanie rozpoczęło się 
od dobrej sytuacji Wilsona Kama-
vuali, który już w 2 min. po raj-
dzie prawą stroną strzelił płasko, 
ale zbyt słabo by pokonać bram-
karza gospodarzy. Chwilę póź-
niej Konrada Jałochę sprawdził 
Bartczak.

W 13 min. padł jedyny – jak 
się okazało – gol tego meczu. 
Łukasz Grzeszczyk uruchomił 
na lewej flance swojego imienni-
ka Monetę, który po chwili po-
słał piłkę w pole karne, wprost 

pod nogi nadbiegającego Seba-
stiana Stebleckiego. Najlepszy pił-
karz GKS w tym meczu strzelił 
mocno w długi róg bramki Wi-
gier i goście cieszyli się z prowa-
dzenia. Trzy minuty później Steb-
lecki mógł zaliczyć asystę, ale jego 
podania nie sięgnął Szymon Le-
wicki.

Z dobrych sytuacji I połowy 
można odnotować jeszcze kontrę 
tyszan z 29 min., po której strze-
lał Moneta, ale bramkarz wybił 
piłkę na róg.

Jeszcze mniej emocjonujące za-
wody oglądaliśmy po przerwie. 
Do dziennikarskiego notesu tra-
fiły ledwie dwie szanse przyjezd-
nych: w 60 min. z wolnego próbo-
wał Moneta, a w 67 min. Lewicki 
– będąc sam przed bramką – nie 
trafił w jej światło.

Niewiele brakowało, a gospo-
darze, którzy w końcówce moc-
no przycisnęli, wywalczyliby re-
mis. W 83 min. strzał z bliska 
kapitalnie obronił Jałocha, ratu-

jąc kolegom skórę, a drużynie 
zwycięstwo.
Wigry suWałki – gks tychy 
0:1 (0:1). Gol: Steblecki (13’).
gks tychy: Jałocha – Mańka, 
Sołowiej, Biernat, Połap – Moneta 
(88’ Monterde), J. Biegański (71’ 
J. Piątek), Grzeszczyk, Kamavu-
aka, Steblecki – Lewicki (77’ Ka-
sprzyk). Żółte kartki: Mańka i Ka-
sprzyk.

W pozostałych meczach 26. ko-
lejki: Bełchatów – Chojniczanka 
1:1, Warta – Termalica 1:3, Gru-
dziądz – Miedź 1:2, Podbeski-
dzie – Puszcza 2:2, Mielec – Sto-
mil 1:0, Zagłębie – Radomiak 2:2, 
Chrobry – Jastrzębie 0:0, Sande-
cja – Odra 1:1.

W minioną niedzielę na Sta-
dion Miejski przyjechała druży-
na z przeciwnego bieguna tabe-
li – liderujące Podbeskidzie. Był 
to pierwszy po trzymiesięcznej 
przerwie mecz z udziałem pub-
liczności, która w liczbie 1763 
osób zasiadła na trybunach.

Ci, którzy przyszli, z pewnością 
nie żałowali, bo zobaczyli dobry, 
ciekawy mecz, obfitujący w ładne 
akcje i wiele sytuacji podbramko-
wych. Zobaczyli też wreszcie wal-
czących piłkarzy tyskich, bo właś-
nie o brak zaangażowania kibice 
najczęściej obwiniali „Trójkolo-
rowych”.

Bielszczanie zaczęli mecz z im-
petem i w pierwszym kwadran-
sie nieco zdominowali przebieg 
wydarzeń na boisku. Gospo-
darze jednak szybko otrząsnę-
li się z przewagi Podbeskidzia 
i już w 17 min. „skaleczyli” lide-
ra. Z lewej strony pola karnego 
uderzał Moneta, piłka odbiła się 
rykoszetem od obrońcy i zmyliła 
bramkarza gości, co wykorzystał 
Lewicki, klatką piersiową wpy-
chając futbolówkę do siatki.

Szans na podwyższenie re-
zultatu jeszcze przed przerwą 
nie brakowało, bo GKS grał mą-
drze w obronie i zdecydowanie 
w ataku. Kto wie, czy w 29 min. 

nie byłoby już 2:0, ale wychodzą-
cy na czystą pozycję Grzeszczyk 
został nieprzepisowo zatrzymany 
przez Danielaka, który obejrzał 
za ten faul żółtą kartkę. Chwilę 
później w niemal identycznej sy-
tuacji Połap zatrzymywał szar-
żującego rywala i także zobaczył 
„żółtko”.

Co prawda w 35 min. odno-
towaliśmy groźny, ale obroniony 
przez Jałochę strzał Sopoćki, ale 
więcej sytuacji bramkowych mieli 
do przerwy tyszanie. W 42 min. 
oglądaliśmy „Stebel Show”, czy-
li drybling Stebleckiego w polu 
karnym Podbeskidzia, po którym 
tyski pomocnik strzelił wprost 
w Polačka. Z kolei w 44 min. 
mógł być kolejny gol dla GKS, 
ale Grzeszczyk będąc przed pu-
sta bramką majtnął się i nie trafił 
w piłkę. Tę, bardzo dobrą w wy-
konaniu tyszan, część gry zakoń-
czył ostry strzał Monety, po któ-
rym Polaček musiał piąstkować 
piłkę w pole.

