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ttBS buduje
Ruszyła budowa bloków mieszkalnych przy zbiegu  
al. Bielskiej i al. Jana Pawła II.

Fotografie z izolacji
Tyskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza na pokaz 
zdjęć, wykonanych po wybuchu epidemii.

porażka w meczu na wodzie
Piłkarze GKS Tychy w anormalnych warunkach 
pogodowych przegrali z Puszczą 0:1.4 10 16

BezpŁatny 
tySki 
tygodnik
MiejSki
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w tyskiej mediatece zorganizowano spotkanie z udziałem m.in. prezydentów gdańska, wrocławia i sopotu.

trzy dekady samorządu

reklama

strona 3
Tyszanie wybrali 
Trzaskowskiego
Z opublikowanych w poniedzia-
łek przez Państwową Komisję 
Wyborczą danych z 66 komisji 
obwodowych w Tychach wyni-
ka, że większość tyszan oddała 
swój głos na Rafała Trzaskow-
skiego, który otrzymał poparcie 
54,35 proc.

Jego rywal Andrzej Duda 
zdobył 45,65% głosów miesz-
kańców Tychów. Frekwen-
cja wyniosła 70,33%, co jest 
jeszcze lepszym wynikiem 
niż rekord z pierwszej tury 
(68,57 proc.).

Głosowanie w Tychach, jeśli 
nie liczyć naruszeń ciszy wybor-
czej, przebiegło bez zakłóceń.
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reklama

◆ tyscy POlicjaNci ZatrZy-
mali mężcZyZNę, podejrzane-
go o zabójstwo. Doszło do niego 
1 lipca na ul. Harcerskiej, gdzie 
25-latek zaatakował 53-letniego 
tyszanina. Nieprzytomny męż-
czyzna został przetransporto-
wany do szpitala, ale niestety 
po kilku dniach zmarł. 25-letni 
mieszkaniec Tychów został za-
trzymany przez funkcjonariuszy 
KMP w Tychach. Przedstawiono 
mu zarzut zabójstwa i na wniosek 
śledczych oraz prokuratora, sąd 
tymczasowo aresztował podejrza-
nego na trzy miesiące. Za zabój-
stwo grozi mu kara dożywotnie-
go więzienia. Według wstępnych 
ustaleń, powodem agresji mło-
dzieńca było zwrócenie mu uwagi 
na brak maseczki w sklepie.

◆ 10.07 Na chODNiku PO-
mięDZy BuDyNkami WielO-
rODZiNNymi PrZy ul. armii 
krajOWej i OrZesZkOWej 
DOsZłO DO POtrąceNiu 
PiesZegO. Jak informuje por-
tal www.112tychy.pl, zdaniem 
kierującego samochodem oso-
bowym mężczyzny podczas wy-
konywania manewru cofania wi-
dział on ok. 70-letniego pieszego, 
który przemieszczał się obok jego 
pojazdu. W pewnej chwili męż-
czyzna znikł mu z pola widzenia 
i wówczas doszło do potrącenia. 

Pieszy z urazem nogi został prze-
transportowany do szpitala.

◆ W ciągu jeDNegO DNia, 
9.07 DOsZłO DO DWóch 
ZDarZeń Z uDZiałem rOWe-
rZystóW. Około godziny 8.30 
na przejściu dla pieszych przy al. 
Niepodległości (w kierunku ul. 
Grota Roweckiego) w momencie, 
gdy ok. 80-letni rowerzysta opusz-
czał przejście dla pieszych, 40-letni 
kierowca audi uderzył w tylne koło 
jego roweru. Rowerzysta z obra-
żeniami ciała został przewieziony 
do szpitala. Policjanci KMP Tychy 
prowadzą dalsze postępowanie 
w sprawie tego zdarzenia. Nato-
miast ok. godz. 18.10 na oznako-
wanym przejściu dla pieszych przy 
ul. Begonii, kierująca fiatem potrą-
ciła rowerzystę. Z ustaleń policji 
wynika, że 13-letni chłopiec jadą-
cy rowerem wjechał na oznako-
wane przejście dla pieszych i ude-
rzył w osobowego fiata, którego 
nie zauważył. W wyniku zderzenia 
chłopiec z obrażeniami ciała został 
przewieziony do szpitala w Kato-
wicach-Ligocie na dokładne ba-
dania. Kierująca fiatem 39-letnia 
kobieta była trzeźwa.

◆ Na WiaDukcie PrZy skrZy-
żOWaNiu Dk-1 Z al. NiePOD-
ległOści (w kierunku Pszczyny) 
doszło 8.07, ok. godz. 14.30 do zde-

rzenia tira z osobową skodą. Oso-
by podróżujące skodą trafiły pod 
opiekę ratowników medycznych, 
ale na szczęście nie doznały poważ-
niejszych obrażeń. Ze wstępnych 
ustaleń pracujących na miejscu po-
licjantów wynika, że kierowca cię-
żarówki nie zachował ostrożności 
przy zmianie pasa ruchu.

◆ 6.07 Na skrZyżOWaNiu 
ul. hlONDa Z Braterską, 
w bok włączającej się do ruchu 
z ul. Braterskiej dacii uderzyło 
audi, jadące ul. Hlonda. Uczest-
nicy zdarzenia trafili pod opie-
kę ratowników medycznych. 
Na szczęście nie doznali oni po-
ważniejszych obrażeń.

◆ tyscy POlicjaNci Za-
trZymali DO kONtrOli 
na ul. Sienkiewicza 32-letniego 
mężczyznę, który przewoził sa-
mochodem nielegalne papierosy. 
Znaleźli je także w jego mieszka-
niu. Łącznie przejęli niemal 15 
tys. sztuk papierosów oraz pra-
wie 13 kg tytoniu bez polskich 
znaków akcyzy. Czarnorynkowa 
wartość kontrabandy, to około 26 
tys. zł. Za to przestępstwo kodeks 
karny skarbowy przewiduje karę 
do 3 lat więzienia.

◆ DWa auta ZDerZyły się 
10.07 Na Dk-1 w rejonie wjazdu 

na trasę S1. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, iż ford uderzył w tył opla. 
Uczestnicy zdarzenia trafili pod 
opiekę ratowników medycznych.

◆ 11.07 NieZNaNy sPraWca 
Na ParkiNgu przy ul. Konfe-
deratów Barskich zarysował po-
włokę lakierniczą kilku elemen-
tów karoserii opla astry, uszkodził 
lampę oraz złamał tylną wycie-
raczkę i antenę CB. Szkody osza-
cowano na 15 tys. zł.

◆ NieZNaNy sPraWca, PO-
Dając się PrZeZ telefON 
Za fuNkcjONariusZa cBś, 
wyłudził dane do kont banko-
wych 78-letniego tyszanina. Do-
konał potem czterech przelewów 
na łączną kwotę 60.000 zł.

◆ POlicja NOtuje cOraZ 
Więcej PrZyPaDkóW kra-
DZieży... kataliZatOróW 
samOchODOWych. Kolej-
ne dwa zanotowano w ostatnich 
dniach, a oba dotyczyły bmw. 
Pierwszego, o wartości 1.200 zł 
skradziono z auta zaparkowane-
go przy al. Piłsudskiego, drugiego 

o wartości 800 zł z parkingu przy 
al. Bielskiej.

◆ 6.07 W sklePie PrZy ul. 
grOta rOWeckiegO NieZNa-
Ni sPraWcy skraDli arty-
kuły sPOżyWcZe i przemysło-
we o łącznej wartości 801 zł.

◆  NieZNaNy sPraWc a 
Na ParkiNgu PrZy ul. żWa-
kOWskiej ZNisZcZył reNau-
lta mastera poprzez liczne 
wgniecenia na klapie bagażnika 
oraz uszkodzony reflektor. War-
tość start oszacowano na kwotę 
około 15 tys. zł. lS
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Czarnorynkowa wartość kontrabandy, to około 26 tys. zł.

Z ustaleń policji wynika, że 13-letni chłopiec jadący rowerem wjechał 
na oznakowane przejście dla pieszych na ul. Begonii

Do groźnego zderzenia doszło na wiadukcie przy 
skrzyżowaniu DK1 z al. Niepodległości.
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To było bardzo dobre spotkanie! Między innymi 
dlatego, że prezydent andrzej Dziuba do Me-
diateki zaprosił jednych z najlepszych samorzą-
dowców w Polsce, którzy na swoich kontach mają 
niezaprzeczalne sukcesy, którzy odmienili swoje 
miasta i którzy wiedzą, o co w tym całym samo-
rządzie chodzi. I potrafią, poza wszystkim, mówić 
ciekawie, ze swadą i dowcipnie.

Z wielką satysfakcją słuchało się opowieści 
o trudnych początkach samorządu, o tym jak trzy 
dekady temu walczono o podstawowe cywiliza-
cyjne inwestycje infrastrukturalne i o tym, że warto 
było się starać, bo nasze miasta dogoniły europę, 
a w niektórych aspektach nawet ją przegoniły. „Kie-
dyś jeździliśmy zbierać doświadczenia do Niemiec 
i Francji” – mówił prezydent Sopotu, Jacek Karnow-
ski. „Teraz przyjeżdżamy po naukę do Wrocławia, 
Gdańska czy Tychów” – konstatował.

Podczas spotkania, w którym wzięli udział 
przedstawiciele bodaj wszystkich miast i gmin 

Metropolii, zauważyliśmy też tyskich radnych. 
Było ich bardzo wielu, reprezentantów prawie 
wszystkich klubów w naszej Radzie Miasta. Pra-
wie, bo nie zauważyliśmy – chyba, że starczy 
wzrok nie dojrzał – radnych klubu PiS. owszem, 
był Grzegorz Kołodziejczyk, ale on od pewnego 
czasu jest z PIS-em w nienajlepszych relacjach 
i głosuje inaczej niż reszta klubu, więc się nie 
liczy.

Szkoda, bo mogliby usłyszeć jak prezydent 
Dziuba mówił o dobrej współpracy z radnymi 
tej partii, o ich wkładzie w rozwój miasta. ale, 
niestety, usłyszeliby też gorzkie słowa polskich 
samorządowców, którzy mówili z wielką obawą 
o przyszłości samorządu, który centralne wła-
dze chcą zmarginalizować, a wręcz zniszczyć.
Patrząc, jak zmieniły się Tychy przez trzy 
ostatnie dekady wiem, że odbędzie się 
to ze szkodą dla nas wszystkich.
WOjciech WiecZOrek ●

kamil Peszat
k.peszat@twojetychy.pl

w tyM roku w caŁej 
polSce oBchodzona 
jeSt 30. rocznica 
utworzenia SaMorządu 
terytorialnego. 
z tej okazji 9 lipca 
w Mediatece odByŁa 
Się uroczyStość 
zorganizowana prze 
urząd MiaSta tychy, 
na którą zjechali Się 
Senatorowie, poSŁowie 
i SaMorządowcy 
z caŁego kraju. nieStety, 
z racji na panujący 
reżiM Sanitarny, 
liczBa MiejSc dla 
puBliczności ByŁa 
Mocno ograniczona, 
za to Można 
ByŁo tranSMiSję 
z wydarzenia oglądać 
w internecie.

Jeszcze przed oficjalnym roz-
poczęciem obchodów w holu 
Mediateki odbyło się spotkanie 
zaproszonych gości z dziennika-
rzami, w którym udział wzięli se-
nator RP i prezes Związku Miast 
Polskich Zygmunt Frankiewicz 
oraz prezydenci miast: Aleksan-
dra Dulkiewicz (Gdańsk), Jacek 
Sutryk (Wrocław) i Jacek Kar-
nowski (Sopot). Zapytaliśmy 
gospodarza uroczystości, prezy-
denta Tychów Andrzeja Dziubę 
o to, czy po dwudziestu latach 
przygody z samorządem (wszak 
prezydent w tym roku obchodzi 
swój okrągły jubileusz) czuje nie-
dosyt czy spełnienie. – Do zrobie-
nia zawsze było, jest i będzie bar-
dzo dużo, zatem trudno tu mówić 
o całkowitym spełnieniu. Kiedy 
jednak postanowiłem ubiegać się 
o posadę prezydenta miasta, Ty-
chy były postrzegane pejoratyw-
nie jako miasto-sypialnia. Przez 

dwadzieścia lat transformowali-
śmy miasto w myśl hasła „Tychy 
dobre miejsce” i teraz jest to je-
dyne większe miasto na Śląsku 
mające dodatnią migrację. Tu-
taj ludzie po prostu chcą miesz-
kać, podczas gdy w całym woje-
wództwie inne miasta mają z tym 
ogromny problem. Kompleks sy-
pialni, o którym wspomniałem, 
już dawno odszedł w zapomnie-
nie, co faktycznie przysparza nam 
wszystkim – tyskim samorządow-
com – poczucie spełnienia – po-
wiedział prezydent Tychów.

klasycznie ale i z humorem
Oficjalną część imprezy otworzył 
„Polonez” Wojciecha Kilara w wy-

konaniu Orkiestry Kameralnej 
Miasta Tychy AUKSO, której jak 
zawsze przewodziła batuta Marka 
Mosia. Maestro Moś cały koncert 
zbudował na muzyce Kilara, jak 
sam przyznał „jednego z najwy-
bitniejszych polskich kompozy-
torów” oraz… na swoim poczu-
ciu humoru, objawiającym się 
w licznych anegdotach zza kulis 
muzycznego świata. – Pamiętam 
jak Zanussi zapytał Wojciecha, 
dlaczego on nie pisze mu tak do-
brej muzyki jak Wajdzie. Ten od-
powiedział „zrób tak dobry film, 
to będziesz miał muzykę” – przy-
toczył dyrygent AUKSO. – O tym 
jak cenimy sobie miasto Tychy, 
świadczy fakt, że przed laty, gdy 

zaczynaliśmy swoją działalność, 
żadna z osób grająca w orkiestrze 
nie była mieszkańcem Tychów, 
a dziś jest to większość – podsu-
mował maestro.

oczywiste priorytety
Clou programu jednak była de-
bata pomiędzy samorządowcami, 
w której – poza wymienionymi 
wcześniej wziął udział także Ka-
zimierz Karolczak – przewodni-
czący Zarządu Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii. W jej 
trakcie goście podsumowali mi-
nione dekady oraz zastanawiali 
się nad przyszłością samorządu 
w Polsce. – To co się stało, to jest 
prawdziwy cud. 30 lat temu nikt 
nie wyobrażał sobie, że nasze 
małe ojczyzny mogą wyglądać 
tak jak dziś. To jest efekt ogrom-
nej pracy nas wszystkich: wójtów, 
burmistrzów, starostów, prezy-
dentów i pracowników każdego 
stopnia związanych z samorzą-
dem. Jest to również ogromna 
zasługa mieszkańców, którzy dają 
nam mandat społecznego zaufa-
nia – rozpoczął rozmowę prezy-
dent Tychów. Podkreślił również, 
że samorządowcy mieli o tyle ła-

twiejsze zadanie, że w latach 90. 
Polska była zaniedbana, szara 
i z fatalną infrastrukturą, stąd 
priorytety były wręcz oczywiste. 
– Jeden z największych tyskich 
projektów – przebudowa kanali-
zacji – pochłonął 163 mln euro. 
To projekt olbrzymi. Nadrobienie 
zaległości cywilizacyjnych wyma-
gało gigantycznych nakładów. 
Realizowaliśmy również mniej-
sze projekty, powstało ponad 
200 placów zabaw, więcej niż sto 
boisk. Dziś samorządy zmagają 
się z zupełnie innymi trudnościa-
mi i przychodzi im funkcjonować 
w zgoła odmiennej rzeczywistości 
– dodał Andrzej Dziuba.

