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powstańcze obchody
W Czułowie i Paprocanach uczczono 
101. rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego.

Zwierzętom na ratunek
Strażacy i strażnicy miejscy wielokrotnie 
ratowali potrzebujące pomocy zwierzęta.

wstydu nie było
GKS Tychy odpadł z piłkarskiego 
Pucharu Polski, ale po niezłym meczu.4 8-9 12
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INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA I STEROWANIA RUCHEM MA BYĆ GOTOWY Z KOŃCEM PRZYSZŁEGO ROKU
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Z dowolnym problemem
prawnym.

LUB DOM

40 sKrZYŻoWaŃ 
Do PrZEBUDoWY
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Nowa 
wiceprezydeNt
Od 17 sierpnia br. stanowisko 
Zastępcy Prezydenta Tychów ds. 
Zrównoważonego Rozwoju peł-
ni Hanna Skoczylas – dotychczas 
dyrektor Miejskiego Zarządu Bu-
dynków Mieszkalnych w Tychach. 
Zastąpiła ona wiceprezydent Ane-
tę Moczkowską. STR. 4
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kronika policyjna

◆ TyScy policjanci za-
TRzymali 31-leTnią ko-
bieTę, która zdecydowała się 
na jazdę samochodem mimo, iż 
wcześniej piła alkohol. Wpadła 
dzięki reakcji świadków, któ-
rzy poinformowali dyżurnego 
komendy, że na ul. Harcerskiej 
doszło do kolizji z udziałem nie-
trzeźwego kierującego. Na miej-
scu pojawili się policjanci pre-
wencji oraz Wydziału Ruchu 
Drogowego. Jak się okazało, 
świadkowie zdarzenia ujęli 31-
latkę, która kierowała samocho-
dem mając ponad 1,5 promila 
i uszkodziła trzy pojazdy za-
parkowane na parkingu przy ul. 
Żwakowskiej. Po spowodowaniu 
kolizji próbowała uciec z miejsca 
zdarzenia, jednak dzięki zdecy-
dowanej reakcji świadków oraz 
szybkiej interwencji policji od-
powie przed sądem. Za jazdę pod 
wpływem alkoholu kodeks karny 
przewiduje do 2 lat pozbawienia 
wolności.
◆ 8.08 poinfoRmowano po-
licję o zdaRzeniu z udzia-
łem RoweRzySTy i ToyoTy 
na ul. Borowej (w rejonie Szkoły 
Podstawowej nr 10). Ze zgłosze-
nia wynikało jednak, że nikt nie 

potrzebuje pomocy medycznej. 
Policjanci sporządzili dokumen-
tację i prowadzą dalsze postępo-
wanie w tej sprawie.
◆ do kolejnego zdaRze-
nia z udziałem RoweRzy-
STy doSzło 14.08 ok. godz. 
11. Na oznakowanym przejściu 
dla pieszych przy ul. Harcerskiej 
(w rejonie skrzyżowania z ul. 
Czereśniową) rowerzysta wje-
chał na przejście dla pieszych (bez 
wyznaczonej ścieżki rowerowej) 
i uderzył w przejeżdżający samo-
chód osobowy. Trafił pod opiekę 
ratowników medycznych. Nie do-
znał jednak poważniejszych obra-
żeń. Policjanci uznali rowerzystę 
winnym spowodowania zdarze-
nia i ukarali go mandatem kar-
nym.
◆ 15.08 na ul. SikoRSkiego 
policjanci zaTRzymali 33-
leTniego TySzanina, który 
jechał renaultem pomimo cofnię-
tych uprawnień. Mężczyzna nie 
ustąpił pierwszeństwa na oznako-
wanym przejściu dla pieszych kie-
rującej rowerem 23-letniej miesz-
kance Tychów. Samochód uderzył 
w tylne koło roweru, powodując 
upadek rowerzystki. Kobieta do-
znała urazu kolana.

◆ w budynku wieloRo-
dzinnym pRzy ul. dmow-
Skiego doszło 13.08 do poża-
ru. Na jednym z pięter strażacy 
znaleźli nadpalony fotel, który 
został już częściowo ugaszony 
przez mieszkańców. Dogasili fo-
tel i przystąpili do oddymiania 
klatki schodowej. Przyczyną po-
żaru prawdopodobnie było pod-
palenie, trwa dokładne ustalanie 
jego przyczyn.
◆ 12.08 na jednym z pól 
upRawnych pRzy ul. my-
Słowickiej doSzło do po-
żaRu Słomy. W akcji gaszenia, 
która trwała około godziny, wzię-
ły udział zastępy OSP Bieruń Sta-
ry i OSP Lędziny.
◆ do zdeRzenia dwóch Sa-
mochodów oSobowych 
doSzło 10.08 na skrzyżowaniu 
ul. Dąbrowskiego i ul. Darwina. 
Z ustaleń pracujących na miejscu 
funkcjonariuszy policji wynika, 
że kierowca skody, wykonując 
manewr skrętu w lewo z ul. Dą-
browskiego w ul. Darwina, wy-
musił pierwszeństwo na jadącym 
w kierunku ul. Grota Roweckiego 
kierowcy fiata. Na szczęście oso-
bom podróżującym autami nic 
się nie stało. ls ●
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tel. 667 022 090
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

Tak Go nazywaliśmy. Nie Hen-
ryk, ale Henio. Nie znam nikogo, 
kto by Henia uważał za wroga, 
niesympatyczną postać. Wręcz 
przeciwnie. Stąd właśnie He-
nio.

Lubiany, doceniany, szanowa-
ny. Zawsze z uśmiechem na twa-
rzy. Zawsze pomocny. Lubił lu-
dzi – to dziś rzadkie, bardzo 
rzadkie. Razem z żoną Lud-
ką organizowali dziesiątki ak-
cji, spotkań, pomagali każde-
mu. Henio i Ludka, widzę ich 
zawsze razem.

Jest rok 1984, zapraszam He-
nia na spotkanie, organizowane 
oczywiście w kościele, w Dusz-
pasterstwie Ludzi Pracy. Rano, 
na gliwickim dworcu, kiedy Go 
witam, panowie ze Służby Bez-
pieczeństwa nas filmują. Potem 
długie rozmowy przed i po obie-
dzie. Na spotkaniu dziesiątki lu-
dzi. Henio barwnie opowiada, 
trafia bezpośrednio, bo mówi ję-
zykiem jasnym, bez silenia się 
na udawaną erudycję.

Po dwóch latach spotkanie 
w czasie Dni Kultury Chrześ-
cijańskiej. Henio mówi od oł-
tarza. Takie to były czasy i nikt 
się temu nie dziwił, nie protesto-
wał. W tylnej ławce siedzą pano-
wie z SB, nagrywają spotkanie. 
proboszcz podchodzi do nich 
i mówi: „Niech panowie przesią-
dą się do przodu, tam lepiej sły-
chać to i lepiej się wam nagra”.

Ale największa i najbardziej 
barwna przygoda Henia związa-
na ze Śląskiem, to koniec lat 70. 
W Gliwicach w Komitecie Obro-
ny Robotników działał wtedy je-
den z górników. Mieszkał na uli-
cy tuż przy gliwickiej rzece – czyli 
Kłodnicy. To był wtedy praw-
dziwy ściek. Zakłady spuszcza-
ły brudną wodę, nikt nie myślał 
o ekologii. Cuchnęło na kilome-
try. Żółty, brązowy osad w środ-
ku miasta. Oto Henio przyjeż-
dża. Wchodzi do sieni i widzi 
na jej końcu kilku panów. Do-
myśla się, że to SB. Odwraca się 
i szybko wychodzi. Ale oni go 

zobaczyli i pędem za Heniem. 
Ten, nie namyślając się wskakuje 
do Kłodnicy, przechodzi na dru-
gą stronę i chowa się w zaroślach. 
Nikomu z gliwiczan nie przyszło 
by do głowy, że ktoś może wsko-
czyć do Kłodnicy. Tym z SB po-
dobnie. Popatrzyli w jedną, dru-
gą stronę ulicy, nie widać Henia, 
więc poszli.

A On po kilku minutach wy-
szedł z zarośli. Ubranie śmier-
działo że hej. Henio po pro-
stu nie wiedział, jak przygoda 
z Kanałem może wyglądać. Po-
pytał gdzie jest najbliższa ubi-
kacja miejska. Ta była przy 
Rynku. Ładnych kilkaset me-
trów dalej. Szedł więc główną 
ulicą Gliwic – ulicą Zwycięstwa 
wzbudzając nie lada sensację. 
Doszedł do ubikacji, poprosił 
babcię szaletową aby mu kupiła 
gdzieś nowe ubranie. Przebrał 
się i wrócił do Warszawy.

Ot, jedna z wielu przygód He-
nia, a miał ich setki.

Urodziny Henia, jedziemy 
z Jackiem Kuroniem taksów-
ką. Wysiadamy, pod blokiem 
smutni panowie nas zatrzymu-

ją. Proszą o dokumenty. Spi-
sują, jeden z nich mówi: „Jak-
byśmy tam teraz weszli i was 
zapuszkowali, to mielibyśmy 
spokój na dłuższy czas”. Fakt, 
w mieszkaniu Wujców dziesiąt-
ki osób. Bo nie być na Henia 
urodzinach jak się jest w War-
szawie, to więcej niż zbrodnia 
– to błąd, głupota.

Ostatni raz spotkaliśmy się 
z Heniem i Ludką rok temu, 
na Festiwalu Języka Polskie-
go w Szczebrzeszynie. I znowu 
uśmiech, przyjacielskie poga-
wędki. Henio z Ludką byli bo-
wiem wszędzie tam, gdzie działo 
się coś ważnego, istotnego.

Kochany przyjaciel. Wyjątko-
wa postać. Zło nie miało do nie-
go dostępu. To nieprawda, że nie 
ma ludzi niezastąpionych. Henio 
był jedyny. Niezastąpiony. I mia-
łem w życiu olbrzymie szczęście, 
że Go poznałem. I Ludkę. Mieć 
takich przyjaciół to podwójna 
wygrana.

Tam na górze pewnie bardzo 
szybko zostanie sekretarzem 
do spraw niebieskich.
jan MaZurkiewicZ ●

henryka wujca (1940-2020) wspomina red. Jan Mazurkiewicz. 
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Kolizja dwóch osobówek na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Darwina.
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wdrożenie its ZnacZąco 
usprawni koMunikację 
w Mieście, poprawi 
beZpiecZeństwo, a także 
stworZy Możliwość 
beZpośredniego 
sterowania rucheM. 
aktualnie Zadanie 
wkracZa w kolejną 
faZę realiZacji – 
roZpocZynają się prace 
na skrZyżowaniach. 
co to oZnacZa dla 
kierowców?

Łącznie 40 skrzyżowań
Tyski Inteligentny System Ste-
rowania Ruchem będzie działał 
w oparciu o ogromną ilość da-
nych pozyskiwanych z szeregu 
czujników i urządzeń zainstalo-
wanych w całym mieście: rejonie 
skrzyżowań z sygnalizacją świet-
lną, głównych ciągów komunika-
cyjnych, miejsc parkingowych, 
a także w autobusach komuni-
kacji miejskiej.

– Dzięki temu ITS będzie 
w stanie ocenić bieżącą sytu-
ację na drogach i automatycz-
nie zmieniać ustawienia dzia-
łających w systemie urządzeń, 
np. sygnalizacji świetlnej czy 
tablic informacyjnych. Kie-
rowcy poruszający się po mie-
ście będą korzystać z jego po-
mocy na co dzień, często nawet 
nie zdając sobie z tego sprawy 
– mówi Arkadiusz Bąk, zastęp-
ca dyrektora Miejskiego Zarządu 
Ulic i Mostów w Tychach.

– System ITS w Tychach zosta-
nie stworzony w oparciu o naj-
nowocześniejsze obecnie rozwią-
zania w tym obszarze – dodaje 
Dariusz Obcowski, dyrektor pio-
nu ITS w realizującej projekt fir-
mie Siemens Mobility Sp. z o.o. 
Firma ma doświadczenia w tym 
obszarze realizując w ostatnich 
kilkunastu latach projekty sy-
stemów ITS m.in. w Warszawie, 
Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu 
oraz Białymstoku.

ITS obejmuje nie tylko rozma-
ite rozwiązania z dziedziny tele-
informatycznej, ale także prze-
budowę blisko 40 skrzyżowań 
w mieście. Pierwsze prace już 
ruszyły.

W minionym tygodniu ro-
boty ruszyły na skrzyżowaniu 
ulic Budowlanych – Begonii 
(Hotelowiec), a od poniedział-
ku, 17 sierpnia, będą trwały 

na dwóch kolejnych skrzyżowa-
niach: Budowlanych – Bursche-
go – Gliczańska oraz Mikołowska 
– wyjazd z Browaru. Kolejnym 
skrzyżowaniem będzie Katowi-
cka – Grabowa – Jesionowa. Eki-
py pracować będą też na przej-
ściu dla pieszych na ul. Edukacji 
w rejonie skrzyżowania z ul. Fi-
telberga. Co to oznacza dla kie-
rowców?

– Roboty zostały zaplanowane 
tak, aby ograniczyć utrudnienia 
w ruchu do minimum – dodaje 
A. Bąk – Nie planujemy zamyka-
nia głównych dróg, czy skrzyżo-
wań. Autobusy i trolejbusy będą 
kursowały bez zmian.

Będą utrudnienia
– Obecne utrudnienia będą 
miały charakter miejscowy i lo-
kalny, ponieważ w rejonie wy-
mienionych skrzyżowań prace 
głównie będą koncentrowały 
się na modernizacji sygnalizacji 
świetlnych. Są to roboty ziem-
ne, najczęściej prowadzone 
poza jezdnią. Niemniej jednak 
na skrzyżowaniu Katowicka – 
Grabowa – Jesionowa zaplano-
waliśmy szersze prace i tu będą 
występować zawężenia jezdni – 
mówi Agnieszka Kijas, rzecznik 
MZUiM. – W przyszłości, na in-
nych skrzyżowaniach, które pod-
legać będą szerszej przebudo-
wie, utrudnienia będą większe, 
ale o tym będziemy informować 
w osobnych komunikatach. Kie-

rowców prosimy o ostrożną jaz-
dę i stosowanie się do znaków – 
dodaje rzecznik.

ruch monitorowany
– Inteligentny System Sterowania 
Ruchem to ważny element efek-
tywnego zarządzania miastem 
w szeroko rozumianym obszarze 
komunikacji. Dzisiaj systemy ste-
rowania nie ograniczają się tylko 
do kierowania sygnalizacją świet-
lną, ale dają wiele innych moż-
liwości i dostarczają dane, które 
pozwalają optymalnie wykorzysty-
wać przepustowość dróg. Chcemy 
to wykorzystać, ale zanim będzie-
my mogli usprawnić komunikację 
i poprawić bezpieczeństwo, musi-
my m.in. przebudować skrzyżowa-
nia, przejścia dla pieszych, sygnali-
zację świetlną itd. Będą pojawiały 
się czasowe utrudnienia, drogow-
cy zrobią jednak wszystko, by były 
one jak najmniejsze. Liczymy tak-
że na zrozumienie naszych miesz-
kańców i kierowców przejeżdżają-
cych przez miasto – mówi Andrzej 
Dziuba, prezydent Tychów.

Sercem całego systemu będzie 
Centrum Sterowania Ruchem, 
zlokalizowane w pomieszcze-
niach Stadionu Miejskiego. Jego 
budowa trwa, a postęp prac jest 
znaczący.

