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Bloki z płótna
Na ścianie bloku przy ul. Nałkowskiej powstanie  
mural z wizerunkiem patronki ulicy.

teatr Mały inauguruje sezon 
„Metodę” w wykonaniu Teatru Polonia publiczność 
zobaczy już nie online, lecz na żywo.

Bezbramkowa premiera 
Na tyskim stadionie piłkarze GKS 
zdobyli punkt, chociaż nie gola.3 8 13

BezpŁatny 
tyski 
tygodnik
Miejski
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36. edycja portu pieśni pracy miała skromniejszy program, ale muzycy nie zawiedli publiczności.
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kronika policyjna

◆ Policjanci z Tychów 
Prowadzą PosTęPowa-
nie Przeciwko 45-leT-
niemu mężczyźnie, któ-
ry ma na koncie przestępstwa 
związane m.in. z uprawą środ-
ków odurzających, posiadaniem 
bez zezwolenia broni oraz po-
nad 2 tys. paczek papierosów 
bez polskich znaków akcyzy. Po-
licjanci przejęli przeszło 10 kg 
marihuany oraz 33 krzewy ko-
nopi indyjskich. Z zabezpieczo-
nych narkotyków łącznie można 
było przygotować blisko 11 ty-
sięcy działek dilerskich o czar-
norynkowej wartości ponad pół 
miliona złotych. Tego rodzaju 
przestępstwa wymagają wyko-
nania szeregu czynności proce-
sowych, ustalenia rzeczywistego 
rozmiaru i zakresu działalności 
przestępczej podejrzanego lub 

osób, które mogły być zaanga-
żowane w popełniane przestęp-
stwa. Podejrzany został zatrzy-
many, a śledztwo prowadzone 
jest pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Tychach. Mężczyź-
nie grozi 10 lat więzienia.

◆ 28.08, ok. godz. 15 w re-
jonie skrzyżowaniu al. 
niePodległości i ul. wy-
szyńskiego lądował he-
likoPTer raTunkowy lPr. 
Chodziło o szybki transport ko-
biety z jednego z mieszkań w bu-
dynku wielorodzinnym przy ul. 
De Gaulle’a do szpitala w Sos-
nowcu.

◆  n a  s k r z y żo wa n i u 
ul. mikołowska (dk 44) 
– wałowa doszło 27.08, 
Po godzinie 18.30, do wy-

Padku. Ze wstępnych ustaleń 
policji wynika, iż kierowca sa-
mochodu osobowego włączając 
się do ruchu z ul. Wałowej nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
kierowcy motocykla. W wyni-
ku zderzenia motocyklista do-
znał obrażeń ciała i został on 
przetransportowany do szpitala 
w Mikołowie.

◆ na skrzyżowaniu ul. 
Burschego – Budowla-
nych – glinczańska do-
szło 25.08 do zderzenia 
auToBusu z PeugeoTem. 
Kierowca samochodu osobowe-
go trafił pod opiekę ratowników 
medycznych, kierowcy autobu-
su, który jechał bez pasażerów 
nic się nie stało. Jak ustaliła po-
licja, kierowca peugeota wjechał 
na skrzyżowanie z ul. Burschego 

wprost pod jadący ul. Budowla-
nych w kierunku dworca PKP 
autobus komunikacji miejskiej. 
Osobówka po uderzeniu została 

przepchnięta przez autobus kil-
kanaście metrów. Na skrzyżowa-
niu, w związku z modernizacją 
i budową systemu ITS, nie dzia-

łała w tym czasie sygnalizacja 
świetlna. Policjanci KMP Tychy 
prowadzą dalsze postępowanie 
w sprawie tego zdarzenia. ls ●
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tel. 32 325 72 38
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Sylwia Witman

Na swoją nową wielką odsłonę 
z rolkostradą, ścianką wspinacz-
kową, pumptrackiem, boiskami, 
bulodromem i strefą ciszy, Park 
Jaworek będzie musiał jeszcze po-
czekać. Prace, które obecnie tutaj 
trwają, nie są związane z tą in-
westycją, a z wymianą sieci cie-
płowniczej.