Na początku drugiej odsłony 
goście mocniej przycisnęli i stwo-
rzyli kilka groźnych akcji. Pod-
opieczni duetu Horwat – Zady-
lak grali jednak skoncentrowani 
w obronie i bez problemu torpe-
dowali zapędy ofensywne Pod-
beskidzia. Sami także wyprowa-
dzali od czasu kontry lub szukali 
szans w stałych fragmentach gry. 
W 55 min. Mańka uderzył z wol-
nego tuż obok spojenia słupka 
z poprzeczką, a w 68 min., kil-
ka chwil po wejściu na plac gry, 
groźnie ale niecelnie strzelał Kac-
per Piątek.

Niestety, „Trójkolorowym” 
mnie udało się dowieźć korzyst-
nego wyniku do końca. W 73 
min. strata piłki przez Kamavu-

akę zakończyła się prostopadłym 
podaniem Nowaka do Bilińskie-
go, który z bliska pokonał Jałochę 
i doprowadził do remisu.

Tyszanie, którzy od 85 min. 
grali z przewagą jednego zawod-
nika (czerwona kartkę zobaczył 
Osyra), mieli jeszcze okazje w sa-
mej końcówce, ale rezultat nie 
uległ już zmianie.
gks tychy – PODBeskiDZie 
BielskO-Biała 1:1 (1:0). Gole: 
Lewicki (17’) i Biliński (73’).
gks tychy: Jałocha – Mańka, 
Sołowiej, Biernat, Połap – Mone-
ta, Daniel, Grzeszczyk, Kamavu-
aka (75’ J. Piątek), Steblecki (68’ 
K. Piątek) – Lewicki (55’ Piątkow-
ski). Żółte kartki: Sołowiej, Bier-
nat i Połap.

W innych meczach 27. kolej-
ki: Odra – Chrobry 1:0, Jastrzębie 
– Zagłębie 1:3, Radomiak – Choj-
niczanka 3:1, Bełchatów – Mielec 
2:1, Stomil – Wigry 1:0, Puszcza 
– Grudziądz 0:1, Miedź – Terma-
lica 0:1, Warta – Sandecja 2:0. ●

i liga
1. podbeskidzie 27 52 50:27
2. Warta 27 52 43:26
3. Mielec 27 51 43:26
4. radomiak 27 47 41:33
5. termalica 27 39 40:29
6. Miedź 27 39 40:37
7. jastrzębie 27 38 38:35
8. Grudziądz 27 38 42:45
9. Zagłębie 27 37 42:43
10. Sandecja 27 36 40:43
11. gks tychy 27 36 49:44
12. Stomil 27 36 23:30
13. puszcza 27 34 26:34
14. bełchatów 27 32 29:35
15. odra 27 31 24:32
16. Chrobry 27 31 27:38
17. Chojniczanka 27 23 35:52
18. Wigry 27 20 20:43

bieg w noC kupały
są dwa tygodnie Na ZMIerZeNIe SIę Z traSą.

Inaczej niż w ub. roku, tym razem biegacze pokonywać 
będą trasy indywidualnie i mają na to dwa tygodnie.
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wygląda to nieCo lepiej
po serii ośMiu ligowych spotkań bez zwycięstwa, pIłKarZe GKS tyChy WreSZCIe W CZWarteK WyGraLI W SuWałKaCh, a trZy DNI późNIej ZDobyLI CeNNy puNKt W MeCZu 
Z LIDereM tabeLI.

Szymon Lewicki zdobywa gola, dającego tyszanom prowadzenie w spotkaniu z liderem.
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Miniony sezon pozostawił niedosyt 
zarówno wśród kibiców koszykar-
skiego GKS, jak i samych zawodni-
ków, bo 9. lokata to wynik poniżej 
oczekiwań. Ale gra toczy się dalej 
i przed nami kolejne rozgrywki. 
Trener Tomasz Jagiełka kompletu-
je drużynę, a Przemysław Wrona 
to kolejny zawodnik, który prze-
dłużył kontrakt z tyskim klubem.

Spośród sześciu sezonów, ja-
kie Wrona rozegrał na parkie-
tach I ligi, ostatni był dla niego 
najlepszy, jeśli chodzi o indywi-
dualne dokonania. Średnio prze-
bywał na parkiecie 23 minuty 
– w 24 meczach zdobył 255 punk-
tów, co dało mu średnią 11 pkt 
na mecz. Zanotował też 6 zbió-
rek na mecz. ls ●

Jedną z pierwszych imprez rekre-
acyjnych po zdjęciu obostrzeń 
będzie niedzielny Ogólnopol-
ski Rodzinny Rajd Rowero-
wy, a w pierwszy weekend lip-
ca MOSiR zaprasza na zawody 
w czwórboju.

Rajd rowerowy MOSiR orga-
nizuje 28.06 wspólnie z tyskim 
Klubem Turystyki Kolarskiej 
Gronie. Start nastąpi o godz. 
10.15 w Ośrodku Piłkarskim 
MOSiR (ul. Andersa 22). Rowe-
rzyści będą mieli do przejecha-
nia 14 km, a metę rajdu wyzna-
czono w Wyrach, przy pomniku 
„Żołnierzy Września 1939”. Limit 
uczestników – 150 osób, a decy-
duje kolejność zgłoszeń.

W rajdzie mogą wziąć udział 
wszyscy chętni, obowiązuje jaz-
da w kasku lub czapeczka. Dzieci 
poniżej 10 lat mogą uczestniczyć 
w rajdzie wyłącznie z opiekuna-
mi. Każdy uczestnik otrzyma po-
siłek na trasie oraz weźmie udział 
w konkursie rajdu oraz rowero-
wych konkursach sprawnościo-
wych. Organizator zapewnia 
opiekę medyczną i pomoc tech-
niczną w razie defektu roweru.

