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Spotkajmy się pod ptakami
Na ścianie przychodni Hipokrates pojawił się mural  
autorstwa Wojciecha Łuki.

Dzieje szkoły i nie tylko
Muzeum Miejskie wydało przetłumaczoną  
kronikę szkoły w Paprocanach.

Stomil na początek
Piłkarze GKS Tychy zagrają w sobotę 
z Wisłą Płock w PP, a potem już liga.5 8 14

bezpŁatny 
tySki 
tygoDnik
MiejSki
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mają podnieść poziom bezpieczeństwa na tyskich drogach i ułatwić pieszym przejście przez szerokie jezdnie.
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Z dowolnym problemem
prawnym.
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Hamaki 
na SublacH
W Parku Suble, u zbiegu ulic 
Żwakowskiej i Husarii Polskiej, 
postawiono w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2019 r. hamaki 
dla mieszkańców. Projekt zgło-
sił Michał Kasperczyk i zakładał 
rozstawienie hamaków jako cie-
kawej alternatywy dla ławek oraz 
jako nowoczesny element małej 
architektury, stanowiący atrakcję 
dla mieszkańców. str. 4
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tel. 789 069 424
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil Peszat

◆ W miNiONą sOBOtę, 8 
sierPNia OkOłO gODZiNy 
23 policjanci otrzymali infor-
mację o zdarzeniu drogowym 
na skrzyżowaniu al. Piłsudskie-
go z ul. Armii Krajowej w Ty-
chach. Na miejscu mundurowi 
zastali straż pożarną oraz załogę 
pogotowia ratunkowego, która 
udzielała pomocy kierującej oso-
bowym renault. Policjanci dro-
gówki ustalili, że 24-letnia kieru-
jąca najprawdopodobniej utraciła 
panowanie nad pojazdem i ude-
rzyła w znak drogowy oraz słup 
trakcji trolejbusowej. Mundurowi 
sprawdzili trzeźwość kierującej. 
Wynik badania wykazał ponad 
promil alkoholu w jej organizmie. 
Nie tylko z uwagi na stan upoje-
nia alkoholem nie powinna sia-
dać za kierownicą – okazało się, 
że młoda tyszanka nie posiada 
uprawnień do kierowania pojaz-
dami. Kobieta trafiła do szpitala 
na dokładne badania. Za jazdę 
w stanie nietrzeźwości grozi kara 
do dwóch lat pozbawienia wolno-
ści. Policjanci apelują o ostrożną 
jazdę zgodną z przepisami i przy-
pominają, że bezpieczeństwo 
na drodze zależy przede wszyst-
kim od nas samych.

◆  D Z i e ń  W c Z e ś N i e j 
O 57 km/h DOZWOlONą 
PręDkOść PrZekrOcZyła 
21-letNia tysZaNka, która 
jadąc volkswagenem została za-
trzymana przez policjantów z ty-
skiej drogówki. Policjanci z Wy-
działu Ruchu Drogowego tyskiej 
komendy na co dzień kontrolują 
zachowania kierowców na dro-
dze, wyciągając konsekwencje 
w stosunku do tych, którzy w ra-
żący sposób łamią przepisy. 7 
sierpnia, sprawdzając prędkość 
z jaką poruszają się samochody 
na ul. Katowickiej, do kontro-
li drogowej zatrzymana została 
kierująca volkswagenem. Urzą-
dzenie, z którego w trakcie służ-
by korzystali mundurowi, wyka-
zało, że pędziła ona z prędkością 
107 km/h. Tymczasem w terenie 
zabudowanym obowiązuje ogra-
niczenie prędkości do 50 km/h. 
Policjanci zatrzymali jej prawo 
jazdy oraz nałożyli mandat kar-
ny w kwocie 400 zł. Na koncie 
21-latki pojawi się również 10 
punktów karnych. – Przypo-
minamy, że zgodnie z obowią-
zującymi przepisami kierowca, 
który przekroczy dopuszczalną 
prędkość w terenie zabudowa-

nym o ponad 50km/h, traci pra-
wo jazdy na 3 miesiące – ape-
lują policjanci. W przypadku, 
gdy ukarany ponownie zosta-
nie zatrzymany przez policję 
w czasie trwania zakazu, okres 
zatrzymania prawa jazdy wydłu-
ży się do 6 miesięcy. Po raz trze-
ci za takie zachowanie w czasie 
6-miesięcznego zakazu, będzie 
go czekało ponownie przystą-
pienie do egzaminu na prawo 
jazdy. Kierowcy, którzy niechęt-
nie zdejmują nogę z gazu, bar-
dzo ryzykują łamiąc przepisy 
ruchu drogowego. Przypomi-
namy, że nadmierna prędkość 
jest jedną z głównych przyczyn 
najtragiczniejszych w skutkach 
wypadków, w których poszko-
dowani tracą zdrowie, a nawet 
życie.

◆ POlicjaNci Z tychóW 
PrOWaDZ ą cZ yNNOści 
WyjaśNiające w sprawie 
zdarzenia drogowego, do któ-
rego doszło 28 lipca na ul. To-
warowej. Pomiędzy godzinami 
16-17 na parkingu przy ul. To-
warowej 2c (sektor D) kierujący 
nieustalonym pojazdem, wsku-
tek wykonywania nieustalonego 

manewru, najechał na zaparko-
wany pojazd marki toyota au-
ris o nr rej. SK24..., powodując 
uszkodzenie jego lewego boku, 
po czym oddalił się z miejsca 
zdarzenia. Osoby posiadające 
jakiekolwiek informacje na te-
mat zdarzenia proszone są o pil-
ny kontakt telefoniczny lub oso-
bisty z Zespołem ds. Wykroczeń 
KMP w Tychach, al. Bielska 46, 
pokój nr 38, tel. 47 85 512 67.

◆ POlicjaNci Z WyDZia-
łu DO Walki Z PrZestęP-
cZOścią PrZeciWkO mie-
Niu Komendy Miejskiej Policji 
prowadzą postępowanie w spra-
wie kradzieży perfum o łącznej 
wartości sięgającej 800 złotych. 
Do zdarzenia doszło 10 lipca 
2020 roku w jednym ze skle-
pów w Tychach przy ul. Armii 
Krajowej.

W toku prowadzonego do-
chodzenia uzyskano zdjęcia 
mężczyzny, który może posia-
dać istotne dla wyjaśnienia spra-
wy informacje.
rysOPis: Mężczyzna w wieku 
około 25-30 lat, wzrostu około 
175 cm, średniej budowy cia-
ła około 85kg, krótkie czarne 
włosy, okulary na twarzy kolo-
ru czarno-białego, ubrany w po-
marańczową bluzę z kołnierzem, 
czarne spodnie, białe obuwie 
sportowe, przez ramię przewie-
szona biała torebka z pomarań-
czowo-czarnym wzorem na pa-
sku z torebki.

◆ FuNkcjONariusZe PrO-
WaDZą róWNież POstę-
POWaNie W sPraWie PrZy-
WłasZcZeNia teleFONu 
Xiaomi Redmi Note 8T, do któ-
rego doszło 4 lipca 2020r. w go-
dzinach 15-17 na terenie jednego 
ze sklepów przy ul. Towarowej.

W toku prowadzonego docho-
dzenia uzyskano zdjęcia kobie-
ty, która może posiadać istotne 
dla wyjaśnienia sprawy infor-
macje.
rysOPis: Kobieta w wieku 
ok. 45 lat, włosy koloru blond, 
ubrana w czarne krótkie spo-
denki, czarną koszulkę z rom-
bem koloru złotego i ciemne 
buty typu klapki.

Osoby które wiedzą coś 
na temat zdarzeń, bądź rozpo-
znają osoby ze zdjęć, proszone są 
o kontakt z Wydziałem do Wal-
ki z Przestępczością Przeciwko 
Mieniu Komendy Miejskiej Poli-

cji w Tychach – Tychy al. Bielska 
46, pod numer telefonu 47 85 
512 30, telefonem alarmowym 
112 lub adresem e-mail ppm@
tychy.ka.policja.gov.pl.
kp ●
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Kierująca, która samochodem renault skasowała znak drogowy i uderzyła 
w słup, miała w wydychanym powietrzu promil alkoholu. 
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na tySkich przejściach 
Dla pieSzych już 
niebaweM pojawiają 
Się kolejne azyle. Są 
to wySepki, które 
pozwalają przejść 
przez jezDnie na Dwa 
razy. wSzyStko po to, 
by poDnieść pozioM 
bezpieczeńStwa ruchu 
w naSzyM Mieście.

– Azyle drogowe stanowią bu-
for dla pieszych, dzięki które-
mu mogą oni przejść przez uli-
cę „na dwa razy” z możliwością 
bezpiecznego zatrzymania się 
na środku. Ponadto uspakajają 
ruch w rejonie przejścia i unie-
możliwiają wyprzedzanie czy nie-
bezpieczne sytuacje na drodze 
– mówi Artur Kruczek, dyrektor 
Miejskiego Zarządu Ulic i Mo-
stów w Tychach. – Azyle wpływa-
ją również na zredukowanie pręd-
kości pojazdów poprzez optyczne 
zawężenie pola jazdy, zmniejsze-
nie szerokości pasów ruchu oraz 
odgięcie torów jazdy.
Dotychczas na terenie Tychów 
azyle zastosowano już na 63 
przejściach dla pieszych, a ponie-

waż to rozwiązanie sprawdziło się 
w praktyce, w tym roku zaplano-
wano kolejne realizacje.

Łącznie powstanie pięć nowych 
azyli. Trzy na ulicy Czarnieckiego 
w sąsiedztwie szkoły podstawowej 
nr 5, a dwa na ul. Cyganerii przy 
skrzyżowaniu z ul. Ciasną. Nato-
miast na ul. Sikorskiego – przy 
pętli trolejbusowej – zostanie po-

szerzona istniejąca wyspa i zmia-
nie ulegnie organizacja ruchu.

Za ten zakres odpowiadać bę-
dzie wyłoniona w drodze przetar-
gu firma INFRA-KOM.

– Wykonawca już rozpoczął 
opracowywanie projektów tym-
czasowej organizacji ruchu, jaka 
będzie obowiązywała na czas 
prac. Choć nie znamy jeszcze 

szczegółów, to wiadomo, że robo-
ty będą powodowały miejscowe 
utrudnienia. Kierowców prosi-
my o ostrożną jazdę i stosowa-
nie się do znaków – dodaje Ag-
nieszka Kijas, rzecznik prasowy 
MZUiM.

Całość prac powinna zakończyć 
się w październiku, a wartość umo-
wy to około 260 tys. zł. rM ●

101. rocznica wybuchu 
i powstania śląskiego
I powstanie śląskie wybuchło 
w nocy z 15 na 16 sierpnia 
1919 r.

W najbliższą sobotę, 15 sierp-
nia w kościele pw. Świętego Krzy-
ża w Czułowie zostanie odprawio-
na uroczysta msza święta (godz. 
10). Potem, o godz. 11.15 odbę-
dzie się uroczystość pod Pomni-

kiem Poległych Powstańców przy 
ul. Katowickiej. Oprawę muzycz-
ną zapewnią Orkiestra Dęta KWK 
Piast oraz chór Cantate Deo.

W niedzielę, 16 sierpnia po-
dobne uroczystości odbędą się 
w Paprocanach. O godz. 16.30 na-
stąpi złożenie kwiatów przy tab-
licy upamiętniającej powstańców 
na ścianie Przedszkola na 3. Na-
stępnie (godz. 17) w kościele pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa 
zostanie odprawiona msza świę-
ta z towarzyszeniem chóru Pre-
sto Cantabile.

100. rocznica wybuchu ii 
powstania śląskiego
W nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 r. 
doszło do wybuchu II powstania 
śląskiego.

Urbanowice oddadzą cześć po-
wstańcom 21 sierpnia. O godzi-
nie 14. zostanie odprawiona msza 
święta w kościele pw. Matki Bo-
żej Pośredniczki Wszelkich Łask 
(oprawa muzyczna – chór Cantate 
Deo). Po mszy nastąpi przemarsz 
z towarzyszeniem Orkiestry Dę-
tej KWK Piast do dwóch nowych 
rond przy węźle ul. Turyńskiej. 
Ronda noszą imiona Wiktora 
i Tomasza Szczygieł oraz ks. Le-

ona Szkatuły. Tego dnia ronda zo-
staną poświęcone.

Od godz. 15.45 planowane są 
uroczystości przy Pomniku Po-
wstańców Śląskich w Urbanowi-
cach. W programie m.in. złożenie 
kwiatów, salwa honorowa Bractwa 
Kurkowego i odczyt prof. Maria-
na Małeckiego, autora książek 
o powstaniach śląskich.

Natomiast o godz. 16.30 w ogro-
dzie Klubu Urbanowice MCK przy 
ul. Przejazdowej 8 odbędzie się po-
kaz spektaklu w wykonaniu Teatru 
Trip „Gdzie ci będzie tak dobrze 
jak tu? ” (ilość miejsc ograniczo-
na, obowiązują wcześniejsze zapi-
sy w Klubie). Po spektaklu zespół 
regionalny „Urbanowiczanki” za-
prosi do wspólnego śpiewania po-
wstańczych pieśni.  Sw ●

W dniach 16-18 czerwca w szko-
łach podstawowych w Tychach 
– tak jak w całym kraju – odby-
wały się egzaminy ósmoklasisty 
w ramach sesji głównej. 31 lipca 
absolwenci szkół podstawowych 
mogli już zapoznać się z wynika-
mi tych egzaminów, które zosta-
ły udostępnione przez internet. 
Od tego dnia mogli też odbierać 
w swoich szkołach Zaświadczenia 
Okręgowej Komisji Egzamina-
cyjnej w Jaworznie o uzyskanych 
wynikach, które byli zobowiązani 
dostarczyć do 4 sierpnia do wy-
branej w pierwszym priorytecie 
szkoły ponadpodstawowej.

