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co może nas pokąsać latem?
Osy i szerszenie mogą być niezwykle niebezpieczne  
dla zdrowia zwłaszcza dzieci i alergików.

Szanty w ogrodzie i w teatrze 
W warunkach reżimu sanitarnego festiwal Port Pieśni 
Pracy  odbędzie się w najbliższy weekend.

Kolejny sezon nadziei
W sobotę ruszają rozgrywki I ligi.  
Tyscy kibice znowu liczą na awans GKS.5 6 14
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W dzielnicy urbanoWice odbyły się miejskie uroczystości zWiązane z setną rocznicą Wybuchu ii poWstania śląskiego
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powstańcze obchody

30 milionów w drogi
Od wiosny do późnej jesieni na ulicach miasta wykonywane 
są budowy i remonty dróg oraz chodników. Tylko w ubiegłym roku 
wyremontowano m.in. ul. Jaśkowicką, Stoczniowców 70, Wejchertów, 
al. Piłsudskiego i al. Bielską, a także chodniki przy ul. Budowlanych, 
Legionów Polskich czy Bema. W tym roku prace są lub będą prowadzone 
na wielu tyskich ulicach m.in. na ulicy Dzwonkowej, Cielmickiej, Jana 
Pawła II, Edukacji, Grzybowej, Agrestowej, Żorskiej i Morelowej. Miasto 
planuje przeznaczyć na to przeszło 30 mln zł. str. 3
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KroniKa policyjna

◆ tyscy policjanci odzy-
skali 100 tys. zł, skradzione 
seniorowi na początku paździer-
nika 2019 r. przez kobietę podają-
cą się za rehabilitantkę. O zdarze-
niu powiadomił policję 85-letni 
mężczyzna, informując o kra-
dzieży kwoty 100 tys. zł z jego 
mieszkania. Mężczyzna nie wie-
dział kto i kiedy mógł zabrać mu 
pieniądze. Policjanci z wydziału 
do walki z przestępczością prze-
ciwko mieniu ustalili i zatrzyma-
li podejrzaną kobietę. Okazało 
się, że weszła ona do mieszka-
nia seniora pod pretekstem re-
habilitacji w celu poprawy jego 
stanu zdrowia, a następnie skrad-
ła należące do niego pieniądze. 
Do zatrzymania 65-letniej kobie-
ty doszło w mieszkaniu w woje-
wództwie mazowieckim już kilka 
dni od zdarzenia, jednak przez 
ponad 9 miesięcy policjanci 
uzupełniali materiał dowodowy, 
co ostatecznie pozwoli na sporzą-
dzenia aktu oskarżenia, który już 
niebawem trafi do sądu. Kobiecie 
grozi nawet 5 lat więzienia.
◆ 20.08, około godziny 
18.50, na skrzyżowaniu 
ul. oświęcimskiej (dk 44) 
z ul. czarną doszło zde-
rzenia fiata i opla. Kierow-

cy obu pojazdów doznali obra-
żeń i zostali przetransportowani 
do szpitala na dokładne badania. 
Ze wstępnych ustaleń policjantów 
wynika, że kierowca opla prawdo-
podobnie wjechał na skrzyżowa-
nie na żółtym świetle. Policjanci 
KMP Tychy prowadzą dalsze po-
stępowanie w sprawie tego zda-
rzenia.
◆ tego samego dnia 
po godzinie 13, na ozna-
kowanym przejściu dla 
pieszych na al. Bielskiej 
(w rejonie skrzyżowania z ul. 
Czarnieckiego) doszło do po-
trącenia dziecka przez samo-
chód osobowy. Poszkodowane 
dziecko trafiło pod opiekę ra-
towników medycznych. Postę-
powanie trwa.
◆ na skrzyżowanie ul. 
jaśkowickiej z ul. Borową 
doszło 15 sierpnia do wy-
padku. Jadąca na rowerze kobie-
ta upadła, doznając urazu głowy. 
Poszkodowanej rowerzystce po-
mocy udzielili ratownicy medycz-
ni, ale konieczne okazało się we-
zwanie śmigłowca ratunkowego. 
Strażacy wyznaczyli lądowisko 
na parkingu marketu Netto i śmi-
głowiec zabrał kobietę do szpitala 
w Katowicach-Ochojcu.

◆ 17 sierpnia około go-
dziny 5 dyżurny kmp ty-
chy otrzymał zgłoszenie 
o zderzeniu dwóch cięża-
rówek na ul. Beskidzkiej, 
w rejonie stacji paliw (na pasie 
w kierunku Pszczyny) – w tył na-
czepy uderzył ciągnik siodłowy. 
Na szczęście kierowcy scanii nic 
poważnego się nie stało, jednak 
z ciągnika wyciekły płyny eksplo-
atacyjne. Akcja strażaków trwała 
około dwóch godzin.
◆ kierująca daewoo 28-
letnia mieszkanka gi-
lowic, jadąc al. Piłsudskiego 
w kierunku ul. Armii Krajowej 
lewym pasem ruchu nie zacho-
wała bezpiecznej odległości 
od poprzedzającego ją vw, który 
zatrzymał się przed przejściem 
dla pieszych. Kobieta najechała 
na jego tył. W wyniku zderzenia, 
obrażeń kręgosłupa szyjnego do-
znała 42-letnia pasażerka vw.
◆ 20.08 na al. Bielskiej nie-
znany sprawca z wózka 
dziecięcego skradł tele-
fon komórkowy Huaweii 
Mate 20 Lite wartości 600 zł.
◆ policjanci z wydziału 
do walki z przestępczoś-
cią przeciwko mieniu Ko-
mendy Miejskiej Policji w Tychach 

prowadzą postępowanie w sprawie 
kradzieży portfela z zawartością 
dokumentów oraz kart płatni-
czych, którymi posłużono się przy 
włamaniu na rachunek bankowy.

Do zdarzenia doszło 6 sierpnia 
br. na ul. Kapicy. W toku docho-
dzenia uzyskano zdjęcia mężczyzn, 
którzy mogą posiadać istotne in-
formacje dla wyjaśnienia sprawy. 
Pierwszy z mężczyzn jest w wie-
ku około 20–30 lat, jest średniego 
wzrostu, szczupłej budowy ciała, 

ma włosy krótkie jasne, niewiel-
ki zarost w postaci krótkiej bro-
dy. Ubrany był w koszulkę z krót-
kim rękawem ze wzorem moro, 
spodnie koloru ciemnego, sporto-
we buty, z przewieszoną przez ra-
mię małą torbę z napisem „FILA”, 
cecha charakterystyczna: tatuaż 
na prawym przedramieniu.

Z kolei drugi ma około 18-25 
lat, jest średniego wzrostu, 
szczupłej budowy ciała, ma wło-
sy bardzo krótkie, jasne. Ubrany 

był w koszulkę z krótkim ręka-
wem z nadrukami, spodnie dre-
sowe koloru ciemnego, sportowe 
obuwie oraz czapkę z daszkiem 
z napisem „adidas”.

Osoby które wiedzą coś na te-
mat zdarzenia, bądź rozpoznają 
mężczyzn ze zdjęć, proszone są 
o kontakt KMP w Tychach (al. 
Bielska 46), tel: 47/855-12-30, 
telefonem alarmowym 112 lub 
adresem e-mail: ppm@tychy.
ka.policja.gov.pl. lS ●
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tel. 789 069 424
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil Peszat

Rozpoznajesz tych mężczyzn? Zadzwoń na policję!
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od wioSny do późnej 
jeSieni na ulicach 
MiaSta wyKonywane 
Są budowy i reMonty 
dróg oraz chodniKów. 
tylKo w ubiegŁyM roKu 
wyreMontowano M.in. 
ul. jaśKowicKą, 
Stoczniowców 70, 
wejchertów, al. 
piŁSudSKiego i al. 
bielSKą, a taKże chodniKi 
przy ul. budowlanych, 
legionów polSKich 
czy beMa. w tyM roKu 
prace Są lub będą 
prowadzone na wielu 
tySKich ulicach M.in. 
na ulicy dzwonKowej, 
cielMicKiej, jana pawŁa 
ii, eduKacji, grzybowej, 
agreStowej, żorSKiej 
i Morelowej. MiaSto 
planuje przeznaczyć 
na to przeSzŁo 30 Mln zŁ.

Jedną z większych inwestycji dro-
gowych w mieście jest trwająca 
rozbudowa ul. Dzwonkowej.

dzwonkowa i owocowe
– Na odcinku od ul. Cmentar-
nej do wysokości łuku ułożono 
już nową asfaltową nawierzch-
nię, a obecnie prace koncen-
trują się na kolejnym fragmen-
cie drogi. Tam ruszyły roboty 
ziemne. Łącznie ulica Dzwon-

kowa zostanie przebudowana aż 
do ul. Ostróżki wraz z ul. Kro-
kusów – mówi Artur Kruczek 
z Miejskiego Zarządu Dróg i Mo-
stów w Tychach.

Na tym fragmencie droga bę-
dzie poszerzona, zyska nowe od-
wodnienie i oświetlenie, wybu-
dowane zostaną chodniki, zjazdy 
do posesji, miejsca postojowe 
(łącznie będzie ich 24 z czego 2 
przeznaczone dla osób niepełno-
sprawnych), progi zwalniające, 
a przejścia dla pieszych i skrzyżo-
wanie w rejonie ul. Ostróżki zo-
staną wyniesione. To gruntowna 

modernizacja, a jej koszt wyniesie 
ponad 6 milionów złotych.

Obecnie prace trwają także 
na ulicy bocznej od ul. Żorskiej 
oraz Morelowej. To dwie dro-
gi gruntowe, które zyskają nową 
asfaltową nawierzchnie. Miejski 
Zarząd Ulic i Mostów w tym roku 
planuje wykonać jeszcze budowę 
lub przebudowę ulic: Grzybowej 
i Agrestowej.

zatoka i turyńska
Od maja do końca lipca trwały 
prace przy budowie zatoki posto-
jowej przy ul. Edukacji w rejonie 

Zespołu Szkół Specjalnych nr 8. 
W lipcu wyremontowano także 
odcinek ul. Turyńskiej na wyso-
kości Fiata.

– Te roboty był ściśle powią-
zane z zakończeniem prac przy 
przebudowie ul. Oświęcimskiej 
– wyjaśnia A. Kruczek. – Z chwi-
lą gdy został uruchomiony nowy 
bezkolizyjny węzeł  łączący DK44 
z ulicami Mysłowicką, Kościelną 
i Główną, rozpoczęliśmy remont 
ul. Turyńskiej. Asfaltowa nakład-
ka została ułożona na odcinku 
od wysokości nowej nawierzch-
ni, do granicy z Bieruniem.

pieszym też wygodniej
Ponadto zakończono remon-
ty chodników: przy ulicy Wie-
czorka (na odcinku od ul. Nowo-
kościelnej do Damrota), wzdłuż 
al. Jana Pawła II od ronda Po-
lonia do ronda Cassino oraz re-
mont chodnika przy ul. Nałkow-
skiej w rejonie od skrzyżowania 
z ul. Dmowskiego do numeru 
21 (dwa ostatnie projekty były 
realizowany z budżetu Obywa-
telskiego).

W tym sezonie wyremontowa-
ne zostaną również chodniki przy 
ulicach Hutniczej, Cielmickiej, 
Poziomkowej, Husarii Polskiej, 
Budowlanych oraz przy drodze 
przeciwpożarowej do Ośrodka 
Wypoczynkowego Paprocany, 
gdzie dodatkowo wybudowane 
zostaną schody.

parkingi i kładka
W ostatnich tygodniach zakoń-
czyły się także remonty parkin-
gów: przy ul. Borowej 84, ul. Jaś-
kowickiej 19-21, Dąbrowskiego 
85 oraz przy ul. Wieniawskiego 4. 
Potrzebę tych remontów zgłasza-
li mieszkańcy miasta w Budżecie 
Obywatelskim.

W planach także przebudowa 
wiaduktu w ciągu ul. Grota Rowe-
ckiego na torami PKP (szacunko-
wy koszt – 8 mln złotych). W tym 
miejscu ma powstać także kład-
ka pieszo-rowerowa. Przetarg zo-

stanie ogłoszony jeszcze w tym 
roku.

W sumie na budowę i remon-
ty dróg oraz chodników w na-
szym mieście MZUIM planuje 
przeznaczyć ponad 30 milionów 
złotych.

MzbM też nie próżnuje
Remonty chodników i parkin-
gów ma w planach także Miej-
ski Zarząd Budynków Miesz-
kalnych.

– Obecnie trwa budowa chod-
nika, strefy biernego wypoczynku 
oraz strefy zabaw dla dzieci na te-
renie podwórka pomiędzy ulica-
mi: Biblioteczną 20-22, Batorego 
9-13, Bukową 33. Prace potrwają 
do końca listopada – mówi Han-
na Skoczylas, dyrektor MZBM 
w Tychach.

W tym samym terminie ma za-
kończyć się rozbudowa parkingu 
oraz drogi przeciwpożarowej przy 
ul. Wyszyńskiego 22-28 oraz mo-
dernizacja chodników i oświetle-
nia przy ul. Edukacji 54-68 oraz 
piłkochwytów przy ul. Eduka-
cji 68.

Zakończyły się już prace przy 
remoncie chodników między bu-
dynkiem przy al. Niepodległości 
100-104 a budynkiem 76-78 oraz 
przy ul. Budowlanych do Batore-
go 86 (łącznik) oraz wzdłuż Bi-
bliotecznej 13-15, 19, do ul. Bu-
dowlanych. ru ●

twój projeKt 
do budżetu 
obywatelSKiego 
znalazŁ Się 
na liście do gŁoSowania? 
to świetnie! 
to oznacza, że przeSzedŁ 
weryfiKację forMalną 
i Merytoryczną, zoStaŁ 
SzeroKo SKonSultowany 
z wydziaŁaMi oraz 
jednoStKaMi i jeSt 
Możliwy do realizacji. 
teraz należy przeKonać 
MieSzKańców, 
by na niego 
zagŁoSowali. to dzięKi 
ich gŁoSoM twój 
wnioSeK Ma SzanSę 
na realizację. ale 
jaK zySKać poparcie 
MieSzKańców?

Urząd miasta przygotował gotowe 
plakaty, i wskazówki, jak autorzy 
projektów mogą je promować. 
Mają na to czas do 11 września; 
po tym terminie odbędzie się gło-
sowanie mieszkańców.

Gotowy plakat
– Plakat jest dostępny w zakładce 
„materiały do pobrania” na stro-
nie razemtychy.pl. Pobierz go, wy-
drukuj, wpisz tytuł swojego pro-
jektu oraz krótko go opisz. Przy 
opisie projektu możesz skorzystać 
z tekstu, który zamieściliśmy przy 
Twoim projekcie na stronie z li-
stą projektów do głosowania. Od-

szukaj swój projekt po kategorii 
lub po dzielnicy – zachęca Mał-
gorzata Tomaszewska z Wydzia-
łu Spraw Społecznych i Zdrowia 
Urzędu Miasta Tychy.

a może coś od siebie?
Chcesz się wyróżnić? Masz zdol-
ności graficzne? Zaprojektuj swo-
je własne materiały informacyjne. 
Może to być plakat, ulotka a na-
wet broszura. Zainspiruj się ko-
lorami naszego logo i przyciągnij 
wzrok sąsiadów.