– Zakończono już większość 
prac budowlanych, a obecnie 
prowadzone są roboty wykoń-
czeniowe oraz te związane z wy-
posażeniem centrum w instalacje, 

systemy i urządzenia niezbęd-
ne do eksploatacji pomieszczeń 
i codziennej pracy personelu 
oraz zarządzania systemem ITS 

– wymienia Arkadiusz Pastuszka, 
koordynator systemu ITS Tychy.

Docelowo w Centrum Stero-
wania Ruchem gromadzone będą 
bieżące informacje o ruchu dro-
gowym, tam też będzie główny 
ośrodek monitorowania ruchu 
przez system kamer. Przykłado-
wo: gdy dojdzie do wypadku, sy-
stem natychmiast dostarczy taką 
informację i umożliwi wyświet-
lenie komunikatu o utrudnie-
niach na tablicach w wybranych 
punktach miasta.

– Ruch autobusów i trolejbu-
sów będzie na bieżąco śledzo-
ny na e-mapach, tak by w razie 
opóźnienia system mógł szybko 
zareagować i wprowadzić prio-
rytet przejazdu dla tych pojazdów 
na wybranych skrzyżowaniach 
z sygnalizacją świetlną – dodaje 
Arkadiusz Pastuszka.

Ponadto na ulicach pojawią 
się m.in. stacje monitorujące po-
godę, stacje pomiaru zanieczysz-
czeń i poziomu hałasu, a także 
tablice informujące o dostępno-
ści miejsc parkingowych. Będą 

też specjalne znaki o zmiennej 
treści informujące uczestników 
ruchu o niebezpieczeństwach 
i utrudnieniach. Kierowcy do-
wiedzą się z nich między innymi 
jak omijać powstałe zatory drogo-
we. Całość uzupełnią tablice in-
formacyjne na przystankach czy 
urządzenia umożliwiające au-
tomatyczne liczenie pasażerów 
w autobusach.

Możliwe będzie również waże-
nie ciężarówek w ruchu i monito-
rowanie przestrzegania przepisów 
drogowych.

Prace nad systemem ITS 
w Tychach rozpoczęły się 
w 2019 r. i planowo potrwają 
do końca 2021r. Całkowity koszt 
wraz z przebudową skrzyżowań 
to prawie 120 mln zł z czego bli-
sko 85% stanowi dofinansowa-
nie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, z puli 
na tzw. niskoemisyjny trans-
port miejski. Środki te zostały 
ujęte w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Ślą-
skiego. Mn ●

obchody inne niż zawSzeflash

W tym roku obchody Święta Polskiego z powodu panującej pandemii zostały ograniczone 
do minimum. Jak nas poinformował szef tyskiej WKu ppłk. Wojciech Zdrada, awanse 
i wyróżnienia, wręczane zawsze podczas obchodów, zostały przekazane w Wojskowej 
Komendzie uzupełnień. Mszę świętą w intencji ojczyzny, żołnierzy oraz wszystkich pracowników 
związanych z wojskiem, którą poprowadził ks. proboszcz Janusz Lasok, odprawiono w miniony 
piątek tradycyjnie w kościele pw. św. Marii Magdaleny. Podczas nabożeństwa władze miasta 
reprezentował zastepca prezydenta Tychów Maciej Gramatyka. Po nabożeństwie delegacje 
udały się pod pomnik Powstańców Śląskich, gdzie złożono pamiątkowe wieńce. kp ●
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sKrZYŻoWania Do PrZEBUDoWY
roZpocZęŁa się budowa inteligentnego systeMu ZarZądZania i sterowania rucheM (W SKróCIe ITS) – JeDNa Ze SZTaNDaroWyCh INWeSTyCJI, JaKa ProWaDZoNa JeST 
obeCNIe W TyChaCh.

Sercem całego systemu będzie Centrum Sterowania Ruchem, zlokalizowane w pomieszczeniach 
Stadionu Miejskiego, gdzie trwają intensywne prace przygotowawcze.

M
ZU

iM

3|18 sierpnia 2020www.tychy.pl twoje tychynasze tychy



budynek dawnej sZkoŁy 
w urbanowicach (prZy 
ul. oświęciMskiej 
256) Ma Zostać 
prZebudowany 
i Zaadaptowany 
na MiesZkania. 
inwestycję będZie 
prowadZiŁo ttbs. jest 
już gotowa koncepcja, 
Musi się Znaleźć jesZcZe 
źródŁo finansowania.

Uczniowie opuścili ponad stu-
letni budynek, w którym mieś-
ciła się Szkoła Podstawowa nr 4, 
po tym jak w 2016 roku został 
oddany do użytku nowoczes-
ny budynek przy ul. Pogodnej 
(Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 4). Od tamtej pory budynek 
dawnej szkoły nie jest użytkowa-
ny. Jest jednak na niego pomysł. 
W kwietniu ubiegłego roku budy-
nek wraz z działką o powierzch-
ni 4.605 m kw. został wniesiony 
aportem do majątku spółki Ty-
skie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego.

– Zleciliśmy wykonanie kon-
cepcji adaptacji istniejącego bu-
dynku i budowy nowego – mówi 
prezes TTBS Daria Szczepańska. 
– Powierzchnia działki pozwala 
na to, by obok starego budynku 
szkoły powstał nowy, połączo-
ny z zabytkową częścią. Koncep-
cja została opracowana i wynika 
z niej, że na tym terenie może po-
wstać 30 mieszkań; po 15 w starej 
i w nowej części.

Łączna powierzchnia planowa-
nych mieszkań to 1.773 tys. m. kw. 
Oprócz tego w budynku ma po-
wstać lokal usługowy o powierzch-

ni 100 m kw. (wstępnie przewi-
dziano go dla przychodni). Jednak 
by przystąpić do realizacji, spółka 
musi znaleźć źródła finansowania 
tej inwestycji.

– Z nadzieją czekamy na przed-
stawienie przez rząd szczegółów 
pakietu mieszkaniowego, który 
został zapowiedziany w maju br. 
– mówi prezes Daria Szczepań-
ska. – Mamy nadzieję, że znaj-
dą się w nim źródła finansowa-
nia dla gmin i TBS-ów, z których 
będziemy mogli skorzystać. Li-
czymy w tym przypadku na środ-
ki zewnętrzne, gdyż ze środków 
gminy realizujemy obecnie dwie 
inne inwestycje: wykańczamy bu-
dynek przy ul. de Gaulle'a i roz-
poczęliśmy kolejną dużą budowę 
przy al. Bielskiej.

Czy mieszkania, które powsta-
ną przy Oświęcimskiej 256 będą 
dostępne w systemie TBS, czy 
też jako mieszkania komunalne 
– tego na razie nie wiadomo, gdyż 
zależeć to może od warunków 
pozyskanego dofinansowania. 
Z pewnością powiększy się jed-
nak oferta mieszkań dostępnych 
dla tyszan oczekujących na swo-
je „M”. Warto dodać, że budynek 

dawnej szkoły w Urbanowicach 
wpisany jest do miejskiej ewi-
dencji zabytków i jego adapta-
cja na lokale mieszkalne będzie 
uzgodniona z Miejskim Konser-
watorem Zabytków.
sylwia witMan ●

Od 17 sierpnia br. stanowisko 
Zastępcy Prezydenta Tychów 
ds. Zrównoważonego Rozwo-
ju pełni Hanna Skoczylas – do-
tychczas dyrektor Miejskiego Za-
rządu Budynków Mieszkalnych 
w Tychach.

Jako zastępca prezydenta bę-
dzie nadzorowała i koordynowała 
pracę: Wydziału Gospodarki Lo-
kalowej, Wydziału Komunikacji, 
Wydziału Komunalnego, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, Wydzia-
łu Remontów, Wydziału Innowa-

cji i Inwestycji, a także jednostek 
organizacyjnych miasta: Miej-
skiego Zarządu Ulic i Mostów, 
Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych i Tyskiego Zakła-
du Usług Komunalnych.

Hanna Skoczylas od 27 lat zwią-
zana jest z samorządem tyskim. 
Od 1993 roku przez 2 lata była 
inspektorem w Wydziale Gospo-
darki Lokalowej, a w latach 1995–
2018 naczelnikiem tego wydziału. 
W styczniu 2018 roku została dy-
rektorem Miejskiego Zarządu Bu-

dynków Mieszkalnych w Tychach. 
Z wykształcenia jest prawnikiem 
– absolwentką Wydziału Prawa 
i Administracji na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach oraz Licen-
cjonowanym Zarządcą Nierucho-
mości. W latach 2011-2013 była 
członkiem Komisji Odpowiedzial-
ności Zawodowej działającej przy 
Ministrze Infrastruktury.

Na stanowisku Zastępcy Pre-
zydenta ds. Zrównoważonego 
Rozwoju zastąpi Anetę Mocz-
kowską. ●

Miniony weekend staŁ 
pod ZnakieM obchodów 
101. rocZnicy wybuchu 
i powstania śląskiego. 
w najbliżsZy piątek 
ucZcZona Zostanie 
setna rocZnica 
drugiego Ze śląskich 
Zrywów.

W świąteczną sobotę, 15 sierpnia 
uroczystości związane z rocznicą 
I powstania zorganizowano w Czu-
łowie. Po mszy w kościele Krzyża 
Św. delegacje i mieszkańcy udali się 
pod pomnik poległych powstańców 
przy ul. Katowickiej, gdzie wieńce 
i kwiaty złożyli m.in. reprezentan-
ci marszałka województwa śląskie-
go, władz samorządowych Tychów 
(wiceprezydent Maciej Gramatyka 
i przewodnicząca RM Barbara Ko-
nieczna) oraz kluby radnych RM, 
służby mundurowe i organizacje 
społeczne.

W krótkim wystąpieniu wice-
przewodniczący RM Józef Twar-
dzik przypomniał historię po-
wstania pomnika w roku 1937 
oraz jego powtórnego wzniesienia 
przed dziesięciu laty. W uroczy-
stościach wziął udział chór „Can-
tate Deo”, działający przy tutejszej 
parafii. ww

W niedzielę, 16 sierpnia ka-
meralna uroczystość odbyła się 

także w Paprocanach – ta dziel-
nica również była areną walk 
I powstania śląskiego. Oddziały 
powstańcze zajęły tu placówkę 
Grenzschutzu, która mieściła się 
w budynku dawnej szkoły – dziś 
Przedszkola nr 3.

Pod umieszczoną na ścianie 
tego budynku tablicą pamiąt-
kową kwiaty złożyły delega-
cje: wiceprezydent Tychów Ma-
ciej Gramatyka, kluby radnych, 
Rada Osiedla i służby munduro-
we. Józef Wilczek z Rady Osied-
la Paprocany przypomniał słowa, 
napisane przez Czesława Grota 
w wydawnictwie urzędu gmin-
nego w Paprocanach z 1938 r.: 
„Mimo, że I powstanie nie osiąg-
nęło właściwego celu i zostało 
stłumione, jednak praca niepod-
ległościowa była na naszym tere-
nie prowadzona z coraz większą 
gorliwością”.

Po krótkiej uroczystości pod 
tablicą pamiątkową, jej uczestnicy 
przeszli do kościoła pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, kościoła 
wotum – jak przypomniał Józef 
Wilczek – poświęconego w 1937 
roku jako pomnik powstańczy. 
Tam została odprawiona msza 
święta z udziałem chóru Presto 
Cantabile. sw

W najbliższy piątek, 21 sierpnia 
w Urbanowicach odbędą się miej-
skie obchody 100. Rocznicy wybu-
chu II Powstania Śląskiego. Rozpo-
czną się one o godz. 14 mszą św. 
w urbanowickim kościele, po któ-
rej (ok. godz. 15.45) uczestnicy 
obchodów wezmą udział w uro-
czystości pod powstańczym po-
mnikiem przy ul. Przejazdowej. 
Następnie zaplanowano okolicz-
nościowy spektakl i występ zespołu 
„Urbanowiczanki” na placu w są-
siedztwie pomnika. ●

hanna skoczylas zastąpiła anetę Moczkowską.

Nowa wiceprezydeNt PoWstaŃCZE oBChoDY
rocZnicowe spotkania W CZułoWIe I PaProCaNaCh.

W minioną sobotę powstańcze uroczystości odbyły się pod pomnikiem poległych powstańców przy ul. Katowickiej.
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Wszystkich, którym kiedykolwiek 
zdarzyło nerwowo szukać w port-
felu bilonu, stojąc przez parkoma-
tem, z pewnością ucieszy infor-
macja, że w Tychach za parking 
można już zapłacić zwykłą kartą 
płatniczą.

Do tej pory opłatę za parkowa-
nie można było uregulować w au-
tomacie na dwa sposoby: płacąc 
gotówką (bilonem) lub kartą 
ŚKUP. Tej drugiej wielu kierow-

ców, którzy na co dzień poruszają 
się samochodami a nie komuni-
kacją miejską, nie posiada. Po-
zostawał bilon, który w czasach 
powszechnych płatności elektro-
nicznych nosimy w portfelu co-
raz rzadziej i głównie na takie 
właśnie zastosowania, jak opła-
ta za parking czy kaucja za wó-
zek zakupowy.

W tyskim systemie parkin-
gowym płatności elektronicz-

ne były już od jakiegoś czasu 
dostępne – za pośrednictwem 
aplikacji mobilnych. Teraz 
jednak dochodzi forma naj-
częściej stosowana i dla wielu 
osób najwygodniejsza – płat-
ność kartą.

Od ubiegłego tygodnia w każ-
dym parkomacie na terenie mia-
sta można więc płacić gotówką, 
kartą ŚKUP lub zwyczajną kartą 
płatniczą. sw ●

Centralna Komisja Egzaminacyj-
na podała wyniki tegorocznych 
egzaminów dojrzałości. Są słab-
sze niż w latach poprzednich, 
na co wpływ mogło mieć zarów-
no zdalne nauczanie w ostatnich 
miesiącach przed egzaminem, 
jak i niepewność, jaka niemal 
do ostatniej chwili towarzyszyła 
maturzystom co do terminu eg-
zaminów.

Średnie wyniki tyskich matu-
rzystów z języka polskiego i ma-
tematyki są nieco słabsze od śred-
niej krajowej i wojewódzkiej. 
Tylko z angielskiego udało się 
nieco przeskoczyć średnią.

Od 8 do 29 czerwca b.r. w szko-
łach ponadpodstawowych odby-
wał się egzamin maturalny. W Ty-
chach przystąpiło do niego 955 
absolwentów szkół średnich, 
w tym 827 w 10 szkołach pub-
licznych i 128 w 5 szkołach nie-
publicznych.

Na początek dane dotyczą-
ce tzw. zdawalności, czyli odset-
ku pozytywnie zdanych egzami-
nów. W całym kraju maturę zdało 
73,95 procent przystępujących. 
Oznacza to, że jedna czwarta ma-
turzystów oblała egzamin, z cze-
go blisko 9 proc. z więcej niż jed-
nego przedmiotu i nie ma prawa 
do sesji poprawkowej. To najgor-
szy wynik matur od 2015 r.

W województwie śląskim ogól-
na zdawalność ukształtowała się 
na poziomie 73,66 proc., a w Ty-
chach – 67,54 proc. Przy czym je-
żeli brać pod uwagę tylko tyskie 
szkoły publiczne, odsetek ten jest 
wyższy – 73,64 proc. Nie od dziś 
jest normą, że wyniki uzyskiwa-
ne przez szkoły niepubliczne za-
niżają ogólną średnią dla miasta. 
Największa przepaść między nimi 
jest widoczna w przypadku tego-
rocznego egzaminu z matematy-
ki. Średnia zdawalność tego eg-

zaminu w szkołach publicznych 
to 81,29 proc., a w szkołach nie-
publicznych – 34,18 proc. Ogól-
na zdawalność matury w tyskich 
szkołach niepublicznych to w tym 
roku tylko 28,13 proc.