– To faktycznie było niezwy-
kłe doświadczenie. W 1988 r. nikt 
z grona opozycji nie przypuszczał, 
że w roku 1989 będziemy mieli 
nowy ład – wtórował senator Zyg-
munt Frankiewicz, były wielolet-
ni prezydent Gliwic. – Kiedy star-
towałem do rady miasta wszystko 
było nowe i nikt się na niczym 
nie znał. Dotychczasowi urzędni-
cy siłą rzeczy odeszli do lamusa, 
zaś świeża krew musiała szybko 
stworzyć nowe protokoły i sposo-
by działania. Myśmy w Gliwicach, 
gdzie zostałem prezydentem, zaj-
mowali się rzeczami pierwszej 
potrzeby. Dzikie wypisko śmieci 
obsługiwało całe miasto, nie było 
oczyszczalni ścieków, a ostat-
ni nowo wybudowany odcinek 
drogi pamiętał czasy przedwo-
jenne. Mieliśmy jednak ogrom-
ny zapał do pracy oraz idee i war-
to powiedzieć, że ten samorząd 
w Polsce został dobrze zbudowa-
ny. I tu chwała tym, którzy my-
śleli perspektywicznie. Pamiętaj-
my, że już w roku 1980 na zjeździe 
Solidarności został przedstawio-
ny program restytucji samorządu 
terytorialnego. Do dziś polski sa-
morząd to jedno z największych 
osiągnięć czasów po transforma-
cji, który, i tu trzeba położyć moc-
ny akcent, JESZCZE doskonale 
spełnia swoją rolę. Niestety, przez 
ostatnie lata zbierają się nad sa-
morządowcami czarne chmury. 
Dobrze by było tego nie zniszczyć 
– przestrzegał senator.

Czarne chmury...
O drodze, jaką przeszedł polski 
samorząd, wspomniała również 
prezydent Gdańska Aleksandra 
Dulkiewicz, która swoją funk-
cję sprawuje od roku. – Wy jako 

nasi starsi koledzy samorządow-
cy tworzyliście zupełnie nową ja-
kość życia w Polsce pozbawionej 
tej jakości. Teraz samorządowcy 
mają przed sobą zadanie zupeł-
nie inne i w moje ocenie na innej 
skali trudności. Dzisiaj Gdańsk 
jest inny, inne są Tychy, inne 
są również wyzwania. Mieszkań-
cy przyzwyczaili się do dobroby-
tu i stale rosnącej jakości życia. 
Co roku spodziewają się kolej-
nych usprawnień, lepszych połą-
czeń, bardziej luksusowych au-
tobusów. Niestety, nie wiedzą jak 
bardzo ograniczone są samorzą-
dowe budżety, przy jednoczesnym 
windowaniu zadań przez władzę 
centralną. Przekornie można po-
wiedzieć, że z tego powodu ten 
piękny jubileusz ma słodko-gorz-
ki smak – zwróciła uwagę prezy-
dent A. Dulkiewicz. – Faktycznie, 
naszym miastom brakuje coraz 
mniej. Są kompletne – podłapał 
prezydent Wrocławia Jacek Su-
tryk. – Trudno też nie zauważyć 
wspomnianych chmur, a samo-
rządom odbiera się kompeten-
cje, działając wbrew konstytu-
cyjnej zasadzie subsydiarności 
czy pomocniczości. Zapomina 
się również o modelu państwa, 
które budujemy od 30 lat, czyli 
zdecentralizowanego i obywatel-
skiego, z promocją partycypacji 
mieszkańców w życiu społeczno
-politycznym w takich formach 
jak choćby organizacje pozarzą-
dowe. Jeżeli będzie tylko możli-
wość zgłoszenia partii obecnie 
rządzącej do nagrody samorządo-
wej, to nie omieszkam tego zro-
bić. Przez ostatnie 30 lat nikomu 
nie udało się tak zjednoczyć sa-
morządowców jak im przez mi-
nione 1,5 roku – dodał ironicznie 
J. Sutryk.

– Uczciwe trzeba dodać, że poza 
rządem Jerzego Buzka żadna wła-
dza nas nie kochała – spuento-
wał gospodarz Dziuba. – Ale ni-
gdy nie było tak źle, że część miast 
i gmin nie jest w stanie złożyć bu-
dżetu – kontynuował prezydent 
Sopotu Jacek Karnowski. – Dziś 
pieniądze do samorządów trafia-
ją bardzo pokrętnymi drogami, 
o których decydują niejasne prze-
słanki. Dlatego bardzo się cieszę, 
że jeden z nas podjął się wyzwa-
nia i startuje w tegorocznych wy-
borach. To nie mogła być łatwa 
decyzja. Mam nadzieję, że pomo-
że odwrócić tę sytuację. ●

słodko-gorzki jubileusz
w Mediatece świętowano 30-LecIe PoLSKIeGo SaMoRZąDu TeRyToRIaLNeGo.

Zaproszeni do Tychów samorządowcy podczas konferencji prasowej. Od lewej: poseł Piotr Adamowicz, Jacek 
Karnowski (Sopot), Aleksandra Dulkiewicz (Gdańsk), Jacek Sutryk (Wrocław) i prezydent Tychów Andrzej Dziuba.
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Wszyscy fani motoryzacji w mi-
niony piątek mieli swoje świę-
to. Tego dnia ponad 40 załóg 
samochodów sportowych od-
wiedziło Browar Obywatelski 
podczas imprezy Exotic Ran-
ge. Cykl imprez jest jedynym 
rangi Gran Turismo w naszym 
kraju. Uczestniczą w nim dwu-

osobowe załogi, startujące sa-
mochodami sportowymi klasy 
premium.

Tyszanie mogli podziwiać mo-
toryzacyjne potwory osiągające 
moc powyżej 500 koni mecha-
nicznych, wśród których znala-
zły się takie perełki jak Lambor-
ghini Aventador SV, Porsche 911 

Turbo S, Ferrari Portofino czy 
Aston Martin DBS

Impreza w Browarze Obywatel-
skim odbyła się w ramach Exotic 
Rage – eventu motoryzacyjnego, 
której organizatorem jest Exotic 
Car Club Poland. – Już podczas 
pierwszej edycji zostaliśmy uzna-
ni przez TVN Turbo za najbardziej 

prestiżową imprezę motoryzacyjną 
w Polsce. Dotychczas za kierowni-
cami super aut zasiadali m.in. Prze-
mysław Saleta, Krzysztof „Diablo” 
Włodarczyk, Jerzy Dziewulski, Vito 
Casetti, Patrycja Kazadi, Doda, Ra-
dzimir Dębski, Tede i wiele innych 
gwiazd sportu oraz estrady. Exotic 
Rage jest wydarzeniem wielowy-

miarowym – stanowi także okazję 
do nawiązania relacji biznesowych, 
ale przede wszystkim do zapre-
zentowania szerokiej publiczności 
najbardziej wyjątkowych, eksklu-
zywnych aut, jakie jeżdżą po pol-
skich drogach – opowiada Kami-
la Pawlukiewicz, rzecznik prasowy 
organizatora.

Podczas tournee po Polsce za-
wodnicy rozwiązują zagadki lub 
starają się jak najszybciej połą-
czyć wątki intrygi ukrytej w sce-
nariuszu. Na mecie wygrywa-
ją zdobywcy największej liczby 
punktów przyznawanych za każ-
de zadanie.
kaMil peSzat ●

Na działce przy skrzyżowaniu al. 
Bielskiej i al. Jana Pawła II ru-
szyła budowa trzech budynków 
mieszkalnych Tyskiego Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego. 

W sumie zostanie oddanych 91 
lokali mieszkalnych, rozłożonych 
na siedmiu kondygnacjach, oraz 
ponad 1000 m kw. Powierzchni 
użytkowej.

Pod koniec IV kwartału tego roku 
TTBS odda do użytku 23 lokale 
mieszkalne w nowo powstałym 
budynku przy ul. gen. Ch. de 
Gaulle'a. kp ●

z opuBlikowanych przez 
pańStwowa koMiSję 
wyBorczą danych z 66 
koMiSji oBwodowych 
w tychach wynika, 
że więkSzość tySzan 
oddaŁa Swój gŁoS na 
raFaŁa trzaSkowSkiego, 
który otrzyMaŁ 
poparcie 54,35 proc. 

Jego rywal Andrzej Duda zdo-
był 45,65% głosów mieszkańców 
Tychów. Frekwencja wyniosła 
70,33%, co jest jeszcze lepszym 
wynikiem niż rekord z pierwszej 
tury (68,57 proc.). 

W Tychach uprawnionych do 
głosowania było 93.694 osób, a do 
urn wrzucono 65.892 kart waż-
nych. Na Rafała Trzaskowskiego 
głos oddało 35.454, Andrzej Duda 
zdobył zaufanie 29.777 tyszan.

Po raz kolejny w Tychach wy-
bory odbyły się bez zakłócenia 
porządku wyborczego, jeśli nie li-
czyć sygnalizowanych m.in. na fa-
cebooku naruszeń ciszy wyborczej. 
Również problem z kolejkami, któ-
ry zaobserwowano w innych mia-
stach, w Tychach nie wystąpił. 
– Ludzi faktycznie wydaje się wię-
cej niż dwa tygodnie temu, ale nie 
ma mowy o gromadzeniu się wy-

borców i dłuższym oczekiwaniu 
na oddanie  głosu – mówił prze-
wodniczący obwodowej komisji nr 
25. Największą frekwencję (80,56 
proc.) odnotowano w komisji nr 30 
mieszczącej się w Przedszkolu nr  3, 
zaś najmniej uprawnionych do gło-
sowania tyszan (38,14 proc.) udało 
się do urn w komisji nr 65 w Wo-
jewódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym Megrez. 

Przypomnijmy, że w pierwszej 
turze tyszanie najwięcej głosów 
oddali na Andrzeja Dudę (38,16 
proc.), zaś Rafał Trzaskowski 
osiągnął wynik (33,66 proc.). 
kaMil peSzat ●

pokaz samochodów wartych miliony w Browarze obywatelskim. 

najdroższe z najdroższych
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czytelnicy pytają co tam będzie, więc odpowiadamy:

TTbs buduje

Tak wygląda teraz plac przy zbiegu Bielskiej i Jana Pawła II…

… a tak ma wyglądać po zakończeniu budowy.
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tyszanie Wybrali 
trzaskoWskiego
druga tura wyBorów prezydenckich PRZeBIeGła W NaSZyM MIeŚcIe BeZ ZaKłóceń.

Choć w skali całego kraju wygrał Andrzej Duda, to w Tychach zwyciężył Rafał Trzaskowski.
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W poniedziałek, 13.07 w Ośrod-
ku Wypoczynkowym Paprocany 
Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Tychach rozpoczęła wakacyj-
ną kampanię „Zostań Żołnierzem 
Rzeczypospolitej”.

Przed południem stanowisko 
pojawiło się w centrum ośrod-
ka, można się tu było dowie-
dzieć wszystkiego o różnych 
formach służby wojskowej 

– zawodowej, okresowej, służ-
bie przygotowawczej, Wojskach 
Obrony Terytorialnej, czy Legii 
Akademickiej.

W kampanii „Zostań Żołnie-
rzem Rzeczypospolitej” wraz 
z pracownikami tyskiej WKU 
biorą udział: Stowarzyszenie Hu-
saria Mysłowice, 57 Samodzielna 
Kompania ASG, 18 bielski bata-
lion powietrznodesantowy oraz 

13 Śląska Brygada Obrony Tery-
torialnej. Spacerowicze mogli zo-
baczyć różne rodzaje broni, wy-
posażenia oraz m.in. wojskowego 
hummera.

Także 13.07 podobne stanowi-
sko WKU zorganizowała na Ryn-
ku w Pszczynie, a akcja zostanie 
powtórzona 16 sierpnia – w godz. 
9 -12 w Pszczynie i w godz. 13-16 
w OW Paprocany. lS ●

tyska wku werbowała w Paprocanach i w Pszczynie

zosTań żołnierzemdbaj 
o zjazdy 
i przepusTy
Po ostatnich gwałtownych i ob-
fitych opadach deszczu, w wie-
lu miejscach na ulicach i chod-
nikach powstały spore kałuże, 
a nawet rozlewiska. Co prawda 
nie było informacji o zdarze-
niach drogowych bezpośrednio 
tym związanych, jednak wiado-
mo, że taka sytuacja może być 
niebezpieczna lub przynajmniej 
spowodować problemy z samo-
chodem.

Zdaniem Miejskiego Zarządu 
Ulic i Mostów podtopienia dróg 
czy posesji to nie tylko kwestia 
kanalizacji deszczowej, ale w du-
żej mierze problemy te spowodo-
wane są zapchanymi przepusta-
mi pod zjazdami do prywatnych 
posesji. Kto powinien je czyścić? 

– Czyszczenie rowów, znajdują-
cych się w pasie drogi publicznej 
należy wprawdzie do obowiązków 
zarządcy drogi, ale co w sytuacji, 
kiedy rowy są drożne, a odwod-
nienie nie jest w pełni sprawne 
z uwagi na zapchane przepusty? 
Przepisy mówią, iż obowiązek 
udrażniania przepustów spoczy-
wa na właścicielu posesji. Wynika 
to z art. 30 Ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985 r. o drogach publicznych, 
zgodnie z którym: „utrzymanie 
zjazdów, łącznie ze znajdującymi 
się pod nimi przepustami, nale-
ży do właścicieli lub użytkowni-
ków gruntów przyległych do dro-
gi” – informuje Agnieszka Kijas, 
rzeczniczka MZUiM.

W związku z tym samorząd czy 
gmina nie może wykonywać ta-
kich prac, bo obowiązek ten spo-
czywa na właścicielu lub użyt-
kowniku działki. Ważne jest też, 
by wykonując przepust pamiętać, 
że minimalna średnica rury pod 
zjazdem powinna wynosić 40 cm 
(dodatkowo zjazd powinien po-
siadać trwałe, obustronne murki 

oporowe). Kiedy średnica przepu-
stu jest zbyt mała, utrudnia spraw-
ny spływ wody i powoduje szybkie 
i łatwe zatykanie się przepustów. 
Dlatego budowa zjazdów z dróg 
na posesje powinna być uzgadnia-
na z zarządcami dróg, którzy wy-
dając zezwolenie, określając para-
metry przepustu pod zjazdem.

Ważna jest także stała i syste-
matyczna konserwacja przepu-
stów. Zarośnięte i zamulone prze-
pusty nie odprowadzają wtedy 
nadmiaru wód, przez co tworzą 
się zastoiska powodujące podta-
pianie przyległych gruntów.

– Problemem jest również ce-
lowe niszczenie i zaśmiecanie ro-
wów, a także zasypywanie prze-
pustów kamieniami – dodaje 
Agnieszka Kijas. – Stąd nasz apel 
do mieszkańców o sprawdzanie 
i bieżące oczyszczanie przepu-
stów leżących przy prywatnych 
działkach. Chodzi przecież nie 
tylko o porządek i estetykę, ale 
przede wszystkim o bezpieczeń-
stwo wszystkich użytkowników 
dróg. lS ●

trafNy WyBór DOceNiONy
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W ramach projektu „Trafny wybór – czas na zawody techniczne”, na zakończenie roku 
szkolnego odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień uczniom klasy patronackiej 
jednego z inwestorów Podstrefy Tyskiej Katowickiej Specjalnej Strefy ekonomicznej, 
którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w zakończonym roku szkolnym. Wręczenie 
nagród odbyło się podczas zakończenia roku w Zespole Szkół nr 6, w którym udział wzięli 
wiceprezydent Tychów Maciej Gramatyka (na zdjęciu z prawej), wiceprezes Zarządu 
KSSe ewa Stachura-Pordzik oraz dyrektor ZS nr 6 adam Burczyk. Wydarzenie odbyło się 
z przestrzeganiem reżimu sanitarnego. kp ●

inStrukcja oBSŁugi MiaSta 
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W czasie intensywnych opadów zapchane przepusty to główny powód powstawania zalewisk.
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Miejscem w naszym domu, w którym po-
wstaje -

-

 

Przede wszystkim dbamy o to, by kupione produkty zużyć 
przed upływem daty ważności. Niestety, jak pokazują 
statystyki, wyrzucamy coraz więcej odpadów związanych 
z jedzeniem. Dlatego ważne jest, żeby przeterminowane: 
mąki, kasze, makarony, różnego rodzaju owocowe i wa-
rzywne przetwory trały do brązowego pojemnika lub 
worka na odpady bio - kuchenne. Co istotne, wyrzucamy 

Torebki po mące czy ryżu traają do niebieskiego pojemni-
ka/worka na papier, a słoiki po przetworach do zielonego 
pojemnika/worka na szkło. Natomiast puszki czy zakrętki 
ze słoików wrzucamy do żółtego pojemnika/worka na 
tworzywa sztuczne i metale, podobnie jak opakowania 
wielomateriałowe, czyli wykonane co najmniej z dwóch 
rożnych materiałów, których nie można rozdzielić – kartony 
po płynnej żywności (np. po soku, mleku, produktach 
mlecznych), torebki wyłożone folią aluminiową (np. po 

przyprawach, zupach). Co ważne, nie trzeba myć bardzo 
dokładnie słoików czy puszek, wystarczy je opłukać. 
Dwuetapowo pozbywamy się także np. kapsułek z kawą 
do ekspresu. Najpierw fusy z kawy wyrzucamy do brązo-
wego pojemnika/worka na odpady bio-kuchenne, a na-
stępnie puste kapsułki do żółtego pojemnika/worka na 
tworzywa sztuczne i metale.  
Ważny jest także sposób wyrzucania tłuszczów roślinnych, 
olejów i oliwy. Wyrzucamy je do pojemnika/worka brą-
zowego na odpady bio-kuchenne, wcześniej zlewając 
do oryginalnego opakowania. Niewielkie ilości tłuszczu 
pozostające po smażeniu na patelni, można usunąć ręcz-
nikiem papierowym, który wyrzucamy do szarego pojem-
nika na odpady pozostałe po segregacji (tzw. zmieszane).
Do brązowych pojemników/worków na odpady bio-ku-
chenne wyrzucamy także odpady pochodzenia roślinne-
go, obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów, 
resztki owoców cytrusowych, odpady kuchenne (resztki 
żywności, fusy po kawie i herbacie), stary chleb, przeter-
minowane wyroby cukiernicze, ciasta, drożdżówki, itp., 
jajka, skorupki jaj. 

 takie jak: garnki, patelnie, 
blachy, miski, miseczki; sztućce: noże, widelce, łyżki; jak 
również  wyciskacze do czosnku, 
chochle metalowe, ostrzałki do noży, tarki wyrzuca się 
do 

. Można je również oddać do Punktu Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-u). 

