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w paprocanach, wodnym parku, na pływalni
Raport o tym, gdzie tyszanie szukają ochłody w upalne dni  
i czy aby nie zapomnieli o pandemii.

Dotacja z aneksem
Minister kultury i prezydent Tychów podpisali aneks  
do umowy o współprowadzeniu orkiestry Aukso.

wirus u hokeisty
Filip Komorski z GKS Tychy wrócił ze 
zgrupowania kadry z koronawirusem.8 10 14

bezpŁatny 
tyski 
tygoDnik
Miejski
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40-letnia tyszanka usiłowała dokonać zabójstwa swojego 1,5-rocznego dziecka. została zatrzymana i usłyszała zarzuty.
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Z dowolnym problemem
prawnym.

LUB DOM

tragedia przy honoraty
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Ponad 
5 tysięcy 
na głowę
W minionym tygodniu ogłoszo‑
no coroczny ranking zamożności 
samorządów, przygotowywany 
od kilkunastu lat przez Czaso‑
pismo Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota”.

Tychy z wynikiem 5112,73 zł 
per capita czyli na osobę (w ubie‑
głym roku wyniosło to 4922,19 zł 
na osobę) wśród miast na pra‑
wach powiatu zajęły 12. miejsce 
(w ubiegłym roku miasto było 
na 11. pozycji). Zwycięzcą w tej 
kategorii został Sopot przed Pło‑
ckiem i Gliwicami. str. 4
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tel. 32 325 72 38
Na państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Sylwia Witman

◆ KOmeNDa miejsKa PO-
licji w Tychach informuje, iż 
w dniu 22 lipca 2020 r. w Ty‑
chach w rejonie pawilonu Azet 
przy ul. Grota Roweckiego, zo‑
stał odnaleziony telefon komór‑
kowy Samsung Galaxy, kolo‑
ru czarnego. Osobę, do której 
może należeć telefon, prosimy 
o kontakt telefoniczny lub oso‑
bisty z dzielnicowym sierż. szt. 
Jarosławem Pitułą pod numerem 
telefonu: 504‑582‑012.
◆ 29 liPca OKOłO gODZiNy 
22 dyżurni policji i straży pożar‑
nej otrzymali zgłoszenie o dymie 
wydobywającym się z jednego 
z aut zaparkowanych na osied‑
lowym parkingu przy ul. Hono‑
raty 40. Po dotarciu na miejsce 
strażacy podali prąd wody na tył 
pojazdu, z którego wydobywał 
się dym. Na szczęście nie doszło 
do rozprzestrzenienia się poża‑
ru, a sytuacja została szybko opa‑
nowana. Dodatkowo na miejsce 
wezwany został policyjny tech‑
nik kryminalistyki, który wy‑
konał pełną dokumentację oraz 
zabezpieczył ślady uszkodzeń. 
Po północy działania na miejscu 
zostały zakończone. Policjanci 
prowadzą postępowanie mają‑
ce na celu wyjaśnienie przyczyn 
i okoliczności tego zdarzenia.
◆ tegO samegO DNia OKO-
łO gODZiNy 14.30 na skrzy‑
żowaniu ul. Begonii z Harcerską 
(tzw. agrafka) doszło do zda‑
rzenia drogowego z udziałem 

dwóch samochodów. Na tył 
hyundai'a, który zatrzymał się 
przed oznakowanym przejściem 
dla pieszych, najechał mercedes. 
Uczestnicy zdarzenia wezwali 
na miejsce patrol policji i usunęli 
swoje pojazdy z drogi. Po kilku‑
dziesięciu minutach uszkodzo‑
ne pojazdy zostały odholowane, 
a policjanci zakończyli swoje 
działania.
◆ 28 liPca OKOłO gODZiNy 
11.30 dyżurni policji i straży po‑
żarnej otrzymali zgłoszenie o po‑
trąceniu pieszego na oznakowa‑
nym przejściu dla pieszych przy ul. 
Stoczniowców 70, w rejonie myj‑
ni bezdotykowej. Na czas działań 
lewe pasy w obu kierunkach zo‑
stały wyłączone z ruchu. Na ozna‑

kowanym przejściu dla pieszych 
doszło do potrącenia mężczyzny 
przez kierującą osobowym VW. 
Na szczęście pieszy nie doznał po‑
ważniejszych obrażeń.
◆ WcZeśNiej OKOłO gODZi-
Ny 9 Na ul. OśWięcimsKiej 
(DK 44) w rejonie skrzyżowania 
z ul. Jaworową (kierunek Bie‑
ruń) doszło do zderzenia czte‑
rech samochodów osobowych. 
Na miejsce zdarzenia wezwany 
został patrol policji. Prawy pas 
w kierunku Bierunia został za‑
blokowany na ponad godzinę. 
Z ustaleń pracujących na miejscu 
funkcjonariuszy wynika, że win‑
nym zdarzenia jest kierowca 
volkswagena, który nie zacho‑
wał należytej odległości od po‑
przedzającego pojazdu i naje‑
chał na tył opla, który następnie 
uderzył w kolejnego opla, a ten 
ostatecznie zatrzymał się na zde‑
rzaku dacii. Uszkodzone pojazdy 
zostały odholowane. Policjanci 
prowadzą dalsze postępowanie 
w tej sprawie.
◆ 28 liPca DyżurNy ty-
sKiej KOmeNDy OtrZymał 
ZgłOsZeNie O OsZustWie. 
Dotyczyło ono historii o człon‑
ku rodziny, który rzekomo spo‑
wodował śmiertelny wypadek 
i aby nie został aresztowany na‑
leży wpłacić dużą kwotę pienię‑
dzy. Niestety, starsze małżeństwo 
dało się nabrać i straciło 48 tys. 
złotych. Wystarczy przez chwi‑
lę stracić czujność, a oszust bez 
skrupułów wykorzysta naszą uf‑

ność i łatwowierność. Przypo‑
minamy co zrobić, by nie stać się 
ofiarą oszustów. 1) Przede wszyst‑
kim należy zachować ostrożność 
– jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto 
podszywa się pod członka naszej 
rodziny i prosi o pieniądze, nie 
podejmujmy żadnych pochop‑
nych działań. 2) W szczególności 
pamiętajmy o tym, że funkcjona‑
riusze policji NIGDY nie infor‑
mują o prowadzonych przez sie‑
bie sprawach telefonicznie! Nigdy 
nie proszą też o przekazanie pie‑
niędzy nieznanej osobie czy prze‑
laniu ich na inne konto. 3) W mo‑

mencie, kiedy ktoś będzie chciał 
nas oszukać, podając się przez te‑
lefon za policjanta – zakończmy 
rozmowę telefoniczną! Nie wda‑
wajmy się w dyskusję z oszustem. 
Jeżeli nie wiemy jak zareagować, 
powiedzmy o podejrzanym te‑
lefonie komuś bliskiemu. 4) Nie 
informujmy nikogo o ilości pie‑
niędzy, które mamy w domu lub 
przechowujemy na koncie. 5) 
Zadzwońmy do kogoś z rodziny, 
zapytajmy o to czy osoba, która 
prosiła nas o pomoc, rzeczywi‑
ście jej potrzebuje. Pamiętajmy, 
że nikt nie będzie nam miał za złe 

tego, że zachowujemy się rozsąd‑
nie. Nie ulegajmy presji czasu wy‑
wieranej przez oszustów.

Zwracamy się z apelem, 
zwłaszcza do osób młodych 
‑informujmy naszych rodziców 
i dziadków o tym, że są osoby, 
które mogą chcieć wykorzystać 
ich życzliwość. Powiedzmy im 
jak zachować się w sytuacji kiedy 
ktoś zadzwoni do nich z prośbą 
o pożyczenie dużej kwoty pienię‑
dzy. Zwróćmy uwagę na zagroże‑
nie osobom starszym, o których 
wiemy, że mieszkają samotnie. 
opr. kp ●

W Komendzie Miejskiej Policji 
w Tychach odbyła się uroczy‑
stość ślubowania trzech poli‑
cjantów, którzy wstąpili w szeregi 
mundurowych. Przed nimi czas 
wytężonej nauki w szkole poli‑
cyjnej. Po jej zakończeniu nowi 
funkcjonariusze zasilą szeregi ty‑
skiej policji i będą dbać o bezpie‑
czeństwo mieszkańców, patrolu‑
jąc ulice naszego miasta.

Rota ślubowania to bar‑
dzo podniosły moment w ży‑
ciu każdego policjanta. Trzech 
nowych funkcjonariuszy zło‑
żyło ją w obecności Komen‑
danta Miejskiego Pol ic j i 
w Tychach mł. insp. Arkadiu‑
sza Konowalskiego. Bezpośred‑
nio po ślubowaniu komendant 
zwrócił się do rozpoczyna‑
jących karierę funkcjonariu‑
szy i odniósł się między inny‑
mi do odpowiedzialności, jaką 
każdy policjant ponosi każdego 
dnia, strzegąc bezpieczeństwa 
mieszkańców i ich mienia. Ko‑
mendant podkreślił, że zawód 
policjanta jest bardzo specy‑
ficzny, wymagający wielu po‑
święceń i wyrzeczeń, a cechą 
szczególną jest umiejętność ra‑
dzenia sobie w wielu stresują‑
cych sytuacjach. Przed nowymi 
funkcjonariuszami czas nauki 
przepisów, technik interwencyj‑
nych oraz szkolenia umiejętno‑

ści, które wykorzystają w przy‑
szłej służbie. Wcześniej musieli 
przejść całą procedurę kwalifi‑

kacyjną. Serdecznie gratuluje‑
my i życzymy dalszych sukce‑
sów. opr. kp ●

już wkrótce szeregi tyskiej policji wzmocni trójka nowych funkcjonariuszy.

Ślubowanie w komendzie
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Po kolizji na ul. Oświęcimskiej, pas w kierunku Bierunia był zablokowany.

Mercedes uszkodzony w kolizji na skrzyżowaniu Begonii z Harcerską

Trójka nowych funkcjonariuszy w trakcie ślubowania w KMP w Tychach.
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tyszanka w sobotę 
usŁyszaŁa w katowickiej 
prokuraturze 
zarzut usiŁowania 
zabójstwa. kobieta jest 
poDejrzana o poDcięcie 
garDŁa swojeMu 
Dziecku i zaDanie Mu 
licznych ran ciętych. 
sąD zaDecyDowaŁ 
o 3-MiesięcznyM 
areszcie. Dziecko 
przebywa w śpiączce 
farMakologicznej.

stan chłopczyka jest stabilny
W piątek 31 lipca ok. godz. 16.30 
dyżurny pogotowia ratunkowego 
odebrał telefon o potrzebnej in‑
terwencji w mieszkaniu przy ul. 
Horonaty. Na miejsce wysłano 
dwa śmigłowce Lotniczego Po‑
gotowia Ratunkowego. Ratow‑
nicy odnaleźli w mieszkaniu 
przytomne dziecko w bardzo 
ciężkim stanie. Chłopiec miał 
na szyi dwie duże rany oraz 
7‑8 mniejszych. Po udzieleniu 
pierwszej pomocy maluszek zo‑
stał przetransportowany do Gór‑
nośląskiego Centrum Zdrowia 
Dziecka w Katowicach, gdzie 
bezpośrednio z helikoptera tra‑
fił na blok operacyjny pod opie‑
kę interdyscyplinarnego zespołu 
złożonego z chirurgów dziecię‑
cych, kardiochirurga i laryngo‑
loga. – To były rany szyi z prze‑
cięciem mięśni, z przecięciem 
naczyń oraz na szczęście z bar‑

dzo niewielkim uszkodzeniem 
tchawicy. W związku z czym 
rany bezpośrednio zagrażały ży‑
ciu tego dziecka. Największym 
problemem była znacząca utra‑
ta krwi. Dziecko po przyjeździe 
było we wstrząsie, skrwawione, 
wymagało intensywnej transfu‑
zji krwi na bloku operacyjnym. 
Aktualnie chłopczyk przebywa 
w śpiączce farmakologicznej 
na Oddziale Intensywnej Tera‑
pii Dzieci. Jego stan jest stabilny 
– opisywał podczas konferencji 
prasowej dr Andrzej Bulan‑
dra z Górnośląskiego Centrum 
Zdrowia Dziecka. – To było zde‑
cydowanie działanie zamierzo‑
ne; myślę, że można to traktować 
jako usiłowanie zabójstwa tego 
dziecka – ocenił koordynator 
Centrum Urazowego dla Dzie‑
ci w GCZD. Od tego jak szybko 
będzie poprawiał się stan zdro‑
wia dziecka zależy termin wy‑
budzenia ze śpiączki. – Myślę, 
że w ciągu najbliższych dni le‑
karze intensywnej terapii spró‑
bują to dziecko wybudzić – pro‑
gnozował dr Bulandra.

areszt dla matki. zarzuty 
usiłowania zabójstwa.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi 
Prokuratura Okręgowa w Ka‑
towicach, której rzecznik Mar‑
ta Zawada‑Dybek potwierdziła, 
że postępowanie prowadzone jest 
pod kątem usiłowania zabójstwa. 
Przez ostatnie dni trwają inten‑

sywne czynności. Przeprowadzo‑
no oględziny miejsca zdarzenia, 
zabezpieczono narzędzie zbrod‑
ni, ślady oraz zasięgnięto opinii 
biegłego. Wszyscy świadkowie 
zostali przesłuchani. Zapoznano 
się również z dokumentacją me‑
dyczną ranionego chłopczyka. 
Matce, która była trzeźwa pod‑
czas zdarzenia, postawiono za‑
rzuty usiłowania zabójstwa, a sąd 
zadecydował o 3‑miesięcznym 
areszcie. Zadecydował o tym Sąd 
Rejonowy Katowice‑Wschód, któ‑
ry przychylił się do argumentów 
prokuratury. Kobiecie grozi od 8 
do 25 lat więzienia lub dożywo‑
cie. W niedzielę została areszto‑
wana. Przesłuchanie trwało kilka 
godzin, aresztowana nie kwestio‑
nowała przebiegu wydarzeń usta‑
lonego przez śledczych. – Kobieta 
składała wyjaśnienia. W zasadzie 
przyznała się do popełnienia za‑
rzucanego jej czynu usiłowania 
zabójstwa, natomiast w swoich 
wyjaśnieniach nie podała racjo‑
nalnych powodów wskazujących 
na motyw, na pobudki swojego za‑
chowania – przekazała prokurator 
Zawada‑Dybek.

Przesłuchani zostali również 
brat i matka podejrzanej, którzy 
w momencie tragedii przebywali 
w mieszkaniu, ale byli w innym 
pomieszczeniu. Według śled‑
czych, w domu nie dochodziło 
wcześniej do żadnych interwen‑
cji. Do sądu skierowano także 
wniosek o ustanowienie kurato‑

ra, który ma reprezentować ra‑
nionego chłopca.

Lincz i życzenia śmierci
Cała sytuacja wzburzyła opinię 
publiczną, a pod informacją o tra‑
gedii w naszych mediach społecz‑
nościowych pojawiły się setki ko‑
mentarzy.

Większość z nich nie nadaje 
się do druku, jest pełna wulgary‑
zmów, nawoływań do linczu i ży‑
czenia śmierci. Absolutnie jeste‑
śmy dalecy od usprawiedliwiania 
opisywanych czynów, jednak, ży‑
jąc w cywilizowanym społeczeń‑
stwie i państwie prawa, prosimy 
o złagodzenie form wypowiedzi 
w internecie. – Doszło do strasz‑
nej tragedii – mówi psycholog 
dr Dagmara Mrozowska. – Na ta‑
kie wieści zawsze reagujemy sil‑
nymi emocjami. Jednak musimy 
zauważyć, że o całej sytuacji nie 
wiemy nic poza suchymi informa‑
cjami. Nikt o zdrowych zmysłach 
nie rzuca się z nożem na swoje 
dziecko, więc jest wielce prawdo‑
podobne, że ta kobieta cierpiała 
na zaburzenia natury psychicznej. 
Jej stan ocenią teraz biegli psychia‑
trzy sądowi. Wspomniane komen‑
tarze niczemu nie służą, zwłaszcza 
rodzinie maluszka, którą czekają 
ciężkie czasy. kaMil peszat ●

tragedia przy uL. honoraty
40-letnia tyszanka poDcIęłA GARDło SWojeMu 1,5 RocZNeMu DZIecKu.
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Plaża W ceNtrum miastaflash

Hotel Tychy prime wyszedł z ciekawą inicjatywą dla wszystkich odwiedzających pasaż za 
budynkiem, gdzie mieszczą się restauracje i puby. utworzono imitację plaży z piaskiem, 
leżakami oraz palmami. Dodatkowo w każdy weekend od 18 do 22 didżeje z lokalu Fama 
grają muzykę na żywo przed lokalem. – Zapraszamy wszystkich imprezowiczów, którzy nie 
mają planów na weekend. Gramy najlepszą muzykę klubową na świeżym powietrzu. po 22 
wracamy do lokalu, gdzie dalej toczyć się będzie zabawa – zachęcają organizatorzy.  ●
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wśróD Miast 
na prawach powiatu 
tychy zajęŁy 12. Miejsce 
w polsce i czwarte 
w wojewóDztwie 
śląskiM w rankingu 
zaMożności 
saMorząDów, 
przygotowywanyM 
oD kilkunastu lat przez 
czasopisMo saMorząDu 
terytorialnego 
„wspólnota”.