Zdawalność z poszczególnych 
przedmiotów (odsetek pozytyw-
nych wyników):
język polSki
w skali kraju: 92 proc. 
w województwie śląskim: 93 
proc. 
w Tychach: 83,77 proc. (dla szkół 
publicznych - 87,19 proc.)
maTemaTyka 
w skali kraju: 79 proc.
w województwie śląskim: 78 
proc. 
w Tychach: 75,08 proc. (dla szkół 
publicznych - 81,29 proc.)
język angielSki 
w skali kraju: 92 proc. 
w województwie śląskim: 93 
proc. 
w Tychach: 91,83 proc. (dla szkół 
publicznych - 94,94 proc.)

Średni wynik procentowy uzy-
skany przez zdających z przed-
miotów obowiązkowych kształ-
tuje się następująco:
język polSki
w skali kraju: 52 proc (podstawa) 
i 57 proc. (rozszerzenie)
w województwie śląskim: 54 
proc. (podstawa) i 58 proc. 
(rozszerzenie)
w Tychach: 46,36 proc. (podstawa) 
i 57,35 proc. (rozszerzenie)
maTemaTyka 
w skali kraju: 52 proc (podstawa) 
i 34 proc. (rozszerzenie)
w województwie śląskim: 51 
proc. (podstawa) i 30 proc. 
(rozszerzenie)
w Tychach: 50,16 proc. (podstawa) 
i 31,52 proc. (rozszerzenie)
język angielSki 
w skali kraju: 71 proc. (podstawa) 
i 56 proc. (rozszerzenie)

w województwie śląskim: 72 
proc. (podstawa) i 55 proc. 
(rozszerzenie)
w Tychach: 74,12 proc. (podstawa) 
i 57,27 proc. (rozszerzenie). 

Żadna z tyskich szkół nie 
może się w tym roku pochwa-
lić stuprocentową zdawalnoś-
cią. Najbliżej tego wyniku jest 
„Kruczek” (I LO) ze zdawal-
nością 97,9 proc. Przy czym 100 
procent osób zdało tu egzamin 
z języka angielskiego, uzyskując 
przy okazji wysoki średni wynik 
93,6 proc. „Kruczek” wyraźnie 
odbija też w górę od średniego 
wyniku egzaminu z matematy-
ki – 78,5 proc.

I Liceum Ogólnokształcące jest 
też szkołą, w której do egzaminu 
dojrzałości przystąpiło najwięcej 
osób – 193. Tylko cztery z nich 
matury nie zdały.

Drugi wynik jeśli  cho-
dzi o ogólną zdawalność na-
leży do „Norwida” (II LO) 
– 85,5 proc. Tutaj również 
maturzyści świetnie poradzi-
li sobie z angielskim, osiągając 
średni wynik 87,7 proc. Z ma-
tematyki osiągnęli 60 proc., 
co na tle innych tyskich szkół 
jest drugim po „Kruczku” wy-
nikiem.

Pozostałe tyskie szkoły nie prze-
kroczyły zdawalności 80 proc.

Jeśli chodzi o wyniki z po-
szczególnych przedmiotów, war-
to pochwalić Zespół Szkół nr 
4, który osiągnął trzeci w skali 
miasta średni wynik z matema-
tyki – 57,4 proc. (żadna z ko-
lejnych szkół nie przekroczy-
ła 50 proc. z tego przedmiotu). 
ZS nr 4 jest też jedną z czterech 
szkół (obok „Kruczka”, „Norwi-
da” i IV LO), w której średni wy-
nik egzaminu z języka angiel-
skiego przekroczył 80 proc.
sylwia witMan ●

dwa tygodnie teMu 
na ŁaMach „twoich 
tychów” pisaliśMy 
o powalonyM dębie 
w parku niedźwiadków. 
teraZ MożeMy już 
napisać, że dąb Zostanie 
na swoiM Miejscu. 
ZwróciliśMy się 
do tyskiego ZakŁadu 
usŁug koMunalnych, 
by Zadać proste pytanie: 
„dlacZego? ”.

W parkach martwe drzewo 
to rzadkość. Wszystkie usychają-
ce drzewa i krzewy usuwa się jako 
nieestetyczne lub zagrażające bez-
pieczeństwu mieszkańców. Sto-
sunkowo lepiej jest z zachowaniem 
części podziemnej obumarłych ro-
ślin. Pozostawionych po ścięciu 
pniaków na ogół się nie karczuje, 
a stanowią one cenne środowisko 
życia i bazę pokarmową dla wie-
lu gatunków flory i fauny. – Pol-
ska odstaje negatywnie od reszty 
Europy i Ameryki Północnej pod 
względem ochrony zasobów mar-
twego drewna, uważanego obec-
nie za kluczowy element eko-
systemów leśnych i parkowych 
– zauważa Agnieszka Lyszczok 
dyrektor TZUK. – Najprostszym 
rozwiązaniem byłoby pocięcie 

drzewa i tak też się zazwyczaj po-
stępowało z powalonymi drzewa-
mi. Odchodzimy jednak od tego 
zwyczaju na rzecz wzbogacania 
bioróżnorodności i pozostawienia 
drzewa, aby mogło się naturalnie 
rozłożyć. Ten proces jest zbawien-
ny dla wszystkich zwierząt, od ssa-
ków po bezkręgowce oraz roślin 
czy grzybów. Wraz ze śmiercią 
drzewa makro- i mikroelementy, 
które nagromadziły się podczas 
jego życia, uwalniają się powoli 
do gleby. Ten proces rozciągnięty 
jest na długie lata, dzięki czemu 
obrzeżne rośliny otrzymują stały 
dostęp do związków mineralnych 
i potrzebnych pierwiastków. Jest 
to bardzo ważny czynnik w stabi-
lizacji procesów przyrodniczych. 
Przez długie lata energia słoneczna 
„wyłapywana” przez liście w pro-
cesie fotosyntezy akumuluje się 
w związkach organicznych tkan-
ki drzewa. Metabolizm wielu or-
ganizmów cudzożywnych oparty 
jest na „spalaniu” tych związków 
– argumentuje dyrektor Lysz-
czok za pozostawieniem wywro-
tu na swoim miejscu.

„Na swoim miejscu” znaczy do-
kładnie tam, gdzie dąb upadł, czy-
li na chodniku. – Zastanawialiśmy 
się, czy aby drzewa nie przenieść 
całkowicie na teren zielony – tłu-

maczy Katarzyna Palka z TZUK. 
– Jednak do tego potrzebny był-
by ciężki sprzęt, który przy oka-
zji mógłby wyrządzić niepowe-
towane szkody. Zdecydowaliśmy 
się na inne rozwiązanie, miano-
wicie… zmienimy bieg chodnika. 
Jest jeszcze za wcześnie, by mówić 
o konkretach. Ostatnio padł po-
mysł, by wykonać przejście nad 
dębem. Rozpatrujemy wszystkie 
za i przeciw, do końca sierpnia po-
winien być gotowy projekt. Do-
datkowo jest szansa, że z korzeni 
pozostawionych w ziemi wyrosną 
młode odrosty. Dęby są bardzo ży-
wotne, dlatego będziemy obserwo-
wać sytuację – dodaje.

Pewne jest, że powalony dąb 
zostanie wykorzystany jako ma-
teriał edukacyjny. Przy wywro-
cie powstaną tablice informa-
cyjne traktujące szerzej o życiu 
drzew po śmierci. W projekt za-
angażowało się również Muzeum 
Miejskie w Tychach. Pod postem 
z tą informacją pojawiły się dzie-
siątki komentarzy jednoznacznie 
pozytywnych. Przez kolejne dzie-
siątki lat powalony dąb będzie 
służył mieszkańcom naszego mia-
sta oraz okolicznej faunie i florze. 
W najbliższych tygodniach poin-
formujemy o rozwoju sytuacji.
kaMil pesZat ●

6 kapel na scenie, kampania 
promocyjna z ponad dwustuty-
sięcznym zasięgiem odbiorców, 
konkursy z nagrodami, ponad 
2 tysiące widzów online i blisko 
setka (miejsca były ograniczone 
ze względu na epidemię korona-
wirusa) usatysfakcjonowanych 
fanów rocka w lokalu – tak pre-
zentuje się bilans Srogiego Grania 
2020, które w miniony weekend 
odbyło się w Underground Pu-
bie. Festiwal był współfinansowa-
ny przez Miasto Tychy w ramach 
programu grantowego Tyskie Ini-
cjatywy Kulturalne.

– Festiwal nie odbyłby się gdy-
by nie nasi partnerzy. Jeszcze raz 
należy podziękować naszemu sa-
morządowi za świetny program 
grantowy Tyskie Inicjatywy Kul-
turalne, Master Odpady i Ener-
gia za pomoc przy zorganizowa-

niu akcji „Segregacja to dobrze 
rock'uje”, Tyskim Liniom Tro-
lejbusowym za zaangażowanie 
w promocję wydarzenia, Hote-
lowi Tychy Prime za ugoszcze-
nie naszych muzyków, restaura-
cji Ślepa Kurka za kamienie ich, 

Black Steam Studio za realizację 
video naszych pomysłów, NDI 
– Internet i Telewizja za super 
szybkie pasmo oraz Perfect Plan 
za pomoc przy materiałach pro-
mocyjnych oraz przede wszystkim 
redakcji „Twoich Tychów” za pa-
tronat nad wydarzeniem. Do usły-
szenia za „rock” – dziękuje Kamil 
Peszat rzecznik prasowy ROCK, 
organizatora festiwalu.

Pełną relację z wydarzenia za-
mieścimy w następnym nume-
rze „Twoich Tychów”, a wszyst-
kich czytelników zapraszamy 
na kanał YouTube Rock WSS TV, 
gdzie jest zapis z dwóch dni festi-
walu. Transmisję można też zna-
leźć, wpisując frazę „srogie gra-
nie” na YouTube. Mn ●

Maturzyści poznali swoje wyniki.

„KruczeK” zNowu Najlepszy

rozrywkowa organizacja charytatywno-kulturalna stanęła na wysokości zadania.

srogo i Na poziomie

reklama

Znaczące udogodnienie dla parkujących w płatnych strefach.

Kartą w parKomat

MartWY, 
alE PoŻYtECZnY
ponad stuletni dąb ZoSTaNIe Na SWoIM MIeJSCu.
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Czarnym koniem festiwalu okazał się zespół Slepí Křováci. 
Czterech Czechów dało niezapomniany koncert.

Ka
m

il P
es

za
t

5|18 sierpnia 2020www.tychy.pl twoje tychynasze tychy



 
 

-

-

-

-

 

-

-
-
-

-

-

-

-
-

-

-

| 

 

-
 

reklama

Orły Rozrywki 2019 to kolejne 
wyróżnienie dla Muzeum Mi-
niaturowej Sztuki Profesjonalnej 
Henryk Jan Dominiak w kategorii 
„Wybór klienta”.

– W grudniu otrzymałem dy-
plom i pamiątkową nagrodę, na-
tomiast teraz skontaktowała się 
ze mną przedstawicielka Orłów, 
informując o uzyskaniu tytułu 
Orły Rozrywki Gold 2019 – we-
dług sporządzonego zestawie-
nia ocen klientów. Jak się okazu-
je, placówka należy do 6,05 proc. 
najlepszych przedsiębiorstw bran-
ży rozrywki w Polsce – powiedział 
Henryk Jan Dominiak, właściciel 
Muzeum.

Plebiscyt organizuje wrocław-
ska firma Beautiful Company 
sp. z o.o. Jak czytamy w regula-
minie: „Mając na względzie do-
bre praktyki kupieckie organiza-
tor plebiscytu ma na celu dotarcie 
do jak najszerszego grona przed-

siębiorców celem wyłonienia tych 
spełniających najwyższe standar-
dy w danej dziedzinie gospodar-
czej”.

W plebiscycie, prowadzonym 
z podziałem na poszczególne 
branże, może wziąć udział każde 
przedsiębiorstwo (zarówno osoby 
fizyczne, prawne, jak i jednost-
ki organizacyjne bez osobowości 
prawnej), zarejestrowane w Pol-
sce, które prowadzi działalność 
gospodarczą. Uzyskanie wyróż-
nienia przez przedsiębiorcę moż-
liwe jest po otrzymaniu oceny 
końcowej w wysokości większej 
lub równej 8/10 punktów.

Muzeum Miniaturowej Sztu-
ki Profesjonalnej Henryk Jan 
Dominiak otrzymało wyróżnie-
nie za 2019 i 2020 rok. Podobne 
wyróżnienia i nagrody otrzyma-
ło już kilkadziesiąt tyskich firm, 
instytucji i organizacji w różnych 
branżach. ls ●

na tyskich halach 
targowych rusZyŁa 
nowa odsŁona akcji 
„pakuję do skrZynki”. 
poMysŁ, by ZaMiast 
foliowych torebek 
używać skrZynek 
– po warZywach, 
owocach cZy innych 
produktach – pojawiŁ 
się po raZ pierwsZy 
wiosną ubiegŁego roku. 
już wówcZas wZbudZiŁ 
duże Zainteresowanie 
– pisaŁy o niM Media, M.in 
gaZeta wyborcZa cZy 
fakt.

Skrzynki i kartony, które moż-
na bezpłatnie zabrać, zapakować 
do nich zakupy a potem wykorzy-
stać w domu – np. w warsztacie 
czy garażu – były dostępne przy 
jednym z wejść do hali targowej. 
Teraz można je zabrać spod wiaty 
przy wejściu od strony parkingu 
przy Bramie Słońca. W tym sa-
mym miejscu są również dostęp-
ne wózki zakupowe.

– Pomysł polega na tym, 
by skrzynki, które nie są już po-
trzebne handlowcom i trafiłyby 
na śmietnik, zostały powtórnie 
wykorzystane – mówi Karolina 
Chemicz-Pałys, przedstawiciel 
administracji Tyskich Hal Targo-
wych. – Te skrzynki, które są jesz-

cze w dobrym stanie i nadają się 
do zapakowania zakupów, skła-
dujemy pod specjalnie przygoto-
waną wiatą. Stamtąd każdy może 
je bezpłatnie zabrać i wykorzy-
stać według własnego uznania; 
w domu, w ogrodzie, czy w ga-
rażu oraz przy przeprowadzce. 
W szczególności zachęcamy jed-
nak, żeby korzystać z nich robiąc 
zakupy na halach targowych. Za-
miast pakować towar do kilku fo-

liowych torebek, można wszystko 
zmieścić w jednej skrzynce. Fo-
liówki używamy najczęściej tyl-
ko przez chwilę, a potem trafia 
ona do kosza. A skrzynka może 
nam służyć jeszcze długo. W skle-
pach ogólnobudowlanych podob-
ne skrzynki to koszt kilkudziesię-
ciu złotych za sztukę, więc w tym 
przypadku ekologia i wykorzysta-
nie skrzynek z hal targowych bar-
dzo się opłaca.

Klienci Tyskich Hal Targowych 
już korzystają ze skrzynek i chwa-
lą takie rozwiązanie. – Jestem 
ekolożką i zawsze gdy da się coś 
powtórnie wykorzystać, to sta-
ram się to robić – mówi Urszula 
Adamczyk. – Na zakupy chodzę 
ze swoimi torbami, nie korzystam 
z torebek foliowych i staram się 
na co dzień dbać o środowisko 
naturalne, które nadmiernie za-
śmiecamy. Takie pomysły, jak ten 
ze skrzynkami to strzał w dzie-
siątkę.

