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Kontraruch w tychach
Na niektórych tyskich ulicach jednokierunkowych 
rowerzyści mogą się poruszać pod prąd.

Rozkwit społecznej ekoświadomości
Kosić czy nie kosić? O wadach i zaletach  
obu wariantów mówią tyszanie i specjaliści.

Szanse małe, ale są
Aby zagrać w barażach o ekstraklasę, GKS musi 
w sobotę wygrać, a i to może nie wystarczyć.5 8-9 14
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każdego roku 22 lipca w tychach odbywały się festyny, kiermasze i imprezy sportowe dla uczczenia manifestu pkwn.
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Z dowolnym problemem
prawnym.
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Oświęcimska jak nOwa
O korzyściach z zakończonej niedawno przebudowy ul. Oświęcimskiej 
pisaliśmy już wiele, zresztą dostrzega je chyba każdy kierowca 
podróżujący w kierunku Oświęcimia czy fabryki FCA. Ale trzeba 
pamiętać, że to nie tylko droga przelotowa, ale też główna droga dla 
dzielnic Jaroszowice, Urbanowice i Wygorzele. StR. 3
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◆ 16 liPca, Ok. gODZ. 21 
Na ul. BielSkiej w rejonie 
zjazdu do przepompowni doszło 
do potrącenia pieszego przez sa-
mochód osobowy. Poszkodowa-
ny trafił pod opiekę ratowników 
medycznych, ale nie wymagał ho-
spitalizacji.

◆  Na ul. SikORSkiegO, 
W RejONie SkRZyżOWaNia 
Z ul. PaRkOWą i TaRgiela, 
kierowca forda z ul. Parkowej 
wjechał w ul. Sikorskiego pod 
prąd, wprost pod jadący patrol 
policji. Kierowca był nietrzeźwy 
– miał 1,2 promila. Został za-
trzymany, a samochód przeka-
zany znajomym, którzy przybyli 
na miejsce zdarzenia. Kolejne-
go pijanego kierowcy policja za-
trzymała na skrzyżowaniu z ul. 
Grota – Roweckiego. Kierujący 
oplem miał ponad 3 promile. 
Obie sprawy będą miały epilog 
w sądzie.

◆ DO gROźNie WygląDa-
jącegO WyPaDku DOSZłO 

W Tychach Na SkRZyżOWa-
Niu ulic elfóW i eDukacji. 
W niedzielę, 19 lipca, doszło tutaj 
do zderzenia samochodu osobo-
wego i motoroweru. W wypadku 
ranny został jadący jednośladem 
i na miejsce wezwano Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe.

◆ Na al. PiłSuDSkiegO, 
W RejONie ZjaZDu Z TRaSy 
Dk 1 W kieRuNku TeReNóW 
PRZemySłOWych, 18.07 oso-
bowy vw uderzył w słup trakcji 
trolejbusowej na pasie zieleni od-
dzielającej kierunki jazdy. Po do-
tarciu na miejsce, ratownicy nie 
zastali nikogo we wraku. Pobliski 
teren został przeszukany, ale i tu-
taj nikogo nie znaleziono. Poli-
cja ustaliła do kogo należał samo-
chód, ale jak się okazało, został on 
jakiś czas temu sprzedany. Trwają 
ustalenia nowego właściciela oraz 
osoby, która faktycznie tego dnia 
kierowała samochodem.

◆ POlicja ZNóW ZaNO-
TOWała DWa PRZyPaD-

ki WyłuDZeNia PieNię-
DZy. Mężczyzna, podający się 
za funkcjonariusza policji, usi-
łował wyłudzić 30 tys. zł na szko-
dę 77-letniego tyszanina. Z ko-
lei od 79-letniej mieszkanki ul. 
Morcinka także metodą „na po-
licjanta”, mężczyzna wyłudził 
20 tys. zł.

◆  NieZNaNy SPRaWca 
Z klaTki SchODOWej BlO-
ku PRZy ul. DmOWSkiegO 
dokonał 14.07 kradzieży roweru 
o wartości 2000 zł. Postępowanie 
prowadzi KMP w Tychach.

◆ 13.07, PO gODZ. 15 Dy-
żuRNy kOmeNDy miejSkiej 
PSP OTRZymał ZgłOSZeNie 
O POżaRZe SamOchODu 
osobowego na jednym z osiedlo-
wych parkingów przy al. Piłsud-
skiego. Samochód w całości był 
objęty pożarem. Strażacy szyb-
ko ugasili ogień. Trwa ustalanie 
przyczyn i okoliczności powsta-
nia pożaru. 
lS ●

15 lipca doszło do zatrzymania 
obywatelskiego w Tychach oso-
by podejrzanej o nakłanianie nie-
letniej do stosunku seksualnego. 
Podejrzany umówił się o 12.45 
z nieletnią na przystanku przy 
SDK „Tęcza”, gdzie czekali na nie-
go łowcy pedofilów.

– Potwierdzam, że doszło 
do zatrzymania osoby podejrza-
nej o popełnienie przestępstwa 
przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajowości. Zatrzymane-
mu postawiono zarzuty z art. 13 
paragraf 2 KK w związku z art. 
200a, który traktuje o elektro-
nicznym kontakcie z osobą ma-
łoletnią w celach pedofilskich – 
powiedziała mł. asp. Agnieszka 
Semik. Nie zastosowano aresztu 
ani dozoru policyjnego.

O sytuacji poinformował 
w swoich mediach społecznoś-

ciowych znany łowca pedofilów 
Krzysztof Dymkowski. W poście 
napisał: „Pedofil umówił się z ofia-
rą na 12.45 na przystanku Tęcza. 
Serdeczne podziękowania dla dy-
żurnych KWP Katowice oraz KMP 
Tychy. Tak jak wczoraj prosiłem, 
aby radiowóz oznakowany cze-
kał na sygnał, tak się stało. Poje-
chaliśmy do Tychów z grupą Volf. 
Obstawiliśmy przystanek autobu-
sowy linii 4 (to przestanek, na któ-
rym podejrzany kazał dziecku 
wysiąść). Pozorantka została wsa-
dzona do autobusu dwa przystanki 
wcześniej. Podejrzany pojawił się 
na przystanku już o godzinie 12.30, 
miał ze sobą plecak, w którym 
miał przygotowany kocyk (na ko-
cyku chciał figlować z dzieckiem). 
Autobus linii 4 wjechał na przysta-
nek o godzinie 12.42. Pozorantka 
wysiadła z autobusu, w tym mo-

mencie podejrzany od razu pod-
szedł i się przywitał, błyskawicznie 
grupa Volf obezwładniła podejrza-
nego, po chwili przekazaliśmy po-
dejrzanego w ręce patrolu ozna-
kowanego. Wcześniej zgłosił się 
do nas internauta i poinformował 
nas, że pisze z podejrzanym. Facet 
był świadom, że pisze z dzieckiem 
poniżej lat 14. Postanowiliśmy do-
konać ujęcia obywatelskiego. Poin-
formowaliśmy o tym tyskich funk-
cjonariuszy policji. Podejrzany 
miał wziąć kocyk i piwo na upoj-
ną randkę z dzieckiem, Był świa-
dom, że to przestępstwo, bo pod-
czas rozmowy telefonicznej mówił 
cytuje troszkę się boje ty taka mło-
dziutka”. Teraz będzie miał upojną 
randkę z prokuratorem, bo uma-
wia się z dzieckiem na opalanie 
nago, macanko i inne”.
KaMil peSzat ●
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grupa łowców pedofilów zastawiła w tychach pułapkę.

na gOrącym uczynku

Zdjęcie wykonane podczas obywatelskiego ujęcia. 
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Pożar samochodu osobowego przy al. Piłsudskiego.

tel. 667 022 090
Na państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj
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o KoRzyściach 
z zaKończonej 
niedawno pRzebudowy 
ul. oświęciMSKiej 
piSaliśMy już wiele, 
zReSztą doStRzega 
je chyba Każdy 
KieRowca podRóżujący 
w KieRunKu oświęciMia 
czy fabRyKi fca. ale 
tRzeba paMiętać, 
że to nie tylKo dRoga 
pRzelotowa, ale też 
gŁówna dRoga dla 
dzielnic jaRoSzowice, 
uRbanowice 
i wygoRzele.

Dla mieszkańców tych dzielnic 
poruszanie się Oświęcimską – czy 
to pieszo, samochodem czy ro-
werem – było do niedawna kosz-
marem. Teraz warunki i przede 
wszystkim bezpieczeństwo, bar-
dzo się poprawiły.

Koszmar pięciu Dróg
– Tutaj było to jedno z najbar-
dziej niebezpiecznych miejsc, tak 
zwane skrzyżowanie pięciu dróg 
– mówi Lidia Gajdas, radna Rady 
Miasta Tychy, stojąc przy przebu-
dowanym węźle łączącym ulicę 
Oświęcimską i Turyńską. – Włą-
czenie się do ruchu z ulicy Głów-
nej na ul. Oświęcimską, zwłasz-
cza w kierunku miasta, graniczyło 
z cudem. Droga w ogóle była bar-
dzo niebezpieczna. Piesi i rowe-
rzyści poruszali się po wydzie-
lonej części asfaltu, oddzielonej 
od ruchu samochodowego tzw. 
separatorami. W takich warun-
kach, tuż obok jadących tirów 
dzieci musiały dojść do szkoły. 
Teraz jest chodnik i ścieżka ro-
werowa, jest wygodnie i bezpiecz-
nie. To już nie ta sama Oświęcim-
ska. Bardzo się cieszę, że została 
w końcu przebudowana.

Mieszkańcy JUW-e o popra-
wę bezpieczeństwa na Oświęcim-
skiej walczyli od co najmniej 10 lat. 
W 2009 r. powstał w dzielnicy od-

dolny ruch domagający się prze-
budowy ulicy. Zaangażowana była 
w niego także Lidia Gajdas, która 
w 2010 r. uzyskała mandat w wy-
borach do Rady Miasta Tychy. – 
To był od początku mój priorytet 
i przez te lata pracy w Radzie ob-
serwowałam proces przygotowania 
do tej ogromnej inwestycji – mówi. 
– Jednak mogłam też dostrzec jak 
ogromne to jest zadanie, miasto sa-
modzielnie nie miałoby szans go 
zrealizować. Przez te wszystkie lata 
trwały najpierw starania o pozy-
skanie środków zewnętrznych, po-
tem prace projektowe, aż wreszcie 
doszliśmy do etapu realizacji.

tu mieszkają ludzie!
Przebudowa 2,5-kilometrowe-
go odcinka trwała blisko 3 lata 
i kosztowała 132 mln zł, z czego 
85 proc. stanowiło dofinanso-
wanie ze środków UE. Powstały 
nowe chodniki i ścieżki rowero-
we, dwa podziemne przejścia dla 
pieszych, oraz bezkolizyjny węzeł 

łączący ul. Oświęcimską i Turyń-
ską, oddzielający ruch tranzytowy 
od lokalnego.

– Opinie są zdecydowanie po-
zytywne, chociaż czytałam gdzieś 
na portalach wyrazy niezadowo-
lenia kierowców, że nie powsta-
ła droga czteropasmowa – mówi 
Lidia Gajdas. – Trzeba zwrócić 
uwagę, że to nie jest droga eks-
presowa, przy tej drodze miesz-
kają ludzie. Ładny nowy odci-
nek zachęca niestety niektórych 
do szybkiej jazdy, dlatego jestem 
w trakcie przygotowywania wnio-
sku do Głównego Inspektoratu 
Transportu Drogowego o posta-
wienie na tym odcinku stacjonar-
nego radaru. Słyszałam też gło-
sy mieszkańców, że powinno być 
więcej lewoskrętów, ale ich loka-
lizacja wynika z analiz inżynie-
rii ruchu i z przepisów. Po prostu 
nie wszędzie można je zlokalizo-
wać. Warunki na Oświęcimskiej 
i tak bardzo się poprawiły, mimo 
że nie wszędzie udało się zrobić 

lewoskręty. Poza tym na etapie re-
alizacji słyszałam wiele pozytyw-
nych opinii mieszkańców na te-
mat organizacji prac drogowych. 
Wszystko szło bardzo sprawnie. 
Czasem przy przebudowie drogi 
wewnętrznej w dzielnicy utrud-
nienia są bardziej dotkliwe niż 
przy tak ogromnej inwestycji.

Kolejne wyzwania
Lidia Gajdas wspomina jeszcze 
o innych wnioskach mieszkańców 
JUW-e; m.in. o lokalizację przy-
stanku autobusowego w okolicach 
tzw. wewnętrznej drogi fiatowskiej. 
– Przydałoby się też przedłuże-
nie ścieżek rowerowych zarówno 
w kierunku browaru, jak i w stronę 
Bierunia – mówi radna. – To jed-
nak wymaga kolejnych dużych in-
westycji i z pewnością pozyskania 
kolejnych środków zewnętrznych. 
To kolejne wyzwania dla Tychów. 
Na razie cieszymy się, że udało się 
z Oświęcimską. Przy tej inwestycji 
trzeba było pogodzić bezpieczeń-
stwo i komfort jazdy kierowców 
z komfortem życia mieszkańców. 
Myślę, że miasto znalazło tu złoty 
środek. Ale chciałabym podzięko-
wać też mieszkańcom za cierpli-
wość, bo przecież o tę drogę stara-
liśmy się całe lata. Podziękowania 
należą się zresztą wszystkim – 
od urzędników po wykonawców 
i nadzór – którzy byli zaangażo-
wani w tę inwestycję.
Sylwia witMan ●

Jak informuje Urząd Miasta, 
w środę 22 lipca przeprowadzona 
zostanie akcja odkomarzania i od-
kleszczania miasta. Opryskami 
zostanie objętych ok. 65 hektarów 
terenu, głównie w parkach, przy 
zbiornikach wodnych i placach za-
baw: w parku Północnym, parku 
św. Franciszka, parku Suble I i II, 

parku Łabędzim oraz na terenach 
wokół zbiornika Paprocany.

W celu ułatwienia pracy fir-
mie wykonującej zabiegi dezyn-
sekcji urząd prosi mieszkańców 
o pozostanie poza wymieniony-
mi parkami podczas wykonywa-
nia oprysków tzn. w godzinach 
od 20 do 1 w nocy. Mn ●

W tym roku nie będzie corocz-
nych obchodów z okazji Świę-
ta Wojska Polskiego. Jak podaje 
Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Tychach, decyzja taka została 
podjęta ze względu na panującą 
epidemie w kraju. 14 sierpnia od-
będzie się jednak msza w inten-
cji żołnierzy i pracowników Woj-
ska Polskiego, zaś delegacja złoży 
kwiaty pod Pomnikiem Powstań-
ców Śląskich na Placu Wolności.

Pełny komunikat na stronie 
WKU: Mając na uwadze aktu-
alną sytuację epidemiologicz-
ną związaną z zachorowaniami 
na zakażenia układu oddecho-
wego (COVID-19) powodowa-
nych przez koronawirusa (SARS
-CoV-2), ze względu na ochronę 
zdrowia i życia ludzkiego, jak 
również ze względu na wyjątko-
wo ważny interes społeczny ob-
jawiający się koniecznością za-
pewnienia należytej ochrony dla 

zdrowia i życia ludzkiego infor-
mujemy, że coroczne obchody 
Święta Wojska Polskiego w Ty-
chach zostały odwołane. Tego-
roczne obchody miały mieć 
charakter wyjątkowy bo w tym 
roku przypada 100. rocznica Bi-
twy Warszawskiej, 100. rocznica 
wybuchu II Powstania Śląskie-
go i 45–lecie powstania Woj-
skowej Komendy Uzupełnień 
w Tychach – obchody jednak 
ze względu na sytuację epide-
miologiczną będą ograniczone 
do minimum.

14 sierpnia 2020 roku o godz. 
11 odbędzie się msza święta w in-
tencji żołnierzy i pracowników 
Wojska Polskiego w kościele pw. 
św. Marii Magdaleny w Tychach, 
a następnie delegacja Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Tychach 
złoży wieniec pod Pomnikiem 
Powstańców Śląskich na Placu 
Wolności. Kp ●

oświęCimsKa jaK nowa
po latach oczeKiwania, W DZIeLNIcy JuW-e JeSt beZpIecZNIeJ.

22 lipca odkomarzanie i odkleszczanie.

Tychy walczą 
z insekTami

w tym roku bez Święta Wojska polskiego.