Tegoroczne średnie wyniki 
uczniów tyskich szkół piszących 

egzamin ósmoklasisty na arku-
szach standardowych, zgodnie 
z danymi podanymi przez Cen-
trum Informatyczne Edukacji 
przedstawiają się na tle wyni-
ków na Śląsku i w Polsce nastę-
pująco:
jęZyk POlski:

Tychy – 62,22%
Śląsk – 59,29%
Polska – 59,00%

matematyka:
Tychy – 48,39%
Śląsk – 45,67%
Polska – 46,00%

jęZyk aNgielski:
Tychy – 59,95%
Śląsk – 55,24%
Polska – 54,00%

Chłopczyk, który trafił do Gór-
nośląskiego Centrum Zdrowia 
Dziecka w Katowicach z ranami 
ciętymi szyi, został wybudzony 
ze śpiączki farmakologicznej. 
Jego stan określono jako sta-
bilny, dziecko jest przytomne 
i zostało przeniesione z oddzia-
łu anestezjologii i intensywnej 
terapii na oddział chirurgii.

Jest szansa, że dziecko w cią-
gu najbliższych dni zostanie 
wypisane ze szpitala. – Póki 
co czekamy na wskazanie, 
komu pod opiekę możemy 
dziecko wypisać – mówi Woj-
ciech Gumułka, rzecznik pra-
sowy GCZD. Przypomnijmy, 
że chłopczyk trafił do szpita-
la po tym jak matka podcięła 
mu gardło w mieszkaniu przy 

ul. Honoraty, o czym pisali-
śmy w poprzednim numerze 
„Twoich Tychów”. Prokuratu-
ra wystąpiła o przydział kura-
tora, który będzie reprezento-
wał prawa dziecka, ze względu 
na fakt, że jego matka przeby-
wa w areszcie i postawiono 
jej zarzut usiłowania zabój-
stwa, do którego się przyzna-
ła. – Zwróciliśmy się również 
w ubiegłym tygodniu do Sądu 
Rejonowego w Tychach o po-
zbawienie władzy rodziciel-
skiej oraz o wydanie zarządzeń 
dotyczących opieki nad dzie-
ckiem – mówiła Marta Zawa-
da-Dybek, rzecznik Prokura-
tury Okręgowej w Katowicach. 
Matce grozi od 8 do 25 lat po-
zbawienia wolności. kp ●

Są wyniki egzaminu ósmoklasisty.

TySzanie powyżej 
średniej

Dziecko, które padło ofiarą swojej matki, jest już 
w lepszym stanie.

STabilny, przyTomny 
i w konTakcie

sierpniowe rocznice
– pamięci powstańców
w tyM roku Minie Sto lat oD WybucHu II PoWSTaNIa ŚLąSKIeGo.

wyDarzenia związane z upaMiętnienieM wybuchu 
powStań śląSkich bęDą MiaŁy MiejSce w czuŁowie, 
paprocanach i urbanowicach (Dzielnicach, 
w których toczyŁy Się walki), w Dniach 15, 16  
i 21 Sierpnia.

azyle pomogą pieszym
w tychach jeSt już ponaD 60 „wySepek” I PoWSTają NoWe.
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W miniony czwartek minister 
zdrowia Łukasz Szumowski 
ogłosił listę 19 powiatów (osiem 
na Śląsku), w których wzrost za-
każeń koronawirusem jest naj-
większy. Zostaną w nich przy-
wrócone niektóre z obostrzeń 
z czasów lockdownu. Wśród nich 
nie ma powiatu tyskiego, jest na-
tomiast graniczący z nami powiat 
pszczyński.

Pomimo tego, że w naszym 
powiecie sytuacja wydaje się 
stabilna, Śląski Państwowy Wo-
jewódzki Inspektor Sanitarny 

w Katowicach poinformował 
9 sierpnia o śmierci pacjenta 
szpitala jednoimiennego w Ty-
chach, który zmagał się z covid-
19. Dane z 10 sierpnia wskazują, 
że dotychczas wśród mieszkań-
ców Tychów odnotowano 209 
przypadków zarażenia korona-
wirusem, z czego 2 w dobie po-
przedzającej statystykę. Przyj-
mując, że w Tychach znajduje 
się 126 tys. mieszkańców (źród-
ło wikipedia) wirus zaatakował 
0,1% z nas. Większość atak prze-
chodzi bezobjawowo. kp ●

Łącznie zachorowało 209 tyszan.

TycHy poza liSTą
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3 sierpnia krótko przed pół-
nocą w szpitalu powiatowym 
w Pszczynie zmarł po długiej 
chorobie Romuald Kłakus – 
kobiórzanin, ale znany wie-
lu tyszanom z racji występów 
w spektaklach Teatru BELFE-
goR, którego przez wiele lat był 
jednym z filarów.

Z Tychami związana była tak-
że lwia część kariery zawodowej 
Romualda Kłakusa, gdyż przez 
wiele lat pracował w tyskich fir-
mach jako uznany protetyk den-
tystyczny. Szerzej zaczął być zna-

ny w mieście po 1989 roku, kiedy 
to zasilił szeregi prowadzonego 
przez Sławomira Żukowskiego 
Teatru Nauczycielskiego Bel-
fer, przemianowanego później 
na Teatr BELFEgoR.

– To był świetny, choć niepro-
fesjonalny aktor! – wspomina 
przyjaciela Żukowski. Od „Upio-
rów”, czyli pierwszego spektaklu, 
w którym zagrał, poprzez „Fol-
wark zwierzęcy” i kilkanaście 
późniejszych sztuk, zachwycał 
publiczność. Miał niespotyka-
ną vis comica, potrafił zarówno 

rozbawić do łez, jak i wzruszyć. 
To wielka strata, nie tylko dla na-
szego teatru.

Romuald Kłakus „osierocił” 
także Kobiórski Teatr Kultural-
ny, który założył kilkanaście lat 
temu z pomocą podobnych mu 
naturszczyków, których zaraził 
sceniczną pasją. Popularna w re-
gionie jednoaktówka „Świniobi-

cie” wg tekstu Grzegorza Sztolera 
była ostatnią, przy której – mimo 
choroby – z pasją pracował.

Z mar łego  p o chowano 
w miniony piątek na kobiórskim 
cmentarzu. W ostatniej drodze 
towarzyszyli Mu, poza rodziną 
i przyjaciółmi, wielu przedsta-
wicieli śląskiego środowiska ar-
tystycznego.

w tychach ruSzyŁ 
wSpólny projekt 
FunDacji oui SileSie! 
i europa houSe poD 
nazwą „SiŁa śląSkich 
kobiet” poD patronateM 
powiatowego urzęDu 
pracy w tychach, 
FinanSowany przez 
naroDowy inStytut 
wolności.

W jego ramach zorganizowane 
zostaną darmowe kursy języka 
francuskiego dla kobiet zagro-
żonych wykluczeniem zawodo-
wym. Docelowo powstaną 4 gru-
py po 10 osób. Zajęcia odbywać 
się będą zdalnie w dwugodzin-
nych blokach. Do projektu można 
zgłosić się poprzez stronę na Fa-
cebooku „Siła Śląskich Kobiet”.

Projekt nakierowany jest 
na poprawę sytuacji zawodowej 
śląskich kobiet, które z różnych 
względów doświadczają defawo-
ryzowania na płaszczyźnie zawo-
dowej i społecznej. W projekcie 
przewidziano działania bezpo-
średnie, których uzyskane efekty 
będą miały działanie pośrednie 
na szerszą grupę kobiet miesz-
kających w regionie. Głównym 
elementem projektu są zajęcia 
językowe z języka francuskiego. 
Efektem zajęć będzie wzrost kom-
petencji językowych oraz podnie-
sienie konkurencyjności uczest-
niczek na rynku pracy.

– Nasza grupa docelowa to ko-
biety, które z różnych przyczyn są 
niezadowolone ze swojej obec-
nej sytuacji zawodowej (mają-
ce świadomość, że jeśli zdecy-
dują się na założenie rodziny, 
to powrót do pracy będzie dla 
nich bardzo trudny), ale również 

takie, które już zostały wykluczo-
ne z rynku pracy z powodu cią-
ży, urlopu macierzyńskiego rów-
nież dłuższej przerwy w pracy lub 
samotnego wychowywania dzie-
ci – mówi Eliza Dziedziak z fun-
dacji „Europa House”. – Podczas 
projektów, przy których praco-
waliśmy, przeprowadziliśmy an-
kiety wśród młodych kobiet oraz 
przedsiębiorców, pytając o ich do-
świadczenia i obawy co do kariery 
zawodowej po założeniu rodziny 
oraz stosunku do kobiet znajdu-
jących się w wyżej wymienionych 
sytuacjach. Z ankiet jednoznacz-
nie wynikało jak bardzo okres 
ciąży i wczesnego macierzyństwa 
pozbawia kobiety pewności sie-
bie w sferze zawodowej, a tak-
że jak na tę lukę w zawodowym 
życiorysie nieprzychylnie patrzą 
przedsiębiorcy. Przyczyny prob-
lemu upatrujemy w dużej mierze 
w długiej przerwie w pracy spo-
wodowanej sytuacją rodzinną oraz 
wyśrubowanych kryteriach praco-
dawców co do zatrudnianych pra-
cowników, których wiele kobiet, 
chcących zostać matkami, nie jest 
w stanie spełnić – dodaje.

Rosnące wymagania względem 
pracowników oraz wciąż widocz-
ny brak zrozumienia dla mło-
dych mam prowadzą do proble-
mów z powrotem na rynek pracy, 
a w konsekwencji do wycofania 
się z życia zawodowego, porzu-
cenia planów rozwoju kariery, 
oraz niewykorzystania potencja-
łu i ograniczenia się do roli matki 
i żony. Podniesienie konkurencyj-
ności oraz pewności siebie kobiet 
znajdujących się w trudnych sy-
tuacjach zawodowych, miałoby 
znaczący wpływ na poprawę ich 
jakości życia. kaMil peSzat ●

W Parku Suble, u zbiegu ulic 
Żwakowskiej i Husarii Polskiej, 
postawiono w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2019 r. hamaki 
dla mieszkańców. Projekt zgło-
sił Michał Kasperczyk i zakładał 
rozstawienie hamaków jako cie-
kawej alternatywy dla ławek oraz 
jako nowoczesny element małej 
architektury, stanowiący atrakcję 
dla mieszkańców.

– Są to konstrukcje wzmoc-
nione, przystosowane do inten-
sywnego użytku. Zastosowali-
śmy uchwyty uniemożliwiające 
łatwą kradzież. Niestety, spot-
kaliśmy się z takimi występka-
mi na skwerze przy ul. Dębowej, 
gdzie ukradziono powieszone ha-
maki. W ramach inwestycji po-
wstały dwa podwójne hamaki 
oraz dwie dwuosobowe leżanki. 
Leżanki mają wymiary 2,3 me-
tra długości i 2 metry szerokości. 
Hamaki – 1,4 metra szerokości 
i ponad 2 metry długości. Mamy 
nadzieję, że mała architektura bę-
dzie służyła tyszanom przez lata 
– mówi Agnieszka Lyszczok dy-
rektor Tyskiego Zakładu Usług 
Komunalnych.

– Chciałbym bardzo podzięko-
wać mieszkańcom za zaangażo-
wanie i oddane głosy – mówi Mi-
chał Kasperczyk pomysłodawca 
hamaków. – Hamaki i leżanki są 
wygodne i wysokiej jakości, więc 
mam nadzieje, że te udogodnie-
nie, które ma służyć wszystkim, 
będzie uszanowane i nie zosta-
nie zdewastowane – dodaje Ka-
sperczyk

Hamaki powstały w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2019, 
z którego zabezpieczono na ten 
cel 47,6 tys. zł. kaMil peSzat ●

w SySteMie śkup 
zoStaŁy wprowaDzone 
uDogoDnienia Dla 
użytkowników: kartę 
śkup Można teraz 
zaMówić z DoStawą 
Do DoMu.

Do tej pory wniosek o kartę 
można było złożyć online (por-
tal.kartaskup.pl), ale by ją ode-
brać, trzeba było odwiedzić je-
den z Punktów Obsługi Klienta 
(w Tychach takie punkty są trzy). 
– Do ZTM, zwłaszcza od cza-
su pandemii, zaczęły wpływać 
wnioski o ułatwienie odbioru 
kart bez wychodzenia z domu – 
mówi rzecznik prasowy Związ-
ku Transportu Metropolitalnego 
Michał Wawrzaszek. – Górno-
śląsko-Zagłębiowska Metropolia 
zorganizowała dodatkowo son-
dę internetową, w której 63 proc. 
głosujących przyznało, że sko-
rzystaliby z opcji wysyłki karty 
do domu w sytuacji, gdyby koszt 
usługi wyniósł 10 zł.

Taka usługa została wprowa-
dzona. Teraz przy zamawianiu 
karty, można wybrać opcję wy-
syłki na wskazany adres. Koszt 

– 10 zł. Oczywiście podstawowa 
forma zamawiania i odbioru no-
wych kart z punktów stacjonar-
nych pozostaje bezpłatna.

Nowością jest też możliwość 
odbioru kart w Punktach Obsłu-
gi Pasażera ZTM (w Tychach taki 
punkt znajduje się w budynku 
przy al. Marszałka Piłsudskiego 12 
– parter, wejście główne). Od te-
raz można w nich kartę zastrzec, 
odblokować, zwrócić lub dokonać 
zmiany danych osobowych.

Lista Punktów Obsługi Pasażera 
i Punktów Obsługi Klienta oraz in-
formacje o godzinach ich otwarcia 
znajdują się na stronie internetowej 
Zarządu Transportu Metropolital-
nego (rj.metropoliaztm.pl).

Kartą ŚKUP można zapłacić 
za przejazdy komunikacją miej-
ską ZTM. Jest ona potrzebna 
szczególnie tym osobom, które 
korzystają z biletów okresowych. 
Każda karta posiada określo-
ny termin ważności. Informacja 
o tym, do kiedy karta jest ważna, 
znajduje się w jej prawym dolnym 
rogu. Wniosek o wydanie nowej 
karty można złożyć 3 miesiące 
przed upływem terminu jej waż-
ności. oprac. Sw ●

z dostawą
do domu
po kartę śkup NIe TrZeba już cHoDZIć Do PuNKTu 
obSŁuGI KLIeNTa.

zmarł romuald kłakuS
– podpora TeaTru belfegor

kondolencje

Francuski dla kobiet
kurSy językowe Maja PoMóc W ZNaLeZIeNIu LePSZej 
Pracy.