– Ja też jestem zachwyco-
na tą akcją – wtóruje jej pani 
Aleksandra. – Nieraz widzia-
łam tu na halach targowych ster-
ty takich skrzynek walających się 
na śmietnikach. A przecież moż-
na je wykorzystać na zakupy, albo 
w domu, w warsztacie. Ja mam za-
miar zabrać ze sobą kilka, bardzo 
mi się przydadzą. To jest napraw-
dę genialny pomysł, z pożytkiem 
dla klientów i dla środowiska.

Klienci targowiska mają też 
do dyspozycji wózki zakupo-
we – takie same, jak w super-
marketach. Wózki, podobnie jak 
skrzynki, są dostępne pod wia-
tą, przy wejściu od strony Bramy 
Słońca i budynku banku. Można 
z nich korzystać, by zrobić na tar-
gowisku większe zakupy i unik-
nąć noszenia ze sobą ciężkich to-
reb. sw ●

wyróżnienie dla Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej 
henryk Jan Dominiak.

orły rozrywKi

Henryk Jan Dominiak ze swoim kolejnym trofeum.

ar
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sKrZYnKi na ZaKUPY, 
WóZKi Dla KliEntóW
na halach targowych PaKuJeMy Do SKrZyNKI.

Pani Aleksandra i pani Urszula uważają, że „skrzynkowa” 
akcja tyskich Hal Targowych to znakomity pomysł.
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straż pożarna i straż 
Miejska na co dZień 
poMagają prZede 
wsZystkiM ludZioM, 
ale cZęsto ich 
poMocy potrZebują 
też ZwierZęta. 
i nie chodZi tu wcale 
o prZysŁowiowe 
ZdejMowanie kotów 
Z drZew. są to ranne 
ptaki, sarny i jelenie, 
dZiki które ZapędZiŁy 
się do Miasta... tyskiM 
funkcjonariusZoM 
ZdarZaŁy się też 
interwencje ZwiąZane 
Z egZotycZnyMi gadaMi 
i pająkaMi. byŁ nawet 
kangur...

„Dziękujemy straży pożarnej 
za pomoc w uwolnieniu ptaszka” 
– napisali do nas 20 lipca miesz-
kańcy ulicy Poziomkowej, prze-
syłając też zdjęcie z akcji, pod-
czas której uwolniono jerzyka 
zaplątanego w żyłkę przy jednej 
z budek lęgowych. To była jedna 
z wielu tego rodzaju interwen-
cji. – Często się zdarza, że jakieś 
zwierzę wymaga naszej pomocy 
– mówi Komendant Państwowej 
Straży Pożarnej w Tychach Piotr 
Szojda.

Insp. Przemysław Nowak 
ze Straży Miejskiej w Tychach 
potwierdza, że pomoc zwierzę-
tom to chleb powszedni tyskich 
służb. – Przez pierwsze 6 miesię-
cy tego roku odnotowaliśmy 400 
interwencji związanych ze zwie-
rzętami – mówi. – Ciekawe jest, 
że tylko 10 procent tych zgłoszeń 
dotyczyło najbardziej popular-
nych zwierząt domowych, czyli 
psów i kotów.

Ptasie kłopoty
Kogo więc ratują strażacy i straż-
nicy miejscy? – Wiosną mamy 
bardzo dużo interwencji zwią-
zanych z ptakami – opowiada 
Przemysław Nowak. – Są to tzw. 
podloty i pisklęta, które wypadły 
z gniazd. Część z nich jest zdrowa 
i nie potrzebuje naszej pomocy. 
Należy je pozostawić w natural-
nym środowisku, bo zazwyczaj 
nie tylko rodzice ale całe stado 
sprawuje nad takim maluchem 
pieczę, dopóki nie nauczy się la-
tać. Ale niektóre są ranne i w ta-
kich przypadkach przewozimy 

je do Leśnego Pogotowia w Mi-
kołowie-Kamionce, gdzie są le-
czone i – jeśli to możliwe – przy-
gotowywane do wypuszczenia 
na wolność. Zdarzają się też ptaki 
– często drapieżniki jak pustułki 
czy jastrzębie – po kolizjach z bu-
dynkami, szybami czy samocho-
dami. One też trafiają do Leśnego 
Pogotowia. To bardzo pomocne, 
że mamy tak blisko tak profesjo-
nalny ośrodek.

Pomoc ptakom często wyma-
ga działań na wysokości i tutaj 
bezcenna staje się pomoc straży 
pożarnej. – Często jesteśmy wzy-

wani do bocianów – mówi ko-
mendant Piotr Szojda. – W naszej 
okolicy działają stowarzysze-
nia opiekujące się tymi ptaka-
mi, mają nawet kamery założo-
ne na gniazdach. I często, gdy coś 
ich niepokoi, proszą nas o pomoc. 
Wtedy przyjeżdżamy i sprawdza-
my – razem ze służbami wetery-
naryjnymi – czy z bocianem jest 
wszystko w porządku. Pomagali-
śmy też w ustabilizowaniu gniazd 
bocianich, przechylonych przez 
wichury. Takie gniazdo to duży 
ciężar, jego upadek to byłoby za-
grożenie nie tylko dla ptaków, ale 

i dla ludzi, którzy znaleźliby się 
w pobliżu.

Był nawet bóbr
Straż pożarna lub straż miejska 
wzywane są także, gdy na tereny 
zamieszkałe przez ludzi zapędzą 
się dzikie zwierzęta: jelenie, sar-
ny, dziki, lisy. – Był nawet bóbr 
– mówi Przemysław Nowak. 
– To się zdarza coraz częściej 
i będzie się zdarzało, bo miasta 
się rozrastają, osiedla podcho-
dzą coraz bliżej lasów. Zwierzę-
ta przywykły do widoku ludzi 
i nie reagują już natychmiastową 
ucieczką. Poza tym nasze śmiet-
niki to dla nich stołówka.

Jak się zachować, gdy sta-
niemy oko w oko z mieszkań-
cem lasu na naszym podwórku? 
– Przede wszystkim zachować 
spokój i zdrowy rozsądek – ra-
dzi strażnik miejski. – Utrzymać 
odpowiedni dystans i pozwolić, 
by zwierzę poszło swoją drogą. 
Nawet w przypadku takich zwie-
rząt, które budzą obawy, jak dzi-
ki czy lisy, ataki na ludzi są nie-
zwykłą rzadkością. Nie starajmy 
się do nich podchodzić, płoszyć 
ich. Utrzymajmy dystans, a wte-
dy zwierzę też nie będzie dąży-
ło do kontaktu z nami. Jeśli na-
tomiast widzimy, że zwierzę jest 
osłabione lub ranne, np. po kolizji 
z samochodem – oczywiście trze-
ba zawiadomić służby, które zja-
wią się na miejscu i udzielą pro-
fesjonalnej pomocy.

Dziki na osiedlach
Gdy jednak zbyt bliskie spotkania 
z naturą budzą nasz niepokój – 
jak w sytuacji, gdy stado dzików 
spaceruje po osiedlu – warto za-
wiadomić straż miejską. – Wów-
czas naszym zadaniem, często 
we współpracy z innymi służba-
mi, jest odseparowanie zwierząt 

od ludzi, by nikomu nie stała się 
krzywda. Nie przeganiamy i nie 
płoszymy zwierząt, a raczej moni-
torujemy ich przemieszczanie się. 
Spłoszone dziki mogłyby naro-
bić niezłego zamieszania w ruchu 
drogowym, stworzyć zagrożenie 
dla siebie i dla ludzi. Do tego sta-
ramy się nie dopuścić. One prę-
dzej czy później wrócą do lasu, 
bo tam czują się najlepiej – słyszy-
my w tyskiej straży miejskiej.

Z powodu powtarzających się 
incydentów z dzikami, w Tychach 
wzdłuż linii lasów wysypano „od-
straszacze” – środki chemiczne, 
wydzielające zapachy drapieżni-
ków. Jak na razie, ta metoda oka-
zuje się skuteczna. – Od momen-
tu zastosowania tych środków 
nie mieliśmy zgłoszeń o dzikach 
na osiedlach – mówi Przemysław 
Nowak.

Czy to naprawdę kangur?
Nie tylko dziki potrafią narobić 
zamieszania w ruchu drogowym. 
Strażacy z tyskiej komendy Pań-
stwowej Straży Pożarnej musieli 
swego czasu schwytać biegające-
go po ulicach Lędzin… kangu-
ra. – Początkowo nie dowierzali-
śmy temu zgłoszeniu, myśleliśmy 
że ktoś się pomylił – opowiada 
mł. asp. Szymon Gniewkowski, 
który brał udział w tej akcji. Ale 
dojeżdżając na miejsce sami zo-
baczyliśmy zwierzę przez okna 
samochodu. To rzeczywiście był 
kangur, jak się później okazało, 
należący do jednego z mieszkań-
ców Lędzin. Posesja była zabez-
pieczona wysokim ogrodzeniem 
i przystosowana dla tego zwierzę-
cia, a jednak kangur w jakiś spo-
sób się wydostał i biegał po dro-
gach publicznych, wzbudzając 
niezłą sensację. Wspólnie z za-
stępem z OSP Lędziny staraliśmy 
się go złapać, co nie było łatwe. 

ZWiErZętoM na ratUnEK 
spotkania oko w oko Z prZyrodą PoTrafIą CZaSeM ZaSKoCZyć. aLe faChoWCy ZaWSZe Są GoToWI PoMóC.

Ze środków stypendiuM Ministra 
kultury i dZiedZictwa narodowego 
w raMach prograMu „kultura 
w sieci” powstaŁ fabularyZowany 
filM dokuMentalny „sZeblanka” 
w reżyserii tysZanina 
MichaŁa MisZy cZornego, 
Znanego M.in. Z teatru odruchu oraZ 
roli w wysokobudżetowej produkcji 
„legiony”. pierwsZa Z trZech cZęści 
filMu tysZanina już jest dostępna 
na youtube, Zaś kolejne będą MiaŁy 
swoją preMierę 20 i 30 sierpnia o godZ. 
21.

Film dotyczy wydarzeń, które miały miejsce w Sędzi-
szowie Małopolskim w czasach II Wojny Światowej. 
Główną bohaterką jest Irena Leszczyńska (z domu 
Szebla) urodzona w 1918 roku w Sędziszowie Mało-
polskim. Tam działała jako partyzant podczas woj-
ny. Niedawno pani Irena zgodziła się opowiedzieć 
swoją historię. Na podstawie jej wspomnień powstał 
scenariusz filmu „Szeblanka”. – Temat drugiej wojny 
światowej nigdy się nie zdezaktualizuje – opowiada 
reżyser. – W tym ponurym okresie człowieczeństwo 
ukazywało swoje dwa skraje oblicza. Bestialstwu 
i pogardzie dla innego przeciwstawiały się dobro 
i szacunek do bliźniego. Uważam, że nie mamy pra-

wa zapomnieć o tamtych wydarzeniach, zwłaszcza 
dziś, gdy język nienawiści w debacie publicznej ni-
kogo już nie gorszy – dodaje.

Gdyby nie zespół...
Bohaterka filmu, pani Irena jest siostrą prababci 
Michała Miszy Czornego, choć – jak sam przyznał 
– nigdy wcześniej nie słyszał historii, którą opowia-
da w filmie. – Mam rodzinę w Stanach, która zde-
cydowała się przyjechać w końcu do Polski. Krew-
ni chcieli odwiedzić rodzinne strony i spotkać się 
ze wszystkimi. Pomogłem im w tym i tak trafiłem 
na „ciocię” i jej historię. W tamtym dniu wiedzia-
łem, że nakręcę o tym film. Początkowo myślałem 
o fabule, ale szybko zszedłem na ziemię. Budżet po-
trzebny do zrealizowania takiego przedsięwzięcia 
na odpowiednim poziomie jest daleko poza moimi 
możliwościami. Pewien producent ogłosił konkurs 
na scenariusz, a ten miałem już gotowy. Jednak zna-
jomy, który siedzi w tym środowisku dłużej, odwiódł 
mnie od tej myśli. „Konkursu nikt nie wygra, a póź-
niej przepisane sceny trafiają do innych produkcji” 
powiedział, a wiem, że zna się na rzeczy. Koniec 
końców zdecydowałem się na dokument, na który 
otrzymałem 7 tys. zł stypendium. Za te pieniądze 
nic bym nie zrobił, gdyby nie mój zespół, z któ-
rym współpracuję od lat. Zdecydowali się pracować 
za wielokrotnie mniejsze stawki, dzięki czemu histo-

ria Szeblanki może ujrzeć światło dzienne. Marek 
Bula, Lena Jabłońska, Ryszard Leszczyński, Krystyna 
Czorny, Kajetan Sikorski, Chiara Petiti, Aleksandra 
Grącka-Baczyńska, Irena Leszczyńska, Louise Inger-
soll, Howard Ingersoll, Teatr Baza, Teatr OdRuchu, 
Urszula Sadowska – wszystkim im jestem za to sto-
kroć wdzięczny – tłumaczy reżyser.

ludzie lasu.
Główną bohaterką filmu jest wspomniana 102-
letnia dziś Irena „Szeblanka” Leszczyńska, która 
w latach wojny była członkiem Armii Krajowej. 
Opowiadanej historii nie brakuje wątku roman-
tycznego czy intrygi godnej szpiegowskiego kry-
minału z poligonem doświadczalnym, konspira-
cją, rakietami V1 i V2 oraz mikrofilmem, który 
z Sędziszowa ma trafić na biurko Churchilla. 
– Wróciłam do rodzinnego domu w Sędziszo-
wie. Tam już 8 września widziałam na ulicach 
kolumny niemieckich żołnierzy – opowiada pani 
Irena. – Od tej chwili, w każdej polskiej rodzinie 
zapanował strach i obawa o życie. Moi starsi bra-
cia zaczęli często wychodzić z domu na noc. Nic 
nikomu nie mówili, nie tłumaczyli się. Z miesiąca 
na miesiąc wzmagał się terror faszystowskiej oku-
pacji. W 1942 roku doszło do tego, że w mieście 
utworzono getto dla ludności żydowskiej. W lipcu 
tego samego roku, zaczęła się eksterminacja tego 

narodu. To byli nasi sąsiedzi, znajomi… miesz-
kańcy Sędziszowa.
Któregoś popołudnia brat zaprowadził mnie za mia-
sto, do lasu, gdzie przed oficerem Armii Krajowej 
złożyłam przysięgę wojskową. Nie wiedziałam, 
co należy robić, jak się zachować, jak reagować. Ale 
wiedziałam, że nie mogę trwać bezczynnie…

Aby zobaczyć film, należy na kanale YouTube 
wpisać frazę „szeblanka”. Będzie dostępny za dar-
mo przez kolejne pół roku. kaMil pesZat ●

ŻEBY niE ZaPoMniEć
dostępna jest już pierwsZa cZęść „sZeblanki”, fabuLaryZoWaNeGo fILMu DoKuMeNTaLNeGo MIChała MISZy CZorNeGo.