TylkO msza 
i kwiaTy
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To było jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc, teraz wreszcie jest bezpiecznie – mówi radna Lidia Gajdas.
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inSpiRacją do napiSania 
tego teKStu byŁa 
pRzypadKowa RozMowa 
w RedaKcji „twoich 
tychów”. na żaRt, 
że naStępny nuMeR 
gazety uKazuje Się 
w pRzeddzień święta, 
dwie oSoby (należące 
do MŁodSzej części 
zeSpoŁu) zapytaŁy: 
jaKiego święta? 
z pewnością wielu 
czytelniKów paMięta 
czaSy, gdy 22 lipca 
byŁ w KalendaRzach 
zaznaczony 
na czeRwono – tyM 
oSoboM pRoponujeMy 
gaRść wSpoMnień. 
a MŁodSzyM (KtóRzy 
być Może KojaRzą 
święto czeKolady pod 
„żyRafą”) pRezentujeMy 
KRótKą leKcję hiStoRii 
najnowSzej.

W czasach słusznie minionych 
władza ludowa postawiła sobie 
za cel wyparcie ze świadomości 
Polaków daty 11 listopada jako 
rocznicy odzyskania niepodle-
głości. W zamian zaproponowa-
no ludowi miast i gmin 22 lipca. 
Ten dzień ustanowiono świętem 
państwowym w 1945 r., na pa-
miątkę utworzenia Polskiego Ko-
mitetu Wyzwolenia Narodowego 
i wydanie przez niego manifestu 
zapowiadającego wprowadzenie 
ustroju socjalistycznego (miało 
to miejsce w świeżo wyzwolo-

nym Chełmie Lubelskim 22 lip-
ca 1944 r.). Tak więc to narodzi-
ny PRL, a nie II Rzeczypospolitej 
mieli świętować mieszkańcy po-
wojennej Polski.

imprezy w paprocanach
Osobiście pamiętam, że z męt-
nych wierszyków o 22 lipca, ja-
kich uczono w szkole, trudno 
mi było wychwycić co właściwie 
świętujemy. Obchody nigdy nie 
były tak huczne i wyraziste, jak 
obchody 1 Maja – tu każde dzie-
cko wiedziało, że to święto pracy. 

O obchodach 22 lipca w Tychach 
w latach 60. i 70. tak opowiada 
Hubert Chwalczyk, wieloletni 
pracownik ówczesnego urzędu 
miasta, czyli Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej:

– Tego dnia organizowano uro-
czystą sesję rady miejskiej i po-
wiatowej. Nie było żadnego po-
chodu, jak 1 Maja, miasto nie 
było też specjalnie dekorowane. 
Nacisk był położony na imprezy 
artystyczne. Centralna impreza 
odbywała się nad jeziorem w Pa-
procanach. Sprowadzano zespoły 

muzyczne np. Desant z Krakowa 
– ówczesne gwiazdy. Występo-
wały Zespoły Pieśni i Tańca „Be-
skid” i „Pilsko”. Przyjeżdżali ar-
tyści operetki śląskiej m.in. Jerzy 
Potyka. Po występach odbywała 
się zabawa taneczna do późnej 
nocy. Żeby ludzie mogli wrócić 
do domów zorganizowany był 
transport, podstawiano autobu-
sy. Ale wiele osób wracało piecho-
tą, polną drogą. Imprezy odby-
wały się też w innych miejscach. 
W Parku Browarnianym wystę-
powały górnicze orkiestry dęte. 

A na tarasie Teatru Małego orga-
nizowano koncerty „szarpidru-
tów”, czyli zespołów bigbitowych. 
Ostatnie takie huczne obchody 22 
lipca odbywały się w połowie lat 
80. Późnej uroczystych sesji już 
nie organizowano. Zabawy jesz-
cze były, ale już nie z takim roz-
machem.

Jak mówi Hubert Chwalczyk, 
w szczytowym okresie frekwen-
cja na paprocańskich impre-
zach dochodziła do 10 tysięcy 
osób. A więc była porównywal-
na z Festiwalem im. Ryśka Ried-
la, który odbywał się na terenie 
ośrodka w Paprocanach w latach 
1999-2008.

Tyski fotograf Ireneusz Kaź-
mierczak udokumentował ob-
chody święta z nieco późniejsze-
go okresu – 1988 r. Na fotoblogu 
ireneuszkazmierczak.com tak 
opisuje tamten dzień, utrwalo-
ny na fotografiach: „Tego letnie-
go dnia wielu tyszan wybrało się 
nad jezioro Paprocany szukać 
ochłody, mimo że wody w je-
ziorze nie było. Przygrywał m.in. 
zespół Universe, a dzieci mogły 
pluskać się w sadzawce nad pu-
stym jeziorem Paprocany (...). 
Na festynie na osiedlu M wy-
stąpił m.in. prestidigitator oraz 
zespół Universe, dzieci na ro-
werach-składakach mogły się 
pościgać a starsi uzupełnić za-
kupy na kiermaszu.

Na zdjęciach Ireneusza Kaź-
mierczaka widać atmosferę wa-
kacyjnej zabawy i rodzinnego 
pikniku. 22 lipca był dniem wol-

nym od pracy i przede wszyst-
kim właśnie tak – jako okazja 
do odpoczynku i zabawy – był 
odbierany przez większość lu-
dzi. Żadnego znacznego ładun-
ku emocjonalnego nigdy ze sobą 
nie niósł. Rzadko też wymieniana 
była pełna, patetycznie brzmiąca 
nazwa Narodowe Święto Odro-
dzenia Polski.

Czekoladowe święto
22 lipca przestał być świętem pań-
stwowym w 1990 r. Dziesięć lat 
później Miejskie Centrum Kultu-
ry w Tychach postanowiło wrócić 
do tradycji letnich zabaw plene-
rowych w połowie wakacji, na-
wiązując do PRL-owskiego święta 
w przewrotny sposób. Przez kil-
kanaście kolejnych lat w okoli-
cach 22 lipca pod „Żyrafą” odby-
wało się Święto Czekolady. Skąd 
nazwa? Otóż w 1950 r. władza 
ludowa przemianowała fabrykę 
czekolady Wedla (znacjonalizo-
waną już w 1945 r.) na Zakłady 
Przemysłu Cukierniczego im. 22 
lipca. W taki sposób słodki przy-
smak połączył się z tą datą i stał 
się patronem tyskiej imprezy, któ-
rej uczestnicy co roku zjadali kil-
ka tysięcy tabliczek, fundowanych 
przez sponsorów – producentów 
czekolady (nie tylko Wedla). Pod-
czas Święta Czekolady w Tychach 
występowali m.in. Patrycja Mar-
kowska, Feel, Enej, Brodka, Mar-
tyna Jakubowicz oraz artyści za-
graniczni. Ostatni raz impreza 
odbyła się w 2013 roku.
Sylwia witMan ●

czwaRtKi z teatReM na razie 
tylko w plenerze.

chaplin 
w wilkOwyjach
W najbliższy czwartek, 23 lipca 
Klub Wilkowyje Miejskiego Cen-
trum Kultury zaprasza na obsy-
pany nagrodami spektakl tyskie-
go Teatru HoM, zatytułowany 
„Monsieur Charlie”.

Spektakl jest hołdem dla twór-
czości Charliego Chaplina. Skła-
da się z trzech komicznych etiud, 
utrzymanych w konwencji panto-
mimy i stylizacji niemego kina. 
Oprawę muzyczną tworzy mu-
zyka grana na żywo przez tape-
ra. Inspiracją dla twórców była 
wczesna twórczość filmowa Cha-
plina: krótkie, często abstrakcyjne 
etiudy, posiadające ogromny po-
tencjał komiczny, a jednocześnie 
wyraźnie sentymentalne. Spek-
takl wyreżyserował Jakub Kabus, 
a oprócz reżysera grają w nim: 
Daria Dorda, Anna Swoboda, Mi-
chał Dorda, Grzegorz Król oraz 
Kamil Ciesielski.

Ze względu na obostrzenia 
związane z pandemią, spektakl 
pokazany zostanie w ogrodzie 
Klubu Wilkowyje (ul. Szkolna 
94), będą mogli w nim uczest-
niczyć tylko widzowie, któ-
rzy wcześniej zarezerwują so-
bie miejsce (tel. 32 227 26 22, 
e-mail: klub@mck.tychy.pl). 
Widzowie powinni pamiętać, by 
mieć ze sobą maseczki ochron-
ne, mogą przynieść także koce, 
na których    obejrzą widowisko. 
W razie niepogody spektakl zo-
stanie przeniesiony na inny ter-
min. ww ●

w MinionyM tygodniu 
odeSzŁo z gRona 
żyjących dwóch 
zaSŁużonych dla 
tychów aRchiteKtów 
i uRbaniStów – MaReK 
niKlewicz i wacŁaw 
jaciow.

Zmarły w wieku 91 lat Marek 
Niklewicz był architektem i ur-
banistą, projektantem dawnego 

herbu Tychów, kaplicy cmentar-
nej na Wartogłowcu i kilku tutej-
szych osiedli.

Urodził się 24 sierpnia 1929 r. 
w Samborze. W latach 1948–
1953 studiował na Wydziałach 
Architektury, Inżynierii i Ko-
munikacji Akademii Górniczej 
w Krakowie (od 1949 r. Wydzia-
ły Politechniczne Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie). 
W latach 1953–1956 był zatrud-

niony w Miastoprojekcie Wroc-
ław. Od 1956 do ok. 1977 r. pra-
cownik Miastoprojektu Nowe 
Tychy. Równocześnie w la-
tach 1967–1977 architekt Mia-
sta Tychy. W latach 1977–1989 
kierownik Pracowni Regional-
nej w Biurze Planowania Prze-
strzennego. Autor i współautor 
zrealizowanych projektów ar-
chitektonicznych, m.in. kaplicy 
na cmentarzu w Tychach-War-
togłowcu, oraz licznych pro-
jektów urbanistycznych, m.in. 
osiedli mieszkaniowych F 1, F 
2, F 4 i D 3 w Tychach, osiedla 
„Sikornik” w Gliwicach, osiedli 
„Złote Łany” i ZOR VII w Biel-
sku-Białej. Ponadto współautor 
aktualizacji planu ogólnego mia-
sta Tychy (1962, 1978) oraz autor 
projektu herbu Tychów funkcjo-
nującego do 1989 r.

Kilka dni później, 17 lipca tak-
że w wieku 91 lat odszedł Wac-
ław Jaciow. Urodził się 18 wrześ-
nia 1929 roku we wsi Libusza 
koło Gorlic. W latach 1949–1953 
studiował na Wydziale Architek-
tury Politechniki Krakowskiej, 
następnie pracował w Miej-
skim Biurze Projektów w Kra-
kowie. W drugiej połowie lat 
50. XX wieku przeprowadził się 

do Tychów, gdzie rozpoczął pracę 
w Biurze Projektów Miastopro-
jekt Nowe Tychy. W ciągu wie-
loletniej działalności w tyskim 
biurze był autorem i współauto-
rem licznych projektów założeń 
urbanistycznych i obiektów ar-
chitektonicznych.

Dorobek architekta obejmu-
je m.in. najbardziej charaktery-
styczne obiekty Miasta Tychy: 
Teatr Mały, Urząd Miasta (współ-
autor), Zespół Szkół Muzycznych 

– dawniej Dom Organizacji Spo-
łecznych (współautor), Osiedle 
E 2 (współautor). Ponadto jest 
autorem realizacji poza Tycha-
mi, spośród których do najważ-
niejszych należy zespół dzielnic 
wczasowych w Wiśle-Parteczni-
ku, Jarzębatej i Bukowej.

Uroczystość pogrzebowa Wac-
ława Jaciowa odbędzie się 22 lip-
ca 2020 roku (środa), o godz. 
11 w Kościele Krzyża Świętego 
w Tychach-Czułowie. Mn ●

22 lipCa – zapomniane święto prl
jaK lipiec, WeDłuG INteNcJI WłADZ, mIAł ZAStąpIć LIStOpAD...

Lipcowym festynom – jak temu na osiedlu „Magdalena” w 1988 roku – 
towarzyszyły kiermasze i stoiska spółdzielni „Społem”.
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oDeszli arChiteKCi 
– współtwórCy nowego miasta  
ZmArLI mAreK NIKLeWIcZ I WAcłAW JAcIOW.

Marek Niklewicz.
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Sztandarowe dzieło Wacława Jaciowa – budynek Urzędu Miasta 
- rok 1970. Fot. ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach
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w tychach na pięciu 
jednoKieRunKowych 
ulicach obowiązuje 
KontRaRuch RoweRowy. 
już niebaweM 
ta liczba wzRośnie, 
a KontRaRuch 
RozSzeRzy Się 
o Kolejne loKalizacje. 
co to oznacza dla 
RoweRzyStów? 
pRzed wyRuSzenieM 
w MiaSto waRto poznać 
zaSady KontRaRuchu 
RoweRowego, nawet 
jeżeli jeSt Się pieSzyM 
czy KieRowcą.

Kontraruch – co to jest?
Kontraruch rowerowy to moż-
liwość poruszania się rowerem 
w kierunku przeciwnym na dro-
gach jednokierunkowych. Dzięki 
nim rowerzyści mogą się poru-
szać zgodnie z ruchem samocho-
dowym lub „pod prąd”. Jak roz-
poznać ulicę z kontraruchem? 
Najłatwiej – po znakach. 

– Kontraruch nie wymaga wy-
znaczania pasa ruchu dla rowe-
rzystów – mówi Piotr Tarach, 
główny inżynier ruchu Miej-
skiego Zarządu Ulic i Mostów 
w Tychach. – W tym celu stosuje 
się znaki pionowe „droga jedno-
kierunkowa” (i „zakaz wjazdu” 
ze strony przeciwnej) z tablicz-
ką „nie dotyczy rowerów”. Ulice 
z kontraruchem mogą też posia-
dać dodatkowe znaki poziome. 
W Tychach stosujemy znak 
P-27 „kierunek i tor ruchu ro-

weru”, który przypomina kie-
rowcom samochodów, że może 
spodziewać się rowerzysty z na-
przeciwka. Tam gdzie szerokość 
jezdni na to pozwala stosowane 
są wyspy separacyjne na wlocie 
na skrzyżowanie.

W tym sezonie kontraruch ro-
werowy wprowadzono na trzech 
tyskich ulicach: Einsteina, Est-
kowskiego i na bocznym odcin-
ku ul. Orzeszkowej. Wcześniej 
zastosowano go również na ul. 
Baziowej i Rybitwy. W najbliż-
szych planach są jeszcze ulice 
Gajowa oraz Bukowa.

jak poruszać się po ulicach 
z kontraruchem?
Co ważne, kontraruch rowero-
wy nie wywraca do góry noga-
mi zasad ruchu drogowego. Pod-
stawowe założenie gwarantujące 
dobrą jazdę brzmi – trzymaj się 
prawej strony ulicy.

– Na ulicach z kontraruchem 
rowerowym poruszamy się za-
wsze prawą stroną jezdni, nie-
zależnie czy jedziemy w kierun-
ku takim samym jak samochody, 
czy rowerem „pod prąd” – wy-
jaśnia Piotr Tarach, i dodaje: 
– Tak samo jest z pierwszeń-
stwem przy omijaniu przeszkody 
(np. zaparkowanego pojazdu). 
To omijający ustępuje pierw-
szeństwa jadącemu z naprze-
ciwka – tak jak na drodze dwu-
kierunkowej.

Kierowcy, którzy na ulicach 
objętych kontraruchem zobaczą 
rowerzystę jadącego pod prąd, 

nie powinni naciskać na klak-
son. Pamiętajmy też, że na uli-
cach z kontraruchem rowerzysta 
ma obowiązek ustąpić pierw-
szeństwa pieszemu, jeżeli ten jest 
na przejściu dla pieszych.

szereg zalet
Kontraruchy rowerowe posiadają 
szereg zalet. Największa to skra-
canie pokonywanego przez ro-
werzystę dystansu bez szkody 
dla ruchu samochodowego.

– Kontraruch stwarza moż-
liwość maksymalnego wyko-
rzystania mobilności, jaką daje 
rower – mówi Piotr Tarach – 
Przewaga tego środka trans-
portu polega między innymi 
na tym, że ze względu na mały 
rozmiar roweru, cykliści mogą 
korzystać z udogodnień niedo-
stępnych pojazdom silnikowym, 
skracając przy tym drogę prze-
jazdu.

Choć mogłoby wydawać się, 
że umożliwienie rowerzystom 
legalnej jazdy pod prąd na uli-
cach jednokierunkowych jest 
rozwiązaniem mało bezpiecz-
nym, to badania mówią co in-
nego. Kontraruch poprawia bez-
pieczeństwo, a dowodzą tego 
statystyki z miast, które od lat 
wdrażają tego typu rozwiąza-
nia.