Tyskie Przedsiębiorstwo Ener-
gii Cieplnej nie tylko systema-
tycznie podłącza nowe budynki 
do sieci, ale także remontuje ist-
niejącą infrastrukturę. W ramach 
dużego projektu „Modernizacja 
systemu ciepłowniczego mia-
sta Tychy w latach 2018-2023”, 
wymieniana jest sieć na osiedlu 
K-1 i K-2, ale prace toczą się tak-
że w parku, bowiem tutaj właśnie 
znajduje się m.in. komora i sieć 
ciepłownicza.

– Wymieniamy tradycyjną sieć 
na sieć ciepłowniczą doizolowa-
ną i prace są już zaawansowane 
w 85-90 procentach – powiedział 
Jerzy Guściora, inspektor nadzo-
ru PEC. – Co prawda termin ich 
zakończenia wyznaczono na 30 
października, jednak zostały one 

przyspieszone, gdyż musimy zdą-
żyć przed sezonem grzewczym. 
Można zatem powiedzieć, że pod 
względem technologicznym, czyli 
podłączenia ciepła – już finiszu-
jemy. Pozostało tylko kilka frag-
mentów, w tym połączenie ru-
rociągu, który przechodzi przez 
Park Jaworek do komory cie-
płowniczej i pod ulicą Jaśkowicką 
do osiedla K. Myślę, że w ciągu 
dwóch tygodni zepniemy te bra-
kujące fragmenty. Po zakończeniu 
tych prac, przystąpimy do odtwa-

rzania terenu. Dlatego na niektó-
rych fragmentach ciepłociągu po-
zostawiamy niedokończone prace 
ziemne-renowacyjne – grabienie, 
wyrównywanie terenu czy sianie 
trawy można wykonać później.

Dodajmy, iż pod Parkiem Ja-
worek rurociąg PEC łączy osied-
le Ł-1 i Ł-2 z osiedlem K. W kilku 
miejscach wprowadzono mini-
malne korekty do przebiegu ru-
rociągu, by chronić drzewostan 
parku, mimo decyzji wycinko-
wych. ls ●

trwa kolejny etap modernizacji systemu ciepłowniczego PeC

Ciepło pod Jaworkiem
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Prace związane z wymianą sieci ciepłowniczej dobiegają końca.

mulTimedialna wysTawa o PowsTaniach Flash

W poniedziałek na placu pod Pomnikiem Walki i Pracy (popularna „żyrafa”) zainstalowano 
mobilną wystawę z okazji 100-lecia Powstań Śląskich. Już od dziś (tj. 1 września) będzie 
można odwiedzić „ex Silesia Lux”, bo tak wystawa się nazywa. Przez 6 kolejnych dni w godz. 
13-20 w dwóch kontenerach odbędą się pokazy filmowe i multimedialne. – Pomysł zrodził 
się z potrzeby powrotu do przeszłości i stworzenia pewnej relacji z naszymi przodkami, 
mieszkańcami Górnego Śląska, którym sto lat temu przyszło podjąć ryzyko i walczyć o własną 
tożsamość podczas Powstań Śląskich – opowiadają organizatorzy. Projekt powstał dzięki: 
urządowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego, Instytucji Kultury ars Cameralis, wg. 
projektu oVo Grąbczewscy architekci, tajny_ projekt i Marty Gawin. kaMil peszat ●
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Na skrzyżowaniu ul. Mikołowskiej  z Wałową kierowca nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście.
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Do tego, że politycy wszystkich partii 
i wszelkich szczebli władzy mówią do nas 
okrągłymi zdaniami, które nic właściwie 
nie znaczą, każdy zdążył się chyba przy-
zwyczaić. Jednak kiedy do mojego rodzin-
nego miasta przyjeżdża szef rządu i staje 
przed tyskim magistratem, by powiedzieć 
parę słów do dziennikarzy i mieszkańców, 
zadaję sobie trud, by uważnie wysłuchać 
każdego zdania i wychwycić jego sens. 
Wychwyciłam i pragnę się nim podzielić 
z czytelnikami.

25 sierpnia w Tychach Mateusz Mora-
wiecki zachęcał gminy i powiaty całego 
kraju, żeby biało-czerwona flaga powie-
wała u nich na wysokich masztach i łączyła 
wszystkich Polaków. – Przecież biało-czer-
wona flaga nie jest ani prawicowa, ani le-
wicowa – mówił premier. – Nasze barwy 
narodowe należą do wszystkich.