Zastosowana metoda obliczania 
wskaźnika użytego w rankingu 
nie zmienia się od lat: dochody 
każdego samorządu dzielone są 
przez liczbę ludności. Jak mówią 
autorzy rankingu – prof. Paweł 
Swianiewicz i dr Julita Łukom‑
ska: w dochodach samorzą‑
dów pominięte zostały wpływy 

z dotacji celowych. Zwłaszcza 
w okresie intensywnego korzy‑
stania z funduszy unijnych mają 
one chwilowy, ale bardzo silny 
wpływ na wielkość dochodów. 
Uwzględnienie tylko dochodów 
własnych i otrzymywanych sub‑
wencji lepiej oddaje hasło nasze‑
go rankingu (zamożność).

Analizując budżety gmin odjęto 
także składki przekazywane przez 
samorządy w związku z subwencją 
równoważącą, tak zwany „poda‑
tek janosikowy” oraz do faktycz‑
nie zebranych dochodów doda‑
no skutki zmniejszenia stawek, 
ulg i zwolnień w podatkach lo‑
kalnych. Chodzi o to, by porów‑
nywać faktyczną zamożność, a nie 
skutki podejmowanych w gmi‑
nach decyzji fiskalnych.

Tychy z wynikiem 5112,73 zł 
per capita czyli na osobę (w ubie‑

głym roku wyniosło to 4922,19 
zł na osobę) wśród miast na pra‑
wach powiatu zajęły 12. miej‑
sce (w ubiegłym roku miasto 
było na 11. pozycji). Zwycięzcą 
w tej kategorii jest Sopot. Kolej‑
ne miejsca w pierwszej dziesiąt‑
ce rankingu zajęły: Płock, Gliwi‑
ce, Dąbrowa Górnicza, Krosno, 
Ostrołęka, Nowy Sącz, Konin, 
Tarnów, Bielsko‑Biała. 11. miej‑
sce, tuż przed Tychami zajął Za‑
mość. Wśród miast wojewódz‑
kich zwyciężyła Warszawa przed 
Wrocławiem i Opolem, a wśród 
gmin wiejskich najlepszy, po‑
dobnie jak przed rokiem, okazał 
się Kleszczów przed Rewalem 
i gminą Rząśnia w woj. łódz‑
kim. Wśród powiatów najlep‑
szy okazał się powiat człuchow‑
ski w woj. pomorskim.
Mn ●

ponad 5 tysięCy na głoWę
tychy w czoŁówce NAjboGATSZycH SAMoRZąDóW W poLSce.

niespeŁna Dwa tygoDnie 
Mają jeszcze potrwać 
prace na wiaDukcie 
kolejowyM, a wŁaściwie 
Dwóch sąsiaDujących 
wiaDuktach na ul. 
MikoŁowskiej. obecnie 
ekipy koncentrują 
się na oDcinku Drogi 
oD strony tychów 
Do MikoŁowa, bowieM 
po Drugiej stronie 
roboty już się 
zakończyŁy.

– Aktualnie robione są dylatacje 
między elementami wiaduktu 
oraz chodniki, a następnie na ca‑
łym obiekcie położona zostanie 
nakładka asfaltowa – powiedział 
Maciej Datta, kierownik dzia‑

łu technicznego Miejskiego Za‑
rządu Ulic i Mostów w Tychach. 
– Oznacza to, że prace potrwa‑
ją jeszcze około dwóch tygodni. 
Na obiekcie nadal mamy zawę‑
żenie i ruch odbywa się jednym 
pasem, potem firma będzie kładła 
asfalt, więc utrudnienia potrwa‑
ją jeszcze jakiś czas. Dlatego jak 
zawsze zwracamy się do kierow‑
ców o ostrożną jazdę i stosowa‑
nie się do wprowadzanych zmian 
i oznakowań.

Przypomnijmy, iż wiadukt 
na ul. Mikołowskiej został zawę‑
żony w kierunku Tychów w grud‑
niu ubiegłego roku, a następnie 
podobna zmiana wprowadzo‑
na została po przeciwnej stronie 
drogi. Zmiana organizacji ruchu 
i remont wynikają z ekspertyzy 

przeprowadzonej na zlecenie Wo‑
jewódzkiego Inspektoratu Nadzo‑
ru Budowlanego, z której wyni‑
kało, iż nośność obu wiaduktów 
przeznaczona była na 30‑tonowe 
obciążenie, jednak w ostatnich la‑
tach, wraz ze wzrostem ruchu sa‑
mochodów ciężkich, obciążenie 
wiaduktów uległo zwiększeniu.

Jak się dowiedzieliśmy, po za‑
kończeniu prac ruch na obu obiek‑
tach nadal będzie zawężony, 
do czasu aż przeprowadzony zo‑
stanie generalny remont. Ich stan 
techniczny w dalszym ciągu bę‑
dzie monitorowany. Remont na‑
wierzchni drogi, wprowadzone 
ograniczenia prędkości oraz zawę‑
żenie mają zminimalizować drga‑
nia, które niekorzystnie wpływają 
na stan obiektu. ls ●

Wojewódzki Szpital Specjalistycz‑
ny Megrez w sierpniu rozszerza 
godziny pobierania materiału do 
badań laboratoryjnych dla pa‑
cjentów z zewnątrz. Od ponie‑
działku, 3 sierpnia można je od‑
płatnie wykonywać już przez pięć 
dni w tygodniu. W poniedziałki, 
wtorki, czwartki i piątki punkt 
pobrań, zlokalizowany w porad‑

ni nocnej i świątecznej opieki, bę‑
dzie czynny w godzinach od 8 do 
12 a we  środy, które – jak wcześ‑
niej – będą promocyjne, próbki 
do badania pobierane będą od 8 
do 14. Do oferty szpitalnego labo‑
ratorium wracają również pakiety 
promocyjne.

Wyniki badań można będzie 
odbierać codziennie w godz. od 

8 do 14. Pracownicy punktu po‑
brań proszą, ze względów bez‑
pieczeństwa, o zachowanie dwu‑
metrowej odległości, noszenie 
maseczek oraz wchodzenie po‑
jedynczo na pobranie krwi po we‑
zwaniu pielęgniarki. Nie ma też 
potrzeby przychodzić na badania 
wcześniej, by nie tworzyć skupi‑
ska pod drzwiami. rs ●

Każdy czas jest dobry na naukę 
śląskiej godki, także ten waka‑
cyjny. W tyskiej Szkole Demo‑
kratycznej wkrótce rozpoczyna 
się jedyny taki kurs tego języka 
na Śląsku. Poprowadzi go regio‑
nalista Marcin Musiał. Są jeszcze 
wolne miejsca.

– Zaczęło się nietypowo, 
bo to nie szkoła, a same dzie‑
ci zaproponowały, że chcą się 
uczyć godki. U nas mało co dzie‑
je się w sposób typowy, śmieją się 
Edyta i Artur Syktus, prowadzą‑
cy Dziką Szkołę – Szkołę Demo‑
kratyczną w Tychach. Szkoły de‑
mokratyczne są obecne w naszym 
kraju już od kilku lat, a ta tyska 
jest jedną z dwóch na Śląsku. – 
Najstarszą tego typu szkołą jest 
założona w 1921 roku prestiżo‑
wa brytyjska Summerhill. Ale nie 
ma dwóch takich samych szkół 
demokratycznych, bo każda oso‑
ba wnosi do swojej szkoły co in‑
nego, zarówno dzieci, jak i do‑
rośli. Rozmawiamy, bawimy się, 

uczymy, szanujemy nawzajem 
swoją wolność i proponujemy, 
czego chcielibyśmy się nauczyć 
– mówią o swojej szkole Syktu‑
sowie.

I pomysł na lekcje śląskiej god‑
ki też tak się narodził. Zapropo‑
nowała je dziewczynka, któ‑
rej bardzo podoba się ten język, 
a temat podchwycili inne dzie‑
ci i dorośli. Na początku dorośli 
(mentorzy) próbowali prowadzić 
zajęcia sami. – I wychodziło nam 
to całkiem nieźle, ale jednak nie 
godomy aż tak dobrze, dlatego 
musieliśmy poszukać profesjona‑
listów, „echt Ślōnzokōw” – śmieją 
się prowadzący szkołę.

Wrzucili na media społecz‑
nościowe swojej szkoły infor‑
mację, że szukają „takigo szpe‑
cjalisty, kery by nom ło godce 
połosprawioł bez fulanio” (takie‑
go specjalisty, który poopowiada 
o godce bez gadania głupot). Re‑
akcja na ogłoszenie przeszła ich 
najśmielsze oczekiwania. – Post 

wzbudził bardzo duże zaintere‑
sowanie, został udostępniony 
kilkaset razy i zgłosiło się kilka‑
dziesiąt osób. To pokazuje, że ten 
temat jest dla lokalnej społeczno‑
ści bardzo ważny – podkreślają 
Syktusowie.

Wakacyjny kurs poprowa‑
dzi Marcin Musiał, regionali‑
sta, który już od kilku lat zabiega 
o wprowadzenia języka śląskie‑
go do szkół. – Niestety jest już 
pewne, że przez najbliższe pięć 
lat nasza godka nie uzyska pań‑
stwowego wsparcia i śląskie dzieci 
nie zasiądą ze ślabikorzami (abe‑
cadłami) w szkolnych ławkach. 
Tym bardziej musimy postawić 
na inicjatywy oddolne i prowa‑
dzić własnym sumptem takie lek‑
cje. Ja sam przez ten kurs god‑
ki chciałbym pokazać dzieciom, 
jak piękny, użyteczny i pojemny 
jest to język i jak mogą odbijać się 
w nim śląskie cechy – otwartość, 
czułość i umiłowanie różnorod‑
ności – mówi Musiał. Mn ●

badania laboratoryjne w Megrezie od poniedziałku do piątku.

Promocyjne Środy

remont nad torami
prace na wiaDukcie NA uL. MIKołoWSKIej DobIeGAją KońcA.
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startuje wakacyjny kurs języka śląskiego

nauka „bez fulanio” 
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suPerherOsi W gemiNiflash

od 1 do 22 sierpnia w Gemini park trwa wystawa realistycznych figur w skali 1:1 bohaterów 
Marvela oraz Dc comics. Zwiedzający będą mieli okazję obejrzeć m.in. Spidermana, batmana, 
Wonder Woman czy Kapitana Amerykę – w sumie aż 11 postaci. ciekawostką dla zwiedzających 
jest także interaktywne laboratorium Hulka, w którym można wykonać własne eksperymenty. 
– To prawdziwa gratka dla fanów „Avengersów”, serii filmów o Thorze, Spidermanie, Kapitanie 
Ameryce, czy pogromcy zła w Gotham city. Tym bardziej, że na wystawie nie brakuje 
bezpośrednich nawiązań do hollywoodzkich produkcji. ekspozycja daje więc szanse nie 
tylko na zobaczenie z bliska herosów i zrobienie sobie z nimi zdjęcia, ale także możliwość 
przyjrzenia się filmowym kadrom – mówi Aleksandra Zawodzińska dyrektor marketingu i pR 
Gemini park. ●
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ponaD stuletni Dąb 
wywróciŁ się poDczas 
nocnej lipcowej burzy 
w parku nieDźwiaDków 
w tychach. okazaŁe 
Drzewo pozostanie 
jeDnak w pobliżu 
Dotychczasowego 
Miejsca wegetacji, aby 
jak Mówią pracownicy 
tyskiego zakŁaDu 
usŁug koMunalnych 
„DokonaŁo taM swojego 
przyroDniczego 
DzieŁa – wzbogacenia 
śroDowiska 
naturalnego, stając 
się równocześnie 
parkowyM MiejsceM 
eDukacji przyroDniczej 
i...historycznej”. 
projekt przyroDniczo-
eDukacyjny 
prowaDzony bęDzie 
we wspóŁpracy 
z MuzeuM MiejskiM.

Tychy są znane z terenów ziele‑
ni. Zielone miasto lub nawet zie‑
lony tygrys Śląska – jak kilka lat 
temu nazwali miasto dziennika‑
rze Newsweeka, a taka marka zo‑
bowiązuje.

drugie życie stulatka
– W Tychach znajduje się bli‑
sko 360 hektarów terenów zielo‑
nych. To głównie parki, skwery 
i pasy zieleni przy drogach. Mamy 
świadomość, że przyroda miejska 
to nieoceniony zasób podnoszący 
jakość życia mieszkańców miast. 

Drzewa są wyceniane przez pry‑
zmat korzyści jakie przynoszą, 
w których – obok oczywistych – 
ekologicznych oraz zdrowotnych, 
znajdują się również korzyści fi‑
nansowe w postaci np. ograni‑
czania kosztów zużycia energii 
elektrycznej, ale też zwiększania 
wartości sąsiadujących z zielenią 
nieruchomości – mówi Agniesz‑
ka Lyszczok, dyrektor Tyskiego 
Zakładu Usług Komunalnych 
w Tychach.

Postanowiono więc pozosta‑
wić tzw. wywrot w parku i niejako 
przywrócić stary dąb do życia.

Jak przesunąć, by nie zniszczyć?
– Projekt okazał się dużym wy‑
zwaniem ze względu na wagę, 
rozmiary i rozłożystość dębu. 
Od kilku tygodni poszukujemy 
najlepszego sposobu przeniesie‑
nia drzewa, oszczędzającego ist‑
niejącą przyrodę parkową oraz 
zapewniającą sukces przedsię‑
wzięcia czyli przeniesienia drze‑
wa w całości. Rozważamy także 
wariant drugi: z pozostawieniem 
drzewa w miejscu, w którym jest 
obecnie i skorygowanie śladu ist‑
niejącego chodnika – mówi Kata‑
rzyna Palka z TZUK w Tychach.

Decyzję zapadną w ciągu 
najbliższych dni.

Świadek historii otoczenia
Niezależnie od tego, gdzie osta‑
tecznie dąb będzie się znajdował, 
zostanie on zaopatrzony w tab‑
liczki z informacjami na temat 
historii otoczenia, której drze‑

wo było świadkiem oraz „usług” 
przyrodniczych, jakie wniosło. 
Ten nowatorski projekt przyrod‑
niczo‑edukacyjny prowadzony 
będzie we współpracy z Muze‑
um Miejskim w Tychach.

Dyrektor placówki, Aleksandra 
Matuszczyk nie miała wątpliwości, 
że ten projekt to świetny pomysł 
i w odpowiedzi na pytanie: dla‑
czego, przytacza słowa noblistki, 
Olgi Tokarczuk: „To wtedy – gdy 
wodziłam palcem po nagle odsło‑
niętych wnętrznościach lipowe‑
go pnia – przyszedł mi do głowy 
pomysł: drzewa nagrywają czas, 
każdy krąg to informacje, głosy 
obrazy. Odkrywczyni, którą mia‑
łam zostać w przyszłości, zapew‑
ne wymyśli urządzenie do ich 
odtwarzania: drzewofon. Wresz‑
cie będziemy w stanie posłuchać 
drzew i tego, co mają do powie‑
dzenia”.

Obecna polityka zarządzania 
zasobami przyrodniczymi w mia‑
stach zmienia się na całym świe‑
cie. W Polsce także widoczne 
są pierwsze symptomy tej zmiany, 
w szczególności w największych 
miastach. Tychy również mogą 
poszczycić się odważnymi i cie‑
kawymi działaniami. W tym roku 
jest to z pewnością nowa polityka 
pokosów, wprowadzona wpraw‑
dzie niespodziewanie, na skutek 
wyjątkowej suszy wczesnowio‑
sennej, jednakże konsekwentnie 
kontynuowana z myślą o przy‑
szłych sezonach i propagowana 
wśród wszystkich zarządców tere‑
nów zieleni w mieście. Mn ●

Malarstwo, rzeźba, 
historia sztuki, 
projektowanie 
graficzne i fotografia 
– to przeDMioty 
artystyczne, których 
bęDą uczyć się 
licealiści w pierwszyM 
w tychach liceuM sztuk 
plastycznych.