– Trzymamy się prawej strony 
drogi, jedziemy uważnie, patrzy-
my na znaki i pamiętamy o ogól-
nych zasadach ruchu drogowego 
– podsumowuje P. Tarach.
Mn ●

na kino trzeba cierpliwie czekać

zwinięTy 
ekran
Wielu naszych Czytelników do-
pytuje, kiedy w Tychach wzno-
wi działalność Multikino. W tej 
sprawie jesteśmy w kontakcie 
z PR Manager sieci kin, Natalią 
Kaletą-Nguyen. Niestety, wciąż 
brak konkretów. – Mam nadzie-
ję, że już niedługo będę mogła 
podzielić się informacją o ot-
warciu tyskiego obiektu Mulit-
kino. Podjęliśmy strategię stop-
niowego otwierania naszych 
placówek, Robimy to sukcesywnie 
od 19 czerwca. Kolejne kina ot-
worzyliśmy 3 i 10 lipca. W minio-
ny czwartek wystartował obiekt 
w Lublinie, zatem z każdym ty-
godniem jesteśmy bliżej sytuacji 
sprzed epidemii.

Niestety nie udało nam się 
ustalić, czy kina otwierane są we-
dług określonego klucza i gdzie 
w hierarchii znajduje się tyski 
kompleks. – Nie udzielamy ta-
kich informacji – odpowiedzia-
ła Kaleta-Nguyen. Kp ●
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KontraruCh w tyChaCh
czy RoweRzyści Mogą jechać pod pRąd? OKAZuJe SIę, że tAK, ALe NIe WSZęDZIe I WeDłuG ŚcIŚLe OKreŚLONych ZASAD.

teatR MaŁy zapRaSza 
na pReMieRę pieRwSzego 
z cyKlu SŁuchowiSK 
jonaSza Kofty i Stefana 
fRiedMana „dialogi 
na czteRy nogi” 
w RaMach pRologoS 
feStiwalu SŁowa online. 
„czySte SzaleńStwo” 
– bo o niM Mowa, będzie 
MiaŁo Swoją wiRtualną 
pReMieRą w najbliżSzy 
piąteK (24.07) o godz. 
18 na Kanale youtube 
teatRu MaŁego i będzie 
Stale doStępne. 
poStacioM gŁoSów 
użyczyli piotR 
fRonczewSKi i toMaSz 
gRochoczyńSKi.

Paweł Drzewiecki – reżyser cy-
klu słuchowisk opartych o teksty 
legendarnych „Dialogów na czte-
ry nogi” autorstwa Jonasza Kofty 
i Stefana Friedmana – zdecydo-
wał się przypomnieć te barwne 
męskie dialogi, by ukazać twór-
czość tegorocznego patrona LO-
GOS FEST także z innej strony, 
niż ta ukazana w niedawnej pro-
dukcji Teatru Małego, „Minia-
turze o ciszy”; skupiając się nie 
na liryzmie, a na humorze i sa-
tyrze, które niekiedy nabierają 
również irracjonalnego zabar-
wienia.

Rozmowy bohaterów, nacecho-
wane inteligentną grą słów i nie-
bywale częstą zmianą sytuacji – 
zaskakującymi skojarzeniami oraz 
niekiedy gwałtownym przecho-
dzeniem z tematu w temat, wyma-
gały ogromnej maestrii aktorskiej. 
– Wiedziałem, że potrzebuję ak-
torów, których zestawienie głoso-
we będzie na tyle charakterystycz-
ne, by oddać aurę realizowanych 
słuchowisk, a zarazem których 
kunszt interpretatorski sprawi, iż 
w płynny sposób przeprowadzą 
widza przez meandry podejmo-
wanych przez naszych bohaterów 
zagadnień – mówi Paweł Drze-
wiecki. – Od samego początku 
zależało mi, by jedną z postaci 

kreował Tomasz Grochoczyński, 
wieloletni wykładowca Akademii 
Teatralnej w Warszawie, ale także 
jeden z najciekawszych aktorów 
i reżyserów dubbingowych w na-
szym kraju. Pracowaliśmy już kil-
kakrotnie w przeszłości i miałem 
absolutną pewność, że właśnie 
tej barwy głosu i tej wrażliwości 
na słowo potrzebujemy, do reali-
zacji cyklu. Z Piotrem Fronczew-
skim współpracę planowaliśmy 
już kilkakrotnie – wiele z wcześ-
niejszych produkcji Teatru Małe-
go zyskało zainteresowanie pana 
Piotra, niestety zawsze na drodze 
stanęły nam rozbieżności termi-
nowe. Cieszę się, że tym razem 
udało się nam zrealizować wspól-
ne zamierzenia twórcze, bo bez 

osobowości i charyzmy Piotra 
Fronczewskiego, wykonanie za-
planowanej koncepcji artystycznej 
tych słuchowisk nie byłoby możli-
we. Ważne było również to, iż obaj 
aktorzy pamiętają Warszawę cza-
sów, w których powstawały teks-
ty, w oparciu o które realizujemy 
nasze najnowsze produkcje. Dla 
Piotra Fronczewskiego dodatko-
wo istotny był aspekt sentymen-
talny – wiele lat temu współpraco-
wał on z Jonaszem Koftą i do dziś 
w serdecznej pamięci ma wspólne 
estradowo-kabaretowe wojaże.

Cykl powstaje w ramach współ-
finansowanego przez Narodowe 
Centrum Kultury projektu pro-
LOGOS – Festiwal Słowa Onli-
ne. opRac. Sw ●

Dialogi na Cztery nogi
piotR fRonczewSKi i toMaSz gRochoczyńSKi W prODuKcJI teAtru mAłeGO.

Kontraruch rowerowy obowiązuje m.in. na ul. Baziowej.
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Piotr  Fronczewski w trakcie nagrywania „Dialogów na cztery nogi”.
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Dość ciekawe pytanie zadał nam 
Czytelnik, którego zainteresowa-
ło czy podczas ślubu w Urzędzie 
Stanu Cywilnego można spoży-
wać alkohol, w domyśle czy „mło-
dzi” i zaproszeni goście wznoszą 
tradycyjnie toast szampanem. 
W myśl zasady, że nie ma głupich 
pytań, postanowiliśmy przyjrzeć 
się sprawie z należyta uwagą.

Otóż w tyskim USC nie ofe-
ruje się takiej usługi. Faktycznie, 
są Pałace Ślubów gdzie zewnętrz-
ne firmy zajmują się obsługą go-
ści i serwują szampański trunek 
w kieliszkach. Gdy przyglądnie-
my się urzędowi w Szczecinie 
zauważymy osobną salę toastów, 
gdzie działalność prowadzi firma, 
która wygrała przetarg. Podobnie 

jest w Warszawie. W zabytkowych 
podziemiach Staromiejskiego Pa-
łacu Ślubów, z odrestaurowany-
mi gotyckimi łukami i sklepie-
niami, znajdują się aż dwie sale 
toastów. Obiekty te mają odpo-
wiednie zaplecze gastronomiczne 
spełniające zasady BHP ze zmy-
warką, magazynkiem i pomiesz-
czeniem socjalnym dla kelnerów 
czy barmanów.

W Tychach w minionym roku 
na ponad 250 ślubów zaintere-
sowanie podobną usługą wyra-
ziły 2 pary. Urzędnicy tłumaczą 
wtedy, że tyski Pałac Ślubów nie 
jest przystosowany do świadcze-
nia usług gastronomicznych i nie 
zachęcają do spożywania alkoho-
lu w budynku, ze względu na wąt-

pliwości prawne. Niby to tylko 
toast, jednak polskie przepisy bar-
dzo restrykcyjnie podają komu, 
gdzie i w jakich okolicznościach 
przysługuje prawo podawania na-
pojów alkoholowych. Oczywiście 
ewentualne przewinienie jest tak 
małej szkodliwości społecznej, 
że nikomu nie przyszło do gło-
wy, aby rugać nowożeńców za ła-
manie litery prawa nielegalnym 
kieliszkiem pełnym bąbelków. 
Z tego powodu zdarzają się toasty 
na skwerku przed USC, wznoszo-
ne przez nowożeńców, którzy nie 
mogą się doczekać orzeźwienia. 
A to przecież niechybnie nastąpi 
podczas wesela. Gdzie jest wtedy 
policja? Mamy nadzieję, że zupeł-
nie gdzie indziej. Kp ●

Grupa rowerzystów KTK Gronie 
zwiedziła ostatnio okolice Gliwic, 
Strzelec Opolskich, Toszka i Rud, 
przy okazji zdobywając Odznakę 
Turystyczną Ziemi Gliwickiej 
oraz Odznakę Turystyczno-
Krajoznawczą „100-lecie Powstań 
Śląskich”.

Na 214-kilometrową trasę wy-
ruszyli: Stanisław Bajda, Paweł 
Bojczuk, Andrzej Jarnot, Roman 
Kaszyca, Maria Kokot, Jacek Ko-
towski, Beata Marcisz-Kotowska 
i Zbigniew Wojciechowski.

– Trzydniową wycieczkę rozpo-
częliśmy od zwiedzenia kościoła św. 
Mikołaja w Borowej Wsi z 1720 r. 
– mówi Stanisław Bajda. – Potem 
zatrzymaliśmy się w Trynku, gdzie 
znajduje się cywilne lotnisko spor-
towe Aeroklubu Gliwickiego. Ko-
lejnym etapem naszej podróży było 
zwiedzenie muzeum znajdującego 
się w neorenesansowej wilii prze-
mysłowca Oscara Caro oraz go-
tyckiego Zamku Piastowskiego. 
Po opuszczeniu Gliwic, zatrzyma-
liśmy się w Pyskowicach, jednym 
z najstarszych miast Górnego Ślą-
ska z zachowanym średniowiecz-
nym układem urbanistycznym 
starego miasta, zabytkowymi bu-
dynkami z XVIII i XIX w., ratu-
szem miejskim z 1822 r. (obecnie 
Muzeum Miejskie) oraz kościołem 
Świętego Mikołaja z XIX w. Jadąc 
przez Zacharzowice (drewniany 
kościół św. Wawrzyńca), Sieroty, 
Wielowieś, Żędowice z Sanktua-
rium Matki Boskiej Bolesnej, po-
konaliśmy 109 km. Kolejny dzień, 
po noclegu w pensjonacie, zasko-
czył nas ulewnym deszczem, więc 
zostaliśmy na miejscu. Następne-
go dnia wyjechaliśmy w kierunku 

Strzelec Opolskich. Tutaj odwie-
dzamy zamek książąt piastowskich 
z XIV w. oraz zabytkowy rynek 
z XVI-wiecznym ratuszem, a po-
tem jedziemy do Błotnicy Strzele-
ckiej, Płużnicy i Toszka – miasta 
powstałego między 1155, a 1201 r. 
(prawdopodobnie założone oko-
ło 1163 r. przez Bolesława Wy-
sokiego), po czym wróciliśmy 
do Tychów. Następnym naszym 
wyjazdem będzie sierpniowy wy-
jazd „Szlakiem latarni morskich 
polskiego wybrzeża”.

Oprócz wspomnianych wcześ-
niej odznak tyscy turyści zdobyli 
także kilka innych: Kolarską Od-
znakę Turystyczną, Rajd Kolarski 
„Szlakami zamków w Polsce”, Ko-
larską Odznakę Pielgrzymią, Od-
znaką Krajoznawczą „Szlakiem 
Kultu Maryjnego w Polsce”, Od-
znaką Krajoznawczą „Szlakiem 
Architektury Drewnianej w Pol-
sce” oraz Międzynarodową Od-
znakę Turystyczną „Szlakami 
Świętego Jana Nepomucena”. 
lS ●

Kiedyś toasty po ceremonii ślubnej były normą, teraz zainteresowania nie ma.

zdrOwie młOdej pary!
w programie zwiedzania m.in. willa przemysłowca i gotycki zamek.

grOnie na ziemi gliwickiej
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Tyscy kolarze pod toszeckim zamkiem.
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o ile zapowiadana 
SuSza Stulecia, 
a później liczne opady 
powodujące loKalne 
powodzie, Są zjawiSKaMi 
jednoznacznie 
negatywnyMi, to jednaK 
w naSzyM Mieście 
wywoŁaŁy dySKuSję, 
KtóRa Ma pozytywny 
wydźwięK. dotyczy ona 
KoSzenia tRawniKów, 
KtóRe oStatniMi czaSy 
pRzybRaŁo foRMę 
baRdziej świadoMą, 
pRoeKologiczną 
pRzez co i pRzyjazną 
czŁowieKowi.

W 650. numerze „Twoich Ty-
chów” pisaliśmy o tym jak Ty-
ski Zakład Usług Komunalnych 
wraz z lokalnymi spółdzielniami 
mieszkalnymi walczyły z efek-
tem panującej wówczas suszy. 
O zmianę polityki koszenia traw 
interpelowali również radni Ini-
cjatywy Tyskiej pisząc „W ubie-
głym roku mieliśmy do czynie-
nia z sytuacjami wypalonych 
trawników, poprzez ich kosze-
nie w upalne dni. Chcąc uniknąć 
podobnej sytuacji, w tym roku 
wnioskujemy o dokonywanie 
prac pielęgnacyjnych poza okre-
sem suszy”. – Pracujemy w mie-
ście nad adaptacją do zmian kli-
matu. Szukamy rozwiązań, które 
pozwolą nam ochronić cenną ty-
ską przyrodę. Wszyscy uczymy 
się jak postępować, które dzia-
łania będą najlepsze i najsku-
teczniejsze. Przyznam, że tro-
chę eksperymentujemy, dlatego 
prosimy mieszkańców naszego 
miasta o wyrozumiałość, proces 
dostosowania się do nowych 
warunków klimatycznych i ich 
skutków jest trudny i długotrwa-
ły, ale niewątpliwie jest jednym 
z najważniejszych wyzwań, ja-

kie stoją przed nami – tłumaczy 
Aneta Moczkowska wiceprezy-
dentem Tychów ds. zrównowa-
żonego rozwoju.

– Cała ta sytuacja dała nam 
szansę przebicia się do społecz-
nej świadomości z postulatami 
odstąpienia od polityki równo 
i nisko przyciętego trawnika 
w naszym mieście – zauważa Ka-
tarzyna Palka z TZUK. – Ta dys-
kusja w naszym środowisku to-
czy się od lat. Początkowy cichy 
głos ekologów zaczął przybierać 
na sile, do czego przyczyniły się 
liczne badania potwierdzające 
pozytywny wpływ bioróżnorod-
ności w przestrzeni miejskiej. 
W ubiegłym roku przeprowa-
dziliśmy projekt „łąki kwietne” 
(pisaliśmy o tym w 608. nume-
rze „Twoich Tychów”), podczas 

którego powstały łąki antysmo-
gowe i miododajne. Już wtedy 
otrzymaliśmy mnóstwo telefo-
nów, część mieszkańców skar-
żyła się, że nie można na nich 
wyprowadzać psów, na szczęście 
większości mieszkańców pomysł 
się spodobał. W końcu zakła-
danie łąk kwietnych to również 
była inicjatywa, którą zgłaszali 
mieszkańcy – dodaje pani Ka-
tarzyna.

wszystko dobre co się dobrze 
kończy
Nomen omen rozkwit tematu 
trzeba upatrywać w słabej zeszło-
rocznej zimie. Brak opadów śnie-
gu, który jest głównym źródłem 
wody na wiosnę, spowodował, 
że po kilku upalnych dniach eko-
logowie podnieśli suszowy alarm. 

– Już od marca zastanawialiśmy się 
co zrobić w takiej sytuacji. Wspól-
nie z największymi miastami ta-
kimi jak Kraków czy Warszawa, 
zaczęliśmy zwracać uwagę na ten 
problem. Na szczęście późniejsze 
liczne opady unormowały sytua-
cję, ale to, co dzięki temu się sta-
ło, jest nie do przecenienia. W Ty-
chach mieszkańcy żywo zaczęli 
interesować się łąkami i trawni-
kami. Pierwsze pokosy zazwyczaj 
odbywają się w kwietniu, i kiedy 
zdarzyły się sporadyczne przypad-
ki, gdy wykonawcy automatycznie 
weszli na trawniki, telefony u nas 
i w spółdzielniach rozdzwoniły 
się (w tej sprawie w redakcji rów-
nież odebraliśmy wiele telefonów 
– przyp. red). To tylko świadczy 
o tym, że w Tychach świadomość 
ekologiczna jest na wysokim po-

ziomie – dodaje Katarzyna Pal-
ka.