– Wśród haseł, które możesz wy-
korzystać są te, które będą zachę-
cać do zagłosowania na Twój po-
mysł, np.: „Zagłosuj!”, „Bo to Twój 
wybór!”, „Masz czas do…!”, „Wejdź 
na stronę razemtychy.pl”. Możesz 
odwołać się do przestrzeni, której 
wniosek dotyczy: „Nasze osied-
le będzie piękniejsze!”, „Nowy 
chodnik – większe bezpieczeń-
stwo!” albo do tematu: „Spotka-
nie, które integruje!”, „Spotkajmy 
się na festynie!” itp. Na plakatach 
i ulotkach należy krótko wska-
zać w jaki sposób i kiedy będzie 
można wybrać Twój pomysł. Nie 
ma sensu się rozpisywać. Nie za-
pomnij dodać #bowtychach. Za-
nim wydrukujesz swoje materia-
ły daj je w kilku egzemplarzach 
do przeczytania bliskim – niech 
Ci doradzą i sprawdzą literówki. 
Uważaj na żarty i oryginalne po-
mysły – nie każdy może je zrozu-
mieć – podkreśla Małgorzata To-
maszewska.

co z dystrytbucją?
Nie marnuj tuszu i papieru. Prze-
myśl w ilu miejscach będziesz 
mógł powiesić plakaty i rozło-
żyć ulotki i wydrukuj ich tylko 
tyle ile potrzebujesz. Do pomo-
cy w dystrybucji zachęć swoich 
znajomych, którzy wierzą w Twój 
projekt. Pamiętaj, że plakaty mo-
żesz (za zgodą właścicieli obiek-
tów!) powiesić na osiedlowym 
sklepie, w gablocie parafialnej 
lub na klatce schodowej. Jeśli 
rozdajesz ulotki, rób to w sposób 
serdeczny. Bądź gotowy do roz-
mowy. Zachęcaj, ale nie bądź 
nachalny. Po przeprowadzonej 
kampanii – posprzątaj. Zbierz 
plakaty oraz niewykorzystane 
ulotki i wyrzuć je do pojemni-
ków na papier.

w internecie siła
Coraz więcej osób, również star-
szych korzysta z dobrodziejstw 
nowych mediów. Swój pro-
jekt możesz promować również 
w internecie. Jeśli potrafisz, załóż 
stronę internetową, na której opi-
szesz swój pomysł. Dobrym roz-
wiązaniem jest założenie profilu 
na FB lub chociaż napisanie posta 
na swoim koncie z prośbą udo-
stępnienie i zalajkowanie. W tym 
wypadku również dopiszcie #bo-
wtychach. Ułatwi to odszukanie 
projektów w gąszczu informacji. 
Można również wysłać do znajo-
mych tyszan maila z informacją 
kiedy odbędzie się głosowanie 

i sugestią, że to Twój projekt jest 
wart ich głosu.

Marketing szeptany
Najskuteczniejszy jest marketing 
szeptany. Opowiadaj o swoim po-
myśle i zachęcaj innych, by o nim 
opowiadali. Zdobądź grono am-

basadorów, którzy pomogą Ci 
w jego promocji.

W tym roku każdy miesz-
kaniec – niezależnie od wie-
ku – ma do dyspozycji 2 głosy: 
jeden, który odda na projekty 
ogólnomiejskie dotyczące całe-
go miasta, i jeden na projekty 

dotyczące określonego rejonu 
miasta. Głosowanie rozpoczy-
na się 11 września a zakończy 
21 września.

– Nie przegapcie żadnej oka-
zji do promocji swojego pomysłu. 
Powodzenia! – zachęcają urzędni-
cy tyskiego ratusza. Mn ●

Mobilna wystawa o Powstaniach 
Śląskich zawita pod popular-
ną „Żyrafę”, czyli Pomnik Walki 
i Pracy w Parku Miejskim Soli-
darności.

Pomysł na jej powstanie zro-
dził się z potrzeby powrotu 
do przeszłości i stworzenia pew-
nej relacji z naszymi przodkami, 
mieszkańcami Górnego Śląska, 
którym sto lat temu przyszło 

podjąć ryzyko i walczyć o włas-
ną tożsamość podczas Powstań 
Śląskich.

Od 1 do 6 września będzie 
można zwiedzać wystawę pt. 
„Ex Silesia Lux” w dwóch kon-
tenerach: kinowym i multime-
dialnym.

Organizator – Miejskie Cen-
trum Kultury – przypomina 
o reżimie sanitarnym: zwiedza-

my w maseczkach, z zachowa-
niem bezpiecznej odległości, 
a przed wejściem należy zdezyn-
fekować ręce.

Projekt powstał dzięki: Urzę-
dowi Marszałkowskiemu Wo-
jewództwa Śląskiego, Instytucji 
Kultury Ars Cameralis, wg pro-
jektu OVO Grąbczewscy Archi-
tekci, tajny_projekt i Marty Ga-
win. Mn ●

30 Milionów w droGi
trwają reMonty DróG I chODNIKóW W mIeŚcIe.

Wyremontowana ulica Kościuszki już cieszy kierowców nowym asfaltem, a pieszych – chodnikami.
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Kontenery wystawiennicze staną w parku przy ul. edukacji.

w hołdzie powstańcom

czas na proMocję
urząd MiaSta poMaga W reKLamOWaNIu PrOjeKTóW W BuDżecIe OByWaTeLSKIm.

Głosowanie na obywatelskie projekty rozpocznie się 11 września. Do tej daty jest czas na promocję.
UM

 Ty
ch

y

3|25 Sierpnia 2020www.tychy.pl twoje tychynasze tychy



komunikat

reklama

Przewodnicząca 
Rady Miasta Tychy VIII kadencji

zawiadamia
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

zwołuję na dzień
27 sierpnia 2020 r. na godz. 1300

sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji
(zdalny tryb obradowania).

Przewodnicząca 
Rady Miasta Tychy VIII kadencji 

/-/Barbara Konieczna
Szczegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy.

W ostatnich tygodniach w kilku 
miejscach w Tychach pojawiły 
się automaty oferujące wyroby 
susz konopi włóknistych (CBD). 
Wedle prawa nie są to narkoty-
ki, zatem uprawa i handel takimi 
wyrobami jest legalny. Czy jed-
nak powinny być one bez ogra-
niczeń dostępne, także dla dzie-
ci? Urząd Miasta ma co do tego 
wątpliwości.

– Jeśli chodzi o działania urzę-
du miasta w temacie automatów 
z suszem to poinformowaliśmy 
policję o tym, że takie automaty 
pojawiły się w mieście, wysłali-
śmy także pisma w sprawie auto-
matów z suszem CBD do Rzecz-
nika Praw Dziecka oraz Michała 
Wójcika – Sekretarza Stanu w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości oraz 
do Związku Miast Polskich – in-
formuje Ewa Grudniok, rzecznik 
tyskiego UM.

– W podpisanym przez pre-
zydenta Andrzeja Dziubę piś-
mie do Rzecznika Praw Dzie-
cka piszemy: „Niniejsze pismo 
nie ma na celu kwestionowania 
legalności produktów oferowa-
nych w automatach. Takie auto-
maty działają nie tylko na tere-
nie naszego miasta, ale również 
na terenie całego kraju, a nad-
to w sposób niebudzący wątpli-
wości można ustalić producenta 
w/w produktów oraz zapoznać 
się z jego ofertą dostępną w in-
ternecie, prowadzona działal-
ność gospodarcza jest całkowi-
cie legalna. Wyrażam jedynie 
obawę, czy swobodny i niczym 

nieskrępowany dostęp do tzw. 
legalnego suszu nie spowoduje 
negatywnych konsekwencji dla 
dzieci i młodzieży, która zdecy-
duje się na zakup oferowanych 
produktów, a następnie skorzysta 
z nich. Przepisy ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii dopuszczają upra-
wę i sprzedaż produktów za-
wierających konopie włókniste, 
o tyle na wzór rozwiązań zasto-
sowanych dla napojów alkoholo-
wych czy też wyrobów tytonio-
wych, przepisy nie zabraniają 
ich sprzedaży, podawania oraz 
udostępniania osobom do lat 18. 
Producenci i podmioty oferują-
ce je na rynku nie są również zo-
bowiązani do umieszczenia wi-
docznych i czytelnych informacji 
o potencjalnych zagrożeniach 
związanych z używaniem tych 
produktów, których nie sposób 
przecież wykluczyć.

Ponownie podkreślając troskę 
o dobro najmłodszych, nieletnich 
mieszkańców nie tylko nasze-
go miasta, których powinniśmy 
chronić przed wszelkimi okazja-
mi przyczyniającymi się do po-
wstawania uzależnień, zwracam 
się o zbadanie tej  sprawy i zaję-
cie stanowiska przez Rzecznika 
Praw Dziecka, jak również rozwa-
żenie podjęcia stosownych dzia-
łań w zakresie stanowienia pra-
wa ograniczającego swobodny 
dostęp do produktów zawierają-
cych konopie włókniste” – napi-
sał prezydent Tychów.
Mn ●

Kąpielisko w Paprocanach było 
otwarte od 20 czerwca do minio-
nego piątku. Jak łatwo się domy-
ślić, powodem zamknięcia są sini-
ce, które znowu zakwitły. Trzeba 
jednak przyznać, że w tym roku 
mogliśmy się cieszyć wyjątkowo 
długo paprocańskimi kąpielami, 
gdyż w minionych latach zdarza-
ły się zamknięcia po kilku dniach 
od uruchomienia. Sezon kąpielo-
wy trwa do 30 sierpnia.

– W tym roku faktycznie bar-
dzo długo nie mieliśmy prob-
lemu z sinicami. Jest to zasługa 
sporych opadów, z jakimi mieli-
śmy do czynienia na przestrzeni 
ostatnich miesięcy. Z naszych wy-
liczeń wynika, że doszło do wy-

miany ok. 80 proc. wody całego 
zbiornika czyli blisko 1,3 milio-
na metrów sześciennych. Nie-
stety, ostatnie gorące dni spowo-
dowały ponowny zakwit sinic, 
co jest bezpośrednią przyczy-
ną zamknięcia kąpieliska – tłu-
maczy Marcin Staniczek dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji.

Sinice to problem nie tylko ty-
skiego zbiornika. Jest to najczęst-
szy powód zamykania kąpielisk 
w Polsce, także tych nadmor-
skich. Na szczęście tylko nie-
które gatunki sinic wytwarzają 
silne substancje toksyczne, nie-
bezpieczne dla ludzi i zwierząt. 
Wysokie stężenie toksyn w wo-

dzie może uszkodzić wątrobę, 
podrażnić układ nerwowy, skó-
rę i błony śluzowe, a także przy-
czynić się do powstawania no-
wotworów. – W tym roku mamy 
niewielką ilość sinic w porówna-
niu z latami ubiegłymi, jednak 

na jeziorze jest przewaga wia-
trów zachodnich, co powoduje, 
że wszystko jest spychane w stro-
nę kąpieliska – tłumaczy Zbi-
gniew Biela kierownik Ośrodka 
Wypoczynkowego Paprocany.
KaMil peSzat ●

jaK dzieci i MŁodzież 
będą Się uczyć 
od września? 
Stacjonarnie? zdalnie? 
a Może SySteMeM 
MieSzanyM? wSzyStKie 
ScenariuSze Są 
prawdopodobne 
i dyreKtorzy tySKich 
SzKóŁ, zgodnie 
z zaleceniaMi 
MiniSterStwa, 
przygotowują Się 
na Każdy z nich.

Mimo, że do rozpoczęcia roku 
szkolnego pozostał zaledwie ty-
dzień, wciąż jest więcej pytań niż 
odpowiedzi. Szkoły przygotowują 
się do przyjęcia uczniów, muszą 
jednak być gotowe także na po-
wrót nauczania zdalnego.

– Szkoły muszą przygotować się 
na wszystkie trzy warianty, czyli 
nauczanie stacjonarne, hybrydo-
we i całkowicie zdalne – mówi 
Dorota Gnacik, dyrektor Miej-
skiego Centrum Oświaty w Ty-

chach. – Sytuacja jest dynamiczna 
i może się zmienić z dnia na dzień, 
na przykład w sytuacji gdy w szko-
le pojawi się przypadek zakażenia. 
O tym, jaki model nauczania zo-
stanie wdrożony w takiej sytuacji, 
decyduje dyrektor, za zgodą san-
epidu i MCO. My jako organ pro-
wadzący nie dajemy żadnego na-

kazu, możemy tylko wyrazić zgodę 
na system zdalny albo mieszany. 
Dyrektorzy znają najlepiej wa-
runki lokalowe, specyfikę budyn-
ku i możliwości zapewnienia wy-
maganego dystansu.

W zaplanowaniu nadchodzą-
cego roku szkolnego nie pomaga 
oczywiście niestabilna wciąż sytu-

acja epidemiczna. Nie można wy-
kluczyć, że zmienią się wytyczne 
ogólnokrajowe, jeśli w pierwszych 
dniach września pojawi się duży 
wzrost zachorowań. Dlatego szko-
ły i ich dyrektorzy – a co za tym 
idzie także uczniowie i ich rodzice 
– muszą się liczyć z każdym z wa-
riantów nauczania. Sw ●

czy produkty z konopi powinny być dostępne dla dzieci?

miasto 
ma wątpliwości

w piątek zamknięto kąpielisko w OW Paprocany.

sinice wyjątkowo późno

reklama

wszystkie scenariusze Możliwe
odliczanie do pierwSzego dzwonKa rOZPOcZęTe.
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naSze dziedzictwo

tego lata chyba 
wSzyScy odczuli 
wzMożoną aKtywność 
KoMarów. te owady, 
MiMo że uciążliwe, nie 
Stanowią zagrożenia 
dla naSzego zdrowia. 
co innego owady z rzędu 
bŁonKoSKrzydŁych, 
do Których należą 
oSy i SzerSzenie. 
chociaż pojedyncze 
uKąSzenie dla 
zdrowego czŁowieKa 
jeSt niegroźne, Może 
być niebezpieczne dla 
alergiKów lub MaŁych 
dzieci.

Osy i szerszenie bywają naszy-
mi gośćmi w ogródkach, na bal-
konach, nawet w mieszkaniach. 
Wabi je zapach słodkich napojów 
i przekąsek. Najlepiej oczywiście 
nie drażnić owada i dać mu odle-
cieć. Problem zaczyna się w sytu-
acji, gdy w naszym bezpośrednim 
sąsiedztwie pojawia się gniazdo. 
Owady broniąc go mogą zaatako-
wać przebywające w pobliżu oso-
by. Warto więc wiedzieć do kogo 
zwrócić się o pomoc.

– My reagujemy wtedy, gdy 
występuje stan zagrożenia życia – 
wyjaśnia komendant Państwowej 
Straży Pożarnej w Tychach Piotr 
Szojda. – To znaczy gdy gniaz-
do znajduje się w miejscu gdzie 
przebywa duża ilość osób. Zazwy-
czaj dotyczy to szkół, przedszko-
li i innych obiektów użyteczno-

ści publicznej. W każdym innym 
przypadku zajmują się tym spe-
cjalistyczne firmy, do których 
właściciel czy zarządca budynku 
powinien się zwracać. W przy-
padku gdy chodzi o pszczoły, 
warto wezwać pszczelarza, który 
chętnie zajmie się owadami.

Jak podkreśla komendant, stra-
żacy zawsze starają się usunąć 
gniazdo z jak najmniejszą szkodą 
dla owadów. – Każdy z tych owa-
dów: osa, pszczoła czy szerszeń, 
ma swoją funkcję w ekosystemie, 
więc unikamy nadmiernego nisz-
czenia ich gniazd – mówi Piotr 
Szojda. – Zabezpieczamy teren, 
strażacy przebierają się w spe-
cjalne ubrania, które chronią ich 
przed atakiem owadów i starają 
się usunąć zagrożenie dostępny-
mi środkami. Jeżeli jest to kokon, 
zostaje umieszczony w szczelnym 
pojemniku, który następnie wy-
wożony jest do lasu, gdzie te owa-
dy mogą sobie funkcjonować.

Samodzielne usuwanie gniazda 
os czy szerszeni niekoniecznie jest 
dobrym pomysłem. Rozzłoszczo-
ne owady mogą przypuścić atak 
na „agresora” i dotkliwie pokąsać. 
Pojedyncze ukąszenie osy zazwy-
czaj nie powoduje większej szko-
dy, ale już wielokrotne może być 
niebezpieczne dla zdrowia. Jesz-
cze bardziej ostrożnym trzeba być 
z szerszeniami, których jad jest 
silniejszy.

– Pojedyncze ugryzienie 
u zdrowego dorosłego człowie-
ka nie spowoduje większej szko-

dy – mówi mł. aspirant Szymon 
Gniewkowski z tyskiej straży po-
żarnej. – Ale jeśli trafi na oso-
bę obciążoną schorzeniami lub 
uczuloną, może wystąpić wstrząs 
i wtedy robi się niebezpiecznie. 
Ważna jest też masa ciała. Daw-
ka toksyny z pojedynczego uką-
szenia jest zazwyczaj taka sama, 
ale jej stężenie w organizmie dzie-
cka będzie znacznie większe niż 
w organizmie dorosłego człowie-
ka. Dlatego dla dzieci ukąszenia 
są groźniejsze, chociaż z reguły 
także nie dochodzi do stanu za-
grożenia życia. Może natomiast 
wystąpić stan zapalny czy go-
rączka.