Jak już pisaliśmy, Zespół Szkół 
im. Orląt Lwowskich w Tychach 
Zakładu Doskonalenia Zawo‑
dowego w Katowicach otwie‑
ra od września tego roku nową 
szkołę – Liceum Sztuk Plastycz‑
nych o specjalności projektowa‑
nie graficzne. Podczas 5‑letniej 
nauki uczniowie mają m.in. moż‑
liwość uczestnictwa w plenerach 

malarskich, uzyskania dodatko‑
wych certyfikatów oraz pozna‑
nia profesjonalnych programów 
graficznych. Edukację wieńczy 
egzamin dyplomowy i uzyskanie 
zawodu plastyka. Przed młodym 
utalentowanym artystą otwie‑
ra się tym samym wiele drzwi 
w dziedzinie sztuki.

Licealiści będą rozwijać swo‑
je artystyczne pasje pod skrzyd‑
łami wysoko wyspecjalizowanej 
kadry, w której skład wcho‑
dzą m.in.: Agnieszka Kołodziej
‑Adamczuk (historia sztuki), 
dr Laura Birnbach (projektowa‑
nie multimedialne, projektowa‑
nie graficzne), Tomasz Wenklar 
(rzeźba), Renata Małek (podsta‑
wy fotografii i filmu), Katarzyna 
Kozioł‑Biłek (historia sztuki, ma‑

larstwo), Marta Baron‑Drozdek 
(malarstwo), Magdalena Bartkie‑
wicz (fotografia, film, projekto‑
wanie graficzne)

Wsparciem merytorycznym 
dla uczniów będzie znany pro‑
jektant graficzny, wykładowca 
na ASP w Katowicach prof. Adam 
Romaniuk.

Już wkrótce rozpocznie się po‑
dróż w wielu kierunkach sztuki, 
która pozwoli przyszłym arty‑
stom wzlatywać na szczyty swo‑
ich możliwości.

Szczegółowe informacje do‑
tyczące ścieżki kształcenia znaj‑
dują się na stronie szkoły (www.
szkoly.tychy.zdz.pl), natomiast za‑
pisy przyjmowane są na stronie 
internetowej www.zdz.katowice.
pl. Mn ●

opoWieŚć starego dębu
projekt przyroDniczo eDukacyjny TZuK I MuZeuM MIejSKIeGo.

Wywrócony stuletni dąb czeka na przeniesienie i swoje drugie życie – jako eksponat przyrodniczo-historyczny.

Jak zapewnia TZUK, stanie się to już bardzo niedługo.

TZ
UK

An
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 Ku
ra

za głoŚno 
na dzikiej Plaży
W sobotę byłam na Dzikiej Pla‑
ży, by odpocząć tam, gdzie jest 
mniejszy tłum. Jak się jednak 
okazało, o wypoczynku nie mogło 
być mowy z uwagi na bardzo głoś‑
ną muzykę dobiegającą z lokalu, 
który tam się znajduje. Po prostu 
nie dało się wytrzymać i po kil‑

kunastu minutach musieliśmy 
odejść. Muzyka jednak była tak 
głośna, że było ją słychać nawet 
po drugiej stronie jeziora. Pewnie 
więcej osób miało takie odczu‑
cia. Rozumiem, kiedy odbywa się 
tu koncert, albo jest to w miejscu 
np. kąpieliska. Tymczasem część 
osób szuka nad jeziorem spokoju 
i nie ma ochoty na dyskotekę. Czy 
kwestię głośnej muzyki na Dzikiej 
Plaży reguluje umowa?

ODPOWiaDa marciN staNi-
cZeK, DyreKtOr miejsKiegO 
OśrODKa sPOrtu i reKrea-
cji: – W związku z interwencją 
Czytelniczki informuję, że prze‑
prowadziliśmy rozmowę z dzier‑
żawcą tzw. Beach Baru. Dzierżaw‑
ca zobowiązał się do odtwarzania 
muzyki dużo ciszej. Chcąc orga‑
nizować jakąkolwiek imprezę 
dzierżawca musi uzyskać zgodę 
administratora obiektu. ls ●

czytelnicy pytają

dLa przyszłyCh 
pLastykóW
we wrześniu w tychach rozpocznie DziaŁalność liceuM sztuk plastycznych. 
TRWAją ZApISy Do NoWej SZKoły.
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po raz Drugi 
kaMil stolecki 
zakwalifikowaŁ się 
Do uDziaŁu w prograMie 
„ninja warrior”, 
którego eMisja 
zapowiaDana jest 
na jesień w polsacie. 
tyszanin jest już 
po nagraniach 
i opowieDziaŁ naM 
o swoich wrażeniach 
z uczestnictwa.

Kamil na co dzień pracuje w par‑
ku trampolin oraz jest instrukto‑
rem boksu, a od lat uprawia spor‑
ty walki (np. ju‑jitsu brazylijskie). 
Zdobył bokserski tytuł mistrza 
Śląska i swoją przyszłość wiąże 
z zawodowymi walkami MMA.

Świetne doświadczenie
– O programie usłyszałem w par‑
ku trampolin, w którym pracu‑
ję. Wszyscy jesteśmy związani 
z kulturą fizyczną i ktoś wspo‑
mniał o tym, że startuje polska 
edycja „Ninja Warrior”. Znalem 
program z dzieciństwa i pomy‑
ślałem sobie, że fajnie byłoby 
wziąć udział w takim wydarze‑
niu. Wysłałem zgłoszenie, pro‑
ducent się do mnie odezwał 
i zaprosił na casting, gdzie po‑
kazałem charakterek i wystąpi‑
łem w pierwszej edycji. Jestem 
z siebie zadowolony, ale najbar‑
dziej się cieszę, że mogłem zoba‑
czyć telewizję od kuchni. Brałem 

udział w całym procesie realiza‑
torskim, widziałem jak nagrywa 
się reklamówki, ile dubli czasem 
trzeba powtórzyć na kilkunasto‑
sekundowy materiał. To było coś 
naprawdę super, być częścią ze‑
społu ludzi, którzy do swojej 
pracy podchodzą z mega zajaw‑

ką i pasją. Ogromny szacunek 
za ich profesjonalizm. Ponadto 
w każdym odcinku brały udział 
gwiazdy oraz znani sportowcy. 
Wcześniej widziałem ich tylko 
w telewizji, a teraz miałem oka‑
zję uścisnąć rękę, razem ćwiczyć 
i opracowywać plan pokonania 

przeszkód. W pierwszej edycji 
doszedłem do półfinału, co jest 
dla mnie ogromnym osiągnię‑
ciem. Na co dzień ćwiczę spor‑
ty walki, a ten program był dla 
mnie odskocznią od codzien‑
nych zajęć i swoistym testem 
ogólnej sprawności. Świetne 

doświadczenie, za które jestem 
ogromnie wdzięczny – opowiada 
sportowiec.

trener z telewizji
Od tamtego czasu niewiele się 
zmieniło w jego życiu, dalej tre‑
nuje, dalej realizuje swoje cele. 
– Przybyło osób, które obser‑
wują moje poczynania, co jest 
dobrą motywacją do jeszcze 
konkretniejszej pracy. Czasami 
zdarzy się, że ktoś mnie rozpo‑
zna na mieście jako „ninję z tele‑
wizji” i przybije „piątaka”, co jest 
bardzo fajne. Prowadzę też zajęcia 
ze sportów walki dla dzieci i te się 
bardzo ekscytują, że ich trener był 
w telewizji. Czasami nawet cytu‑
ją komentatorów co jest bardzo 
pozytywne. 

Po programie Kamil starał się 
spełnić swój cel nadrzędny, czyli 
rozpocząć zawodową karierę jako 
zawodnik MMA. Niestety, doznał 
poważnej kontuzji pleców. – Po‑
krzyżowało mi to plany. Musiałem 
odpuścić i skupić się na powrocie 
do zdrowia. Kiedy doszedłem już 
do siebie dostałem rożne propo‑
zycję, ale przyszedł wirus i znowu 
wszystko pokrzyżował – opowia‑
da tyski ninja.

Wstydu nie przyniosłem!
W międzyczasie wystartował 
w castingu do drugiej edycji 
„Ninja Warrior” i tutaj histo‑
ria zatacza koło. – Zgłosiłem 
się i co tu dużo mówić, startuję 

ponownie. Niesamowite, że do‑
stałem kolejną szansę, zwłasz‑
cza, że chętnych są dziesiątki 
tysięcy zawodników! Jest to dla 
mnie spora nobilitacja. Nie ukry‑
wam, że każdy rozgłos pomaga 
mi w rozpoczęciu kariery zawod‑
nika MMA. Taka jest rzeczywi‑
stość, że bardzo trudno przebić 
się do świadomości organizato‑
rów zawodowych walk. Mocno 
w to wierzę, że w końcu wywalczę 
sobie miejsce w tym środowisku. 
Nie ma inne opcji. A tymczasem 
jestem już po ostatnich nagra‑
niach. Walka była ostra i niemało 
ubyło ze mnie potu. Jako wete‑
ran tym razem wiedziałem cze‑
go mogę się spodziewać i pod‑
szedłem do programu z o wiele 
mniejszym stresem. Jestem z sie‑
bie zadowolony, myślę że wstydu 
miastu nie przyniosłem – śmieje 
się reprezentant naszego miasta 
w konkursie na najlepszego wo‑
jownika ninja w kraju.

Niestety Kamil nie może zdra‑
dzić nam jak mu poszło. Wszyst‑
kich ciekawskich odsyłamy 
do programu, który będzie miał 
swoją premierę we wrześniu. – 
Gorąco zapraszam na emisję ko‑
lejnych odcinków oraz śledzenia 
moich profili w mediach społecz‑
nościowych – mówi Kamil. Mam 
masę pomysłów, które ciągle re‑
alizuję. Mam nadzieję, że dzięki 
mnie o Tychach będzie jeszcze 
głośno nieraz. 
kaMil peszat ●

kamiL ninJa ii
tyszanin po raz Drugi powalczy o tytuŁ TeLeWIZyjNeGo MISTRZA NINjA.

Kamil Stolecki w pierwszej edycji programu „Ninja Warrior” doszedł do półfinału. Teraz mierzy wyżej…
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w trakcie tegorocznego ogólnopolskiego zjazdu dużych ro-
dzin zorganizowane zostało Forum Samorządowe na rzecz 
dużych rodzin, podczas którego prezydenci i wójtowie gmin 
wymieniali się doświadczeniami z zadań, które prowadzą 
na rzecz rodzin w swoich miejscowościach. Forum patro-
nuje związek dużych rodzin „Trzy Plus”. obecnie Forum 
Samorządowe na rzecz dużych rodzin nawiązało współ-
pracę z europejską siecią samorządów przyjaznych rodzinie, 
a m.in.: Szczecin i Grodzisk mazowiecki, zostały miastami 
pilotażowymi z Polski.

Podczas Forum regina maroncelli Florio, która jest prze-
wodniczącą Europejskiej Federacji dużych rodzin, wręczyła 
maciejowi Gramatyce, zastępcy Prezydenta miasta Tychy ds. 
Społecznych, certyfikat Samorządu Przyjaznego rodzinie 
(zdjęcie obok). miasto Tychy od teraz oficjalnie zostało włą-
czone w pilotażowy program, mający na celu tworzenie na-
rzędzi przydatnych dla gmin działających na rzecz rodzin.

Zaproszenie dla mieszkańców
Prezydent miasta serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach 
społecznych, dotyczących projektu uchwały w sprawie nowych zasad Programu „3+ 
Liczna rodzina”. Uwagi oraz propozycje można zgłaszać do 9 sierpnia 2020 roku. 
Szczegóły na www.razemtychy.pl

Cele europejskiej sieci samorządów 
przyjaznych rodzinie:

wspieranie projektów skierowanych do rodzin •	
(szczególnie wielodzietnych), aby pomóc im 
w godzeniu życia domowego i zawodowego oraz 
zachęceniu młodych ludzi do przechodzenia 
do dorosłości
stworzenie środowiska kulturalnego, społecznego •	
i gospodarczego sprzyjającego, przyjaznego 
i atrakcyjnego dla rodzin z dziećmi w Europie
budowanie sojuszu na rzecz rodzin wśród •	
społeczeństwa obywatelskiego, gmin i przedsiębiorstw
współpraca ze strategicznymi instytucjami •	
europejskimi w celu promowania rodzin 
i holistycznego spojrzenia na politykę rodzinną
promowanie wymiany dobrych praktyk, przyjaźni •	
i know-how, poprawa mobilności, wymiany 
kulturalnej, zwalczanie ubóstwa gospodarczego 
i kulturowego
wspieranie gmin wprowadzających innowacyjne •	
polityki rodzinne w celu stworzenia wspólnego 
standardu wysokiej jakości usług i świadczeń 
rodzinnych

tychy przyjazne 
Dużej rodzinie

Podczas Plenerowego VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Warszawie miasto Tychy otrzymało Certyfikat Samorządu 
Przyjaznego Rodzinie. Wyróżnienie, które miało zostać wręczone już w kwietniu podczas uroczystego spotkania, w sobotę zostało 
przekazane z rąk przewodniczącej ELFAC – Reginy Maroncelli Florio.
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sylwia Witman
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tegoroczne lato 
jest Łaskawe Dla 
wypoczywających 
w paprocanach. MaMy 
początek sierpnia, 
a Do tej pory nie 
byŁo zakazu kąpieli 
w jeziorze (aż boiMy 
sią to napisać, żeby nie 
zapeszyć). niestety, 
Do tej pory nie Można 
korzystać z woDnego 
placu zabaw, który 
przechoDziŁ reMont. 
ale być Może zostanie 
uruchoMiony już 
w najbliższy weekenD.

Sinice w tym roku jeszcze nie 
dały o sobie znać, mimo że woda 
w płytkim tyskim jeziorze jest 
przyjemnie ciepła (ma w tej 
chwili 24‑25 stopni). Kąpielisko 
jest czynne od 20 czerwca, jak 
dotąd bez żadnych przerw. Jak 
mówi Zbigniew Biela, kierow‑
nik Ośrodka Wypoczynkowego 
w Paprocanach, może tak być 
dlatego, że obfite opady przy‑
czyniły się do potężnej wymiany 
wody w jeziorze. – Na jazie wy‑
pływowym obserwujemy poziom 
wody i na tej podstawie szacu‑
jemy ile metrów sześciennych 
przepływa na sekundę – wy‑
jaśnia Zbigniew Biela. – W tym 
roku było to już około 1,5 milio‑
na metrów sześciennych, a to jest 
mniej więcej pojemność całego 
zbiornika. Można więc powie‑
dzieć, że cała woda się wymie‑
niała. Ale sinice w jeziorze i tak 
są, żyją w osadach dennych – 
dodaje. – W każdej chwili, przy 
sprzyjających warunkach, zakwit 
może się pojawić.

zamknięte pomosty
Mimo pandemii koronawirusa, 
ośrodek w Paprocanach funk‑
cjonuje jak co roku. – Czynne 
są toalety, oczywiście z zacho‑
waniem wymaganego reżimu 
sanitarnego – mówi Zbigniew 
Biela. – Plac zabaw jest po re‑
moncie, piasek w piaskowni‑
cach został wymieniony, park 
linowy (który już nie jest nasz, 
bo to prywatna działalność) 

także działa normalnie. Nowa 
marina kajakowa i wypoży‑
czalnia sprzętu wodnego także 
działają. Normalną działalność 
prowadzą kluby żeglarskie, od‑
bywają się kursy. Ze względu 
na covid‑19 zamknęliśmy tylko 
dostęp do pomostów pływają‑
cych, gdzie latem przebywa bar‑
dzo dużo ludzi. Chodziło nam 
głównie o bezpieczeństwo pra‑
cujących przy kąpielisku ratow‑
ników. Teraz na pomosty wcho‑
dzą tylko osoby wypożyczające 
sprzęt lub korzystające z kąpie‑
liska. Dla spacerowiczów są one 
niedostępne.