Przyjęcie nowych zasad poko-
sów spotkało się z bardzo pozy-
tywnym przyjęciem przez miesz-
kańców. Informacjom związanym 
z zaniechanymi trawnikami to-
warzyszyło znacznie więcej ko-
mentarzy niż innym, dotąd za-
mieszczanym na stronach TZUK. 
Ich fanpage odnotował wzrost fa-
nów i obserwatorów. Posty do-
tyczące korzyści z ograniczone-
go koszenia były udostępniane 
przez mieszkańców również in-
nych miast (m.in. Bielska-Bia-
łej, Zielonej Góry) i stawiane 
za przykład właściwego zarzą-
dzania terenami zielonymi. Za-
obserwowano tworzenie się stałej 
grupy fanów wokół strony tyskie-
go zarządcy zieleni. – Jest to za-
sób społecznie istotny w proce-
sie edukacji. Bardzo się cieszymy, 
że tyszanie swoją postawą rozbi-
ją zastany mentalny beton, wciąż 
tak popularny wśród mieszkań-
ców polskich miast. Od lat równo 
przystrzyżony przy ziemi traw-
nik był wyznacznikiem estety-
ki i dobrze zarządzanego terenu. 
Razem pokazujemy, że tak nie 
musi być, i że pielęgnowane łąki 
przynoszą dużo więcej pożytku, 
tak dla przyrody jak i dla nas. 
Ze względów przyrodniczych na-
leży jak najbardziej opóźnić ter-
min pierwszego koszenia, naj-
lepiej na czerwiec. Dzięki temu 
trawy wreszcie nadążą z wyda-
niem nasion, dając pożywienie 
wróblom i mazurkom – dodaje 
Katarzyna Palka.

lokalne spółdzielnie
TZUK jest w stałym kontakcie 
z tyskimi spółdzielniami miesz-
kaniowymi, którym zawsze słu-
ży radą, też w temacie kosze-
nia. – Z wiadomych przyczyn 
nie możemy zaniechać koszenia 

trawników w ogóle. Takie miej-
sca jak wejścia do budynków, 
czy trawniki metr od chodników 
poddawane są pielęgnacyjnym 
przycięciom. Zdecydowanie ko-
simy z mniejszą częstotliwością, 
natomiast połacie na uboczu, 
które są mało używane, zgodnie 
z zaleceniami TZUK zostawia-
my niekoszone. Jesteśmy w sta-
łym kontakcie – mówi Wojciech 
Sądel zastępca prezesa do spraw 
technicznych TSM „Oskard”. 
Z racji tego, że większość traw-
ników administrowanych przez 
spółdzielnie to obszary wewnątrz 
osiedlowe i blisko budynków, ad-
ministratorzy nie mogą sobie po-
zwolić na tzw. dzikie łąki. Oczy-
wiście w okresie suszy, zgodnie 
z zaleceniami, wszyscy zarządcy 
wstrzymali zabiegi pielęgnacyjne, 
które zostały przesunięte. „Kosi-
my rzadziej i pozwalamy trawie 
rosnąć zdecydowanie wyżej” – 
często słyszeliśmy w rozmowach 
z administratorami.

Dzikie życie w parkach
– W tym roku przyjęliśmy polity-
kę ograniczenia pokosów w par-
kach i na obrzeżach miasta – za-
znacza Katarzyna Palka. – Tereny 
te są ostoją bioróżnorodności, 
o którą walczymy w miastach. 
W maju i czerwcu, w związku 
z cyklem rozrodczym ptaków, jest 
na nich również najwięcej podlo-
tów. Wysoka trawa zapewnia im 
bezpieczne schronienie na czas 
nauki latania. Zdrowa populacja 
ptaków jest w mieście potrzebna 
do minimalizowania wzrostu po-
pulacji owadów uciążliwych dla 
człowieka. Wysoka trawa to rów-
nież schronienie dla małych ssa-
ków. Koszenie w czasie rozrodu 
miejskiej fauny, z wysokim praw-
dopodobieństwem okupione bę-
dzie dużą liczbą ofiar.
KaMil peSzat ●

rozKwit społeCznej 
eKoświaDomośCi
tySKi zaKŁad uSŁug KoMunalnych W tym rOKu reZyGNuJe Z cZęSteGO KOSZeNIA łąK. 

jOaNNa jaWORSka: 
– Koszenie trawy powinno 
odbywać się regularnie 
na osiedlach, przy drogach 
oraz przy placach zabaw. 
Wysoka trawa ma jednak 
swoje plusy: obniża tem-
peraturę powietrza, która 
w lecie coraz częściej jest 
bardzo wysoka. produkuje 
tlen, pochłania dwutlenek 
węgla oraz szkodliwe pyły. 
Na obrzeżach miasta powin-
na mieć szansę do spełnia-
nia swoich funkcji, dlatego 
w takich miejscach trawę 

powinniśmy kosić zdecy-
dowanie rzadziej. to też 
oszczędność dla miasta.

ReNaTa ZuBeR: – Ko-
szenie traw w mieście jest 
potrzebne. Wiele szkodni-
ków (np. kleszcze i komary) 
ma w niej schronienie. Szcze-
gólnie jeżeli tej trawy regular-
nie nie kosimy. Należy jednak 
podejść do tego rozsądnie. 
Kosić na takiej wysokości, 
by trawa mogła utrzymać 
odpowiedni poziom nawod-
nienia gleby.

Rafał jaNik: – moim 
zdaniem koszenie traw 
w mieście jest potrzebne. 
pierwszym powodem jest wi-
doczność i bezpieczeństwo. 
Wiele dróg w miastach jest 
przedzielonych pasem zieleni. 
W miejscach kolizyjnych typu 
skrzyżowanie czy przejście 
dla pieszych widoczność 
przy zbyt wysokiej trawie jest 
ograniczona i może zagrażać 
bezpieczeństwu. Wysokie 
trawy są mało estetyczne 
i problematyczne podczas 
spaceru np. z dzieckiem czy 
psem. podczas suszy często 

występują pożary wysokich 
traw, którym można zapobiec 
poprzez ich koszenie. Nie-
stety, hałas i spaliny są tego 
minusami. uważam jednak, 
że jest to bardzo potrzebne.

kaROliNa jaNuŚ: – Warto 
pozwolić trawnikowi na to, 
by zmienił się w swojego 
rodzaju łąkę. Zamiast kosić 
trawę zasiejmy kwiaty. taka 
spontaniczna łąka dłużej 
trzyma wilgoć, trawa na niej 
dłużej jest zielona a rośliny 
kwitnące dają pożywienie 

owadom zapylającym. Stano-
wi też naturalne schronienie 
dla wielu stworzeń takich 
jak jeże czy ptaki. Wiadomo, 
że nie zawsze to rozwiązanie 
się sprawdzi np. w centrach 
miast. Ale w jakimś stopniu 
może być wprowadzane 
w niektórych częściach 
parków. uważam, że trawy 
powinniśmy kosić jednak 
rzadziej i z rozwagą.

jacek aDamuS: – Osobi-
ście bardzo mi się podobają 
niekoszone łąki. uważam, 

że te równo przystrzyżone 
trawniki ładnie wyglądają 
tylko na folderach. muszę 
przyznać, że byłem bardzo 
zaskoczony tym, jak bogaty 
mamy wachlarz gatunków 
roślin rosnących w mieście. 
takich widoków mogę 
jedynie szukać w swoich 
dziecięcych wspomnieniach. 
Nie widzę niczego złego 
w rosnących „chwastach”, 
dzięki którym w glebie zo-
staje więcej wody. Dla mnie 
ograniczenie koszenia traw-
ników miejskich przynosi 
same plusy. Jedynie kwestia 
kleszczy jest dyskusyjna, ale 
coraz częściej pojawiają się 
badania, które pokazują, 
że pozostawienie niekoszo-
nych trawników nie wpływa 
na wzrost populacji tego 
gatunku.

SONDę  
PRZePROWaDZiła:  

WeRONika jaNuŚ

kOSić cZy Nie kOSić?
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naSz RozMówca jeSt 
pRezeSeM fundacji „dzieci 
w natuRę”. jaKo aRchiteKt 
KRajobRazu angażuje 
Się w dziaŁania na Rzecz 
ochRony teRenów zieleni 
w KRaKowie. obRoniŁ 
pRacę doKtoRSKą 
o MiejSKich nieużytKach, 
nowych Koncepcjach 
paRKów i pRzeStRzeniach 
eduKacji eKologicznej 
w MiaStach.

twoje tychy: – Jak wypadają 
polskie miasta na tle zachodnich 
sąsiadów, gdzie polityka 
proekologiczna funkcjonuje od lat?
kaSPeR jakuBOWSki: 
– Na tle miast zachodnich 
polskie miasta to wciąż przyrod-
nicze perełki. U nas wciąż jest 
sporo terenów zielonych, których 
udało się nie zabetonować. 
W naszych miastach możemy 
znaleźć fragmenty nieuregulo-
wanych rzek, pozostałości łąk, 
tereny leśne a nawet obszary 
chronione Natura 2000. Co nie 
znaczy, że nie możemy pod-
glądać dobrych rozwiązań 
od naszych zachodnich sąsiadów. 
Dobrym przykładem jest Zagłę-
bie Ruhry (Nadrenia Północna-
Westfalia, Niemcy) czyli teren 
poprzemysłowy, który po latach 
eksploatacji odzyskał wtórnie 
swoje przyrodnicze znaczenie. 
Trochę dalej, w Wielkiej Brytanii 
powstają tereny szczególnego 
zainteresowania pod względem 
badań naukowych, gdzie 
obserwuje się przyrodę w jej 
naturalnej formie.

zapytam wprost – u nas jest lepiej 
czy gorzej?
– Nie jest lepiej. Nasi zachodni 
sąsiedzi zmiany w kierunku 
proprzyrodniczym rozpoczęli 
już w latach 90. ubiegłego 
wieku. Dziś w każdym większym 
mieście prowadzone są projekty 
renaturyzacji, przywracające 
ekosystemom utracone wartości. 
Dla nas wciąż jest to ogromne 
wyzwanie, ale najwyższy czas 
dołączyć do tego wyścigu 
o naszą lepszą przyszłość. 
Duża w tym rola miast małych 
i dużych.

mamy szansę dogonić peleton?
– Trzeba to przyznać, że przyro-
da w naszym kraju jest zagro-
żona z powodu coraz bardziej 
ekspansywnej i chaotycznej 
zabudowy. Brakuje świadomości 
związanej z jej ochroną, nie tylko 
na obrzeżach miast ale również 
w ich centrach. Na szczęście 
obserwujemy spore zmiany 
na przestrzeni ostatnich lat. Two-
rzy się u nas tkanka społeczna, 
mieszkańcy miast zaczynają 
interesować się gatunkami, które 
wokół nich występują. Przykład 
płynie z dużych miast, takich 
jak choćby Warszawa, która 
prowadzi projekty edukacji eko-
logicznej w terenach zielonych, 
ale także na nieużytkach czy 
półdzikich terenach nad Wisłą, 
która jest obszarem Natura 
2000. To są bardzo pionierskie 
jak na polskie miasta działania. 
Z drugiej strony w Warszawie 
odtwarza się nadwiślańskie łąki, 
gdzie mocny nacisk kładzie 
się na gatunki rodzime, które 
wstępowały nad Wisłą od setek 
lat. W Krakowie powstała 

pierwsza w kraju Miejska Ścieżka 
Martwego Drewna, edukująca 
mieszkańców o roli martwych 
drzew w miejskim ekosystemie 
i lasach. Takie drzewa są środo-
wiskiem nieprawdopodobnej 
bioróżnorodności, przyczyniają 
się do wzrostu liczby gatunków 
w okolicy. Trzeba tu również 
wspomnieć o trendzie powsta-
wania pawilonów edukacyjnych, 
których zadaniem jest roz-
szerzanie tej ekoświadomości 
bez konieczności wyjeżdżania 
z miasta.

taka bioróżnorodność to więcej 
gatunków. czy więcej gatunków 
oznacza więcej szkodników?
– Jeżeli chodzi o szkodniki, 
to za takie uważamy gatunki, 
które zaburzają ład panujący 
w przyrodzie. Prowadzone bada-
nia przez ostatnie lata wskazują, 
że im większa jest bioróżno-
rodność terenu, tym bardziej 
zachowana jest równowaga 
i negatywne konsekwencje wy-
stępowania uciążliwego gatunku 
są marginalne. Zauważono, 
co oczywiste, że wraz z polityką 
proprzyrodniczą miast, w tychże 
pojawia się więcej gatunków. Nie 
należy się jednak tej fauny i flory 
obawiać, a do sklasyfikowania 
organizmu jako szkodnika 
potrzebujemy dłuższej obser-
wacji roli jaką pełni w systemie. 
Tutaj konieczne jest podejście 
holistyczne. Dam przykład 
– dużo mówi się o ochronie 
terenów podmokłych zatrzy-
mujących wodę w krajobrazie. 
Tymczasem bardzo często 
pojawia się argument, że jest 
to wylęgarnia komarów. Te mają 
swoich naturalnych wrogów, 
choćby ptaki. Taki jerzyk potrafi 
w ciągu doby zjeść 20 tys. tych 
owadów. W miastach zaś 
brakuje rozwiązań sprzyjających 
osiedlaniu się tych jakże poży-
tecznych stworzeń. Mają coraz 
mniej przestrzeni, nowe budynki 
są kompletnie nieprzyjazne 
dla ptaków, przez co ich liczba 
dramatycznie maleje w polskich 
miastach. Dlatego tak potrzebne 
jest podejście holistyczne 
i rozumienie przyrody jako 
zespołu naczyń połączonych.

Jak takie podejście ma się 
do koszenia łąk? Jak odpowiedzieć 
na pytanie: kosić czy nie kosić?
– Kosić i nie kosić. To kwestia 
odpowiednich proporcji. Nie 
można podejść do tego tematu 
radykalnie, tak samo jak nie 
można wszystkich trawników za-
mienić w nieuporządkowane łąki. 
Potrzebne tutaj jest zintegrowane 
podejście uwzględniające wiele 
aspektów. Osobiście uważam, 
że powinniśmy kosić mniej, a sam 
ten proces różnicować i fazować. 
Zalecałbym eksperymentowanie 
osobom odpowiedzialnym 
za pielęgnacje miejskich terenów 

zielonych. Zmieniać terminy 
koszenia, pozostawiać w danym 
roku niekoszone jakieś tereny lub 
ich części, jak parki czy obrzeża 
ulic, fragmenty pod koronami 
drzew i obserwować. Oczywiście 
są tereny wymagające koszenia 
jak np. wąskie pasy zieleni przy 
chodnikach, obrzeża ścieżek 
czy polany rekreacyjne często 
uczęszczane przez mieszkańców. 
Tutaj główną rolę gra użyteczność 
i estetyka. Choć niekoszony 
trawnik też potrafi być bardzo 
różnorodny i malowniczy, 
do czego przekonują się powoli 
mieszkańcy. Potrzebujemy czasu, 
dobrych, sprawdzonych praktyk 
i zmotywowanych urzędników. 
Warto znowu podać za przykład 
warszawski Zarząd Zieleni, 
który diametralnie zmienił 
swoją politykę odnośnie koszenia. 
W Parku Fosa i Stoki Cytadeli 
wydzielono specjalne „ekostrefy”, 
czyli obszary ukierunkowane 
na ochronę parkowych gatunków. 
My jako fundacja „Dzieci w Na-
turę” współzarządzamy skwerem 
Żabie Doły w Zielonkach, gdzie 
wraz z gminą i mieszkańcami 
za pomocą prostych działań 
zagospodarowaliśmy nieużytek 
jako ekoskwer. Mamy wy-
dzielone strefy, które w ogóle 
nie są koszone oraz te gdzie 
można się rozłożyć na przyciętym 
estetycznie trawniku.

a co w takim razie z kleszczami? 
ten argument dość często 
przywoływany jest przez 
zwolenników koszenia.
– Rzadko koszone trawniki budzą 
czasem obawy o to, że będą wy-
lęgarnią kleszczy, „szkodników” 
i alergenów. Słuszność takich 
obaw jest dyskusyjna, co świetnie 
wykazały dr Joanna Kajzer-Bonk 
i dr Justyna Kierat ostatnio 
na portalu „Nauka dla Przyrody”. 
Metaanaliza badań trawników 
o różnym reżimie koszenia 
w USA wykazała, że intensywne 
koszenie może zwiększyć praw-
dopodobieństwo pojawienia się 
owadów uważanych za szkodniki 
i roślin alergizujących (źródło: 
Watson CJ, Carignan-Guillemette 
L, Turcotte C, Maire V, Proulx R 
(2019) Ecological and economic 
benefits of low-intensity urban 
lawn management. Journal of 
Applied Ecology). Obecność 
alergenów w środowisku jest 
nieunikniona, a im bardziej ste-
rylne stają się warunki w naszym 
otoczeniu, tym bardziej będziemy 
na alergie narażeni. Kleszcze 
i choroby przez nie przenoszone 
rzeczywiście są w ostatnim czasie 
coraz większym problemem. 
W ekstensywnie koszonym 
trawniku faktycznie możemy na-
tknąć się na kleszcze, ale… częste 
koszenie wcale nie gwarantuje 
stuprocentowego zabezpieczenia 
przed nimi. Na trawniku 
nieskoszonym jest natomiast 
szansa na bardziej różnorodny 
układ organizmów i mechanizmy 
regulujące liczebność kleszczy 
(źródło: Bouchard C, Beauchamp 
G, PA, Lindsay R, Bélanger D, 
Ogden NH (2013) Does high 
biodiversity reduce the risk of 
Lyme disease invasion? Parasites 
& Vectors 6). Argument o lęku 
przed kleszczami traci na znacze-
niu w kontekście niedostępnych 
dla spacerowiczów pasów zieleni 
przydrożnej. Kp ●

tyM RazeM KaziMieRz 
oKońSKi, byŁy wieloletni 
pRezeS Klubu tuRyStyKi 
KolaRSKiej gRonie 
pRzy tySKiM pttK, 
honoRowy pRzodowniK 
tuRyStyKi KolaRSKiej 
pttK pRoponuje 
tRaSę RoweRową 
po najcieKawSzych 
zaKątKach powiatu 
pSzczyńSKiego.