Wielu zwolenników zyskał so-
bie Czwórbój MOSiR-u (rower-
bieg-kajak-bieg), który wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Promocji 
Lekkiej Atletyki organizowany 
jest po raz 13. Impreza odbędzie 
się 5.07, a start, meta i biuro za-
wodów czynne będą w Ośrodku 
Sportów Wodnych („Marina”) 
w Paprocanach. Dystanse: rower 
– 12 km, bieg – 2 km, kajak męż-
czyźni – 400 m, kajak kobiety – 
200 m, bieg – 2 km. Start pierw-
szego zawodnika – godz. 8.45.

Zawody rozegrane zostaną 
w dwóch kategoriach wiekowych: 
do 40 lat oraz 41 i starsi (kobiety 
i mężczyźni). Organizator może 
przyjąć maksymalnie 60 uczest-
ników, decyduje kolejność zgło-
szeń. W czasie zawodów uczest-
ników obowiązuje zachowanie się 
zgodnie z aktualnym rozporzą-
dzeniem dotyczącym ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku 
ze stanem epidemii. Zgłoszenia 
online do dnia 29 czerwca 2020 
na stronie www.dostartu.pl. Je-
śli zostaną wolne miejsca, zapisy 
przyjmowane będą także w dniu 
zawodów, od godz. 8. ls ●

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

jeszcze kilka dni 
i po pracowitej 
pierwszej części 
przygotowań, hokeiści 
gks udadzą się 
na urlopy. wszystko 
zateM przebiega 
zgodnie z planeM, 
a dotyczy to nie tylko 
zajęć treningowych, 
ale takŻe finalizowania 
kontraktów 
i koMpletowania kadry.

Jak już informowaliśmy, działa-
cze mistrza Polski byli na finiszu 
rozmów z trójką zawodników zza 
oceanu: Michaelem Cichym, Chri-
stianem Mroczkowskim i Alexan-
drem Szczechurą i w minionym 
tygodniu kontrakty zostały pod-
pisane. Nie trzeba dodawać jak 
ważna to wiadomość, bowiem 

wspomniana trójka w dużej mie-
rze stanowiła o jakości gry ty-
skiego teamu. Wszyscy podpisali 
umowy do 30 kwietnia przyszłego 
roku. Na razie trenują indywidual-
nie, a zajęcia z drużyną rozpoczną 
na przełomie lipca i sierpnia.

– Christian Mroczkowski miał 
propozycje z innych europejskich 
klubów, ale w końcu wybrał na-
szą ofertę – powiedział Krzysz-
tof Woźniak, prezes spółki Tyski 
Sport. – Jesteśmy bardzo zadowo-
leni, bo to zawodnik, który wniósł 
bardzo dużo jakości do polskiej ligi. 
Michael i Alex, to z kolei hokeiści 
o uznanej renomie w Polsce i po-
twierdzają to w każdym sezonie.

Przypomnimy, iż 26-let-
ni Mroczkowski był najlepiej 
punktującym zawodnikiem 
PHL w ubiegłym sezonie – w 50 
spotkaniach zdobył 28 bramek 
i zanotował 35 asyst. Na dru-
gim miejscu rankingu był Mi-
chael Cichy – 26 goli i 36 asyst, 

a Szczechura – na 6. – 17 bra-
mek i 37 asyst.

W ostatnim czasie klub zakon-
traktował także dwóch nowych 
graczy – Jasona Seeda i Szymo-
na Marca.

28-letni Jason Seed podpisał 
kontrakt do końca kwietnia przy-
szłego roku. Jego pojawienie się 
w ekipie mistrzów Polski oznacza 
poważne wzmocnienie defensywy. 
– Naszym celem było znalezienie 
silnego i pewnego obrońcy – dodał 
Krzysztof Woźniak. – To zawod-
nik o bardzo dobrych warunkach 
fizycznych, który w poprzednim 
sezonie sprawdził się w Podha-
lu Nowy Targ. Jason jest nie tyl-
ko mocnym punktem zespołu 
w obronie, ale potrafi również re-
gularnie punktować. W tej chwili 
mamy już w kadrze ośmiu obroń-
ców i temat formacji defensywnej 
jest w zasadzie zamknięty.

Jason Seed urodził się w Ot-
tawie, ale posiada również oby-

watelstwo włoskie. Grał w kilku 
kanadyjskich klubach, a przed 
trzema laty przyjechał do Europy 
i występował w barwach Brian-
con (Francja). Ostatni sezon spę-
dził w Podhalu Nowy Targ – w 48 
spotkaniach zdobył 4 bramki i za-
notował 18 asyst.

Także do końca kwietnia 
2021 r. podpisał kontrakt 29-
letni Szymon Marzec. W sezo-
nie 2019/2020 bronił barw Lo-
tosu Gdańsk: 52 mecze, 16 goli, 
17 asyst, a wcześniej był zawod-
nikiem SMS Sosnowiec, Orlika 
Opole i JKH GKS Jastrzębie.

Po powrocie z urlopów, w po-
łowie lipca hokeiści rozpoczną 
drugą część przygotowań, tym 
razem już na lodzie. Zaplano-
wanych jest kilka meczów kon-
trolnych, m.in. z GKS Katowice, 
Unią Oświęcim, Zagłębiem Sos-
nowiec oraz start w Memoriale 
Zabojnika w słowackim Zvole-
niu. ●

g jak gruth w elicie
11 maJa 2006 rOku – PODeJrZeWam, 
że tę Datę WyBitNy hOkeista 
i treNer heNryk gruth ZaPamięta 
DO kOńca życia. tegO DNia ZOstał 
BOWiem cZłONkiem galerii słaWy 
mięDZyNarODOWeJ feDeracJi hOkeJa 
Na lODZie (iihf).