Tak samo jest z ukąszeniem 
żmii zygzakowatej, która po-
wszechnie budzi dużo większy lęk 
niż osy i szerszenie – dodaje Szy-
mon Gniewkowski. – Jednak kon-
sekwencje ukąszeń są podobne. 
W większości przypadków osobie 
ukąszonej nic nie będzie. U dzie-
cka ukąszenie żmii może powo-
dować większe problemy zdro-
wotne, ale u dorosłego zdrowego 
człowieka z reguły takich proble-
mów nie ma. Jednak w niektórych 
sytuacjach – schorzeń czy alergii 
– może dojść do powikłań, a na-
wet do śmierci. Dlatego – mimo, 
że zagrożenie ze strony żmii jest 
znikome – nie należy bagatelizo-
wać ukąszenia i warto w takim 
przypadku wezwać zespół ratow-
nictwa medycznego lub udać się 
do najbliższego szpitala – podkre-
śla strażak. Sw ●

po upadKu i powStania 
śląSKiego naStroje 
na górnyM śląSKu 
ulegŁy radyKalizacji. 
powStańców i ich 
rodziny prześladowano 
– MuSieli SzuKać 
Schronienia daleKo 
od doMu.

Dopiero pod koniec 1919 r. władze 
Polski i Niemiec doszły do porozu-
mienia i ponad 20 tys. osób mogło 
wrócić do swoich domów. Tym-
czasem z początkiem 1920 r. we-
szły w życie postanowienia trakta-
tu wersalskiego, na mocy którego 
Niemcy wycofali swoje oddziały 
za Odrę, na teren obecnego woj. 
opolskiego. Na Górny Śląsku poja-
wiły się oddziały alianckie – fran-
cuskie, brytyjskie i włoskie. Wła-
dza cywilna na terenie, na którym 
miał zostać zorganizowany plebis-
cyt i zwierzchność nad wojskami 
alianckimi, należała do Między-
sojuszniczej Komisji Rządzącej 
i Plebiscytowej na Górnym Ślą-
sku w Opolu.

co obiecywano?
Nadal trwała tzw. wojna plebis-
cytowa na wiece, przemówienia, 
ulotki, plakaty. Zdaniem histo-
ryków z Instytutu Badań Re-
gionalnych Biblioteki Śląskiej 
w Katowicach, w propagandzie 
po obu stronach najbardziej wi-
doczne były argumenty histo-
ryczne i etniczne, a największą 
rolę odegrały wizje przyszło-
ści roztaczane przez obydwie 

strony w wypadku głosowania 
za Polską lub Niemcami. Niem-
cy grozili, iż w niepodległej Pol-
sce nastąpi zapaść gospodarcza 
górnośląskiego przemysłu cięż-
kiego, wynikająca z oderwania 
od rynków zbytu w Niemczech 
i w Europie. Polskę przedstawia-
no, jako państwo niestabilne, bli-
skie rozpadu – używano nazwy 
„państwo sezonowe”. Z kolei 
w polskiej propagandzie ostrze-
gano przed koniecznością spła-
cania przez wiele dziesiątków lat 
przez Niemcy odszkodowań wo-
jennych, co spowodować miało 
załamanie gospodarki. Ostrze-
gano także przed utrzymaniem 
się na Górnym Śląsku trady-
cyjnego podziału społecznego: 
Niemiec – obszarnik, kapitalista, 
Polak – wykorzystywany i uci-
skany robotnik. Bardzo ważne 
były składane po obydwu stro-
nach konfliktu obietnice nadania 
po plebiscycie specjalnego statu-
su prawnego dla Górnego Ślą-
ska. Niemcy zapowiadali szeroką 
autonomię, zresztą w 1919 roku 
wydzielili nawet ze Śląska odręb-
ną pruską prowincję. Mówili też 
się o kolejnym plebiscycie mają-
cym zadecydować o ewentual-
nym utworzeniu osobnego Lan-
du Śląsk w Rzeszy Niemieckiej. 
Z kolei 15 lipca 1920 roku pol-
ski Sejm Ustawodawczy przyjął 
ustawę o utworzeniu w przyszło-
ści samorządowego wojewódz-
twa śląskiego (potem posługi-
wano się najczęściej terminem 
autonomii śląskiej).

strajk szkolny
O nastrojach na Śląsku najlepiej 
świadczą wydarzenia z maja 1920 
roku, kiedy to rozpoczął się strajk 
szkolny. Objął on także szkołę 
podstawową w Tychach (dzisiej-
sza SP nr 1). Dla tej placówki były 
to trudne lata, głównie ze wzglę-
dów lokalowych i roszad w ka-
drze nauczycielskiej. Jak zanoto-
wano w kronice szkoły, w roku 
szkolnym 1919/1920 „liczne 
przerwy w pracy nauczycieli 
powodowały, że zajęcia w po-
szczególnych klasach były często 
skracane”. Na dodatek „pomiesz-
czenia klasowe tygodniami wy-
korzystywane były jako kwatery 
dla wojska”. W maju 1920 roku 
placówka przystąpiła do strajku 
szkolnego, który objął wiele po-
wiatów na Śląsku. Najbardziej 
masowy charakter przybrał on 
w powiecie pszczyńskim i ryb-
nickim. Szkołę w Tychach zablo-
kowali rodzice, nie pozwalając 
dzieciom wchodzić do budynku. 
Podobnie stało się w Urbanowi-
cach – rodzice weszli do szko-
ły, w której odbywały się zajęcia 
i zmusili nauczycieli do opusz-
czenia placówki. We wspomnia-
nej kronice SP nr 1 zanotowa-
no: „W maju strajkowały dzieci 
– z 1000 uczniów obecnych było 
przeciętnie 120. Również powsta-
nie śląskie w sierpniu spowodo-
wało przerwę w nauczaniu. Dwa 
razy musiano przerywać naukę 
z powodu zakwaterowania wojsk 
– najpierw włoskich, a następnie 
francuskich”.

Śmierć doktora
Wiosną i latem 1920 roku, pod-
czas prowadzonej kampanii 
plebiscytowej, dochodziło wie-
lokrotnie do walk pomiędzy Po-
lakami i Niemcami. 17 sierpnia 
w centrum Katowic Niemcy zor-
ganizowali demonstrację, która 
doprowadziła do starcia z fran-
cuskimi oddziałami. Działo się 
to m.in. na ulicy, przy której 
mieszkał doktor Andrzej Mie-
lęcki. Kiedy wyszedł z domu, 
by udzielić pomocy rannym 
Niemcom, został zaatakowa-
ny przez niemieckich bojów-
karzy. Zmasakrowanego wrzu-
cono do Rawy, w której utonął. 
Jego tragiczna śmierć była jedną 
z przyczyn przyśpieszenia wybu-
chu II powstania śląskiego.

sipo za barykadą
Walki toczyły się w wielu ślą-
skich miastach, a w ciągu dwóch 
dni (20–21 sierpnia) powstań-
cy pod dowództwem Stanisława 
Krzyżowskiego, zajęli bez walki 
powiat pszczyński, jednak bez 
Pszczyny, gdzie stacjonowały woj-
ska alianckie. Dodajmy, iż Stani-
sław Krzyżowski pełnił wówczas 

funkcję komendanta Polskiej 
Organizacji Wojskowej Górne-
go Śląska na powiat pszczyński 
i jednocześnie był sekretarzem 
powiatowym Polskiego Komite-
tu Plebiscytowego.

Zacięte walki natomiast trwały 
w Hołdunowie, Czułowie, Papro-
canach i Urbanowicach. W miej-
scowościach tych powstały straże 
powstańcze, który miały zapew-
nić porządek publiczny. Zde-
cydowana postawa powstań-
ców doprowadziła do wycofania 
niemieckich bojówek z Tychów 
i innych miejscowości powiatu. 
W Tychach, niemiecka policja 
SiPo (Sicherheitspolizei) zabary-
kadowała się w budynku dawnej 
szkoły (chodzi o remontowany 
obecnie budynek przy ul. Dam-
rota, obok Muzeum Miejskiego), 
jednak wkrótce została rozbrojo-
na. W mieście powstała straż oby-
watelska, wyposażona w broń po-
zostawioną przez SiPo.

powstańczy sukces
Powstanie zakończyło się suk-
cesem polskim, zajęto powiaty 
nadgraniczne i większość gór-
nośląskiego okręgu przemysło-

wego, starano się jedynie nie 
atakować centrów miast, gdzie 
stacjonowały wojska alianckie. 
Umożliwiło to podpisanie po-
rozumienia o zawieszeniu walk. 
Zrealizowano jeden z głównych 
celów powstania tj. likwidację 
stronniczej policji niemieckiej 
Sicherheitspolizei, w jej miej-
sce powstała oparta na paryte-
cie polsko-niemieckim Policja 
Plebiscytowa (Abstimmungspo-
lizei). Strona polska z kolei ofi-
cjalnie nakazała rozwiązać 
Polską Organizację Wojskową 
Górnego Śląska, choć w rzeczy-
wistości działała nadal pod na-
zwą Centrala Wychowania Fi-
zycznego.

Ale wojna propagandowa nadal 
trwała. Ze względu na wojnę pol-
sko-bolszewicką obcięto na nią 
środki finansowe. Polski rząd 
i Piłsudski myśleli o tym jak naj-
lepiej zabezpieczyć przed bolsze-
wizmem wschodnie tereny kraju, 
natomiast konflikt na zachodzie 
zszedł na dalszy plan… Pół roku 
później w marcu 1921 r odbył się 
plebiscyt, w maju rozpoczęło się 
III powstanie śląskie.
oprac. leSzeK Sobieraj ●

Piątkowe (21.08) miejskie uroczy-
stości związane z setną rocznicą 
wybuchu II Powstania Śląskiego 
rozpoczęły się mszą św. w inten-
cji powstańców i ich rodzin, cele-
browaną w urbanowickim koście-
le pw. Matki Bożej Pośredniczki 
Wszelkich Łask. Po jej zakończe-
niu uczestnicy przejechali na ul. 
Przejazdową, gdzie pod pomni-
kiem poświęconym poległym 
powstańcom i ofiarom II woj-
ny światowej, delegacje złożyły 
wieńce i kwiaty. Władze miasta 

reprezentowali: Michał Gramaty-
ka – zastępca prezydenta ds. spo-
łecznych oraz radna Lidia Gajdas, 
wiązanki składały też przedstawi-
cielka wicemarszałek Senatu RP 
Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, 
a także delegacje klubów radnych 
tyskiej RM, potomkowie urbano-
wickich powstańców, miejscowe 
Koło Gospodyń, młodzież Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 
i służby mundurowe.

Zebrani mogli też wysłuchać 
krótkiego wykładu prof. Mariana 

Małeckiego – historyka z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, a uroczy-
stościom towarzyszyła orkie-
stra dęta kop. „Piast-Ziemowit” 
oraz chór Cantate Deo. Po części 
oficjalnej z wiązanką pieśni po-
wstańczych wystąpiły członkinie 
Stowarzyszenia Koła Gospodyń 
w Urbanowicach; a teatr TRIP 
pokazał spektakl „Gdzie Ci bę-
dzie tak dobrze jak tutaj?”.

Organizatorem rocznicowych 
uroczystości było Miejskie Cen-
trum Kultury. ww ●

co Może nas pokąsać 
lateM?
SpotKania z naturą mOGą Być BarDZO NIeBeZPIecZNe, ZWłaSZcZa DLa DZIecI 
I aLerGIKóW.uczczono setną rocznicę wybuchu II Powstania Śląskiego.

Uroczystości w Urbanowicach

Pamięć powstańców śląskich uczcili m.in. komendanci tyskiej policji i Wojskowej Komendy Uzupełnień.
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100 lat zwycięskieGo powstania
StrajK SzKolny Z maja 1920 rOKu OBjął TaKże SZKOłę PODSTaWOWą W Tychach (DZISIejSZa SP Nr 1).
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reklama

Rozpoczęcie semestru jesienne-
go na Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku w Tychach planowane 
jest na 31 sierpnia br. Semestr je-
sienny będzie trwał do 4 grudnia 
2020 r. i od studentów-seniorów 
nie będzie pobierane za ten czas 
„czesne”.

– Ze względów bezpieczeństwa 
czasowo zawieszamy zajęcia w ra-
mach gimnastyki w Hali Sporto-
wej, tańca, brydża oraz na base-
nie – mówi Joanna Kucz–Pieczka, 
kierownik UTW.

Także z uwagi na bezpieczeń-
stwo słuchaczy, w semestrze je-
siennym nie przewidziano zapisów 
dla nowych studentów, nie będzie 
także uroczystej inauguracji roku 
akademickiego, poniedziałkowych 
wykładów popołudniowych i za-
jęć, na które uczęszczają liczne 
grupy chętnych.

– Zajęcia będą miały charakter 
hybrydowy, część realizowana bę-
dzie stacjonarnie, część on-line – 
podkreśla Joanna Kucz-Pieczka.

Stacjonarne zajęcia będą odby-
wać się w budynku UTW przy uli-
cy Ciasnej 3. Tam przewidziano 
zajęcia językowe dla grup na po-
ziomie podstawowym i średnio-
zaawansowanym, zajęcia z nauki 
podstaw obsługi komputera a tak-

że wykłady w ramach sekcji tury-
styki, kulturalno-literackiej oraz 
muzyczno-wokalnej.

W Miejskiej Galerii Sztuki 
Obok przy placu Baczyńskiego 
odbywać się będą zajęcia sekcji ry-
sunku. Z kolei on-line – język an-
gielski, włoski, niemiecki dla grup 
na poziomie zaawansowanym.

– Postanowiliśmy – mówi Jo-
anna Kucz-Pieczka – trzy gru-
py: turystyki, kulturalno-lite-
racką oraz rękodzieła podzielić 
na podgrupy. Plan z podziałem 
na dni i godziny zostanie poda-
ny do wiadomości w drugiej po-
łowie sierpnia.

– Mamy nadzieję, że ten trud-
ny dla wszystkich czas jeszcze bar-
dziej zintegruje naszą społeczność. 
Zdajemy sobie sprawę jak ważne 
dla wielu seniorów są te spotka-
nia i zajęcia. Zrobimy wszystko, 
aby nasi słuchacze mogli w sposób 
bezpieczny korzystać z programu 
jaki proponujemy – zapewnia kie-
rownik UTW.

Warto podkreślić, że Rada 
Miasta wpisała Uniwersytet 
w Program Polityki Senioralnej 
2020-2027. I nic dziwnego, wszak 
to największy Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, nie tylko w naszym 
regionie.  jan MazurKiewicz ●

bez opłat za semestr jesienny.

rUsza Utw

Aula i sale wykładowe już gotowe na przyjęcie słuchaczy. 
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28 Sierpnia ruSza 
Kolejna, 36. edycja 
portu pieśni pracy, 
feStiwalu Szantowego, 
organizowanego 
przez MiejSKie centruM 
Kultury, teatr MaŁy 
i zeSpóŁ perŁy i Łotry, 
Który od lat groMadzi 
w tychach MiŁośniKów 
Szant, MuzyKi 
żeglarSKiej i folKowej.

W tym roku w związku z pan-
demią koronawirusa Port Pieś-
ni Pracy będzie odbywał się 
w nieco zmienionej formule. 
Jak zawsze, w programie nie 
zabraknie atrakcji dla tych ma-
łych i dużych miłośników mor-
skich opowieści. Zaplanowano 
też warsztaty i gry dla najmłod-
szych, plenerowe pokazy filmo-
we i mnóstwo muzyki. Szczegól-
nie o to ostatnie zadba znana 
i lubiana formacja Perły i Łotry. 
Pomogą im w tym zespoły: Ba-
nana Boat, Ryczące Dwudziestki 
i Trzecia Miłość oraz nieocenio-
ny Marek Szurawski.