TRaSa: Tychy (Park Południo-
wy) – Paprocany – Promnice – 
Kobiór – przysiółek Branica – Su-
szec – Kryry – Mizerów – Wisła 
Wielka – Łąka – Pszczyna – Jan-
kowice – Studzienice – Kobiór – 
Promnice – Tychy.
DySTaNS – ok. 70 km, czas prze-
jazdu – ok. 4,5 godziny.
STOPieŃ TRuDNOŚci – łatwa.
WaRTO ZOBacZyć: Zameczek 
w Promnicach, Muzeum Etno-
graficzne rodziny Szendlerów 
w Suszcu, Dwór Rudzickiego, 
Dwór Mizerów – Zagroda Żu-
brów – Skansen „Zagroda Wsi 
Pszczyńskiej” – Park Pałacowy 
w Pszczynie – Prywatna kolekcja 
zabytkowych narzędzi oraz broni 
historycznych w Jankowicach.
OPiS TRaSy: Wyruszamy spod 
tężni w Parku Południowym 
i kierujemy się w stronę ul. Sikor-
skiego, skręcamy w lewo i dalej 
ścieżką rowerową prosto do ron-
da. Następnie skręcamy w prawo, 
potem w lewo przez rondo i dalej 
prosto, by za Hotelem Piramida 
skręcić w prawo i przez Ośrodek 
Wypoczynkowy dojechać do Za-
meczku Myśliwskiego w Promni-
cach. Tu skręcamy w lewo, po do-
jechaniu do al. Książęcej skręcamy 
w prawo i dalej prosto do al. Biel-
skiej. Zachowując ostrożność je-
dziemy dalej prosto aż do dworca 
kolejowego w Kobiórze. Skręcamy 
w lewo jak prowadzi droga i dalej 
prosto pod wiaduktem drogi nr. 
928 na drugą stronę i w prawo 
na szlak rowerowy tzw. Plessów-

kę. Jedziemy prosto, jak prowadzi 
szlak, w kierunku Zgonia. Opusz-
czając las skręcamy w lewo i po-
dążamy szlakiem tzw. Niedźwie-
dziówką. Po dojechaniu do drogi 
skręcamy w lewo, a po przejecha-
niu prostego odcinka – w prawo 
i zaraz w lewo. Jedziemy jak pro-
wadzi szlak, a następnie skrę-
camy w prawo i dalej prosto aż 
do „Maryjki” na Branicy. Skręca-
my w prawo i wyjeżdżając z lasu 
docieramy do Suszca–Podlesia. 
Tutaj można zwiedzić Muzeum 
Etnograficzne – unikatową pry-
watną kolekcję narzędzi rolni-
czych i przedmiotów codzien-
nego użytku wsi śląskiej, którą 
prowadzi rodzina Szendlerów.

I znów wjeżdżamy na szlak 
Plessówka, dojeżdżamy do drogi 
S 4153 – jadąc prosto wjedziemy 
na szlak „Wokół Rudziczki”, który 
prowadzi do Dworu Rudzickie-
go z początku XIX wieku. Wra-
camy na szlak, skręcamy w lewo 
i dalej prosto do skrzyżowania 
ul. Pszczyńskiej z ul. Baranowi-
cką. Potem w lewo i jedziemy 
jak prowadzi szlak do ul. Wy-
zwolenia drogą S 4100. Skręca-
my w prawo i za moment w lewo 
jesteśmy w miejscowości Kryry 
dalej prosto szlakiem „Gwaruś”. 
Następnie w lewo wjeżdżamy 
na ul. Wyzwolenia i dojeżdża-
my do Mizerowa, gdzie obejrzeć 
można Dwór Mizerów tzw. Za-
rządcówkę. Został zbudowany 
w połowie XIX w. przez księcia 
pszczyńskiego i przeznaczony był 
na siedzibę zarządcy zachodnio
-pszczyńskich dóbr. Kontynuu-
jemy podróż w lewo, w ul. Lipki 
drogą nr. S 4139 i jedziemy pro-
sto przez skrzyżowanie z ul. Ofiar 
Faszyzmu do rozwidlenia dróg. 
Tutaj skręcamy w lewo i podą-
żamy szlakiem rowerowym R-4 
do ul. Hodowców, potem w pra-
wo i jedziemy prosto ul. Leśną.

Po skręcie w lewo wjeżdżamy 
na szlak „Greenways” (po lewej 
stronie widoczny zbiornik Łąka). 

To fragment Międzynarodowe-
go Szlaku Rowerowego Kraków
-Morawy-Wiedeń. Dojeżdżamy 
do ul. Piotra Skargi następnie 
ul. Karola Goli, ul. Kasztanową 
dojeżdżamy do ul. Turystycznej 
drogą nr 939. Po skręcie w lewo, 
jedziemy prosto ul. Cieszyńską, 
przejeżdżamy obok pola golfo-
wego, a następnie Zagrody Żu-
brów. Jesteśmy w Pszczynie 
i po dojechaniu do skrzyżowa-
nia z ul. Żorską, przejeżdżamy 
ją na drugą stronę i znajdujemy 
się w Parku Pałacowym. Z parku 
kierujemy się przez skrzyżowa-
nie z ul. Katowicką w drogę pro-
wadzącą do Skansenu „Zagroda 
Wsi Pszczyńskiej” – dalej pro-
sto przez skrzyżowanie z ul. Par-
kową wjeżdżamy na ul. Dwor-
cową i skręcamy w lewo. Ulicą 
Męczenników Oświęcimskich 
docieramy do skrzyżowania 
z ul. Górnośląską, przejeżdża-
my pod nią tunelem i dalej pro-
sto, skręcamy w lewo w ul. Cho-
chółka. Na rozwidleniu jedziemy 
w prawo, a dalej w lewo i po-
nownie wjeżdżamy na szlak ro-
werowy „Plessówka”, dojeżdża-
jąc nim do Jankowic. Skręcając 
w prawo w ul. Borowikową do-
jedziemy do Prywatnej kolekcji 
zabytkowych narzędzi oraz bro-
ni historycznych Tadeusza Żyły 
(ul. Szewczyka 3a).

Podróż kontynuujemy przez 
Studzienice, lasy pszczyńskie aż 
do ul. Ołtuszewskiego i skręcamy 
w lewo. Przechodzimy na światłach 
Beskidzką i dalej ul. Ołtuszewskie-
go dojeżdżamy do Kobióra, skrę-
camy w prawo w ul. Rzeczną a na-
stępnie w lewo w ul. Rodzinną. 
Ulicą Błękitną dojeżdżamy do al. 
Książęcej i skręcamy w prawo 
i dalej prosto do Zameczku My-
śliwskiego w Promnicach. Przed 
nim skręcamy w lewo, a następnie 
w prawo i dojeżdżamy do Ośrod-
ka Wypoczynkowego w Paproca-
nach. lS ●

1

928

935

933

931

939

KaZiMierZ OKOńSKi: Na SZLaKach i ścieżKach rOWerOWych (2) 

plessówKą, gwarusiem 
i… greenways 

KosiĆ i nie KosiĆ
RozMowa Z KASprem JAKubOWSKIm 

Kasper Jakubowski.
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w paździeRniKu 1950 
RoKu, pRezydiuM 
Rządu podjęŁo 
uchwaŁę „w SpRawie 
Rozbudowy M. tychy”. 
taK zaczęŁa Się hiStoRia 
najStaRSzego oSiedla 
tzw. nowych tychów, 
czyli oSiedla a. pRace 
związane z jedną 
z najważniejSzych 
inweStycji „planu 
6-letniego” poStępowaŁy 
w eKSpReSowyM teMpie 
– pRojeKt byŁ gotowy 
w MaRcu 1951 RoKu, 
a Klucze do pieRwSzych 
MieSzKań pRzeKazano 
SzczęśliwcoM 1 Maja 
1952 RoKu.

W kolejnym odcinku cyklu 
o osiedlu Anna opowiada dr Ma-
ria Lipok-Bierwiaczonek – so-
cjolog, etnograf, która stworzyła 
Dział Etnografii w Muzeum Ślą-
skim w Katowicach, a potem Mu-
zeum Miejskie w Tychach (była 
jego pierwszym dyrektorem). Or-
ganizowała wystawy, sympozja hi-
storyczne, była inicjatorką przed-
sięwzięć, które kilku pokoleniom 
tyszan przybliżyły historię i dzie-
dzictwo kulturowe miasta oraz 
ziemi pszczyńskiej. Zainicjowała 
„Spacery po Tychach” dla miesz-
kańców, grup z całej Polski i z za-
granicy. Jest autorką wielu książek, 
publikacji i artykułów. O osiedlu 
A wie chyba wszystko…

inny świat
– Miałam 8 lat, kiedy wraz z ro-
dziną przeprowadziłam się z Mi-
kołowa do Tychów, na osiedle C 
– wspomina. – Wówczas osiedla 
A, B i C to było całe nowe mia-
sto, dalej były pola. Wszędzie było 
dość blisko. Na osiedle A chodzi-
łam z koleżanką do Domu Kul-
tury na placu Pstrowskiego (dziś 
św. Anny), gdzie było kino Gór-
nik, tutaj z rodzicami oglądali-
śmy również spektakle teatralne. 
Bywały też takie w sąsiadującym 
z osiedlem A miasteczku barako-
wym, gdzie znajdowała się sala 
ze sceną. Kino Górnik, w którym 
dość często wyświetlano filmy dla 
dzieci, było dla mnie głównym po-
wodem odwiedzin „na A”. Potem, 
jako uczennica liceum (od 1964 
roku chodziłam do „Kruczka”), 
miałam kolegów z osiedla A, któ-
rzy przynosili czasem do szkoły 
jakieś swoje podwórkowe opo-
wieści.

Osiedle A owiane było wów-
czas szczególną sławą. Wśród 
dzieci krążyły opowieści o ban-
dzie Donalda i inne historie, pod-
kreślające wyjątkowość tego miej-
sca. Kim był Donald nie wiem, 
ale było to przezwisko prowody-
ra chłopięcej grupki, która w spe-
cyficzny sposób „broniła” swojego 
terytorium przed ciekawskimi ob-
cymi. Wśród młodzieży „nasze-
go” osiedla C krążyła więc prze-
stroga, żeby na osiedle A się nie 
zapuszczać.

Opinia ta z pewnością była 
przesadzona, ale w pewnej mierze 
osiedle A faktycznie żyło swoim 
życiem i zachowywało swoją od-
rębność. Myślę, że sprawiała to za-
mknięta struktura osiedla, które 
robiło wrażenie „wyjętego” z miej-
skiej przestrzeni. Ale wewnętrznie 
osiedle też się dzieliło. W latach 
60. działały tutaj dwie znajdujące 
się obok siebie szkoły podstawo-
we – nr 2 (dzisiaj ta szkoła ma nu-
mer... 3) i nr 3, która mieściła się 
w budynku, gdzie dziś jest proku-
ratura. Wzdłuż osi osiedla północ
-południe biegła granica rejonów 
szkolnych, dzieląc przy okazji spo-
łeczność uczniów na „swoich” 
i „obcych”. I rzecz jasna przekła-
dało się to na dziecięce relacje. 
Stąd pewnie opinia dość… ło-
buzerskiego osiedla. Słowem, dla 
mnie, dziecka z osiedla C, zawsze 
był to trochę inny świat.

stare i nowe
– Kiedy zapadła decyzja o rozbu-
dowie Tychów, miały one statut 
wiejski, jednak już 1 styczna 1951 
roku nadano Tychom prawa miej-
skie. Warto podkreślić, że w ofi-
cjalnych dokumentach zawsze 
była mowa o rozbudowie, a nie 
budowie nowego miasta. Nazwa 
„nowe” przykleiła się do Tychów 
na zasadzie podobieństwa do No-
wej Huty i w kontraście do starej 
części.

Budowę osiedla A w tym miej-
scu rozpoczęto z dwóch powodów. 
Po pierwsze blisko była stacja ko-
lejowa, więc wiele materiałów bu-
dowlanych można było przewozić 
koleją, co obniżało koszty trans-
portu. Po drugie – był to teren po-
folwarczny, nazywany potocznie 
Świniowcem. Grunty te należa-
ły kiedyś do księcia pszczyńskie-
go, ale zostały upaństwowione 
i można było dość szybko za-
cząć budować, bo nie było prob-
lemów własnościowych. Moja 
nauczycielka w Liceum Ogólno-

kształcącym im. Kruczkowskie-
go, Anna Szeligowa, która miesz-
kała w Tychach od dzieciństwa 
opowiadała, że kiedy rozeszła się 
wieść, że Tychy będą rozbudowy-
wane, mieszkańcy byli przekona-
ni, że całe miasto „zmieści się” 
właśnie na Świniowcu. Nikomu 
do głowy nie przyszło, że zabie-
rze ono tyle pól tyskim gospoda-
rzom. Dopiero potem, kiedy za-
częto projektować kolejne osiedla 
i wykupywać ziemię za grosze, 
wiele osób nie potrafiło się z tym 
pogodzić. Na rys niechęci mię-
dzy nowymi przybyszami, a sta-
rymi tyszanami, nałożyło się teraz 
przekonanie, że nowi wprowa-
dzają się do mieszkań budowa-
nych kosztem gospodarstw sta-
rych tyszan. I przez jakiś czas był 
to bardzo istotny problem, który 
rzutował na życie społeczne mia-
sta. Z drugiej strony nowi miesz-
kańcy osiedla A (a potem osied-
li B i C) nie mogliby normalnie 
żyć, gdyby nie stare Tychy. Za-
nim na osiedlu A powstała infra-
struktura, właśnie w starej części 
miasta były sklepy, szkoła, kościół, 
zakłady rzemieślnicze, itd. Proble-
mem było na przykład kupno do-
brego chleba. W sklepach na no-
wych osiedlach był sprzedawany 
niesmaczny, gliniasty, z zakal-
cem, z nowej piekarni „Gigant”. 
Mieszkańcy nowych osiedli cho-
dzili więc do prywatnych piekar-
ni na stare Tychy, gdzie stało się 
w wielogodzinnych kolejkach, 
czekając na kolejny wypiek. Bez 
starych Tychów życie na nowych 
osiedlach byłoby w tamtym cza-
sie znacznie trudniejsze.