Plakat filmu „Szeblanka” w reżyserii tyszanina. 
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W akcji uwolnienia jerzyka na ul. Poziomkowej brali udział tyscy strażacy.
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legiony pod „żyRafą”flash

W ramach tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego,15 sierpnia Wojskowa Komenda 
uzupełnień oraz Miejskie Centrum Kultury zorganizowały kino samochodowe na placu pod 
„żyrafą”, podczas którego wyemitowano „Legiony”, w której drugoplanową rolę zagrał tyszanin 
Michał Misza Czorny (o nowej produkcji pana Michała piszemy na stronie obok). Na 50 możliwych 
miejsc przyjechało 45 samochodów, co przekłada się na ponad 100 widzów. – Jesteśmy 
bardzo zadowoleni z frekwencji. Zaledwie dwa samochody opuściły „kino”, co na film, który 
nie jest hollywoodską produkcją, jest wynikiem bardziej niż zadowalającym. będziemy pomysł 
kontynuować – usłyszeliśmy od organizatora. kp ●
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Kangur jest szybkim zwierzęciem. 
Na szczęście wbiegł na ogrodzony 
teren jednej z firm, gdzie z pomo-
cą właściciela udało się go bez-
piecznie schwytać.

– Z innych nietypowych in-
terwencji mieliśmy np. jelenia 
uwięzionego w basenie przy jed-
nej z posesji – opowiada komen-
dant Piotr Szojda. – W lipcu 2018 
otrzymaliśmy zgłoszenie od pani, 
która znalazła egzotycznego pa-
jąka w bananach, które kupiła. 
Kilka razy interweniowaliśmy 
w stadninach, gdzie trzeba było 
pomóc w podniesieniu osłabio-
nego konia. Temu zwierzęciu zbyt 
długie leżenie może trwale odbić 
się na zdrowiu. Były też sytuacje 
zabawne, gdy właściciel, które-
mu uciekła papuga, wszedł za nią 
na drzewo, a tam dopadł go lęk 
wysokości. Musieliśmy zdejmo-
wać i papugę i właściciela.

Egzotyka w mieście
Pająki, węże, egzotyczne jaszczurki 
– spotkania z takimi zwierzętami 
w mieście się zdarzają. Przestrasze-
ni mieszkańcy proszą wtedy służby 
o pomoc. – Jest lista zwierząt egzo-
tycznych, nawet niebezpiecznych, 
które po uzyskaniu odpowiednich 
pozwoleń można trzymać w domu 
– wyjaśnia Przemysław Nowak. 
– Doświadczonym terrarystom 
zwierzęta raczej nie uciekają, ale 
zdarza się to często, gdy właści-
ciel wyjeżdża i zostawia zwierzę 
pod opieką znajomych lub rodzi-
ny, którzy nie do końca wiedzą, 
jak się z nim obchodzić. W Ty-
chach łapaliśmy już agamy broda-
te, węże zbożowe, węże mleczne. 
Najczęściej takie zwierzęta trafiają 
z powrotem do właścicieli, jeżeli 
posiadają oni wymagane pozwo-
lenia i dokumenty. Ale łapaliśmy 
też helodermę meksykańską – 
to jest bardzo rzadki gatunek ja-
dowitej jaszczurki, który nie jest 
popularny w hodowli. Nawet nie 
każde zoo może pochwalić się ta-
kim okazem. Ta jaszczurka praw-
dopodobnie uciekła hodowcy, któ-
ry miał ją z nielegalnego źródła. 
Zwierzę trafiło pod opiekę specja-
listów. Zdarzył się też jeż pigmej-
ski. Bardzo się cieszyłem, że udało 
mi się go rozpoznać, dzięki temu 
jeżyk wrócił do właściciela, któ-

remu uciekł. Gdybyśmy się nie 
zorientowali, że to obcy gatunek 
i wzięlibyśmy go za naszego jeża 
europejskiego, zostałby pozosta-
wiony w naturze, gdzie z pewnoś-
cią by sobie nie poradził.

ratunku, wąż!
Zawiadomienia o wężu znale-
zionym w ogródku, budynku 
czy samochodzie – to też częste 
zgłoszenia. To nie tylko zbie-
głe z terrariów egzotyczne gady. 
Najczęściej są to przedstawicie-
le naszej rodzimej fauny. Wijące 
się, łuskowane ciało, napotkane 
na działce lub w ogrodzie, u wie-
lu osób budzi lęk, a nawet prze-
rażenie. Poniekąd uzasadnione, 
bo jeden z żyjących w Polsce węży 
– żmija zygzakowata – jest jado-
wity. Nie należy jednak wpadać 
w panikę. Żmija nie niepokojona 
raczej nie zaatakuje, a jej ukąsze-
nie, chociaż bywa dotkliwe, tylko 
w nielicznych przypadkach stano-
wi zagrożenie dla życia.

– Gdy zobaczymy węża, najle-
piej pozostawić go w spokoju – 
mówi Przemysław Nowak – Za-
chować odpowiedni dystans i nie 
drażnić. Jeśli to możliwe, warto 
zrobić zdjęcie, oczywiście nie zbli-
żając się zanadto. Zdjęcie pomoże 
nam po przyjeździe ocenić z jakim 
zwierzęciem mieliśmy do czynie-
nia, jeśli ono w międzyczasie so-
bie pójdzie. To ważne, bo możemy 
dzięki temu uspokoić osoby, któ-
re widziały węża. Najczęściej oka-
zuje się, że to zupełnie niegroźne 
zaskrońce lub padalce (które nie 
są wężami, lecz beznogimi jasz-
czurkami – SW). Oczywiście zda-
rzają się też żmije – dodaje Prze-
mysław Nowak. – Ukąszenie żmii 
może być niebezpieczne dla dzie-
cka, osoby starszej lub chorej. Dla-
tego nie lekceważymy żadnego za-
wiadomienia.

– W zeszłym tygodniu mie-
liśmy tego rodzaju zgłoszenie 
– mówi komendant Piotr Szojda. 
– Dostaliśmy informację, że ktoś 
w samochodzie znalazł węża. 
Okazało się, że to padalec. Został 
złapany i wypuszczony na wol-
ność w bezpiecznym miejscu. 
Mamy też podobne interwencje 
związane ze żmijami. Jeżeli ni-
kogo nie ukąsiły, są przenoszone 

do lasu i tam wypuszczane. Na-
tomiast jeśli doszło do ukąsze-
nia, to zawsze staramy się złapać 
zwierzę i przekazujemy je Leśne-
mu Pogotowiu. Przede wszystkim 
po to, by specjaliści dokładnie 
określili gatunek, co jest potrzeb-
ne do podania pacjentowi odpo-
wiedniej surowicy.

Jak należy postąpić w przy-
padku spotkania ze żmiją? – Je-
śli spotkamy żmiję na terenie za-
mieszkałym przez ludzi, przede 
wszystkim nie należy jej drażnić 
i w żadnym wypadku nie próbo-
wać samodzielnie jej łapać – prze-
strzega Piotr Szojda. – Mieliśmy 
przypadek, gdy jednego z loka-
torów budynku wielorodzinnego 
trzeba było przewieźć do szpita-
la po ukąszeniu przez żmiję. Ale 
ten pan chciał popisać się od-
wagą i próbował sam ją złapać. 
To na pewno nie jest dobry po-
mysł.

Jednak strach ma czasem wiel-
kie oczy. Jak opowiada Przemy-
sław Nowak, tyska straż miejska 
interweniowała kiedyś w miesz-
kaniu starszej kobiety, która w po-
koju zobaczyła węża. Zamknęła 
drzwi i bała się tam wchodzić. 
Gdy do pokoju weszli funkcjo-
nariusze, znaleźli… leżącą pod 
kaloryferem gumową uszczel-
kę, oderwaną od szafy z drzwia-
mi przesuwnymi. Innym razem, 
po zgłoszeniu, że pod wanną 
znajduje się wielki pająk, straż-
nicy miejscy znaleźli zabawkę.

– Ale czasem można się pomy-
lić – mówi strażnik miejski. – Kil-
ka dni temu miałem zgłoszenie 
o egzotycznym pająku siedzą-
cym w koszu na śmieci. Nie był 
to pająk, lecz tylko wylinka, pu-
sta skorupa jaką pająk pozosta-
wia po zrzuceniu skóry. Wygląda-
ła jednak łudząco podobnie.

internet pomaga
Chociaż interwencji związanych 
z psami i kotami jest stosunkowo 
niewiele, to jednak się zdarzają. 
– Czasami trzeba uwolnić kota, 
który utknął gdzieś w studzience 
czy przewodach wentylacyjnych. 
Wtedy korzystamy ze wsparcia 
straży pożarnej – mówi Prze-
mysław Nowak. – Natomiast 
problem z bezpańskimi psami 

jest z roku na rok coraz mniej-
szy. Dużą rolę odegrał tu internet 
i media społecznościowe, dzięki 
którym informacje o zagubionych 
lub znalezionych zwierzakach 
rozchodzą się bardzo szybko. 
Właściciele odnajdują się prawie 
natychmiast i nasza interwencja 
jest zbędna. Do schroniska tra-
fiają już tylko te psy, których nikt 
nie szuka, których być może ktoś 

pozbył się umyślnie. Ale takich 
przypadków jest coraz mniej. Pa-
miętam natomiast dość poważną 
interwencję, gdy pies, labrador, 
będąc na spacerze z właściciel-
ką tak nieszczęśliwie i głęboko 
rozciął łapę, że wymagał natych-
miastowej pomocy weterynarza. 
To była niestety niedziela. Kobieta 
zwróciła się do nas. Na szczęście 
udało nam się znaleźć weteryna-

rza, który udzielił pomocy i ura-
tował temu psu życie.

Podsumowując, można powie-
dzieć, że nie ma tak nietypowej 
sytuacji i tak egzotycznego zwie-
rzęcia, któremu strażacy, strażnicy 
miejscy a także inne służby, któ-
re z nimi współpracują – policja, 
Miejskie Schronisko dla Zwierząt, 
Lasy Państwowe – nie byłyby go-
towe ruszyć z pomocą. ●

Teatr Mały w Tychach przygo-
tował przedostatnie już słucho-
wisko w ramach proLOGOS 
– Festiwalu Słowa Online. Jest 
to „Pantoflisko" Agnieszki Osie-
ckiej, zrealizowane przy udzia-
le młodych mieszkańców Ty-
chów.

W nagraniu wzięli udział mło-
dzi tyszanie, którzy podczas te-
gorocznych ferii zimowych 
uczestniczyli w teatralnych war-

sztatach interdyscyplinarnych 
zakończonych spektaklem ,,Bu-
kolla”. Tym razem dzieci mia-
ły okazję wziąć udział w innym 
procesie twórczym, zawierają-
cym pracę z tekstem (mądrym 
i zabawnym opowiadaniem Ag-
nieszki Osieckiej), ćwiczenia 
dykcyjne, naukę piosenek oraz 
pracę z mikrofonem.

Efektem warsztatów jest słu-
chowisko opowiadające o świe-

cie zwierząt i kolejnych ogni-
wach łańcucha pokarmowego. 
Zostało ono w całości zrealizo-
wane przez dzieci. Ważnym ele-
mentem audycji jest specjalnie 
skomponowana muzyka, zawie-
rająca takie smaczki jak np. ra-
pujący Kogut Zdzich.

Premiera „Pantofliska” odbę-
dzie się 21 sierpnia o godz. 16. 
Nagrania będzie można posłuchać 
na kanale YouTube oraz na FB Te-
atru Małego w Tychach.

Obsada:  Faustyna Ryś 
(Dżdżownica Halina), Ksawery 
Pienias (Lew Michał), Amelia 
Tomaszewska (Pantofelek), Woj-
ciech Szubert (Kogut Zdzich), 
Sonia Stanisławska (Pani Pan-
tofelkowa, Sałata), Patryk Cie-
ślak (Lis Tomasz), Maja Toma-
szewska (narrator).

Tekst Agnieszki Osieckiej wy-
reżyserowały Joanna Piwowar-
Antosiewicz (także autorka mu-
zyki) i Anna Białoń, montażem 
zajął się Krzysztof Kurek. Pro-
jekt dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu „Kultura 
w sieci”. oprac. sw ●

słuchowisko pt. „Pantoflisko” agnieszki osieckiej na festiwalu Słowa online.

z dziećmi i dla dzieci

Podczas warsztatów dzieci uczyły się pracować 
z tekstem i z mikrofonem, a także śpiewały.
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Nie wszystkich „węży” należy się bać – mówi Przemysław Nowak z tyskiej 
straży miejskiej, trzymający złapanego zaskrońca. 
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oGŁosZEnia DroBnE
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

kariera/edukacja:

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

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

usŁugi:
Elektryk. Tel. 504 877 825

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

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, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp.690 
463 652.

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

Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474
Remonty budowlane - SOLIDNIE tel. 604-
380-848
Wykonujemy solidnie wszelkie in-
stalacje elektryczne w nowych bu-
dynkach mieszkalnych. Kontakt: 604 
346 070
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
PŁYTKOWANIE HYRDAULIKA 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 garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. BN VOTUM: 501 503 735.

Kupię bez pośredników mieszkanie do 
remontu lub działkę w Tychach. Gotówka. 
Tel 510 539 092 

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416
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
GARAŻ TYCHY I OKOLICE KUPIE 504 469 375

SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie 47,6 m² os. D, 1 
piętro,2 pokoje kuchnia, łazienka z WC, 
balkon.240 tyś 
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 
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.
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.

WYNAJMĘ
Wynajmę pokój chętnie Pani 512555035
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.

Wynajmę w Bieruniu Starym kawalerkę 
umeblowaną 19m2 I p. balkon. Najemca 
o stałych dochodach bez nałogów 663 
987 492

BIURA NIERUCHOMOŚCI

autoreklama

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

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

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

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

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

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

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

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

– ul. Katowicka 9

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

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

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

ul. Jedności 51
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

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

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

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

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

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

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

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

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

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

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

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

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

Bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5

reklama
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www.tychy.pl

oGŁosZEnia DroBnE
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

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 miejsce 
garażowe 2300 zł + garaż+media  tel.696
-493-977 kinga@ihn.com.pl
Do wynajęcia 2 pokoje 38 m2 2 piętro 
cena 1390 zł+media+kaucja  tel.733-
476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1700+media

Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Tychy Wartogłowiec-Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 490.000 zł tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl 
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl 
Dom wolnostojący Międzyrzecze tyko 10 
min od Tychów dom w stanie deweloper-
skim o pow. 190 m2 tel. 696-493-977 
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl 
 Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl 
Bieruń Działka budowlana z projektem, 
doprowadzone media pow 742 m2 tel. 
886-309-197 www.ihn.com.pl 
Tania działka budowlana Tychy Wygorze-
le,  pow. 808 m2, od 149.000 zł+ udział 
w drodze 10.000 zł wszystkie media przy 
działce tel. 504476-805 www.ihn.com.pl 
Działka Świerczyniec pow 864 m2 cena 
163.000 zł tel.696-493-977 kinga@ihn.
com.pl
Działki w Mysłowicach różne powierzch-
nie atrakcyjne ceny tel. 886-309-197 
www.ihn.com.pl 
Tychy lokal do wynajęcia pow 25 m2 duża 
witryna główna ulica cena 1300 zł 733-
476-805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter,duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia lokal przy al. Bielskiej czynsz 
1300 zł+ media  733-476-805 www.ihn.
com.pl 
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapytaj o 
szczegóły 733476-805 www.ihn.com.pl 
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000
Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 519-595-
671 www.ASTON.com.pl

Poszukujemy dwupokojowych mieszkań 
dla klienta gotówkowego 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość – kupię ją 
za gotówkę – zadzwoń – Marzena 519-
595-674
Szukamy działek – Tychy i okolice płat-
ność gotówką 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy mieszkań i domów do wy-
najęcia 728-713-101 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-
100
Tychy, gotowiec inwestycyjny, ROI 9,50 % 
cena 289.700 zł, zadzwoń po szczegóły 
519-595-674 www.aston.com.pl
Tychy, os. D, 2 pokoje, 37 m2, 4 piętro, ni-
ski blok, 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, 219.000 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
Do wynajęcia mieszkanie Tychy-Suble, ul. 
Rodzeństwa Krzyżowskich 62 m2 prze-
stronne 2 pokoje, umeblowane, wypo-
sażone, czynsz 2000 zł/mc, 728 713 101, 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia apartament z ogródkiem 
w nowym budownictwie Tychy ul. Żor-
ska 81, wysoki standard, umeblowane i 
wyposażone czynsz 2200 zł/mc 728 713 
101, 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, śliczna działka w dru-
giej linii zabudowy 840 m2, 220 zł/m2, 
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
Centrum Pszczyny dom i biznes w jednym 
działka 891 m2, 1.399.000 zł- do negocja-
cji 519 595 671 www.ASTON.com.pl
Dom w Tychach przy Mikołowskiej, ideal-
ny na hostel czy działalność, cena 530 000 
zł, 519 595 674, 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/indomotychy
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TYCHACH 
NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, umeblowane i 
bez mebli, pow. Ok. 40m2, cena:1600-
1700zł – ZAPRASZAMY- tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy

Zdrowie:
BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889935290
Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 

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

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

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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po trZech kolejnych 
ligowych porażkach, 
cZwarta kolejka w 
iV lidZe okaZaŁa się 
wresZcie prZeŁoMowa 
dla tyskich reZerw, 
które pewnie pokonaŁy 
ZespóŁ odry centruM 
4:0. ZważywsZy, że 
tysZanie Z powodu 
pandeMii nie roZegrali 
rundy wiosennej 
ubiegŁego seZonu, byŁo 
to pierwsZe ligowe 
Zwycięstwo gks ii od… 
paźdZiernika.