Wstęp jest bezpłatny. Na piąt-
kowe wydarzenia należy się za-
pisać dzwoniąc do Miejskiego 
Centrum Kultury w Tychach 
pod nr 32 327 02 90 lub zgła-
szając się na fanpage’u festiwalu. 
Jeśli chodzi o sobotnie koncerty, 
to wezmą w nich udział osoby, 

które wysłały zdjęcia do konkur-
su fotograficznego „Szanty na lą-
dzie”.

program wydarzenia:
Piątek (28 sierpnia) – Ogród 
Miejskiego Centrum Kultury 
w Tychach (ul. Bohaterów War-
szawy 26)

godz. 17.30 Warsztaty pla-•	
styczne dla dzieci
godz. 18.30 Koncert zespołu •	
„Trzecia Miłość”
godz. 19.30 projekcja filmu •	
„II koncert na wioloncze-

lę i orkiestrę” w reż. Macieja 
Stuhra
godz. 20 – projekcja filmu •	
„Maiden” reż. Alex Holmes

Sobota (29 sierpnia) – Teatr 
Mały Tychy (ul. Hlonda 1)

godz. 19 Koncert Banana •	
Boat
godz. 19.45 Marek Szurawski•	
godz. 20.30 Perły i Łotry•	
godz. 21.15 Ryczące Dwu-•	
dziestki Mn ●

szanty w oGrodzie 
i w teatrze
tychy znowu z doStępeM… DO mOrZa.

Gospodarzem festiwalu jest tradycyjnie grupa Perły i Łotry.
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Bilety dla czytelników

Dla naszych czytelników mamy 5 podwójnych zaproszeń na 
sobotni festiwalowy koncert w Teatrze małym. Otrzyma je pierw-
szych pięć osób, które we wtorek, 25.08 o godz. 11.00 zadzwonią 
pod numer 32 325 72 38 i odpowiedzą na pytanie: ile metrów 
liczy sobie mila morska?
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droga redakcjo „twoich 
tychów”...
„Piszę do Was, aby poskarżyć się 
na służby porządkowe w naszym 
mieście. Mieszkam w nim wy-
starczającą ilość lat, by docenić 
jak na przestrzeni lat się zmie-
niało. Wraz ze zmianą nazw ulic 
faktycznie przyszło lepsze. Ale 
nie wszystko. Pomimo tego jak 
straszną formacją była milicja, 
muszę przyznać, że za jej cza-
su zakłócanie ciszy nocnej było 
rzadkością. Nie pochwalam me-
tod jakie stosowała, ale potrafię 
docenić efekty, których dzisiej-
si policjanci i strażnicy miejscy 
uzyskać nie potrafią lub im się 
nie chce. Jestem osobą o lekkim 
śnie. Mieszkam przy jednym 
z większych placów zabaw, któ-
ry wieczorami stał się miejscem 
schadzek młodzieży. Młodzież 
jak to młodzież – musi się wy-
szumieć. Niestety, nocami hała-
sują na placu zabaw pod moimi 
oknami. Piją, puszczają głośno 
muzykę, czasami krzyczą, śpie-
wają i przeklinają. Naprawdę uszy 
więdną. Trwa to do późnych go-
dzin. Wielokrotnie dzwoniłam 

na numer 112 i za każdym razem 
interwencja wygląda podobnie. 
Powoli podjeżdża patrol, mło-
dzież milknie, chowa butelki, 
ścisza muzykę albo już dawno 
uciekła na widok funkcjonariu-
szy. Panowie pouczają (rozmo-
wę doskonale słychać z moich 
okien), dzieciaki przepraszają. 
Po 15 minutach wszystko wraca 
od nowa. Jednej nocy trzy razy 
zadzwoniłam, za trzecim ra-
zem funkcjonariusze przepędzi-
li chłopców i spisali dziewczyny. 
Obyło się bez mandatów. Na-
stępnej nocy już nie dzwoniłam, 
uznałam że nie ma sensu. Często 
spaceruję wieczorami po mieście 
i widzę, że problem naszego placu 
zabaw nie jest jedyny. Nie potra-
fię zrozumieć, że nic nie da się 
z tym zrobić. Jestem przekona-
na, że gdyby ktoś chciał rozwią-
zać ten problem, to by to zrobił. 
Za moich czasów milicjanci po-
trafili podjechać z kilku stron jed-
nocześnie i wyegzekwować po-
szanowanie ciszy nocnej, która 
była naruszana. A teraz młodzi 
w środku miasta robią co chcą, 
bo mogą. I to jest smutne.”

na własne oczy
Oględziny rozpoczęliśmy od Par-
ku Miejskiego im. Solidarności, 
gdzie po półgodzinnym space-
rze naliczyliśmy 3 grupy osób 
spożywających alkohol. W środę 
wieczorem... Inaczej jednak niż 
w liście, nie dochodziło do zakłó-
cania ciszy nocnej. Dwóch bar-
dziej rozmownych studentów piło 
na ławce za Urzędem Miasta, cho-
wając otwarte butelki w plecaku. 
– Piwo w knajpie kosztuje 12 zł, 
a na ławce 3 zł. Siedzimy, gada-
my, nikomu nie przeszkadzamy 
i nie śmiecimy. To dobre miejsce, 
bo widać stąd wszystkie wjazdy. 
Jak podjeżdża policja to się zbie-

ramy – mówił jeden, odkłada-
jąc pustą butelkę do śmietnika. 
– To dla zbieraczy, sporo ich się 
kręci po parkach – dodał.

Innego dnia w sąsiednim Parku 
Północnym trafiamy na większą 
grupkę, najprawdopodobniej nie-
letnich, zajmujących ławki na pla-
cu zabaw zaraz przy „wysepce”. 
Jest alkohol, są głośnie rozmo-
wy czasami przechodzące w jaz-
got, jest głośnik, jest po godz. 23. 
Ucztujących słychać było z dru-
giej strony stawu, jednak nikomu 
z zamieszkujących pobliską zabu-
dowę to nie przeszkadzało. Nikt 
podczas naszego godzinnego spa-
ceru po parku nie wezwał służb 
porządkowych. Wracając po 1 
w nocy, w okolicach ul. Hono-
raty 26 natrafiliśmy na meloma-
na, który przy otwartych oknach 
mieszkania puszczał z głośników 
na całą okolicę ulubione przebo-
je. Odczekaliśmy dwa kwadranse, 
podczas których nikt nie zgłosił 
incydentu. Być może problem był 
zgłaszany, a winni są opieszali po-
licjanci? Bynajmniej. Następnym 
razem (sobota) odwiedziliśmy 
duży plac zabaw w osiedlowej za-
budowie, gdzie trafiliśmy na uro-
dziny. Około 11-osobowa grupa 
młodzieży świętowała w najlep-
sze, kilkukrotnie odśpiewując 
„Sto lat” i dając do wiwatu tłu-
czonym szkłem. Młodym towa-
rzyszył alkohol i muzyka z prze-
nośnego głośnika, a zbliżająca 
się północ tylko umocniła nas 
w podjętej decyzji – dzwoni-
my. Po 8 minutach (z zegarkiem 
w ręku) pojawił się patrol poli-
cji. Po krótkiej interwencji mu-
zyka ustała, butelki sprzątnięto 
a impreza dobiegła końca. Moż-
na? Można.

„Gniazda żuli”
Tym bardziej dziwi fakt, 
że na przypadki uporczywego 
zakłócania ciszy nocnej natrafi-
liśmy w Parku Górniczym, Parku 
św. Franciszka, ul. Orzeszkowej 
czy kieszonkowym parku przy 
ul. Dębowej, gdzie jest napraw-
dę źle. „Gniazdo żuli”, tak nazy-
wa to miejsce zapytana o bez-
pieczeństwo młodzież. – Raczej 
są niegroźni, choć często zacze-
piają o drobne. Niby na jedzenie, 
ale nigdy nie widziałem żeby coś 
jedli. Za to piją cały czas – odpo-
wiada nastolatek. Innego zdania 
jest mieszkanka pobliskich blo-
ków. – Strach przejść przez park. 
Cały czas nagabują o drobne. 

To jeszcze nie jest takie straszne. 
Ale ci ludzie często niszczą mie-
nie i zachowują się karygodnie. 
Raz mój maż zwrócił im uwagę, 
to usłyszeliśmy wyzwiska i groź-
by – żali się starsza kobieta. Po-
dobnym „gniazdem” jest Skwer 
im. Marii i Lecha Kaczyńskiego 
mieszczący się przy torowisku 
między ul. Grota-Roweckiego 
a lodowiskiem. Przed remontem 
tego terenu urządzano na nim 
liczne libacje w krzakach przy 
nasypie kolejowym. Teraz towa-
rzystwo przeniosło się na nowo 
postawione ławki. Na szczęście 
w tych rejonach nie dochodzi 
do dewastacji.

Gdzie jest policja?
Według Komendy Miejskiej Po-
licji od lipca zeszłego roku ujaw-
niono 675 wykroczeń przeciwko 
porządkowi i spokojowi publicz-
nemu (wystawiono 125 manda-
tów i 550 pouczenia, dla porów-
nania rok wcześniej statystyki 
podawały 84 mandaty i 415 po-
uczenia), 2563 wykroczenia na-
ruszające przepisy ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości (1860 
mandaty i 703 pouczenia), 593 
przypadków zanieczyszczania 
miejsca publicznego (376 man-
daty i 217 pouczeń).

Dyżurny Straży Miejskiej Mia-
sta Tychy odebrał 354 (rok wcześ-
niej 619) zgłoszeń dot. zakłócania 
spokoju. W wyniku interwencji 
zastosowano 11 pouczeń, nałożo-
no 2 mandaty karne, skierowano 1 
wniosek o ukaranie do sądu oraz 
166 osób poinformowano o tre-
ści art. 51 par. 1 Kw [Kto krzy-
kiem, hałasem, alarmem lub in-
nym wybrykiem zakłóca spokój, 
porządek publiczny, spoczynek 
nocny albo wywołuje zgorsze-
nie w miejscu publicznym, pod-
lega karze aresztu, ograniczenia 
wolności albo grzywny – przyp. 
red]. Należy jednak uwzględnić, 
że w miesiącach „covid’owych” 
funkcjonariusze Straży Miejskiej 
byli oddelegowani do działań 
z KMP Tychy.

zrozumienie przepisów kluczowe 
dla sprawy.
– Spróbuję wyjaśnić, jak to jest 
z tym czynem spenalizowanym 
w art. 51 par 1 Kodeksu wykro-
czeń, gdyż zrozumienie mechani-
zmu działania jest kluczowe dla 
sprawy. Za sam czyn, polegający 
na zakłócaniu spokoju, funkcjo-
nariusze naszej jednostki z reguły 
nie nakładają mandatów karnych. 
Ma to związek z charakterem ta-
kiego wykroczenia. Czyn ten, 
dotyczący zakłócania spokoju, 
jest wykroczeniem skutkowym. 
Dla przyjęcia odpowiedzialności 
sprawcy wymagane jest, aby jego 
czyn pociągnął za sobą przewi-
dziany w tym przepisie skutek 
(hałas musi komuś przeszka-
dzać). Skutek ten musi dotknąć 
przynajmniej jedną osobę, która 
otrzymuje status osoby pokrzyw-
dzonej i zobowiązana jest złożyć 
zeznania przed odpowiednim 
organem. Dlatego też podczas 
interwencji ze zgłoszenia zakłó-
cania spokoju strażnicy miejscy 
ograniczają się do ustalenia oko-
liczności zdarzenia i danych oso-
bowych zgłaszającego i sprawcy. 
Następnie sporządzają notatkę 

urzędową, na podstawie której 
prowadzone są dalsze czynno-
ści wyjaśniające (przesłuchanie 
świadków, postawienie zarzutu 
itd.). W większości przypadków 
osoby zgłaszające chcą pozostać 
anonimowe, co w konsekwencji 
uniemożliwia prowadzenia postę-
powania z uwagi na brak osoby, 
której zakłócono spokój. Funk-
cjonariusz przybyły na interwen-
cję nie może wstąpić w rolę osoby 
zgłaszającej nawet wtedy, kiedy 
stwierdza na miejscu interwencji 
zachowanie sprawcy, które mo-
głoby stanowić zakłócenie spo-
koju – wyjaśnia Sławomir Gur-
dek kierownik ds. operacyjnych 
tyskiej Straży Miejskiej.

sprawa dla dzielnicowego.
Asp. szt. Barbara Kołodziejczyk, 
rzecznik prasowy KMP Tychy, 
radzi zgłaszać dzielnicowym in-
formacje o miejscach, w których 
dochodzi do nagminnego łama-
nia przepisów. – Trudno się od-
nieść jednoznacznie do listu Czy-
telniczki. Każda sytuacja jest inna 
i policjanci podchodzą do sprawy 
indywidualnie, decydując na miej-
scu o sposobie zakończenia inter-
wencji, wykorzystując możliwości 
jakie daje im prawo. Jeśli problem 
nie jest incydentalny, warto swoje 
spostrzeżenia przedstawiać dziel-
nicowemu np. podczas umówio-
nego spotkania w czasie dyżuru. 
Takie rozwiązania są lepsze, gdy 
do zakłóceń dochodzi nagminnie. 
Ponieważ jeśli dzwonimy na tele-
fon alarmowy 112 i chcemy za-
chować anonimowość, policjan-
ci nie mają możliwości ukarania 
sprawców zakłócenia spoczynku 
nocnego w sytuacji tak napraw-
dę braku osoby pokrzywdzonej. 
Przypominam, że inną formą 
kontaktu i wymiany informacji 
pomiędzy mieszkańcami a poli-
cją jest Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Mieszkańcy po-
przez zaznaczanie miejsc, które 
negatywnie wpływają na ich bez-
pieczeństwo, dają wyraźny sygnał 
policji do działania – tłumaczy 
Barbara Kołodziejczyk.

sprawa dla ciebie.
Zaskakującym jest fakt, że w cza-
sie badania sprawy ani razu nie 
spotkaliśmy się ze zgłoszeniem 
łamania prawa odpowiednim 
służbom. Na własnym przykła-
dzie przekonaliśmy się, że te 
reagują odpowiednio szybko. 
Trudno po tak krótkim czasie 
stwierdzić coś ponad wszel-
ką wątpliwość, ale zauważyli-
śmy przesłanki ku wnioskom, 
że wśród tyszan panuje polityka 
„niewtrącania się”. Otwarty kon-
flikt z urzędującym na osiedlu 
„towarzystwem” może nie być 
najlepszym pomysłem. Bardziej 
skutecznym i subtelniejszym 
sposobem jest uczestniczenie 
w życiu społecznym poprzez roz-
mowy z dzielnicowym czy udział 
w organizowanych przez policję 
debatach. Bez działań zwykłych 
mieszkańców nie ma mowy 
o społeczeństwie obywatelskim, 
które pośrednio jest gwarantem 
bezpieczeństwa w przestrzeni 
publicznej. Od każdego z nas za-
leży w jakim otoczeniu żyjemy, 
a od Ciebie przede wszystkim. 
MariuSz Stachura ●

nieznoŚna GłoŚnoŚć picia
wedŁug naSzego raportu W TySKIch PrZeSTrZeNIach PuBLIcZNych DOchODZI DO ZaKłócaNIa SPOKOju.

reklama
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otrzyMaliśMy niżej opubliKowany liSt, 
Który poruSza probleM zaKŁócania ciSzy 
nocnej, do Którego dochodzi w publicznych 
przeStrzeniach MiejSKich tj. parKach, placach 
zabaw i oSiedlowych ŁawKach. poStanowiliśMy 
Sprawdzić jaKą probleM Ma SKalę i zapytać 
SŁużby Mundurowe o StoSowane rozwiązania 
przeciwdziaŁające podobnyM SytuacjoM.

8 | 25 Sierpnia 2020 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



6 Kapel na Scenie, 
KaMpania proMocyjna 
z ponad dwuStu 
tySięcznyM zaSięgieM 
odbiorców, KonKurSy 
z nagrodaMi, ponad 2 
tySiące widzów online 
i bliSKo SetKa (MiejSca 
byŁy ograniczone 
ze względu na epideMię 
KoronawiruSa) 
uSatySfaKcjonowanych 
fanów rocKa w loKalu 
– taK prezentuje Się 
bilanS Srogiego grania 
2020, Które w Miniony 
weeKend odbyŁo 
Się w underground 
pubie. feStiwal byŁ 
wSpóŁfinanSowany 
przez MiaSto tychy 
w raMach prograMu 
grantowego tySKie 
inicjatywy Kulturalne.