odczarowanie anny
– Po latach, w sposób szczegól-
ny zainteresowałam się osiedlem 
A, także dlatego, że zamieszkały 
tu moje dzieci. Kiedy urodziła 
mi się wnuczka, podczas space-
rów z małą poznałam wszystkie 
tutejsze zakamarki. Wyraźnie do-
strzegłam wartości urbanistycz-
ne i architektoniczne tego osiedla. 
Dotyczyło to m.in. detali – wie-
le osób nawet nie zdawało sobie 
sprawy, ile jest tutaj ciekawych 
szczegółów, ozdobników archi-
tektonicznych, rzeźb, plakiet ce-
ramicznych. Zebrałam to wszyst-
ko w jednej z publikacji („A jak 
Anna. Wczoraj i dziś pierwszego 
osiedla „Nowych Tychów”, była 
też wystawa pod tym tytułem – 
przyp. LS), by pokazać tyszanom 
i zachęcić ich do odwiedzenia 
osiedla Anna. Niektórzy mnie 
wtedy krytykowali, że „propaguję 
socrealizm”. To był rok 2009. Bar-
dzo więc mnie cieszy, że ostatnie 
11 lat zmieniło postrzeganie tego 
miejsca. Swego czasu socrealizm 
uważany był za coś wstydliwego, 
tymczasem w ciągu dekady obraz 
osiedla został odczarowany i jego 
wartości zaakceptowane. Oprowa-
dziłam wiele wycieczek, przyjeż-
dżali mieszkańcy z różnych miast, 
bo chcieli zobaczyć tyską atrakcję, 
czyli właśnie osiedle A.

niedokończone projekty
– Z wielu rozmów z mieszkańcami 
osiedla A, zwłaszcza tymi, którzy 
mieszkali tu od początku wynika, 
iż w pełni się z nim identyfiko-
wali. Budowie dodawano typową 
dla tamtych czasów propagandę, 

że oto przedstawiciele klasy ro-
botniczej otrzymają mieszkania 
w nowym osiedlu, które spełni ich 
marzenia i i dobrze zabezpieczy 
ich potrzeby. W przypadku osied-
la A ten cel faktycznie został zre-
alizowany. Były tu sklepy, dwie 
szkoły, dwa przedszkola, żłobek, 
przychodnia, biblioteka, dom kul-
tury, blisko był dworzec kolejowy, 
basen, boisko… Nie dokończo-
no jedynie projektu związanego 
z zagospodarowaniem parku nad 
potokiem, gdzie planowano am-
fiteatr i kino letnie. Warto dodać, 
iż już przed wojną istniał w tym 
miejscu kompleks rekreacyjny 
z basenem, nawet z… kajakami. 
Była tutaj także restauracja i za-
daszony krąg taneczny.

nowe życie osiedla
– Przeprowadzona jakiś czas temu 
rewitalizacja placu św. Anny i czę-
ści osiedla A uchroniła unikatowy 
charakter tego miejsca. Prace po-
winny jednak być kontynuowane. 
Pewnym problemem dla miesz-
kańców osiedla jest brak balko-
nów. W związku z tym duże zna-
czenie ma dla nich (zwłaszcza dla 
osób starszych) przyjazne zago-
spodarowanie wnętrza osiedla, za-
dbana zieleń, ławki na głównym 
placu i przy ulicy Arkadowej. 
Bardzo zmienił się sam plac św. 
Anny. Kiedy w budynku dawne-
go Domu Kultury działała Wyższa 
Szkoła Zarządzania i Nauk Spo-
łecznych, misa fontanny znajdują-
cej się na środku placu zarośnięta 
była krzakami. Wieczorami w ich 
cieniu chronili się panowie, po-
ciągając z butelki... Plac był zasta-
wiony samochodami studentów, 

zmieniając się właściwie w par-
king. Nie była to więc przestrzeń 
przyjazna dla mieszkańców.

– A teraz jest zrekonstruowana 
fontanna, kwitną róże, mieszkań-
cy siedzą na ławkach, spacerują… 
Dzięki rewitalizacji podwyższył się 
standard osiedla, w klatkach scho-
dowych i mieszkaniach przepro-
wadzane są modernizacje. Działa-
nia rewitalizacyjne trzeba jednak 

kontynuować. Osiedle powinno 
być zarówno źródłem dumy sta-
rych mieszkańców, jak i atrakcyj-
nym miejscem do osiedlenia się 
dla nowych. Podobnie stało się 
w przypadku Nikiszowca, gdzie 
z wyboru mieszka obecnie wielu 
intelektualistów, artystów – to za-
bytkowe osiedle zmienia stopnio-
wo swój charakter i status. 
leSzeK SobieRaj ●

tu było Kino górniK
najStaRSze oSiedle „nowych tychów” mA 70 LAt (2).

POTRZeBa kilku SłONecZNych DNi...flaSh

Na wodnym placu zabaw w paprocanach nadal trwają prace remontowe, bowiem zakres prac 
wymaga kilku dni słonecznej pogody. tymczasem aura nadal kaprysi.
prace miały się rozpocząć 15 czerwca, jednak ze względu na pogodę termin rozpoczęcia robót 
został przełożony. W końcu jednak nad paprocanami zaświeciło słońce i przystąpiono do prac, 
kładąc pierwszą warstwę nawierzchni. Gdyby pogoda dopisała, remont zakończyłby się w 
minioną sobotę i od poniedziałku mOSir mógłby montować urządzenia parku. tymczasem w 
czwartek znowu lunęło i ekipa Gretasport, która prowadzi prace, znów musi czekać. remont 
dotyczy nawierzchni placu, która po kilku latach użytkowania wymagała wymiany oraz 
znajdującego się w nawierzchni oświetlenia. Zakres prac przewiduje demontaż nawierzchni 
niecki wraz z warstwą profilującą, ułożenie nowej warstwy, a na niej - bezpiecznej nawierzchni 
oraz zrobienie  natrysku poliuretanowego. prace zakończy wykonanie powłoki zabezpieczającej 
(lakierowanie). I właśnie dlatego koniecznych jest kilka słonecznych, suchych dni.
urządzenia placu nie wymagają remontu - zostały zabezpieczone przez mOSir i czekają na 
montaż po wykonaniu nawierzchni. lS ●
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Marysia Lipok z małą siostrzenicą na podwórku osiedla c. W tamtym 
czasie z osiedla c na osiedle a można było pojechać autobusem 

„dwójką”, ale częściej chodziło się pieszo. (Jesień 1959 roku). 
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Dzieci chętnie bawiły się przy fontannie na placu 
Pstrowskiego, dziś św. anny. (1960 rok).

10 | 21 lipca 2020 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



Ten rodzaj pokrycia jest wypad-
kową małej wagi przypadającej 
na m2 oraz estetycznego wyglą-
du. W sposób szybki i praktycz-
nie uzależniony tylko od życzeń 
klienta można wyprodukować 
ekonomiczne w zakupie pokry-
cie dachowe w wielu kolorach 
i w różnego rodzaju powłokach, 
które zapewnią wiele lat użytko-
wania.

Blacha trapezowa ma szero-
kie zastosowanie wszędzie tam, 
gdzie najważniejszymi czynnikami 
są umiarkowana cena i funkcjo-
nalność materiału. Zapewnia efek-
towny i estetyczny wygląd domów 
jedno- i wielorodzinnych, budyn-
ków biurowych oraz pawilonów 
handlowych i usługowych.

Blachodachówka zapewnia 
efektowny wygląd zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz budynku. 
Ważnym argumentem za zastoso-
waniem blachodachówki jest też 
jej szeroki wybór. Możliwość za-
kupu profilu o odpowiedniej dłu-
gości oraz w bogatej palecie kolo-
rów, pozwala dobrać rodzaj blachy 
do oczekiwań klienta. aS ●

reklama

blaChoDaChówKi 
 – trwałe i estetyCzne

reklama

reklama

blachodachówKi SpRawdzają Się ZAróWNO W prZypADKu buDyNKóW NOWych JAK 
I W prZeKrycIAch DAchóW remONtOWANych. mOżNA Je ZAKupIć W ODpOWIeDNIm DLA 
SIebIe KOLOrZe I WymAGANeJ DłuGOŚcI. 

lato to oKReS, w KtóRyM – ze względu na 
SpRzyjające waRunKi pogodowe – inweStoRzy 
i wŁaściciele doMów zajMują Się ReMonteM 
dachu. coRaz więKSzą populaRnością 
u inweStoRów, taKże z powodu KonKuRencyjnej 
ceny, cieSzą Się blachodachówKi.

| 11||www.tychy.pl

twój Dom
twoje tychy21 lipca 2020



www.tychy.pl

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

KaRieRa/eduKacja:

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

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

uSŁugi:
elektryk. Tel. 504 877 825

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

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

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

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
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 MaLO-
WaNie 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:
Zatrudnię do warsztatu samochodo-
wego w Tychach spawacza (najchęt-
niej emeryta) lub do przyuczenia. 
605 630 085
Przyjmę krawcową Tychy 602 802 
095 
Szukam do pomocy w ogrodzie 662 490 955

nieRuchoMości:

KUPIĘ

KUPiĘ MieSZKaNie Za GOTÓWKĘ! Pry-
watnie, bez pośredników. Może być 
do remontu, pospadkowe, zadłużone 
itp. Tel: 514 37 39 58 

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416

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

SPRZEDAM
Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091 

Pilnie Sprzedam dom przy lecie 
190m2/1200m2 cena 440 tyś Tylko dwa 
domy obok, cisza las przyroda 504 948 
293 Orzesze Jaśkowice
Mieszkanie Tychy, os. F. M-3, dwa pokoje 
z balkonem -  35,45 m2, IV piętro, niska 
zabudowa. Cena – 173 000 zł.  Tylko w  BN 
VOTUM: 501 503 735.
Tychy os. Łucja – piękne mieszkanie, po 
remoncie, duży taras – 14 m2, z wido-
kiem na Park Jaworek. M-4, 56 m2, ko-
mórka lokatorska, duża piwnica, I piętro. 
Cena 375 000 zł.  Tylko w  BN VOTUM: 501 
503 735.
Tychy os. O – tarasowce. M-4, 67 m2, 
I piętro, trzy duże pokoje, łazienka i ubi-
kacja osobno, duży balkon – 9 m2. Cena 
– 334 500 zł. - do negocjacji. Tylko w  BN 
VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ
Garaż do wynajęcia . Tychy ul. Begonii . 
Tel. 601 466 766
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
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

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 wy-
najęcia 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

autoreklama

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

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

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

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

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

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

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

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

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

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

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

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

æ  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji, ul. Sadowa 4

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

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

ul. Jedności 51
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

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

oraz:
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 
ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 
Warszawy 26

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

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

ul. Sikorskiego 101

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

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

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

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

æ  Sklep rybny ul. Mikołowska

æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52

æ  Sklep Spożywczy ul. Harcerska 9

æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego

æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości

æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43

æ  Hotel Arena

bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5

reklama
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ogłoszenia Drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.dRobne.tychy.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, wyda-
ne pozwolenie na budowę dwóch domów 
jednorodzinnych, nowa cena tylko 120.000 
zł, 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101

Tychy, Żwaków, dom  w zabudowie sze-
regowej do wejścia, meble w cenie, cena 
779 000 zł, 519-595-674 www.ASTON.
com.pl
Centrum Pszczyny dom i biznes w jednym 
działka 891 m2, 1.399.000 zł- do negocja-
cji 519 595 671 www.ASTON.com.pl
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budy-
nek usługowo-mieszkaniowy w stanie 
surowym zamkniętym o pow. 224m2, 
działka 878 m2 www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Do wynajęcia lokal 64 m2 idealny na usłu-
gi medyczne, kosmetykę, kancelarię przy 
jednej z głównych ulic, czynsz 3.300 zł/mc 
728 713 101 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia hala 904 m2 (tj 300m2 
część usługowa 604 m2 hale) możliwość 
podzielenia powierzchni Tereny Przemy-
słowe 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 28zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Paprocany, nowa inwestycja, ostat-
ni segment, cena 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

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

Poszukujemy działki dla deweloper gwa-
rantujemy bezpieczna sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977
Tychy os 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 wyposażo-
ne 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 D, 3 pokoje, 47,8m2, duży bal-
kon, cena 220.000zł, 733-476-805, www.
ihn.com.pl
Tychy, os F, 3 pokoje, 35m2, idealne pod 
inwestycje 159.000zł, 733-476-805, 
www. Ihn.com.pl
Tychy os H 4 pokoje 65 m2 po generalnym 
remoncie,  częściowo umeblowane i wy-
posażone duży balkon niska zabudowa  
tel. 504-476-805 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 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Żwaków, 2 pokoje, 
38m2, 3 piętro z windą, nowoczesne 
wnętrze, cena 1750zł+media www. Ihn.
com.pl
Do wynajęcia os A 3 pokoje pow. 56m2 
piętro umeblowane i wyposażone czynsz 
1650 zł + media tel.696-493-977 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia os C 3 pokoje pow. 72 m2 
parter  czynsz 1690 zł+ media tel.696-
493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os C 2 pokoje 53 m2 III 
piętro nowa kuchnia, duża piwnica  886-
309-197 www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia Tychy os M 3 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 miej-
sce 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
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Tychy Wartogłowiec - Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 490.000 zł tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl 

Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl 
Dom wolnostojący Międzyrzecze tyko 10 
min od Tychów dom w stanie deweloper-
skim o pow. 190 m2 tel. 696-493-977 
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl 
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl 
Bieruń Działka budowlana z projektem, 
doprowadzone media pow 742 m2 tel. 
886-309-197 www.ihn.com.pl 
Tania działka budowlana Tychy Wygorze-
le,  pow. 808 m2, od 149.000 zł+ udział 
w drodze 10.000 zł wszystkie media przy 
działce tel. 504476-805 www.ihn.com.
pl 
Działka Świerczyniec pow. 864 m2 cena 
163.000 zł tel.696-493-977 kinga@ihn.
com.pl
Działki w Mysłowicach różne powierzch-
nie atrakcyjne ceny tel. 886-309-197 
www.ihn.com.pl 
Tychy lokal do wynajęcia pow. 25 m2 duża 
witryna główna ulica cena 1300 zł 733-
476-805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter, duże witryny o. pow. 80 
m2 cena 2000 zł/ m-ce tel. 886-309-197 
www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel. 886-309-196 www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia lokal przy al. Bielskiej czynsz 
1300 zł+ media  733-476-805 www.ihn.
com.pl 
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapytaj o 
szczegóły 733476-805 www.ihn.com.pl 
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie,  które chcesz sprze -
dać ZAPRASZAMY do kontaktu IN-
DOMO: 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

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

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

autoreklamareklama

reklama

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

ważne  
telefonymiejskie
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W minioną sobotę i niedzielę, 
z okazji 5. urodzin nowego Sta-
dionu Miejskiego, Tyska Galeria 
Sportu zorganizowała specjalne 
zwiedzanie obiektu. 

Spacer odbywał się w małych, 
kameralnych grupach, z zachowa-
niem przepisów epidemicznych. 
Goście najpierw obejrzeli zdjęcia 

i filmy na temat historii tyskiego 
stadionu, a potem udali na wy-
cieczkę po obiekcie. Można było 
zobaczyć miejsca, których nie było 
dotąd w programie, np. magazyn 
greenkeepera, sekcję młodzieżo-
wą, czy sektor dla kibiców przy-
jezdnych. Były także konkursy 
wiedzowe z nagrodami… lS ●

jubileuszowe zwiedzanie z tGS
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W wyższych ligach sezon pił-
karski 2019/2020 dobiega koń-
ca, w niższych – niebawem roz-
pocznie się sezon 2020/2021. 
W najbliższy weekend startuje 
IV liga i liga okręgowa, natomiast 
rozgrywki w klasie A i B rozpo-
czną się 8 sierpnia.

W tym sezonie mamy w okrę-
gówce dwa zespoły – Ogrodnik 
Tychy i OKS Zet Tychy, ale ra-
zem nie zagrają, bo znalazły 
się w dwóch różnych grupach. 
Ogrodnik w sobotnim sparin-
gu wygrał 6:0 z Hetmanem Ka-
towice. Po dwie bramki zdobyli: 
Gajewski, Kokoszka i Kołodziej-
czyk, a drużyna zagrała w skła-
dzie: Gąsior – S. Białas, Szojda, 
Foltyn (Michalak) – Bojarski 
(Granek), Koczy (Zając), Chrząś-
cik, Gurbisz – Gajewski, Kokosz-
ka, Kołodziejczyk.

Z kadry ubył Olaf Augusty-
niak, który przeszedł do JUWe 
Jaroszowice, natomiast trener 
Grzegorz Chrząścik czeka na po-
twierdzenie do gry Daniela Gur-
bisza ze Spójni Landek i Michała 
Majewskiego (powrót z Pogoni 
Imielin).

Jeśli chodzi o OKS Zet Tychy, 
to ostatnim sparingpartnerem 
zespołu był Sokół Wola. Dru-
żyna Tomasza Rączkowskiego 
wygrała 3:2, a wszystkie bram-
ki (w tym jedną z karnego) zdo-
był niezawodny Michał Słonina, 
któremu przy dwóch golach asy-
stowali Rafał Ptak i Paweł Lisiń-
ski. W kadrze nie ma większych 
zmian, jeśli nie liczyć dwóch za-
wodników, którzy zasilą ekipę, ale 
sprawy formalne będą finalizowa-
ne w tym tygodniu.