Hamaki na sublacH
jeSt alternatywa DLa ŁaWeK.

Oprócz dwóch hamaków, w parku Suble zlokalizowano także dwie szerokie leżanki.
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już niebaweM centruM 
MeDyczne hipokrateS 
bęDzie kojarzyŁo 
Się tySzanoM nie 
tylko z przychoDnią 
zDrowia, ale też 
ze Sztuką. a wSzyStko 
za Sprawą Muralu, jaki 
oD nieDawna zDobi 
jeDną z zewnętrznych 
ścian tej placówki. 
poMySŁ, by go Stworzyć 
wySzeDŁ oD roDziny 
januSza Mierzwy – 
zMarŁego w MinionyM 
roku lekarza, który 
zaŁożyŁ cM hipokrateS 
– a za realizację 
oDpowiaDaŁ wojciech 
Łuka, tySki artySta 
Malarz.

dlaczego mural?
– Ojciec był pasjonatem malar-
stwa – mówi Magdalena Cie-
chimska, córka Janusza Mierzwy 
i prezes Centrum Medycznego 
Hipokrates. – W muzeum po-
trafił spędzić cały dzień i często 
opuszczał je jako ostatni. Kiedy 
planowaliśmy remont naszej przy-
chodni, zasugerował, by na jednej 
ze ścian pojawił się mural. Uważał, 
że w ten sposób można wyróżnić 
budynek spośród innych, spowo-
dować, że zaistnieje w przestrzeni 
miasta i stanie się jednym z jego 
charakterystycznych punktów.

Niestety, Janusz Mierzwa zmarł 
8 października minionego roku 
i nie doczekał realizacji projek-
tu. Jednakże jego rodzina posta-
nowiła, że uczci pamięć bliskie-
go im człowieka w niecodzienny 
sposób – poprzez poświęcony mu 
mural.

Ale droga od pomysłu do rea-
lizacji była daleka. Po przegląd-
nięciu wielu zdjęć, rozpatrzeniu 
wiele ofert, żaden projekt nie po-
dobał się na tyle, by uzyskać apro-
batę.

– Wtedy przypomnieli-
śmy sobie, że tata zwrócił uwa-

gę na charakterystyczne drzewo 
na biurowcu w pobliżu ronda 
przy ul. Harcerskiej – wspomi-
na M. Ciechimska. – Postano-
wiliśmy, że skoro tak mu się ono 
podobało, to spróbujemy dotrzeć 
do malarza.

artysta poszukiwany
Poszukiwania nie trwały długo. 
Okazało się, że rzeczone drzewo, 
a dokładnie „Drzewo życia”, na-
malował znany artysta – Wojciech 
Łuka, skądinąd kurator Miejskiej 
Galerii Sztuki Obok w Tychach.

Klamka zapadła. Po kilku mie-
siącach na elewacji przychod-
ni powstał mural, który tak na-
prawdę nie jest klasycznym 
muralem.

– To grafika, którą wyciąłem 
z szablonu, jaki wcześniej sam przy-
gotowałem. Różnica polega na tym, 
że tutaj nośnikiem nie jest ani kart-
ka, ani płótno tylko ściana. W do-
datku spora. Jej wymiary to blisko 
13 metrów na 9. Jednak technicz-
nie to wciąż jest grafika, a nie jakieś 
mazanie po murze – wyjaśnia Woj-
ciech Łuka i dodaje – Każda moja 
praca (niezależnie od tego czy wy-
konywana jest na zamówienie, czy 
też nie) jest dziełem absolutnie au-
tonomicznym i w pełni autorskim. 
Nim zacząłem tworzyć, przepro-
wadziliśmy wiele rozmów, w toku 
których narodziła się ostateczna 
koncepcja.

Zarówno rodzina Janusza 
Mierzwy, jak i artysta, byli zgodni, 
że nie można wymalować na ścia-
nie portretu lekarza ze stetosko-
pem. To zakrawałoby o banał. 
Chodziło o to, by Janusza Mierz-
wę zaprezentować z szacunkiem, 
ale bez patosu. Tylko jak? Z po-
mocą przyszły ptaki…

rozpostarte skrzydła
– Janusz kochał ptaki i ptaki 
kochały Janusza – mówi Jolanta 
Kieloch, partnerka J. Mierzwy. 
– Zamiast radia, słuchał w aucie 
ptasich śpiewów, a na jego łóżku 

zawsze leżały rozłożone atlasy. 
Kilka z nich woził ze sobą w sa-
mochodzie. Miał też profesjonal-
ny sprzęt, czyli lornetkę i lunetę. 
Potrafił przerwać rozmowę w pół 
słowa, bo akurat za oknem prze-
leciał ciekawy ptak. Gdy wraca-
liśmy z Bieszczad zahamował 
z piskiem opon, bo zauważył 
puszczyka na drzewie. Z kolei in-
nym razem, w drodze nad jezioro 
Łuknajno, obserwowaliśmy żura-
wie, czajki i olbrzymiego kruka, 
a gdy dojeżdżaliśmy na miejsce, 
nagle zauważyłam siedzącego 
na drzewie orła. Aż podskoczy-
łam z wrażenia, za to Janusz nie 
był do końca przekonany. Po-
wiedział do mnie: „Jolcia, co ty! 
To pewnie szmata.”, ale zatrzy-
mał auto. Wyjął lornetkę, spoj-
rzał i okazało się, że to był orlik 
krzykliwy. Radość była ogrom-
na. Janusz patrzył na niego jak 
zaczarowany. Trwało to dobre 
pół godziny. Później wielokrot-
nie opowiadał tę historię przyja-
ciołom i to, że tak pięknego pta-
ka wziął za wiszącą na drzewie 
szmatę.

Janusz Mierzwa był cenionym 
i lubianym lekarzem. Z tej strony 
znali go pacjenci oraz współpra-
cownicy, ale okazuje się, że nawet 
znajomi z najbliższego otocze-
nia, nie zawsze mieli świado-
mość jego ornitologicznej pasji. 
Teraz to się zmieni. Pamiątkowa 
grafika, nie pozostawia żadnych 
wątpliwości.

Odwołanie jest bezpośrednie. 
To wizja lecących ptaków. Jakich? 
Nie wiadomo. Jedni widzą w nich 
bociany, inni gęsi, a w istocie na-
wet znawca miałby problem, 
by określić ich gatunek.

– Są to po prostu ptaki, jako 
pojęcie. Lecą one w cudownym 
szyku, w kluczu, który już sam 
w sobie jest pojęciem metaforycz-
nym. Taki lot do wieczności. A Ja-
nusz Mierzwa, stojący na skarpie, 
robi to, co kochał najbardziej: ob-
serwuje je – wyjaśnia W. Łuka.

Cała myśl została zrealizowana 
tylko przez te dwa symbole. Wię-
cej nie trzeba.

– Kiedy po raz pierwszy zo-
baczyłam gotową grafikę pana 
Wojtka Łuki, poczułam ogrom-
ne wzruszenie – opowiada Mo-
nika Mierzwa, córka zmarłego 
lekarza i prezes Centrum Medy-
cy Pracy Hipokrates. – Tato był 
wspaniałym człowiekiem i myślę, 
że ta forma upamiętnienia bar-
dzo by mu się spodobała. Wierzę, 
że to miejsce stanie się również 
ciekawą atrakcją dla wszystkich 
mieszkańców Tychów. To wspa-

niałe dzieło. Warte zobaczenia, 
choć nie wisi w galerii.

W tej sytuacji, można powie-
dzieć już tylko jedno: spotkajmy 
się pod ptakami!

epilog: przyleciała po niego 
sójka
To był ciepły dzień. Jolanta Kie-
loch i Janusz Mierzwa usiedli 
na balkonie, by zrelaksować się 
po całym dniu pracy. W pewnym 
momencie przyleciała sójka – 
ptak dziki. I to było zaskakujące, 
ponieważ nie dość, że usiadła ona 
na ramieniu ornitologa-amatora, 
to jeszcze w najlepsze skubała go 

po uchu. Och, ileż było przy tym 
radości! Wizyta skrzydlatego goś-
cia trwała na tyle długo, że udało 
się zrobić aż kilkanaście zdjęć.

– Będę przechowywała je już 
na zawsze, bo są piękną pamiątką 
miłości Janusza do ptaków i pta-
ków do Janusza – wspomina Jo-
lanta Kieloch.

Dopiero później okazało się, 
że według dawnych, ludowych 
wierzeń sójka nad domostwem 
zwiastuje śmierć, ale wówczas Ja-
nusza Mierzwy – wspaniałego le-
karza, ojca, partnera i wielkiego 
miłośnika ptaków – nie było już 
wśród nas. agnieSzka kijaS ●

spotkajmy się pod ptakami
nowy Mural Na ŚcIaNIe PrZycHoDNI PrZy uL. De GauLLe’a.

Tak aktualnie wygląda budowa nowej przestrzeni Gemini Park. 

Ge
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ini
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rk

przybędzie ponad 7 tysięcy metrów kwadratowych.

gemini coraz więkSze

Rozbudowa centrum handlowe-
go Gemini Park rozpoczęła się w 
marcu tego roku. Można już ob-
serwować szkielet nowej części 
obiektu. Galeria mająca dziś 36,6 
tys. m. kw. zostanie powiększona 
do 44 tys. m kw.

W nowej części powstanie no-
woczesny i wielosalowy kompleks 
kinowy oraz strefa gastronomicz-

na z licznymi restauracjami, ka-
wiarniami i punktami usługowy-
mi oraz salą dla dzieci. Ta część 
zostanie połączona z już istnieją-
cą. – Pomimo pandemii prace na 
budowie idą zgodnie z planem, a 
nowa część galerii stopniowo na-
biera kształtów, pnąc się do góry. 
Trwa także komercjalizacja. Pro-
wadzone są obecnie rozmowy z 

najemcami, którzy zainteresowa-
ni są ulokowaniem swoich marek 
w większej galerii – mówi Tomasz 
Misztalewski, dyrektor Gemini 
Park Tychy.

Dzięki rozbudowie Gemini 
Park zyska nie tylko ofertę roz-
rywkową, której obecnie tu bra-
kuje, ale także wzbogaci swoją 
ofertę gastronomiczną. Ta obej-
muje dziś 12 lokali.

– Rozbudowa umożliwi nam 
wejście do grona największych 
galerii handlowych na Śląsku. 
Pozwoli nam także w pełni wy-
korzystać potencjał obiektu. Roz-
wój oferty rozrywkowej, a także 
pojawienie się nowych restauracji, 
umocni naszą pozycję w regionie 
oraz przyciągnie nowych klientów 
z Tychów i kilkudziesięciu ościen-
nych miejscowości – mówi Misz-
talewski. kaMil peSzat ●

Pewnego dnia na ramieniu Janusza Mierzwy usiadła sójka – ptak dziki. 
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w Miniony wtorek, 
4 Sierpnia kierowca 
z ponaD 20-letniM 
StażeM ireneuSz 
wargacki oDebraŁ 
w SieDzibie 
przeDSiębiorStwa 
koMunikacji MiejSkiej 
poDziękowania 
oD wiceprezyDenta 
igora śMietańSkiego, 
prezeSa zarząDu 
SpóŁki MiŁoSza Steca, 
przeDStawiciela 
wojewóDzkiego 
pogotowia 
ratunkowego MichaŁa 
rupika oraz Swojego 
bezpośreDniego 
przeŁożonego Daniela 
Szczurka. pan ireneuSz 
wykazaŁ Się wzorową 
poStawą poDczaS 
SŁużby, uDzielając 
potrzebującej kobiecie 
pierwSzej poMocy i w ten 
SpoSób ratując jej życie.

Bohater podjechał na przystanek 
Katowice Korfantego, gdzie miał 
udać się na planową przerwę. 
Gdy tylko zatrzymał pojazd, za-
uważył zwisającą z ławki kobietę. 
– Nikt specjalnie nie reagował, 
ale ja natychmiast wyłączyłem 
pojazd i poszedłem sprawdzić 
co jest grane. Kobieta mogła mieć 
ponad 50 lat i nieprzytomna zwi-
sała z ławki. Sprawdziłem puls, 
był ledwo wyczuwalny. Oddechu 

brak. Bezzwłocznie przystąpiłem 
do udzielania pomocy. Odpo-
wiednio ułożyć kobietę pomógł 
mi jakiś Ukrainiec. Strasznie 
trudno obchodzi się z takim bez-
władnym człowiekiem. Następ-
nie przystąpiłem do resuscytacji. 
Po pewnym czasie przyjechało 
pogotowie i zabrało ją do szpi-
tala. Skąd wiedziałem jak się za-
chować? Już jako dziecko spot-
kałem się z zasadami udzielania 

pierwszej pomocy w harcerstwie. 
Przez całe swoje życie brałem 
udział w licznych szkoleniach, 
ale samo podejście do udziela-
nia pomocy ukształtowało jed-
nak harcerstwo. Te umiejętności 
wielokrotnie przydawały mi się 
w ciągu życia. Pierwsza pomoc 
jest niezwykle ważna, czasem 
decyduje o życiu lub śmierci – 
opowiada pan Ireneusz, który 
od dziecka wiedział, że zostanie 

zawodowym kierowcą. – Pierw-
szy raz za kierownicą siedziałem 
w traktorze. Dziadek dał mi kie-
rować. Od tamtej pory kierowa-
nie pojazdami to dla mnie świet-
na zabawa – dodaje.