Gdyby były dostępne, z pew‑
nością jak co roku spacerowały 
by po nich tłumy, bo pandemia 
nie odstraszyła miłośników wy‑
poczynku nad jeziorem. – Jeśli 
chodzi o lipiec, nie widzę żadnej 
różnicy, ludzi jest na ośrodku tak 
samo dużo jak zawsze – mówi 
Zbigniew Biela. – Na promena‑
dzie w weekendy są prawdziwe 
tłumy ludzi. Przyznam, że mnie 
to niepokoi, zwłaszcza teraz, gdy 
wzrosła liczba zakażeń. Wszyst‑
kich nas obowiązuje zachowa‑
nie dystansu społecznego. Jed‑
nak mam wrażenie, że w letnie 
dni nad jeziorem nikt o tym nie 
pamięta. My oczywiście wywie‑
szamy informacje, przypomina‑
my, ale więcej nie możemy zro‑
bić. Ośrodek jest otwarty, jest 
ścieżka dookoła jeziora, nie 
mamy możliwości kontroli, ilu 
przebywa tu ludzi. A są ich dzie‑
siątki tysięcy. Nie tylko tyszan, 
bo w weekendy nawet większość 
samochodów na parkingu ma re‑
jestracje spoza miasta.

Czekanie na plac zabaw
Na stronie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji 31 lipca poja‑
wił się komunikat, przypomina‑
jący (ze względu na dużą liczbę 
osób odwiedzających OW Papro‑
cany) o obowiązku zachowania 
dystansu społecznego, zarówno 
na kąpielisku, jak i np. w kolej‑
kach do punktów gastronomicz‑
nych.

Z powodu remontu nie został 
dotychczas uruchomiony wodny 
plac zabaw dla dzieci. – Mamy 
już wytyczne sanepidu co do jego 
uruchomienia i są to wytyczne 

podobne jak dla basenu – mówi 
kierownik ośrodka. – Po zakoń‑
czeniu prac przez wykonawcę re‑
montu potrzebne są dwa tygodnie 
na uruchomienie całej infrastruk‑
tury i systemu uzdatniania wody, 
potem pobranie próbek wody 
do badań. Jeśli wyniki będą po‑
zytywne, możemy otwierać plac. 
Mamy nadzieję, że nastąpi to już 
w najbliższy weekend.

Jak nie jezioro, to...
Mieszkańcy miasta korzystają 
ochoczo także z Wodnego Par‑
ku, gdzie regularnie jest komplet 
gości. W ubiegłym tygodniu znie‑
sione zostało ograniczenie do 50 
procent pojemności i aquaparki 
mogą już wpuszczać więcej osób: 
do 75 procent maksymalnego ob‑
łożenia. A chętnych do pływania 
nie brakuje.

– W stosunku do lipca ubie‑
głego roku, mamy 80 procent za‑
pełnienia – mówi Michał Pawlak, 
rzecznik prasowy Wodnego Parku 

Tychy. – To bardzo dobry wynik. 
Inne duże wodne parki w Polsce 
oscylują wokół 60‑65 proc. Naj‑
bardziej oblegana jest strefa ze‑
wnętrzna.

Jeśli chodzi o koronawirusa, 
zachowane są wszystkie zalecane 
środki bezpieczeństwa i reżim sa‑
nitarny – zapewnia Michał Paw‑
lak. – Mamy naklejki informu‑
jące o konieczności zachowania 
dystansu społecznego. Zarówno 
w strefie kas, jaki w strefie rekre‑
acyjnej, przy leżakach, zostały 
zamontowane dozowniki z pły‑
nami dezynfekcyjnymi. Przepro‑
wadzane są dodatkowe dezynfek‑
cję wszystkich pomieszczeń.

Od sierpnia w Wodnym Parku 
wznawia działalność Wodna Aka‑
demia. Czynne są sauny. W tym 
miesiącu odbędzie się też jeden 
turnus półkolonii. Miejsca są już 
zarezerwowane.

Większość odwiedzających 
Wodny Park to mieszkańcy woje‑
wództwa śląskiego (chociaż nie tyl‑

ko tyszanie). Zaglądają tu też goście 
z małopolski, a nawet z Czech.

kryta pływalnia
Na krytej pływalni frekwen‑
cja w lipcu 2020 wyniosła oko‑
ło 49 proc. w stosunku do lip‑
ca 2019, co wynika oczywiście 
ze zmniejszenia dopuszczalnego 
obłożenia o 50 proc.

– Zasady korzystania z pły‑
walni uległy zmianie, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Mi‑
nistrów i wytycznymi do tego 
rozporządzenia – wyjaśnia kie‑
rownik obiektu Tomasz Szelec. 
– Chociaż część tych wytycznych 
jest niejednoznaczna i różnie in‑
terpretowana na różnych obiek‑
tach. Np. suszarki do włosów 
u nas są dla bezpieczeństwa wy‑
łączone. Ale w innych pływal‑
niach działają.

Niedawne „poluzowanie” prze‑
pisów pozwala na baseny znowu 
wpuszczać 100 procent obłożenia 
(w aquaparkach 75 proc.). Ale jak 

mówi Tomasz Szelec, tyska pły‑
walnia na razie pozostanie przy 
obecnej liczbie osób. – Możemy 
wpuścić 100 procent, ale jedno‑
cześnie mamy obowiązek nadal 
pilnować, by w szatniach i w wan‑
nie do hydromasażu zachowane 
były odległości 1,5 metra – mówi 
kierownik. – Przy maksymalnym 
obłożeniu byłoby to po prostu 
niemożliwe. Jak mielibyśmy to eg‑
zekwować? Ratownicy czy pra‑
cownicy obsługi nie mają takich 
uprawnień, jak np. straż miejska. 
Nie mogą zrobić nic poza prośbą 
lub zwróceniem uwagi. A ludzie 
niestety często nic sobie z tego 
nie robią. Ponieważ nie zauwa‑
żamy przy obecnym ogranicze‑
niu dużych kolejek, zdecydowa‑
liśmy się na razie pozostać przy 
takiej liczbie, jak w lipcu. Uzna‑
liśmy, że zwiększenie obłożenia 
do 100 procent byłoby na razie 
zbyt dużym zagrożeniem, zwłasz‑
cza, że widzimy wzrostową ten‑
dencję zakażeń. ●

W paproCanaCh, Wodnym parku, na płyWaLni
gDzie chŁoDzą się tyszanie? I cZy pAMIęTAją, że MAMy pANDeMIę?

W weekendy Ośrodek Wypoczynkowy w Paprocanach odwiedzają dziesiątki tysięcy ludzi, chcących m.in. zażyć chłodzącej kąpieli.

Niestety, niewiele osób pamięta o maseczkach, które należy mieć w dużych skupiskach ludzkich. Kierownik Zbigniew Biela przypomina również o zachowaniu dystansu społecznego.
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KaZiMierZ OKOńSKi: Na SZlaKacH i ścieżKacH rOWerOWycH (4) 

belfegorek – Dziecko 
teatru belfegor 
– MiaŁ swoją pierwszą 
preMierę. w czwartek, 
30 lipca w ogroDzie przy 
parafii ewangelicko-
augsburskiej aktorzy 
związani z belfegoreM 
zagrali po raz pierwszy 
spektakl Dla Dzieci, 
pt. jak spaść jabŁko 
z Drzewa?

Przedstawienie, którego reży‑
serem jest Sławomir Żukowski, 
powstało na podstawie bajki au‑
torstwa Agnieszki Kijas, opo‑
wiadającej o przygodach króli‑
ków Bodzia i Wacka. Fragmenty 
tej bajki znalazły się w wydanej 
w 2016 r. w ramach Tyskiego 
Banku Kultury książki „Czytanie 
na drugie śniadanie”.

Tym razem przygody kró‑
lików młoda publiczność mo‑
gła poznać w adaptacji teatral‑
nej. Około 120 dzieci z czterech 
placówek Przedszkola SportArt 
obejrzało pierwszy pokaz pre‑
mierowy Teatrzyku BELFEgo‑
Rek. Jak zapowiada Sławomir 
Żukowski, to nie ostatnie słowo 
tej nowej formacji. – BELFE‑
goRka tworzą aktorzy związani 
z Teatrem BELFEgoR – wyjaśnia 
reżyser. – To nowa odsłona na‑
szej działalności i pierwszy spek‑
takl dla dzieci. Ale na pewno nie 
ostatni. Dzieciaki reagowały bar‑
dzo żywiołowo, mieliśmy salwy 

śmiechu. Planujemy zrealizować 
kolejne części tekstu Agnieszki 
Kijas i być może z czasem pre‑
zentować całość jako pełnowy‑
miarowy spektakl teatralny.

Z uwagi na pandemię, spek‑
takl został zaprezentowany z za‑
chowaniem reżimu sanitarnego, 
w plenerze. Planowane są kolejne 
pokazy, na razie dla dzieci przed‑
szkolnych.

– Bohaterowie spektaklu 
na pewno powrócą do dzieci wraz 
z kolejnymi częściami opowieści 
o Bodziu, Wacku i Żabie – obiecu‑
je Agnieszka Kijas, która wystąpiła 
w przedstawieniu w roli narratora. 
W jedną z postaci – królika Bodzia 
– wcieliła się córka autorki teks‑
tu, Oliwia. – To właśnie ona była 
inspiracją dla tej postaci – mówi 
Agnieszka Kijas. – Język, jakim 

napisana jest ta historia jest za‑
czerpnięty w dużej mierze z pod‑
słuchiwanych przeze mnie dzie‑
cięcych zabaw. Oliwia pomagała 
mi też przy pisaniu, była moją re‑
cenzentką – śmieje się autorka.

O tym jak spaść jabłko z drze‑
wa dowiedzą się niebawem dzieci 
z innych przedszkoli, dla których 
planowany jest kolejny pokaz. 
sylwia witMan ●

Choć zdjęcie z cyklu „Wielka 
woda w Paprocanach” zostało 
wykonane dekadę temu, to wciąż 
zbiera nagrody i wyróżnienia 
na konkursach fotograficznych 
w kraju i za granicą. Jego autor, 
tyszanin Artur Jastrzębski został 
ostatnio po raz kolejny laureatem 
I nagrody.

„Veritas et Libertas” czyli 
„Prawda i Wolność” – to tytuł 
konkursu fotograficznego, który 
zorganizowano z okazji obcho‑
dów 75‑lecia Uniwersytetu Łódz‑
kiego. Spośród nadesłanych z ca‑
łego kraju prac, jury w składzie: 
prof. Tomasz Ferenc, prof. Ma‑
rek Domański, prof. Marek Szy‑
ryk, Anna Rolczak, zdecydowa‑
ło o przyznaniu głównej nagrody 

w kategorii pojedynczego zdję‑
cia właśnie tyskiemu fotografi‑
kowi.

– Nadesłane prace miały wyso‑
ki poziom i pokazały jak różno‑
rodnie można interpretować oraz 
ilustrować dewizę naszej uczel‑
ni. Jury nagradzając i wyróżniając 
prace wybrało zarówno te wprost 
mówiące o prawdzie i wolności, 
jak i te, które mają charakter wi‑
zualnej metafory – powiedział 
prof. Tomasz Ferenc, przewod‑
niczący jury konkursu.

Nagrodzone, wyróżnione i za‑
kwalifikowane prace zostaną za‑
prezentowane podczas wystawy 
„Veritas et Libertas”, której werni‑
saż zaplanowano na terenie UŁ 2 
października. ww ●

trasa: Tychy – Urbanowice – 
Bieruń – Bojszowy Górne – Boj‑
szowy Dolne – Jedlina – Harmęże 
– Oświęcim – Harmęże – Wola 
– Frydek – Pszczyna – Studzie‑
nice – Tychy.
DystaNs: 75 km, średni czas 
przejazdu: 5 godzin.
stOPień truDNOści: łatwa.
OPis trasy: Z Parku Południo‑
wego wjeżdżamy w al. Piłsudskie‑
go, skręcamy w prawo i jedziemy 
do ronda z ul. Armii Krajowej. 
Następnie skręcamy w lewo, je‑
dziemy prosto ul. Armii Krajowej, 
ul. Wyszyńskiego do ul. Edukacji 
i skręcamy w prawo. Dojeżdżamy 
do ul. Beskidzkiej (DK 1) i tune‑
lem przejeżdżamy na drugą stro‑
nę w ul. Frycza Modrzewskiego, 
dojeżdżamy do lasu i skręcamy 
w lewo – jedziemy szlakiem przez 
las do ul. Głównej w Urbanowi‑
cach. Kontynuujemy jazdę ul. 
Główną aż do ul. Oświęcimskiej, 
skręcamy w prawo i wjeżdżamy 
na nową ścieżkę, która po ja‑
kimś czasie się kończy, by dalej 
się znów się pojawić.

Dojeżdżamy do rynku w Bie‑
runiu, wjeżdżamy w ul. Krakow‑
ską, dalej prosto, skręcamy w pra‑
wo w ul. Bojszowską i jedziemy 
szlakiem prosto do skrętu szla‑
ku w prawo przez Gostynię i da‑
lej jak prowadzi szlak – skręcamy 
w lewo i w prawo. Dojeżdżamy 
do ul. Pancerniaków, przejeż‑
dżamy ją i kontynuujemy jazdę 
szlakiem przez Bojszowy Górne 
do drogi nr 931. Przejeżdżamy 
ją i dalej prosto przez Bojszowy 

Dolne – ul. Jedlińską, by przed to‑
rami kolejowymi skręcić w pra‑
wo i dalej prosto szlakiem do ul. 
Wolskiej. Skręcamy w prawo, je‑
dziemy ul. Wolską, ul. Pszczyńską 
i skręcamy w lewo. Potem dalej 
prosto przez Wisłę, jak prowa‑
dzi szlak do stawów w Harmę‑
żu. Skręcamy w lewo i jedziemy 
zgodnie ze szlakiem aż do byłe‑
go Nazistowskiego Niemieckie‑
go Obozu Koncentracyjnego 
Auschwitz‑Birkenau w Brzezin‑
ce. Skręcamy w prawo i dalej szla‑
kiem prosto, a następnie w prawo, 
prosto i po skręcie w lewo dalej 
jedziemy szlakiem, dojeżdżamy 
do obozu w Oświęcimiu.

Następnie wracamy szlakiem 
przez Harmęże, by po przekro‑
czeniu Wisły skręcić w lewo 
i dalej szlakiem do ul. Powstań‑
ców (Wola) i dalej jak prowadzi 
szlak do ul. Mokrej, którą prze‑
jeżdżamy i dalej do ul. Pszczyń‑
skiej. Skręcamy w lewo i da‑
lej prosto do lasu, potem przez 
las do drogi S 4136, którą prze‑
jeżdżamy i kontynuujemy jaz‑
dę szlakiem aż do ul. Miodowej 
we Frydku. Po skręcie w prawo 
i jedziemy dalej ul. Miodową, 
by przed przystankiem autobu‑
sowym skierować się w prawo. 
Podróżując cały czas szlakiem, 
dojeżdżamy do drogi S 4132 
i kontynuujemy jazdę na wprost 
ul. Kombatantów, która zakręca 
w lewo. My jedziemy prosto szla‑
kiem, zbliżając się do Pszczyny. 
Jadąc „Plessówką” przejeżdżamy 
drogę S 4130 (Złote Łany), drogę 

931 (Żubrów), drogę S 4124 (Ko‑
sów) i przez Studzienice, las do‑
cieramy do DK 1, ale przed nią 
skręcamy w prawo i drogą leś‑
ną jedziemy prosto aż do drogi 

leśnej Cielmice – Studzienice. 
Skręcamy w lewo i prosto prze‑
jeżdżamy koło krzyża. Jedziemy 
aż do ul. Jedności w Cielmicach, 
skręcamy w lewo w ul. Strzelecką 

i dalej prosto, a następnie skrę‑
camy w prawo ul. ks. K. Szojdy 
dojeżdżamy do ul. Targiela. Tu‑
taj skręcamy w lewo do Beskidz‑
kiej, którą przejeżdżamy tune‑

lem i ul. Targiela kierujemy się 
do ul. Sikorskiego – po skręce‑
niu w prawo jedziemy dalej pro‑
sto na miejsce, z którego wyru‑
szyliśmy. ls ●

ze ŚLąska do małopoLski i z poWrotem

powódź w paprocanach nagrodzona w łodzi.

kolejny laur 
jastrzębskiego

beLFegorek po premierze
spektakleM „jak spaść jabŁko z Drzewa?” RoZpocZął DZIAłALNoŚć NoWy TySKI TeATR DLA DZIecI.