Choć wydawać by się mogło, że jako odpad szklany po-
winny trać do zielonego pojemnika/worka tak jak szklane 
butelki czy słoiki – tak nie jest. Problem polega na tym, 
iż produkty te różnią się od siebie składem chemicznym, 
co ma znaczenie przy ich ponownym przetwarzaniu. Tem-
peratura topienia tych materiałów różni się między sobą, 
a piece w których topiona jest stłuczka szklana są zapro-
jektowane specjalnie dla danego rodzaju produktu. Dlatego 
też  w tym 
również te rozbite, muszą trać 

-
ne”), podobnie jak: 

. Te ostatnie 
przyjmuje też bezpłatnie PSZOK.

Gąbkę do naczyń można uznać za odpad nietypowy, gdyż 
wiele osób w pierwszych odruchu wyrzuciłoby ją do po-
jemnika na tworzywa sztuczne i metale, a musi ona trać 
do szarego pojemnika przeznaczonego na odpady pozo-
stałe po segregacji (tzw. „zmieszane”).

Zepsuty mikser, blender, młynek do kawy, mikrofalówka 
czy lodówka oraz inne sprzęty kuchenne tego typu to tzw. 
elektroodpady. Jest kilka możliwości, żeby je bezpiecznie 
wyrzucić:
• : może zostawić elektroodpady pod 
altaną śmietnikową w wyznaczonym miejscu – harmo-
nogramem odbioru dysponuje spółdzielnia/zarządca nie-
ruchomości (taki odbiór odbywa się 1 raz w tygodniu); 

•  – może wy-
stawić je przed dom w terminie zgodnym z harmono-
gramem wywozu odpadów (w ramach zbiórki wielko-
gabarytów) (odbiór odbywa się 1 raz w roku);

• -
może oddać elektroodpady bezpłatnie do jednego 

z dwóch PSZOK-ów, znajdujących się w Tychach na ul. 
Serdecznej i Katowickiej; 

•  może oddać je bezpłatnie do sklepu, 
hurtowni – sklep dostarczający do domu nowy sprzęt ma 
obowiązek bezpłatnie odebrać stare urządzenie.

| 

przeterminowana 
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rajD rODZiNNyFlaSh

W 22. edycji ogólnopolskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego 
wzięło udział 108 osób. Rajd, którego organizatorami było 
MoSiR i Klub Turystyki Kolarskiej Gronie, prowadzony był 
przez licencjonowanych przewodników turystyki rowerowej 
PTTK.

Trasa rajdu prowadziła z Tychów do Pomnika żołnierzy 
Września 1939 w Wyrach. Na mecie rajdu odbyły się konkursy, 
wręczono także nagrody: dla najmłodszego uczestnika 
jadącego samodzielnie – Paulina Jakubowska (6 lat), dla 
najstarszego – Jerzy Głyk, najliczniejszej rodziny – połączone 
siły rodzin Frączek – Poręba – Poręba-Biel – Fabian (14 osób). 
lS ●
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już po raz drugi odByŁ 
Się tySki konkurS 
piSania na koMputerze 
zorganizowany 
przez MŁodzieżową 
radę MiaSta oraz 
StowarzySzenie 
interinFo. najlepSzy 
wynik podczaS caŁego 
konkurSu uzySkaŁ 
MateuSz duraj – 
5677 uderzeń i jeSt 
to oSiągnięcie, które 
pozwala konkurować 
z najlepSzyMi 
zawodnikaMi na świecie. 
nagrody rozdano 
w paSażu kultury 
androMeda.

– Przede wszystkim bardzo się 
cieszę z frekwencji, do konkursu 
zgłosiło się ponad 80 osób i jest 
to wynik dwukrotnie większy 
niż w ubiegłym roku – rozpo-
czął rozdanie nagród Tomasz 
Budziosz przewodniczący MRM. 
– Ogromne zasługi dla organiza-
cji ma pani Teresa Wawrzynek 
(prezes Interinfo), która jest 
trenerem pisania na kompute-
rze i przygotowała dwa teksty dla 
naszych uczestników oraz ze sto-
warzyszeniem Interinfo zapew-
niła obsługę techniczną konkur-
su. Uczestnicy mieli za zadanie 

przez 10 minut pracować z każ-
dym z tekstów. Do kwalifikacji 
braliśmy lepszy wynik. Zasko-
czył nas Mateusz Duraj, który 
uzyskał wynik, jakiego nie po-
wstydziliby się czołowi uczestni-
cy mistrzostw świata. Tym bar-
dziej żałuję, że nie pojawił się 
osobiście odebrać nagrodę.

Z Tychów wywodzą się lau-
reaci międzynarodowych kon-
kursów w tym mistrzostw świata 

pisania na maszynie do pisania 
zwykłej, elektronicznej i kompu-
terze. – Mam nadzieję, że rów-
nież laureaci II Tyskiego kon-
kursu pisania na komputerze 
dołączą do tego grona – życzy-
ła Teresa Wawrzynek prezes sto-
warzyszenia Interinfo. – Niestety, 
program edukacji nie przewiduje 
wystarczającej ilości godzin bez-
wzrokowej nauki pisania na kla-
wiaturze, przez co większość 

osób pracujących na klawiatu-
rze nie posiada tej umiejętności. 
Inaczej wygląda sytuacji wśród 
ludzi młodych, ale już w skali eu-
ropejskiej mają oni spore braki 
w stosunku do zagranicznych 
kolegów. Tym bardziej dzięku-
je Młodzieżowej Radzie Miasta 
i przede wszystkim jej przewod-
niczącemu Tomaszowi Budzio-
szowi za zainicjowanie konkursu 
i mam nadzieję, że sport pisa-
nia na komputerze rozwinie się 
w naszym mieście – dodała.

Dzięki uprzejmości sponsorów 
laureaci odebrali nagrody rze-
czowe w postaci sprzętu elektro-
nicznego. – Nasz konkurs spon-
sorowali tyscy radni Magdalena 
Łuka oraz Michał Kasperczyk, 
tyska firma solve24.pl oraz fir-
my Progres i Krismix. Bez nich 
organizacja konkursu byłaby nie-
możliwa – zaznaczył przewodni-
czący MRM.

W konkursie zwyciężyli: 
kat. juniorzy młodsi: 1. Apolo-
nia Swadźba (2470), 2. Szymon 
Broncel (2266), 3. Filip Witas 
(2250); kat. juniorzy: 1. Julia 
Pawlik (2543). 2. Karolina Pa-
czuska (1980), 3. Natalia Makow-
ska (1694); kat. seniorzy: 1. Mate-
usz Duraj (5677), 2. Aleksandra 
Szpura (2769).
kaMil peSzat ●

uderzenia na ŚWiatoWym 
Poziomie
podczaS ii tySkiego konkurSu piSania na koMputerze JeDeN Z ZaWoDNIKóW oSIąGNął PoZIoM  
MISTRZoSTW ŚWIaTa.

Organizator konkursu zadbał o nagrody rzeczowe 
dzięki uprzejmości licznych sponsorów.
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Policja przypomina – największy wpływ na swoje bezpieczeństwo masz Ty sam! Żadne 
przepisy, ani też znaki nie sprawią, że będzie bezpiecznie, jeżeli sami nie będziemy ostrożni! 

Pamiętajmy o tym podczas wakacji, nie tylko na tyskich drogach.

zaWsze jest ktoŚ Winny...
w tyM roku doSzŁo do kilkunaStu potrąceń Na PaSach, ZGINęły DWIe oSoBy.

Zdecydowanie najczęstszą 
przyczyną wypadków było nie-
ustąpienie przez kierowców 
pierwszeństwa na przejściu dla 
pieszych (63,1 proc.), a tak-
że w innych okolicznościach 
(8,7 proc.). Z kolei w 2019 r. 
piesi byli sprawcami 1.879 wy-
padków, w których zginęły 372 
osoby. To o 24 ofiary śmiertel-

ne więcej niż w 2018 r. Zdecy-
dowanie najczęstszą przyczyną 
wypadków z winy pieszych jest 
wtargnięcie na jezdnię przed ja-
dącym pojazdem.

W ostatnich latach w Tychach 
sporo zainwestowano w lepsze 
oznakowanie przejść, doświet-
lenie ich, w wielu miejscach wy-
budowano poprawiające bezpie-

czeństwo azyle. Mimo to nadal 
dochodzi do groźnych sytua-
cji i wypadków. Jak informuje 
KMP w Tychach, w tym roku 
zanotowano kilkanaście potrą-
ceń na pasach, zginęły dwie oso-
by. Najwięcej zdarzeń było w lu-
tym – cztery, a 4 lutego doszło aż 
do dwóch wypadków. Na przej-
ściu dla pieszych na ul. Sikor-

skiego kierująca skodą fabia 28-
letnia kobieta potrąciła 87-letnią 
tyszankę. Ofiara wypadku prze-
wieziona została do szpitala, ale 
niestety zmarła w wyniku odnie-
sionych obrażeń. Tego samego 
dnia na ul. Serdecznej jadąca fia-
tem 36-latka potrąciła 47-letnią 
kobietę. Ofiara wypadku dozna-
ła urazu nogi. lS ●

w uBiegŁyM roku doSzŁo w polSce do 7.005 
wypadków z udziaŁeM pieSzych. śMierć ponioSŁy 
w nich 793 oSoBy. wedŁug ekSpertów portalu 
rankoMat.pl SprawcaMi najwiękSzej liczBy 
zdarzeń drogowych z udziaŁeM pieSzych Byli 
kierowcy SaMochodów oSoBowych, którzy 
Spowodowali 6.721 wypadków, w których 
zginęŁo 780 oSóB. ale w wielu przypadkach winę 
ponoSzą również pieSi.

policja apeluje i przypoMina 

Kierujący ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się 
na przejściu. Natomiast pieszy powinien upewnić się, że pojazd całkowicie się zatrzymał, aby go przepuścić.

Pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również 
na przejściach dla pieszych, a także wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej 

widoczność drogi, czy też przebiegania przez jezdnię, zwłaszcza w miejscu do tego zabronionym.

Kierującym policja przypomina, że omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, 
w celu przepuszczenia niechronionych uczestników ruchu drogowego, jest rażącym wykroczeniem w ruchu 

drogowym oraz ogromnym zagrożeniem dla pieszych, którzy mogą nawet stracić życie. Ważne jest, aby 
po zmroku każda osoba przemieszczająca się ulicami miasta, posiadała elementy odblaskowe!

na czerwcowej SeSji 
rada MiaSta tychy 
przyjęŁa uchwaŁę 
dotyczącą prograMu 
polityki Senioralnej 
dla MiaSta tychy 
na lata 2020‑2027.

Podstawą do opracowania Pro-
gramu Polityki Senioralnej Mia-
sta Tychy na lata 2020–2027 były 
badania ankietowe przeprowa-
dzone wśród tyskich seniorów 

w 2018 r. oraz spotkania z przed-
stawicielami tyskich środowisk 
senioralnych i miejskich instytu-
cji samorządowych organizowane 
w 2019 r.

– O polityce senioralnej roz-
mawialiśmy z seniorami, oso-
bami, które niebawem osiągną 
wiek emerytalny oraz specjali-
stami, którzy na co dzień pracu-
ją z osobami starszymi. Na prze-
łomie kwietnia i maja 2020 r. 
opracowany już Program Poli-

tyki Senioralnej został poddany 
konsultacjom z organizacjami 
pozarządowymi i mieszkańca-
mi – mówi Iwona Bińkowska, 
naczelnik Wydziału Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia Urzędu Mia-
sta Tychy

Celem Programu, jak podkre-
ślają urzędnicy, jest prowadze-
nie skutecznej polityki senio-
ralnej opartej na poszanowaniu 
godności, dialogu i partycypacji 
społecznej mieszkańców. Dzię-

ki takiemu nastawieniu autorzy 
mają nadzieję na rozbudowę sie-
ci wsparcia dla seniorów oraz ich 
skuteczną aktywizację poprzez 
realizację działań z efektywnym 
wykorzystaniem posiadanych za-
sobów i potencjałów miejskich 
instytucji oraz otoczenia spo-
łecznego.

Miasto od wielu lat realizu-
je szereg działań skierowanych 
do osób starszych. – Od 13 lat 
prowadzony jest z dużym po-

wodzeniem Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, to dziś jeden 
z największych takich uniwer-
sytetów w Polsce. W domach 
pomocy społecznej i ośrodkach 
wsparcia osoby starsze i potrze-
bujące mogą uzyskać niezbęd-
ną pomoc. Staramy się tworzyć 
jak najwięcej takich miejsc – 
w ostatnim czasie z myślą o se-
niorach powstało m.in. Centrum 
Usług Społecznościowych. Bar-
dzo zaawansowane są też pra-

ce przy budowie Domu Pomocy 
Społecznej w Kobiórze. W cza-
sie, gdy nasze społeczeństwo się 
starzeje, działań podejmowa-
nych z myślą o seniorach musi 
być coraz więcej, a Program Poli-
tyki Senioralnej staje się jednym 
z najważniejszych dokumentów, 
na jakich będziemy opierać nasze 
działania – mówi Maciej Grama-
tyka – z-ca prezydenta Tychów 
ds. społecznych.
ru ●

WsPierać najstarszyCh
prograM dla Seniorów Na NaJBLIżSZe LaTa PRZyJęTy
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Plenerowy pokaz zdjęć wykony-
wanych od wybuchu epidemii 
i fotografie autorstwa osób, które 
w tym i minionym roku dołączyły 
do stowarzyszenia, to propozycja 
na czwartkowy wieczór, 16 lipca, 
w ogrodzie Miejskiego Centrum 
Kultury w Tychach, na który za-
prasza Tyskie Towarzystwo Fo-
tograficzne.