Podopieczni trenera Jarosła-
wa Zadylaka rozpoczęli z wiel-
kim animuszem i jeszcze zanim 
wszyscy kibice zasiedli na trybu-
nach, prowadzili 1:0. Po akcji z 
Bojarskim w 3 min. gola dające-
go prowadzenie zdobył Kasprzyk. 
Wspomniany Bojarski mógł po 
chwili sam dwukrotnie wpisać się 
na listę strzelców, ale w pierwszej 
akcji chybił, a później trafił w słu-
pek.

Po kwadransie tyszanie prowa-
dzili już dwoma bramkami, dzię-
ki indywidualnej akcji Staniuchy 
i rezultatem 2:0 zakończyła się 
pierwsza połowa, choć jeszcze 
kilka razy gospodarze mieli oka-

zje bramkowe. Seryjnie marno-
wali je jednak Rabiej, Staniucha, 
Kasprzyk, Bojarski i Paluch, za 
co trener Zadylak miał do swo-
ich piłkarzy spore pretensje.

Druga odsłona także obfitowa-
ła w zmarnowane szanse bram-
kowe. Zarówno jeden jak i dru-
gi zespół mógł zdobyć jeszcze po 
kilka goli, ale celowniki napastni-
ków były tego dnia rozregulowa-
ne jak nigdy. Na szczęście szyb-
ciej z tą niemocą poradzili sobie 
tyszanie – najpierw Paluch w 56 
min. podwyższył na 3:0, a wynik 
zamknął w 77 min. Bojarski, któ-
ry tak długo wisiał w powietrzu, 
aż dośrodkowana przez Rabieja 
piłka spadła mu na głowę i po-
zwoliła zdobyć czwartego gola.

Kibice „Trójkolorowych” mają 
nadzieję, że ta wygrana jest pierw-
szym krokiem w górę ligowej ta-
beli. Najbliższa okazja na kolejne 
trzy punkty nadarzy się w sobo-
tę, 22 sierpnia o godz. 17, kiedy 
podopieczni trenera Zadylaka za-
grają na wyjeździe z ostatnią dru-
żyną tabeli – GKS Radziechowy
-Wieprz.
gkS ii Tychy – odRa cen-
TRum wodziSław ŚląSki 4:0 
(2:0). Gole: Kasprzyk (3’), Staniu-
cha (16’), Paluch (56’) i Bojarski 
(77’)

gkS ii Tychy: Dana – Rabiej, 
Bielusiak (66’ Kozlenko), Kop-
czyk, Rutkowski, Blach, Misztal 
(46’ Krężelok), Staniucha (75’ 
Trzcionka), Bojarski, Paluch (78’ 
Kokoszka), Kasprzyk.

W pozostałych meczach 4. ko-
lejki: MRKS Czechowice-Dziedzi-
ce – Podbeskidzie II 2:1, Jasienica 
– Landek 0:2, Rozwój – Przyszo-
wice 4:0, Bełk – Unia Turza 4:1, 
Odra Wodzisław – Radziechowy 
2:1, Czaniec – Łękawica 1:1, Kuź-
nia – Iskra 3:0, Książenice pauzo-
wały. wojciech wiecZorek ●

iV liga
1. Książenice 3 9 5:1
2. Wodzisław 4 9 10:3
3. Czechowice 3 7 6:2
4. bełk 4 7 8:5
5. Jasienica 4 7 7:6
6. Podbeskidzie II 4 7 7:4
7. rozwój 4 6 12:6
8. Czaniec 3 5 8:5
9. unia Turza 4 5 6:8
10. łękawice 3 4 4:3
11. Kuźnia 3 4 6:6
12. Landek 4 4 3:3
13. gkS ii Tychy 4 3 6:7
14. Iskra 3 3 3:8
15. Przyszowice 4 3 3:11
16. odra Centrum 4 3 5:14
17. radziechowy 4 1 4:11

PrZEŁaManiE rEZErW
wysokie Zwycięstwo DrużyNy TreNera ZaDyLaKa – PIerWSZe oD… PaźDZIerNIKa.

Po trzech kolejnych porażkach Łukasz Kopczyk (nr 19) i jego koledzy wreszcie wygrali.
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Ten sezon Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej należy 
do drużyny Fenomena Ledgera, która po raz siód-
my sięgnęła po mistrzostwo. Uczyniła to w sposób 
dość nietypowy, bo po… walkowerze.

W okresie wakacyjnym amatorskie zespoły pił-
karskie mają spore problemy kadrowe, co sprzyja 
wysokim wynikom oraz walkowerom. Tymczasem 
Fenomen to rzeczywiście… fenomenalna drużyna, 
na którą rywalom trudno znaleźć sposób. W tym 
sezonie piłkarze Fenomena wyraźnie zdystansowa-
li stawkę – drugi zespół wyprzedzili o 10 punktów, 

zapewniając sobie wygraną na kolejkę przed zakoń-
czeniem sezonu. Tym samym Fenomen zapisał się 
w historii ALPN w Tychach, bo poprawił rekordo-
we osiągnięcie legendarnych Budowlanych, którzy 
mają w swej kolekcji 6 tytułów.

Oto mecze zaległe oraz 12. seria spotkań: Hard 
Plast – Pampeluna 06' 13:2, Fenomen Ledger – Olim-
pia 02' 27:0, Pampeluna 06 – Brygada RR 0:3 (wo), 
Olimpia 02 – Brygada RR 4:4, All Black's & Red's – 
Fenomen Ledger 0:3 (wo), Pampeluna 06 – Bailando 
0:3 (wo), Hard Plast – Zorza Tachospeed 3:5.

1. fenomen Ledger 12 33 90-21
2. brygada rr 12 23 38-14
3. Zorza Tachospeed 12 22 62-33
4. all black`s & red`s 12 18 59-42
5. bailando 12 16 38-34
6. hard Plast 12 15 46-49
7. olimpia 02 12 8 26-99
8. Pampeluna 06 12 6 22-87

Ostatnia 13 kolejka sezonu zaplanowana jest na 22 
sierpnia. Trwa także rywalizacja o Puchar Ligi – w za-
ległym meczu półfinałowym All Black's & Red's po-
konał Bailando 4:1. Tak więc w finale, zaplanowanym 
na 30 sierpnia, Fenomen Ledger, który w półfinale 
pokonał Brygadę RR 7:1, zmierzy się z All Black's & 
Red's i ma szansę na podwójny sukces. ls ●

amatorska Liga Piłki Nożnej

siódme mistrzostwo FeNomeNa! 

Tak cieszyli się piłkarze Fenomenu ze zdobycia 
mistrzostwa. Z lewej kapitan drużyny Łukasz Sadkiewicz 

(nr 7) – siedmiokrotny mistrz w roli kapitana.  
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Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

piŁkarZe gks tychy nie 
powtórZą osiągnięcia 
Z poprZedniej edycji 
pucharu polski, 
kiedy to awansowali 
do ćwierćfinaŁu. 
tyM raZeM odpadli 
już w 1/32, ale 
po dobryM MecZu 
i kontrowersyjnych 
golach.

Los wyznaczył na rywala tyszan 
w tej rundzie ekstraklasową Wi-
słę Płock trenera Radosława So-
bolewskiego. Choć goście grają 
o szczebel wyżej, to przez pierw-
sze 25 minut to GKS nadawał ton 
grze i zepchnął Wisłę do głębokiej 
defensywy. Przewaga tyszan nie 
przyniosła jednak efektu bram-
kowego, natomiast jedna z pierw-
szych kontr gości zakończyła się 
golem Sheridana. Co prawda 
część kibiców twierdziła, że gol 
został zdobyty ze spalonego, ale 
arbiter był innego zdania.

Tyszanie zdobyli wyrównu-
jącego gola tuż po wznowieniu 
gry po przerwie (Lewicki), ale 

i tym razem ostatnie słowo na-
leżało do sędziego, który gola 
nie uznał, dopatrując się spalo-
nego. Pan Marek Opaliński nie 
miał natomiast wątpliwości w 51 
min, kiedy to jeden z graczy Wi-
sły przewrócił się w polu karnym. 
Mimo protestów tyszan i widow-
ni arbiter podyktował „jedenast-
kę”, którą na drugiego gola zamie-
nił Szwoch.

Kwadrans później za dwie żół-
te kartki boisko musiał opuścić 
Oskar Paprzycki i ostatnie pół 
godziny GKS grał w osłabieniu. 
Mimo to podopieczni debiutujące-
go w Tychach trenera Artura Der-
bina nie złożyli broni i do końca 
dążyli do zmiany wyniku. Udało 
się im, a ściślej Kamilowi Szymur-
ze, zdobyć honorowego gola w 89 
min., ale na wyrównanie nie star-
czyło już czasu.

Piłkarze GKS odpadli zatem 
z „Pucharu tysiąca drużyn”, ale 
wstydu nie przynieśli. Postawa ty-
szan w spotkaniu z Wisłą Płock, 
w tym dobre występy nowych na-
bytków, każą z optymizmem cze-
kać na rozgrywki I ligi, które star-
tują już za dwa tygodnie.

Zadowolony z postawy swoich 
podopiecznych był także trener 

Artur Derbin, który na konferen-
cji pomeczowej podkreślił dobre 
– przez większość spotkania – re-
alizowanie założeń taktycznych. 
– Jestem także zbudowany cha-
rakterem zespołu i tym, że nawet 
przy niekorzystnym wyniku i grze 
w osłabieniu próbował przechylić 
szalę zwycięstwa na swoją korzyść 
– dodał trener Derbin.

W miniony poniedziałek 28 
graczy GKS Tychy udało się 
wraz ze sztabem szkolenio-
wym na 6-dniowe zgrupowanie 
do Grodziska Wielkopolskie-
go. W planach – oprócz ciężkiej 
pracy na treningach – są też dwa 
spotkania sparingowe: z II-ligo-
wym KKS Kalisz (19.08) i ligo-
wym rywalem Widzewem Łódź 
(22.08)
gkS Tychy – wiSła płock 
1:2 (0:1). Gole: Szymura (89') 
oraz Sheridan (26') i Szwoch (51' 
z karnego).
gkS: Jałocha – Połap (84' Szeliga), 
Sołowiej, Szymura, Wołkowicz – 
Steblecki (71' K. Piątek), Paprzy-
cki, J. Biegański, Grzeszczyk (71' J. 
Piątek), Moneta (58' Biel) – Lewi-
cki (58' Nowak). Czerwona kart-
ka: Paprzycki (66' za dwie żółte); 
żółta kartka: Połap. ●

WstYDU niE BYŁo
dobry, choć beZ awansu, występ tysZan W PuCharZe PoLSKI. TreNer arTur DerbIN 
ZaDoWoLoNy I ZbuDoWaNy.

Przez cały mecz trwała ostra i zacięta walka o każdą piłkę, przez co spotkanie mogło się podobać.

Jednym z graczy, który udanie zadebiutował w trójkolorowych barwach był Krzysztof 
Wołkowicz. W meczu z Wisłą zastąpił kontuzjowanego Macieja Mańkę.
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KAZIMIERZ OKOŃSKI: NA SZLAKACH I ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH (5) 
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TRaSa: Tychy – Gostyń – Zgoń 
– Mościska – Gardawice – Za-
zdrość – Palowice – Szczejkowice 
– Gichta – Palowice – Woszczy-
ce – Królówka – Zgoń – Kobiór 
– Tychy.
dySTanS: 75 km, średni czas 
przejazdu: 5 godzin.
STopień TRudnoŚci: łatwa
opiS TRaSy: Startujemy z Par-
ku Południowego i ul. Sikorskie-
go dojeżdżamy do al. Bielskiej. 
Skręcamy w lewo i dalej prosto, 
by za Biedronką skręcić w prawo 
i potem prosto w ul. Myśliwską 
obok kościoła św. Ducha. Prze-
jeżdżamy przez tory (Tychy-Żwa-
ków) do lasu – jedziemy prosto 
szlakiem nr 1 do rozwidlenia. 
Szlak skręca w prawo, my w lewo 
i dalej prosto do skrzyżowania. 
Tutaj skręt w lewo i dalej pro-
sto do kolejnego skrzyżowania 
z niebieskim szlakiem pieszym, 
na którym jedziemy w prawo 
i prosto przez las ul. Tyską (Go-
styń) dojeżdżamy do drogi nr 928 
(ul. Pszczyńska) skręcamy w lewo 
i zaraz w prawo w ul. Rybnicką. 
Za drugą kapliczką po lewej stro-
nie należy skręcić w lewo i dro-
gą leśną dojechać do ul. Chro-
brego. Potem jedziemy w prawo 
(Mościska -zabytkowa kaplicz-
ka z 1805 r.) i dalej prosto, tak 
jak prowadzi droga. Skręcamy 
w prawo, dalej w lewo, przejeż-

dżamy drogę nr 81 i dojeżdża-
my do dworu Alderów z 1866 r 
(Gardawice), a następnie szla-
kiem prosto, by za moment skrę-
cić w lewo w drogę polną i zgod-
nie ze szlakiem (będzie skręcał 
najpierw w prawo potem w lewo 
i następnie w prawo) dojedziemy 
do Palowic (zabytkowy kościółek 
drewniany 1606 r. i zabytkowa ka-
pliczka 1780 r.).