reżyser i aktorzy premierowego przedstawienia teatru Belegorek.
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twoje tychy: – może na początek 
przedstaw naszym czytelnikom 
kim jesteście.
Kamil PesZat: – Jesteśmy 
Rozrywkową Organizacją 
Charytatywno‑Kulturalną 
„ROCK w słusznej sprawie”, czyli 
tak naprawdę grupą przyjaciół, 
która postanowiła się stowarzy‑
szyć i zacząć działać. Sporo z nas 
mieszkało w różnych miejscach 
na świecie, zobaczyliśmy jak 
działają dobrze funkcjonujące 
społeczeństwa obywatelskie 
i chcemy te wzorce krzewić u nas 
w mieście. Ponadto wszyscy 
uwielbiamy muzykę rockową, 
część z nas od lat organizuje 
tego typu koncerty stąd ten rock 
w nazwie. Chcemy grać rocka 
i chcemy grać go w słusznej 
sprawie. Dlatego tegoroczny 
festiwal Srogie Granie (14 
i 15 sierpnia w Underground 
Pub oraz online) odbywa się pod 
hasłem „Segregacja – to dobrze 
rock'uje”. To ważna sprawa, 
a sytuacja nie wygląda kolorowo. 
W ubiegłym roku w firmie 
Master Odpady i Energia przez 
instalacje do sortowania przeszło 
ok. 130 tys. ton odpadów. 
Prawie połowa odpadów, 
które nie zostały początkowo 
posegregowane, trafia na wy‑
sypisko śmieci, podczas gdy 
99% odpadów segregowanych 
podlega dalszemu recyklingowi. 
W minionym roku mieszkańcy 

Górnośląsko‑Zagłębiowskiej 
Metropolii wyrzucili blisko 
milion ton śmieci, co daje blisko 
pół tony na jednego mieszkańca. 
W województwie śląskim 
wyrzucono ponad 30% więcej 
odpadów, niż przewidywał plan 
gospodarowania odpadami. Te 
dane dają do myślenia. Jeżeli 
nie przyłożymy się do segregacji 
odpadów, to w nich utoniemy. 
Niestety, widok altan przy 
tyskich blokowiskach nie 
napawa nadzieją, a pojemniki 
notorycznie są wypełniane 
odpadami zmieszanymi. Dlatego 
wystartowaliśmy z internetowym 
wyzwaniem, polegającym 

na umieszczeniu na swoich 
mediach społecznościowych 
filmiku pokazującego segregację 
śmieci w domu. Do wygrania 
są bilety na nasz festiwal i różne 
gadżety od sponsorów.

mówicie o krzewieniu postaw 
związanych ze społeczeństwem 
obywatelskim. to bardzo ambitna 
misja; myślisz, że jesteście 
w stanie realnie coś zmienić?
– Ależ oczywiście. I wcale nie 
uważamy, żeby to była nie 
wiadomo jak wielka sprawa. 
Społeczeństwo obywatelskie 
charakteryzuje się aktywnością 
i zdolnością do samoorganizacji 

oraz określania i osiągania wy‑
znaczonych celów bez impulsu 
ze strony władzy państwowej. 
To jest właśnie to, co mamy 
zamiar robić – organizować się 
bez impulsu z zewnątrz. Mało 
tego, chcemy być tym impulsem, 
dzięki któremu kolejne osoby 
zaangażują się w nasze projekty. 
W Tychach mamy bardzo dobre 
podłoże pod takie działania, 
są liczne stowarzyszenia, które 
robią świetną robotę. Chcemy 
być jednym z nich, po prostu 
nam chce się chcieć, mamy gło‑
wy pełne pomysłów i nie boimy 
się ich realizować. A czy jesteśmy 
w stanie realnie coś zmienić? 

Świata nie naprawimy, to nie 
o to chodzi, ale chcemy dołożyć 
swoją cegiełkę do organizowania 
naszej najbliższej przestrzeni. 
Mamy potrzebę działania, 
zmieniania naszego najbliższego 
otoczenia i jeżeli uda nam się 
przekonać choć jedną osobę 
do swoich racji, wygraliśmy.

i jak te najbliższe otoczenie macie 
zamiar zmieniać?
– Zaczęliśmy od sprawy 
najprostszej. Dostrzegliśmy po‑
trzebę festiwalu z mocniejszą 
muzyką i zorganizowaliśmy 
festiwal Srogie Granie. Sam in‑
teresuję się fotografią i brakuje 
mi miejsca gdzie mógłbym 
porozmawiać o fotografii. 
To chyba Picasso powie‑
dział, że krytycy dyskutują 
o nieuchwytności prezentowa‑
nego dzieła, a malarze – gdzie 
najtańsze farby kupić. I takie 
miejsce pragniemy stworzyć. 
Już na jesień wystartują 
„Spotkania na klatce”, gdzie bę‑
dziemy zapraszać fotografów, 
którzy uchylą drzwi do swojego 
warsztatu. Każde spotkanie 
będzie wzbogacone mini 
wystawą fotograficzną, gościem 
specjalnym oraz możliwością 
pokazania swoich zdjęć. 
Tworzymy przestrzeń, swoiste 
forum, gdzie osoby interesu‑
jące się fotografią, będą mogły 
raz w miesiącu przyjść i wy‑

mienić się doświadczeniem. 
Ponadto wciąż pracujemy nad 
Izbą Przyjęć Kulturalnych, 
czyli cyklicznym wydarzeniem, 
podczas którego będziemy 
prezentować artystów 
i rzemieślników. Założenie jest 
proste, my mamy salę, scenę 
i możliwości organizacyjne 
i damy się przekupić walutą 
jaką jest pasja. Po prostu chce‑
my pokazywać ludzi, którzy 
są zafiksowani na punkcie 
tworzenia i chcą swoje dzieła 
pokazać. Planujemy też wystar‑
tować z kampanią „Go lasy” 
promującą odpowiedzialne 
korzystanie z leśnych ścieżek, 
ruszyć w miasto i sprzątać 
małe a dzikie wysypiska czy 
też przeprowadzić kampanię 
przeciwko wandalizmowi 
w mieście pod hasłem „Tychy 
– miasto nie dla baranów”. 
Każda taka akcja to dla nas 
świetna zabawa, a jeżeli uda 
nam się temat odpowiednio 
nagłośnić, to pewnie znaj‑
dziemy naśladowców. Ktoś 
może powiedzieć, że takie 
oddolne inicjatywy to porażka 
władz, które nie radzą sobie 
z problemem. My patrzymy 
na to inaczej, każdy akt 
wandalizmu czy uporczywego 
zaśmiecania przestrzeni 
miejskiej to porażka jednostki, 
która nie dorosła do życia w 
społeczeństwie. Mn ●

w ponieDziaŁek, 
27 lipca Minister 
kultury i DzieDzictwa 
naroDowego – piotr 
gliński oraz anDrzej 
Dziuba – prezyDent 
tychów poDpisali aneks 
Do uMowy Dotyczącej 
wspóŁprowaDzenia 
przez Ministra kultury 
jeDnej z najlepszych 
orkiestr kaMeralnych 
w europie – orkiestry 
kaMeralnej Miasta 
tychy aukso. poDobne 
wsparcie otrzyMaŁy 
także M.in. teatr 
Muzyczny w ŁoDzi czy 
orkiestra kaMeralna 
polskiego raDia 
„aMaDeus”.

z miasta 2,2 miliony
Ministerstwo Kultury i Dziedzi‑
ctwa Narodowego, w ramach 
umowy podpisanej w czerwcu 
2018 roku na 3 lata, a w minio‑
nym tygodniu przedłużonej o ko‑
lejne trzy, będzie rocznie prze‑
kazywać orkiestrze 685 tys. zł. 
Dofinansowanie z budżetu mia‑
sta wynosi 2.285.000 zł.

– Orkiestra Kameralna Mia‑
sta Tychy AUKSO to duma na‑
szego miasta i wizytówka nie 
tylko w Polsce, ale i na świecie. 
Bardzo się cieszę z podpisania 
tego dokumentu. Jest to kolej‑
ny wyraz uznania dla dorobku 

tej znakomitej orkiestry. Jestem 
pewien, że dzięki tym środkom 
uda się zrealizować kolejne am‑
bitne projekty, pokazujące kunszt 
i umiejętności muzyków, na czele 
z maestro Markiem Mosiem – po‑
wiedział prezydent Tychów An‑
drzej Dziuba.

auksodrone w listopadzie
Ministerialne środki zostaną 
przeznaczone na kontynuację 
festiwalu Ausodrone – projektu 
realizowanego w Tychach z naj‑
wybitniejszymi artystami sceny 
klasycznej, jazzowej i elektronicz‑
nej. Tegoroczna edycja festiwalu 
odbędzie się w listopadzie.

– Otrzymane wsparcie to dla 
nas wielka pomoc, zaszczyt, ale 
i odpowiedzialność. Wykorzy‑
stamy je najlepiej jak potrafimy. 
Wkrótce przedstawimy szczegóły 
tegorocznej edycji festiwalu Auk‑
sodrone, ale już teraz wszystkich 
zapraszam na to wydarzenie – za‑
chęca Piotr Szczepanik z Orkie‑
stry Kameralnej Miasta Tychy 
AUKSO.

Jedna z najlepszych w europie
AUKSO – powołane ponad 20 
lat temu przez grupę absolwen‑
tów Akademii Muzycznej w Ka‑
towicach wspólnie z Markiem 
Mosiem, wybitnym skrzyp‑
kiem, dyrygentem i kameralistą 
– od początku miało być obsza‑
rem dla artystycznych poszuki‑

wań i twórczego rozwoju, wspól‑
nego kreowania sztuki najwyższej 
jakości.

Nazwa AUKSO, z greckiego 
– wzrastanie – stała się dewi‑
zą zespołu. Odnosi się do aspi‑
racji tworzących go muzyków, 
wyznacza jednocześnie kieru‑
nek ich zawodowej drogi. Mówi 
o potrzebie doskonalenia i kon‑
sekwencji, o podejmowaniu wy‑
zwań i otwarciu. W tę ideę wpi‑
sują się projekty edukacyjne 
podejmowane przez AUKSO. 
Od 2000 roku na Podlasiu od‑
bywa się „Letnia Filharmonia 
AUKSO”, której orkiestra jest go‑
spodarzem. W wyjątkowej atmo‑
sferze jednego z najpiękniejszych 
zakątków Polski organizowane 
są kursy mistrzowskie, próby ot‑
warte, koncerty, które przyciąga‑
ją młodych muzyków i meloma‑
nów z całego kraju.

Repertuar zespołu rozpięty jest 
od klasyki po muzykę współczes‑
ną, ze szczególnym uwzględnie‑
niem muzyki polskiej. Prawyko‑
nania swoich utworów powierzali 
zespołowi m.in.: Wojciech Ki‑
lar, Zbigniew Bujarski, Aleksan‑
der Lasoń, Grażyna Pstrokoń‑
ska‑Nawratil, Piotr Moss, czy 
Cezary Duchnowski. AUKSO 
jest cenionym interpretatorem 
twórczości polskich kompozyto‑
rów – ma na koncie liczne albu‑
my z repertuarem m.in. Grażyny 
Bacewicz, Henryka Mikołaja Gó‑

reckiego, Witolda Lutosławskie‑
go, Wojciecha Kilara i Zbigniewa 
Preisnera. Nagrywa też z powo‑
dzeniem muzykę filmową kom‑
pozytorów o światowej sławie ta‑
kich jak m.in. Elliot Goldenthal, 
czy ścieżki dźwiękowe do gier 
komputerowych.

Szczególnie interesująca dla 
AUKSO jest strefa pogranicza – 
łączenie klasyki z jazzem, muzyką 
alternatywną, rockiem i poszuki‑
wanie dla tych gatunków wspól‑
nego mianownika – lub odwrot‑
nie: zabawa przeciwieństwami 
i zderzanie odrębnych języków 

muzycznych. W tym obszarze 
AUKSO współpracowało z taki‑
mi osobowościami świata muzy‑
ki jak: Leszek Możdżer, Tomasz 
Stańko, Urszula Dudziak, Michał 
Urbaniak, czy Motion Trio.

Szerokim echem odbiła się 
współpraca AUKSO z Aphex 
Twinem i Jonnym Greenwoo‑
dem z zespołu Radiohead w ra‑
mach Europejskiego Kongresu 
Kultury we Wrocławiu w 2011 
roku. Projekty te zostały uhono‑
rowane nagrodą „Koryfeusz Mu‑
zyki Polskiej” w kategorii „Wyda‑
rzenie Roku 2011”. Współpraca 

ta zaowocowała wydanym rok 
później nakładem amerykańskiej 
kultowej wytwórni Nonesuch 
głośnym albumem pt. „Krzysz‑
tof Penderecki/Jonny Green‑
wood” zestawiającym repertuar 
Pendereckiego i inspirowane jego 
twórczością kompozycje Jonnego 
Greenwooda. AUKSO jest laurea‑
tem Nagrody Akademii Fonogra‑
ficznej „Fryderyk 2011” w kate‑
gorii „Najwybitniejsze Nagranie 
Muzyki Polskiej” za zrealizowany 
wspólnie z Januszem Olejnicza‑
kiem album pt. „CHOPIN. Wy‑
danie Narodowe”. Mn ●

ChCe nam się ChCieć
rozMawiaMy z naszyM reDakcyjnyM kolegą kaMileM peszateM, KTóRy jeDNocZeŚNIe jeST RZecZNIKIeM pRASoWyM NoWo poWSTAłej – RoZRyWKoWej oRGANIZAcjI 
cHARyTATyWNo-KuLTuRALNej „RocK W SłuSZNej SpRAWIe”

członkowie nowego stowarzyszenia maja ambitne cele i zapał do ich realizacji. Od lewej: 
Magdalena Paliga, Łukasz Pańczyk, Paulina Kokoszka, Daniel Gwóźdź i Kamil Peszat.
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dotaCJa z aneksem
Minister kultury kontynuuje wspóŁpracę Z oRKIeSTRą KAMeRALNą MIASTA TycHy AuKSo.

Dzięki podpisanej przez ministra Glińskiego i prezydenta Dziubę umowie 
aUKSO nadal będzie współfinansowana przez MKiDN.
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W tym roku tradycyjne uroczysto‑
ści z okazji Święta Wojska Polskiego 
zostały odwołane, jednak w piątek, 
14 sierpnia, o godz. 11, odbędzie się 
msza św. w intencji żołnierzy i pra‑
cowników Wojska Polskiego, która 
odprawiona zostanie w kościele pw. 
św. Marii Magdaleny. Po nabożeń‑
stwie delegacja Wojskowej Komen‑

dy Uzupełnień złoży wieniec pod 
Pomnikiem Powstańców Śląskich 
na Placu Wolności.

Natomiast w sobotę, 15.08 
o godz. 20.30 Miejskie Centrum 
Kultury i Wojskowa Komenda 
Uzupełnień zapraszają do kina 
samochodowego, które przygoto‑
wane zostanie w Parku Miejskim 

Solidarności na Placu pod „Żyra‑
fą”. Odbędzie się tutaj pokaz fil‑
mu „Legiony” w reżyserii Dariu‑
sza Gajewskiego.

Liczba miejsc jest ograniczona, 
a zapisy przyjmowane są pod nr: 
32/327‑02‑90. Jest to seans wy‑
łącznie dla widzów w samocho‑
dach. ls ●

z uwagi na sytuację 
epiDeMiologiczną 
coroczne obchoDy 
święta wojska 
polskiego w tychach, 
poŁączone w tyM roku 
z jubileuszeM 45-lecia 
powstania tyskiej 
wojskowej koMenDy 
uzupeŁnień, zostaŁy 
oDwoŁane.