Jak zmienił się świat i nasze 
codzienne życie od początku 
marca, nie trzeba chyba niko-
go przekonywać. – W pierwszej 
części pokazu zobaczymy foto-
grafie ukazujące czas epidemii 

koronawirusa, noszenia mase-
czek i zachowania społecznego 
dystansu, a także zdjęcia, które 
pod hasłem #zostańwdomu ro-
bili członkowie TTF, gdy okaza-
ło się, że nie można ot tak sobie 
wyjść na ulicę, gdy niemożliwe 
stały się spotkania warsztatowe 
czy spacery fotograficzne. Przez 
kilka miesięcy pasjonaci foto-
grafii z TTF wybierali zadania 
danego tygodnia i tak powstały 
między innymi zdjęcia z okna, 
autoportrety czy fotografie 
do haseł „kolory” i „przedpo-
kój” – mówi Marcin Zimnal 

z Tyskiego Towarzystwa Foto-
graficznego.

W drugiej części pokazu po-
znamy twórczość osób, które 
w tym i minionym roku dołą-
czyły do TTF. Każdy z nich bę-
dzie miał okazję pokazać najlep-
sze zdjęcia i opowiedzieć o swojej 
fotograficznej pasji.

Pokaz rozpocznie się 16 lip-
ca o godz. 21. Ilość miejsc jest 
ograniczona, a wstęp bezpłatny. 
Obowiązują zapisy na Facebooku 
albo mailowe na: info@ttf.tychy.
pl, z podaniem imienia, nazwiska 
i numeru telefonu. rn ●

w zorganizowanyM 
przez paŁac MŁodzieży 
w katowicach 
ogólnopolSkiM 
konkurSie tanecznyM 
„power dance” 
w kategorii duet dwa 
pierwSze MiejSca zajęŁy 
pary z tychów.

Na pierwszym miejscu uplasowały 
się Karolina Grzybek i Marta No-
wok, zaś Julia Mazur i Wiktoria 
Lipińska zajęły drugą lokatę. Do-
datkowo wyróżnienie otrzymał 
tyszanin Oskar Sobiegraj w naj-
liczniejszej kategorii – solo. Wspo-
mniani uczestnicy są wychowan-
kami Młodzieżowego Domu 
Kultury nr 1 w Tychach.

Festiwal ma bardzo wysoki 
poziom, a kategoria wiekowa 13-
25 lat, w której brali udział tysza-
nie, jest niezwykle wymagająca. 
Konkurs przyjął formułę online, 
zgłoszono 110 nagrań solówek 
i duetów. – Bardzo cieszy mnie, 
że wychowankowie zdecydowa-
li się na przygotowanie nagrań. 
W obecnej sytuacji wszyscy je-
steśmy już zmęczeni zdalną for-
mą pracy, ale możliwość dalsze-
go uczestniczenia w festiwalach 
dodaje motywacji i siły do dzia-
łania. To także bardzo satysfak-
cjonujące, że wszyscy nasi re-
prezentanci zaprezentowali tak 
wysoki poziom, który został do-
ceniony przez jury – komentu-
je dyrektor MDK nr 1 Maciej 
Gruchlik, opiekun uczestniczek 
(z Oskarem na co dzień pracu-

je Piotr Grzesiak, nauczyciel tej 
placówki).

Tyscy tancerze wzięli również 
udział w dwóch innych Festiwa-
lach online: V Festiwalu Tanecz-
nym TALENT SHOW (Andry-
chów) oraz Festiwalu Tanecznym 
Rhythm&Style (Rybnik). W obu 
dziewczyny podzieliły się po-
dium: Karolina i Marta zajęły 1. 
miejsce, natomiast Julia i Wikto-
ria miejsce 2., pozostawiając po-
zostałych uczestników za sobą.

Warto przy okazji wspomnieć 
o sukcesie Ignacego Gruchlika, 
który w kategorii 5-6 latków zdo-
był 1. miejsce na Międzynaro-
dowym Konkursie Plastycznym 
„Tajemnice lasu” organizowanym 
przez MDK Koszutka. Wycho-
wanek MDK 1 pracuje pod kie-
runkiem Bogny Bieleckiej. Jest 
to wielkie osiągnięcie ze względu 
na młody wiek i fakt, że chodzi 
na zajęcia zaledwie od września 
2019 roku. kaMil peSzat ●

wiele lat teMu 
na ŁaMach „twoich 
tychów” puBlikowaliśMy 
traSy rowerowe, 
opracowane przez 
kaziMierza okońSkiego, 
ByŁego wieloletniego 
prezeSa kluBu 
turyStyki kolarSkiej 
gronie tySkiego 
pttk, honorowego 
przodownika turyStyki 
kolarSkiej pttk.

Ciekawie dobrane trasy prowa-
dziły sprawdzonymi szlakami 
nie tylko po okolicach Tychów, 
ale całego regionu (Śląsk i Zagłę-
bie). Były to propozycje zarów-
no dla ambitnych turystów, jak 
i początkujących, podczas wycie-
czek rowerzyści docierali do cie-
kawych miejsc, zabytków, pozna-
wali najbardziej urokliwe zakątki. 
Nic dziwnego, że wzbudziły wów-
czas spore zainteresowanie.

Wracamy do propozycji pana 
Kazimierza z kilku powodów. 
Młodsi rowerzyści już podrośli 
i mogą sami podróżować, a po-
nadto w ostatnich latach rowero-
wych tras przybyło, niektóre się 
zmieniły, inne zostały wydłużone. 
No i rowerowe eskapady w czasie 
epidemii pozostają atrakcyjnym 
i bezpiecznym sposobem na zwie-
dzanie, na spędzenie wakacyjnego 
czasu wolnego. A zatem...
trasa: Żwaków – Wilkowy-
je – Mikołów Mokre – Rusinów 
– Paniowy – Chudów – Bujaków 
– Zawiść – Gostyń – Żwaków 
– Tychy.
DystaNs – ok. 60 km
WartO ZOBacZyć: Żwaków – 
kościół p.w. św. Ducha, Wilkowyje 
– kościół p.w. Matki Bożej Królo-
wej Aniołów, Chudów – ruiny za-
mku, Bujaków – ogród parafialny, 
Mikołów Mokre – Śląski Ogród 
Botaniczny.
OPis trasy: startujemy z Par-
ku Południowego przy tężni, je-
dziemy ścieżką rowerową w kie-
runku ul. Sikorskiego, skręcamy 
w prawo i dojeżdżamy do al. Biel-
skiej. Po drugiej stronie ulicy je-
dziemy w lewo, potem w pra-
wo i ul. Myśliwską dojeżdżamy 

do lasu. Po przejechaniu torów 
kolejowych, szlakiem nr 1 (ko-
lor czerwony) jedziemy przez las 
prosto do rozwidlenia. Skręcamy 
w prawo, jedziemy dalej lasem 
prosto, zgodnie z oznakowaniem 
trasy, skręcając w prawo przez las 
i pod dotarciu do ul. Szkolnej, je-
dziemy ul. Wierzbową do Wyr, jak 
prowadzi asfaltowa droga. Ta jed-
nak skręca w lewo, my natomiast 
jedziemy prosto drogą polną aż 
do stawu. Tu skręcamy w pra-
wo i dojeżdżamy do drogi 928 
(ul. Bielska). Po jej przekrocze-
niu, kontynuujemy jazdę ul. Skło-
dowskiej-Curie do ul. Pszczyń-
skiej, potem w prawo, a następnie 
w lewo, w ul. Bandurskiego i pro-
sto przez ul. Konstytucji 3 Maja. 
W Mikołowie przez Planty 
i osiedle 30-lecia kierujemy się 
do ul. Zawilców i jedziemy pro-
sto: ul. Żwirki i Wigury, potem 
ul. Rybnicką przez skrzyżowa-
nie z „wiślanką”, dalej ul. Wojska 
Polskiego i Sosnową dojedziemy 
do Ogrodu Botanicznego Miko-
łów-Mokre. Po zwiedzeniu docie-
ramy do ul. Grudniowej i ul. Mo-
kierską jedziemy jak prowadzi 

droga – do miejscowości Panio-
wy. Skręcamy w lewo w ul. Wol-
ności i dojeżdżamy do drogi nr. 
925 (ul. Przelotowa), potem pro-
sto w ul. K. Darwina przez skrzy-
żowanie z ul. Zabrską, potem 
w ul. Zamkową – w lewo do za-
mku w Chudowie. Po zwiedzeniu 
zamku kierujemy się na ul. Szkol-
ną, ul. Chudowską i dojeżdżamy 
do Bujakowa, gdzie można zwie-
dzić Ogród Parafialny Sanktua-
rium Matki Bożej Opiekunki 
Środowiska Naturalnego. Z Bu-
jakowa ul. Szkolną oraz ul. My-
śliwską dojeżdżamy do ul. Św. 
Wawrzyńca w Orzeszu, potem 
ul. Wiosny Ludów do ul. Starej 
Szklarni i ul. Odrodzenia. Kie-
dy pokonamy odcinek ul. Mi-
kołowskiej, przekraczamy dro-
gę nr. 81 i kontynuujemy jazdę 
ul. Pszczyńską, potem w lewo 
ul. Tyską i ul. Rybnicką dojeżdża-
my do drogi nr. 928 (ul. Pszczyń-
ska) w Gostyni, skręcamy w pra-
wo na ul. Tyską. Wjeżdżamy 
do lasu – jedziemy prosto i skrę-
camy w lewo, potem w prawo 
i dojeżdżamy do ul. Myśliwskiej 
i Tychow-Żwakowa. lS ●

KAZImIeRZ OKOńSKI: NA SZlAKACh I śCIeŻKACh ROWeROWyCh (1) 
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plenerowy pokaz zdjęć Tyskiego Towarzystwa Fotograficznego.

FoTograFie z izolacji

Jedna z prezentowanych fotografii, autorstwa Piotra Witkowskiego.

roztańCzyły konkurenCję 
wychowanki MŁodzieżowego doMu kultury nr 1 oKaZały SIę NIe Do PoKoNaNIa.

Dziewczęta z mDK nr 1 okazały się bezkonkurencyjne 
– na zdjęciu marta Nowok i Karolina Grzybek.

ar
c. 

pr
yw

at
ne

Zamek w Chudowie.
To

m
as

z P
ałk

a

10 | 14 lipca 2020 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



www.tychy.pl

twoja kariera
twoje tychy

reklama

Coraz częściej ukończenie prestiżowych studiów oraz 
posiadanie kolejnych tytułów naukowych nie impo-
nuje potencjalnemu pracodawcy. Teraz rynek pracy 
stawia na rzemiosło, a co za tym idzie tzw. zawody 
„praktyczne” stają się coraz bardziej pożądane i do-
chodowe. Możemy zaliczyć do nich między innymi: 
florystę, opiekuna medycznego czy kosmetyczkę.

Co wziąć po uwagę
Czym więc sugerować się przy wyborze kierunku? 
– Wybierając profil szkoły policealnej warto wziąć 
pod uwagę zarówno możliwość wysokiego zarobku 
oraz własne predyspozycje i zainteresowania. Ła-
twiej wtedy jest przyswajać wiedzę i rozwijać umie-

jętności w dziedzinie, którą się pasjonuje – mówi 
Żaneta Rachlewicz, specjalista ds. rozwoju w Cen-
trum Nauki i Biznesu ŻAK w Tychach

nie ma idealnego kierunku?
– W przypadku kiedy szkoła nie posiada w swojej 
ofercie kierunku, którym jest się zainteresowanym, 
można skorzystać z opcji kursów krótkich lub jed-
norocznych. Taką możliwość daje między innymi 
szkoła ŻAK. Wzbogacanie CV kursami zwiększa 
szansę potencjalnego kandydata na zdobycie wy-
marzonej pracy lub otwarcia własnej działalności 
i daje możliwość lepszego startu – dodaje Żaneta 
Rachlewicz. aS ●

technikuM kolejowe 
w tychach zoStaŁo 
powoŁane w 2016 
roku w odpowiedzi 
na zapotrzeBowanie 
rynku pracy, 
Szczególnie Branży 
kolejowej. o wyBorze 
zawodu uczniowie 
Mogą zdecydować 
po pierwSzyM roku 
nauki, korzyStając 
z konSultacji 
z MiStrzaMi w zawodzie.

– Współpracujemy z wiodący-
mi firmami z branży kolejowej: 
PKP CS, PKP Energetyka, PKP 
PLK, Koleje Śląskie oraz Interci-
ty. Współpracujemy z uczelniami 
wyższymi w przygotowaniu pro-
gramów, realizacji projektów oraz 
umożliwienia naszym absolwen-
tom połączenia studiów wyższych 
z pracą. Kształcenie zawodowe 
rozpoczyna się w drugiej klasie 
i ma charakter modułowy – część 
zajęć prowadzona jest na stano-
wiskach pracy u pracodawców, 
a zajęcia teoretyczne w siedzibie 
szkoły – mówi dyrektor Techni-
kum Kolejowego w Tychach, Lud-
miła Łogiewa-Fierla.

Pracodawcy oferują uczniom 
pracę po ukończeniu szkoły oraz 
stypendia podczas trwania nauki. 
– Nasza szkoła jest bezpieczna 
i przyjazna dla uczniów. Wszy-
scy tworzymy zwartą i życzliwą 
społeczność – zapewnia Ludmi-
ła Łogiewa-Fierla

Obecnie Technikum Kolejo-
we kształci młodież w następu-
jących zawodach: technik elektro-
energetyk transportu szynowego, 
technik automatyk sterowania 
ruchem kolejowym, technik bu-
downictwa kolejowego i technik 
transportu kolejowego.

Wnioski o przyjęcie do szko-
ły można składać od 15 czerw-
ca 2020 r. wysyłając je na adres 
mailowy szkoły: szkola@eduka-
cja.tychy.pl, lub osobiście w se-
kretariacie Szkoły przy Al. Nie-
podległości 32 w Tychach. Można 
również odwiedzić szkolnego Fa-
cebooka, by zapoznać się bliżej 
ze szkołą i jej ofertą edukacyj-
ną. aS ●

szansa na dobry zaWód
technikuM kolejowe czeka Na aBSoLWeNTóW PoDSTaWóWeK.

centrum nauki i Biznesu proponuje młodym.

przyszłościowe kierunki 
nauczania
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reklama

koMputery, 
taBlety, SMartFony 
to nieodŁączni 
towarzySze naSzej 
codzienności. w oBecnej 
przyMuSowej izolacji 
korzyStaMy z nich 
jeSzcze częściej – czy 
to do pracy, zaŁatwienia 
różnych ForMalności 
czy zaBicia nudy.

Zapominamy przy tym, że sprzę-
ty tego rodzaju są źródłem wyjąt-
kowo niekorzystnego dla naszego 
wzroku niebieskiego światła. Jak 
się przed nim chronić?