W imieniu władz Miasta Ty-
chy podziękowania kierowcy 
za wzorowe zachowanie złożył 
zastępca prezydenta Tychów Igor 
Śmietański. – Dużo się słyszy 
o rozprzestrzeniającej się znie-

czulicy i braku empatii w spo-
łeczeństwie. Czyny takich ludzi 
jak Ireneusz Wargacki pokazu-
ją, że opinie te są przesadzone 
i wciąż są wśród nas osoby go-
towe nieść bezinteresowną po-
moc – mówił Igor Śmietański. 
– To, co zrobił pan Ireneusz, za-
sługuje na pochwałę i wyróżnie-
nie – podkreślił Michał Rupik 
przedstawiciel Wojewódzkiego 
Pogotowia Ratunkowego, które 
wręczyło kierowcy pisemne po-
dziękowanie i voucher na dar-
mowe szkolenia z zakresu ratow-
nictwa. – Obserwujemy, że coraz 
częściej ludzie przełamują swo-
je opory wewnętrzne i udzie-
lają pomocy. Statystyki jasno 
mówią, że nawet najgorzej udzie-
lona pierwsza pomoc ogromnie 
zwiększa szansę na przeżycie, na-
wet do 75%. Aktualnie zalecenia 
dotyczą głównie uciśnięć klatki 
piersiowej na głębokość ok 8 cm. 
Akcję należy prowadzić do przy-
jazdu pogotowia, dlatego zale-
ca się zmianę osób co jakiś czas. 
Zatem nie należy się tego bać. 
W ankietach ta właśnie przy-
czyna jest podawana jako głów-
ny powód zaniechania udzielenia 
pomocy. Ludzie po prostu boją 
się, że pogorszą sprawę. Jeszcze 
raz powtarzam, przy zatrzyma-
niu krążenia lub braku oddechu 
każde działanie zwiększa szansę 
przeżycia. Jeżeli ktoś nie ma bla-
dego pojęcia jak się zachować, 
należy wtedy zadzwonić na 112 

i dyspozytor pokieruje i podpo-
wie jak takie działanie przepro-
wadzić – tłumaczył ratownik.

Do podziękowań i pochwał do-
łączył się prezes PKM. – Jesteśmy 
dumni, że pan Ireneusz jest na-
szym kierowcą. Zaprezentował 
postawę godną uznania. W świa-
domości ludzi kierowca trans-
portu miejskiego to zawód nie-
jako zaufania publicznego. Dość 
często jest proszony o interwen-
cje w kryzysowych sytuacjach 
i życzyłbym sobie, żeby Ireneusz 
Wargacki stał się przykładem dla 
całego naszego zespołu. Nie przez 
przypadek pan Ireneusz jest w ze-
spole szkolącym naszych kierow-
ców. Dopilnowaliśmy, żeby panu 
Ireneuszowi doliczono odpowied-
ni czas na przerwę, którą poświę-
cił na ratowanie życia i hojnie do-
daliśmy coś od siebie – podkreślił 
prezes Miłosz Stec.

Zapytaliśmy również o szkole-
nia kierowców z zakresu pierw-
szej pomocy. – Kierowcy uczest-
niczą w takich szkoleniach, które 
staramy się cyklicznie powtarzać. 
Również szkolimy naszych kie-
rowców z zakresu obsługi pasażer-
skiej czy sytuacji stresogennych. 
W codziennej pracy kierowcy 
zmagają się z niezliczoną ilością 
sytuacji, na które staramy się ich 
przygotować. Udzielanie pierw-
szej pomocy to jedna z nich – od-
powiedział Daniel Szczurek kie-
rownik działu ruchu.
kaMil peSzat ●

boHater bez przerwy
kierowca pkM uratowaŁ życie kobiecie, uDZIeLając PIerWSZej PoMocy.

Na zdjęciu od lewej: Igor Śmietański, Michał Rupik, Ireneusz Wargacki i Miłosz Stec.
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„kronika SzkoŁy 
w paprocanach” 
to nowe wyDawnictwo 
MuzeuM MiejSkiego 
w tychach. zawiera 
zapiSki nauczycieli 
pracujących 
w placówce w latach 
1860-1909. nieSaMowity 
DokuMent, zapiSany 
oDręcznie nieMieckiM 
gotykieM, byŁ DotąD 
gŁównie hiStoryczną 
ciekawoStką, ale 
po Dwóch latach pracy 
naD oDczytywanieM 
i tŁuMaczenieM 
kolejnych Stron, 
oDkrywa Swoje 
tajeMnice.

Inicjatywa przetłumaczenia i wy-
dania kroniki wyszła od Rady 
Osiedla Paprocany, a środki 
na to przedsięwzięcie miesz-
kańcy zdecydowali się przezna-
czyć z Budżetu Obywatelskie-
go. – Wnioskowaliśmy o to już 
w 2017 roku, wówczas się nie 
udało przejść weryfikacji – opo-
wiada Józef Wilczek, autor pro-
jektu i były przewodniczący Rady 
Osiedla Paprocany. – Ale w 2018 
roku projekt trafił na listę do gło-
sowania i został wybrany do re-
alizacji.

– Kilka lat wcześniej wydana 
została kronika Szkoły Podstawo-
wej nr 1 – mówi Józef Wilczek. 
– To nas zainspirowało. Wie-
dzieliśmy, że w Paprocanach jest 
starsza kronika, ale pisana po nie-
miecku, w dodatku gotykiem. Lu-
dzi, którzy potrafią odczytać ta-
kie odręczne pismo, jest coraz 
mniej. Dlatego uznałem, że war-
to to przetłumaczyć. Zawsze in-
teresowała mnie historia miejsca, 
w którym żyję. Tu w Paproca-
nach niektóre rodziny mieszkają 
od pokoleń i oni mogą odnaleźć 
w tej kronice informacje o swo-
ich przodkach. A nawet ludzie, 
którzy tu przybyli, też są ciekawi 
historii tego miejsca. Jako Rada 
Osiedla odbyliśmy wiele spotkań 
i rozmów, mówiliśmy że jest taka 
kronika, badaliśmy zainteresowa-
nie mieszkańców Paprocan i Ciel-
mic – bo dzieci z Cielmic także 
chodziły do tej szkoły. Nagłośni-
liśmy sprawę, ludzie się zaintere-
sowali i udało się.

Zadania przetłumaczenia kro-
niki podjęła się dr Edelgarda Fol-
tyn, która wzbogaciła tekst o wy-
jaśnienia i przypisy. W czerwcu 
tego roku publikacja wydana 
przez Muzeum Miejskie ukaza-
ła się nakładem 350 egzempla-
rzy i jest do nabycia w siedzi-
bie muzeum (bezpłatnie można 
ją pobrać jako plik pdf ze strony 
muzeum.tychy.pl, zakładka Wy-
dawnictwa).

„Znajdą w niej Państwo niezli-
czoną ilość informacji o czasach 
minionych, o tym jak kiedyś wy-
glądała nauka, z czym mierzyli się 
nauczyciele, jakie kłopoty miała 
lokalna społeczność, ale także 
czym się radowała. To skarbni-
ca wiadomości o Tychach i oko-
licach końca XIX i początku XX 
wieku” – napisała we wstępie dy-
rektor Muzeum Miejskiego Alek-
sandra Matuszczyk.

Aby przekonać się jak boga-
te jest to źródło informacji i le-
piej zrozumieć dlaczego miesz-
kańcy Paprocan zdecydowali się 

przeznaczyć na ten cel 20 tys. zł 
z Budżetu Obywatelskiego – za-
miast np. zorganizować festyn – 
zajrzeliśmy do przetłumaczonej 
kroniki. I przytaczamy jej ciekaw-
sze fragmenty:

o początkach nauczania
Do roku 1829 dzieci z gminy Pa-
procany uczęszczały do szkoły 
w Tychach. Około 1677 roku lek-
cje prowadzić tam miał prywatnie 
każdorazowy żak (sługa kościel-
ny) lub kantor (prowadzący chór 
kościelny) przy okazji nabożeństw 
(...), natomiast około roku 1726 
– organista. Nauczanie odbywa-
ło się w sposób dowolny, a wyna-
grodzenie nauczający otrzymywał 
według każdorazowej umowy, 
z tygodniowego czesnego, licząc 
od głowy ucznia. Dopiero w roku 
1765 r. lekcje były udzielane przez 
pierwszego kwalifikowanego na-
uczyciela szkolnego.

Z początku, (...) nie było w Pa-
procanach odrębnego budynku 
szkolnego. Były tylko dwie izby 
u wolnego sołtysa Johanna Czar-
dybona (...), jedna wynajmowana 
na izbę lekcyjną a druga na miesz-
kanie nauczyciela.

o wsi paprocany, 1865
Pierwszym i obecnym dziedzicem 
był i jest książę pszczyński. Mowa 
była i jest polska, wiara katolicka. 
Mieszkańcy zajmują się uprawą 
ziemi i chowem zwierząt. Niektó-
rzy z nich także handlem i rze-
miosłem. Jeśli chodzi o stosunki 
kościelne, Paprocany wcielono 
do Tychów, leżących w odległo-
ści ½ mili; tymczasem Cielmice 
do Bierunia Starego, oddalonego 
o jedną milę.

o pierwszym budynku szkoły 
(jest to budynek, w którym 
obecnie mieści się Tawerna pod 
różą wiatrów)
Od południa i północy znajdu-
ją się przestronne izby lekcyjne. 

Pośrodku budynku – mieszka-
nie nauczyciela (...). Na pod-
daszu – mieszkanie adiuwan-
ta (nauczyciela pomocniczego). 
Budynek szkolny jest masywny, 
kryty słomą i oszalowany gon-
tami. Ponieważ wznoszono go 
na podstawie umowy, a ówcześni 
członkowie sądu wiejskiego od-
dawali się pijaństwu i mało trosz-
czyli się o jego budowę, dlatego 
też został w najwyższym stop-
niu wadliwie wykończony i już 
wkrótce, a potem corocznie, wy-
magał napraw.

Fundacja augusta kissa
Szkoła w Paprocanach posiada 
majątek wysokości 200 talarów 
w obligacjach państwowych (...). 
Kapitał ten podarował tutejszej 
szkole Profesor Kiss z Berlina pod 
warunkiem, że z odsetek po 7 ta-
larów rocznie zostaną zakupione 
dla biednych dzieci pracowników 
huty w Paprocanach szkolne pod-
ręczniki. Pan Kiss pochodzi z Pa-
procan i z przywiązania do swo-
jego miejsca urodzenia założył 
tę fundację.

Frekwencja, 1869
Liczba dzieci podlegających obo-
wiązkowi szkolnemu wyniosła 
w tym roku 255. (...) Z tej sumy 
na gminę cielmicką przypada 138, 
a na paprocańską – 117 dzieci. (...) 
Frekwencja szkolna była w tym 
roku szkolnym ogólnie zadowala-
jąca, ponieważ zimą nie wystąpiły 
większe mrozy i prawie nie było 
śniegu. Tylko w miesiącach, kie-
dy wypasano zwierzęta – w maju 
i czerwcu – dość nieregularnie 
uczęszczano do szkoły.

Święto – rocznica bitwy pod 
Fehfbellin
Zgodnie z życzeniem Najmiłoś-
ciwszego Cesarza i Króla Wilhel-
ma I dzisiaj, 18 czerwca 1875 roku 
ma być w całych Prusach i nawet 
w całych Niemczech obchodzona 

200-letnia rocznica tej bitwy. Pa-
miętać należałoby także o drugiej 
bitwie, tak samo znanej i dla Prus 
oraz Niemiec ważnej – pod Wa-
terloo (...) z dnia 18 czerwca 1815 
roku. Obecnie przede wszystkim 
szkoła, jako „rozsadnik żywego 
patriotyzmu”, jest miejscem gdzie 
tę podwójną rocznicę należało-
by świętować. Dlatego (...) obie 
klasy zaproszono do stawienia się 
w odświętnych ubraniach. Dzień 
wcześniej także sale szkolne od-
świętnie udekorowano, tzn. ozdo-
biono je gałązkami i wieńcami. 
Najpierw o godz. 8. rano poja-
wili się uczniowie klasy niższej, 
którym po modlitwie i śpiewie 
opowiedziano w języku polskim 
o znaczeniu dzisiejszego dnia. 
Potem dzieci zaśpiewały hymn 
narodowy. Na część cesarza wi-
watowano trzykrotnym okrzy-
kiem Hoch. (...) Na zakończenie 
każde dziecko oddziału niższego 
otrzymało po jednym ołówku, 
a oddziału wyższego – po sta-
lówce i arkuszu marszczonej bi-
buły. W klasie wyższej nauczyciel 
omówił w języku niemieckim 
obie bitwy.

nowy plac pod budowę szkoły, 
1895
Po trwających już 15 lat pertrak-
tacjach odnośnie budowy nowej 
szkoły w obrębie wsi Paprocany, 
został nareszcie 21 lipca wymie-
rzony przez Urząd Katastralny 
plac pod budowę nowego lokalu 
szkolnego. Plac ten leży na pół-
noc od drogi wiejskiej z Paprocan 
do Paprockiej Huty (...) i ma wiel-
kość 76,60 arów

epidemia odry
Po tym jak już od 8 listopada 
do 16 grudnia 1894 roku, w wyni-
ku zachorowań na odrę w rodzinie 
głównego nauczyciela i zamknię-
cia w tym czasie szkoły, naucza-
nie szkolne doznało silnych za-
kłóceń, wybuch epidemii odry 
u miejscowych dzieci w styczniu 
1895 roku spowodował jeszcze 
większe zakłócenia w porządku 

szkolnym. Zgodnie z rozporzą-
dzeniem lekarza powiatowego nie 
tylko rodzeństwo dzieci chorych 
było zwolnione z uczęszczania 
do szkoły, lecz również dzieci, 
które zamieszkiwały w domach 
„zajętych” przez chorych na odrę. 
W ten sposób w klasie wyższej 
brakowało 40 spośród 69, a w niż-
szej 80 spośród 70 uczniów (błąd 
kronikarza). Godne podkreślenia 
jest to, że z chorych na odrę nikt 
nie umarł.

poświęcenie nowej szkoły 
(budynek przy ul. paprocańskiej, 
dziś przedSzkole nr 3)
Termin uroczystości wyznaczo-
no na sobotę, 22 marca 1902 
roku. Dwa dni wcześniej nastą-
piła przeprowadzka nauczycie-
la, a potrzebne utensylia szkol-
ne przeniesiono dzień wcześniej. 
Uroczystość poświęcenia odbyła 
się przy licznym udziale miesz-
kańców i nauczycieli z okolicy. 
Po krótkiej uroczystości po-
żegnalnej w starej szkole (...) 
wszyscy zebrani ustawili się 
do uroczystego pochodu i uda-
li się do nowego gmachu szkoły. 
Po przybyciu tutaj, córka pierw-
szego nauczyciela wręczyła okrę-
gowemu inspektorowi szkolne-
mu na białej atłasowej poduszce 
klucze do głównego wejścia i obu 
sal klasowych. (...) Następnie tu-
tejszy duchowny, ksiądz Kapitza 
z Tychów wskazał na doniosłe, 
ale zarazem trudne zadanie szko-
ły, upomniał młodzież szkolną 
aby pilną pracowitością i do-
brym sprawowaniem ułatwiała 
nauczycielom ich trudną pra-
cę (...). Także rodzicom wyjaś-
nił wielki wpływ wychowawczy 
szkoły i upomniał ich, by porzu-
cili ewentualne przesądy wobec 
niej i darzyli szkołę oraz nauczy-
cieli pełnym zaufaniem.