Przypomnijmy, że wcześniej-
sze odbywały się na Dzikiej Pla-
ży w Paprocanach, a na scenie 
festiwalu gościły takie gwiazdy 
jak Paweł Małaszyński z zespo-
łem Cochise, Zenek Kupatasa 
były lider grupy Kabanos, Srogo 
czy Venflon. W tym roku z uwa-
gi na panujący reżim sanitarny 
festiwal przeniósł się do lokalu 
i był transmitowany online. Już 
na dwa miesiące przed wydarze-
niem w sieci zaczęły pojawiać się 
filmowe zapowiedzi wydarzenia. 
– Decydując się na imprezę online 
i z ograniczoną ilością miejsc w lo-
kalu, wiedzieliśmy, że nie będzie 
łatwo zebrać odpowiednią pub-
liczność. Dlatego postanowiliśmy 
nakręcić zapowiedzi, które będą 
wyróżniać się na tle pozostałych. 
Najlepszy film trafił do 19 tys. od-
biorców, co pokazało, że idziemy 
dobrą drogą. W sumie, jak ostat-
nio sprawdzaliśmy, udało się do-

trzeć z naszymi treściami do 240 
tys. odbiorców. Finalnie nasze 
staranie przełożyły się na ponad 
2.300 (1.400 tys. pierwszego dnia, 
900 drugiego, dane na 16 sierpnia 
i wciąż rosną) widzów online. Ktoś 
może powiedzieć, że to średni wy-
nik jak na YouTube. Być może, 
ale tym wynikiem znaleźliśmy się 
w czołówce tyskich wydarzeń, któ-
re były transmitowane online. Dla 
nas to pełen sukces – mówi Kamil 
Peszat, rzecznik prasowy organi-
zacji ROCK.

nie tylko rock
Podczas kampanii reklamowej 
zorganizowano akcję promującą 
segregację odpadów „Segregacja 
to dobrze rock'uje” wraz ze spółką 
Master Odpady i Energia. Polega-
ła na zamieszczeniu w mediach 
społecznościowych treści, na któ-
rych uczestnik prezentował jak 
segreguje śmieci i nominowaniu 
kolejnych osób. Internetowa ak-
cja zaliczyła zasięgi bliskie 20 tys. 
odbiorców. – Musimy przyznać, 
że samych uczestników nie było 
tylu, ilu byśmy chcieli. Liczyliśmy 
po cichu na drugi #hot16chal-
lenge – uśmiecha się rzecznik 
ROCK. – Niemniej widzieliśmy, 
że treści te dobrze się udostępnia-
ły, a wśród naszych znajomych 
wywiązała się dyskusja o segre-
gacji. Zatem skutek spotkał się 
z zamierzeniami – dodaje.

Od pierwszej edycji festiwa-
lu wydarzeniem towarzyszącym 
jest konkurs kapel „Otwieracz”, 
na którym zespoły rywalizują 
o możliwość otwarcia festiwalu. 
– W tym roku zgłoszenia prze-
rosły nasze oczekiwania. Zwłasz-
cza pod względem jakościowym. 
Wybraliśmy sześć naprawdę 
świetnych ekip do internetowego 
głosowanie ze spokojem, że kto-
kolwiek wygra i tak z ogromną 

chęcią zaprosimy go na naszą 
scenę. – podsumowuje Daniel 
Gwóźdź członek jury konkursu.

Podczas festiwalu miał miejsce 
wernisaż Leśnej Galerii Sztuki pod 
kuratelą Jacka Boczara, która zosta-
ła udostępniona również jako spa-
cer wirtualny w mediach społecz-
nościowych organizatora. Boczar 
skompletował 10 uznanych arty-
stów, którzy zademonstrowali pra-
ce, mogące być inspiracją dla ze-
społów na okładki płyt i plakatów. 
Aby wpisać się w hasło festiwalu 
„Segregacja to dobrze rock'uje” ar-
tyści wystawili po dwie prace ma-
jące związek z szeroko rozumia-
ną ochroną środowiska i ekologią. 
Wystawa to kolaż technik, ale i te-
matów. Boczarowi udało się spiąć 
tę różnorodność i stworzyć spójną 
opowieść, raz uderzając w lekkie 
tony pracami Dominika Jasińskie-
go czy Agnieszki Seidel-Kożuch, 
innym razem bijąc w cięższe akor-
dy za sprawą Macieja Moskwy czy 
Damiana Koprowskiego. Wysta-
wa świetnie oddała złożonego du-
cha festiwalu. Można ją oglądać 
w Underground Pubie w sali bi-
lardowej.

80 szczęśliwców
Tyle właśnie organizator mógł 
wpuścić osób do lokalu ze wzglę-
du na panujący reżim sanitarny. 
Podczas imprezy panował zakaz 
przemieszczania się po lokalu bez 
zasłaniania dróg oddechowych. 
Na szczęście nikt nie zasłaniał 
dróg słuchowych, bo te podczas 
festiwalu były rozpieszczane każ-
dym odcieniem znaczeniowym 
słowa rock. Już pierwszy zespół – 
TainT – zawiesił poprzeczkę bar-
dzo wysoko. Kilku chłopaków 
z Pszczyny udowodniło, że to stale 
rozwijający się gatunek muzycz-
ny, zaś oni mają na niego swój 
własny pomysł. Zaprezentowali 

progresywne połączenie grunge 
i groove'u. Jak na tak młodych 
muzyków było to wyjątkowo do-
bre otwarcie... po którym wybu-
chła prawdziwa bomba w postaci 
Slepí Křováci. Czwórka Czechów 
już pierwszym utworem zaskarbi-
ła sobie przychylność publiczno-
ści. – Jak dla mnie to muzyczne 
odkrycie tego roku – przyznaje 
Grażynka jedna z uczestniczek. 
– Nie pamiętam kiedy ostatnio 
tak mocno się zaskoczyłam. Re-
welacyjni muzycy, którzy grają 
kilka gatunków w tym samym 
momencie, tworząc zupełnie 
nową jakość. Zagrali nawet co-
untry, którego nienawidzę, w taki 
sposób, że nie mogłam wysie-
dzieć w miejscu. Być może dla-
tego, że kamizelki ubrali na gołe 
torsy. Proszę mnie nie oceniać, 
uwielbiam kamizelki – wyznała 
w rozmowie z nami.

Dobrze również zaprezento-
wał się zespół Transgresja, które-
go koncerty to małe widowisko, 
ze względu na fluorescencyjne 
stroje świecące w ciemności, wy-
malowanie ciał takąż farbą oraz 
niezwykle charyzmatycznego li-
dera zawłaszczającego w moment 
scenę. Fani dobrego rapcore'u czy 
rocka alternatywnego byli ukon-

tentowani. Jednak nazwa zobo-
wiązuje, dlatego gwiazda wieczoru 
The Materia spuściła publiczno-
ści srogi łomot. O ile wcześniej-
sze zespoły uderzały w mocniejsze 
tony, to zespół ze Szczecinka bił 
w nie z całych sił. – Przyjechałam 
dla nich z Wrocławia, uwielbiam 
tę czystość w ich wykonaniu i per-
fekcyjną technikę. Co tu dużo mó-
wić, są doskonali i takiej energii 
trudno szukać gdzie indziej. Metal 
najwyższej próby – po koncercie 
podzieliła się wrażeniami Anka.

drugi dzień kameralnie 
i akustycznie
– Pierwszy dzień miał podnosić 
temperaturę z każdym kolejnym 
koncertem, osiągając wrzenie 
na końcu. Choć moim osobistym 
faworytem byli Slepí Křováci, 
to wiedzieliśmy, że The Materia 
swoim uderzeniem nie pozostawi 
po sobie jeńców. Dlatego drugiego 
dnia zaproponowaliśmy coś zu-
pełnie innego – wyjaśnia rzecznik 
ROCK. Koncert otworzyła wcześ-
niej wspomniana Tabula Rasa, 
przenosząc publiczność w złote 
lata rocka z dobrą rytmiką i cie-
kawie ochrypłym wokalem. Festi-
wal zamknął Tomasz „Lipa” Lip-
nicki, który dał świetny koncert 

akustyczny solo. Podczas wystę-
pu muzyk zaprezentował piosen-
ki zespołu Illusion, swoje włas-
ne kompozycję i kilka coverów, 
w tym jeden na ukulele. Mistrzo-
wi gitary i świetnemu wokaliście 
nie dano szybko zejść ze sceny, 
wywołując go na bis dwukrotnie. 
Bardzo udany kameralny koncert, 
z świetną realizacją online.

– 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 promocje 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 wszyst-
kim redakcji „Twoich Tychów” 
za patronat nad wydarzeniem. 
Do usłyszenia za rock – dzięko-
wał Kamil Peszat. Mn ●

w nazwiSKu józefa 
wilKonia – znaKoMitego 
iluStratora KSiążeK 
dla dzieci – Kryją Się aż 
dwa zwierzaKi, Które 
częSto przedStawiaŁ 
w Swoich pracach. ale 
bajKowa Menażeria 
tego artySty to taKże 
niezliczone ptaSzKi, 
rybKi, pSy, Koty, a nawet 
noSorożce, SŁonie 
i KroKodyle. niezwyKŁy 
świat iluStracji 
i rzeźb 90-letniego dziś 
twórcy Można odKryć 
w MuzeuM MiejSKiM 
w tychach.

Tytuł wystawy prezentowanej 
w Starym Magistracie – „Raz 
widziałem przy niedzieli rybki 
srebrne przy w kąpieli... w świe-
cie ilustracji i rzeź Józefa Wilko-
nia” – został zaczerpnięty z jed-
nej z książek dla dzieci, których 
współtwórcą był ten artysta. – 
Józef Wilkoń uważa, że aby po-
wstała dobra książka dla dzieci, 
tekst i ilustracja muszą ze sobą 

współgrać – mówi Agata Berger-
Połomska, kurator wystawy.

Cytaty z książek i wielko-
formatowe powiększenia ilu-
stracji stanowią tło wystawy, 
podzielonej według trzech ży-

wiołów – powietrza, ziemi 
i wody. W części „powietrznej” 
królują oczywiście ptaki, z tymi 
najbardziej dostojnymi – pawia-
mi – na czele. Ale roi się także 
od rodzimych wilg, dzięciołów, 

kruków czy słowików. Są także 
zwierzęta gospodarskie, w tym 
„wilkoniki” – charakterystyczne 
sylwetki koni, które z pewnoś-
cią rozpozna wielu spośród star-
szych zwiedzających; pojawiały 

się w książeczkach dla dzieci, 
wydawanych m.in. przez Naszą 
Księgarnię i Czytelnika. Same 
ilustracje „ożywają” dzięki pre-
zentowanym na ich tle rzeźbom, 
czyli – jak nazywa je sam autor 
– ilustracjom przestrzennym. 
Do tego w każdej części wysta-
wy można posłuchać dźwięków 
natury, które przenoszą widza 
ze swojskiej łąki i gospodarstwa 
w samo serce dzikiej dżungli. 
Bo dżungla i puszcza wraz z ich 
mieszkańcami – niedźwiedziem 
i dzikimi kotami – to świat po-
kazany w części żywiołu ziemi. 
W ostatniej części zwiedzający 
zagłębiają się w morskie odmę-
ty, by spotkać zarówno maleńkie 
rybki, jak i groźne rekiny.

Dla najmłodszych zwiedzanie 
tej wystawy to przygoda. Mogą 
się tutaj poczuć jakby znalazły 
się wewnątrz opowieści z książek 
i stanąć oko w oko z ich boha-
terami; od maleńkich ptaszków 
do ogromnego nosorożca czy 
krokodyla. Dla każdego, nieza-
leżnie od wieku, będzie to z pew-
nością niezapomniane wrażenie 
estetyczne – urodzie ilustracji 

(tych tradycyjnych i tych prze-
strzennych) Józefa Wilkonia nie 
sposób się oprzeć. Wystawę moż-
na oglądać do 13 września w Sta-
rym Magistracie przy pl. Wolno-
ści 1.

Wśród wydarzeń towarzyszą-
cych wystawie są rodzinne ka-
meralne międzypokoleniowe 
warsztaty: „Opowiem Ci baj-
kę…”, „Dziecięcy taszyzm” i „Pej-
zaż morskich głębin” oraz spacer 
„Leśni scenografowie”. Moż-
na też zapisać się na kameralne 
oprowadzanie po wystawie z ku-
ratorką Agatą Berger–Połomską. 
Ponadto 3 września o godz. 18. 
w muzeum odbędzie się spotka-
nie z Agnieszką Wolny–Hamkało 
– autorką książek dla dzieci i dla 
dorosłych, m.in. książki „Rzecz 
o tym, jak paw wpadł w staw” 
(2011), zilustrowanej przez Józe-
fa Wilkonia.

Szczegółowe informacje i zapi-
sy na wydarzenia towarzyszące: 
Agata Berger–Połomska, Anna 
Kura, tel. 32 327 18 20–21, wew. 
24, e-mail: a.berger@muzeum.ty-
chy.pl, a.kura@muzeum.tychy.pl. 
Sylwia witMan ●

było sroGo!
trzecią edycję feStiwalu NaLeży ZaLIcZyć DO uDaNych.

wilkoniki i inne zwierzaki
w zaczarowanyM świecie ILuSTracjI jóZefa WILKONIa.

Dzieci mogą się tutaj poczuć jakby znalazły się wewnątrz opowieści z książek i stanąć oko w oko z ich bohaterami.

Tomasz „Lipa” Lipnicki dał mistrzowski popis gry na gitarze.
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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

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

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474
Remonty budowlane - SOLIDNIE tel. 604-
380-848
Wykonujemy solidnie wszelkie in-
stalacje elektryczne w nowych bu-
dynkach mieszkalnych. Kontakt: 604 
346 070
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
PŁYTKOWANIE HYRDAULIKA MALOWA-
NIE GŁADZIE REMONTY 668 651 688

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

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

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

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE     

finanSe:

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

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

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

nieruchoMości:

KUPIĘ

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

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

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

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

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 tel 535 248 710
Sprzedam działkę w Wyrach przy ul. 
Pszczyńskiej o powierzchni 1240 m2 + 
49 m2 udziału w drodze za 160 tys. zł, 
tel. 518 435 385
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.