Czym jest niebieskie światło?
Światło niebieskie emitowane 
jest m.in. przez słońce. W takiej 
niewielkiej ilości nie jest ono 
groźne dla naszego zdrowia, nie-

stety – współczesne zdobycze 
technologiczne również emitują 
promieniowanie tego typu. Tele-
wizory, laptopy, a także oświet-
lenie LED, reflektory ksenonowe 
w samochodach czy świetlówki 
– wszystkie te urządzenia stano-
wią źródło niebieskiego świat-
ła. Ta często intensywna ekspo-
zycja na promieniowanie może 
przyczynić się do nadwerężenia 

i zmęczenia oczu, a w dłuższej 
perspektywie do wystąpienia róż-
nych schorzeń, np. zwyrodnienia 
plamki związanego z wiekiem.

jaka ilość jest bezpieczna?
Wiele osób zwraca uwagę na fakt, 
że organizm ludzki posiada do-
brze wykształcone mechani-
zmy obrony przed negatywnymi 
skutkami światła niebieskiego. 
To prawda – problem tkwi jed-
nak nie w samym docieraniu pro-
mieniowania do naszych oczu, ale 
w tym, że odbywa się to w nad-
miarze. To właśnie z tego powo-
du, a także ze względu na fakt, 
że odporność na niebieskie świat-
ło jest cechą osobniczą, bardzo 
trudno jest oszacować bezpiecz-
ną dla zdrowia oczu ilość promie-
niowania.

jak się chronić?
Nie możemy – a nawet nie po-
winniśmy – całkowicie elimino-
wać promieniowania niebieskiego 
z naszego otoczenia. Zamiast tego 
zadbajmy o to, aby maksymalnie 
je zrównoważyć. Jak możemy 
to zrobić? – Przede wszystkim 
zwróćmy uwagę na ilość czasu 
spędzanego przed ekranami urzą-
dzeń cyfrowych i – jeśli tylko mo-
żemy – znacząco go zredukujmy. 
Nie korzystajmy z nich również 
na godzinę przed położeniem się 
spać. Zadbajmy także o swoją hi-

gienę dnia – wprowadźmy syste-
matyczne przerwy oraz postawmy 
na odpowiednio skomponowaną 

i bogatą w luteinę czy witaminę 
A dietę – radzą eksperci z salonu 
Brillant w Tychach. aS ●

Chroń sWój Wzrok
światŁo nieBieSkie W NaDMIaRZe SZKoDZI
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utaleNtOWaNi BeZ galiFlaSh

Tuż przed wakacjami odbyło się rozdanie nagród i wyróżnień 
29. edycji Wojewódzkiego Konkursu artystycznego „Młode 
talenty” organizowanym przez II Liceum ogólnokształcące 
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tychy 
i Młodzieżowej Rady Miasta. Tegoroczna edycja zgromadziła 
ponad 100 uczestników w trzech kategoriach: literackiej, 
plastycznej i scenicznej. Niestety, ze względu na zagrożenie 
epidemiologiczne odwołano galę wręczenia nagród w Teatrze 
Małym, ta zaś kameralnie odbyła się na sali gimnastycznej 
„Norwida”. Laureaci odebrali wyróżnienia przy pełnym 
zachowaniu reżimu sanitarnego. organizacja konkursu 
finansowana jest ze środków budżetu partycypacyjnego 
miasta Tychy na rok 2020. kp ●
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moje pytanie dotyczy linii 
trolejbusowej e, która jeździła 
z dworca pkp przez Hotelowiec, 
ul. edukacji, aż do paprocan 
pętli i identycznie w odwrotnym 
kierunku. obecnie linia 
ta dociera jedynie do Hotelowca 
i np. z al. jaka pawła na dworzec 
pkp trolejbusem już się nie 
dojedzie. to duże utrudnienie, 
bo jeśli ktoś mieszka w okolicach 
city point, to przyjeżdżając 
pociągiem na dworzec pkp 
np. z dalszej podróży z walizką, 
musi wysiąść przy azecie, 
urzędzie miasta, czy na osiedlu 
o i resztę przejść piechotą. 
to dla ludzi z dziećmi czy dla 
osób starszych spory problem. 
dlaczego nie pozostawiono 
tej linii w jej poprzednim 
kształcie, by można było 
dojechać do dworca. ponadto 
przy dworcu jest parking. 
jak ktoś np. z mikołowa 
czy katowic przyjeżdżał, 
by spędzić dzień w paprocanach, 
zostawiał auto na parkingu 
wielopoziomowym przy dworcu 
i jechał trolejbusem. dzięki 
temu nie był tak przepełniony 
parking w paprocanach. czy nie 
można wrócić do poprzedniego 

przebiegu linii? – pyta czytelnik 
z os. n.

ODPOWiaDa huBert mO-
raWski Z ZarZąDu traNs-
POrtu metrOPOlitalNe-
gO: – Z przystanku Tychy Jana 
Pawła II do Dworca PKP można 
dojechać trolejbusem. Jest to linia 
C, która kursuje w dni robocze. 
W soboty i niedziele możliwość 
taką zapewnia z kolei autobus 
linii nr 137. Natomiast z okolic 
domu handlowego City Point 
można dojechać trolejbusem li-
nii E do przystanku Tychy Bego-
nii i przesiąść się na Hotelowcu 
na dowolną linię autobusową lub 
trolejbusową jadącą w kierun-
ku Dworca PKP. Analogicznie 
w kierunku przeciwnym: jadąc 
z Dworca PKP można dojechać 
dowolną linią autobusową do Ho-
telowca, a następnie przesiąść się 
na linię G, która dojeżdża w rejon 
City Point.

Bezpośrednie połączenie 
Dworca PKP z Paprocanami 
zapewnia z kolei linia trolej-
busowa B, która w weekendy 
z przystanku Tychy Dworzec 
PKP kursuje z częstotliwością 
co ok. 20 min. lS ●

czytelnicy pytają

co z linią e?

Sprzedaż szkieł progresywnych 
z roku na rok się zwiększa i prze-
konuje do siebie coraz większą 
ilość osób wymagających ko-
rekcji wzroku. Dzięki nim nie 
są potrzebne dwie pary osobnych 
okularów, lecz jedna para która – 
dzięki zastosowaniu szkieł pro-
gresywnych – zapewni doskonałe 
widzenie zarówno do patrzenia 
w dal, jak i czytania i patrzenia 
w bliży.

Na początku gdy już decyduje-
my się na ich noszenie, lekarz lub 
sprzedawca w salonie optycznym 
często informuje, że do szkieł 
progresywnych trzeba się przy-
zwyczaić, co zajmuje od 2 do kil-
kunastu dni. Osoby które dopiero 
rozpoczynają przygodę z „pro-
gresami” często miewają symp-
tomy takie jak „wirujący obraz”, 
co może zniechęcić do ich nosze-
nia. Osoby, które nie potrafią się 
przestawić na ten typ szkieł boją 
się, że nie będą w stanie przyzwy-
czaić do nich swojego wzroku. 
Dlatego produkujemy szkła pro-
gresywne tzw. „próbne”, które ja-
kością nie odbiegają od popular-
nych szkieł dostępnych na rynku, 

są one jedynie pozbawione do-
datkowych powłok jak ochrona 
przed światłem niebieskim ekra-
nu monitora. – Cena naszych 
szkieł progresywnych próbnych 
znacząco różni się od standardo-
wych cen za szkła progresywne. 
W naszym salonie przy wyborze 
oprawy, szkła progresywne prób-
ne można kupić za jedyne 50 zł 
– zachęcają specjaliści z gabine-
tu Art Optyk.

Grubość szkła próbnego posia-
da indeks grubości 1.58 co spra-
wia, że jest ono cieńsze oraz lżej-
sze od standardowych szkieł, 
do których często dopłacamy 
większe kwoty. Indeksy grubości 
rozpoczynają się od 1.50, przez 
1.56, aż do 1.74 które jest naj-
cieńszym szkłem. Grubość szkła 
to również jego waga, która prze-
kłada się na komfort w noszeniu 
pełnych opraw okularowych.

– Dlatego z przyjemnością ofe-
rujemy Państwo nasze rozwią-
zanie, które jest konkurencyjne 
w skali naszego kraju, gdyż jako 
jedyni w Polsce mamy możliwość 
produkowania tego typu szkieł 
– dodają pracownicy Art. Op-

tyk. – Okulary z takimi szkłami 
można również zamówić poprzez 
nasz sklep internetowy www.oku-
lary.art z dostawą do domu, moż-
liwością przymierzenia opraw 
wykorzystując aparat w swoim 

telefonie lub komputerze, z wy-
borem odpowiednich dla siebie 
szkieł korekcyjnych po wpisaniu 
zalecanych mocy korekcji, któ-
re zostały przepisane w recepcie 
okularowej. aS ●

Lipo laser, zwany też zimnym 
laserem, jest urządzeniem, któ-
re emituje światło o długości 
650nm. Wiązka świetlna po-
przez poszczególne warstwy 
skóry kieruje się do komórek 
tłuszczowych, w których pod 
jej wpływem dochodzi do reak-
cji chemicznej mającej na celu 
rozbicie triglicerydów na wol-
ne kwasy tłuszczowe i glicerol. 
Przekazywane są one do układu 
limfatycznego, a następnie wyda-
lane z organizmu. Proces ten uła-
twiony jest poprzez dodatkowe 
głowice umieszczone w okolicy 
węzłów chłonnych znajdujących 
się najbliżej obszaru poddawane-
go zabiegowi, stymulujące układ 
limfatyczny. Światło lasera nie 
niszczy błon komórek tłuszczo-
wych, a jedynie w wyraźny i kon-
trolowany sposób wpływa na ich 
objętość. Przypomina to proces 
wysuszania dojrzałych wino-

gron, tak by stały się rodzynka-
mi. Laser działa jedynie na ko-
mórki tłuszczowe, nie uszkadza 
okolicznych tkanek czy naczyń 
krwionośnych. Co równie istot-
ne, sposób generowania wiązki 
promieni laserowych zapobiega 
nadmiernemu rozluźnieniu skó-
ry i nie stwarza zagrożenia po-
wstania nierówności.

dlaczego warto wybrać ten zabieg
Urządzenie działa na komórki 
tłuszczowe znajdujące się pod 
powierzchnią skóry. Reduk-
cja ich jest procesem trudnym 
i niekoniecznie przynoszącym 
zadowalające efekty nawet przy 
pomocy diety lub ćwiczeń fizycz-
nych, które zazwyczaj pozysku-
ją energię z głębiej położonych 
komórek tłuszczowych. A zatem 
osoby regularnie ćwiczące, a ma-
jące problem z redukcją tłusz-
czyku płycej położonego, mogą 

śmiało zdecydować się na ten za-
bieg. Ponadto zabieg wysmukla 
sylwetkę i przynosi efekt zrege-
nerowanej, odmłodzonej skóry.

jak wygląda zabieg?
Na wybraną partię ciała przykła-
dane są cztery głowice emitują-
ce wiązki laserowe i powodujące 
rozpad triglicerydów. Zabieg jest 
całkowicie bezbolesny i niein-
wazyjny, dający jedynie uczucie 
delikatnego ciepła. W zależności 
od wielkości obszaru poddawane-
go zabiegowi, może on trwać 10-
40 minut. Do zabiegu kwalifikują 
się nie tylko miejsca powszech-
nie znane z odkładania się w nich 
tłuszczu, czyli uda, brzuch, po-
śladki czy boki, ale także ramiona, 
łydki i podbródek.

jak często?
Aby uzyskać pożądany efekt, 
warto przyjąć zabiegi w serii, 

dwa razy w tygodniu. W trakcie 
kuracji należy zastosować lekko-
strawną dietę, pić dużo płynów 
i wdrożyć wysiłek fizyczny, który 
może pogłębić pożądane efekty 
nawet o 150%, ale też eliminuje 
efekt jo-jo i przeciwdziała ewen-
tualnym zatorom limfatycznym. 
Chociaż zabieg jest skuteczny sam 
w sobie, to osoby borykające się 
ze złożonym problemem cellulitu 
czy nadmiarem tkanki tłuszczo-
wej mogą połączyć go z zabiegami 
drenującymi i ujędrniającymi.

Przeciwskazania
ciąża i karmienie piersią,•	
metalowe lub silikonowe im-•	
planty w bezpośredniej okoli-
cy poddawanej zabiegowi,
stosowanie leków lub ziół •	
światłouczulających przynaj-
mniej 2 tygodnie przed za-
biegiem,
rozrusznik serca,•	
problemy dermatologicz-•	
ne, wrzody żołądka, wysokie 
ciśnienie, cukrzyca, otwar-
te rany,
rany i operacje – nie szybciej •	
niż po upływie 3 miesięcy.
Ze schorzeń warto wymienić 

chorobę nowotworową, cukrzy-
cę za zgodą lekarza prowadzące-
go, epilepsję, problemy z krze-
pliwością krwi lub zakrzepice, 
alergie lub swędzenie niewiado-
mego pochodzenia. Leki, przy 
przyjmowaniu których warto za-
chować ostrożność, to retinoidy 
(6 mies. przed zabiegiem), pre-
paraty z dużą dawką witaminy A, 
betakaroten (3 mies.), antybioty-
ki (2 tyg.). Przynajmniej przez 
dwa tygodnie po zakończonej 
kuracji nie powinno się wysta-
wiać obszaru poddanego zabie-
gowi bezpośrednio na działanie 
promieni słonecznych.
izaBela tajStra ●

odChudzanie „zimnym” laserem
czyM jeSt lipo laSer I JaK DZIała?

szkła ProgresyWne na Próbę
dla oSóB wyMagających KoReKTy WZRoKu
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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, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE     
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 668 651 688

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:
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
Pilnie Sprzedam dom przy lecie 
190 m2/1200 m2 cena 440 tyś Tylko 
dwa domy obok, cisza las przyroda 504 
948 293 Orzesze Jaśkowice

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 widokiem 
na Park Jaworek. M-4, 56 m2, komórka lo-
katorska, 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 
Kwiatowej Tychy ul. Sadowa 23 601 849 
727

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

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

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

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

ul. Filaretów 31
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Kryta pływalnia, ul. Edukacji 9
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10

æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 
Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1
æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1
æ WBU Balbina, ul. Barona 30
æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6
æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b
æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134
æ Dworzec PKP
æ Szkoła Medan, Plac Świętej Anny 4
æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa  

– ul. Katowicka 9
æ  Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3

æ  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji, ul. Sadowa 4

æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy, ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,  

ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Szkoła Podstawowa nr 23, Cielmice, 

ul. Jedności 51
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33
æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44

oraz:
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 
ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 
Warszawy 26

æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49
æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10
æ PKM, ul. Towarowa 1
æ  „Atrium”, Rynek 2
æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12
æ ZS nr 1, ul. Wejchertów 20
æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29
æ OKS Paprocany, ul. Sikorskiego 110
æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101

æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35
æ  Restauracja „Pod Kasztanami”, Wilkowyje, 

ul. Mikołowska
æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
æ  NZOZ Lens–Med, Czułów, ul. Narcyzów 24
æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, Piaskowa
æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47
æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33
æ  SUH „Jedność”, Urbanowice, ul. Główna
æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa
æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ Hospicjum im.  św. Kaliksta

æ  Sklep rybny ul. Mikołowska

æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52

æ  Sklep Spożywczy ul. Harcerska 9

æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego

æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości

æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43

æ  Hotel Arena

bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5

reklama

|||| twoje tychy 14 lipca 202014



www.tychy.pl

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

Tychy os D 2 pok 38 m2, niski czynsz cena 
190.000 zł 733-476-805 www.ihn.com.
pl
Tychy os D 2 pok po remoncie wyposażone 
gotowa inwestycja pod wynajem, niski 
czynsz tel. 504476-805 www.ihn.com.pl 
Tychy 2 pok, niski czynsz, możliwość prze-
jęcia mieszkania z obecnymi najemcami 
tel. 504-476805 www.ihn.com.pl 
Tychy os H 4 pokoje 65 m2 po general-
nym remoncie,  częściowo umeblowane 
i wyposażone duży balkon balkon niska 
zabudowa  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 umeb-
lowana i  wyposażona, balkon, blok po 
remoncie 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 2 pokoje 38 m2 2 piętro 
cena 1390 zł+media+kaucja  tel.733-
476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1700+media

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, os. H, 2 pokoje, 44 m2, parter, ni-
ski blok, 219.000 zł, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl

Tychy, ul. Cicha, stan do remontu, 3p., 
50 m2, 225.000 zł  www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy, os. B, 3 pokoje, 68 m2, I piętro, ni-
ski blok, 329.000 zł, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
Dom dla pracowników, 3500 zł/mc, różne 
lokalizacje, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parterz 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 jed-
nym działka 891 m2, 1.399.000 zł- do 
negocjacji 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 759.000 zł, 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Tychy Żwaków, środkowy segment, do 
wejścia, cena 790 000 zł, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DLA 
NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz mieszka-
nie, które chcesz sprzedać ZAPRASZAMY 
do kontaktu INDOMO: 508 063 856, 531 
099 212.
OKAZJA!!! mieszkanie na SPRZeDAŻ 
w ŁAZISKACh GÓRNyCh Ul. DWOR-
COWA – 2 pokoje, 51m2    ZAPRASZA-
my INDOmO tel. 508 063 856 lub 531 
099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. Nie-
podległości, 2 pokoje, 55m2– INDOMO 
tel. 508 063 856
Sprzedam -mieszkanie m-4, 47m2, 
mikołów Centrum– INDOmO tel. 531 
099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w Ty-
chach na ul. Piłsudskiego i ul. Żorskiej – 
INDOMO tel. 508 063 856, 531 099 212, 
szczegóły na www.indomo.info.pl oraz 
www.facebook.com/indomotychy
NA SPRZeDAŻ NOWy DOm wolnosto-
jący- GOSTyń Ul. RyBNICKA pow. 
96,50 +garaż+działka pow. Ok. 
650m2 –STAN DeVelOPeRSKI – ZA-
PRASZAmy INDOmO tel. 508 063 856, 
www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lokaliza-
cja, media na działce– pow. 1180m2 - 
ZAPRASZAMY INDOMO tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy
DO WyNAJĘCIA mIeSZKANIA W Ty-
ChACh NA Oś.ślĄSKIe OGRODy, 
umeblowane i bez mebli, pow. Ok. 
40m2, cena:1600-1700zł – ZAPRA-
SZAmy- tel. 508 063 856 www.indo-
mo.info.pl oraz www.facebook.com/
indomotychy

zdrowie:
Gabinet Fizjoterapii marek Szcze-
panek Rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel: 664-172-013 DOSTĘPNe BONy 
UPOmINKOWe elastyczne Oferty Ce-
nowe! 

tranSport:

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

kupię/SprzedaM:
Kupię monety „PRL” ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335
Kupie zabytkowe motocykle i części. 696-
144-140

zwierzęta:

Ponad trzy lata 
w schronisku. 
Urodziwy. Aktyw-
ny. Pojętny. Prosi 
bardzo o domek 
Rokko, jeszcze 
młody, ale coraz 
bardziej smutny 
i zrezygnowany.