wielka susza, 1904
W miesiącach letnich wystąpiła 
nadzwyczaj wielka susza. Zasiewy 
zbożowe nie rozwinęły się w do-
statecznym stopniu, dały jednak 

zadowalający plon jeśli chodzi 
o żyto. Rośliny pastewne i oko-
powe miejscami całkiem uschły. 
Warzywa można było jedynie 
w skromnych ilościach dostarczyć 
na targ. Drugi pokos siana częś-
ciowo nie odbył się w ogóle albo 
można go było przeprowadzić 
dopiero w listopadzie, po tym 
jak pod koniec września spadło 
trochę deszczu. W wyniku niedo-
statku gwałtownie wzrosły ceny 
i siana i słomy. Kartofle, buraki 
i kapusta późno dojrzewały i dały 
średniej wielkości plony.

budowa szosy
W miesiącu maju 1903 roku 
rozpoczęła się rozbudowa dro-
gi na szosę pomiędzy Paprocką 
Hutą i Tychami. W dniu 1 wrześ-
nia tego roku (1906) została ona 
wreszcie zakończona, przez co tu-
tejsza wieś wiele zyskała. Kto znał 
złe drogi, w pełni doceni to do-
brodziejstwo.

dola nauczycielska
Na koniec przytoczmy jeszcze sło-
wa, które napisał pierwszy z auto-
rów kroniki – nauczyciel August 
Nowak w 1860 roku: „Gdyby na-
uczyciel miał być strapiony bez-
owocnością i brakiem docenia-
nia jego starań, uciążliwościami 
i niskim wynagrodzeniem, może 
szukać w tych notatkach pociesze-
nia. Dowie się z nich, że nie tyl-
ko jemu samemu tak się wiedzie. 
(...) Już dziesiątki lat przed nim 
pracowały nad dziełem naucza-
nia dusze, które chyba z o wie-
le większymi niedogodnościami 
walczyły, a ich doczesna zapłata 
była dużo niższa”.

***
Oryginalne, zapisane ręcznie eg-
zemplarze Kroniki znajdują się 
w zbiorach Muzeum Miejskie-
go w Tychach, któremu zostały 
przekazane przez dyrekcję Szkoły 
Podstawowej nr 7 im. Powstań-
ców Śląskich – spadkobierczynię 
dawnej szkoły w Paprocanach.
Sylwia witMan ●

dzieje szkoły i nie tylko
przetŁuMaczona z nieMieckiego kronika rZuca ŚWIaTŁo Na życIe MIeSZKańcóW DZISIejSZycH DZIeLNIc TySKIcH W XIX WIeKu.

Oryginalny egzemplarz pisanej po niemiecku kroniki paprocańskiej szkoły...

... i tegoroczne wydawnictwo Muzeum Miejskiego, zawierające tłumaczenie dziejów placówki.
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14 i 15 Sierpnia 
w unDergrounD pubie 
przy pl. korFantego 1 
oDbęDzie Się FeStiwal 
Srogie granie 2020 
zorganizowany 
przez rozrywkową 
organizację 
charytatywo-
kulturalną „rock 
w SŁuSznej Sprawie”. 
FinaŁową gwiazDą 
bęDzie toMaSz „lipa” 
lipnicki liDer zeSpoŁu 
lipali, który zagra 
Solowy koncert 
akuStyczny.

Podczas festiwalu wystąpią rów-
nież Tabula Rasa, TainT, Slepí 
Křováci (Czechy) oraz Transgre-
sja. Liczba miejsc jest ograniczo-
na, wstęp darmowy. Bilety można 
wygrać, m.in. biorąc udział w za-
bawie, o której piszemy poniżej. 
Wydarzenie jest współfinansowa-
ne przez Miasto Tychy w ramach 
programu grantowego Tyskie Ini-
cjatywy Kulturalne.

Srogie Granie to festiwal ro-
ckowy z kilkuletnią tradycją, 
na którym zagrały takie gwiazdy 
jak Chochise z Pawłem Małaszyń-
skim, Venflon czy gospodarz fe-
stiwalu zespół Srogo. Od począt-
ku organizatorzy mocny nacisk 
stawiali na profesjonalne podej-
ście do oprawy audio-wizual-
nej, co owocowało widowiskiem 
na ogólnokrajowym poziomie. 
Poprzednie edycje odbywały się 
na Dzikiej Plaży Paprocany, nie-

stety ze względu na pandemię 
tegoroczną edycję przeniesio-
no do Underground Pubu. Wy-
darzenie będzie transmitowane 
na żywo w mediach społecznoś-
ciowych „ROCK w słusznej spra-
wie”.

konkurs kapel „otwieracz”
– Takie imprezy to szansa, żeby 
zaistnieć, podglądnąć bardziej 

doświadczonych kolegów i zdo-
być kontakty. To żadna tajemnica, 
że zespoły zapraszają się wzajem-
nie i ze sobą współpracują. Jeździ-
my po całej Polsce i trochę mnie 
martwi, że mnóstwo publicznych 
pieniędzy wydaje się na festyny 
z kiełbasą, dmuchańcami i disco
-polo, a tak rzadko wspomaga 
się inicjatywy jak Srogie Granie. 
Widać w Tychach samorządow-

cy czują rocka – mówił w wywia-
dzie dla nas Paweł Małaszyński. 
Odnosił się do konkursu „Ot-
wieracz”, podczas którego kapele 
z całej Polski walczą o możliwość 
otwarcia festiwalu Srogie Gra-
nie. W tym roku zwyciężyli Ta-
bula Rasa i TainT. – Konkurs jest 
z nami od początku, bo po prostu 
chcemy promować nieznane ta-
lenty. Sam jestem muzykiem i do-

skonale wiem, jak ciężko wypro-
mować swój zespół i ile radości 
przynosi zagranie koncertu dla 
żywej publiczności. W tym roku 
wyjątkowo zagrają dwa zespoły, 
które osiągnęły najwięcej głosów 
w internetowym głosowaniu – 
mówi Łukasz Pańczyk pomysło-
dawca festiwalu i prezes ROCK.

dwa festiwalowe dni
Pierwszy dzień otworzy grupa 
TainT, czyli zespół czterech fa-
cetów grających muzykę z po-
granicza alternatywnego meta-
lu z domieszką grunge i groove. 
Po nich wystąpi formacja Slepí 
Křováci prosto z Frýdka-Místka, 
która łączy stylistykę cięższego 
rocka i elementami funku czy 
dubu, tworząc coś zupełnie nie-
podobnego do niczego, co było 
wcześniej. Pierwszy dzień za-
mknie Transgresja. Muzycy za-
równo w życiu prywatnym, jak 
i na scenie stanowią niezwykle 
zgraną i charyzmatyczną grupę, 
a wypadkową ich osobowości jest 
prawdziwe widowisko, które two-
rzą wraz z każdym koncertem.

Drugi dzień otworzy zwycięzca 
konkursu „Otwieracz” zespół Ta-
bula Rasa, na który oddano ponad 
1200 głosów. To zespół grający 
klasycznego hard rocka z ambi-
cjami. Charyzmatyczny wokal, 
dobrze napisane teksty, świetne 
gitary i nieustępująca im perkusja 
zapewniły chłopakom z Katowic 
pewną wygraną w konkursie. Im-
prezę zamknie koncert akustycz-
ny Tomasza „Lipy” Lipnickiego 

związanego niegdyś z legendar-
nym zespołem Illusion, aktualnie 
frontmena grupy Lipali. Materiał, 
prezentowany na swoich „solów-
kach”, to przekrój przez całą twór-
czość muzyczną artysty. Podczas 
koncertu usłyszeć można naj-
większe hity oraz mniej popular-
ne numery, które w akustycznych 
aranżacjach zyskują niepowta-
rzalny klimat.

leśna galeria
Wydarzeniem towarzyszącym 
imprezie jest również Leśna Ga-
leria Sztuki pod kuratelą Jacka 
Boczara. Podczas wcześniejszych 
edycji prace były rozwieszane 
na drzewach obok sceny, jednak 
z wiadomych przyczyn galeria 
wraz z festiwalem przeniosła się 
do Underground Pubu. W tym 
roku Boczar przedstawi prace 
10 artystów (w tym swoje) z za-
kresu malarstwa, grafiki, kolażu, 
ilustracji i fotografii. Wszystko 
to z dużym luzem i w bardzo fe-
stiwalowym klimacie. Wirtualny 
spacer po galerii będzie udostęp-
niony w mediach społecznościo-
wych „ROCK w słusznej sprawie”. 
kaMil peSzat ●

Od 2 sierpnia trwa akcja społecz-
na „Segregacja to dobrze rock'uje” 
(#segregacjatodobrzerockujechal-
lenge), która jest wydarzeniem 
współtowarzyszącym festiwalu 
Srogie Granie 2020, o którym 
piszemy na tej stronie.

– Założenia zabawy są bardzo 
proste. Nagrywacie film lub robi-
cie zdjęcie jak segregujecie odpa-
dy, zamieszczacie materiał na Wa-
szych tablicach na facebooku, 
nominujecie znajomych (im więcej 
tym lepiej) i zapisujecie się na wy-
darzenie „Srogie Granie 2020 On-
line i z publicznością”. Każdy, kto 
spełni powyższe warunki, bierze 
udział w losowaniu biletu na fe-
stiwal oraz ma możliwość wygrać 
nagrody rzeczowe w postaci róż-
nych gadżetów – zachęca organi-
zator akcji, Rozrywkowa Organi-
zacja Charytatywno-Kulturalna 
„ROCK w słusznej sprawie”.

Przypominamy, że w ubiegłym 
roku w Master Odpady i Ener-
gia przez instalacje do sortowa-
nia przeszło ok. 130 tys. ton od-
padów. Prawie połowa odpadów, 
które nie zostały początkowo po-
segregowane, trafia na wysypisko 
śmieci, podczas gdy 99% odpa-
dów segregowanych podlega dal-
szemu recyklingowi. W 2019 r. 
mieszkańcy Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii wyrzu-
cili blisko milion ton śmieci, 
co daje blisko pół tony na jed-
nego mieszkańca. W wojewódz-
twie śląskim wyrzucono ponad 

30% więcej odpadów, niż prze-
widywał plan gospodarowania 
odpadami.

– Mieszkając w blokach wi-
dzimy w osiedlowych altanach, 
że najszybciej zapełniają się po-
jemniki na odpad zmieszany, 
który wielokrotnie ląduje rów-
nież w pojemnikach na szkło, 

plastik czy papier. Wiele osób 
tłumaczy, że w małych miesz-
kaniach nie ma miejsca na kil-
ka pojemników na śmieci, a nie-
którzy z nas mieszkają na 30 m. 
kw. i pokazują, że nie mają z tym 
najmniejszego problemu. Jak się 
chce to się da – zachęca organi-
zator. kaMil peSzat ●

15 sierpnia o godz. 20.30, z okazji 
Święta Wojska Polskiego, Miej-
skie Centrum Kultury organizuje 
na placu „pod Żyrafą” kino samo-
chodowe. Będzie można zobaczyć 
film „Legiony”.

Wjazd na teren imprezy dla 
wszystkich uczestników będzie 
od strony ul. Edukacji. – W jed-
nym samochodzie mogą prze-
bywać 2 osoby (na przednich 
siedzeniach; ze względu na wi-
doczność). Zgłoszenia pod nu-
merem tel. 32 327 02 90. Wstęp 
jest bezpłatny. Liczba miejsc 
ograniczona – podkreślają or-
ganizatorzy.

Film „Legiony” to historia 
o miłości – miłości do ojczyzny, 
wolności i ludzi. Ciekawostka 

– w filmie w drugoplanowej roli 
występuje tyszanin Michał Misza 
Czorny. Mn ●

Przed nami kolejna, XXXVI edy-
cja Portu Pieśni Pracy, festiwa-
lu szantowego organizowanego 
przez Miejskie Centrum Kultury 
w Tychach i zespół Perły i Łotry, 
który od lat gromadzi w Tychach 
miłośników szant, muzyki żeglar-
skiej i folkowej.

W tym roku Port Pieśni Pracy 
(zaplanowany na 28-29 sierpnia) 
musi odbyć się w nieco zmienio-
nej formule. Nie oznacza to jed-
nak zmian na gorsze! Jak zwykle 
bowiem w programie znajdziemy 
atrakcje dla tych małych i całkiem 
dużych miłośników morskich opo-

wieści. Nie zabraknie więc war-
sztatów i gier dla najmłodszych, 
plenerowych pokazów filmowych 
i mnóstwa muzyki!

Co najważniejsze, wstęp jest 
bezpłatny. Na piątkowe wydarze-
nia w ogrodzie MCK (warszta-
ty plastyczne, koncert zespołu 
Trzecia Miłość i projekcje filmo-
we) należy się zapisać dzwoniąc 
do Miejskiego Centrum Kultury 
w Tychach pod nr 32 327 02 90 – 
liczba miejsc jest ograniczona.