Mieszkanie Tychy, os. F. M-3, dwa pokoje 
z balkonem -  35,45 m2, IV piętro, niska 
zabudowa. Cena – 173 000 zł.  Tylko w  BN 
VOTUM: 501 503 735.
Tychy os. O – tarasowce. M-4, 67 m2, I 
piętro, trzy duże pokoje, łazienka i ubi-
kacja osobno, duży balkon – 9 m2. Cena 
– 334 500 zł. - do negocjacji. Tylko w  BN 
VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ

Wynajmę w Bieruniu Starym kawalerkę 
umeblowaną 19m2 I p. balkon. Najemca 
o stałych dochodach bez nałogów 663 
987 492
Mieszkanie 37 m kw. os. F do wynajęcia. 
Tel. 606 152 641
Garaż do wynajęcia ul. Myśliwska Tel. 601 
688 779
Wynajmę pokój chętnie Pani 512555035
Do wynajęcia pokój umeblowany, kuchnia 
609192905
Wynajmę mieszkanie o powierzchni 58 m 
kw, os .N. Tel. 666 865 777
Garaż do wynajęcia . Tychy ul. Begonii . 
Tel. 601466766
Wynajmę pokój jednoosobowy 665 272 
715

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

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

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Kupię mieszkań za gotówkę oferuję do-
bre warunki mogą być zadłużone oraz 
do remontu tel. 504-476-805 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 wyposażone 
gotowa inwestycja pod wynajem, niski 
czynsz tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl

autoreklama
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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
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www.tychy.pl

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

Tychy os H 1 pok 33 m2 3 piętro niski 
lok 175.000 zł 696-493-977 www.ihn.
com.pl
Tychy, os F, 35m2, idealne pod inwesty-
cje 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
Tychy os B mieszkanie po remoncie niski 
blok www.ihn.com.pl 886-309-196
Do wynajęcia Tychy Żwaków, 2 pokoje, 
38m2, 3 piętro z windą, nowoczesne wnę-
trze, cena 1750zł+media 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 balkon, 
niski blok cena 1600 zł +media tel.696-
493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia 2 pokoje 38 m2 2 piętro 
cena 1350 zł + media + kaucja tel.733
-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy, os. E, 2 pok, 37m2, 
balkon, dobra komunikacja cena 1390 zł 
tel. 696-493-977, 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 miesz-
kania, 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 733- 476-805 www.ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000
Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy dwupokojowych mieszkań 
dla klienta gotówkowego 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość – kupię ją 
za gotówkę – zadzwoń – Marzena 519-
595-674
Szukamy działek – Tychy i okolice płat-
ność gotówką 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy mieszkań i domów do 
wynajęcia 728-713-101 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-
100
Tychy, gotowiec inwestycyjny, ROI 9,50 % 
cena 289.700 zł, zadzwoń po szczegóły 
519-595-674 www.aston.com.pl
Tychy, os. D, 2 pokoje, 37 m2, 4 piętro, ni-
ski blok, 169.000 zł, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
Tychy, os. A, ul. Arkadowa, 45 m2, 2 po-
koje, 3/3 piętro, w pełni wyposażone, 
cena: 220.000 zł www.ASTON.com.pl 
519-595-671
Tychy, os. B, stan „do wejścia”, 1 piętro, 
45 m2, balkon, 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, par-
ter, 140 m2 ogródka, 10 m2 tarasu + ga-
raż, OKAZJA cena 399.000 zł, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Tychy os. U, 3 pokoje 60 m2, I p. niski blok, 
po remoncie, dwa balkony, cena 355.000 
zł, zadzwoń Marzena 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. Bato-
rego, 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, wyda-
ne pozwolenie na budowę dwóch domów 
jednorodzinnych, nowa cena tylko 110.000 
zł, 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101
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 ŁA-
ZISKACH GÓRNYCH UL. DWORCOWA – 2 
pokoje, 51m2    ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. 
Niepodległości, 2 pokoje, 55m2– IN-
DOMO tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, Miko-
łów Centrum– INDOMO tel. 531 099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w 
Tychach na ul. Piłsudskiego i ul. Żor-
skiej – INDOMO tel. 508 063 856, 531 
099 212, szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją-
cy- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 96,50 
+garaż+działka pow. Ok. 650m2 –STAN 
DEVELOPERSKI – ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856, www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lo-
kalizacja, media na działce– pow. 
1180m2 - ZAPRASZAMY INDOMO tel. 
508 063 856 www.indomo.info.pl 
oraz www.facebook.com/indomo-
tychy
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TYCHACH 
NA OŚ. ŚLĄSKIE OGRODY, umeblowane 
i bez mebli, pow. Ok. 40m2, cena:1600-
1700zł – ZAPRASZAMY- tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy

zdrowie:
BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889935290
Gabinet Fizjoterapii Marek Szcze-
panek Rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel: 664-172-013 DOSTĘPNE BONY 
UPOMINKOWE Elastyczne Oferty Ce-
nowe! 

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

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

zwierzęta:

Matylda to kochana, 
spokojna, starsza su-
nia. Była źle trakto-
wana przez ludzi, ale 
w schronisku poczuła 
się potrzebna i czeka 
na ciepły dom z dużą 
porcją głaskania, ale 
bez kotów.

Kontakt: Patrycja tel. 785 420 330

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

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

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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wSiadaSz do auta, 
przeKręcaSz KluczyK 
i… nic. SaMochód nie 
chce Się uruchoMić. 
próbujeSz dalej. nie 
MożeSz odpalić SilniKa. 
przyczyn taKiego 
Stanu rzeczy Może być 
wiele – od najbardziej 
banalnej, jaK braK 
paliwa w baKu, 
poprzez rozŁadowany 
aKuMulator, aż 
po poważnej uSterKi.

W zależności od skali problemu 
można próbować zareagować 
samodzielnie lub oddać auto 
do warsztatu. – Możesz tutaj 
liczyć na naszą pomoc. W tym 
artykule podpowiadamy jak się 
zachować w sytuacji awaryjnej 
i czego unikać – mówi Andrzej 
Gleba z serwisu Bosch Service 
Gleba w Tychach.

najczęstsze przyczyny
Najczęstszymi powodami prob-
lemów z uruchomieniem samo-
chodu są:

niesprawny akumulator – jest •	
bardzo częstą przyczyną trud-
ności z uruchomieniem silni-
ka. Mógł ulec wyładowaniu 
np. z uwagi na pozostawie-
nie włączonych świateł w au-
cie lub bardzo niskie tempe-
ratury w połączeniu z rzadkim 

używaniem pojazdu. Należy 
pamiętać także, że jeden aku-
mulator nie będzie służył przez 
cały okres eksploatacji pojazdu 
– po określonym czasie zużywa 
się i wymaga wymiany.

niesprawne świece zapłonowe •	
i żarowe – podobnie jak aku-
mulator nie mają nieograni-
czonego terminu przydatności 
i po pewnym okresie eksploa-
tacji należy je wymienić. Zde-

cydowanie częściej będzie trze-
ba przeprowadzić tę czynność 
przy autach z instalacją LPG, 
gdzie środowisko, w którym 
pracują te elementy jest mniej 
korzystne niż w autach benzy-

nowych. Sprawne świece mają 
bardzo duże znaczenie przede 
wszystkim w silnikach Diesla, 
gdzie stanowią kluczowy ele-
ment dla rozruchu auta.

niesprawna elektryka – przy-•	
czyną problemów z urucho-
mieniem auta mogą być uszko-
dzenia instalacji elektrycznej 
jak np. nieprawidłowe pod-
łączenie akumulatora, uszko-
dzenie na złączu grubego prze-
wodu doprowadzającego prąd 
z akumulatora do rozrusznika, 
awaria rozrusznika.
uszkodzony układ paliwowy – •	
pompa paliwowa, umieszczo-
na w baku wpływa na poprawne 
uruchomienie silnika. Usterka 
tego elementu (np. przez prze-
grzanie) może powodować 
unieruchomienie auta. Jeżeli 
do pompy dociera prąd, a mimo 
to nie chce się uruchomić, bę-
dzie konieczna wymiana. Powo-
dem może być także zabrudzo-
ny lub uszkodzony przekaźnik 
uruchamiający pompę paliwa. 
Wówczas wystarczy go prze-
czyścić lub wymienić.
złej jakości paliwo – z reguły •	
problem dotyka pojazdów za-
silanych olejem napędowym, 
który nie jest przystosowany 
do niskich temperatur w okre-
sie zimowym. Zaczyna on gęst-
nieć i wytrąca się z niego pa-
rafina, a w efekcie auto jest 
unieruchomione.

co robić w sytuacji awaryjnej?
Problem z uruchomieniem auta 
może przydarzyć się zawsze 
i w najmniej oczekiwanym mo-
mencie. Warto zachować zimną 
krew i nie wykonywać czynno-
ści, które mogą pogorszyć stan 
pojazdu. Dlatego jeśli przekrę-
casz kluczyk w stacyjce:

i nie zapalają się kontrolki – •	
być może jakiś odbiornik prą-
du pozostał włączony na noc. 
Jeżeli jesteś pewien, że wy-
łączyłeś wszystkie elementy, 
które mogłyby pobierać ener-
gię elektryczną, a po urucho-
mieniu za pomocą kabli z wy-
korzystaniem zewnętrznego 
akumulatora lub podłado-
waniu akumulatora sytuacja 
się powtarza, przyczyna bę-
dzie prawdopodobnie leżała 
po stronie układu elektrycz-
nego.
kontrolki świecą się, ale roz-•	
rusznik nie kręci – może być 
to rozładowany akumulator. 
Jeżeli wszystkie elementy elek-
tryczne układ rozruchowego 
działają sprawnie, to bardzo 
prawdopodobne, że zepsuł się 
rozrusznik.
W przypadku, gdy winny sy-

tuacji jest rozładowany akumu-
lator, można samodzielnie uru-
chomić silnik, pobierając prąd 
z innego pojazdu za pomocą 
kabli rozruchowych.

W pozostałych przypadkach 
warto oddać auto do serwisu, 
aby eksperci zdiagnozowali przy-
czynę problemów z uruchomie-
niem auta oraz ją wyeliminowali. 
– Trzeba pamiętać, że okresowe, 
regularne przeglądy, potrafią 
wyeliminować tego typu niespo-
dzianki a zarazem zapewnić kie-
rowcy spokój i komfort użytko-
wania pojazdu. W Bosch Service 
Gleba mamy wszystko czego po-
trzebuje Twoje auto! – zapewniają 
pracownicy serwisu. aS ●

Gdy silnik odMawia współpracy
eKSperci radzą cO ZrOBIć, GDy auTO NIe chce SIę uruchOmIć.

reklama
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tegoroczna edycja 
proMocji ap eXpert, 
w Której wyŁaniaMy 
najlepSzego 
MechaniKa, będzie 
wyjątKowa za Sprawą 
oKoliczności, 
w jaKich będzie Się 
odbywaŁa. nie zMienia 
to jednaK faKtu, 
że nie zwalniaMy 
teMpa w wyścigu 
o gŁówną nagrodę 
w poStaci Vw t-croSS 
oraz preStiżowego 
tytuŁu „wybitny wśród 
eKSpertów” SiódMej 
już edycji ap eXpert.

Finał Teoretyczny odbędzie się 
w formie on-line w dniu 2 wrześ-
nia 2020 r. o godzinie 17.00, a jego 
wyniki poznamy już w czwartek 
(3.09.2020 r.)

10 finalistów zostanie zapro-
szonych wraz z osobami towarzy-
szącymi do Małego i Dużego Fi-
nału Praktycznego.

Pozostali finaliści, którzy przy-
stąpili do Finału Teoretycznego, 
zostaną nagrodzenie voucherami: 
podwójne zaproszenie do Hotelu 
Warszawianka (dwa noclegi, wy-
żywienie, mini pakiet SPA) oraz 
pojedyncze zaproszenie na atrak-
cje na Torze Modlin.

Finał Praktyczny odbędzie się 
według poniższych wytycznych

data: 11-13.09.2020 roku,•	
miejsce: Hotel Warszawianka •	
w Jachrance oraz Tor Modlin,
ilość uczestników: 10 finali-•	
stów wraz z osobami towarzy-
szącymi,

Partnerami tegorocznej edycji AP 
EXPERT są:
partnerzy tytularni: 
Bosch, MaXgear, ZF (Sachs, Lem-
förder, TRW), Quaro.

partnerzy główni: Febi, 
MANN, Hella, Valeo, Varta, 
Textar, Rymec, Meyle, Delphi, 
SKF, Continental, NRF, Japan-
parts, Castrol, Magneti Marelli, 
NK, Schaeffler (LUK, INA, FAG, 
Ruville), Fanfaro, Philips, Total.
partnerzy techniczni: Bil-
stein, Motul, Blue Print, Dayco, 
Ajusa, ROOKS, Osram.
partner medialny: autoEx-
pert.  Źródło: 
 auto partner sa ●

ap eXpert 2020  
już wkrótce
najlepSzy MechaniK PILNIe POSZuKIWaNy
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Hokeiści GKS Tychy kontynu-
ują serię spotkań kontrolnych. 
W trzecim starciu zmierzyli się 
z 12. drużyną 1. ligi czeskiej Je-
střabi Prostejov. Jej trenerem jest 
Jirzi Sejba, który dwukrotnie pro-
wadził aktualnych mistrzów Pol-
ski w sezonie 2010-2011 i w la-
tach 2013-2017. Niestety, tyszanie 
przegrali 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).

W meczu z czeską ekipą tysza-
nie wystąpili bez kontuzjowane-
go Jakuba Witeckiego, Patryka 
Wronki i Alexandra Szczechury 
oraz Filipa Komorskiego i Bartło-
mieja Jeziorskiego, którzy czekają 
na wyniki testów na obecność ko-
ronawirusa. Przewaga rywali ani 
przez moment nie podległa dys-
kusji, zagrali skuteczniej niż tysza-
nie i ten mecz z pewnością będzie 
dobrym materiałem do przemy-
śleń dla trenera Krzysztofa Maj-
kowskiego. Jedynego gola dla ty-
szan zdobył Radosław Galant.

GKS Tychy zagrał w składzie: 
Murray (Lewartowski) – Nova-

jovsky, Havlik; Ciura, Rzeszutko, 
Dupuy – Kotlorz, Bizacki; Kogut, 
Galant, Marzec – Seed, Kaspe-
rek; Gościński, Cichy, Mroczkow-
ski – Pociecha, Krzyżek, Ubow-
ski, Gruźla.

W najbliższych dniach na-
szych hokeistów czekają dwa 
sparingi w Tychach. We wtorek, 
25.08 (godz. 17) GKS zmierzy się 
z Comarch Cracovią, natomiast 
dwa dni później, 27.08 (godz. 18) 
z AZ Haviřov. Oba mecze mogą 
zobaczyć kibice, ale nie będą 
one miały statusu imprezy ma-
sowej, co oznacza, że na widow-
ni może zasiąść maksymalnie 
299 osób. Wejście na lodowisko 
będzie możliwe od strony ulicy 
de Gaulle’a (wstęp bezpłatny). 
Na trybunach będzie obowiązy-
wała zasada dystansu społeczne-
go – organizatorzy meczu pro-
szą o zachowanie bezpiecznych 
odległości. Osoby, które wejdą 
na Stadion Zimowy zobowiąza-
ne są przestrzegać regulaminu 

i wytycznych związanych z re-
żimem sanitarnym oraz stoso-
wać się do komunikatów służb 
porządkowych i organizatorów 
meczu.

Nie zmieniła się data inaugu-
racji rozgrywek PHL – pierwsze 
spotkania rozegrane zostaną 11 
września. Na 20 października 
zaplanowany jest Superpuchar 
Polski, w którym GKS Tychy 
podejmować będzie zdobywcę 
Pucharu Polski – JKH GKS Ja-
strzębie.

W pierwszej kolejce zmierzą 
się: STS Sanok – GKS Tychy, Unia 
Oświęcim – Stoczniowiec, JKH 
GKS Jastrzębie – Zagłębie Sosno-
wiec, Podhale Nowy Targ – Co-
march Cracovia, GKS Katowice 
– KH Energa Toruń. Wszystko 
wskazuje na to, że do rozgrywek 
naszej ekstraligi przystąpi 10 ze-
społów – bez Kadry PZHL U-23, 
bowiem „projekt drużyny U-23 
w PHL” został zawieszony do od-
wołania. lS ●

Koszykarze GKS rozegrali pierw-
sze mecze kontrolne. Na początek 
spotkali się z zespołami z Krakowa 
i oba wygrali. W sobotę natomiast 
przegrali z WKK Wrocław 59:85.

W Krakowie tyszanie zmierzy-
li się z AZS AGH. Wyraźna prze-
waga GKS od pierwszych minut 
przyniosła trzy wygrane kwarty 
i zwycięstwo 87:70. Warto dodać, 
iż punkty w tym spotkaniu zdo-
było 11 z 12 zawodników, którzy 
zagrali w Krakowie. Najwięcej 
oczek zanotował debiutujący ty-
skiej ekipie Paweł Śpica – 18.

Potem tyszanie podejmowali 
II-ligową Cracovię, którą poko-
nali 97:76. Tutaj przewaga tyszan 
była jeszcze bardziej widoczna, 

a prowadzenie podopiecznych 
Tomasza Jagiełki chwilami wy-
nosiło ponad 30 punktów. Naj-
lepiej punktował Piotr Karpacz 
– 14 pkt, a zespół zagrał w skła-
dzie: Karpacz 14, Woroniecki 13, 
Wrona 12, Trubacz 12, Mąkowski 
12, Jakacki 10, Śpica 9, Kędel 6, 
Grochowski 4, Karwat 3, Ziaja 2, 
Stryjewski, Polakowski, Klimon-
towicz, Wspaniały.

W minioną sobotę tyszanie 
zmierzyli się z WKK Wrocław, 
przegrywając 59:85 (18:14, 18:22, 
11:29, 12:20). W tyskim zespole 
tym razem najlepiej punktował 
Radosław Trubacz – 13 pkt.