Tu skręcamy w prawo w dro-
gę główną i jedziemy prosto szla-
kiem – skręcamy w lewo w dro-
gę polną a następnie w prawo 
i za moment szlak skręca w lewo 
i dalej jedziemy prosto do roz-
widlenia szlaków. Potem w lewo 
i szlakiem dojeżdżamy do Szczej-
kowic. Po skręcie w prawo i prze-
jechaniu przez drogę nr 924, przy 
zabytkowej kapliczce skręcamy 
w lewo i dalej jedziemy szlakiem 
przez kol. Szczejkowice, jak pro-
wadzi szlak do drogi nr 924. Do-
cieramy do rozwidlenia szlaków 
i skręcamy w prawo. Jedziemy 
prosto do stawu Garbocz, objeż-
dżamy go, a następnie skręcamy 
w lewo i dalej wzdłuż stawu do-
jeżdżamy do Gichty (wieża wsadu 
wielkopiecowego po hucie „Wale-
ska” 1840 r.). Następnie kieruje-
my się szlakiem na północ mię-
dzy stawami Garbocz i Lanuch, 
a potem między stawami Wę-
glornik i Piecok do zabudowań 

w Palowicach. Szlak skręca w pra-
wo, dojeżdżamy do drogi lokal-
nej i skręcamy w lewo (Palowice 
– dwór klasycystyczny 1860-80 r, 
kapliczka zabytkowa) do skrzyżo-
wania. Następnie – w prawo i da-
lej jedziemy prosto do kolejnego 
skrzyżowania, skręcamy w prawo 
i jedziemy prosto, a za nieczyn-
nymi torami kolejowymi skręca-
my w prawo, potem w lewo i da-
lej szlakiem przez kol. Palowice 
do drogi nr 81. Przejeżdżamy 
przez nią, skręcamy w prawo i da-
lej szlakiem do Ośrodków Wypo-
czynkowych Baron i Szybiarz przy 

stawie Baraniok (w okresie mo-
jej prezesury korzystaliśmy z OW 
Szybiarz, organizując dwudniowe 
wycieczki integracyjne).

Następnie wracamy szlakiem 
do Woszczyc (pałac neobaroko-
wy z XIX w. i kościół zabytkowy 
1878-80), skręcamy w prawo i je-
dziemy szlakiem przez Królów-
kę do Zgonia (kościół zabytko-
wy 1935-37 r). Podążamy drogą 
do kapliczki, skręcamy w prawo 
i dojeżdżamy do lasu. Dalej szla-
kiem „Niedżwiedziówka” a na-
stępnie „Plessówka” przez dolinę 
Trzech Stawów w ul. Leśników 

w Kobiórze (obelisk poświęcony 
więźniom Oświęcim – Brzezin-
ka Podobóz, od września 1942 
do sierpnia 1943) i dojeżdżamy 
do leśniczówki.

Skręcamy w prawo i jedziemy 
obok stawu. Po skręcie w lewo 
czeka nas przejazd drewnianym 
pomostem pod torami kolejo-
wymi, skręcamy w prawo i da-
lej jak prowadzi szlak ul. Łuko-
wą i ul. Bartniczą dojeżdżamy 
do szlaku „Smolarnia” i potem 
do Muzeum Regionalnego „Smo-
larnia” w Kobiórze. Następnie je-
dziemy ul. Zmienną do ul. Łuko-

wej, skręcamy w lewo, a następnie 
za drogą – w prawo i ścieżką je-
dziemy w kierunku hotelu „Pod 
Sikorką”. Tutaj skręcamy w prawo 
w ul. Rodzinną i jedziemy pro-
sto. Na łuku w prawo my zjeż-
dżamy w lewo w ul. Promnicką 
i obok Domu Spokojnej Sta-
rości znowu skręcamy w lewo, 
a następnie w prawo i dojeżdża-
my do al. Książęcej. W Promni-
cach przed pałacykiem skręcamy 
w lewo i dalej w prawo i ścieżką 
dojeżdżamy do OW Paprocany. 
Stamtąd ul. Sikorskiego wracamy 
do Parku Południowego. ls ●

Po zakończeniu cyklu turniejów 
Letniego Grand Prix Tychów 
w siatkówce plażowej, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji zapro-
sił siatkarki i siatkarzy do udziału 
w corocznym Turnieju Mikstów.

Na obiekcie przy ul. Brzozo-
wej zjawiło się pięć par, które 
rywalizowały systemem „każ-
dy z każdym”. Grano do dwóch 

wygranych setów, tie breaka – 
do 11.

Po główne trofeum – Puchar 
Dyrektora MOSiR – sięgnęli Moni-
ka Płucieńczak i Konrad Janik. Ko-
lejne miejsca zajęli: 2. Aleksandra 
Karaś i Konrad Sowula, 3. Sandra 
Lis i Sebastian Szafruga, 4. Domini-
ka Dąbrowska i Damian Czapla, 5. 
Monika i Mateusz Albińscy. ls ●

między piecoKiem i BaraNioKiem

o puchar dyrektora MoSir.

miKsty Na plaży

Siatkarskie pary mieszane rywalizowały o puchar dyrektora MOSiR.
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Za naMi kolejna seria 
spotkań ligowych 
w niżsZych klasach. 
w okręgówce drużyna 
oks Zet tychy pierwsZy 
punkt ZdobyŁa 
dopiero w cZwartej 
kolejce, reMisując 1:1 
Z bks bielsko-biaŁa. 
prZypoMnijMy, iż 
pierwsZego MecZu nie 
roZegraŁa Z powodów 
epideMicZnych, 
w drugiej kolejce 
pauZowaŁa, trZecie 
starcie prZegraŁa, 
a teraZ do Zerowego 
bilansu doŁącZyŁa 
punkt.

Trochę trwało, zanim w me-
czu z BKS piłkarze Zetki złapali 
właściwy rytm. Pierwsze minuty 
w ich wykonaniu były dość nerwo-
we i kilka razy rywale dochodzili 
do sytuacji strzeleckich. Tyszanie 
odpowiedzieli dwoma sytuacja-
mi – Patola próbował zaskoczyć 
bramkarza ładnie uderzając piłkę 
głową po rzucie rożnym, a chwilę 
potem Pustelnik trafił futbolów-
ką w słupek. Przy dobitce rywa-
lom udało się jednak wybić piłkę 
z linii bramkowej... W 38. minu-
cie na polu karnym sfaulowany 
został Patola i jedenastkę pewnie 
wykonał Słonina, otwierając wy-
nik meczu. W końcówce pierwszej 
połowy drużyna BKS była bliska 
wyrównania, ale znakomicie spi-
sywał się Kowalczyk – najpierw 
obronił strzał rywala, potem dobit-
kę z najbliższej odległości i jeszcze 
drugą dobitkę, choć w tej sytuacji 
rywal był już na pozycji spalonej. 
Tyszanie mieli jeszcze jedną okazję 

– po długim zagraniu przez Ab-
rama, piłkę przejął Fortuna, któ-
ry po błędzie obrońcy znalazł się 
w sytuacji sam na sam z bramka-
rzem. Nie udało mu się jednak go 
pokonać. Szkoda, bo gol do szatni 
mógł zmienić losy spotkania.

Po zmianie stron rywale przy-
stąpili do odrabiania strat i na kil-
ka minut przejęli inicjatywę, za-
grażając tyskiej bramce głównie 
po stałych fragmentach gry. I właś-
nie po jednym z rzutów rożnych 
i zamieszaniu podbramkowym 
napastnik rywali z około 8 me-
trów pokonał Kowalczyka... War-
to odnotować jeszcze strzał Pu-
stelnika z wolnego w poprzeczkę, 
a w wyrównanej końcówce spot-
kania oba zespoły mogły prze-
chylić szalę zwycięstwa na swoją 
stronę. Najbliżej celu był Abram, 
który strzałem głową z bliska nie 
trafił do bramki.
okS zeT Tychy – bkS biel-
Sko–biała 1:1 (1:0). Bramka: 
Słonina (k, 38’).
okS zeT: Kowalczyk – Abram, T. 
Bernat, Ryszka, M. Bernat – Pa-

tola (60’ Chabinka), Strugiński 
(64’ Szewczyk), Fortuna, Słonina 
– Pustelnik (88’ Stets), Ptak (75’ 
Wilczek).

OKS Zet zajmuje w tabeli 5. 
miejsce – 1 pkt. Prowadzą Stu-
dzienice – 9 pkt.

W grupie II Ogrodnik Cielmice 
gościł na boisku Pioniera Pisarzo-
wice i wygrał 2:0. Trener Grzegorz 
Chrząścik nie ukrywał, że z róż-
nych powodów zespół jest osła-
biony brakami kadrowymi, ale 
udało mu się skompletować dru-
żynę. Tyszanie przez cały mecz 
przeważali, rywale tylko od cza-
su do czasu próbowali zagrozić 
bramce Ogrodnika. Pierwsza 
połowa nie przyniosła goli, choć 
sytuacji nie brakowało – Chrząś-
cik, Klimas, czy dwukrotnie Żyt-
ka. W drugiej odsłonie gole już 
padły. Najpierw, po składnej ak-
cji, Gurbisz zagrał ze skrzyd-
ła w pole karne, gdzie dobrze 
ustawiony Koczy nie zmarno-
wał okazji. Gol ten wyraźnie do-
dał skrzydeł piłkarzom z Cielmic, 
bo wkrótce potem padła kolejna 

bramka – Chrząścik dograł piłkę 
do Pawłowicza, a ten skierował 
ją do bramki.
p i o n i e R  p i S a R zo w i c e 
– ogRodnik cielmice 0:2 
(0:0). Bramki: Koczy, Pawłowicz.
ogRodnik: Gąsior – S. Białas, 
Michalak, Szojda – R. Białas (45’ 
Gurbisz), Koczy, Stawicki, Foltyn 
– Chrząścik, Żytka (75’ Pawło-
wicz), Klimas.

Po czterech kolejkach Ogrod-
nik zajmuje w tabeli 4. miejsce 
z 7 pkt. Prowadzi MKS Lędziny 
– 12 pkt.
w klaSie a drugie zwycięstwo 
zanotowało JUWe Jaroszowice, 
wygrywając 4:1 z rezerwą Iskry 
Pszczyna. Do przerwy zespół Da-
wida Frąckowiaka prowadził 2:0, 
po golach Gąsiora (44’) i Cibora 
(44’). Po zmianie stron Jakubczyk 
podwyższył, ale rywalom udało 
się zdobyć bramkę. Ostatnie sło-
wo w tym meczu należało jednak 
do do JUWe i… Gąsiora, który 
ustalił wynik w 85 min.
juwe: Kwiatkowski – Kszczuk, 
Hornik, Frąckowiak (45’ Augu-
styniak), Czupryna – Woźniak, 
Jakubczyk (87’ Banaś), Haśnik, 
Roszak – Gąsior (85’ Flisiak), Ci-
bor (73’ Wojczuk).

Siódemka Tychy przegrała na-
tomiast na wyjeździe z LKS Wosz-
czyce 1:5. W tabeli A-klasy prowa-
dzi JUWe z 6 pkt, Siódemka jest 
na 15. miejscu – bez punktu.
w klaSie b: LKS II Gardawi-
ce – Tysovia Tychy 1:5, GTS II 
Bojszowy – Czułowianka Tychy 
1:0. Debiutująca Tysovia jest na 4. 
miejscu w tabeli – 4 pkt, Czuło-
wianka na 10. – 3 pkt. Prowadzą 
rezerwa Goczałkowic i Fortuna – 
po 6 pkt. ls ●

PiErWsZY PUnKt ZEtKi
wygrane ogrodnika, JuWe JaroSZoWICe I TySovII

Piłkarze  Ogrodnika (niebieskie stroje) zdobyli w minionej 
kolejce komplet punktów w Pisarzowicach.
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Jak poinformował GKS Tychy, te-
sty zawodników na obecność wi-
rusa SARS-CoV-2 w większości 
dały wynik ujemny. Pozytywne 
wyniki odnotowało dwóch za-
wodników – Filip Komorski oraz 
Bartłomiej Jeziorski. Obaj od 19 
do 26 lipca przebywali w Warsza-
wie na zgrupowaniu reprezentacji 
Polski. Zawodnicy czują się do-
brze i przebywają w obowiązkowej 
kwarantannie.

Nastąpiły zmiany w terminarzu 
meczów sparingowych. Tyszanie 
nie wystąpią w Memoriale Pavla 
Zabojnika. Słowacki Związek Ho-

keja wprowadził rozporządzenie, 
z którego wynika, iż każda druży-
na przed przyjazdem na Słowację 
musi przejść testy na obecność wi-
rusa SARS-CoV-2. Trójkolorowi 
zagrają 20.08 z Jestřábi w Prostějo-
vie. Trwają jeszcze poszukiwania 
kolejnego rywala. Do tej pory ro-
zegrali dwa mecze kontrolne:
gkS Tychy – zagłębie 
SoSnowiec 4:2 (0:1, 2:0, 2:1). 
Bramki dla GKS: Seed, Szczechura, 
Rzeszutko, Novajovsky. 
gkS kaTowice – gkS Tychy 
2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Bramka: Wron-
ka.  ls ●

hokeiści po dwóch sparingach

Bez zaBojNiKa
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Ekipa Viking Training Cen-
ter wystartowała w biegu Spar-
tan w Białce Tatrzańskiej. Była 
to tzw. Triffecta Weekend Spar-
tan, co oznacza, że trzeba było za-
liczyć wszystkie trzy podstawowe 
dystanse dwóch dni.

– Uczestniczyliśmy w rywali-
zacji na dwóch dystansach w cią-
gu jednego dnia - Spartan Super 
(10km+, 25 przeszkód) oraz Spar-
tan Sprint (5km+, 20 przeszkód) 

– mówi trener i zawodnik Sławo-
mir Buturla. – A dodatkowo je-
den śmiałek – Michał Żerdka – 
biegł jeszcze Beast (20km+, 30 
przeszkód) i dzięki temu pokusił 
się o nie lada wyczyn, zdobywając 
tzw. Triffecte Regionalną.

Drużynowo na dystansie Su-
per tyski Viking Training Cen-
ter zajął trzecie miejsce w skła-
dzie: Krzysztof Piekorz, Łukasz 
Pierzchała, Sławomir Sojka, Pa-

weł Gniza, a na dystansie Sprint 
drugie miejsce: Patryk Pachut, 
Krzysztof Piekorz, Sławomir Soj-
ka i Łukasz Pierzchała.

Startowały też dzieci – Jan, 
Alex, Filip i Ola – skompletowa-
li dziecięcą Triffecte, czyli zali-
czyli dwa biegi w ciągu weeken-
du. Dodatkowo Jan, dla którego 
był to debiutancki występ, zajął 
drugie miejsce w swojej katego-
rii wiekowej. ls ●

rywaliZacja 
w saMochodowych 
MistrZostwach 
tychów nabiera teMpa. 
w niedZielę, 2 sierpnia 
odbyŁa się kolejna, 
cZwarta w tyM roku 
runda tego cyklu. 
Zawodnicy tradycyjnie 
rywaliZowali na torZe 
testowyM fca poland 
w bieruniu.

Pandemia COVID-19 ciągle 
jeszcze nas nie opuszcza, dlatego 
czwarta runda SMT, tak jak po-
przednie, odbyła się z uwzględ-
nieniem sanitarnych obostrzeń. 
Na tor oprócz zawodników mogła 
wejść tylko ograniczona liczba ki-
biców zaproszonych przez startu-
jących. Zrezygnowano za to z po-
działu całej stawki na dwie grupy. 
Na torze w jednym czasie rywali-
zowały więc wszystkie załogi.

W najmocniejszej klasie 4 
nadal nikt nie znalazł sposobu 
na Artura Kobielę i jego pilota 
Kamila Walę. Załoga subaru im-
preza ponownie była najszybsza 
i w walce o drugi z rzędu tytuł mi-
strza Tychów znaleźli się na do-
skonałej pozycji. Drugi czas na-
leżał do Łukasza Kobieli i Eli 

Neski w mitsubishi lancerze evo 
IX, a na najniższym stopniu po-
dium stanęli Szymon Witos i Łu-
kasz Grabowski w kolejnym mit-
suibishi lancerze.