Galeria Sławy IIhF została powołana w 1997 
roku i ma upamiętniać zasłużone osobistości tej 
dyscypliny sportu. Do tego grona nominowani 
są wybitni zawodnicy, sędziowie oraz trenerzy 
i działacze. trafiają tam również laureaci nagrody 
im. richarda „bibi” torrianiego, czyli docenione 
za swoją karierę osoby z krajów mniej znaczą-
cych w hokeju, np. bułgarii, holandii, Danii czy 
Węgier. od razu rozwieję wątpliwości – henryk 
Gruth nie dostał się do Galerii Sławy z tego aku-
rat klucza…

W Galerii Sławy IIhF (jej siedziba znajduje się 
w kanadyjskim toronto) znajduje się już ponad 
230 osobistości hokeja, w tym tak znanych, jak: 
rosjanie Władysław tretiak i Wiaczesław Feti-
sow, Czesi jan holecek i jirzi holik, Kanadyj-
czycy Wayne Gretzky i Mario Lemieux, Słowak 
peter Stastny, Szwed boerje Salming czy Fin 
jari Kurri. W tym zacnym gronie polskie korze-

nie, obok Grutha, ma też urodzony w Katowi-
cach wybitny niemiecki sędzia hokejowy josef 
Kompalla.

Gruth, były gracz i trener tyskich klubów, 
292-krotny reprezentant kraju i uczestnik czte-
rech igrzysk olimpijskich, odebrał wyróżnienie 
podczas mistrzostw świata elity w 2006 roku 
w rydze. obok polaka uhonorowani zostali 
wówczas inni znani gracze – napastnik repre-
zentacji ZSrr Władimir pietrow, juhani Wahl-
sten (Finlandia) i Kent Nilsson (Szwecja), a także 
anatolij Chorozow, wieloletni prezydent ukra-

ińskiej federacji hokejowej i japończyk Schoi-
chi tomita, prominentny działacz IIhF.

Dla polaka nagroda była tym cenniejsza, 
że przecież jeszcze w pierwszej połowie lat 90., 
pod koniec swojej sportowej kariery, zamiast 
skupić się na grze i treningach, musiał w ty-
chach walczyć o przetrwanie klubu i hokeja. 
Do Grutha z wiadomością o nominowaniu go 
do tak znaczącego grona osobiście zadzwonił 
pół roku wcześniej prezydent IIhF Szwajcar 
rene Fasel. polak pracował wówczas w klubie 
z Zurychu i do dziś podkreśla, jak wiele presti-

żu dodała mu ta nagroda. W Szwajcarii hokej 
stoi na bardzo wysokim poziomie, jest sportem 
bardzo popularnym i cenionym. tak wyróżnio-
ny rodak automatycznie wspiął się w tamtej-
szej hokejowej hierarchii o kilka stopni. jest 
dla mnie niepojęte, że z ogromnej wiedzy i do-
świadczenia Grutha tak naprawdę nigdy nie 
skorzystał (nie chciał skorzystać?) polski hokej. 
a szanse na to są minimalne, bo – po 21-letniej 
pracy trenerskiej w Szwajcarii- Gruth przeszedł 
właśnie na emeryturę.
piotr zawadzki, tyska galeria sportu ●

alfabet tgs

Henryk Gruth w tyskich barwach. W tym budynku w Toronto znajduje się Galeria Sławy IIHF.

powrót snajperów
gks przedŁuŻyŁ kontrakty Z MIChaeLeM CIChyM, ChrIStIaNeM MroCZKoWSKIM I aLexaNDreM SZCZeChurą. 
NoWyMI ZaWoDNIKaMI Są jaSoN SeeD I SZyMoN MarZeC.

Trzech muszkieterów GKS: Michael Cichy, Christian Mroczkowski i Alex Szczechura.

Miejski ośrodek sportu i rekreacji zaprasza

na rowery 
i czwórBój

przemysław wrona nadal będzie reprezentował barwy 
koszykarskiego GKS tychy. 
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Kalendarz Samochodowych 
Mistrzostw Tychów wyraźnie 
przyspiesza – 14 czerwca kie-
rowcy wrócili do rywalizacji, 
a już 23 czerwca działacze Au-
tomobilklubu Ziemi Tyskiej ot-
worzą listę zgłoszeń do kolejnej 
rundy.

Trzecia runda SMT 2020 ro-
zegrana zostanie 5 lipca, oczy-
wiście na torze Fiat Chrysler 

Automobiles. Jak poinformowa-
li organizatorzy, nadal obowią-
zywać będą ograniczenia w licz-
bie uczestników i podobnie jak 
poprzednio załogi podzielone 
zostaną na dwie grupy. Otwarcie 
listy zgłoszeń nastąpi 23 czerw-
ca o godzinie 17 i zapewne licz-
ba chętnych ponownie będzie 
przewyższać dozwolony limit 
uczestników. Dodajmy, iż do-

kumenty potrzebne do zgło-
szenia można znaleźć na stro-
nie AZT.

Jeszcze nie wiadomo, czy moż-
liwy będzie udział kibiców, bo-
wiem decyzja uzależniona jest 
od uregulowań prawnych, zwią-
zanych z epidemią. Kolejne run-
dy zaplanowane są co miesiąc:  
IV – 9.08, V – 6.09, VI – 4.10, VII. 
8.11, VIII – 6.12. ls ●

prowadzona przez 
krzysztofa paŁkę 
siatkarska druŻyna 
„czwórek” MosM tychy 
zdobyŁa srebrny 
Medal Mistrzostw 
wojewódzkich pucharu 
kinder joy of Moving. 
tyM saMyM tyszanie 
awansowali na szczebel 
ogólnopolski 
Mistrzostw 
w Mini siatkówce, 
organizowanych przez 
polski związek piŁki 
siatkowej.