WKU zaprasza natomiast 14 sierp‑
nia, o godz. 11, na mszę św. w in‑
tencji żołnierzy i pracowników 
Wojska Polskiego, która odpra‑
wiona zostanie w kościele pw. 
św. Marii Magdaleny. Po nabo‑
żeństwie delegacja Wojskowej 
Komendy Uzupełnień złoży wie‑
niec pod Pomnikiem Powstań‑
ców Śląskich na placu Wolności. 
Wojskowego komendanta uzu‑
pełnień w Tychach ppłk. Wojcie‑
cha Zdradę poprosiliśmy o krótką 
rozmowę.

twoje tychy: jubileusz 45-lecia 
tyskiej wku wypada zacząć 
od historii. zanim ją utworzono, 
młodzi tyszanie jeździli 
do Pszczyny.
PPłK WOjciech ZDraDa: 
– Bo właśnie w tym mieście, 
w 1924 roku powołano Powia‑
tową Komendę Uzupełnień, 
której Tychy podlegały. W 1938 
roku PKU Pszczyna została 
przemianowana na Komendę 
Rejonu Uzupełnień, a po II 
wojnie światowej, już pod nazwą 
Rejonowa Komenda Uzupełnień 
w Pszczynie, obejmowała 
powiaty: pszczyński, tyski, ryb‑
nicki, wodzisławski, cieszyński 
i bielski. Dopiero w 1966 roku 
zakończyło się formowanie 
Powiatowego Sztabu Wojsko‑
wego w Tychach, który swoim 
zasięgiem obejmował powiat 
tyski i miasto Tychy. W związku 
z rozformowaniem Powiatowego 
Sztabu Wojskowego w Pszczynie, 
PSW Tychy przejął jego doku‑
mentację w zakresie rezerw znaj‑
dujących się na terenie powiatu 
i miasta Pszczyna i w lipcu 1975 

przekształcono go Wojskową 
Komendę Uzupełnień. Dziś 
nasza komenda obejmuje 
zasięgiem miasto Tychy oraz 
powiaty: bieruńsko‑lędziński, 
mikołowski i pszczyński.

wraz ze zmianami w wojsku 
Polskim, zmieniał się sposób 
działania wku, jednak nie 
zmieniały się zadania i cele 
do jakich są przeznaczone.
– Administracja zasobami 
osobowymi, przygotowanie 
rezerw, powoływanie żołnierzy 
do pełnienia służby wojskowej, 
zapewnienie mobilizacyjnego 
rozwinięcia jednostek woj‑
skowych i udział w rekrutacji 
oraz naborze ochotników 
należą do najważniejszych 
zadań. Oczywiście do 2008 
roku WKU powoływała 
do pełnienia zasadniczej służby 
wojskowej, teraz do ochotni‑
czych form służby wojskowej, 
w tym do terytorialnej służby 
wojskowej. Tak czy inaczej, 
w WKU zaczyna się droga 
cywila do żołnierza.

zawieszenie zasadniczej służby 
wojskowej sprawiło, że teraz 
musicie wykazać się niemałą 
operatywnością, jeśli chodzi 
o pozyskanie młodych ludzi 
do służby.
– Zamiast obowiązku, nakazu, 
mamy teraz formułę służby 
ochotniczej, która odbywa się 
na wniosek kandydata. Praca 
w WKU rzeczywiście jest inna, 
choć myślę, że bardziej satys‑
fakcjonująca, bo nikt już do nas 
nie przychodzi z przymusu; 
panie i panowie, którzy trafiają 
do WKU, po prostu chcą swoją 
przyszłość związać z wojskiem 
i decydują się na to z pełną 
świadomością. Dlatego realizując 
powołania do służby w Legii 
Akademickiej dla studentów, 
zawodowej, kandydackiej, 
przygotowawczej, okresowej 
organizujemy akcje promocyjno
–rekrutacyjne, w tym m.in. 
w ramach kampanii „Zostań 
Żołnierzem Rzeczypospolitej”. 
Dodam również, iż jednym 
z naszych zadań jest uzupełnienie 
13. Śląskiej Brygady Obrony 

Terytorialnej, w ramach której 
uzupełniamy obecnie Batalion 
Lekkiej Piechoty w Cieszynie. 
W ciągu ostatnich dwóch lat 
wpłynęło do nas ponad 200 
wniosków do służby w BOT, po‑
wołaliśmy ponad 100 osób. Do tej 
służby mogą się zgłaszać również 
żołnierze rezerwy, którzy odbyli 
zasadniczą służbę wojskową.

zawód żołnierz i praca w wojsku 
ma wiele atutów i choć nie jest 
gwarancją dostatniego życia, daje 
duże poczucie stabilizacji.

– To prawda. W wojsku 
pensja jest pewna, żołnierze 
nie muszą się martwić, że ich 
firma upadnie, czy zbankrutuje, 
że z dnia na dzień stracą pracę. 
Ma to niemałe znaczenie także 
teraz, w dobie epidemii, kiedy 
wiele zakładów i firm przeżywa 
problemy ekonomiczne. Żołnierz 
zawodowy może liczyć na do‑
datkowe gratyfikacje, zasiłki, 
nagrody i ma zagwarantowaną 
emeryturę.

coroczne Święto wojska Polskiego 
było ważnym wydarzeniem, ale 
na co dzień obecność wku w życiu 
miasta także jest znacząca.
– Bardzo żałujemy, że w tym 
roku nie będziemy mogli 
spotkać się z mieszkańcami 
na święcie, jednak w obecnej 
sytuacji przeprowadzenie takiej 
imprezy byłoby po prostu 
niemożliwe. To zawsze było 
dużym przedsięwzięciem orga‑
nizacyjnym i już z początkiem 
roku podjęliśmy działania, które 
z tygodnia na tydzień nabie‑
rały tempa... Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku wrócimy 
do tej tradycji. Na co dzień 
współpracujemy z władzami 
miasta, różnymi tyskimi 
instytucjami i organizacjami. 
Podpisaliśmy porozumienie 
ze szkołami prowadzącymi 
klasy mundurowe: Zespołem 
Szkół im. Orląt Lwowskich 
ZDZ w Tychach, Powiatowym 
Zespołem Szkół w Lędzinach, 
Zespołem Szkół Elektroenerge‑

tycznych w Łaziskach Górnych. 
Mamy też kontakt z innymi 
placówkami, współorganizuje‑
my różne uroczystości miejskie 
i regionalne, współpracujemy 
z organizacjami kombatanckimi.

kolejnym dla was wyzwaniem 
będą zmiany w procesie 
rekrutacyjnym.
– Reforma procesu rekrutacji 
już się rozpoczęła. Przewiduje 
jego skrócenie ze 190 dni do 50 
dni, umożliwienie aplikowania 
do wojska przez internet oraz 
powstanie – na wzór amery‑
kański – wojskowych centrów 
rekrutacyjnych. Będą to miejsca, 
w których w ciągu 24 godzin 
kandydat odbędzie rozmowę 
kwalifikacyjną, rozmowę 
z psychologiem oraz będzie zba‑
dany przez lekarza z wojskowej 
komisji lekarskiej. Do tej pory 
kandydaci na żołnierzy zawodo‑
wych musieli przechodzić każdy 
z etapów rekrutacji osobno, 
zdarzało się, że w różnych 
miastach. Obecnie jesteśmy 
na etapie ustalania lokalizacji 
wojskowego centrum rekru‑
tacyjnego w Tychach – poza 
budynkiem naszej komendy, 
jednak nie będzie to punkt stały, 
tylko uruchamiany czasowo. 
Wojskowe Centra Rekrutacyjne 
na terenie województwa śląskie‑
go powstaną w trzech miastach: 
Częstochowie, Gliwicach 
i Bielsku‑Białej.
rozMawiaŁ: 
leszek sobieraj ●

krótsza droga do WoJska
rozMawiaMy z ppŁk. wojciecheM zDraDą, WojSKoWyM KoMeNDANTeM uZupełNIeń W TycHAcH.

w samochodowym kinie

zobacz „legiony”

reklama
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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

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

Naprawa pralek automatycznych. 
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     

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

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!

Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474
Remonty budowlane - SOLIDNIE tel. 604-
380-848
Wykonujemy solidnie wszelkie in-
stalacje elektryczne w nowych bu-
dynkach mieszkalnych. Kontakt: 604 
346 070
czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
liDNie. Tel. 606 274 056
eleKTryK Usługi 609 606 737 
PŁyTKOWaNie HyrDaUliKa 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 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504 625 566

finanse:

praca:
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
Pilnie Sprzedam dom przy lesie 
190m2/1200m2 cena 440 tyś Tylko dwa 
domy obok, cisza las przyroda 504 948 
293 Orzesze Jaśkowice
Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091 
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
Wynajmę mieszkanie 58m2 II piętro oś. N 
tel.: 666 865 777
Garaż do wynajęcia . Tychy ul. Begonii . 
Tel. 6014 66 766
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.
Wynajmę w Bieruniu Starym kawa-
lerkę umeblowaną 19m2 i p. balkon. 
Najemca o stałych dochodach bez na-
łogów 663 987 492 

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję do-
bre warunki mogą być zadłużone oraz do 
remontu tel. 504476-805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy działki dla deweloper gwa-
rantujemy bezpieczna sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977

autoreklama

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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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 wyposa-
żone gotowa inwestycja pod wynajem, 
niski czynsz tel. 504-476-805 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. E, 2 pok, 37m2, balkon, dobra 
komunikacja cena 199.000 tel. 696-493-
977, www.ihn.com.pl
Tychy, os D, 3 pokoje, 47,8m2, duży bal-
kon, cena 219.000zł, 733-476-805, www.
ihn.com.pl Tychy, os F, 35m2, idealne 
pod inwestycje 159.000zł, 733-476-805, 
www. Ihn.com.pl
Tychy os H 4 pokoje 65 m2 po general-
nym remoncie,  częściowo umeblowane 
i wyposażone duży balkon balkon niska 
zabudowa  tel. 504-476-805 www.ihn.
com.pl
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/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia lokal przy al. Bielskiej czynsz 
1300 zł+ media  733-476-805 www.ihn.
com.pl 
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapytaj o 
szczegóły 733476-805 www.ihn.com.pl 
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000
Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy dwupokojowych mieszkań 
dla klienta gotówkowego 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość – kupię ją 
za gotówkę – zadzwoń – Marzena 519-
595-674
Szukamy działek – Tychy i okolice płat-
ność gotówką 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy mieszkań i domów do 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. D, 2 pokoje, 37 m2, 4 piętro, ni-
ski blok, 172.000 zł, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
Tychy, os. H, 2 pokoje, 44 m2, parter, niski 
blok, nowa cena 209.000 zł, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B, stan „do wejścia”, 1 piętro, 
45 m2, balkon, 230.000 zł  www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy, ul. Cicha, stan do remontu, 3p., 
50 m2, 225.000 zł  www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy, Mąkołowiec, 2 pokoje, 60 m2, 
parter, 140 m2 ogródka, 10 m2 tarasu + 
garaż w cenie, 428.000 zł, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B, 3 pokoje, 68 m2, I piętro, niski 
blok, nowa cena 320.000 zł, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia od września mieszkanie Ty-
chy, os. A, 2 pokoje, 1450 zł, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia apartament, nowe budow-
nictwo Tychy, os. R, 2 pokoje, 1950 zł, 519 
595 671, www.ASTON.com.pl
Dom dla pracowników, 3500 zł/mc, różne 
lokalizacje, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 500.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Działka 803 m2 Wyry ul. Leszczynowa z 
projektem domu parterowego, wszystkie 
media, cena tylko 129.000 zł tel. 728-713-
101 www.ASTON.com.pl
Tychy, Jaroszowice, działki 940 m2 i 955 
m2, 186 zł/m2, dzielnica samych nowych 
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
Piękna działka w górach, Węgierska Górka 
Żabnica 99.000 zł, 1500 m2, 519 595 671 
www.ASTON.com.pl
Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy-Cielmice ul. Nadrzeczna, działka 
o powierzchni 2477 m2 cena 499.000zl  
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, ul. Willowa, działka budowlana 
1000 m2, atrakcyjna cena 169.000 zł 
www.aston.com.pl 602-627-610

Działka Góra gm. Miedźna 3000 m2, wyda-
ne pozwolenie na budowę dwóch domów 
jednorodzinnych, nowa cena tylko 110.000 
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 szere-
gowej 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 30 zł 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, os. A, ul. Arkadowa, 45m2, 2 po-
koje, 3/3 piętro, cena 220.000 zł, w pełni 
wyposażone, www.ASTON.com.pl 519-
595-671

PilNie POSZUKUJeMy MieSZKań 
Dla NaSZycH KlieNTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZaPraSZaMy do kontaktu iNDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.
 OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ w 
ŁAZISKACH GÓRNYCH UL. DWORCOWA – 
2 pokoje, 51m2    ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. 
Niepodległości, 2 pokoje, 55m2– iN-
DOMO tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, Miko-
łów Centrum– INDOMO tel. 531 099 212
SPrZeDż Mieszkań Developerskich w 
Tychach na ul. Piłsudskiego i ul. żor-
skiej – iNDOMO tel. 508 063 856, 531 
099 212, szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy

NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją-
cy- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 96,50 
+garaż+działka pow. Ok. 650m2 –STAN 
DEVELOPERSKI – ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856, www.indomo.info.pl 
SPrZeDaM DZiaŁKĘ BUDOWlaNĄ W 
śWiercZyńcU – bardzo dobra lo-
kalizacja, media na działce– pow. 
1180m2 - ZaPraSZaMy iNDOMO tel. 
508 063 856 www.indomo.info.pl oraz 
www.facebook.com/indomotychy
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TYCHACH 
NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, umeblowane i 
bez mebli, pow. Ok. 40m2, cena:1600-
1700zł – ZAPRASZAMY- tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy

zDrowie:
Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNe BONy UPO-
MiNKOWe elastyczne Oferty cenowe! 

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

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

zwierzęta:

Malutki Spajk płacze za człowiekiem 
w schronisku. Grzeczny na spacerze, 
spokojny, nawet 
miejsca nie zaj-
mie dużo. Jest 
j a s n o b eżow y, 
z  krótk ą s ier-
ścią. Potrzebuje 
domu!

Kontakt: Katarzyna 888 81 26 81

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

PÓŁKOLONIE WAKACJE Z TENISEM DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY WWW.TENNISTEAM.
COM.PL TEL. 503 081 912 

autoreklama 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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FiliP KOmOrsKi Wrócił Z KaDry ZaKażONy

wirus u hokeisty
przygotowujący się do nowego sezonu mistrzowie 
polski napotkali poważną przeszkodę. jak się bowiem 
okazało, podczas zgrupowania reprezentacji polski 
w Warszawie, zakażeniu koronawirusem uległo trzech 
polskich hokeistów, w tym jeden z zawodników GKS 
Tychy, jeden z najskuteczniejszych napastników klubu, 
Filip Komorski.
W związku z tym władze klubu wydały oświadcze-
nie następującej treści:
„Spółka Tyski Sport informuje, iż w związku z wykryciem 
wirusa coVID-19 u jednego z zawodników treningi 
drużyny zostały zawieszone w trybie natychmiastowym 
aż do odwołania. po powrocie ze zgrupowania 
reprezentacji polski u Filipa Komorskiego wystąpiły 
objawy koronawirusa, w tym wysoka gorączka. Testy 
dały wynik pozytywny. Aktualnie napastnik GKS Tychy 
czuje się dobrze.

Zarząd klubu zalecił wszystkim zawodnikom oraz 
członkom sztabu szkoleniowego izolację. W obecnej chwili klub czeka na kolejne wytyczne z sanepidu. 
prawdopodobnie zmianie ulegnie terminarz sparingów trójkolorowych. o rozwoju sytuacji będziemy 
informować na bieżąco”.

Co prawda I runda przyszłej 
edycji piłkarskiego Pucharu Pol‑
ski zaplanowana jest na szczeblu 
Podokręgu Tychy na 4 i 5 sierp‑
nia, ale znamy już jedno interesu‑
jące nas rozstrzygnięcie. Derbowe 
spotkanie dwóch tyskich klubów 
– Czułowianki i OKS Zet – odby‑
ło się już w minioną sobotę.

Mecz w Paprocanach był wy‑
równanym widowiskiem, w któ‑
rym jako pierwsi wyszli na pro‑
wadzenie goście (w 33 min. gola 
zdobył Łusewicz) i skromne pro‑
wadzenie Czułowianka dowiozła 
do przerwy. Po zmianie stron pił‑
karze „Zetki” dwukrotnie poko‑
nali bramkarza rywali (w 68 i 84 
min.) i to oni byli bliżej kolej‑
nej rundy, ale w ostatniej minu‑
cie spotkania Kostecki wyrównał 

i o awansie zadecydować musia‑
ły rzuty karne. Lepiej wykonywa‑
li je podopieczni Tomasza Rącz‑
kowskiego i to właśnie zespół 
OKS Zet zobaczymy w drugiej 
rundzie Pucharu Polski.

Pozostałe drużyny naszego 
podokręgu mają spotkania pu‑
charowe jeszcze przed sobą. Już 
we wtorek drużyna JUWe Jaro‑
szowice spróbuje na własnym 
boisku ograć świeżo upieczo‑
nego III‑ligowca LKS Goczał‑
kowice; początek meczu o godz. 
18. W środę natomiast o awans 
do kolejnej rundy zagrają kolej‑
ne trzy tyskie zespoły. O godz. 17 
Siódemka Tychy zagra u siebie 
z LKS Wisła Wielka, a Ogrod‑
nik Cielmice powalczy na wyjeź‑
dzie z Unią Bieruń Stary. Punk‑

tualnie o godz. 18 na boisku 
w Paprocanach rozpocznie się 
pucharowa potyczka czwartoli‑
gowych rezerw GKS Tychy z Isk‑
rą Pszczyna. Zespoły te tydzień 
temu spotkały się w lidze i wte‑
dy Iskra wygrała u siebie 2:1. Ty‑
scy kibice wierzą, że w środę bę‑
dzie inaczej.