Jeżeli jednak chodzi o sobotnie 
koncerty w Teatrze Małym (Bana-
na Boat, Marek Szurawski, Perły 

i Łotry, Ryczące Dwudziestki), żeby 
zdobyć wejściówki należy wyka-
zać się kreatywnością, biorąc udział 
w konkursie fotograficznym „Szan-
ty na lądzie”. Polega on na wyko-
naniu zdjęcia o tematyce mary-
nistycznej, w mało oczywistym 
miejscu. Przedstawmy więc szanty 
w nietypowej, niezbyt morskiej sce-
nografii! Materiały wysyłać można 
na facebooka MCK lub na adres 
e-mail: mck@mck.tychy.pl. Szcze-
góły i regulamin konkursu dostęp-
ne są na stronie www.kultura.tychy.
pl. Na zgłoszenia czekamy do 20 
sierpnia (do godz. 12). rn ●

online i z publicznoŚcią
tegoroczna eDycja FeStiwalu Srogie granie 2020 oDbęDZIe SIę W uNDerGrouND PubIe.

projekcja z okazji Święta Wojska Polskiego.

kino pod żyrafą

Jak informuje Miejska Biblioteka 
Publiczna w Tychach, od 10 sierp-
nia 2020 r. Filia nr 5 mieszcząca się 
przy ul. Dąbrowskiego 5 jest nie-
czynna do odwołania. Powodem 
ograniczenia dostępu do księgo-
zbioru jest remont placówki.

Ci, którzy nie zdążyli oddać 
wypożyczonych książek do 7 
sierpnia, proszeni są o zatrzyma-
nie ich do ukończenia remontu. 
Jak zapewniają bibliotekarze, kary 
za nieoddane zbiory nie będą na-
liczane. rn ●

nie będzie karania

filia w remoncie

bilety do wygrania w konkursach.

SzanTy w pandemii
rock promuje segregację odpadów.

Segregacja w ryTmie rocka

Jedno ze zdjęć, które pojawiło się w Sieci w ramach akcji.
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Tomasz „Lipa” Lipnicki będzie finałową gwiazdą festiwalu Srogie Granie 2020.

PrOgram imPreZy:

● 14 sierpnia start 20.00
TainT, Slepí Křováci, 
Transgresja
● 15 sierpnia start 19.00
Tabula rasa, Tomasz „Lipa” 
Lipnicki solo akustycznie
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kariera/eDukacja:

auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603 578 739

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

uSŁugi:
Elektryk. Tel. 504 877 825

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

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

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, ma-
lowanie, sufity podwieszane, panele 
itp.690463652.
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 MALOWA-
NIE GŁADZIE REMONTY 668651688

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

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

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566

FinanSe:

praca:
Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095 
Szukam do pomocy w ogrodzie 662 490 
955

Poszukiwany pracownik gospodarczy / 
grabarz, do lat 55 oraz z prawem jazdy 
kat.B, miejsce pracy Tychy tel: 667 025 
080

Poszukujemy osoby mającej dużo wolne-
go czasu do opieki nad chorym, starszym 
mężczyzną, zamieszkałym w Tychach przy 
ul. Fitelberga. Zakres i warunki do uzgod-
nienia Telefon 601 697 825

nieruchoMości:

KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Pry-
watnie, bez pośredników. Może być 
do remontu, pospadkowe, zadłużone 
itp. Tel: 514 37 39 58 

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737 938 416

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

SPRZEDAM
Pilnie Sprzedam dom przy 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
Do wynajęcia pokój umeblowany, kuchnia 
609 192 905
Wynajmę mieszkanie 58m2 II piętro oś. N 
tel.: 666 865 777
Garaż do wynajęcia . Tychy ul. Begonii . 
Tel. 601 466 766
Wynajmę pokój jednoosobowy 665 272 
715

Udostępnię - Podnajmę miejsce magazy-
nowo warsztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 
8/8/5 tel. 691 577 335

Tychy os. Balbina - lokal użytkowy 33 m2, 
parter, duża witryna. Czynsz najmu 1450 
zł. Netto + media + kaucja.  BN VOTUM: 
501 503 735.
Tychy ul. Budowlanych -  lokal użytkowy 
9 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 700 
zł.  + media + kaucja.  BN VOTUM: 501 
503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ Szpital Miejski, ul. Cicha 27

æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10
æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

– ul. Katowicka 9

æ  Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3
æ  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy, ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,  

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

ul. Jedności 51
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

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

oraz:
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46
æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. Baczyńskiego 2
æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 

Warszawy 26
æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49
æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10
æ PKM, ul. Towarowa 1
æ  „Atrium”, Rynek 2
æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

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

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

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

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

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

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

æ Hospicjum im.  św. Kaliksta
æ  Sklep rybny ul. Mikołowska
æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52
æ  Sklep Spożywczy ul. Harcerska 9
æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21
æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości
æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43
æ  Hotel Arena

bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5

reklama
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Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję 
dobre 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
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. 129 
m2, 325.000zł, super alternatywa dla 
mieszkania, tel. 886 309-197, 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 
wynajęcia 728-713-101 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-
100
Tychy, gotowiec inwestycyjny, ROI 9,50 % 
cena 289.700 zł, zadzwoń po szczegóły 
519-595-674 www.aston.com.pl
Tychy, os. D, 2 pokoje, 37 m2, 4 piętro, ni-
ski blok, 169.000 zł, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
Tychy, os. A, ul. Arkadowa, 45 m2, 2 po-
koje, 3/3 piętro, w pełni wyposażone, 
cena: 220.000 zł www.ASTON.com.pl 
519-595-671
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, 419.000 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 mieszkanie Tychy, ul. 
Batorego, 2 pokoje, umeblowane, czynsz 
1450 zł/mc, 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
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, 60.000 zł, 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, wy-
dane pozwolenie na budowę dwóch do-
mów 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
Super oferta! Studzienice koło Piasku, 
dom parterowy do wejścia, cena 580 000 
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

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/indomo-
tychy
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 Szcze-
panek Rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel: 664-172-013 DOSTĘPNE BONY 
UPOMINKOWE Elastyczne Oferty Ce-
nowe! 

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

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

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

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

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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Światło lasera nie niszczy błon 
komórek tłuszczowych, a jedy-
nie w wyraźny i kontrolowany 
sposób wpływa na ich objętość. 
Przypomina to proces wysuszania 
dojrzałych winogron, tak by stały 
się rodzynkami.

– Laser działa jedynie na ko-
mórki tłuszczowe, nie uszkadza 
okolicznych tkanek czy naczyń 
krwionośnych. Co równie istot-

ne, sposób generowania wiązki 
promieni laserowych zapobiega 
nadmiernemu rozluźnieniu skóry 
i nie stwarza zagrożenia powsta-
nia nierówności – zapewnia Iza-
bela Tajstra z gabinetu Villa Uro-
dy w Tychach.

dlaczego lipo laser
Urządzenie działa na komórki 
tłuszczowe znajdujące się pod po-

wierzchnią skóry. Redukcja ich 
jest procesem trudnym i nieko-
niecznie przynoszącym zadowa-
lające efekty nawet przy pomo-
cy diety lub ćwiczeń fizycznych, 

które zazwyczaj pozyskują ener-
gię z głębiej położonych komórek 
tłuszczowych. A zatem osoby re-
gularnie ćwiczące, a mające prob-
lem z redukcją tłuszczyku płycej 
położonego, mogą śmiało zdecy-
dować się na ten zabieg.

– Ponadto zabieg wysmukla syl-
wetkę i przynosi efekt zregenerowa-
nej, odmłodzonej skóry. Zaletą jest 
także to, że zabieg lipo laserem jest 
łatwy, lekki, przyjemny, bezproble-
mowy a przy tym bezbolesny i sku-
teczny. Zabieg jest dedykowany 
praktycznie dla każdego – zachę-
ca ekspertka z Villi Urody.

jak wygląda zabieg?
Na wybraną partię ciała przykła-
dane są cztery głowice emitują-
ce wiązki laserowe i powodujące 
rozpad triglicerydów. Zabieg jest 
całkowicie bezbolesny i niein-
wazyjny, dający jedynie uczucie 
delikatnego ciepła. W zależno-
ści od wielkości obszaru pod-
dawanego zabiegowi, może on 
trwać 10-40 minut. Do zabiegu 
kwalifikują się nie tylko miej-

sca powszechnie znane z odkła-
dania się w nich tłuszczu, czyli 
uda, brzuch, pośladki czy boki, 
ale także ramiona, łydki i pod-
bródek.

jak często?
Aby uzyskać pożądany efekt, war-
to przyjąć zabiegi w serii, dwa razy 
w tygodniu. W trakcie kuracji nale-
ży zastosować lekkostrawną dietę, 
pić dużo płynów i wdrożyć wysiłek 
fizyczny, który może pogłębić po-
żądane efekty nawet o 150%, ale też 
eliminuje efekt jo-jo i przeciwdziała 
ewentualnym zatorom limfatycz-
nym. Chociaż zabieg jest skuteczny 
sam w sobie, to osoby borykające 
się ze złożonym problemem celluli-
tu czy nadmiarem tkanki tłuszczo-
wej mogą połączyć go z zabiegami 
drenującymi i ujędrniającymi.

przeciwskazania
• ciąża i karmienie piersią,
• metalowe lub silikonowe im-
planty w okolicy poddawanej 
zabiegowi,
• rozrusznik serca,
• problemy dermatologiczne,
• choroba nowotworowa.
aS ●

Światłem w tłuszcz
nowoczeSna technologia W SŁużbIe DLa cIebIe.

reklama

reklama

reklama

lipo laSer, zwany też ziMnyM laSereM, jeSt 
urząDzenieM, które eMituje światŁo o DŁugości 
650nM. wiązka świetlna poprzez poSzczególne 
warStwy Skóry kieruje Się Do koMórek 
tŁuSzczowych, w których poD jej wpŁyweM 
DochoDzi Do reakcji cheMicznej Mającej 
na celu rozbicie trigliceryDów na wolne 
kwaSy tŁuSzczowe i glicerol. przekazywane 
Są one Do ukŁaDu liMFatycznego, a naStępnie 
wyDalane z organizMu. proceS ten uŁatwiony 
jeSt poprzez DoDatkowe gŁowice uMieSzczone 
w okolicy węzŁów chŁonnych znajDujących 
Się najbliżej obSzaru poDDawanego 
zabiegowi, StyMulujące ukŁaD liMFatyczny.
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Sprzedaż szkieł progresywnych 
z roku na rok się zwiększa i prze-
konuje do siebie coraz większą 
ilość osób wymagających korekcji 
wzroku. Dzięki nim nie są potrzeb-
ne dwie pary osobnych okularów, 
lecz jedna para która – dzięki za-
stosowaniu szkieł progresywnych 
– zapewni doskonałe widzenie 
zarówno do patrzenia w dal, jak 
i czytania i patrzenia w bliży.

Na początku, gdy już decyduje-
my się na ich noszenie, lekarz lub 
sprzedawca w salonie optycznym 
często informuje, że do szkieł 
progresywnych trzeba się przy-
zwyczaić, co zajmuje od 2 do kil-
kunastu dni. Osoby które dopiero 
rozpoczynają przygodę z „pro-
gresami” często miewają symp-
tomy takie jak „wirujący obraz”, 
co może zniechęcić do ich nosze-
nia. Osoby, które nie potrafią się 
przestawić na ten typ szkieł boją 
się, że nie będą w stanie przyzwy-
czaić do nich swojego wzroku. 
Dlatego produkujemy szkła pro-
gresywne tzw. „próbne”, które ja-
kością nie odbiegają od popular-
nych szkieł dostępnych na rynku, 
są one jedynie pozbawione do-
datkowych powłok jak ochrona 
przed światłem niebieskim ekra-
nu monitora. – Cena naszych 
szkieł progresywnych próbnych 
znacząco różni się od standardo-
wych cen za szkła progresywne. 
W naszym salonie przy wyborze 
oprawy, szkła progresywne prób-

ne można kupić za jedyne 50 zł 
– zachęcają specjaliści z gabine-
tu Art Optyk.

Grubość szkła próbnego posia-
da indeks grubości 1.58 co spra-
wia, że jest ono cieńsze oraz lżej-
sze od standardowych szkieł, 
do których często dopłacamy 
większe kwoty.

– Dlatego z przyjemnością ofe-
rujemy Państwo nasze rozwią-
zanie, które jest konkurencyjne 
w skali naszego kraju, gdyż jako 
jedyni w Polsce mamy możliwość 

produkowania tego typu szkieł – 
dodają pracownicy Art. Optyk. – 
Okulary z takimi szkłami można 
również zamówić poprzez nasz 
sklep internetowy www.okula-
ry.art z dostawą do domu, moż-
liwością przymierzenia opraw 
wykorzystując aparat w swoim 
telefonie lub komputerze, z wy-
borem odpowiednich dla siebie 
szkieł korekcyjnych po wpisaniu 
zalecanych mocy korekcji, któ-
re zostały przepisane w recepcie 
okularowej. aS ●

Hydrabrazja to rewolucyjny, wie-
loetapowy zabieg, który można 
stosować o każdej porze roku. Nie 
wymaga rekonwalescencji i jest 
zupełnie bezpieczny. 

Należy do rodzaju mikropeelin-
gów. Jest delikatniejszy niż mikro-
dermabrazja jednak złuszcza skó-
rę bez użycia materiałów ściernych 
i łączy to z ciśnieniową aplikacją se-
rum. – Efekty widoczne są natych-
miast. Już po pierwszym zabiegu 
skóra jest oczyszczona, gładka i od-
świeżona – mówi Joanna Pilszek, 
kosmetolog w gabinecie Unique.

Zabieg składa się z 6 etapów:
– oczyszczania wodorowego – za po-
mocą specjalnej głowicy i wody na-

stępuje oczyszczenie naskórka i neu-
tralizacja wolnych rodników; 
– peeling kawitacyjny – delikatnie 
usuwa martwe komórki naskórka 
i oczyszcza pory za pomocą ultra-
dźwięków;
– infuzja tlenowa – za pomocą tle-
nu pod ciśnieniem wprowadzone 
zostają substancje aktywne;
– ultradźwięki – „wtłaczają” te 
substancje aktywne w głębsze 
warstwy skory;
– fala radiowa RF – podgrzewa 
włókna kolagenowe – co prowa-
dzi do ich obkurczenia i uzyskuje-
my efekt napięcia – liftingu; 
– głowica COLD – chłodzący ma-
saż głowicą ukoi skórę. 

– Zabieg hydrabrazji polecany 
jest szczególnie osobom, których 
naskórek ma problemy z samo-
dzielnym złuszczaniem dla uzy-
skania świeżego wyglądu skóry. 
Sprawia, że skóra staje się nie tyl-
ko młodo wyglądająca, ale tak-
że prawidłowo nawilżona, gładka 
i poprawia się jej koloryt – za-
pewnia Joanna Pilszek z gabine-
tu Unique.