Rozegrany w Jaworznie finał wo-
jewódzki był jedną z pierwszych 
imprez w sporcie młodzieżowym 
po zdjęciu części obostrzeń zwią-
zanych w epidemią.

Właśnie w związku z wprowa-
dzonymi obostrzeniami, rozgryw-
ki zostały przerwane w marcu i nie 

odbyły się kolejne etapy rywaliza-
cji. Najlepsze zespoły zaproszono 
teraz do turnieju finałowego i za-
wody „czwórek” chłopców odbyły 
się w miniony weekend. Uczest-
ników podzielono na dwie gru-
py i w pierwszym etapie siatkarze 
MOSM wygrali wszystkie mecze, 
pokonując kolejno: Tytana Ostro-
wy 2:0, Włókniarza Bielsko-Biała 
2:1 i AZS Częstochowa 2:1. Tysza-
nie zajęli pierwsze miejsce w gru-
pie, a ich półfinałowym rywalem 
była drużyna, która zajęła drugie 
miejsce w drugiej grupie elimina-
cyjnej – MKS Będzin. I tym ra-
zem tyszanie wygrali 2:1.

W finale MOSM ponownie 
zmierzył się z drużyną z Bielska
–Białej i było blisko… Po wy-
graniu dwóch pierwszych setów 
przez obie drużyny, grano tie-bre-
ak i rywale wygrali na przewagi.

– Było to bardzo emocjonują-
ce i wyrównane spotkanie – po-

wiedział trener Krzysztof Pałka. 
– Rzeczywiście – dużo nie bra-
kowało, w tie-breaku prowadzili-
śmy, ale ostatecznie przegraliśmy 
na przewagi 11:13. Trzy miesiące 
przerwy dały o sobie znać. Wzno-
wiliśmy zajęcia na Orliku, potem 
przez jakiś czas w miejskiej hali, 
ale to wszystko za mało. W wa-
kacje planujemy wyjazd na obóz, 
gdzie będziemy się starać dogonić 
stracony czas.

MOSM Tychy zagrał w skła-
dzie: Michał Bernacki, Paweł Gę-
borys, Franciszek Furtok, Andrzej 
Kocot, Oliwier Bator i Paweł Ma-
tuszewski.

Jeśli chodzi o drużyny dziew-
cząt, to „dwójki” i „trójki” uczest-
niczyć będą w turniejach fina-
łowych 24 i 25.06 w Halembie, 
a „czwórki” – 23.06 w Zawierciu.

Finały ogólnopolskie Pucharu 
Kinder Joy of moving zaplanowa-
no na sierpień. ls ●

z kibicami, czy bez?

kierowcy znów na torze

awans siatkarskiej „4”
siatkarze MosM tychy ZaGrają W oGóLNopoLSKICh MINI MIStrZoStWaCh  puCharu 
KINDer joy oF MovING.

Finaliści mistrzostw Śląska. Z prawej drużyna MOSM Tychy.

ar
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na piŁkarskiej Mapie 
tychów pojawiŁ 
się nowy klub – 
tysovia. zaŁoŻony 
przez youtubera 
dawida wojtczaka 
dziaŁa co prawda 
od jesieni, ale forMalnie 
do rozgrywek w klasie 
b przystąpi w sezonie 
2020/2021.

W sobotę, 27.06 drużyna za-
gra pierwszy sparing z OKS 
Zet Tychy (godz. 17) i będzie 
to dla beniaminka trudna próba, 
bo po awansie do ligi okręgowej, 
piłkarze Zetki będą się chcieli po-
kazać z jak najlepszej strony.

Tysovia zaczyna od kla-
sy B, więc czekają nas pierwsze 
od dawna B-klasowe derby Ty-
chów i z oczywistych względów 
– historyczne: Tysovia – Czu-
łowianka. W ogóle rywalizacja 
w klasie B zapowiada się bar-
dzo ciekawie, bo pojawi się kilka 

nowych drużyn, jak Niepokorni 
Orzesze, Gol Bieruń, GTS II Boj-
szowy, czy Fortuna Wyry, która 
jeszcze nie tak dawno występo-
wała w lidze okręgowej.

I właśnie w okręgówce pierw-
sze sparingi zaliczyli piłkarze 
Ogrodnika Cielmice: przegrali 0:1 
z MKS Lędziny, zremisowali 2:2 
z Górnikiem Mysłowice i w sobo-
tę wygrali 3:0 z Unią Bieruń Stary 
– beniaminkiem klasy A. W me-
czu tym bramki zdobyli Chrząś-
cik, Bojarski i Gajewski.

Ogrodnik: Gąsior – Szojda, 
Michalak, Pawłowicz – Grzybek, 
Koczy, Chrząścik, Gurbisz – Kli-
mas, Bojarski, Kołodziejczyk.

Zagrał jeszcze Gajewski, wcho-
dząc na zmianę i to była cała ka-
dra drużyny, bo kilku zawodni-
ków nie mogło zagrać z przyczyn 
osobistych. Podopieczni Grze-
gorza Chrząścika trenują trzy 
razy w tygodniu. Nowym za-
wodnikiem jest Daniel Gurbisz 
ze Spójni Landek, szykują się 

kolejne zmiany, jednak rozmo-
wy trwają.