Z kolei pierwsza drużyna GKS 
Tychy pucharowe zmagania edy‑
cji 2020/21 ma rozpocząć 15 lub 
16 sierpnia meczem z Wisła Płock 
na Stadionie Miejskim. Nie jest 
jeszcze jednak pewne kiedy spot‑
kanie się odbędzie i czy w ogóle 
dojdzie ono do skutku. U jednego 
z piłkarzy z Płocka wykryto bo‑
wiem zakażenie COVID-19 i cze‑
kamy na decyzję w tej sprawie pił‑
karskich władz. ww ●

o ile wyjazDowa 
porażka w pierwszej 
kolejce z beniaMinkieM 
z pszczyny MogŁa 
być jeszcze brana 
poD uwagę, o tyle 
klęska na wŁasnyM 
staDionie z kolejnyM 
beniaMinkieM Musi już 
buDzić niepokój.

Piłkarze pierwszego zespołu GKS 
przebywają aktualnie na urlo‑
pach, zatem o wzmocnieniach 
nie może być na razie mowy. 
Rozpoczynający pracę z druży‑
ną rezerw trener Jarosław Zady‑
lak (z dniem 1 sierpnia zastąpił 
Tomasza Wolaka, przesuniętego 
do pracy z piłkarską młodzieżą) 
musiał zatem „uszyć” jedenastkę 
z tego co ma, a i to nie do końca, 
bo z przyczyn osobistych w me‑
czu z Orłem Łękawica nie mógł 
zagrać Mariusz Bojarski. Na boi‑
sku zobaczyliśmy zespół złożony 
głównie z młodzieżowców (sied‑
miu w podstawowym składzie!), 
którymi z linii defensywnej kie‑
rować miał doświadczony Łukasz 
Kopczyk.

Młodzież rozpoczęła jednak 
spotkanie z wielką ambicją, cze‑
go owoce mogliśmy zebrać już 
w 3 minucie, jednak arbiter nie 
zauważył jak Aleksander Biegań‑
ski został zahaczony w polu kar‑
nym i nie odgwizdał „jedenastki”. 
Później do głosu zaczęli jednak 

dochodzić grający z kontry goście. 
W 10 min. groźny strzał z dystan‑
su Pietryji minimalnie minął cel, 
a kwadrans później Osmałka tra‑
fił w poprzeczkę. W 31 min. go‑
ście z Łękawicy groźnie strzelali 
z rzutu wolnego, ale Mateusz Ma‑
ciejowski był na posterunku. Ty‑
szanie rewanżowali się co praw‑
da uderzeniami Marcela Misztala 
i Michała Palucha, ale piłka albo 
szybowała daleko obok bramki, 
albo obijała mur graczy Orła.

W 41 min. goście otworzyli wy‑
nik wyrównanego dotąd spotka‑
nia. Seria błędów defensywy i nie‑
pewna postawa Maciejowskiego 
w polu bramkowym przyniosła 
Orłowi prowadzenie po dobitce 
Osmałka.

Kto myślał, że po przerwie go‑
spodarze ruszą do ataku i szyb‑
ko pokażą kto tu jest beniamin‑
kiem, a kto w minionym sezonie 
bił się o awans – ten srogo się po‑
mylił. Goście, w szeregach któ‑
rych nie brakowało doświadczo‑
nych graczy, bardzo skutecznie się 
bronili, rozbijając ataki GKS już 
daleko od własnego pola karne‑
go. Na taką taktykę Orła tysza‑
nie nie potrafili znaleźć recepty, 
a przy tym razili niedokładnością 
zagrań i totalnym brakiem sku‑
teczności.

Im bliżej było końca meczu, tym 
piłkarze z Żywiecczyzny poczynali 
sobie śmielej i groźniej kontrowa‑
li. Jeden z takich szybkich ataków 

gości w 76 min. zakończył faulem 
w polu karnym Szymon Bielusiak 
i tym razem arbiter nie wahał się 
ani moment, a Byrtek z jedenastu 
metrów nie dał Maciejowskiemu 
szans na obronę.

Jak się okazało, gol na 2:0 dla 
Orła Łękawica ustalił rezultat 
meczu. Gospodarze nie byli już 
w stanie się podnieść, tym bar‑
dziej, że ostatnie minuty grać mu‑
sieli w osłabieniu, bo za krytyko‑
wanie sędziego Michał Paluch 
został dwukrotnie ukarany żółtą 
kartką i musiał opuścić plac gry.

Po dwóch kolejkach GKS II 
Tychy jest jedną z dwóch tylko 
drużyn (obok GKS Radziecho‑
wy‑Wieprz), która pozostaje bez 
zdobyczy punktowej. A w najbliż‑
szy weekend będzie o nie również 
trudno, bo podopiecznych trene‑
ra Zadylaka czeka wyjazd na boi‑
sko lidera – Unii Książenice
gKs ii – tychy – lKs OrZeł 
łęKaWica 0:2 (0:1). Gole: 
Osmałka (41’) i Byrtek (76’ z kar‑
nego).
gKs ii: Maciejowski – Kozlen‑
ko, Kopczyk, Bielusiak, Rutkow‑
ski (67’ Kokoszka) – A. Biegań‑
ski (63’ Dziegielewski), Krężelok, 
Blach (46’ Trzcionka), Laskoś, Pa‑
luch – Misztal. Czerwona kartka: 
Paluch (za dwie żółte); żółte kart‑
ki: Misztal i Laskoś.

W pozostałych meczach 2. ko‑
lejki: MRKS Czechowice‑Dziedzi‑
ce – Landek 1:1, Podbeskidzie II – 
Przyszowice 4:1, Jasienica – Unia 
Turza Śląska 1:1, Rozwój K‑ce – 
Radziechowy 5:0, Bełk – Odra 
Centrum 3:2, Odra Wodzisław – 
Książenice 0:1, Czaniec – Kuźnia 
3:3. ww ●
1. Książenice 2 6 2:0
2. podbeskidzie II 2 4 5:2
3. jasienica 2 4 4:3
4. odra centrum 2 3 5:4
5. bełk 2 3 3:3
6. Wodzisław 2 3 2:2
7. Iskra 1 3 2:1
8. przyszowice 2 3 2:4
9. łękawica 2 3 3:2
10. Rozwój 2 3 6:3
11. unia Turza 2 2 2:2
12. czaniec 1 1 3:3
Kuźnia 1 1 3:3
14. czechowice 1 1 1:1
15. Landek 2 1 1:2
16. gKs ii tychy 2 0 1:4
17. Radziechowy 2 0 2:8

FaLstart rezerW
iV-ligowa rezerwa gks tychy pRZeGRAłA KoLejNy MecZ I SpADłA NA DNo TAbeLI.

pierwsze rozstrzygnięcia w pucharze polski.

zetka gra dalej

Początku nowego sezonu piłkarze GKS ii Tychy 
nie mogą zaliczyć do udanych.
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potwierDziŁy się 
wszystkie inforMacje 
na teMaty kaDrowe 
w gks tychy, o których 
nieoficjalnie pisaliśMy 
tyDzień teMu.

Na wtorkowej (28 lipca) kon‑
ferencji prasowej na Stadionie 
Miejskim prezes KP GKS Tychy 
Leszek Bartnicki podsumował 
zakończony sezon w piłkarskiej 
I lidze, a także poinformował 
o zmianach w kadrze i sztabie 
szkoleniowym oraz przybliżył 
plany klubu na najbliższe czte‑
ry tygodnie, które pozostały 
do rozpoczęcia nowych roz‑
grywek.

Tak, jak pisaliśmy przed ty‑
godniem, kadrę pierwszego ze‑
społu opuściło w sumie 12 osób. 
Jako pierwszy pożegnał się z klu‑
bem Marcin Kowalczyk, w końcu 
czerwca nie przedłużono umów 
z Mateuszem Piątkowskim, Ke‑
nem Kallaste, Omarem Mon‑
terde, Mateuszem Pańkowskim, 
Pawłem Szołtysem i Damianem 
Nieśmiałowskim, zaś po sezonie 
wygasły kontrakty Marka Iga‑
za, Dario Krišto, Keona Danie‑
la, Wilsona Kamavuaki i Marci‑
na Biernata.

Do tej dwunastki dołączył 
w minionym tygodniu Woj‑
ciech Szumilas, który podpisał 
umowę z Wisłą Płock i w se‑
zonie 2020/2021 będzie grał – 

mamy nadzieję – w Ekstrakla‑
sie. Trwają natomiast rozmowy 
w sprawie przedłużenia poby‑
tu w Tychach Sebastiana Steb‑
leckiego.

Kto ma zastąpić piłkarzy, któ‑
rych w trójkolorowych barwach 
już nie zobaczymy? W ubiegłym 
tygodniu pisaliśmy o podpisa‑
niu przez GKS Tychy kontraktu 
z obrońcą z Czarnogóry Neman‑
ją Nedićem, zaś na konferencji 
przedstawiono kolejnych nowych 
graczy ekipy trenera Artura Der‑
bina. Są to: reprezentacyjny lewy 
pomocnik Marcel Szafranek, któ‑
ry przyszedł do Tychów z Widze‑
wa Łódź oraz dwójka pomocni‑
ków GKS Bełchatów – Krzysztof 
Wołkowicz i Bartosz Biel. Pod 

koniec tygodnia poinformowa‑
no także, że w tyskich barwach 
grał będzie obrońca Kamil Szy‑
mura, który przez ostatnie sie‑
dem sezonów był podporą de‑
fensywy GKS 1962 Jastrzębie. Jak 
poinformował prezes Bartnicki, 
klub prowadzi rozmowy z jeszcze 
kilkoma zawodnikami – środko‑
wymi pomocnikami i napastni‑
kami, którzy być może uzupełnią 
jeszcze kadrę.

Piłkarze są teraz na urlopach, 
z których wrócą 10 sierpnia. 
O planach na najbliższe tygodnie 
oraz o tym jak prezes GKS Tychy 
podsumował miniony sezon na‑
piszemy w następnym numerze 
„Twoich Tychów”.
wojciech wieczorek ●

Piłkarze ligi okręgowej mają już 
za sobą dwie kolejki nowego se‑
zonu, choć jeden z naszych repre‑
zentantów – OKS Zet Tychy – nie 
rozegrał jeszcze… ani jednego 
spotkania. Mecz pierwszej kolejki 
w Czechowicach tyszanom odwo‑
łano, zaś w drugiej, zgodnie z ka‑
lendarzem Zetka pauzowała.

Dwa razy natomiast spraw‑
dzał swoją formę Ogrodnik Ciel‑
mice. O ile w inauguracyjnej ko‑
lejce „ogrodnicy” łatwo poradzili 
sobie ze słabym Przełomem Ka‑

niów i wygrali u siebie 3:0, o tyle 
w minioną sobotę było już znacz‑
nie gorzej. Drużyna Grzegorza 
Chrząścika na bardzo trudnym 
terenie w Lędzinach uległa druży‑
nie tamtejszego MKS 0:5! Lędzi‑
nianie utrzymali swoją niezwykłą 
skuteczność, bo w pierwszej kolejce 
rozgromili Sokoła Wola 9:1. Teraz 
przyszła pora na Ogrodnika…

Okazja do rehabilitacji nada‑
rzy się już w najbliższy week‑
end, dokładnie w sobotę 8 sierp‑
nia o godz. 14, kiedy cielmiczanie 

zagrają na własnym boisku z Pia‑
stem Bieruń Nowy. ww ●

1. Lędziny 2 6 14:1
2. bestwina 2 4 5:2
3. bojszowy 2 4 4:3
4. bestwinka 2 3 6:2
5. Dankowice 1 3 4:0
6. Ogrodnik 2 3 3:5
7. Wola 2 1 3:11
8. piast bieruń 2 1 2+6
9. pisarzowice 1 0 0:3
10. Kaniów 2 0 0:8

po pewnym zwycięstwie cielmiczan przyszła bolesna porażka.

klęska ogrodnika

gks się zbroi
na konferencji prasowej KLub pRZeDSTAWIł NoWycH ZAWoDNIKóW I pLANy 
NA NAjbLIżSZe TyGoDNIe.

Podczas konferencji na Stadionie Miejskim przedstawiono 
trójkę nowych piłkarzy GKS Tychy.
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w jak wicemistrz olimpijski
WicemistrZ OlimPijsKi tO BrZmi Nieźle, 
PraWDa? W PrZyPaDKu WicemistrZOstWa 
PiłKarsKiej rePreZeNtacji POlsKi Na igrZysKach 
W mONtrealu W 1976 rOKu BrZmiałO tO jeDNaK 
gOrZKO i miałO POsmaK POrażKi. macZał W tym 
Palce róWNież NaPastNiK gKs tychy rOmaN 
OgaZa.

Na te Igrzyska polscy piłkarze wyruszyli jako faworyt. W kraju 
panowała opinia, że skoro dwa lata wcześniej – podczas mi-
strzostw w RFN – zostali trzecią drużyną świata, to teraz bez 
trudu powinni wygrać turniej w znacznie słabszej obsadzie. 
Turnieje olimpijskie w piłce nożnej, z powodu fałszywie poj-
mowanych reguł o amatorstwie, były przez wiele lat domeną 
krajów socjalistycznych. Zachodnie reprezentacje delegowały 
na igrzyska prawdziwych amatorów, a te z „demoludów”… 
również. W socjalistycznym sporcie oficjalnie nie było prze-
cież zawodowstwa.

po MŚ’74 i przegranych eliminacjach do mistrzostw europy, 
naszą reprezentację dosięgnął poważny kryzys. Trener Kazi-
mierz Górski starał się odmłodzić skład, dawał szansę debiutu 
nowym zawodnikom. bez efektu. Wiosną 1976 roku, a więc 
tuż przed Igrzyskami, notowaliśmy porażkę za porażką: z Ar-
gentyną 1:2, z Francją 0:2, z Grecją 0:1, ze Szwajcarią 1:2, z Ir-
landią 0:2. były to wprawdzie mecze towarzyskie, ale dobrze 
to nie wyglądało. pewnie gdyby wtedy selekcjonerem kadry 
był ktoś mniej zasłużony niż Górski, to doszłoby do zmiany 
na tym stanowisku. Zdesperowany Górski na Igrzyska powo-
łał właściwie stary, sprawdzony skład, a wśród kilku zaledwie 
nowych twarzy znalazł się napastnik rewelacyjnego wtedy 
wicemistrza polski GKS-u Tychy Roman ogaza.

24-letni ogaza był gwiazdą ligi i choć wcale nie błyszczał 
w towarzyskich grach reprezentacji, to znalazł się w ekipie 
olimpijskiej. Tym samym GKS Tychy na wakacyjne tournée 
po uSA i Kanadzie musiał się wybrać bez swojego najlepsze-
go zawodnika. Na Igrzyskach ogaza za wiele się nie nagrał. 
Wszedł na boisko tylko raz – w 71 minucie ćwierćfinałowego 
meczu z Koreą północną. Zmienił Zygmunta Maszczyka, a po-
lacy wygrywali już wtedy 4:0 (cały mecz wygrali 5:0). W ko-
lejnych spotkaniach – półfinałowym z amatorską brazylią 
(2:0) i finałowym 1:3 z NRD siedział na ławce rezerwowych. 
W ówczesnej reprezentacji hierarchia była ustalona: atak two-
rzyli przede wszystkim Grzegorz Lato i Andrzej Szarmach, 
do których dołączał najczęściej Kazimierz Kmiecik z Wisły 
Kraków. Dopiero następnym wyborem byli jan benigier z Ru-
chu chorzów i nasz ogaza. Ten jeden, krótki występ, pozwo-
lił wszakże tyskiemu graczowi stanąć na podium i odebrać 
srebrny medal olimpijski.

Srebro polaków zostało w kraju potraktowane jak klęska. 
było w tym sporo racji. Drużyna prezentowała się słabo 
(w eliminacjach przytrafił jej się remis z Kubą!) i tak napraw-
dę jedynym jej poważniejszym rywalem była NRD, z którą 
gładko przegraliśmy. pojawiły się opinie, że to nawet dobrze, 
iż piłkarze nie zdobyli złotego medalu, gdyż przesłoniłby on 
kryzysową sytuację w naszej piłce.

po Igrzyskach zmęczony krytyką Górski zrezygnował z po-
sady, a kolejny selekcjoner jacek Gmoch nie doceniał umie-
jętności ogazy.
piotr zawaDzki, tyska galeria sportu ●
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roman Ogaza - wicemistrz olimpijski z 1976 roku.

przygotowania 
hokeistów gks 
Do sezonu 2020/2021 
wkraczają w ostatnia 
fazę – niebaweM 
Drużyna przystąpi 
Do rozgrywania 
Meczów sparingowych. 
oD Dwóch Miesięcy 
trenują również tyskie 
atoMówki poD woDzą 
trenerów beniaMina 
sŁawińskiego i Dariusza 
garbocza.