Przeciwwskazaniami do jego 
stosowania są: stany zapalne 
skóry, świeże rany na skórze, na-
czyniaki, znamiona, bliznowce, 
nowotwór skóry, zabiegi chirur-
giczne znajdujące się w obrębie 
twarzy. aS ●

reklama

reklama

Skóra oczyszczona, gładka i odświeżona.

zaleTy Hydrabrazji

Dla osób wymagających korekty wzroku

Szkła progreSywne na próbę

Po dwóch miesiącach przerwy, 
spowodowanej remontem bocz-
nego boiska przy ulicy Edukacji, 
wznowiono rozgrywki Amator-
skiej Ligi Piłki Nożnej. Na nowej 
sztucznej murawie rozegrano trzy 
spotkania, czwarty mecz nie do-
szedł do skutku.

W pierwszych meczach 
po wznowieniu rozgrywek 
Hard Plast przegrał z Olimpią 
1:4, Pampeluna uległa Zorzy 
1:14, a Brygada RR wygrała z All 
Black’s & Red`s 7:2, lecz wynik 
tego spotkania został zweryfi-
kowany na walkower dla AB&R 
ze względu na udział nieupraw-
nionego zawodnika w drużynie 
Brygady.

Niestety, nie doszło do cie-
kawie zapowiadającej się kon-
frontacji Bailando z liderującym 
w tabeli Fenomenem. Z powodu 
problemów kadrowych Bailando 
oddało mecz walkowerem.

1. Fenomen Ledger 10 27 63-21
2. brygada rr 10 19 34-10
3. Zorza Tachospeed 11 19 57-32
4. all black`s & red`s 11 18 59-42
5. bailando 11 16 38-34
6. Hard Plast 10 12 30-42
7. olimpia 02 10 7 22-68
8. Pampeluna 06 9 3 20-74

W miniony weekend rozegrano 
trzy zaległe mecze: Hard Plast – 

Pampeluna 06, Fenomen Ledger 
– Olimpia 02, Pampeluna 06 – 
Brygada RR, a ich wyniki podamy 
za tydzień. Ostatnie dwie kolejki 
sezonu 2019/2020 zaplanowane 
są na 15-16.08 oraz 22.08.

Liderem klasyfikacji strzelców 
jest Paweł Wala z ABR – 22 gole, 
przed Bartłomiejem Gorolem 
z Fenomena – 17. lS ●

liga wróciła na boisko przy ul. edukacji.

amaTorzy wznowili 
rozgrywki

Brygada RR (białe koszulki) wygrała z All Black`s & 
Red`s, ale... musiała oddać punkty rywalom.
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PrZejąć DWóch 
ZaWODNikóW 
OD NajWięksZegO 
kONkureNta, tO ZaWsZe 
musi Być PrZyjemNe 
ucZucie. a jeśli 
Na DODatek mOWa 
O gWiaZDach ZesPOłu… 
histOria traNsFeróW 
seBastiaNa gONery 
i aDriaNa ParZysZka 
Z uNii OśWięcim 
DO gks tychy rOZPaliła 
W 2004 rOku hOkejOWe 
śrODOWiskO.

Na początku XXI wieku roz-
gorzała na dobre rywalizacja 
pomiędzy bezkonkurencyjną 
dotąd w lidze unią a rosną-
cym w siłę GKS-em Tychy. 
unia wciąż była górą, a w jej 
szeregach od wielu lat błysz-
czeli dwaj reprezentanci Pol-
ski, wychowankowie Naprzo-
du janów – obrońca Gonera 
i napastnik Parzyszek. Tyska 
drużyna nieraz boleśnie prze-
konywała się o klasie tego 
duetu.

W GKS doskonale zdawa-
no sobie sprawę, że transfery 
tych zawodników wybitnie 
wzmocniłyby go przed kolej-
ną batalią o wymarzone zło-
to i jednocześnie osłabiłyby 
morale konkurenta. Dyrektor 
tyskiego klubu Karol Pawlik 
wysondował, że obaj gracze 
chętnie zmieniliby barwy 
na tyskie.

obaj hokeiści rozpoczęli 
latem 2004 roku nieoficjal-
ne treningi z ekipą GKS, ale 
do transferu była jeszcze 
daleka droga. Klub z oświę-
cimia zażądał rekompensaty 
200–250 tys. złotych za każ-
dego zawodnika, tyszanie 
zamierzali zapłacić najwyżej 
50–60 tysięcy. W sprawę za-
angażował się Polski Związek 
Hokeja na Lodzie. Spotkanie 

szefów obu klubów: andrzeja 
Skowrońskiego (GKS) i Kazi-
mierza Woźnickiego (unia), 
którzy byli również członkami 
zarządu związku, nie przynio-
sło rezultatu. rozpoczęły się 
ligowe rozgrywki, a Gonera 
i Parzyszek zamiast grać, wciąż 
siedzieli na trybunach.

Prezes PZHL Zenon Haj-
duga w końcu doprowadził 
do porozumienia, bo nasze-
go hokeja nie było stać na tak 
długą przerwę w grze podsta-
wowych graczy reprezentacji. 
Mediom udało się nieoficjalnie 
dowiedzieć, że unia ostatecz-
nie otrzymała 185 tysięcy zło-
tych za obu hokeistów.

Gonera i Parzyszek zade-
biutowali w tyskich barwach 

w połowie października 2004 
roku występem przeciwko 
cracovii. Tak jak tego od nich 
oczekiwano, szybko stali się fi-
larami drużyny i jeszcze w tym 
samym sezonie przyczynili 
się do zdobycia pierwszego 
w historii mistrzostwa Polski 
dla GKS-u.

Gonera występował w ty-
skich barwach do 2011, a Pa-
rzyszek do 2015 roku. obaj 
do końca swoich karier musieli 
pogodzić się z tym, że pod-
czas meczów w oświęcimiu, 
każdy ich kontakt z krążkiem 
był przez miejscowych kibi-
ców kwitowany gwizdami 
i obelgami.
piotr zawaDzki, 
tySka galeria Sportu ●
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Adrian Parzyszek (z lewej) i Sebastian Gonera latem 2004 roku.
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Piłkarze ligi okręgowej mają już 
za sobą trzecią kolejkę sezonu 
2020/2021, choć dla OKS Zet 
Tychy była to dopiero pierwsza 
próba walki o punkty. I to pró-
ba nieudana, bo „Zetka” dotkli-
wie uległa na wyjeździe rezer-
wom Rekordu Bielsko-Biała 2:6. 
Natomiast po zwycięstwie i re-
misie w poprzednich meczach, 
Ogrodnik Cielmice zanotował 
trzecie rozstrzygnięcie – zremi-
sował u siebie z Piastem Bieruń 
Nowy 1:1.

W najbliższej kolejce „okrę-
gówki” OKS Zet zagra u siebie 
z innym bielskim klubem BKS 
Stal, a Ogrodnik pojedzie do Pi-
sarzowic na mecz z tamtejszym 
Pionierem. Oba spotkania roz-

poczną się w sobotę, 15 sierpnia 
o godz. 17.

W miniony weekend rozpoczę-
ła się rywalizacja w klasach A i B. 
Z naszych reprezentantów w tej 
wyższej lidze grał tylko JUWe 
Jaroszowice, bo Siódemka Tychy 
pauzowała. JUWe rozpoczął nato-
miast sezon udanie, bo od zwy-
cięstwa na boisku Unii Bieruń 1:0, 
a gola ustalającego wynik zdobył 
w I połowie Jakubczyk.

W drugiej kolejce JUWe zagra 
u siebie z rezerwami Iskry Pszczy-
na (15.08 godz. 17), zaś Siódemka 
zainauguruje rozgrywki wyjazdem 
do Woszczyc (16.08. godz. 17).

Inauguracja w tyskiej klasie B 
stała pod znakiem debiutu nowej 
drużyny – Tysovii, która rozpo-

częła w miarę udanie, bo od re-
misu 2:2 z Nadwiślanem Góra. 
Istny pogrom natomiast zafun-
dowała drużynie z Gardawic Czu-
łowianka Tychy. Po trzech golach 
Dobrosia czułowianie prowadzi-
li do przerwy 3:0, a po zmianie 
stron dołożyli jeszcze pięć goli 
(czwarty raz trafił Dobroś, dwa 
gole zdobył Wróbel, a po jednym 
Kornobis i Łusewicz). Gości stać 
było jedynie na honorowe trafie-
nie i mecz zakończył się zwycię-
stwem Czułowianki 8:1.

W najbliższy weekend Czuło-
wianka spróbuje potwierdzić dys-
pozycję na boisku GTS II Bojszo-
wy (16.08 godz. 17), zaś Tysovia 
pojedzie na mecz do Gardawic 
(16.08 godz. 11). ww ●

Za nami pierwsza runda piłkar-
skiego Pucharu Polski na szczeblu 
Podokręgu Tychy. Z sześciu tyskich 
drużyn, awans do następnej rundy 
uzyskały tylko dwa zespoły.

Jako pierwsi w II rundzie za-
meldowali się piłkarze OKS Zet 
Tychy, który już 1 sierpnia w bra-
tobójczym boju pokonał Czuło-
wiankę. Po 90 minutach spotka-

nia wynik brzmiał 2:2, a o awansie 
„Zetki” zadecydowały rzuty kar-
ne.

Drugim zespołem, który w pu-
charowym starciu okazał się lepszy 
od rywala, była rezerwa GKS Ty-
chy. W środowe (5.08) popołudnie 
podopieczni trenera Jarosława Za-
dylaka pokonali w Paprocanach 
pszczyńską Iskrę 3:1 (1:0), rewan-
żując się tym samym za ligową po-
rażkę na inaugurację sezonu. Gole 
dla trójkolorowych rezerw zdobyli 
w tym spotkaniu: Aleksander Bie-
gański, Mariusz Bojarski (z karne-
go) i Natan Dzięgielewski.

Choć piłkarze JUWe Jaroszo-
wice zaaplikowali świeżo upieczo-
nemu trzecioligowcowi z Goczał-
kowic aż cztery gole, to jednak 
drużyny trenera Dawida Frącko-
wiaka nie zobaczymy w II run-
dzie PP. Rywale odpowiedzieli bo-
wiem… dziewięcioma trafieniami 
i mecz na boisku JUWe zakończył 
się hokejowym wynikiem 9:4 dla 
LKS Goczałkowice.

Na pierwszej rundzie zakoń-
czyły pucharową przygodę tak-

że drużyny Siódemki Tychy 
(po porażce z Wisłą Wielką 1:2) 
oraz Ogrodnika Cielmice, któ-
ry z niżej notowaną Unią Bieruń 
tylko zremisował 1:1, a w serii 
rzutów karnych przegrał 2:4.
ww ●

Dopiero 
co zakończyliśMy 
poprzeDni Sezon 
piŁkarSki, a już 
wracaMy na StaDiony, 
by rozpocząć 
rywalizację w nowej 
kaMpanii 2020/2021.

Piłkarze GKS Tychy zakończy-
li krótkie urlopy i w poniedzia-
łek, 10 sierpnia pojawili się przy 
Edukacji 7. Przed nimi kilka dni 
zajęć i pierwsza gra „o coś”. Już 
w najbliższą sobotę, 15.08 o godz. 
19 w ramach piłkarskiego Pu-
charu Polski podopieczni trene-
ra Artura Derbina podejmować 
będą na własnym stadionie Wi-
słę Płock. – Rywal to atrakcyjny, 
bo ekstraklasowy – mówi szko-
leniowiec GKS. – Będziemy się 
chcieli do tego meczu optymalnie 
przygotować, choć mamy raptem 
kilka dni na zdiagnozowanie ze-
społu i przeprowadzenie kilku 
treningów taktycznych.

Po meczu pucharowym jest 
plan, by piłkarze GKS wyjechali 
na tygodniowe zgrupowanie, pod-
czas którego trener Derbin chciał-
by rozegrać ze dwa mecze sparin-
gowe. Na więcej nie będzie już 
czasu, bo rozgrywki I ligi sezonu 
2020/21 ruszają już 29 sierpnia.

Znany jest terminarz rundy 
jesiennej, wiemy więc, że pierw-
szym ligowym rywalem GKS bę-
dzie Stomil Olsztyn, z którym ty-

szanie zmierzą się na własnym 
boisku 29 sierpnia o godz. 19. 
W kolejnych spotkaniach zagra-
ją: z Zagłębiem Sosnowiec (5-6 
września, wyjazd), Sandecją Nowy 
Sącz (12.09 o godz. 19 u siebie), 
GKS Bełchatów (19-20.09, wy-
jazd), Resovią Rzeszów (25.09 
o godz. 19 w Tychach), Arką Gdy-
nia (30.09 na wyjeździe), Koroną 
Kielce (4.10 o godz. 17 u siebie), 
Radomiakiem Radom (10-11.10 
w Puławach), Chrobrym Głogów 
(17.10 o godz. 17 w Tychach), 
GKS Jastrzębie (24-25.10 na wy-
jeździe), Puszczą Niepołomice 
(7.11 o godz. 17 u siebie), Gór-
nikiem Łęczna (14-15.11 – wy-
jazd), Miedzią Legnica (21.11 
o godz. 17 w Tychach), Terma-
liką (28-29.11 w Niecieczy), Wi-
dzewem Łódź (2 grudnia o godz. 
19 u siebie), Odrą Opole (6.12 
o godz. 17 w Tychach), by za-
kończyć rundę meczem z ŁKS-
em (12-13.12 w Łodzi).