Kontakt: Patrycja 731 030 315

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
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Komenda miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00,  
alarmowy 997;
Straż Pożarna,  
al. Niepodległości 230,  
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe, 
ul. Fitelberga 71,  
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe, ul. Barbary 
25, tel. 32/227 31 24, alarm. 992, 
www.gsgaz.pl; 
Pogotowie energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi-
cy 6, tel. 32/325 64 11,  
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital miejski w Tychach, 
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00,  
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00, 
www.szpitalmegrez.pl; 
Sanepid, ul. Budowlanych 131,  
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Urząd miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 
7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7.30-17,  
pt. 7.30-12; rej.pojazdów:  
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55;
miejski Zarząd Ulic i mostów, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 6-19, 
sob. 7-14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30- 18, 
wt.-pt. 7.30-15.30; 
miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skar-
bowy-w-tychach, czynny: pon. 
7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7.30-15.30; 
miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/327 
02 46, e-mail: mops.tychy@inte-
ria.pl, czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
master – Odpady i energia Sp. z o.o. 
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.-
pt. 7.30-15.30.

Ważne  
telefonymiejskie
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Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

przez caŁą SoBotę 
w tychach laŁo, zateM 
nic dziwnego, że gdy tuż 
po godz. 15 piŁkarze gkS 
i puSzczy rozpoczynali 
Mecz, weSzli na grząSką, 
a MiejScaMi wręcz 
zupeŁnie zalaną 
Murawę.

Choć niezaprzeczalnym faktem 
jest, że warunki atmosferyczne 
były jednakowe dla obu zespołów, 
to jednak tyszan – mających w swo-
ich szeregach graczy preferujących 
indywidualne popisy techniczne – 
bajoro na Stadionie Miejskim smu-
ciło chyba bardziej. Widać to już 
było od pierwszych chwil spotka-
nia, kiedy to grająca długimi po-
daniami Puszcza tworzyła groźne 
sytuacje pod bramką Konrada Ja-
łochy. Już w 2 min. goście mogli 
po szybkiej akcji otworzyć wynik, 
ale podanie w tyskie pole bramko-
we zostało w porę zablokowane. 
W rewanżu dwie minuty później 
strzelał Łukasz Grzeszczyk, ale pił-
ka trafiła w boczną siatkę.

Do końca pierwszej połowy 
oba zespoły toczyły dość wyrów-
nany bój, z tym, że lepsze wrażenie 
sprawiali niepołomiczanie, którzy 

chyba obrali skuteczniejszą w tych 
warunkach taktykę rozgrywania 
piłki długimi podaniami i unika-
nia prowadzenia piłki po mura-
wie (a ściślej – po wodzie). Tysza-
nie, a celowali w tym Grzeszczyk 
i Steblecki, nie mogli natomiast 
oprzeć się pokusie inicjowania 
koronkowych akcji, dryblingów, 
holowania piłki, a to na zalanej 
wodą murawie nie mogło przy-
nieść sukcesu. Tuż przed przerwą 
po jednej i po drugiej stronie boi-

ska oglądaliśmy akcje, które mogły 
przynieść gola. Najpierw po strza-
le jednego z graczy Puszczy i odbi-
ciu się piłki od Dario Krišto, tra-
fiła ona w słupek bramki Jałochy. 
W 44 min. po uderzeniu Grzesz-
czyka z wolnego bramkarz wybił 
piłkę przed siebie, a dobitkę Ka-
mavuaki wyekspediował za linię 
końcową.

W przerwie trenerzy Horwat 
i Zadylak dokonali jednej zmiany, 
wprowadzając Wojciecha Szumi-

lasa w miejsce mało widocznego 
Keona Daniela. Tym razem jed-
nak „Szumi” nie okazał się joke-
rem w talii GKS i nie wpłynął zna-
cząco na przebieg gry i wynik.

Jako pierwsi po przerwie groź-
nie zaatakowali gospodarze, któ-
rzy w początkowych dziesięciu 
minutach stworzyli dwie szan-
se bramkowe. W 55 min. w pole 
bramkowe dośrodkował Grzesz-
czyk, Lewicki przepuścił piłkę, 
a zaskoczony tym Łukasz Mo-
neta nie zdołał jej opanować. 
Z kolei trzy minuty później po-
nownie dośrodkowywał Grzesz-
czyk, główkował Krišto, ale z linii 
bramkowej piłkę wybił obrońca 
Puszczy.

Kolejne minuty przyniosły 
jednak lekką dominację gości 
i to wystarczyło, by rozstrzyg-
nąć mecz. Sygnał dla Puszczy dał 
w 61 min. Cikoš, który z wolnego 
posłał piłkę minimalnie nad po-
przeczką. Kolejny stały fragment 
gry przyniósł już gola. W 71 min. 
po dośrodkowaniu z rzutu roż-
nego Żytek „przeskoczył” Soło-
wieja i Stebleckiego i głową po-
konał Jałochę, dając Puszczy 
prowadzenie.

Rezultatu nie zmieniły już pró-
by Grzeszczyka (w 77 min. głów-
kował po centrze Połapa) i Ka-
sprzyka, który tuż po wejściu 
na boisko stanął przed ogromną 
szansą, ale przestrzelił. Nie zmie-
niła też wyniku czerwona kartka, 
którą w 87 min. zobaczył Cikoš. 
Kilka minut z przewagą jednego 
zawodnika to za mało, by zdobyć 
chociaż punkt…

Porażka z Puszczą wypchnę-
ła drużynę Tomasza Horwata 
i Jarosława Zadylaka poza czoło-
wa szóstkę, która daje prawo gry 
w barażach. Nie znaczy to, że ty-
szanie stracili szansę na ekstra-
klasę, ale znacznie sobie to zada-
nie utrudnili. Do zakończenia ligi 
pozostały jeszcze trzy spotkania, 
z których dwa GKS zagra na wy-
jeździe: w najbliższy wtorek (14 
lipca o godz. 18.10) z Wartą Po-
znań w Grodzisku Wlkp. i w so-
botę (18 lipca o godz. 12.40) w Ol-
sztynie ze Stomilem.
gks tychy – PusZcZa Nie-
POłOmice 0:1 (0:0). Gol: Ży-
tek (71’).
gks tychy: Jałocha – Mańka, 
Sołowiej, Krišto, Połap – Mo-
neta (83’ Kasprzyk), Daniel (46’ 

Szumilas), Grzeszczuk, Kama-
vuaka, Steblecki (79’ K. Piątek) 
– Lewicki. Żółte kartki: Sołowiej 
i K. Piątek.

W pozostałych meczach 31. 
kolejki: Chojniczanka – Chrobry 
3:4, Zagłębie – Warta 0:2, Sande-
cja – Mielec 2:1, Odra – Wigry 
1:0, Jastrzębie – Podbeskidzie 0:3, 
Radomiak – Grudziądz 2:0, Beł-
chatów – Termalica 0:2, Stomil 
– Miedź 1:2. ●

i liga
1. Podbeskidzie 31 62 60:30
2. Mielec 31 58 49:30
3. Warta 31 56 47:30
4. Radomiak 31 53 48:40
5. Miedź 31 47 45:40
6. Termalica 31 45 45:32
7. Puszcza 31 43 32:37
8. chrobry 31 43 36:42
9. gks tychy 31 43 56:49
10. Sandecja 31 40 44:48
11. Bełchatów 31 39 36:41
12. Stomil 31 39 26:36
13. odra 31 39 29:34
14. Jastrzębie 31 38 40:45
15. Grudziądz 31 38 45:55
16. Zagłębie 31 38 44:51
17. chojniczanka 31 30 43:58
18. Wigry 31 23 25:51

Sezon 2020/2021 w IV lidze 
i w klasie okręgowej rozpocznie 
się 25 lipca. Zmieniony został 
skład poszczególnych grup, re-
gulamin rywalizacji oraz zasady 
spadków i awansów.

W IV lidze zagrają 34 drużyny 
podzielone na dwie grupy po 17 
zespołów. Zwycięzcy obu grup 
zmierzą się w meczach barażo-
wych o awans do III ligi. Spad-
ną zespoły z miejsc 15., 16. i 17. 
W zależności rozstrzygnięć w III 
lidze, drużyny z miejsc 14. mogą 
rozegrać baraże o utrzymanie.

Oto zestaw par pierwszej kolej-
ki: LKS Czaniec – MRKS Czecho-
wice-Dziedzice, Iskra Pszczyna 
– gks ii tychy (25 lipca, godz. 
17), Orzeł Łękawica – Odra Wo-
dzisław Śląski, Odra Wodzisław 
– Rozwój Katowice, Radziecho-
wy-Wieprz – Drzewiarz Jasieni-
ca, Unia Turza – Podbeskidzie 

II, Jedność Przyszowice – Spój-
nia Landek. Kuźnia Ustroń – pau-
zuje.

W lidze okręgowej tysko-biel-
skiej zagrają drużyny z obu pod-
okręgów. Nie będzie derbów Ty-
chów, bo dwa tyskie zespoły 
przydzielono do innych grup – 
OKS Zet Tychy zagra w grupie I, 
Ogrodnik Cielmice – w grupie 
II. Zgodnie z regulaminem roz-
grywek, pierwsza runda zosta-
nie rozegrana systemem każdy 
z każdym (mecz i rewanż). Po jej 
zakończeniu, 4 najlepsze drużyny 
z I i II grupy utworzą grupę mi-
strzowską. Te 8 zespołów przy-
stąpi do dalszych gier z „wyze-
rowanym” kontem punktowym 
i walczyć będzie o jedno miejsce 
premiowane awansem (mecz i re-
wanż, każdy z każdym).

Pozostałe zespoły obu grup (11 
drużyn) utworzą grupę „spadko-

wą”. Tutaj zaliczone zostaną wyni-
ki bezpośrednich meczów, a dru-
żyny zmierzą się systemem mecz 
i rewanż tylko z tymi rywalami, 
z którymi w I rundzie nie grały. 
Spadają cztery zespoły, choć licz-
ba spadkowiczów może się zwięk-
szyć w przypadku spadków do tej 
grupy drużyn z wyższych lig.

Oto zestaw pierwszej kolejki 
w obu grupach. Grupa I: Rekord 
II Bielsko-Biała – Wisła Wielka, 
MRKS II Czechowice-Dziedzi-
ce – Oks Zet tychy (26 lipca, 
godz. 11), Łąka – Czarni Jaworze 
i Studzienice – Stal Bielsko-Biała, 
Rudołtowice-Ćwiklice – pauza.

Grupa II: Sokół Wola – MKS 
Lędziny, GTS Bojszowy – Be-
stwinka, Bestwina – Pionier Pi-
sarzowice, Pasjonat Dankowice 
– Piast Bieruń Nowy, OgrOD-
Nik cielmice – Przełom Ka-
niów (25 lipca, godz. 17). lS ●

Porażka W meCzu na Wodzie
w rozegranyM w anorMalnych warunkach Spotkaniu 31. kolejki GKS Tychy uLeGł 0:1 PuSZcZy NIePołoMIce I WyPaDł Z cZołoWeJ SZóSTKI.

jak zagra IV liga i okręgówka?

grupy i podgrupy

Sobotni mecz GKS Tychy – Puszcza Niepołomice rozgrywany był 
na zalanym wodą boisku, w ciągle padającym deszczu.
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Dwa kolejne mecze kontrolne ro-
zegrali przygotowujący się do no-
wego sezonu piłkarze rezerw GKS 
Tychy.

W minioną środę podopieczni 
trenera Tomasza Wolaka podej-
mowali na boisku przy ul. Ander-
sa zespół Unii Kosztowy. W pierw-
szej części spotkania Kacper Piątek 
i Dawid Kasprzyk zdobyli gole dla 
tyszan, ale rywale trafili w tym 
czasie… czterokrotnie i prowa-
dzili do przerwy 4:2. Na szczęście 
po zmianie stron sposób na bram-
karza Unii znaleźli Dzięgielewski 
i Krężelok i cały mecz zakończył 
się remisem 4:4.

W potyczce z Unią Kosztowy 
tyskie rezerwy grały w składzie: 
Maciejowski (46’ Dana) – Wolak 

(69’ Rutkowski), Kozlenko, Ro-
manski (46’ Bielusiak), Rutkowski 
(46’ Paluch), Moskiewicz (46’ La-
skoś), Staniucha, Pawlusiński (46’ 
Misztal), K. Piątek (46’ Dzięgie-
lewski), Bojarski (46’ Krężelok), 
9. Kasprzyk.

W weekend piłkarze GKS II 
pojechali do Łąki, by rozegrać 
sparing z tamtejszym LKS. Dzię-
ki bramce Palucha w 72 min. 
drużyna trenera Wolaka wygra-
ła skromnie 1:0. Trójkolorowych 
barw bronili w tym meczu: Ma-
ciejowski (46’ Dana) – Stefaniak, 
Kozlenko (46’ Bielusiak), Kopczyk 
(70’ Gancarczyk), Rutkowski (46’ 
Wolak), Laskoś (46’ Blach), Misz-
tal (46’ Kokoszka), Kręciwilk (46’ 
Paluch), Krężelok (46’ Trzcion-

ka), Dzięgielewski (46’ Orliński), 
Jochemczyk (46’ Bojarski).

Z początkiem sierpnia ruszą 
rozgrywki kolejnej edycji piłkar-
skiego Pucharu Polski, w których 
nasze miasto reprezentować bę-
dzie sześć zespołów. Grający 
w najwyższej klasie GKS II Tychy 
zmierzy się z beniaminkiem IV 
ligi – MKS Iskra Pszczyna (mecz 
odbędzie się najprawdopodobniej 
5 sierpnia w Pszczynie). JUWe Ja-
roszowice podejmie w I rundzie 
LKS Goczałkowice, Siódemka 
Tychy zmierzy się u siebie z LKS 
Wisła Wielka, Ogrodnik zagra 
na wyjeździe z Unią Bieruń Sta-
ry, zaś Czułowianka zmierzy się 
w derbach z „Zetką” Tychy.
ww ●

w sierpniu sześć tyskich drużyn wystartuje w Pucharze Polski.

remis i zwycięsTwo rezerw

16 | 14 lipca 2020 www.tychy.plsporttwoje tychy



leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

– jedni chcą Być 
piŁkarzaMi, inni widzą 
Się w pracy trenera, 
a ja nigdy do tego nie 
MiaŁeM Specjalnego 
talentu. MoiM 
MarzenieM od dziecka 
ByŁo Mieć wŁaSny kluB 
i niM zarządzać. no 
i teraz to Się SpeŁniŁo 
– powiedziaŁ 20‑letni 
dawid wojtczak, 
który na co dzień jeSt 
youtuBereM.