W pierwszej fazie przygotowań 
zajęcia odbywały się trzy razy 
w tygodniu głównie w terenie, 
a w razie niepogody – na Stadio‑
nie Zimowym, gdzie zawodniczki 
korzystały z siłowni, rowerów sta‑
cjonarnych, uczestniczyły w tre‑
ningach ogólnorozwojowych.

– Staraliśmy się treningi uroz‑
maicać, bo odbywały się zajęcia 

nie tylko ogólnorozwojowe – po‑
wiedział Beniamin Sławiński. – 
Dziewczyny grały w siatkówkę 
plażową w ośrodku na ul. Boro‑
wej, a także w koszykówkę, pił‑
kę nożną i rolki. Teraz mają ty‑
dzień przerwy, potem wznowimy 
treningi, jednak kiedy wyjedzie‑
my na lód jeszcze dokładnie nie 
wiem, bo czekamy aż nam zostaną 
przydzielone godziny. W sierpniu 
ruch na lodowisku jest już spo‑
ry trenuje pierwszy zespół GKS, 
trwają campy, na Stadion Zimo‑
wy przyjeżdża też kadra Polski 
U‑20. Jeśli chodzi o frekwencję 
na treningach, to jest ona zado‑
walająca. Wcześniej na zajęcia re‑
gularnie chodziło 15‑16 dziew‑
cząt, w lipcu, kiedy są wakacje 
– po 10, choć jedne wyjeżdża‑
ją, inne wracają, a kilka solidnie 
pracuje na zgrupowaniach ka‑
dry. Dodam, iż trenowały z nami 
jeszcze zawodniczki Szkółki Łyż‑

wiarskiej TKKF Pionier i myślę, 
że pewne elementy w treningach 
obu dyscyplin były wartościowe 
zarówno dla hokeistek jak i łyż‑
wiarek.

Jeśli chodzi o zmiany w „ato‑
mówkowej” kadrze, to nie będzie 
w tym sezonie grała Saara Toppi‑
nen, która wróciła do Finlandii. 
Do zespołu dołączyły natomiast 
– po rocznej przerwie – Pame‑
la Cieślewicz i Agnieszka Gra‑
ziadei.

– Powrót Pameli i Agnieszki 
to na pewno duże wzmocnienie 
dla kadry – powiedział Sebastian 
Kędra, prezes SKKH Atomówki. 
– Można oczekiwać, iż z wyjąt‑
kiem Toppinen, kadra, która mie‑
liśmy w poprzednim sezonie po‑
zostanie, bo do tej pory żadna 
z dziewcząt nie zgłaszała, że od‑
chodzi z drużyny. Nie znamy jesz‑
cze terminu rozpoczęcia rywali‑
zacji, ani formuły w jakiej będzie 

przebiegać. Utrudnia to klubom 
podejmowanie niektórych dzia‑
łań i konkretne przymiarki do se‑
zonu.

Obiecująco prezentuje się za‑
plecze Atomówek – w grupie 
naborowej jest prawie 20 za‑
wodniczek, z których aż 17 prze‑
bywa obecnie w Toruniu na Girls 
Camp, organizowany przez Hoke‑
jową Szkołę Ziętary.

– Przyznam, że miło nas za‑
skoczyło takie zainteresowa‑
nie – dodał trener Sławiński. – 
To oczywiście dopiero początek 
ich przygody ze sportem i hoke‑
jem, ale trudno byłoby nie wyko‑
rzystać zapału i chęci dziewcząt 
oraz zaangażowania rodziców. 
Dziewczyny regularnie przycho‑
dzą na zajęcia i już pod koniec 
poprzedniego sezonu z pierw‑
szym zespołem trenowały trzy 
zawodniczki z grupy naborowej.
ls ●

atomóWki przed sezonem
nie znaMy jeszcze terMinu RoZpocZęcIA RyWALIZAcjI W pLHK, ANI FoRMuły W jAKIej bęDZIe pRZebIeGAć. 

nieMal wszyscy 
sportowcy wrócili 
Do treningów, wielu 
zaczęŁo rywalizację 
sportową, jeDnak część 
iMprez oDwoŁano lub 
przesunięto na jesień. 
a co ze sportaMi 
ziMowyMi – w jakich 
warunkach bęDą 
rozgrywane i czy 
w Dotychczasowej 
forMule?

Co prawda czasu jest jeszcze spo‑
ro, ale o formie i przygotowaniach 
trzeba myśleć już teraz. Tak jest 
przynajmniej w przypadku ty‑
skiej snowboardzistki Aleksan‑
dry Ochnio.

Od kilku lat Ola należy do kra‑
jowej czołówki juniorów w tej 
trudnej i efektownej dyscyplinie. 
Zimą 2018/2019 startująca w bar‑
wach AZS AWF Katowice zawod‑
niczka wywalczyła złoty medal 
Ogólnopolskiej Olimpiady Mło‑
dzieży i do tego trofeum dorzu‑
ciła jeszcze brąz. Nic dziwnego, 
że została nominowana do grona 
najlepszych tyskich sportowców 

minionego roku. Także ostatnia 
zima była dla niej bardzo udana. 
W najważniejszych imprezach 
– w Pucharze Polski i Ogólno‑

polskiej Olimpiadzie Młodzieży 
– zdobyła łącznie sześć medali. 
W zawodach pucharowych w Zie‑
leńcu i na Wierchomli Ola sięg‑

nęła po dwa złote oraz srebrny 
i brązowy medal, a z Olimpiady 
w Szczyrku przywiozła dwa srebr‑
ne medale.

– Od kilku lat mam pracowi‑
te wakacje, bo właśnie w waka‑
cje trzy, cztery razy w tygodniu 
trenuję na wake’u, czyli na desce 
na wodzie na Stawikach w Sos‑
nowcu – mówi Ola. – Jeżdżę też 
do Freestyle Parku w Chorzowie, 
gdzie mam zajęcia z akrobatyki, 
na trampolinach i gdzie ćwiczę 
różne ewolucje, np. akrobacje 
z najazdów. Natomiast od wrześ‑
nia trener Michał Starzyński za‑
powiedział mocniejsze treningi: 
będzie to praca nad siłą i kon‑
dycją.

Juniorskie zawody w snowbo‑
ardzie rozgrywane są na polskich 
stokach od stycznia. Pozostało za‑
tem pięć miesięcy na treningu, 
a więc sporo. W najbliższym se‑
zonie poprzeczka przed Olą bę‑
dzie podniesiona znacznie wyżej, 
bo zadebiutuje w mistrzostwach 
seniorskich. Nie zmienia jednak 
jeszcze juniorskiej kategorii wie‑
kowej – nastąpi to dopiero za rok. 
ls ●

oLa oChnio Już myŚLi o… zimie
zajęcia z akrobatyki I TReNINGI W WoDZIe.

Na desce można jeździć nie tylko zimą, ale także latem. To zdjęcie 
Oli podczas treningów w Sosnowcu na Wake Zone Stawiki. 

ar
c. 

pr
yw

at
ne

Do kolejnego sezonu atomówki przygotowują Beniamin Sławiński (na zdjęciu) i Dariusz Garbocz.
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lew 23.Vii-22.Viii
Nic cię nie powstrzyma! Wreszcie uda ci się 
zrealizować te pomysły, które od dawna leżały 
i czekały na swój czas.

panna 23.Viii-22.iX
Nabierzesz rozpędu, a Twój apetyt na sukces 
znacznie wzrośnie. Dzięki poczuciu humoru uda 
ci się rozwiązać niejeden trudny problem.

waga 23.iX-23.X
jeżeli tęsknisz za szczerym uczuciem, zacznij 
od siebie. bądź autentyczny, nie udawaj. Wenus 
sprzyja nowym znajomościom.

skorpion 24.X-21.Xi
Niezobowiązująca znajomość może przerodzić 
się w znajomość namiętną. jednak bądź ostrożny 
i nie oczekuj od razu zbyt wiele.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Gwiazdy pozwolą ci działać z rozmachem, 
entuzjazmem i brawurą. W niczym się nie 
ograniczaj!

koziorożec 22.Xii-19.i
W relacjach z najbliższymi będzie trochę pod górkę, 
głównie przez Twoją skłonność do narzucania 
innym swojej woli. uważaj na Strzelca.

woDnik 20.i-18.ii
Nie rób niczego na siłę! W finansach postaraj się 
być większym realistą. W razie wątpliwości poradź 
się panny.

ryby 19.ii-20.iii
Księżyc przyniesie chwilowy spadek nastroju. To, 
co usłyszysz o sobie od innych, nie bardzo ci się 
spodoba.

baran 21.iii-20.iV
cała naprzód! Ten tydzień należy do ciebie. 
będziesz tryskać energią i optymizmem. Spotkaj 
się ze znajomymi.

byk 21.iV-21.V
przed Tobą nowe znajomości, a wraz z nimi nowe 
możliwości. Wykorzystaj je! Twoje zaangażowanie 
zostanie docenione.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Zbierze się trochę trudnych spraw do załatwienia. 
Ale trudne nie znaczą niemożliwe. poproś 
o pomoc Raka.

rak 21.Vi-22.Vii
Sprawy finansowe rysują się obiecująco. okażesz 
się pomysłowy i przewidujący. Szef to doceni.
 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 662:  
tysKa galeria sPOrtu.

podejmij wyzwanie!
Ostatnio przeprowadziłam mały 
eksperyment na moich znajo‑
mych. Poprosiłam ich, żeby bez 
zastanowienia wskazali trzech 
swoich ulubionych malarzy pol‑
skich i po trzy obrazy każdego 
z nich. Proste? Dla mnie tak, 
ale moim koleżankom i kole‑
gom to zadanie sprawiło nie 
lada problem. Wcale mnie to nie 
dziwi. Sęk w tym, że nikt nas nie 
nauczył sztuki. Owszem, znamy 
„Bociany”, choć już nie do koń‑
ca kojarzymy nazwisko autora. 
Wiemy też, że był jakiś Witka‑
cy, ale gorzej jest ze wskazaniem 
jego obrazów. W pamięci każdego 
Polaka wyrył się jedynie Matejko 
wraz ze swoją „Bitwą pod Grun‑
waldem”, tylko… Jak on miał 
na imię? Zapytałam o to trójkę 
nastolatków. Jeden nie wiedział, 
drugi obstawiał Stacha i tylko 
trzeci nieśmiało szepnął, że chyba 
Jan, dając jednak na końcu zdania 
wyraźny znak zapytania.

A przecież, gdy jedziemy 
za granicę, to prawie zawsze obo‑
wiązkowym punktem wyciecz‑
ki jest wizyta w muzeum. Kiedy 
jesteśmy w Paryżu, biegniemy 

do Luwru, by oddać pokłon 
Mona Lisie, pobyt w Madrycie 
łączy się ze zwiedzaniem Pra‑
do, a National Gallery, to jeden 
z głównych punktów wycieczki 
do Londynu. I bardzo dobrze – 
tak ma być. Tylko pamiętajmy, 
że wcale nie musimy ruszać się 
z kraju, by podziwiać wspania‑
łe dzieła sztuki. Niektóre z nich 
są wręcz na wyciągnięcie ręki.

do muzeum
Wiedziona tą myślą, wsiadłam 
do pociągu i obrałam azymut 
na Muzeum Narodowe w War‑
szawie. Niestety, moja pierwsza 
wizyta skończyła się fiaskiem – 
galeria XIX wieku była zamknięta 
z powodu koronawirusa. Muze‑
um, mając na uwadze reżim sa‑
nitarny, ograniczyło możliwość 
swobodnego dostępu do sal wy‑
stawowych. Otwierane są one ro‑
tacyjnie: jednego dnia ta, drugie‑
go tamta, trzeciego jeszcze inna. 
Za to bilet jest ważny przez ty‑
dzień, tak byśmy mogli w ciągu 
tych siedmiu dni oglądać wszyst‑
kie interesujące nas ekspozycje. 
I niby wszystko pięknie, ładnie, 
tylko szkoda, że ta informacja nie 

została w wyraźny sposób zazna‑
czona na stronie internetowej. 
Co prawda znajdziemy ją w ja‑
kiejś podzakładce, ale i tak mało 
osób do niej trafi. Ja nie trafiłam, 
a przed wyjazdem przeszperałam 
stronę dość porządnie. Wracałam 
do Tychów z nosem zwieszonym 
na kwintę, a jedyną pociechą były 
zakupione w muzealnym sklepiku 
drobiazgi: komiks opowiadający 
o Tamarze Łempickiej, napisana 
przez Witkacego książka i kilka 
reprodukcji obrazów, których nie 
udało się zobaczyć.

Po tygodniu podjęłam drugą 
próbę zwiedzenia warszawskie‑

go muzeum. Jechałam z duszą 
na ramieniu, ale także pełna na‑
dziei. I wiecie co? Udało się.

do dwóch razy sztuka
Skłębione chmury i grudy czar‑
nej ziemi Ferdynanda Ruszczyca, 
złota ważka w ogrodzie Mehof‑
fera, porwana księżniczka Wojt‑
kiewicza, a nade wszystko oczy 
smutnej Żydówki Gierymskiego. 
Między innymi te obrazy można 
podziwiać w Muzeum Narodo‑
wym w Warszawie. Wszystkie 
robią piorunujące wrażenie.

Jako osoba, która kocha ma‑
larstwo zapewniam, że nic – do‑

słownie nic – nie zastąpi kon‑
taktu z żywym obrazem. Takie 
intymne sam na sam, potrafi 
w nas wywołać emocje, o któ‑
re wcześniej byśmy się nie po‑
dejrzewali. W sali, gdzie wiszą 
obrazy impresjonistów francu‑
skich (tak, warszawskie muzeum 
ma w swojej kolekcji płótna Re‑
noira i Signaca) tańczyłam z ra‑
dości. Z kolei przy malarstwie 
Boznańskiej poczułam się, jak‑
bym przyszła na proszoną her‑
batkę do dystyngowanej ciotki. 
Na widok jej popiersia aż się wy‑
prostowałam i poprawiłam su‑
kienkę – wszak wypada. Nato‑

miast, gdy stanęłam naprzeciw 
„Rozstrzelania VIII” Wróblew‑
skiego, szczerze się wzruszy‑
łam. I nie było to tylko duchowe 
wzruszenie. W pewnym momen‑
cie poczułam łzy na policzkach. 
To się zadziało tak naturalnie, 
że nawet nie zauważyłam kie‑
dy. Sztuka ma taką moc, dlate‑
go warto poświęcić trochę cza‑
su, by się do niej zbliżyć.

opowieści o obrazach
Zawsze, gdy jestem w muzeum 
patrzę, jak zachowują się inni 
zwiedzający. Jak myślicie – ile 
czasu poświęcają na to, by ogląd‑
nąć obraz? Niewiele. Najczęściej 
jest to ekspresowe tempo. Ow‑
szem, raz na jakiś czas ktoś przy‑
stanie, pokiwa głową, ale i tak nie 
trwa to długo. Oglądamy obra‑
zy taśmowo, bez zrozumienia. 
I choć nie musimy się na wszyst‑
kim znać, to jednak zachęcam, 
by przed wizytą w jakiejkolwiek 
galerii sztuki, zrobić małe roze‑
znanie. To nie trwa długo, a zde‑
cydowanie umila i uatrakcyjnia 
pobyt. Przykładowo: na stronie 
warszawskiego muzeum może‑
cie znaleźć nagrania audio oraz 
teksty o konkretnych pracach. 
Zapoznajcie się z nimi w domu, 
jeszcze przed wycieczką. Gdy tak 
przygotowani wejdziecie do mu‑
zeum i zobaczycie na ścianie 
obraz, który już w jakimś sensie 
będzie Wam bliższy, idę o zakład, 
że zatrzyma on Was na dłużej. 
Kto wie, może nawet na całe ży‑
cie… agnieszka kijas ●

dawno temu w sztuce (209)Cudze ChWaLiCie, sWego nie znaCie

Galeria Sztuki XiX wieku w Muzeum Narodowym w Warszawie.
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aDaM Mickiewicz szyDziŁ, że polacy w Malarstwie 
nic nowego nie potrafią wyMyślić, a jeDyne 
co opanowali Do perfekcji, to kopiowanie. 
na szczęście nie MiaŁ racji, co uDowoDnili wspaniali 
polscy artyści. Matejko, Malczewski, gieryMski, 
cheŁMoński, poDkowiński, ruszczyc, pankiewicz, 
Mehoffer, stryjeńska, ŁeMpicka, boznańska 
– to tylko kilka nazwisk, które zaDają kŁaM 
sŁowoM wieszcza. ale czy one coś waM Mówią?
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