Kadra GKS wzmocniła się 
w minionym tygodniu o kolej-
nych dwóch nowych graczy. Kon-
trakty z tyskim klubem podpisali 
bowiem do niedawna pomocnik 
chojniczanki Oskar Paprzycki 
oraz napastnik Damian Nowak, 
strzelający ostatnio gole dla Ra-
domiaka Radom. Nowy dwuletni 
kontrakt podpisał też jeden z naj-
lepszych zawodników ubiegłego 
sezonu, Sebastian Steblecki.
ww ●

pewnie MaŁo kto Się 
SpoDziewaŁ, że Drużyna, 
która w poprzeDniM 
Sezonie walczyŁa 
o awanS Do iii ligi, 
po trzech kolejkach 
nowych rozgrywek 
bęDzie czerwoną 
latarnią Swojej grupy. 
ale takie Są Fakty, które 
zaczynają niepokoić…

Jeszcze mecz w Książenicach 
na dobre się nie rozpoczął, 
a gospodarze już prowadzili 1:0 
za sprawą Byśca. Ten sam za-
wodnik po dwóch kwadransach 
gry ponownie wpisał się na listę 
strzelców, kończąc celną główką 
dośrodkowanie z rzutu rożnego. 
W tym momencie podopieczni 
trenera Jarosława Zadylaka musieli 
już radzić sobie w dziesiątkę, gdyż 
na boisku nie było już Kozlenki, 
wyrzuconego za dwie żółte kart-
ki, które obejrzał niemal jedna 

po drugiej. Przewaga jednego za-
wodnika szybko przyniosła efekt 
bramkowy. Jeszcze przed prze-
rwą Kołeczko podwyższył na 3:0 
i praktycznie pozbawił tyszan na-
dziei na korzystny rezultat.

Trener Jarosław Zadylak nie 
krył niezadowolenia z postawy 
swoich piłkarzy. – Zespół wzmoc-
niony zawodnikami pierwszej 
drużyny nie może sobie pozwo-
lić na tak słabą grę. Wyglądało 
to dramatycznie!

Niewiele lepiej wyglądało 
to po przerwie. Mając wysokie 
prowadzenie, gospodarze ogra-
niczyli się do gry w głębokiej de-
fensywie i taktyka ta okazała się 
skuteczna. Co prawda w 62 min. 
obrońcy i bramkarz Unii dali się 
zaskoczyć Kasprzykowi, który po-
danie K. Piątka zamienił na hono-
rowego gola, ale na więcej już ty-
skim rezerwom nie pozwolili.

Bez zdobytego w nowym sezo-
nie punktu GKS II Tychy zajmu-

je ostatnie miejsce w tabeli IV ligi 
i czas już chyba najwyższy, by za-
cząć ligowe punkty gromadzić. 
Najbliższa szansa na przełamanie 
niemocy już w najbliższą sobotę, 
15 sierpnia, kiedy to tyszanie po-
dejmować będą na boisku w Pa-
procanach Odrę Centrum Wodzi-
sław Śląski. Początek spotkania 
o godz. 11.
l k s  u N i a k s i ą ż e N i c e 
– gks ii tychy 3:1 (3:0). 
Gole: Bysiec (6’, 29’), Kołecz-
ko (39’) oraz Kasprzyk (62’). 
gks ii tychy: Dana – Rabiej, 
Bielusiak (55’ Rutkowski), Kop-
czyk, Kozlenko, K. Piątek, Misz-
tal, Krężelok (46’ Blach), Staniu-
cha (46’ Paluch), J. Piątek (76’ 
Dzięgielewski), Kasprzyk. Czer-
wona kartka: Kozlenko (za dwie 
żółte).

W pozostałych meczach 3. ko-
lejki: Kuźnia – MRKS Czechowi-
ce-Dziedzice 0:3, Iskra – Czaniec 
1:4, Odra Centrum – Odra Wo-

dzisław 0:6, Radziechowy – Bełk 
1:1, Unia Turza – Rozwój 3:2, 
Przyszowice – Jasienica 1:3, Lan-
dek – Podbeskidzie II 0:1, Łęka-
wica pauzowała.
wojciech wieczorek ●

iV liga
1. Książenice 3 9 5:1
2. Podbeskidzie II 3 7 6:2
3. jasienica 3 7 7:4
4. Wodzisław 3 6 8:2
5. unia Turza 3 5 5:4
6. czaniec 2 4 7:4
7. czechowice 2 4 4:1
8. bełk 3 4 4:4
9. odra centrum 3 3 5:10
10. Łękawica 2 3 3:2
11. Iskra 2 3 3:5
12. Przyszowice 3 3 3:7
13. rozwój 3 3 3:7
14. Landek 3 1 1:3
15. Kuźnia 2 1 3:6
16. radziechowy 3 1 3:9
17. gks ii tychy 3 0 2:7

W minioną niedzielę, 9 sierp-
nia na terenie Ośrodka Wypo-
czynkowego Paprocany odbył 
się 18. Tyski Triathlon, organi-
zowany przez MOSiR oraz Sto-
warzyszenie Promocji Lekkiej 
Atletyki. 50 uczestników (w tym 
21 tyszan) miało do przepły-
nięcia 0,5 km, następnie 25 
kilometrów jazdy na rowerze 
i na koniec bieg na dystansie 
5 km.

Najszybciej trasę triathlonu 
pokonał Tomasz Sufranowicz 
z Dąbrowy Górniczej, który uzy-
skał czas 1:12:31. Za jego pleca-
mi przybiegł siemianowiczanin 
Michał Lisieński (1:14:21), a ko-
lejne dwa miejsca zajęli tyszanie: 
Michał Śmigielski (1:16:02) i San-
dro Surwiło (1:17:35).

Najlepsza kobietą okazała się 
Zuzanna Jarlaczyńska z Tychów 
(1:26:25), przed Michaliną Tre-

fon z Rogoźnika (1:29:16). Trze-
cie miejsce zajęła mysłowiczanka 
Joanna Janicka-Jawor (1:29:35), 
a czwarta była Hanna Jarlaczyń-
ska z Tychów (1:34:55).

Imprezą towarzyszącą impre-
zie był Bieg pod Górkę dla dzieci 
na dystansie 110 m z przeszko-
dami (dzieci biegły pod płot-
kami). Wystartowało w nim 
48 najmłodszych w wieku od 4 
do 10 lat. ww ●

w niższych ligach: rozpoczęły sezon zespoły klasy a i b.

debiuT na remiS

50 uczestników rywalizowało w 18. edycji Tyskiego Triathlonu.

Tylko dla najmocniejSzycH

stomil na 
początek
w Sobotę puchar Z WISŁą PŁocK, a PoTeM już LIGa.

trzecia porażka rezerw
po DotychczaS rozegranych Meczach GKS II TycHy uLoKoWaŁ SIę Na oSTaTNIM MIejScu W IV LIDZe.

tylko „zetka” i gkS ii awansowały dalej w piłkarskim Pucharze Polski.

Hokejowy wynik juwe

Tyskim rezerwom (w białych strojach) udał się rewanż za porażkę w lidze.
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lew 23.Vii-22.Viii
Gwiazdy pomogą ci uporać się ze starym 
problemem. Możesz zacząć wszystko od nowa. 
ostrożnie z finansami.

panna 23.Viii-22.iX
Dobry moment na wyciszenie i relaks. W oko-
licach weekendu spodziewaj się miłej niespo-
dzianki.

waga 23.iX-23.X
Zacznij inaczej patrzeć na świat. Nie wszyscy 
ludzie chcą ci zaszkodzić. uwierz w siebie, to nie 
boli.

Skorpion 24.X-21.Xi
Zapowiada się spokojny, niczym nie zmącony 
tydzień. Możesz zaplanować wyjazd w góry lub 
wypad nad jezioro.

Strzelec 22.Xi-21.Xii
Zadbaj o siebie, poszukaj emocjonalnego 
wsparcia. Możesz mieć spadek nastroju 
spowodowany niskim poczuciem wartości.

koziorożec 22.Xii-19.i
Pieniądze na horyzoncie! Podpisuj umowy, 
podejmuj decyzje, teraz wszystko ci sprzyja.  
Łap szczęście, póki jest w zasięgu ręki

woDnik 20.i-18.ii
uważaj na to, co mówisz o innych. Szczerość nie 
zawsze popłaca. czasem lepiej trzymać język 
za zębami.

ryby 19.ii-20.iii
Nie udawaj, że ze wszystkim sobie radzisz. 
Poproś bliskich o pomoc. W sobotę spodziewaj 
się gościa.

baran 21.iii-20.iV
Pora podjąć decyzję, która nie pozwala ci pójść 
do przodu. Teraz jest idealny moment. uważaj 
w pracy na Strzelca.

byk 21.iV-21.V
W pracy urwanie głowy, szef da ci popalić. 
Przygotuj się psychicznie na duże wyzwania i nie 
daj się wykorzystywać.

bliŹnięta 22.V-20.Vi
Problemy rodzinne nie pozwolą ci racjonalnie 
działać i myśleć. Daj sobie czas na podejmowanie 
decyzji.

rak 21.Vi-22.Vii
Wszystko wskazuje na to, że najbliższy tydzień 
będzie wyjątkowy. To czas dla ciebie. 
 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 663:  
Wakacje Na Półmetku.

co oD razu rzuca 
naM Się w oczy gDy 
patrzyMy na obraz 
„zieMia” FerDynanDa 
ruSzczyca? 
gigantyczne, pierzaSte 
chMury SkŁębione 
na lazurowyM 
niebie. zajMują one 
nieMal trzy czwarte 
przeStrzeni obrazu 
i zupeŁnie Detronizują 
tytuŁową zieMię. 
a zieMia to bura, 
w kolorze bŁota, zbita 
w ciężkie gruDy. w tyM 
nieMalże koSMicznyM 
zDerzeniu Dwóch 
żywioŁów – powietrza 
i zieMi – naSzej 
uwaDze uMyka chŁop. 
a przecież on tu jeSt. 
i nawet coś robi.

jak duża jest „ziemia”?
O tym, że nic nie zastąpi kontak-
tu z żywym obrazem, pisałam już 
niejednokrotnie, ale powtórzę: 
żadne słowa, żadne reprodukcje 
(nawet te gigapikselowe), nie od-
dadzą w pełni emocji, jakie ofe-
ruje nam powieszone na ścianie 
oryginalnie płótno. Przy czym 
nie chodzi tylko o samą techni-
kę wykonania. Owszem, ważny 
jest sposób prowadzenia farby, 
to w jaki sposób światło układa 
się na jej fakturze, albo dobór ko-
lorów. I tu doskonałym przykła-
dem mogą być obrazy Vincenta 
van Gogha. W sieci co rusz moż-

na natknąć się na podretuszowa-
ne zdjęcia „Słoneczników” czy 
„Gwieździstej nocy”. Ten sam 
obraz ma tyle wersji kolory-
stycznych, że tak naprawdę nie 
wiadomo, jakich barw użył ar-
tysta. Czasami idąc do muze-
um możemy się mocno zdziwić, 

bo to co miało być bure, będzie 
błyszczeć i na odwrót. Zaskoczyć 
nas może też rozmiar. Reproduk-
cję „Płonącej żyrafy” Salvadora 
Dali po raz pierwszy zobaczyłam 
w szkolnym podręczniku i wyda-
wało mi się, że jest to duże płót-
no. Wszak tyle się tam dzieje! 

W rzeczywistości to mały obra-
zeczek – coś jak zeszyt. A jak 
duża jest „Ziemia” Ferdynanda 
Ruszczyca?

do parteru
Oj, to nie jest drobinka. Prze-
szło półtora metra na bli-

sko dwa i pół. Gdy dodamy 
do tego ramę, to szybko okaże 
się, że wielu z nas miałoby prob-
lem, by to cudo powiesić u sie-
bie w domu. Zabrakłoby ściany. 
I właśnie ta skala może być za-
skakująca przy pierwszym kon-
takcie z obrazem. Poprzez roz-
miar artysta niejako wciągnął 
nas do swojego świata. Czujemy 
się niemal jego częścią. Ta ilu-
zja nie byłaby do zrealizowania 
na mniejszym płótnie. W do-
datku Ruszczyc sprowadził nas 
do parteru, bo zastosował żabią 
perspektywę. Zatem, gdybyśmy 
w rzeczywistości mieli zobaczyć 
właśnie taki widok – rozpięte 
na niebie chmury, które zajmu-
ją znaczną część kadru i grudy 
ziemi widziane z bliska – musie-
libyśmy albo kucać, albo leżeć, 
lub też w najgorszym wypadku 
pełzać. Bo kto wie? Może przy-
padła nam rola robaka, żuczka 
gnojarza? W tym spektakular-
nym zderzeniu dwóch żywio-
łów – powietrza i ziemi – łatwo 
stracić z oczu głównego boha-

tera sceny. Chłopa. Tylko co on 
tam robi?

pytanie za 40 000 zł.
Co robi chłop na obrazie pt. 
„Ziemia” Ferdynanda Rusz-
czyca z 1898 roku? — takie 
pytanie padło w 105. odcinku 
teleturnieju „Milionerzy”. Wy-
ceniono je na gwarantowane 
40 tysięcy złotych. Do wybory 
były cztery warianty: A) orze, 
B) bije konia, C) zbiera stonkę, 
D) iryguje pole. I choć zawod-
niczka długo się zastanawiała, 
a nawet skorzystała z podpo-
wiedzi publiczności, to jednak 
udało się i prawidłowa odpo-
wiedź padła. Na obrazie widać 
chłopa orzącego pole, który 
popędza dwa bawoły ciągnące 
pług. To czas pracy, ale już nie-
bawem ziemia da plon, z chmur 
spadnie deszcz, a ręce, które 
teraz pracują, niebawem będą 
sięgać do miski po ziemniaki, 
po chleb. Trud się opłaci. Cykl 
zamknie.
agnieSzka kijaS ●

dawno Temu w SzTuce (210)co robi cHłop?

jaki jest tWój uluBiONy OBraZ?

Malarska opowieść o „Ziemi” Ferdynanda ruszczyca powstała na ży-
czenie andrzeja ciołka – malarza z chorzowa. andrzeju, dziękuję 
za tak piękną inspirację. Drodzy czytelnicy! jeżeli wśród dotychcza-
sowych felietonów nie odnaleźliście historii o Waszym ulubionym 
obrazie, pora to zmienić. Napiszcie do mnie na adres: „Twoje Tychy” 
al. Piłsudskiego 12 lub mailem: redakcja@twojetychy.pl i wspólnie 
odkryjmy tajemnice najwspanialszych malarskich płócien. Dziękuję 
za dotychczasowe zgłoszenia, czekam na kolejne!„Ziemia” to najbardziej znany obraz Ruszczyca i jednocześnie jeden z pierwszych – niemal 

debiutancki. Można go oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie.
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