Ogrodnikowi dojdzie teraz 
rywal z Tychów, bo do okrę-
gówki awansowała ekipa OKS 
Zet. Na razie w Zetce zmian ka-
drowych nie notujemy, druży-
na spotyka się dwa razy w tygo-
dniu i do tej pory nie rozgrywała 
jeszcze sparingu, bo zaplanowa-
ny mecz z Golem Bieruń się nie 
odbył z powodu fatalnego stanu 
boiska w Bieruniu. Ale… 26.06 
Zetka zmierzy się z rezerwą Ty-
chów, a w sobotę wspomniany 
mecz z Tysovią.

A-klasowe JUWe Jaroszowi-
ce zaczęło sparingowe potyczki 
od porażki z rywalem zza mie-
dzy – Czułowianką 3:5. W so-
botę zespół Dawida Frąckowia-
ka pokonał 6:3 beniaminka ligi 
okręgowej Pioniera Pisarzowi-
ce – dwukrotnie do bramki tra-
fił Drabik, a po jednym golu za-
liczyli: Frąckowiak, Cibor, Puto 
i Roszak. ls ●

Epidemia wywróciła do góry 
nogami sportowe kalendarze 
i życie wielu ludzi związanych 
ze sportem, zarówno wyczyno-
wym, jak i amatorskim. Staty-
styki dotyczące zachorowań, 
zwłaszcza w naszym regionie 
nadal są fatalne, dlatego wiele 
imprez jest odwoływanych, inne 
przesuwane na jesień, ale trud-
no powiedzieć, czy w wówczas 
się odbędą. Kilka dni temu po-
informowano o odwołaniu naj-
większej tyskiej imprezy maso-
wej – Tyskiego Półmaratonu, 
który 6 września miał być ro-
zegrany po raz dziewiąty.

W komunikacie Stowarzysze-
nia Promocji Lekkiej Atletyki – or-
ganizatora Tyskiego Półmaratonu, 
czytamy: „W trosce o zdrowie i ży-
cie biegaczy, wolontariuszy, współ-
pracowników i kibiców, z uwa-
gi na panujące dalej obostrzenia 
w związku z epidemią COVID-19, 
podjęliśmy trudną decyzję o od-
wołaniu IX Tyskiego Półmaratonu 
w planowanym terminie.

Czekaliśmy do końca – cały 
czas śledziliśmy sytuację i ana-
lizowaliśmy fakty, jednak sytua-
cja mimo kilku zmian nie uległa 
znaczącej poprawie a obostrze-
nia i zakazy nadal istniejące nie 

pozwalają na przeprowadzenie 
tak dużego biegu w satysfakcjo-
nującej wszystkich formie. Do-
datkowo sytuacja cały czas jest 
niepewna, mówi się o powrocie 
do niektórych restrykcji a w na-
szym regionie jest zdiagnozowa-
nych najwięcej przypadków zara-
żeń koronoawirusem. My przez 
ostatnie miesiące wstrzymali-
śmy się z działaniami, nie będąc 
pewnymi sytuacji, a taki bieg or-
ganizuje się przez cały rok. Nasi 
partnerzy biznesowi także ucier-
pieli finansowo w ostatnim okre-
sie i nie byliby w stanie dołączyć 
do naszego wydarzenia a bez 

nich praktycznie jest ono nie-
możliwe. Nad IX Tyskim Półma-
ratonem pracowaliśmy od 2019 
roku – wszystko szło wybornie 
– listy szybko się zapełniały, ko-
szulki cieszyły się powodzeniem 
a Wy dawaliście nam mega ener-
gię do działania. Tym bardziej 

jest nam trudno i smutno, ale 
jest też zbyt dużo znaków zapy-
tania co do przyszłości”.

Jeśli chodzi o osoby, które już 
się zapisały na półmaraton, to or-
ganizatorzy zaproponowali dwa 
rozwiązania: przeniesienie zapi-
su i opłaty startowej na IX Tyski 

Półmaraton 5 września 2021 rok 
lub zwrot całości opłaty starto-
wej na konto. Wkrótce zapisani 
uczestnicy, którzy opłacili starto-
we, otrzymają na adres mailowy 
informację o dalszej procedurze 
i sposobie poinformowania nas 
o swojej decyzji. ls ●

tysovia rusZa do boju!
druŻyny niŻszych klas roZeGrały pIerWSZe SparINGI.

odwołano największą imprezę masową w mieście

półmaraton za… rok Le
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Nie odbył się sobotni, pierwszy 
w tym roku turniej siatkówki pla-
żowej o Grand Prix Tychów, ale 
na szczęście (!) nie na skutek wi-
rusowych problemów, ale po pro-
stu z uwagi na pogodę. Rano 
padało, piasek był mokry, było 
chłodno i nieprzyjemnie, a w ta-
kich warunkach trudno rywali-
zować w tej dyscyplinie.

Z tych powodów zmieniono 
termin rozegrania dwóch pierw-
szych turniejów: 27.06 odbędą się 
pierwsze zawody, 28.06 – dru-
gie. W niedzielę pogoda też nie 
rozpieszczała, ale postanowiono 
przeprowadzić Otwarte Mistrzo-
stwa Śląska. Tradycyjnie impreza 
odbyła się na boiskach plażowych 
przy ul. Brzozowej, a organizato-
rami byli Tyski Klub Siatkarski 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji. Zawody prowadził sędzia 
główny Śląskiego Związku Piłki 
Siatkowej, Piotr Kapa.