W pierwszej kolejce ligi okrę-
gowej zmierzą się: 26.07 MRKS II 
Czechowice – OkS ZeT Tychy 
(godz. 11) – w grupie I i 25.07 
OgRODNik cielmice – Prze-
łom Kaniów (16) – w grupie II.

W klasie A mamy w tym se-
zonie dwa zespoły – JUWe Ja-
roszowice i Siódemkę Tychy. 
W minionym tygodniu JUWe 
rozegrało dwa mecze kontrolne. 
We wtorek podopieczni Dawi-
da Frąckowiaka wygrali 5:3 z Ro-

tuzem Bronów. Bramki zdoby-
li: Karlik 2, Augustyniak i dwie 
zawodnik testowany, a drużyna 
zagrała w składzie: Kwiatkowski 
– Haśnik (Giza), zawodnik testo-
wany, Nyga, Kryla, Karlik, Hor-
nik, Augustyniak, Cibor, Frącko-
wiak, (Flisiak), Gąsior.

Natomiast w sobotę JUWe 
przegrało 5:6 z Silesią Miecho-
wice. Gole zdobyli: Augustyniak, 
Cibor (k), Czupryna, Hornik, za-
wodnik testowany.

JUWe: Kwiatkowski (Bron-
kowski) – Haśnik, dwóch za-
wodników testowanych, Kryla 
(Woźniak) – Augustyniak, Hor-
nik, Puto, Cibor – Czupryna, 
Frąckowiak (Flisiak).

Jak poinformowali działacze 
Podokręgu Tychy, 8.08 w pierw-
szej kolejce klasy A zmierza się: 
Polonia Międzyrzecze – Cza-
pla Kryry, Stal Chełm Śląski 
– Frydek, LKS Studzionka – 
LKS Woszczyce, Unia Bieruń – 
juW-e jaROSZOWice, Iskra II 
Pszczyna – Brzeźce, Gardawice – 
Znicz Jankowice, Krupiński Su-
szec – Leśnik Kobiór. SióDem-
ka Tychy – pauzuje.

Ciekawie zapowiada się ry-
walizacja w klasie B, gdzie także 
Tychy mają dwóch reprezentan-
tów – Czułowiankę i debiutanta 
– Tysovię.

W przedostatnim sparingu 
Tysovia przegrała z A-klasową 
Studzionką 3:4. Bramki zdoby-
li: Przybyszewski, Wadas, Pogo-
dała.

W pierwszej serii B-kla-
sy zmierzą się: LKS Mizerów – 
Fortuna Wyry, Gol Bieruń – LKS 
Wisła Mała, LKS II Goczałkowi-
ce Zdrój – Czarni Piasek, UKS 
Warszowice, MKS II Lędziny – 
GTS II Bojszowy, cZułOWiaN-
ka Tychy – LKS II Gardawice, 
TySOvia Tychy – Nadwiślan 
Góra, Niepokorni Orzesze – 
Pniówek II Pawłowice.

Działacze Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej wydali zalecenia 
dotyczące organizacji meczów 
w warunkach epidemii. Szcze-
góły można znaleźć na stronie 
www.slzpn.katowice.pl. lS ●

Startuje liga okręgowa, klasa A i b – 8 sierpnia.

jedni kOńczą,  
inni… sTarTują

wojciech wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

co pRawda gKS 
tychy Ma jeSzcze 
MateMatyczne SzanSe 
na awanS do czoŁowej 
SzóStKi tegoRocznych 
RozgRyweK i ligi, 
ale MuSiaŁoby być 
SpeŁnionych KilKa 
waRunKów. aby 
zagRać w baRażach, 
tySzanie MuSzą 
wygRać w oStatniM 
Meczu z beŁchatoweM, 
natoMiaSt SolidaRnie 
MuSzą pRzegRać 
piŁKaRze teRMaliKi, 
chRobRego i puSzczy.

Mecz 32. kolejki z Wartą w Pozna-
niu zaczął się dla podopiecznych 
trenerów Horwata i Zadylaka 
bardzo źle. W 7 min. po dośrod-
kowaniu z rzutu rożnego Łukasz 
Sołowiej pozwolił główkować 
Kielibie, co skończyło się pierw-
szym golem dla gospodarzy. Nie 
minęło sześć minut, gdy Dominik 
Połap sfaulował w polu karnym 
i Kupczak stanął jedenaście me-
trów przed Jałochą. Tyski bram-
karz wyczuł intencje strzelca, ale 
uderzenie z rzutu karnego było 
tak mocne, że piłka przełamała 
ręce Jałochy i po raz drugi w cią-
gu pierwszego kwadransa wpadła 
do siatki GKS.

Warta grała w tym okresie bar-
dzo agresywnie, atakując przy-
jezdnych bardzo wysoko, przez 
co utrudniała im wyjście z włas-
nej połowy boiska. Pierwszą groź-
ną akcję przeprowadzili tyszanie 
dopiero w 32 min. kiedy po indy-
widualnej akcji Sebastiana Steble-
ckiego strzelił na bramkę Wilson 

Kamavuaka, ale poznański golki-
per złapał piłkę. W tej części pró-
bował jeszcze Maciej Mańka, ale 
w 40 min. po wymanewrowaniu 
obrońców strzelił obok słupka.

Po zmianie stron piłkarze GKS 
zaczęli grać szybciej, stwarza-
li przez to więcej groźnych ak-
cji zakończonych strzałami, ale 
przez dwa kwadranse nie przy-
nosiło to efektu bramkowe-
go. Dopiero w 75 min. po po-
daniu Połapa na piękny strzał 
z ok. 30 metrów, zdecydował się 
Jan Biegański i tyszanie złapali 
kontakt z rywalem. Mogli go do-
gonić w 85 min. arbiter podykto-
wał rzut karny za zagranie ręką 
obrońcy Warty. Niestety, Łukasz 
Grzeszczyk strzelił z „jedenastki” 
wprost w bramkarza, który do-
datkowo obronił jeszcze dobitkę 
kapitana GKS.

Punkt dla tyszan uratował 
w doliczonym czasie gry Łukasz 
Sołowiej, który celną główką za-
kończył dośrodkowanie Wojcie-
cha Szumilasa z rzutu wolnego.
WaRTa POZNaŃ – gkS Tychy 
2:2 (2:0). Gole: Kieliba (7’) i Kup-
czak (13’ z karnego) oraz J. Bie-
gański (75’) i Sołowiej (90’).
gkS Tychy: Jałocha – Mańka, 
Sołowiej, Krišto, Połap – Mone-
ta (46’ K. Piątek), J. Biegański, 
Grzeszczyk, Kamavuaka, Steble-
cki (80’ Szumilas) – Lewicki (46’ 
Kasprzyk). Żółta kartka: Mańka.

W pozostałych meczach 32. ko-
lejki: Puszcza – Stomil 0:0, Miedź 
– Bełchatów 3:0, Termalica – Ra-
domiak 1:1, Grudziądz – Jastrzę-
bie 0:0, Podbeskidzie – Odra 4:3, 
Wigry – Sandecja 1:0, Mielec – 
Chrobry 1:0, Chojniczanka – Za-
głębie 1:3.

W sobotniej potyczce ze Sto-
milem w Olsztynie pierwszą 

groźną akcję tyszanie przepro-
wadzili już w 4 minucie. Keon 
Daniel podał do Łukasza Grzesz-
czyka, a ten dośrodkował na gło-
wę Lewickiego. Na nieszczę-
ście GKS tyski napastnik został 
uprzedzony przez obrońcę. Po-
tem to częściej gospodarze znaj-
dowali sposób na tyską defen-
sywę, co mogło się zakończyć 
golem w 23 min. (van Huffel 
sam na sam z Jałochą nie trafił 
w bramkę), a zakończyło trafie-
niem dla Stomilu tuż przed prze-
rwą. Jurich spod końcowej linii 
posłał piłkę przed bramkę, gdzie 
Tecław tylko przyłożył nogę i po-
konał bramkarza GKS.

Druga połowa rozpoczęła się 
od zagrania ręką Dario Krišto, 
za co zobaczył on drugą tego dnia 
żółtą kartkę i musiał już w 51 min. 
opuścić boisko. Grając w dziesiąt-
kę, piłkarze Horwata i Zadylaka 
nie mieli zbyt wielu atutów by wy-
równać, coraz bardziej dawało się 
we znaki zmęczenie, co skrzętnie 
wykorzystali olsztynianie, strze-
lając w 85 min. drugiego gola. 
Pierwszy strzał gracza Stomilu 
trafił w słupek, ale dobitka Sob-
czaka była już celna.

Co prawda dwie minuty przed 
końcem Łukasz Grzeszczyk mi-
nął z piłką bramkarza i strzelił 
„do pustej”, ale kontaktowy gol 
był wszystkim, na co tego dnia 
stać było GKS.

Przed ostatnią kolejką sezo-
nu tyszanie zajmują 9. lokatę 
w tabeli, z trzypunktową stratą 
do strefy barażowej. Jeśli w sobo-
tę o 17.40 tyszanie wygrają u sie-
bie z Bełchatowem, a Termali-
ca przegra z Odrą – zrównamy 
się z niecieczanami punktami. 
Mamy lepszy bilans bezpośred-
nich meczów (więcej goli zdo-

bytych na wyjeździe), więc Ter-
malikę wyprzedzimy. Zagramy 
w barażach pod warunkiem jed-
nak, że swoje mecze przegrają 
także wyprzedzające nas zespo-
ły Chrobrego (gra na Podbe-
skidziu) i Puszczy (u siebie po-
dejmuje Radomiaka).
STOmil OlSZTyN – gkS Ty-
chy 2:1 (1:0). Gole: Tecław (42’) 
i Sobczak (83’) oraz Grzeszczyk 
(90’).
gkS Tychy: Jałocha – Mańka 
(19’ Szeliga), Sołowiej, Krišto, 
Połap – Szumilas, Grzeszczyk, J. 
Biegański (74’ Moneta), Daniel, 
K. Piątek (46’ Steblecki) – Le-
wicki. Czerwona kartka: Krišto 
(za dwie żółte).

W pozostałych meczach 33. 
kolejki: Chojniczanka – Warta 
1:2, Zagłębie – Mielec 0:3, Chro-
bry – Wigry 4:1, Sandecja – Pod-
beskidzie 1:0, Odra – Grudziądz 
1:0, Jastrzębie – Termalica 0:0, 
Radomiak – Miedź 3:0, Bełcha-
tów – Puszcza 0:0. ●

i liga
1. podbeskidzie 33 65 64:34
2. mielec 33 64 53:30
3. Warta 33 60 51:33
4. radomiak 33 57 52:41
5. miedź 33 50 48:43
6. termalica 33 47 46:34
7. chrobry 33 46 40:44
8. puszcza 33 45 32:37
9. gkS Tychy 33 44 59:53
10. Sandecja 33 43 45:49
11. Stomil 33 43 28:37
12. Odra 33 42 33:38
13. Zagłębie 33 41 47:55
14. bełchatów 33 40 40:45
15. Jastrzębie 33 40 40:45
16. Grudziądz 33 39 45:56
17. chojniczanka 33 30 45:63
18. Wigry 33 26 27:55

Już w najbliższą sobotę, 25 lipca 
nowy sezon 2020/21 rozpoczną 
piłkarze IV ligi, a wśród nich ze-
spół GKS II Tychy. Jak pamięta-
my, niższe ligi rozegrały w zakoń-
czonym już sezonie tylko jedną 
rundę, więc spodziewamy się, 
że zarówno piłkarze jak i kibice 
są spragnieni futbolu.

W minionym tygodniu pod-
opieczni trenera Tomasza Wo-
laka rozegrali dwa ostatnie me-
cze kontrolne. W środę zmierzyli 
się z rezerwami Górnika Zabrze 
i ulegli rywalom 1:3. W pierwszej, 

wyrównanej połowie padł tylko 
jeden gol, a jego autorem był w 44 
min. tyszanin Trzcionka. Nieste-
ty, druga połowa toczyła się już 
po dyktando gości, którzy naj-
pierw, w 54 min. wykorzystali 
rzut karny, a w 70 i 82 min. do-
łożyli kolejne dwa gole i wygra-
li mecz 3:1.

Tyskie rezerwy grały w tym 
spotkaniu w składzie: Odyjew-
ski (46’ Maciejowski) – Stefaniak, 
Bielusiak (46’ Kozlenko), Kopczyk 
(70’ Gancarczyk), Wolak (46’ Ha-
łatek), Vasil, Laskoś (46’ Blach), 

Krężelok (46’ Misztal), Paluch (46’ 
Kokoszka), Trzcionka (46’ Kręci-
wilk), Bojarski (46’ Jochemczyk). 
Żółta kartka: Kozlenko.

W minioną sobotę, w próbie 
generalnej przed sezonem tysza-
nie podejmowali Beskid Andry-
chów. Goście rozpoczęli mecz 
fantastycznie, już po kilkudzie-
sięciu sekundach obejmując pro-
wadzenie po efektownym szczu-
paku Kapery. Na szczęście GKS 
II szybko otrząsnął się po stra-
cie gola i stopniowo przejmo-
wał inicjatywę, której efektem 

był wyrównujący gol Łukasza 
Kopczyka po stałym fragmen-
cie gry.

Po zmianie stron nadal ogląda-
liśmy szybki, dynamiczny futbol 
ze sporą liczbą sytuacji podbram-
kowych. Wykorzystana została 
tylko jedna – akcję Wolaka i Va-
sila zakończył golem Stefaniak, 
dając tyskim rezerwom zwycię-
stwo 2:1.

Trener Tomasz Wolak desyg-
nował tego dnia do gry następu-
jący skład: Odyjewski (60’ Ma-
ciejowski) – Stefaniak, Bielusiak 
(60’ Kozlenko), Kopczyk, Wolak 
(60’ Hałatek), Laskoś (60’ Blach), 
Paluch, Krężelok (46’Kokoszka), 
Misztal (60’ Trzcionka), Kręci-
wilk (46’ Vasil), Bojarski (60’ Jo-
chemczyk).

Nowy sezon GKS II Tychy roz-
pocznie wyjazdowym meczem 
z Iskrą w Pszczynie (sobota, godz. 
17). W pozostałych meczach in-
auguracyjnej kolejki zmierzą się: 
Czaniec – MRKS Czechowice-
Dziedzice, Orzeł Łękawica – Odra 
Wodzisław, Unia Książenice – 
LKS Bełk, Odra Centrum – Roz-
wój K-ce, Radziechowy-Wieprz 
– Drzewiarz, Unia Turza Śląska 
– Podbeskidzie II, Jedność Przy-
szowice – Landek, Kuźnia Ustroń 
– pauzuje. ww ●

szanse małe, ale są
z ubiegŁotygodniowych wyjazdów tySZANIe prZyWIeźLI ZALeDWIe JeDeN puNKt.

porażka i zwycięstwo rezerw w ostatnich próbach przed sezonem.

z iskrą na pOcząTek

W meczu z rezerwami Górnika lepsi okazali się goście.
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reklama

Po raz pierwszy Fundacja Że-
glarska Dar Śląska zorganizowa-
ła na Jeziorze Paprocańskim Re-
gaty Kobiet.

W rywalizacji wzięło udział 10 
pań z czterech klubów: ZHP 27 
HDW, KŻ Wyga, SW Szkwał i FŻ 
Dar Śląska. Gospodynie okaza-
ły się mało gościnne, bo złote 
medale i puchar zdobyła właś-
nie załoga fundacji w składzie: 
Ewa Mann-Witańska – sternik, 
Magdalena Tomalik. Na drugim 
miejscu zakończyła zawody eki-
pa SW Szkwał Sylwia Cieszkow-
ska – sternik i Dominika Bała-
ban, a na trzecim załoga KŻ 
Wyga: Agata Szydełko – ster-
nik i Marta Wata. Zawody sę-
dziowali Bolesław Bobrzyk i Je-
rzy Oberski.

Wpisowym podczas regat 
było… ciasto domowe, a w części 
artystycznej wystąpił z koncertem 
szant zespół SOS Hangar. lS ●

Znakomicie spisali się pięściarze 
MOSM Tychy w rozegranych w 
Sośnicowicach mistrzostwach 
Śląska kadetów, juniorów i mło-
dzieżowców. Pięciu wystąpiło w 
finałach, a ich łupem padły trzy 
złote medale.