Kolejne sparingi: 28.08 z Wisłą 
Kraków, 29.08 z Miastem Szkła 

Krosno, 4-5.09 – Turniej w Ty-
chach (GKS Tychy, Pogoń Prud-
nik, Miasto Szkła Krosno, WKK 
Wrocław), 12.09 z Pogonią Prud-
nik i 19.09 ponownie z AZS AGH 
Kraków.

Znany jest już terminarz roz-
grywek I ligi. Sezon startuje 
26.09, a w pierwszej kolejce gra-
ją: GKS Tychy – AZS Politechni-
ka Opolska, Kotwica Kołobrzeg 
– Górnik Wałbrzych, Dziki War-
szawa – Wisła Kraków, Decka 
Pelplin – WKK Wrocław, Miasto 
Szkła Krosno – Czarni Słupsk, 
Śląsk II Wrocław – Księżak Ło-
wicz, Nysa Kłodzko – Sokół Łań-
cut, Pogoń Prudnik – ZB Prusz-
ków. lS ●

pierwsze sparingi koszykarzy GKS.

dwie wygrane i porażka

porażka hokeistów z drużyną jirzego Sejby.

a teraz cracovia i haviřov

Kolejne sparingi hokeiści GKS rozegrają u siebie – 25.08 z Cracovią i 27.08 z Haviřovem.

Łu
ka

sz
 So

ba
la

Nie są w stanie przebić się w gór-
ne rejony tabeli piłkarze rezerw 
GKS Tychy. Gdy już wydawało 
się, że nasi czwartoligowcy prze-
łamali złą passę z początku sezo-
nu, pojechali do GKS Radziecho-
wy-Wieprz i ulegli mu 1:2.

Gospodarze byli przed tym 
meczem ostatnim zespołem ta-
beli i borykali się z wielkimi kło-
potami kadrowymi, więc wy-
dawali się łatwym łupem dla 
zespołu trenera Jarosława Zady-
laka. Niestety, boiskowa rzeczy-
wistość okazała się brutalna – ty-
szanie na dwa gole rywali (w 46 
i 87 min.) zdołali odpowiedzieć 
tylko jednym trafieniem Kokosz-
ki w 82 min. i znaleźli się w ogo-
nie tabeli IV ligi, w gronie ze-
społów, które w pięciu kolejkach 

zdołały zgromadzić zaledwie trzy 
punkty.

Okazja do rehabilitacji nadarzy 
się już w najbliższą niedzielę, kie-
dy to GKS II Tychy zagra w Pa-
procanach z Unią Turza Śląska. 
Początek spotkania o godz. 11.
gks radziechowy-wieprz 
– gks ii tychy 2:1 (0:0). Gol dla 
GKS: Kokoszka (82’).
gks ii tychy: Dana – Rabiej, 
Bielusiak, Kopczyk, Rutkowski, 
Pawlusiński, Blach (55’ Orliń-
ski), Krężelok (46’ Misztal), Pa-
luch (55’ Dzięgielewski), Bojarski, 
Staniucha (63’ Kokoszka).

W pozostałych meczach 5. kolej-
ki: Iskra – MRKS Czechowice-Dz. 
0:1, Łękawica – Kuźnia 2:3, Ksią-
żenice – Czaniec 6:2, Unia Turza – 
Wodzisław 2:6, Przyszowice – Bełk 

0:2, Landek – Rozwój 1:1, Podbe-
skidzie II – Jasienica 3:0. ww ●

iVliga
1. Książenice 4 12 11:3
2. Wodzisław 5 12 16:4
3. mrKS 4 10 7:2
4. Bełk 5 10 10:5
5. Podbeskidzie II 5 10 10:4
6. rozwój 5 7 13:7
7. Kuźnia 4 7 9:8
8. jasienica 5 7 7:9
9. Landek 5 5 4:4
10. czaniec 4 5 10:11
11. Turza 5 5 8:14
12. łękawica 4 4 6:6
13. radziechowy 5 4 6:12
14. gks ii tychy 5 3 7:9
15. Iskra 4 3 3:9
16. Przyszowice 5 3 3:13
17. Odra centrum 4 3 5:14

czwarta porażka rezerw GKS w piątym meczu.

w ogonie

reklama

w nowy Sezon 
tySzanie wejdą 
z nowyM trenereM, 
KilKoMa pozySKanyMi 
zawodniKaMi i – po raz 
Kolejny – z nadziejaMi 
na awanS o Szczebel 
wyżej.

O awansie do Ekstraklasy mówi 
się w Tychach od kilku lat, prak-
tycznie od chwili, gdy klub uzy-
skał w miarę stabilne finansowa-
nie, a miasto zbudowało stadion 
na miarę najwyższej klasy roz-
grywkowej. W nadchodzącym 
sezonie dochodzi jeszcze jeden 
argument – w kwietniu przyszłe-
go roku GKS będzie obchodził 
50-lecie istnienia i kibice nie wy-
obrażają sobie innego prezentu 
od piłkarzy, niż właśnie awans.

Jak będzie – przekonywać się 
będziemy już od najbliższej soboty, 

kiedy to o godz. 19 przy Edukacji 7 
rozpocznie się mecz ze Stomilem 
Olsztyn. Gra tyszan w pucharowej 
potyczce z Wisłą Płock napawała 
optymizmem, z kolei sparingowe 
porażki na zgrupowaniu w Gro-
dzisku (1:2 z KKS Kalisz i 1:3 
z Widzewem) każą być ostrożnym 
w prognozach. Jak by jednak nie 
patrzeć, GKS Tychy ma wszelkie 
predyspozycje, by o promocję po-
walczyć i chyba tylko od nastawie-
nia piłkarzy i ich zaangażowania 
zależy, czy cel uda się w roku pięk-
nego jubileuszu osiągnąć.

O ligowe punkty walczyć będzie 
w nowym sezonie następująca ka-
dra zawodników (nawiasach nu-
mery na koszulkach):
Bramkarze: Konrad Jałocha 
(91), Adrian Odyjewski (1), Kac-
per Dana (99);
oBroŃcy: Łukasz Sołowiej (3), 
Maciej Mańka (5), Nemanja Ne-

dić (6), Krzysztof Wołkowicz (11), 
Bartosz Szeliga (20), Dominik Po-
łap (24), Kamil Szymura (30);
pomocnicy: Oskar Paprzy-
cki (4), Jakub Piątek (7), Łukasz 
Grzeszczyk (8), Łukasz Moneta 
(13), Bartosz Biel (14), Jan Biegań-
ski (15), Marcel Misztal (16), Se-
bastian Steblecki (17), Aleksander 
Biegański (18), Michał Staniucha 
(19), Kacper Piątek (77);
napastnicy: Dawid Kasprzyk 
(9), Damian Nowak (27), Szymon 
Lewicki (32).

Kadrę szkoleniową tworzą: tre-
ner Artur Derbin, asystenci tre-
nera Tomasz Horwat i Kacper 
Jędrychowski oraz trener bram-
karzy Tomasz Rogala. Funkcję 
kierownika drużyny pełni Grze-
gorz Kiecok, masażystami są Le-
szek Simiłowski i Łukasz Tatoj, 
zaś lekarzem zespołu jest Grze-
gorz Nocoń.

Poza meczem GKS Tychy – 
Stomil Olsztyn (sobota, godz. 
19), w ramach inauguracyjnej 
kolejki w I lidze zagrają: Rado-
miak Radom – Widzew Łódź, 
Chrobry Głogów – Korona Kiel-
ce, GKS Jastrzębie – Arka Gdy-
nia, Puszcza Niepołomice – Re-
sovia Rzeszów, Górnik Łęczna 
– GKS Bełchatów, Miedź Legni-
ca – Sandecja Nowy Sącz, Bruk
-Bet Termalica Nieciecza – Za-
głębie Sosnowiec i Odra Opole 
– ŁKS Łódź. 

wojciech wieczoreK ●

kolejny sezon nadziei
w Sobotni wieczór mecZem Ze STOmILem OLSZTyN PIłKarZe GKS Tychy ZaINauGurują 
SeZON 2020/21 W I LIDZe.

Wiele będzie zależeć od zaangażowania wszystkich zawodników.
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MoSir i tKS zapraszają.

czwórkami 
na plaży
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji i Tyski Klub Siatkarski 
zapraszają na Mistrzostwa Ama-
torów Miasta Tychy w Siatkówce 
Plażowej 4x4. Zawody rozegra-
ne zostaną 5-6 września na boi-
skach do siatkówki plażowej 
przy ul. Brzozowej 2.

Zgłoszenia (do 6 osób w dru-
żynie) przyjmowane będą oso-
biście do dnia 3.09, do godz. 
14 w biurze zespołu ds. spor-
tu i organizacji imprez MOSiR 
(al. Piłsudskiego 12) lub mai-
lem: zgloszenia@mosir.tychy.pl. 
W turnieju nie mogą brać udzia-
łu zawodnicy i zawodniczki wy-
stępujący powyżej II ligi śląskiej 
kobiet i mężczyzn oraz nie może 
wziąć udziału młodzież uczest-
nicząca w rozgrywkach junio-
rów/juniorek organizowanych 
przez PZPS.

5.09 (mecze grupowe) oraz 
6.09 (ćwierćfinały, półfinały, fi-
nały) rozgrywki rozpoczynać się 
będą o godz. 9. Mecze toczyć się 
będą do dwóch wygranych se-
tów – set do 15/ tie-break do 
11. W przypadku niekorzyst-
nych warunków pogodowych 
zawody zostaną przeniesione 
na 19-20.09. W czasie zawodów 
uczestników obowiązuje zacho-
wanie się zgodnie z aktualnym 
rozporządzeniem dotyczącym 
nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii. 
Więcej informacji – tel. 32/661-
16-89. lS ●

przed tygodnieM 
drużyna gKS futSal 
tychy wznowiŁa 
treningi, a w piąteK 
rozegraŁa pierwSzy 
Sparing z beniaMinKieM 
i ligi – dbn KaMionKa 
MiKoŁów, pewnie 
wygrywając 7:1.

– Przeważaliśmy w tym meczu 
od pierwszych minut i jedyne 
na co mogę trochę ponarzekać, 
to brak skuteczności, bo choć 
strzeliliśmy 7 goli, sytuacji było 
o wiele więcej – powiedział tre-
ner Michał Słonina. – W związku 
z tym, że właśnie z Mikołowem 
gramy pierwszy mecz ligowy, nie 
chcieliśmy odkrywać wszystkich 
kart – wymieszaliśmy czwórki, 
stałe fragmenty rozgrywaliśmy 
nieco inaczej, niż planujemy. 
Ale spotkanie było prowadzone 
w dobrym tempie, od początku 
narzuciliśmy rywalom warun-
ki i mam nadzieję, że podobnie 
będzie w meczu o punkty. Jeśli 
chodzi o zmiany kadrowe, nie 
ma zespole Wojtka Łasaka, któ-
ry odszedł do Widzewa Łódź. 
To znacząca strata, bo Wojtek 
był wyróżniającym się zawod-
nikiem w całej lidze. Doszedł 
natomiast Bartek Sitko, który 
ma za sobą okres gry w ekstra-
klasie, gdzie nabrał doświad-
czenia i z pewnością będzie dla 
nas poważnym wzmocnieniem. 
Przyszedł także bramkarz Bar-
tek Gruszczyński z FC Siemia-
nowice, który zadebiutował 

w meczu z Kamionką. Pozyska-
nie bramkarza było dla nas klu-
czowe, gdyż ze względu na obo-
wiązki służbowe, z gry musiał 
zrezygnować Adam Borowski. 
Po prawie dwuletniej przerwie 
spowodowanej poważną kontu-
zją, wrócił do drużyny Fabian 
Biernat, a do kadry seniorskiej 
dołączył dobrze spisujący się 
w rozgrywkach młodzieżowych 
Nikodem Chylaszek.

Skutecznością w meczu z Ka-
mionką Mikołów błysnął Krzy-
żowski, który zdobył 3 gole, Lisiń-

ski strzelił 2, a po jednej – Bernat 
i Pytel.

Tyszanie zagrali w składzie: 
Modrzik, Gruszczyński – Słoni-
na, Sitko, Krzyżowski, Bernat, Py-
tel, Lisiński, Fabian Biernat, Ko-
kot, Migdał, Kamiński.

W okresie przygotowawczym 
drużyna będzie trenowała 5 dni 
w tygodniu plus mecz sparingo-
wy. Na początku września tysza-
nie wyjadą na krótki, 4-dniowy 
obóz przygotowawczy do Nowin 
i wezmą tam udział w dwudnio-
wym turnieju. Zagrają z GKS Fut-

sal Nowiny, AZS UMCS Lublin 
i BSF Busko Zdrój. Ostatni spa-
ring rozegrają 11.09 na wyjeździe 
z czeskim Makroteam Žlina.

A oto pierwsze mecze sezonu 
2020/2021: 19/20.09 Kamionka 
Mikołów – GKS Futsal, 26/27.09 
GKS Futsal Tychy – KS Górnik 
Polkowice, 3/4.10.2020 Gwiazda 
Ruda Śląska – GKS Futsal Tychy, 
10/11.10 GKS Futsal Tychy – AZS 
Wrocław, 17/18.09 Sośnica Gliwi-
ce – GKS Futsal Tychy, 24/25.10. 
GKS Futsal Tychy – GKS Futsal 
Nowiny. lS ●

pięć treninGów i Mecz
na począteK – pewna wygrana Z KamIONKą mIKOłóW.

Piłkarzom GKS Futsal nie jest obca taktyka sprowadzania rywali do parteru.
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Kobiecy Klub Sportowy Polonia 
Tychy obchodzi swoje 10. uro-
dziny. Z tej okazji klub oraz Ty-
ska Galeria Sportu organizują 3 
września o godz. 17 spotkanie 
„Piękniejsza strona futbolu. De-
kada KKS Polonia Tychy”.

To będzie znakomita okazja, 
by przypomnieć historię i oko-
liczności powstania, a także po-
rozmawiać z najważniejszymi za-

wodniczkami Polonii. Swój udział 
w spotkaniu w TGS (ul. Eduka-
cji 7) można zgłaszać telefonicz-
nie (515 717 430) lub mailowo: 
k.hajduk@tgs.tychy.pl.

Druga część jubileuszu, czy-
li VIII edycja turnieju Polonia 
Tychy Cup im. Karola Grzesika, 
zostanie rozegrana 5 września 
na kompleksie boisk im. Alfreda 
Potrawy w Tychach. Kg ●

t jak henryk tuszyński
to właśnie ten piłkarz, jako kapitan 
drużyny, wyprowadził jedenastkę gks tychy 
na historyczny, pierwszy mecz w ekstraklasie – 
z lechem poznaŃ w 1974 roku.

henryk Tuszyński, podobnie jak 
Stefan anioł i jerzy Brzozowski, 
przebył nieprawdopodobną dro-
gę od a-klasy w Górniku Wesoła 
do wicemistrzostwa kraju z GKS 
Tychy. Na początku kariery, jako 
piłkarz jedności Kosztowy, Tu-
szyński miał oferty z hKS Szo-
pienice i Kolejarza Sosnowiec, 
ale trener joachim Szołtysek 
ściągnął go do Wesołej. „Tuszek” 
to był sprytny piłkarz, potrafiący dokładnie rozegrać piłkę i cel-
nie dośrodkować albo strzelić z rzutu wolnego. Przez wiele lat 
miał pewne miejsce w tyskiej drużynie. Był jednym z najbar-
dziej doświadczonych graczy, więc przejął opaskę kapitana 
od coraz rzadziej pojawiającego się w pierwszym składzie 
edwarda hermana. Za długo nie kapitanował jednak zespo-
łowi, bo jeszcze jesienią 1974 roku, w efekcie alkoholowego 
incydentu podczas wyjazdu GKS-u do NrD, zastąpił go w tej 
roli młodszy o 9 lat marian Piechaczek. Dodam, że Tuszyński nie 
narozrabiał w pojedynkę, ale w towarzystwie swoich starych 
kumpli z Wesołej.

u trenera jerzego Nikiela Tuszyński był podstawowym za-
wodnikiem, ale jego rola w drużynie zmieniła się, gdy pierw-
szym szkoleniowcem został aleksander mandziara. Obaj grali 
kiedyś obok siebie, ale w nowej relacji trener-piłkarz wszystko 
się zmieniło.