Wśród aut z napędem na tylną 
oś (RWD) rywalizacja jak zawsze 
toczyła się pomiędzy kierowca-
mi bmw. Piotr Sikorski i Michał 
Oraczewski (bmw E30) poprawili 
swój wynik z poprzedniej rundy 
i zajęli pierwsze miejsce. Kolejne 
pozycje zajęli Daniel Strojek z Ire-
neuszem Pszczółką (bmw E36) 
i Wojciech Honkisz z Jakubem 
Rozmusem (bmw E30).

Klasa Open, przeznaczona dla 
samochodów, w których zasto-
sowano elementy nadwozia z la-
minatów, rywalizacja toczyła się 
między dwiema załogami. Zwy-
cięsko wyszli z niej Piotr Żbikow-
ski i Marcin Bieniak (mitsubishi 
lancer), którzy pokonali zamie-
niających się miejscami Domini-
ka i Macieja Sarków. Za kierowni-
cą lepiej poradził sobie Dominik, 
Maciej zajął drugą pozycję.

W klasie 3 także wyodrębniła 
się w tym sezonie wyraźna czo-
łówka. Dawid Tomala i Paulina 
Kępka – druga załoga poprzed-
niej rundy – tym razem sięgnę-
li po zwycięstwo. Załoga hondy 

civic zamieniła się więc miejsca-
mi z Sebastianem Bojdołem i An-
drzejem Mrowczykiem w renault 
clio. Na trzecią pozycję tym ra-
zem wbili się Grzegorz Ira i Da-
mian Drob (honda civic).

Również w klasie 2 na pierw-
szych dwóch miejscach do-
szło do zamiany w porównaniu 
do lipcowej edycji. Tym razem 
na najwyższym stopniu podium 
stanęli Grzegorz i Agnieszka Do-
brzańscy (honda civic), a Szymon 
Gańczarczyk i Anita Masternak 
(honda civic) zajęli drugą pozy-
cję. W pierwszej trójce znaleźli 

się także Romuald Stasik i Miro-
sław Pękała (citroën C2). Zało-
ga ta zapisała na swoje konto tak-
że triumf w klasie 2, pokonując 
Grzegorza i Agnieszkę Dobrzań-
skich (honda civic) oraz Łuka-
sza Przybyłę i Krzysztofa Proska 
(honda civic). Identycznie sytu-
acja wyglądała w klasie 1. Zwy-
cięzcy poprzedniej rundy – Łu-
kasz Semik i Miłosz Górny (fiat 
seicento) – tym razem przegrali 
z Pawłem Oślakiem i Michałem 
Kociołkiem (fiat seicento). Trze-
cie miejsce zajęli Jakub Włoch 
i Paweł Borkowy (renault clio).

Artur Kłaptocz, pilotowany 
tym razem przez Daniela Lasz-
czaka (citroën C2) odnieśli dru-
gie w tym sezonie zwycięstwo 
w klasie PPC (dla samochodów 
peugeot citroën). Drugie miejsce, 
po raz trzeci z rzędu zajęli Krzysz-
tof Bednarski i Jakub Siemaszko 
(peugeot106). Na trzeciej pozycji 
finiszowali Kamil Pniok i Karol 
Orawiec (citroën saxo). Wśród 
fiatów cinquecento i seicento 
najszybsi byli Wojciech Książek 
i Kamil Szczerba (cinquecento). 
Za nimi finiszowali Marek Man-
dela z Adamem Gładyszem (fiat 

seicento) i Jakub Pisarek z Pauliną 
Borończyk (fiat seicento).

Wśród zawodników z licen-
cjami sportowymi (klasa Gość) 
najszybciej podróżowali Wal-
demar Janecki i Łukasz Kozień 
(bmw e36).

Kolejna edycja Samochodo-
wych Mistrzostw Tychów zosta-
ła zaplanowana na 6 września. Ty-
dzień później załogi z pierwszej 
piątki każdej z klas zostaną zapro-
szone do udziału w Super Sprin-
cie towarzyszącym największej 
motoryzacyjnej imprezie na Ślą-
sku – Rajdowi Śląska. kk ●

dawid wiekiera 
i trener Marek MróZ 
otrZyMali powoŁania 
do kadry narodowej 
juniorów na Mityng 
pŁywacki w sŁoweńskiej 
Miejscowości raVne 
na koroskeM. 
repreZentacja polski 
licZyŁa 26 Zawodników 
i ZwyciężaŁa w więksZości 
konkurencji.

Zawodnik MKP Wodnik 29 Ty-
chy Dawid Wiekiera startował 
w trzech konkurencjach stylu 
klasycznego – w pierwszy dzień 
w sprincie 50 m i 200 m. W po-
rannych eliminacjach zapew-
nił sobie udział w finale open 
na obu dystansach. W finale 
50 m stylem klasycznym zajął 
trzecie miejsce w kategorii open 
i zwyciężył wśród 17/18-latków. 
Na 200 m stylem klasycznym 

uzyskał w eliminacjach pierw-
szy czas 2.18,10 i w finale popra-
wił ten rezultat (2.16,10) i tym 
samym ustanowił nowy rekord 
zawodów należący wcześniej 
do węgierskiego zawodnika 
z roku 2015.

W kolejnym dniu, w konku-
rencji 100 m także uzyskał naj-
lepszy czas eliminacji i zwyciężył 
w popołudniowym finale z wyni-
kiem 1.04,2. ls ●

na PóŁMEtKU
na pocZątku sierpnia oDbyła SIę CZWarTa ruNDa 
SaMoChoDoWyCh MISTrZoSTW TyChóW.

Szymon Witos ze swoim pilotem jadą mitsubishi lancerem po trzecie miejsce w swojej kategorii.
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rEKorDoWY WYstęP 
WiEKiErY
na pŁywackiM Mityngu W ravNe. 

na spartanie w białce Tatrzańskiej.

wiKiNgowie w główNycH rolacH
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Dawid Wiekiera i trener Marek Mróz.
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lew 23.Vii-22.Viii
Czerp z życia pełnymi garściami. ale nie 
zapominaj, że nie jesteś na tym świecie sam, więc 
licz się ze zdaniem innych.

panna 23.Viii-22.iX
Korzystaj z dobroczynnego wpływu Wenus. 
Wykorzystaj szanse. Gwiazdy otworzą Ci wiele 
drzwi i możliwości.

waga 23.iX-23.X
Dużo nerwów, zamieszania i krzątaniny. Czy 
naprawdę wszystko musisz robić na już?

skorpion 24.X-21.Xi
emocje wybuchną, ale niekoniecznie te 
pozytywne. Zastanów się, o co masz pretensje 
do partnera.

strZelec 22.Xi-21.Xii
Przypływ energii. Wykorzystaj dobrą planetarną 
passę i zmień to, co Ci nie pasuje.

koZiorożec 22.Xii-19.i
odetchniesz od problemów. Poczujesz, 
że Twoje życie zmierza w dobrym kierunku. 
Do triumfalizmu jeszcze jednak daleko.

wodnik 20.i-18.ii
będziesz teraz nieustępliwym, ale możesz przez 
to sporo stracić. Czyjeś przykre słowa zabolą Cię 
podczas opozycji Merkurego.

ryby 19.ii-20.iii
To nie jest czas na zdobywanie świata. 
Zapragniesz raczej odpocząć w jakimś pięknym, 
zacisznym i spokojnym miejscu.

baran 21.iii-20.iV
Przyciągniesz teraz do siebie rzesze przyjaciół. 
Gwiazdy zapewnią Ci dobry humor i powodzenie 
w miłości.

byk 21.iV-21.V
Nie pozwól sobą manipulować ani się 
wykorzystywać. rak Ci wszystko teraz wybaczy.

bliźnięta 22.V-20.Vi
W domu zacznie Cię nosić. Przemeblujesz salon, 
pozmieniasz dekoracje i wciąż nie będziesz 
zadowolony z efektu.

rak 21.Vi-22.Vii
Szef wreszcie przejrzy na oczy i przyzna, że Twoje 
pomysły są obiecujące. Możliwa jakaś wygrana.
 wRóżka adRaSTeja Tel. 692 893 871

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

hasło z krzyżówki nr 664:  
noSimy maSeczki.

jakże tu polsko?
Ten obraz – „Bociany” Józefa 
Chełmońskiego – zna niemal 
każdy Polak, ale czy każdy potra-
fi go odczytać? Niekoniecznie. 
Jeżeli sięgniecie do jakiegokol-
wiek opracowania – od artykułu 
po felieton, przez filmy, podręcz-
niki historii sztuki, czy choć-
by Wikipedię – to gwarantuję, 
że za każdym razem natknie-
cie się na podobne interpreta-
cje. Autorzy będą Was przeko-
nywać, że z obrazu aż wyziera 
polskość. Ot, polski krajobraz, 
polski chłop, niepowtarzalny 
nastrój polskiej wsi, czy nawet 
polskie bociany. I tu uwaga: ten 
na wskroś polski klucz do odczy-
tywania obrazu narzucili kryty-
cy, po tym jak obraz wystawiono 
po raz pierwszy w warszawskiej 
galerii Zachęta. Sęk w tym, 
że ja bym im nie wierzyła. 
Wszak 10 lat wcześniej Zachęta 
i polscy krytycy mieli Chełmoń-
skiego głęboko w nosie.

nie dość na Zachętę
Realistycznym malarstwem Jó-
zefa Chełmońskiego nasi ro-

dzimi krytycy pogardzali. Nikt 
się z nim nie liczył, nikt go nie 
wspierał. Artyście nie szczędzo-
no ostrych komentarzy, w prasie 
ukazywały się zjadliwe artykuły, 
a jego prace odrzucano. W pew-
nym momencie wszystko uci-
chło – Chełmoński stał się nie-
widzialny. Taki ostracyzm może 
złamać niejednego. W końcu ar-
tysta po to tworzy, by inni mo-
gli czerpać z jego sztuki, a nie 
by z niego kpiono, szydzono, 
lub – co gorsza – by wyrzuca-
no go poza nawias. Na szczęś-
cie Chełmoński nie poddał się 
i po prostu wyjechał z kraju. Zo-
stawił za sobą tę całą polską tok-
syczność i obrał kurs na Paryż. 
A tam…

o ile wyżej od Paryża stoimy…
A tam SUKCES! Wielkie za-
chwyty, splendor i brawa! Pa-
ryż Chełmońskiego pokochał 
miłością szaleńczą i prawdziwą. 
Co rusz wystawy, wywiady, na-
grody. Jego obrazy kupowano 
na pniu. Ta sytuacja nie umknęła 
wychodzącemu wówczas w Kra-
kowie satyrycznemu czasopis-

mu „Diabeł”. Na łamach poja-
wił się komentarz wycelowany 
w polskich krytyków. Brzmiał 
on tak:

„– Co to za Chełmoński, 
co dostał wielką nagrodę w Pa-
ryżu? Czy to jaki imiennik tego, 
którego obrazów w tym roku nie 
przyjęło Towarzystwo Zachęty 
Sztuk Pięknych?

– Tak, to ten sam.
– Jak to? Więc Paryż nagradza 

medalami takich, których u nas 
nie uznają za godnych wysta-
wienia?

– Patrz, o ile wyżej od Pary-
ża stoimy”.

Gdy po 10 latach Chełmoń-
ski wrócił do Polski, artystycz-
ne środowisko traktowało go 

już inaczej. Warszawska Zachę-
ta przyjęła jego prace i to z po-
całowaniem ręki. Gdy wystawił 
tam swoje „Bociany” ci sami 
krytycy, którzy wcześniej nie 
zostawiliby na nim suchej nitki, 
rozpływali się w komplemen-
tach. Obraz chwalono głównie 
za ukazanie piękna polskiej 
ziemi, wszak Chełmoński ma-
lował wieś na Mazowszu. Su-
geruję jednak, by na „Bocia-
ny” spojrzeć inaczej – bardziej 
uniwersalnie, bez klapek, jakie 
nałożyli na nas obłudni recen-
zenci.

Gdzie jest słońce?
W malarstwie jest taka podsta-
wowa zasada – jeśli chcesz coś 

uwypuklić, zestaw to z czymś 
przeciwnym. Białe z czar-
nym, piękno z brzydotą, mło-
dość ze starością. Chełmoński 
w tym zakresie nie robi nicze-
go odkrywczego – idzie utar-
tym szlakiem. Fakt, że areną 
wydarzeń jest wieś (i to bez 
względu na to czy polska, czy 
też nie) również nie jest od-
krywczy. Zatem, czym tu się 
zachwycać? Ano słońcem. Pa-
trząc na ten obraz czujemy żar 
lejący się z nieba, skwar, ducho-
tę. Powietrze paruje, pot płynie 
po plecach, jest słoneczny dzień, 
a przecież… A przecież nikt nie 
namalował słońca.

jak on żyje, to my też!
Na koniec krótka dygresja. 
Kiedy kilka tygodni temu wy-
brałam się do warszawskiego 
Muzeum Narodowego, obo-
wiązkowo musiałam nało-
żyć maseczkę ochronną. Dziś 
inaczej się nie da. Sęk w tym, 
że w maseczce też się ledwo 
da – wytrzymać. Ale cóż ro-
bić. Ponieważ byłam mocno 
podekscytowana, a na dokład-
kę trochę pogubiłam się w mu-

zealnych korytarzach, to gdy 
wreszcie dotarłam do galerii 
malarstwa polskiego XIX wie-
ku, byłam już nieźle zdyszana. 
I właśnie, gdy tak sapałam i zi-
pałam, moim oczom ukazały 
się „Bociany”. Na ich widok 
omal nie pękłam ze śmiechu. 
Od razu przypomniała mi się 
scena z kultowej „Seksmisji”, 
w której to Jerzy Stuhr skacze 
z radości i woła: „Uratowani! 
Uratowani jesteśmy! Bocian! 
Patrz! Bocian! Jak on żyje, 
to znaczy, że my też może-
my. Bocian, bociuś!”. I właśnie 
tak należy traktować sztukę. 
Z pewnym luzem i dystansem. 
Owszem, wiem co Chełmoński 
miał na myśli, tworząc obraz 
starca i młodego chłopca zapa-
trzonych w niebo, po którym 
sunie klucz bocianów. Jasne, 
że czytam te wszystkie sym-
bole. Jednak, żyję tu i teraz 
i w moich czasach mam pra-
wo nadać „Bocianom” własne 
znaczenie. Wolno mi bawić się 
sztuką, wolno mi czerpać z niej 
radość. Wam również, do czego 
z całego serca zachęcam.
agniesZka kijas ●

dawNo temu w sztuce (211)BoCian! PatrZ! BoCian!

jaki jeST Twój ulubiony obRaz?

Ten „bociani” felieton powstał na życzenie pana Irka Słomińskiego, 
którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. a jaki jest Twój 
ulubiony obraz? Napisz do mnie na adres: „Twoje Tychy” al. Pił-
sudskiego 12 lub mailem: redakcja@twojetychy.pl i wspólnie 
odkryjmy tajemnice najwspanialszych malarskich 

„Bociany” Chełmońskiego – dlaczego podziwiamy ten obraz?

starsZy MężcZyZna w lnianej kosZuli 
i wysŁużonych spodniach usiadŁ na ukwieconej 
Łące. Ma bose, brudne stopy. prZerwaŁ orkę. 
teraZ jest cZas na krótki odpocZynek, ale ZaraZ 
wróci do ciężkiej pracy. tuż obok stoi MŁody 
chŁopak – jesZcZe dZiecko. jego wŁosy są tak 
ZŁote jak Łany psZenicy. obaj Zadarli gŁowy 
go góry i patrZą hen taM, na laZurowe niebo, 
po któryM sunie sZnur bocianów. prZyleciaŁy.
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