Spośród podopiecznych tre-
nera Ryszarda Dziopy po tytuły 
mistrzowskie sięgnęli: Dawid Po-
siłek, który w kategorii młodzie-
żowca (56 kg) pokonał Damiana 
Nicponia (Jawor Team Jaworz-

no), kadet Jacek Targiel (54 kg), 
wygrywając z Brajanem Mosiem 
(DKB Dąbrowa Górnicza) i Bar-
tłomiej Rośkowicz, który okazał 
się lepszy od Sylwestra Szczęcha 
(GUKS Carbo Gliwice).

Z wicemistrzostwem wrócił do 
Tychów kadet Jakub Targiel (52 
kg), który po wyrównanej wal-
ce 1:2 przegrał w finale z Artu-
rem Proksą (Czarni Góral Ży-
wiec). Było to już kolejne stracie 
tych zawodników i ponownie 

zwycięsko wyszedł z niego Prok-
sa. Miejmy nadzieję, że w kolej-
nym pojedynku Jakub zrewanżu-
je się rywalowi. Drugi z kadetów 
Szymon Musioł (50 kg) przegrał 
z ubiegłorocznym mistrzem Ślą-
ska Damianem Gąsiorem (BKS 
Jastrzębie). Szymon jest jednak 
młodszy od rywali i stoczył do-
piero swój trzeci pojedynek.

Po brązowe medale sięgnęli ka-
deci: Gracjan Doluk 60 kg i Mi-
chał Michałek 70 kg. lS ●

dla hoKeiStów gKS 
tychy SKończyŁy Się 
waKacje i RozpocząŁ 
Się dRugi etap 
pRzygotowań 
do Sezonu. 
dRużyna tRenować 
będzie w teRenie, 
a już wKRótce – 
na lodowiSKu. 8 
SieRpnia tReneR 
KRzySztof MajKowSKi 
zaplanowaŁ pieRwSzy 
Mecz SpaRingowy.

Mistrzowie zaczęli od gry w pił-
kę nożną na boisku w Cielmi-
cach. – Pierwsze dwa tygodnie 
będą wyglądały podobnie jak 
ostatni miesiąc przygotowań – 
mówi K. Majkowski. – Ponow-
nie chcę zabrać zawodników 
na rowery i wyjechać na Rów-
nicę. Będzie też rzecz jasna piłka 
nożna, siłownia, kajaki. Treningi 
na lodzie rozpoczną się 27 lip-
ca, a w ogóle zajęcia odbywać się 
będą od poniedziałku do soboty, 

a trzy razy w tygodniu – dwu-
krotnie w ciągu dnia.

Dodajmy, iż w okresie przy-
gotowawczym mistrzowie Pol-
ski urozmaicali treningi nie tyl-
ko siłownią, grą w piłkę nożna 
i pływaniem kajakami, ale tak-
że zajęciami z boksu tajskiego, 
jogą i lacrosse (rozgrywana jest 
na trawiastym boisku, a zada-
niem zawodników jest umiesz-
czenie za pomocą trójkątnej 
rakiety piłki w bramce przeciw-
nika, gra uznawana jest za pier-
wowzór hokeja na lodzie).

Z drużyną jest już Ladislav 
Havlik, w tym tygodniu dołą-
czy do niej Peter Novajovsky. 
Hokeiści zza oceanu pojawią się 
na początku sierpnia. W ubie-
głym tygodniu kadrę mistrzów 
Polski wzmocnił kolejny Ka-
nadyjczyk – Jean Dupuy, który 
ostatnio występował we fran-
cuskim GAP. Kontrakt podpi-
sał do 30 kwietnia 2021 roku. 
Za oceanem, w AHL Dupuy ro-
zegrał 137 spotkań, zdobył 14 
bramek, zanotował 22 asysty. 

Po przyjeździe do Europy wy-
stępował w Belfast Giants (14 M, 
1G + 2A) i potem w GAP (16 M, 
6 G + 6 A). W obu zespołach 
miał okazję grać wspólnie z Pa-
trykiem Wronką.

Oto zaplanowane mecze spa-
ringowe GKS Tychy: 8.08 GKS 
Tychy – Zagłębie Sosnowiec; 
14.08 GKS Katowice – GKS Ty-
chy; Turniej w Zwoleniu: 21.08 
GKS Tychy – HKM Zvolen 
i 22.08 GKS Tychy – Bańska By-
strzyca; 1.09 GKS Tychy – Unia 
Oświęcim; 4.09 GKS Tychy – 
GKS Katowice.

Trenerzy reprezentacji mło-
dzieżowych podali nazwiska 
kadrowiczów, wśród których 
znalazło się kilkoro hokeistów 
MOSM Tychy i Atomówek GKS 
Tychy. W kadrze do lat 18 są: 
Adam Grzegorczyk, w rezer-
wie: Szymon Kucharski i Mate-
usz Malinowski, a w ekipie U-18 
kobiet: Aleksandra Górska, Wik-
toria Kędra, w rezerwie – Laura 
Frankowska. 
lS ●

Na 1 sierpnia trener Marcin Nycz 
wyznaczył rozpoczęcie przygoto-
wań siatkarzy TKS Tychy do sezo-
nu 2020/2021 w II lidze. W lipcu 
zawodnicy startowali w zawodach 
siatkówki plażowej lub realizowa-
li zalecone przez trenera zajęcia 
w siłowni i w terenie.

Pod względem kadrowym, 
w nowym sezonie szykuje się cie-
kawa i mocna drużyna. W ka-
drze pozostali Damian Miller, 
Przemysław Gepfert, Łukasz 
Żłobecki, Bartłomiej Dzierża-
nowski, Mateusz Płaneta, Jakub 
Aniołek.

– Choć nas opuścili Michał 
Szmajduch i Michał Szczecho-
wicz, cieszę się, że będą grać 
na zapleczu ekstraklasy – powie-
dział M. Nycz. – Szmajduch tra-
fił do Kluczborka, a Szczechowicz 
do ZAKSY Strzelce Opolskie. 
To pokazuje, że w TKS rozwinę-
li swoje umiejętności i zwrócili 
na siebie uwagę trenerów wyższej 
ligi. Z kolei Szczepan Czerwiński 
przeszedł do naszego lokalnego 
rywala – Andrychowa. Dołączy 
do nas natomiast doświadczony 
Damian Zborowski, który solid-
nie wzmocni zespół, zastępując 

w ataku Szmajducha. Grał kie-
dyś z Millerem, Dzieżanowskim, 
Żłobeckim, więc nie będzie prob-
lemów z aklimatyzacją w zespo-
le. Dołączą do nas także Maciek 
Borzęcki, 20-letni Wojciech Wa-
chowicz, Mateusz Pazgan, Michał 
Krawczyk i Michał Blacha. Wra-
cają z kolei do TKS Dawid Żłobe-
cki i Maciej Piotrowski.

W pierwszej kolejce nowego 
sezonu 5.10 grają: TKS Tychy – 
AZS Politechnika Opolska, An-
drychów – MKS Będzin, Kęcza-
nin – BBTS II Bielsko, Jastrzębski 
Węgiel – Volley Rybnik. lS ●

dawid posiłek, bartek Rośkowicz i jacek targiel na najwyższym stopniu podium.

siedem medali pięściarzy

trener Marcin nycz skompletował kadrę.

nOwa OdsłOna Tks

Trener ryszard Dziopa i z medalową ekipą MOSM Tychy.
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wygrała załoga Fundacji Dar 
Ślaska.

panie pOd 
żaglami

i po waKaCjaCh…
Kolejny zawodniK z Kanady WZmOcNI DrużyNę mIStrZóW pOLSKI.

Najlepsze zawodniczki pierwszych regat Kobiet.
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RaK 21.Vi-22.Vii
rozsądek okaże się teraz ważniejszy od marzeń. 
Sprzyja ci mars, który pozwoli działać na najwyż-
szych obrotach. Wymagaj więcej od Strzelca.

lew 23.Vii-22.Viii
Nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. 
Na szczęście poradzisz sobie z problemami 
i jeszcze na tym zyskasz.

panna 23.Viii-22.iX
porzuć stare przyzwyczajenia i uprzedzenia, 
a odkryjesz nowe, obfite źródła dochodu. Gwiazdy 
gwarantują świetny humor przez cały tydzień.

waga 23.iX-23.X
Dopadnie cię rozleniwienie, ale nie poddawaj 
się mu za szybko. Nie bój się sięgać wyżej. Nowe 
możliwości pojawią się pod koniec tygodnia.

SKoRpion 24.X-21.Xi
Szczęście ci sprzyja, więc zapomnij o kłopotach. 
W domu sympatyczny i ciepły nastrój. czekaj 
na zaproszenie od Wodnika.

StRzelec 22.Xi-21.Xii
będziesz w doskonałej formie, dlatego możesz 
porwać się na wszystko, co wymaga siły fizycznej. 
baran nie doceni twoich starań.

KozioRożec 22.Xii-19.i
Nowa miłość na orbicie! Najbliższe dni poświęć 
na załagodzenie konfliktów. W czwartek czeka cię 
niespodzianka.

wodniK 20.i-18.ii
planety szykują ci sporo miłosnych atrakcji. 
będziesz flirtować, bawić się i namiętnie kochać. 
Nie zapomnij o pracy.

Ryby 19.ii-20.iii
Koniec lipca nie poskąpi ci problemów. Nie możesz 
liczyć na wyrozumiałość szefa, na szczęście swoje 
obowiązki wykonywać będziesz bez zarzutu.

baRan 21.iii-20.iV
przez spóźnialstwo lub zapominalstwo możesz 
zaprzepaścić ważną sprawę. Schowaj dumę 
do kieszeni i nie walcz z silniejszymi.

byK 21.iV-21.V
Nie będzie na ciebie mocnych. Każde zadanie 
wykonasz pierwszy, wpadniesz na genialne 
pomysły i osiągniesz najlepsze wyniki.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Zajmij się porządkami w domu i budową silnej 
pozycji w pracy. Wenus poprawi ci humor.
 WRóżka aDRaSTeja Tel. 692 893 871
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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 660:  
ZaPlaNuj uRlOP. 

pablo picaSSo to MalaRz, 
KtóRego Raczej niKoMu nie tRzeba 
pRzedStawiać. na dźwięK jego 
nazwiSKa od Razu pRzed oczaMi 
zaczynają Majaczyć tRójKątne noSy, 
powyKRęcane Ręce oRaz te wSzyStKie 
MaSzKaRony w nienatuRalnych, 
Koślawych pozycjach. to geniuSz, 
ojciec KubizMu, KoloRowy ptaK 
aRtyStycznej boheMy XX wieKu, 
znany zaRówno za SpRawą Swoich 
dzieŁ, jaK i wielu eKStRawagancKich 
wybRyKów.

zero śladów, zero poszlak
Ale i tak mało komu Picasso kojarzy się z głównym 
podejrzanym w sprawie kradzież najsłynniejszego 
obrazu świata. „Mona Lisy”. Bo prawda jest taka, 
że „Mona Lisa” zniknęła…

Pisałam już kiedyś w tym miejscu o tym, jak 
21 sierpnia 1911 roku niepozorny mężczyzna wy-
szedł z Luwru, dzierżąc pod pachą drewnianą dechę, 
z której to złośliwie, tudzież tajemniczo uśmiechała 
się pierwsza dama światowego malarstwa – Mona 
Lisa – arcydzieło pędzla mistrza Leonarda da Vin-
ci. Ot i wszystko. Zero śladów, zero poszlak. Nic! 
To był skandal nad skandalami!

Wiadomość o skradzionym arcydziele lotem bły-
skawicy obiegła cały świat, a zdjęcie pustej ścia-
ny, na której jeszcze nie tak dawno wisiała piękna 
Włoszka, trafiło na pierwsze strony gazet. W pra-
sie aż huczało. Co rusz nowe doniesienia, zdjęcia, 
wywiady; dziennikarze prześcigali się w teoriach, 
a policjanci stawali na głowie, by Monę odnaleźć 
i jak najszybciej ukręcić łeb całej sprawie. Ruszyły 
pierwsze aresztowania.

W grupie podejrzanych znalazł się poeta pol-
skiego pochodzenia, Guillaume Apollinaire – naj-
słynniejszy przedstawiciel artystycznej awangardy, 
jaka w tamtych czasach szalała na słynnym wzgó-
rzu Montmartre, a jednocześnie przyjaciel samego 
Pabla Picassa. Tak oto genialny Andaluzyjczyk zo-

stał wmieszany w sprawę uprowadzenia z Luwru 
pierwszej damy światowego malarstwa.

I właśnie tę mało znaną, choć opartą na praw-
dziwych wydarzeniach, historię opowiada nam 
Fernando Colomo reżyser „Bandy Picassa” – fil-
mu, który jest wyjątkowy i to przynajmniej z kil-
ku powodów.

pablo a’la ignacio
Pierwszym z nich jest świetna obsada. I tu niewąt-
pliwie gwiazdą numer jeden jest młody Ignacio Ma-
teos, który nie dość, że tak jak Picasso pochodził 
z Malagi, to w dodatku niezmiernie go przypomi-
na z wyglądu. Kto lepiej zagrałby Picassa niż niski 
ogorzały brunet o świdrujących czarnych oczach 
i zawadiackim uśmiechu. Zgadzał się także wiek, 
ponieważ w „Bandzie Picassa” wielki malarz jest 

młody i dopiero wkracza na artystyczną arenę Pa-
ryża. Ale pomimo wielu podobieństw, pomimo fi-
zycznych warunków, które predysponowały Mate-
osa do tego by wejść w skórę Picassa, to nie było 
to proste zadanie.

Mówimy bowiem o odtworzeniu realnego czło-
wieka, w dodatku wybitnego artysty, którego każ-
dy zna. Który w dodatku miał złożoną osobowość, 
specyficzne poczucie humoru, a także był piekiel-
nie inteligentny. Ale Mateos poradził sobie z tym 
zadaniem rewelacyjnie. To jest Picasso!

zabawna biografia
Przywykliśmy do tego, że biografie to najczęściej 
– mniej lub bardziej ciekawe historie – ale jednak 
w gruncie rzeczy poważne. Bo przecież nikt nie 
chce uchybić artyście, który przecież siłą rzeczy jest 
głównym bohaterem filmu. „Banda Picassa” to zu-
pełnie inna biografia. Taka, która ma nas rozbawić. 
Zatem komedia i trzeba przyznać, że wybór tego 
gatunku był strzałem w dziesiątkę, bo faktycznie 
życie Picassa obfitowało w wiele zabawnych sytu-
acji. On i jego przyjaciele, to byli ludzie szalenie 
pozytywni, energiczni.

Ale nie możemy zapominać, o tym, że Picas-
so i wszyscy inni członkowie jego bandy – arty-
ści – tak naprawdę walczyli o przetrwanie, wal-
czyli z zimnem, z głodem. Dlatego też trzymali się 
razem, bo w grupie siła – wspólnie wykręcali też 
wiele numerów. I jeden z tych numerów, dopro-
wadził do tego że zarówno na Picassa jak i na jego 
przyjaciela Appolinaire’a padły podejrzenia o kra-
dzież „Mona Lisy” Leonarda da Vinci. Więcej nie 
mogę powiedzieć, żeby nie zepsuć Wam przyjem-
ności oglądania.

Ale Colomo opowiada nam nie tylko o kradzieży 
arcydzieła. Dla reżysera ta ironiczna tragikomedia 
i policyjny spisek stały się pretekstem, by w bardzo 
swobodny sposób opowiedzieć o narodzinach ku-
bizmu i w ogóle sztuki współczesnej.

Ważne jest to, że choć na „bandzie Picassa” bę-
dziecie się dobrze bawić, to jednak spomiędzy żar-

tów zacznie wam się wyłaniać prawdziwy Picasso. 
Tchórz i myślący o sobie egoista. Taki był. Wielu 
ze swoich wyborów bardzo się wstydził.

„Banda Picassa” to opowieść o młodym czło-
wieku, który przybywa do miejsca, które nie jest 
jego i do którego musi się dostosować. Wszyst-
ko się dopiero zaczyna. Picasso dla świata jeszcze 
nic nie znaczy. Ale my dobrze wiemy, że już nie-
bawem odniesie sukces, jego obrazy będą sprze-
dawały się za bajońskie sumy, zdobędzie prestiż 
i poważanie, a jednak właśnie za tymi beztroski-
mi chwilami spędzonymi na Montmartrze, będzie 
tęsknił najbardziej.

Ale… czy Picasso naprawdę ukradł „Mona Lisę”? 
Po odpowiedź zapraszam na film „Banda Picassa”. 
Polecam. agnieSzKa KijaS ●
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