Do turnieju zgłosiło się 29 par, 
w tym byli obecni zawodnicy TKS 
Tychy, m.in. Przemysław Gepfert, 
Marcin Kapuśniak, Jacek Pić i Ja-
kub Chudyba. W sumie rozegra-
no 56 spotkań (grano jeden set 
do 21 z przewagą o 2 punkty).

W spotkaniu o trzecie miejsce 
para Sebastian Mrówczyński (Ja-
strzębie Zdrój) – Grzegorz Pająk 
(Czechowice Dziedzice) poko-
nała parę Maciej Madej (Jastrzę-
bie Zdrój) – Mateusz Łysikowski 
(Skoczów) 21:16. Natomiast w fi-

nale zmierzyli się Stanisław Waw-
rzyńczyk (Rumia) i Marcin Ka-
puśniak (Myszków) z Adrianem 
Wiewiórą i Krzysztofem Błachu-
tem (Ligota k/Czechowic-Dzie-
dzic). Wygrali ci pierwsi 21:19. 
ls ●

nie rozegrano gp tychów, ale były mistrzostwa Śląska

deszczowa plażówka

W niedzielę, 21.06 grano o punkty mistrzostw Śląska, 
natomiast Grand Prix Tychów  startuje 27 i 28.06.
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rak 21.vi-22.vii
Nadchodzące dni będą wyjątkowo pomyślne. 
Fortuna Ci sprzyja, możesz spodziewać się 
wygranej na każdej płaszczyźnie życia.

lew 23.vii-22.viii
Wszystko potoczy się zgodnie z planem. Czeka 
Cię sukces w sferze zawodowej. Skontaktuj się 
z bykiem.

panna 23.viii-22.iX
Ciekawy i intensywny tydzień przyniesie Ci wiele 
radości. Nic nie zepsuje Ci humoru, gwiazdy 
zadbają o twoje dobre samopoczucie.

waga 23.iX-23.X
Na horyzoncie kłopoty, uważaj na siebie i bądź 
czujny. jeżeli zachowasz ostrożność, ominie Cię 
niebezpieczeństwo.

skorpion 24.X-21.Xi
Księżyc obdarzy Cię magiczną aurą, która 
zrewolucjonizuje twoje życie. Inaczej spojrzysz 
na wiele spraw, nabierzesz dystansu do innych.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Zacznij inwestować w siebie. to dobry czas 
na podjęcie decyzji, która może odmienić twoje 
życie. uważaj na Skorpiona.

kozioroŻec 22.Xii-19.i
Gwiazdy będą wspierać twoje decyzje. Coś, co Cię 
ostatnio przerażało, teraz okaże się zupełnie 
nieistotne.

wodnik 20.i-18.ii
Ktoś z przeszłości nie pozwoli Ci zapomnieć 
o sobie. pod koniec tygodnia zaplanuj wyjazd 
z bliską Ci osobą.

ryby 19.ii-20.iii
jeżeli nie zmienisz swoich poglądów, ktoś 
wykorzysta to przeciwko tobie. popatrz na świat 
z innej perspektywy.

baran 21.iii-20.iv
Na horyzoncie przypływ gotówki. Możliwe, 
ze ktoś zaproponuje Ci dodatkową pracę. 
Skorzystaj z okazji.

byk 21.iv-21.v
przestań myśleć tylko o sobie. twoi bliscy 
potrzebują twojego wsparcia i rozmowy. Nie 
odkładaj niczego na później.

bliźnięta 22.v-20.vi
Dobry czas na miłość. romans wisi w powietrzu. 
Nie opędzisz się od adoratorów.
 Wróżka aDrasteJa tel. 692 893 871

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 656:  
ZielONe tychy.

polloCk? a kto to do #$&% jest?

arcydzieło z lumpeksu
Teri długo buszowała wśród wie-
szaków, ale pech chciał, że ża-
den ciuszek nie wpadł jej w oko. 
Nic. Aby nie odejść z pustymi 
rękami, zdecydowała się wydać 
całe 5 dolarów na dość ciekawy 
obraz. Taką wielokolorową plą-
taninę esów-floresów. Kupiła go, 
oczywiście zupełnie nieświado-
ma tego, co kupuje. Wróciła 
do domu, a obraz z lumpeksu 
zawisnął na ścianie w salonie. 
Wisiał i wisiał, aż tu przy jakiejś 
okazji jeden znajomy – notabe-
ne nauczyciel plastyki – zasuge-
rował, że: „Hm… to może być 
Pollock”. A że Teri była osobą 
serdeczną acz dość prostolinij-
ną, odpowiedziała we właściwym 
dla siebie stylu: „Pollock, a kto 
to d o#$&% jest?”. Do tego mo-
mentu kobieta nie miała pojęcia 
o prawdziwej wartości obrazu, 
ale jak tylko zrozumiała, że być 
może stała się posiadaczką ar-
cydzieła, zaczęła starać się o to, 
by dowieść jego autentyczności. 
Batalia trwała latami.

przekleństwo na tytuł
Teri szybko stała się ulubieni-
cą mediów. Jej historia miała 
wszystko to, co kwalifikowało 

ją na temat z pierwszych stron 
gazet. Arcydzieło warte miliony, 
filigranowa kobietka o charak-
terze torpedy, która w dodatku 
była kierowcą TIR-ów i wal-
ka o prawdę, przypominająca 
zmagania Dawida z Goliatem. 
Tak oto w 2006 roku powstał 
film dokumentalny, którego ty-
tuł został zapożyczony od przy-
toczonych powyżej pierwszych 
słów, jakich Teri użyła na wieść, 
że w jej salonie zawisnął Pollock. 
A kto to do #$&% jest?

pollock czy nie pollock?
Jackson Pollock był amerykań-
skim ekspresjonistą abstrakcyj-
nym. I choć ta nazwa pewnie 
niewiele mówi, to jestem prze-
konana, że każdy przynajmniej 
raz w życiu widział jego obraz 
– choćby bezwiednie. Otóż Pol-
lock zasłynął ze stylu „action pa-
inting”, który polegał na swobod-
nym chlapaniu farbą na płótno. 
Wbrew pozorom, nie było to ła-
twe zadanie, a artysta opanował 
tę technikę do perfekcji. Mówio-
no nawet, że rzucał farbą z precy-
zją, z jaką kowboj rzuca lassem. 
Czy to możliwe, że obraz stwo-
rzony przez tego mistrza, trafił 
do sklepu z używaną odzieżą?