Skończył technikum, zdał matu-
rę, jednak studia odłożył na jakiś 
czas, by zająć się m.in. prowadze-
niem klubu. We wrześniu ubiegłe-
go roku zarejestrował w Urzędzie 
Miasta klub pod nazwą Tysovia. 
Tak w latach 1992-1996 nazywa-
ła się drużyna hokejowa, jednak 
– jak mówi prezes – nowa nazwa 
nie jest nawiązaniem do tej hi-
storii. Obecna piłkarska Tysovia 
ma barwy biało-czerwono-czar-
ne, a w jej herbie/logo, oprócz na-
zwy, jest rysunek Bramy Słońca.

– Zacząłem od szukania infor-
macji, co jest potrzebne, by zało-
żyć klub, jak i gdzie to się wszyst-
ko załatwia itd. – mówi. – Dużą 
pomoc okazali mi pracownicy 
Urzędu Miasta i Śląskiego Związ-
ku Piłki Nożnej. Poczytałem też 
sporo w internecie, a kilka osób, 
kiedy usłyszało, że chcę zało-
żyć klub, pospieszyło z pomocą. 
Musiałem się też rzecz jasna zo-

rientować, czy w tym założonym 
przeze mnie klubie będzie ktoś 
chciał grać. I tutaj pomógł mi Yo-
uTube, którym zajmuje się od kil-
ku lat. Nagrywam filmy związane 
z piłką nożną i dzięki temu udało 
mi się zgromadzić ponad 150 ty-
sięcy obserwujących. Kiedy więc 
ogłosiłem taki projekt, zgłosiło 
się bardzo dużo osób z Tychów 
i także z dalszych miejscowości. 
Przepisy mówią, że do zarządza-
nia klubu potrzebny jest... zarząd 
i tutaj wsparła mnie rodzina i je-
den ze znajomych.

Kiedy formalności zostały za-
kończone, pod koniec ubiegłego 
roku Dawid Wojtczak zapropo-
nował zorganizowanie czterech 
meczów testowych. Zgłosiło się 
około 60 chętnych do gry. Rzecz 
jasna nie Dawid oceniał piłkar-
skie umiejętności poszczegól-
nych graczy, zaprosił na mecze 
obecnego trenera Tysovii, Dawi-
da Wanoda. 23-latek do niedawna 
występował w barwach Siemia-
nowiczanki, która w ostatnich 
sezonach na przemian walczyła 
w klasie A i okręgówce. Dawid 
Wanod ma uprawnienia trener-
skie, ale żadnego doświadczenia 
w prowadzeniu zespołu. Od cze-
goś trzeba jednak zacząć...

– Trudno u nas liczyć na jakiś 
zarobek – wyjaśnia tyski youtu-
ber. – W niższych klasach zda-
rzają się jakieś drobne premie, 
czasami poczęstunek, a u nas od-
wrotnie – to piłkarze odprowa-
dzają składki, by chociaż w części 
odciążyć budżet klubu. Bo choć 
to B-klasa, kosztów nie braku-

je: dwa komplety strojów dla 20 
osób, sprzęt, do tego rejestra-
cja klubu, opłaty sędziów, opie-
ka medyczna, wyjazdy, wynajem 
boiska… Budżet klubu to przede 
wszystkim moje prywatne środ-
ki, które zgromadziłem w ostat-
nich latach oraz w mniejszej czę-
ści pieniądze ze składek. Mamy 
też sponsorów – stroje ufundo-
wała nam jedna z internetowych 
firm, działająca w branży sprzę-
tu i ubiorów sportowych. Jest też 
z nami druga internetowa firma, 
zajmująca się walutą w grze.

Obecnie kadrę Tysovii tworzy 
21 piłkarzy – głównie z Tychów, 
ale także z kilku miast, m.in. 
z Siemianowic, Zabrza, Cheł-
ma Śląskiego. Prawie wszyscy są 
amatorami, poza trenerem, któ-
ry grał w ligowym klubie i Łu-
kaszem Wadasem – jako junior 
występował w APN GKS. Przy-
gotowania do sezonu zaczęły się 
z początkiem maja, zajęcia od-
bywają się dwa razy w tygodniu 
po 2-3 godziny. Był jednak prob-
lem z boiskiem, bo choć w mie-
ście obiektów nie brakuje, zanosi-
ło się na to, że drużyna nie będzie 
miała gdzie rozgrywać meczów 
ligowych.

– Napisałem wniosek do MO-
SiR o udostępnienie boiska, jed-
nak w odpowiedzi stwierdzono, 
iż wszystkie obiekty w Tychach 
są już w weekendy wykorzystane 
do granic możliwości przez ze-
społy seniorskie i młodzieżowe. 
Mieliśmy więc wszystko – klub, 
piłkarzy, trenera, sprzęt, odło-
żone pieniądze na działalność, 

tymczasem mogło dość do tego, 
że nie wystartujemy, bo po pro-
stu nie będzie gdzie grać. Zaczą-
łem szukać boiska poza Tychami, 
ale też okazało się to mało real-
ne. I wówczas zadzwonił do mnie 
prezes Ogrodnika Cielmice i po-
wiedział, że ten sezon możemy 
zagrać u nich. To w końcu tyl-
ko kilka meczów na rundę, więc 
nie ma sprawy. Kamień spadł 
mi z serca i właśnie na Ogrod-
niku będziemy rozgrywać swoje 
pierwsze ligowe mecze.

Na początek serii sparingów 
Tysovia zmierzyła się z wystę-
pującym w okręgówce OKS Zet 
Tychy, przegrywając 4:8. W dru-
gim meczu było 4:6 z Jednością 
Kosztowy, a w sobotnim spotka-
niu z rezerwami Chełmka – 2:3.

Kadra Tysovii 2020/2021. 
Bramkarze: Kacper Witański, 
Wojciech Borecki, Bartosz Wrób-
lewski; obrońcy: Kamil Szkiler, 
Beniamin Masztafiak, Kacper 
Pietrasina, Cezary Sołtys, Maciej 
Szymczak, Artur Zuziak, Da-
mian Wydrych; pomocnicy: Ar-
tur Germanek, Dawid Przyby-
szewski, Hugo Pogodała, Jakub 
Parysz, Krzysztof Chełchowski, 
Marcin Blady; napastnicy: Ad-
rian Świątek, Miłosz Musiał, Da-
wid Wanod, Łukasz Wadas, Ro-
bert Sega.

Z uwagą śledzić będziemy 
grę Tysovii w klasie B, a kibi-
ców z pewnością najbardziej za-
interesuje derbowa konfrontacja 
najmłodszej drużyny z ekipą naj-
starszego tyskiego klubu – Czu-
łowianki. ●

Laura Choma, specjalizująca się 
w wyścigach MTB, także długo 
czekała na rozpoczęcie sezonu. 
Zainaugurowała go zawodami 
Pucharu Polski XCO oraz I eli-
minacją do Olimpiady Młodzieży, 
które przed tygodniem rozegrano 
w Warszawie.

Tyszanka startowała w samo 
południe, w temperaturze prze-
kraczającej 30 st. Trasa niemal cały 

czas prowadziła po otwartym te-
renie z kilkoma wyczerpującymi 
podjazdami i trudnymi technicz-
nie zjazdami. Konkurencja była 
mocna – po przerwie każdy chciał 
udowodnić wysoką formę.

Przejazd Laury trwał godzinę i 5 
minut, co dało jej czwarte miejsce 
wśród juniorek młodszych. To bar-
dzo obiecujący rezultat i czekamy 
teraz na kolejne starty. lS ●

PierWszy sezon tysovii
nowy tySki kluB RoZPocZNIe SeZoN W KLaSIe B.

ruszył sezon MTB

laura na czwórkę

Ch
om

a T
ea

m

oStatniM akteM 
pleBiScytu MoSir‑u 
i naSzej redakcji na 
najpopularniejSzego 
Sportowca tychów 
w 2019 roku ByŁo 
loSowanie nagród 
wśród uczeStników 
pleBiScytowej zaBawy.

Na plebiscyt wpłynęły 1.424 gło-
sy od Czytelników „Twoich Ty-
chów” i użytkowników portalu 
tychy.pl. Losowania dokoła ko-
misja, a oto jego wyniki: suszar-
ka spożywcza – Janina Gawron 
(Tychy), blender z pojemnikiem 
– Joanna Michura (Wola), toster 
3w1 – Jan Kula (Tychy), nawil-
żacz powietrza – Sonia Kryjom-
ska (Tychy), głośnik bezprzewo-

dowy – Grzegorz Kita (Lędziny), 
słuchawki bezprzewodowe – Ja-
cek Rybarczyk (Chorzów), lun-
chbox – Bogusława Kaniewska 
(Tychy), bon na sprzęt sporto-
wy o wartości 150 zł – Dawid 
Malecki (Tychy), bon na sprzęt 
sportowy 50 zł oraz pakiety upo-
minków TechCar – Barbara Ko-
rytowska (Tychy), bon kosme-
tyczny o wartości 150 zł – Ewa 
Domasik (Tychy), kolacja dla 
dwóch osób – Mariusz Szew-
czyk (Tychy).

Gratulujemy. MOSiR poinfor-
muje zwycięzców listownie o od-
biorze nagród. lS ●

kto WylosoWał 
nagrody?
oStatni akt pleBiScytu MoSIR-u I TWoIch TychóW.

Zapraszamy do nowej siedziby przy ul. Szpakowej 4.

Sponsor głównych nagród dla Czytelników
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Piłkarski zespół Tysovii rozpocznie  swój pierwszy sezon w klasie B.
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5 lat temu ODDaNy ZOstał 
DO użytku NOWy staDiON 
miejski. tychy stały się 
iNfrastrukturalNym Prymusem, 
W krótkim cZasie OrgaNiZując 
Na Nim sPOrtOWe imPreZy 
O mięDZyNarODOWym ZNacZeNiu.

Zbudowany w 1970 roku dawny stadion 
przy ul. engelsa (dziś edukacji) kojarzy 
mi się z największymi emocjami okresu 
dzieciństwa. Zapamiętałem choćby lanie 
0:5 od Ruchu chorzów w towarzyskim 
meczu w 1971 roku, kiedy GKS był tylko 
III-ligowcem. Wciąż mam przed oczami 
białe stroje roześmianych piłkarzy Ruchu, 
którzy do szatni wracali schodkami mię-
dzy sektorami. Do dziś wspominam me-
cze GKS w II lidze, niespodziewany awans 
do ekstraklasy w 1974 roku, spotkania 
z najlepszymi polskimi klubami, a po-
tem znowu szare czasy gry w II i III lidze. 
Z czasem praca zawodowa spowodowała, 

że zamiast na tyski stadion coraz częściej 
jeździłem służbowo na mecze do Zabrza, 
chorzowa, Sosnowca czy Bytomia.

Tymczasem nasz stadion z sezo-
nu na sezon marniał, dostosowując 
się do słabnącego poziomu druży-
ny. W latach 90., kiedy występował 
na nim przeniesiony z Wielkopolski 
Sokół Tychy, prezes Piotr Buller fanta-
zjował, że zrobi na obiekcie drugie Las 
Vegas. Po upadku Sokoła było już tylko 
gorzej. W 2007 roku kibice podczas jed-
nego z III-ligowych meczów wywiesili 
transparent z napisem „Przepraszamy 
Polskę w imieniu władz za stan naszego 
stadionu”, a na ogrodzeniu przed zada-
szoną trybuną, która była zwykłą skarpą 
porośniętą trawą, pojawiła się szydercza 
informacja „Loża VIP-ów”. Kiedy na hito-
wy mecz 1/8 finału Pucharu Polski miała 
do nas przyjechać Wisła Kraków, kibice 
usuwali z sektorów gruz i kamienie. 
Bo inaczej mecz w ogóle nie doszedłby 
do skutku.

Wreszcie zapadła decyzja o budowie 
nowego stadionu. Przetargi, odwołania, 
pozwolenia, projekty, realizacje, odbio-
ry... To wszystko trwało kilka ładnych 
lat. W końcu jednak – w lipcu 2015 roku 
– obiekt został otwarty, a na inaugura-
cyjny mecz przyjechał zagrać zespół 
z Bundesligi.

od samego początku toczył się spór: 
stadion z tartanową bieżnią czy też bez? 
choć jestem fanem lekkoatletyki, to za-
wsze byłem zwolennikiem budowy sta-
dionu typowo piłkarskiego. Z widownią 
prawie wiszącą nad boiskiem, z doskonałą 
widocznością. Przez kilka lat byłem licen-
cjonowanym spikerem na stadionie GKS 
Katowice, który jeszcze w latach 90. był 
uznawany za jeden z najlepszych w Pol-
sce. a to dlatego, że nie miał bieżni i try-
buny znajdowały blisko murawy. Nawet 
kilka tysięcy widzów tworzyło na nim 
niesamowitą atmosferę. Na całe szczęście 
w Tychach doczekaliśmy się również sta-
dionu dla biegaczy, skoczków i miotaczy. 
Na inauguracyjne zawody musimy – z po-
wodu pandemii – jeszcze poczekać.
piotr zawadzki, 
tySka galeria Sportu ●

alFaBet tgS

Jak już informowaliśmy, bardzo 
udane dla ekipy MOSM Tychy 
okazały się rozegrane Katowicach 
kajakarskie mistrzostwa Śląska. 
Startowały zawodniczki i zawod-
nicy z sześciu klubów, rozegrano 24 
wyścigi, a tyszanie aż w ośmiu kon-
kurencjach zdobyli złote medale 
i 13 razy stawali na mistrzowskim 
podium. A oto szczegółowy meldu-
nek z katowickich mistrzostw.

Spośród podopiecznych Sylwii 
i Marka Stannych, klasą dla siebie 
okazał się Wojciech Mielnik, któ-
ry zdominował trzy konkuren-
cje – wygrał dwie z nich w junio-
rach młodszych K-1 500 m, K-2 
500 m oraz w konkurencji open 
K-1 3000 m. Anna Mielnik z ko-
lei przywiozła z Katowic dwa me-
dale – złoto w K-1 500 m i srebro 
w K-1 3000 m.

Najlepszym kanadyjkarzem – ju-
niorem na Śląsku okazał się Woj-
ciech Waksmański, zdobywając 

dwa złote medale w C-1 500 m 
i C-1 2000 m. Konrad Gawor pły-
nąc w K-1 500 zdobył srebro oraz 
w K-2 500 m wraz z Wojciechem 
Mielnikiem wywalczyli złoto. Z ko-
lei młodzicy zdobyli cztery meda-
le. Wśród najlepszej trójki w K-1 
500 m (rocznik 2006) znaleźli się 
Karol Szczepanek – srebrny me-
dal i Oskar Waksmański – brązowy 
medal. Obaj wywalczyli także złoto 
w konkurencji K-2 500 m. W wy-
ścigu tej samej kategorii, ale w rocz-
niku 2007, po brązowy medal sięg-
nął Bartosz Tarasiewicz.

Miłym zakończeniem zawodów 
był wyścig czwórek. Tyska osa-
da młodzików w składzie: Karol 
Szczepanek, Oskar Waksmański, 
Maciej Zellner oraz Bartosz Tara-
siewicz sięgnęła po złoty medal.

Kajakarze MOSM Tychy zdoby-
li osiem tytułów mistrzów Śląska, 
trzy tytuły wicemistrzowskie oraz 
dwa brązowe medale. lS ●

Pięć lat temu, 18 lipca 2015 roku, 
otwarty został Stadion Miejski 
Tychy, jeden z najładniejszych 
w kraju. Z tej okazji Tyska Gale-
ria Sportu zaprasza w najbliższą 
sobotę i niedzielę na wyjątkowe, 
urodzinowe zwiedzanie stadionu 
i wystawy TGS.

W programie: powrót (na fil-
mach i fotografiach) do wydarzeń 
sprzed 5 lat, przypomnienie hi-
storii piłkarskich obiektów w mie-
ście, oprowadzanie – nową trasą 
– po najciekawszych miejscach 
stadionu, a także konkursy.

Zwiedzanie odbywać się będzie 
w kameralnych grupach, koniecz-
na jest wcześniejsza rezerwa-
cja: tel. 515-717-430 lub e-mail: 
k.hajduk@tgs.tychy.pl

Terminy zwiedzania: sobota, 18 
lipca i niedziela 19 lipca, w godz. 
16, 18 i 20. Zbiórka przed wej-
ściem do Tyskiej Galerii Sportu, 
ul. Baziowa.