Od wiosny 1976 roku Tuszyński grał coraz mniej.
– Nie układało mi się z trenerem mandziarą. Nie widział mnie 

w składzie. a wcześniej to gips mi z nogi ściągali, żebym tylko 
był gotowy do gry – opowiadał mi kilka lat temu, gdy odwie-
dziłem go w jego domu w mysłowicach. Inna sprawa, że GKS 
był wtedy rewelacją, wygrywał mecz za meczem, więc trener 
nie miał powodu zmieniać zwycięskiego składu tylko po to, 
aby dać szansę gry „Tuszkowi”.

Po zdobyciu wicemistrzostwa Polski 32-letni Tuszyński – dzię-
ki kontaktom trenera Nikiela – wyjechał dorobić do Kanady. 
formalności związane z wyjazdem trwały dość długo, więc za-
wodnik zdążył jeszcze zostać oficjalnie pożegnany 16 września 
1976 roku przed spotkaniem GKS – Stal mielec. Dostał dyplom, 
kryształowy puchar i wiązankę goździków.

W Kanadzie, poza grą w piłkę w Toronto falcons, Tuszyński 
pracował w firmie sponsora drużyny. Zakładał instalacje elek-
tryczne w nowo wybudowanych domach. Taki rodzaj piłkarskiej 
emerytury (gra i praca) wybierało w latach 70. wielu dobrych 
piłkarzy. Tuszyński w Toronto falcons grał m.in. z reprezentan-
tami kraju Zygfrydem Szołtysikiem z Górnika Zabrze i Krzysz-
tofem rześnym ze Stali mielec.

W 1978 roku Tuszyński podczas polonijnego spotkania wdał 
się w rozmowę ze słynnym reżyserem jerzym antczakiem („Noce 
i dnie”, „hrabina cosel”), który wraz z żoną, aktorką jadwigą Ba-
rańską, przyjechał akurat do Kanady. Panowie założyli się o dola-
ra o wynik zbliżającego się meczu Polska – rfN na mistrzostwach 
świata w argentynie. Tuszyński wygrał zakład i do dziś czeka na 
wygraną. piotr zawadzKi, tySKa galeria Sportu ●

alfabet tgS

Reżyser Jerzy Antczak i Henryk Tuszyński zakładają się o dolara.
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piękniejsza strona futbolu.

10 lat kobiecej polonii

Henryk Tuszyński.

nie byŁa to udana 
KolejKa dla tySKich 
drużyn wyStępujących 
w lidze oKręgowej. 
porażeK doznali oKS 
zet tychy i ogrodniK 
cielMice, a w przypadKu 
„zetKi” oznaczaŁo 
to SpadeK na oStatnie 
MiejSce w tabeli. nie 
zwalnia natoMiaSt 
teMpa juwe jaroSzowice, 
Które po trzech 
Meczach Ma na Koncie 
KoMplet punKtów.

liga okręgowa. Piłkarze OKS 
Zet przegrali w Łące 2:5. Zda-
niem trenera Tomasza Rączkow-
skiego jego zespół był wolniejszy 
od rywali i słabiej spisał się przede 
wszystkim w defensywie.

– Nasze błędy skrupulatnie 
wykorzystali rywale, zdobywa-
jąc dwa gole w dwie minuty – 
powiedział. – Potem, nie mając 
już nic do stracenia, próbowali-
śmy zagrać bardziej ofensywnie, 
ale efekt był taki, że straciliśmy 
kolejne gole po kontrach Łąki. 
W drugiej połowie gospodarze 
nieco zwolnili tempo, ale nam na-
dal nie udawało się wykorzystać 
okazji. Na dodatek straciliśmy 
piątą bramkę… Muszę jednak 
pochwalić zespół za grę do koń-
ca, co przyniosło efekt w postaci 
dwóch goli. Zdobył je Rafał Ptak 
– najpierw po akcji całej drużyny 
i wycofaniu piłki przez Mariusza 

Wilczka, a potem ze skutecznie 
wykonanego rzutu karnego.
lks łąka – oks zet tychy 
5:2 (4:0). Bramki: Ptak 2.
oks zet: Kowalczyk – Abram, 
T. Bernat, Ryszka, (46’ Szew-
czyk), Krupiński – Patola (70’ 
Banaszczyk), Kuliński (65’ Wil-
czek), Słonina (60’ Ptak), Pustel-
nik – Strugiński (60’ Grelewski), 
M. Bernat.

Po 3 meczach OKS Zet zaj-
muje ostatnie, dziewiąte miejsce 
z 1 punktem.

Nie powiodło się także Ogrod-
nikowi, który minimalnie prze-
grał u siebie z GTS Bojszowy 0:1. 
To kolejny mecz, w którym trener 
Grzegorz Chrząścik miał proble-
my ze skompletowaniem kadry. 
Na meczu z Bojszowami zja-
wiło się zaledwie 13 zawodni-
ków. Mimo upału, to wyrównane 
spotkanie toczyło się w dobrym 
tempie, w pierwszej połowie go-
spodarze uzyskali przewagę, ale 
nie zamienili jej na gola. W dru-
giej inicjatywę przejęli rywale 
i udało im się wykorzystać sytu-
ację po rzucie rożnym. Ogrodnik 
do ostatniego gwizdka starał się 
zmienić wynik meczu, ale bez po-
wodzenia.
ogrodnik – gks Bojszowy 
0:1 (0:0).
ogrodnik: Gąsior – Pawłowicz, 
Szojda, Michalak (70’ Kołodziej-
czyk), Chrząścik – Koczy, Stawi-
cki, S. Białas, Gajewski – Żytka 
(76’ Orliński), Klimas.

Ogrodnik jest na 5. miejscu z 5 
punktami w 7 meczach.
klasa a. Kolejne zwycięstwo 
dopisali do swojego konta piłkarze 
JUWe Jaroszowice – w sobotę po-
konali na wyjeździe LKS Gardawi-
ce 1:0, a zwycięskiego gola zdobył 
w 88 min. Dawid Puto.

– Z trudnego terenu wywieźli-
śmy trzy punkty i z tego jestem za-
dowolony – powiedział trener Da-
wid Frąckowiak. – Nie weszliśmy 
dobrze w mecz, rywale próbowali 
to wykorzystać i po jednym z ude-
rzeń od straty uratowała nas po-
przeczka. Zespół wykazał jednak 
dużą wolę walki, determinację 
i w końcówce przechyliliśmy sza-
lę zwycięstwa na naszą stronę.
juwe: Kwiatkowski – Haśnik, 
Krzczuk, Nyga, Woźniak – Hor-
nik, Jakubczyk (70’ Puto), Cibor, 
Frąckowiak (90’ Wojczuk) – Au-
gustyniak, Gąsior.

Siódemka Tychy natomiast 
przegrała z LKS Frydek 2:3.

Piłkarze z Jaroszowic pozosta-
li liderem – w 3 meczach zdobyli 
9 pkt. Siódemka zajmuje ostatnie, 
15. miejsce – bez punktu w dwóch 
meczach.
klasa B. Czułowianka pauzo-
wała, natomiast Tysovia podej-
mowała rezerwę GTS Bojszowy 
i wygrała 2:1, po golach Wano-
da w 37 min. i Aleksandrowa 
w 70 min. Tym samym Tysovia 
awansowała na 3. miejsce w tabe-
li – 7 pkt w 3 meczach, a Czuło-
wianka zajmuje 11. lokatę. lS ●

porażki w okręGówce
z weeKendowej KolejKi w niżSzych ligach mOGą Być ZaDOWOLeNI W juWe I TySOvII.
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panna 23.Viii-22.iX
Zawsze stawiaj na swoim. Nie licz się ze zdaniem 
innych. Tak będzie lepiej, także dla Twojego 
zdrowia.

waga 23.iX-23.X
Popracuj nad zaciśnięciem więzi z partnerem 
i pokaż, że ci na nim rzeczywiście zależy. To ci 
się naprawdę opłaci.

SKorpion 24.X-21.Xi
Dzięki odważnemu podejściu i nietuzinkowym 
pomysłom osiągniesz to, co chcesz. Będziesz 
w świetnej formie.

Strzelec 22.Xi-21.Xii
czekanie na to, aż inni coś za ciebie zrobią, 
narazi cię na rodzinne konflikty. unikaj brawury 
w każdej sferze.

Koziorożec 22.Xii-19.i
Gwiazdy zapewnią ci harmonię. Doskonale 
dogadasz się z ludźmi. a ci, z którymi nie jest ci 
po drodze, sami ograniczą z Tobą kontakty.

wodniK 20.i-18.ii
Twoje innowacyjne pomysły nie znajdą zrozumie-
nia, chociaż to nie szef stanie ci na drodze. Najwię-
cej złego doświadczysz od konkurencji.

ryby 19.ii-20.iii
Dasz się porwać nowemu uczuciu. uważaj 
jednak, byś za bardzo nie zatracił się w miłości, 
bo możesz nie zauważyć czegoś ważnego.

baran 21.iii-20.iV
czekają cię problemy do rozwiązania. Nie będzie 
łatwo, bo natrafisz na złą wolę niektórych ludzi. 
uważaj na Byka.

byK 21.iV-21.V
Postaraj się pokonać swoje zahamowania. 
To podziała na ciebie odżywczo. Sprawiaj sobie 
przyjemności.

bliźnięta 22.V-20.Vi
uczucie, którym darzysz ukochaną osobę, 
zostanie wystawione na próbę. miej oczy 
szeroko otwarte i bądź czujny.

raK 21.Vi-22.Vii
Za sprawą Księżyca staniesz się nie tylko 
twórczy, ale też skłonny różne rzeczy puścić w 
niepamięć i rozpocząć od nowa.

lew 23.Vii-22.Viii
Bądź elastyczny. Nie wszystkie zawodowe 
posunięcia pójdą tak, jak sobie to zaplanowałeś. 

 wróżka adrasteja tel. 692 893 871

horoskop

krzyżówka z hasłem sUdokU
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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 665:  
o puchar z wisłą.

Monobrew i wąsik
Gdybyśmy mieli oceniać Fridę w kanonach uro-
dy – to szczerze – mało która dziewczyna chcia-
łaby wyglądać tak jak ona. Patrząc na zdjęcia ma-
larki, ciężko ją uznać za ślicznotkę i to zarówno 
dziś, jak i w czasach, w których żyła. Jej koleżanki 
nie zapuszczały wąsów, ani też nie marzyły o tym 
by mieć zrośnięte brwi. A Frida ze swoich wad, 
uczyniła atuty. Jej brwi rosły w ten sposób, że nie 
było pomiędzy nimi przerwy. Nie depilowała ich, 
podobnie jak i wąsika, którego wstydziłaby się 
niejedna ślicznotka. Tym sposobem charaktery-
styczna monobrew i zabójczy wąsik stały się jej 
znakiem rozpoznawczym. Dziś na wielu grafikach, 
jakie drukowane są na podkoszulkach, torbach 
czy innych gadżetach, twarz meksykańskiej malar-
ki przedstawiana jest w uproszczeniu. Wystarczy 
monobrew i kwiecisty wianek na głowie, by każdy 
z nas rozpoznał, że chodzi o Fridę.

egzotyczna ikona mody
Kiedy mowa o Fridzie to trzeba pamiętać, że zosta-
ła ona ikoną mody. Nosiła bardzo kolorowe suknie, 
strojne kaftany, a włosy zaczesywała w starannie 
upięte do góry koki i warkocze udekorowane kwia-
tami. Ten cały image – bardzo barwny i egzotyczny 
– w całości nawiązywał do kultury meksykańskiej, 
z której Frida była bardzo dumna. To tak, jakby 
śląska malarka nosiła na co dzień piękne ludowe 
stroje. Co ciekawe, dziś organizowane są wystawy, 
na których oprócz obrazów artystki, eksponatami 
są też jej kreacje czy buty. Mało kto jednak pamięta, 
że był czas, gdy zamiast kobiecych sukni, Frida no-
siła męskie stroje. Do jednego z rodzinnych zdjęć, 

nastoletnia Frida ma na sobie garnitur, krawat, 
ma zaczesane gładko włosy. Matka na jej widok 
omal nie padła trupem, ale ojciec, który sam był 
artystą fotografem, łagodził napięcia między tymi 
dwiema paniami.

tajemnica długiej spódnicy
Te wszystkie piękne i strojne suknie, z którymi dziś 
kojarzy nam się Frida, skrywały smutną prawdę. 
Malarka w dzieciństwie chorowała na polio, przez 
co jedną nogę miała krótszą od drugiej. Kolejno 
w młodości przeżyła straszny wypadek komu-
nikacyjny. Autobus, którym jechała, zderzył się 
z tramwajem. Frida odniosła rozległe rany. Miała 
uszkodzony kręgosłup, zmiażdżoną stopę, liczne 
złamania i przebitą macicę, przez co nie mogła 
mieć dzieci. Przeszła serię operacji. Jej ciało było 
naznaczone licznymi bliznami i dlatego nosiła dłu-
gie suknie – miały zamaskować defekty. Chętnie 
ubrałaby kusą spódniczkę, ale wstydziła się poka-
zać jak wyglądają jej nogi.

bez zęba na przedzie
Mało kto wie, że malarka nie miała jednego zęba 
– bodajże czwórki. Z tego powodu na zdjęciach 
nie zobaczycie jej szerokiego uśmiechu. Jak już, 
to uśmiecha się ona półgębkiem, lub niby mimo-
chodem zasłania usta ręką. Ale jest kilka takich fo-
tografii, na których dała się ponieść chwili i wtedy 
brak w uzębieniu jest bardzo widoczny. Tak, Frida 
była szczerbata. Tak, Frida była brzydka. A jednak 
w filmie zagrała ją aktorka, którą uznajemy za jed-
ną z piękniejszych kobiet Hollywood. W dodatku 
była to decyzja niesamowicie trafiona.

zestarzała się i zagrała
Na to, by film opowiadający o Fridzie powstał, trze-
ba było długo czekać. Pierwsze zakusy pojawiły się 
w połowie lat 80., ale wówczas Hollywood nie było 
zainteresowane tematem. Po 10 latach do pomysłu 
wrócono – wtedy meksykańska malarka zyskała 
na popularności i stała się modna. Do wyreżyse-
rowania filmu przymierzał się Luis Valdez, reżyser 
dość głośnej „La Bamby”. Pewnego dnia dostał on 
list od nieznanej i młodziutkiej meksykańskiej 
aktorki, która dopiero zaczynała swoją przygodę 
z zawodem. Pisała, że jest od dawna zafascynowa-

na Fridą i wręcz błagała o możliwość zagrania tej 
roli. Płomienny list nie zrobił na reżyserze wra-
żenia. Autorka była za młoda. „Więc będziecie 
musieli poczekać, aż się zestarzeję” – stwierdzi-
ła buńczucznie. Film Valdeza nigdy nie powstał, 
a aktorka zdążyła dorosnąć i zrobić oszałamiającą 
karierę w Hollywood. To ona pozyskała producen-
tów, to ona zdobyła poparcie spadkobierców Fridy 
Kahlo i to ona spełniła swoje marzenie – zagrała 
genialną artystkę. Tą aktorką była Salma Hayek 
i wyłącznie dzięki jej zaangażowaniu w 2002 roku 
udało się nakręcić „Fridę”.  agnieSzKa KijaS ●

dawno temU w sztUce (212)najpiękniejsza brzydka kobieta

Frida Kahlo nie była klasyczną pięknością, ale ze swoich wad potrafiła uczynić atuty. 
Po latach w filmie zagrała ją hollywoodzka aktorka – Salma Hayek. 

na nieKtóre filMy czeKa Się lataMi i taK wŁaśnie byŁo w przypadKu „fridy” – 
fabularyzowanej biografii, Która opowiada o burzliwyM życiu wybitnej 
MeKSyKańSKiej artyStKi fridy Kahlo. ale cierpliwość Się opŁacaŁa, bo gdy 
wreSzcie naStaŁ ten MoMent i „frida” trafiŁa do Kin, to zewSząd daŁo Się 
SŁySzeć jeden wielKi zachwyt. frida to SyMbol – SyMbol odwagi, feMinizMu, 
SiŁy potrzebnej do poKonywania przeSzKód i wytrwaŁości. a taKże pięKna. 
i tu trzeba Się na MoMent zatrzyMać. bo czy frida byŁa Ładna?
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