Ekspert w dziedzinie medycy-
ny sądowej Paul Biro stwierdził, 
że tak. Porównał on ze sobą dwa 
obrazy – ten od Teri Horton oraz 
oryginalnego Pollocka „No 5” 
z 1948 roku. Oba były do siebie 
dość podobne już na pierwszy 
rzut oka, a dzięki dokładnej ana-
lizie z wykorzystaniem technik 
kryminalistycznych, Biro ustalił, 
że obraz Horton jest dziełem mi-
strza. A skoro tak, to Teri posta-
nowiła go sprzedać, ale jak sama 
powiedziała, za „uczciwą cenę”.

uczciwa cena
Odkrycia naukowe Biro nie były 
wystarczające, aby przekonać 
znawców sztuki lub Międzynaro-
dową Fundację Badań Artystycz-
nych, że obraz był autentyczny. 
Jedną z przeszkód był fakt, że zo-
stał zakupiony w sklepie z uży-
waną odzieżą, był niepodpisa-
ny i nie zawierał żadnej historii. 
Taki obraz znikąd. To jednak nie 
przeszkadzało zamożnym ko-
lekcjonerom dzieł sztuki. Jeden 
z nich zaproponował w zamian 2 
miliony dolarów, ale Teri odrzu-
ciła tę ofertę. Kolejna propozy-
cja wpłynęła od miłośnika sztuki 
z Arabii Saudyjskiej i opiewała 
na 9 milionów dolarów. Teri od-

mówiła. Wszak dzieło, wycenio-
no na, bagatela, co najmniej 50 
milionów dolarów, a nie na ja-
kieś marne 9. Cóż jednak zna-
czą pieniądze, kiedy spór tak na-
prawdę toczył się o coś zupełnie 
innego…

nie, bo nie
Teri nie zależało na pieniądzach. 
Chciała dowieść, że to jest Pollock. 
Chciała prawdy. I temu docieka-
niu poświęciła całe swoje życie. 
Próbowała wszystkiego. Spotyka-
ła się z ludźmi, którzy mogli być 
zainteresowani potwierdzeniem 
autentyczności dzieła, zabiega-
ła o ponowienie testów. Ją samą 
nie było na nie stać. Udała się 
do Nowego Jorku do Między-

narodowej Fundacji Badań nad 
Sztuką oraz do muzeum, jakie 
powstało w domu i pracowni 
Pollocka i jego żony Lee Kras-
ner. Rozmawiała z dyrektorem 
muzeum w sprawie ponownego 
przeprowadzenia kryminalisty-
ki, ale badań odmówiono. Rów-
nież fundacja odrzuciła prośbę 
o ponowne rozpatrzenie uwie-
rzytelnienia. Takie „nie, bo nie”. 
Ale Helen Harrison, dyrektor 
Domu Pollock-Krasner, stanow-
czo zaprzeczała, jakoby Teri i jej 
syn poprosili o kolejne badania 
kryminalistyczne. Podobnie jak 
i Sharon Flescher, dyrektor wyko-
nawczy Międzynarodowej Funda-
cji Badań nad Sztuką. Ale działo 
się to już po śmierci Teri…

nie waż się go rozdawać!
Wojownicza Teri Horton nie do-
czekała się potwierdzenia auten-
tyczności obrazu. Umarła 8 lipca 
2019 roku w wieku 86 lat. Nigdy 
nie sprzedała obrazu. „Mama 
wierzyła, że   jest on wart 50 mi-
lionów dolarów”, mówił Bill Page, 
syn Teri. „Jestem realistą i myślę, 
że bliżej mu od 10, no! góra do 15 
milionów dolarów. Ma wartość, 
ponieważ należał do Teri Hor-
ton. Dzięki niej stał się tematem 
filmu znanego na całym świe-
cie i pokazywany jest studen-
tom na zajęciach plastycznych”. 
Na łożu śmierci Teri powiedziała 
do syna: „Sprzedaj ten przeklęty 
obraz, ale nie waż się go rozda-
wać”. agnieszka kijas ●

dawno temu w sztuce (203)

Teri Horton wierzyła, że obraz, który kupiła za 5 dolarów w sklepie z używaną odzieżą 
w 1992 roku, to oryginalny Jackson Pollock wart miliony dolarów.  

teri horton doskonale znali wszyscy sąsiedzi w okolicy – jeśli nie z iMienia 
i nazwiska, to choć z widzenia. byŁa drobnej postury, zawsze nosiŁa bŁękitne 
dŻinsy, starannie uŁoŻone wŁosy i nienaganny MakijaŻ. pewnego dnia 
ta filigranowa kobietka, która – co ciekawe – byŁa zawodowyM kierowcą 
cięŻarówek, wybraŁa się na zakupy do pobliskiego luMpeksu. i akurat trafiŁa 
na wyprzedaŻ.
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