Przypominamy również, iż 
w dni powszednie TGS zaprasza 
dzieci, w towarzystwie pełnolet-
nich opiekunów, na spotkania 
z piłką nożną i hokejem. Pod-

czas spotkań będzie można z bli-
ska zobaczyć koszulki słynnych 
klubów i zawodników, sprzęt 
sportowy, ciekawe pamiątki. Uzu-
pełnieniem takiego spotkania bę-
dzie krótki seans filmowy. Ponad-

to na facebookowym profilu TGS, 
w każdy piątek o godz. 19 moż-
na obejrzeć premiery krótkich 
filmów, prezentujących ciekawe 
wydarzenia i postacie z historii 
sportu w mieście. lS ●

S jak Stadion Miejski

Tyski stadion w 1995 roku.  Fot. zbiory muzeum miejskiego/Z. Wieczorek.

Otwarcie nowego stadionu w 2015 roku.  Fot. zbiory muzeum miejskiego/D. Chalimoniuk.

Tyski stadion w 2012 roku. Fot. zbiory muzeum miejskiego.
kajakarze MoSM 13 razy stawali na podium.

misTrzowski 
począTek sezonu

Na najwyższym podium Wojciech Waksmański – najlepszy kanadyjkarz-
junior na śląsku, który w Katowicach zdobył dwa złote medale.
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urodzinowe zwiedzanie

Trener koszykarskiej drużyny 
GKS Tomasz Jagiełka jest co-
raz bliżej skompletowana kadry 
na nowy sezon. W drużynie po-
został wychowanek MOSM Ar-
tur Ziaja, jeden z liderów III-li-
gowych rezerw.

Zespół zasilił natomiast Ra-
dosław Trubacz (196 cm) z Po-
lonii Leszno, który w minionym 

sezonie notował średnio 10,9 
punktów, 3,5 zbiórek i 1 asystę. 
Kontrakt podpisał także 21-let-
ni Kacper Mąkowski (196 cm), 
ostatnio występujący w drugoli-
gowym Swiss Krono Żary (śred-
nio 16 punktów na mecz, zebrał 
4,6 piłek i rozdawał 1,8 asyst! 
Wcześniej grał w ekstraklasowym 
Stelmecie. lS ●

Dariusz Hanuszkiewicz oraz 
Hubert Klyta okazali się najlepsi 
podczas IV Letniego Grand Prix 
Tychów w siatkówce plażowej.

Przez kilku minionych weeken-
dów na obiekcie przy ul. Brzozowej 
rozgrywane były turnieje elimina-
cyjne; w sobotę w finałowych za-
wodach spotkało się 8 najlepszych 
par. Nie była to wymarzona pogo-
da dla siatkarzy plażowych, jed-
nak zarówno organizatorzy, jak 
i uczestnicy postanowili tego dnia 
rozstrzygnąć rywalizację.

W meczu o trzecie miejsce, 
Maurycy Koćwin i Konrad Janik 
dwukrotnie 16:14 pokonali Ada-
ma Chełchowskiego i Łukasza 
Marka. W finale natomiast para 
Dariusz Hanuszkiewicz/Hubert 
Klyta spotkała się z parą Adam 
Szymczak/Rafał Pawlak. Pierw-
szego seta zdecydowanie wygra-
li Szymczak/Pawlak – 15:7, ale 
w kolejnych dwóch setach Ha-
nuszkiewicz/Klyta wygrali pew-
nie 15:11 i 15:13. lS ●

turbacz i Mąkowski w GKS.

koszykarska kadra

dariusz hanuszkiewicz oraz hubert klyta w głównych rolach 
GP Tychów.

deszczowa plażówka

Najlepsze pary IV Grand Prix Tychów w siatkówce plażowej.
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rak 21.Vi‑22.Vii
Dobry tydzień na podjęcie ostatecznej decyzji. 
Gwiazdy będą cię wspierać. Możesz śmiało 
planować urlop.

lew 23.Vii‑22.Viii
uważaj na siebie. Ktoś z bliskiego otoczenia 
chce ci zaszkodzić. Nie ufaj nikomu, kogo nie 
znasz.

panna 23.Viii‑22.iX
Wspaniałe dni na horyzoncie. Będziesz otoczony 
ludźmi, którzy cię wspierają. Zapowiada się 
ciekawy weekend.

waga 23.iX‑23.X
Koniecznie udaj się na krótki wypoczynek. Twój 
organizm domaga się regeneracji i odpoczynku. 
Zmień dietę.

Skorpion 24.X‑21.Xi
Skorzystaj z rad bliskiej ci osoby. czasem 
wsparcie innych jest niezbędne. Zaufaj sobie 
i idź dalej do przodu.

Strzelec 22.Xi‑21.Xii
Więcej optymizmu. Nic nie dzieje się bez 
powodu. To, co cię teraz martwi, wkrótce będzie 
nieistotne.

koziorożec 22.Xii‑19.i
Jeżeli zaufasz intuicji, masz szansę na poprawę 
swoich finansów. Za sprawą Merkurego będziesz 
myślał jak prawdziwy przedsiębiorca.

wodnik 20.i‑18.ii
Możesz śmiało zacząć planować wyjazd. 
Na horyzoncie spotkania z ludźmi, nowe 
znajomości, a nawet romans.

ryBy 19.ii‑20.iii
Gwiazdy radzą uzbroić się w cierpliwość. Będzie 
teraz pod górkę, ale nie przejmuj się, bo wszystko 
finalnie ułoży się po Twojej myśli.

Baran 21.iii‑20.iV
Wyluzuj! Przestań zadowalać wszystkich i skup 
się na swoim szczęściu. życie przyniesie ci 
niespodziewany prezent.

Byk 21.iV‑21.V
Koniecznie wybierz się na łono natury. Twój 
organizm potrzebuje wyciszenia. Zadbaj 
o przyjazną aurę wokół siebie.

BliŹnięta 22.V‑20.Vi
Szczęście, radość, powodzenie są ci pisane. Nic nie 
będzie w stanie zepsuć Twojego dobrego humoru.
 Wróżka aDrasteja tel. 692893871

horoskop
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Sudoku – diagramem jest pole składające 
się z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już 
cyfry. Należy wypełnić puste miejsca tak, aby 
w każdej kolumnie, wierszu, polu znalazły się 
cyfry od 1 do 9 dokładnie tylko jeden raz.

hasło z krzyżówki nr 659:  
trZaskOWski cZy DuDa. 

lek na bezsennych
Czy książki o malarstwie są nud-
ne? Gdybym na to pytanie miała 
odpowiedzieć zero-jedynkowo, 
bez wdawania się w dyskusję, 
musiałabym przytaknąć. Tak, 
w większości są to opasłe tomi-
ska historii sztuki, pisane bez 
polotu, bez pomysłu, a w do-
datku naszpikowane przein-
telektualizowanym bełkotem. 
Z racji pasji, przebrnęłam przez 
ogrom tego typu podręczników 
i słowo „przebrnęłam” zostało 
tu użyte rozmyślnie. Skłama-
łabym mówiąc, że czytanie ich 
sprawia mi przyjemność. Za-
ryzykuję stwierdzenie, że mało 
kto przy zdrowych zmysłach 
sięga po taką lekturę z własnej 
woli – chyba, że ma ona służyć 
jako środek usypiający. Wów-
czas polecam. Polecam też jako 
wystrój wnętrza – takie eksklu-
zywne woluminy świetnie wy-
glądają na półce. Ot, kolejny ga-
dżet, który doda właścicielowi 
punkty do erudycji. Sprawdza-
ją się także jako narzędzia tor-
tur – profesorowie Akademii 
Sztuk Pięknych katują nimi 
z lubością nieszczęsnych stu-
dentów. A przecież można ina-
czej. Wartko, zajmująco, z hu-
morem.

zośka zabrania!
Te wszystkie wspaniałe dzieła 
tworzyli przecież artyści – a jak 
wiadomo – brać artystyczną 
tworzą ludzie wybitnie krea-
tywni, ciekawi świata i równie 
kolorowi jak ich obrazy. Zofia 
Stryjeńska, która była malar-
ką na śmierć i życie, oznajmiła 
wprost: „Staremu nudziarzowi 
o sobie pisać zabraniam! Nie 
zamierzam błąkać się w nu-
dzie i szarzyźnie, nawet po mej 
dematerializacji. Niech będzie 
w tym pisaniu tempo, ruch, 
energia. Niech mi na nowo w ży-
łach zacznie pulsować!”. Myślę, 
że biografia „Stryjeńska. Diabli 
nadali”, jaką napisała Angelika 
Kuźniak, spełnia te wszystkie 
warunki. Autorka miała ciężki 
orzech do zgryzienia, ponieważ 
musiała nadążyć za Stryjeńską. 
Malarka prowadziła bowiem 
pamiętniki, których fragmenty 
często są przytaczane w książce. 
I wierzcie mi, nie są to grzecz-
ne pamiętniczki, a brawurowe, 
pełne dowcipu i celnych ripost 
przemyślenia nietuzinkowej 
kobiety. Stryjeńska dosłownie 
chlasta językiem. Co więcej, 
dziś – w naszych codziennych 
rozmowach – cytujemy ją zupeł-
nie bezwiednie. „Głupi mówi, 

co wie, mądry wie, co mówi”, 
albo „Dzień przepędzę samot-
nie. Miło jest pobyć z kimś in-
teligentnym” – to czysta Stryjeń-
ska. Warto poznać jej historię 
i warto sięgnąć także po inne 
książki Angeliki Kuźniak. Pi-
sarka ta ma dar do tworzenia 
fantastycznych biografii, głów-
nie dlatego, że jest reporterką. 
I tu dochodzimy do sedna.

jak wybierać biografię?
Paradoksalnie, przy wyborze 
biografii nie powinniśmy kie-
rować się wyłącznie postacią, 
o której chcemy przeczytać. 
Przed zakupem, warto poświę-
cić kilka chwil, by sprawdzić, 
kim jest autor. Jeżeli lubimy 
wartki styl, wybierzmy dzien-
nikarza, jeśli wolimy naukowe 
opracowanie – niech to będzie 
profesor historii sztuki. Przy-
kładowo: książek o Picassie po-
wstało mnóstwo, ale ja polecam 
tę, którą napisał Henry Gidel. 
Jest on cenionym teatrologiem 
i autorem licznych biografii. 
Wnioski? To człowiek, który zna 
sztukę i ma spore doświadcze-
nie. Potrafi pisać, potrafi snuć 
opowieść, a zwłaszcza ma coś 
nowego do powiedzenia o ma-
larzu, którego opisano wzdłuż 

i wszerz. Dlatego poszperajmy 
w sieci i przeczytajmy na pró-
bę kilka tekstów konkretnego 
autora. Ale – co najważniejsze, 
nim zdecydujemy się na zakup, 
otwórzmy książkę i…

…przeczytajmy pierwsze zdanie
Rzecz niby oczywista: książ-
kę należy czytać od początku, 
z tym że ten początek rzadko 
kiedy jest tożsamy z pierwszą 
stroną. Bywa, że grzeczny czy-
telnik, daje się zwieść redakcyj-
nym sztuczkom i nim dojdzie 
do tego, co w rozumieniu autora 
powinno być pierwsze, przebija 
się przez te wszystkie przydłu-
gie przedmowy, rozbudowane 
podziękowania i nikomu niepo-
trzebne wstępy. Tak oto esencja 
książki – magiczne zdanie ot-
warcia, nad którym pisarz zwykł 
łamać głowę dniami i nocami 
– ginie w gąszczu erudycyjne-
go bełkotu i napuszonych popi-
sów bardziej lub mniej nadętych 
ekspertów. A przecież pierwsze 
zdanie jest jak pierwsza scena 
w filmie. Ma chwycić czytelni-
ka za gardło, złapać go w pu-
łapkę i trzymać na uwięzi już 
do końca: do ostatniej kropki, 
do ostatniego tchu. Z tych po-
wodów, biorąc do ręki „Moje 
życie” – młodzieńczą autobio-
grafię Marca Chagalla, jedne-
go z najwybitniejszych malarzy 
XX wieku – bezceremonialnie 
przerzuciłam kartki ze słowem 
od wydawcy i przedmową Bel-
li Meyer (skądinąd wnuczki ar-

tysty), by znaleźć się wreszcie 
na stronie oznaczonej numerem 
10. Na stronie, gdzie zaczyna się 
Chagall. A tam…

o sobie samym
„Pierwszą rzeczą, która rzu-
ciła mi się w oczy, był szaflik” 
– ta jedna fraza wystarczyła, 
by Chagall złapał mnie w swoje 
sidła. Przepadłam. Co prawda, 
w pierwszej chwili z szaflika, 
zrobił mi się szalik, ale to nie 
ma znaczenia. Książka jest cu-
downa. Poetycka, jak sam jej 
autor. I to jest kolejna podpo-
wiedź. Bardzo często najlepsze 
książki o malarzach, piszą… 
sami malarze. Autobiografia 
Chagalla to najlepszy dowód 
– jest pełna metaforycznych 
symboli i polecam ją zwłaszcza 
wrażliwcom. Z kolei na drugim 
biegunie – tym bardziej ekscen-
trycznym i szalonym – znajduje 
się „Dziennik geniusza”. Napisał 
go nikt inny jak sam król surre-
alizmu Salvadora Dali i to po-
winno wystarczyć za rekomen-
dację. Dali dosłownie wystrzeli 
nas w kosmos. To prawdziwy 
pisarz – jest błyskotliwy, nie-
zmiernie stymulujący, a przy 
tym dowcipny. Nikt tak jak on 
nie opisze wizyty w wychod-
ku, czy też pojedynku z muchą 
brzęczącą nad uchem. Nie jest 
to jednak płytka książka, o nie! 
Tu absurd miesza się z głębią fi-
lozoficznych przemyśleń.

Autobiografie mają jeden mi-
nus. Ich autorzy nie są obiektyw-

ni, ale mnie to nie przeszkadza. 
Fakty mogę zawsze zweryfiko-
wać, czytając inne biografie, lub 
oglądając dokumentalne filmy.

a gdyby tak dialogi…
Wiem jednak, że zwolenni-
cy klasycznych powieści, nie 
do końca odnajdują się w książ-
kach biograficznych. Na szczęś-
cie na literackim rynku każdy 
znajdzie coś dla siebie. Klasycz-
nym przykładem jest „Pasja ży-
cia” Irvinga Stone’a – książka 
fabularyzowana, którą zna więk-
szość miłośników Vincenta van 
Gogha. Podobnie jest w przy-
padku „Moulin Rouge”, powie-
ści o życiu Henry’ego Toulouse
-Lautreca, autorstwa Pierra le 
Mure. Czyta się je na jednym 
oddechu, choć nie wszystko 
jest zgodne z prawdą. Autorzy 
takich książek muszą niejako 
wcielać się w rolę swoich boha-
terów i wymyślać, jak ich zda-
niem zachowałby się dany ar-
tysta. A już na zupełny koniec 
zostawiam istną perełkę. Bo czy 
Tamara Łempicka – ikona sza-
lonych lat dwudziestych – może 
zostać bohaterką komiksu? 
Oczywiście, że tak! Udowadnia 
to duet złożony z rysowniczki 
Daphne Collignon i scenarzyst-
ki Virgini Greiner. Oczywiście 
ten komiks traktuje życie artyst-
ki bardzo naskórkowo, ale nie-
sie ze sobą coś, co sama jako pi-
sarka i jako czytelniczka, bardzo 
cenię w literaturze. Rozrywkę. 
agnieSzka kijaS ●

dawno Temu w szTuce (206)„staremu nudziarzoWi o sobie Pisać zabraniam!”
czy taMara ŁeMpicka nadaje Się na Bohaterkę koMikSu? dlaczego SalVador 
dali wtykaŁ SoBie za ucho gaŁązkę jaśMinu, idąc do wychodka? co ByŁo 
pierwSzą rzeczą jaką zoBaczyŁ Marc chagall zaraz po urodzeniu? o tyM 
wSzyStkiM dowiecie Się z kSiążek o MalarStwie – choć nie z wSzyStkich. 
dziSiaj, podpowieM jak wyBierać te, które poBudzą wyoBraŹnie i Sprawią, 
że pokochacie Sztukę.
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