Trudno się z premierem nie zgodzić. 
Idea łączenia ponad podziałami jest 
mi bardzo bliska i poprę każde działanie, 
które jej będzie służyć. Jeśli budżet pań-
stwa w dobie epidemii i kryzysu pozwala 
na fundowanie gminom masztów na fla-
gi – okej. ostatecznie nie są chyba takie 
drogie, a ich masowa produkcja zwiększy 
obroty firmom i da pracę ludziom.

ale jedno z trzech pytań, które dzienni-
karze mieli możliwość zadać premierowi 
w Tychach, doprecyzowało ten obraz łą-
czenia ponad podziałami, o którym mówił 
Mateusz Morawiecki. Dziennikarka TVN24 
zapytała o to, czy premier zgadza się ze sło-
wami wicemarszałka Terleckiego, że Pola-
ków należy chronić przed ideologią LGBT.

– Polska jest krajem wolnym, bardzo 
demokratycznym i bardzo tolerancyj-
nym – odpowiedział premier. – W pełni 
tolerujemy wolność wyrażania swoich 
myśli tak długo, jak nie obraża ona uczuć 
innych. Są różne definicje wolności, ale 

dla mnie szczególnie cenna jest ta, która 
mówi, że wolność indywidualna każdego 
człowieka kończy się tam, gdzie narusza 
się wolność drugiego człowieka. Chyba 
wielu ludzi zgodziłoby się z taką definicją 
wolności.

I ja mogłabym się z nią zgodzić. Jednak 
już to, że granicą dla wolności wyrażania 
myśli są uczucia innych, wydaje mi się 
dość kontrowersyjne. Co by to była za wol-
ność słowa, gdyby miała zależeć od tego, 
czy ktoś poczuje się urażony? Burza, jaką 
wywołała kwestia zaimka używanego dla 
słynnej/słynnego Margot, dość wyraź-
nie pokazuje absurdy takiej sytuacji. ale 
premierowi Morawieckiemu nie chodziło 
o uczucia Margot.

– Dlatego w pełni szanując wszelkie 
poglądy i odmienność, warto jednak pod-
kreślić również to, że nie ma u nas zgody 
dla promowania pewnych ideologii, któ-
re mają na celu zmianę świata i myślenia 
na swoją modłę. My mamy bardzo jasno 
i jednoznacznie określone poglądy w spra-
wach polskiej kultury i polskiej tradycji 
– mówił szef rządu. Następnie zgrabnie 
wplótł kilka zdań o dokonaniach rządu PiS, 
by potem powrócić do kwestii urażonych 
uczuć. – Tyle można powiedzieć o wolno-
ści i o pełnej tolerancji, która w naszym 
kraju jest dla wszystkich, a jednocześnie 
o dbałości i szanowaniu tradycji i symboli. 
Pewnie wiecie państwo, co mam na myśli 
– zwrócił się do zgromadzonej grupki ty-
szan. – Pewna akcja tych środowisk bardzo 
mocno uderzyła we wrażliwość Polaków 
poprzez prowokację, która była wymie-
rzona właśnie w tę wrażliwość. Na to nie 
ma naszej zgody.

W naszym absolutnie tolerancyjnym 
kraju premier mówi o akcji TyCH środo-
wisk wymierzonym przeciw wrażliwości 
PoLaKÓW. a zatem CI to nie Polacy? 

Przyzwyczaiłam się już do kuriozalnego 
przeciwstawiania osób LGBT polskim ro-
dzinom. Te osoby to w kapuście się rodzą, 
nie są członkami polskich rodzin? Teraz 
usłyszałam: Te środowiska kontra Polacy 
i ich wrażliwość.

a kto się, przepraszam, przejmuje wraż-
liwością Polaków gejów i Polek lesbijek 
oglądających jeżdżące po ulicach miast 
furgonetki z hasłami wyzywającymi ich 
od pedofilów? Gdzie tu przytoczone przez 
premiera granice wolności wypowiedzi? 
Czy tu nie doszło czasem do obrazy uczuć? 
Doszło, ale ICH uczuć. a te są w naszej ul-
tratolerancyjnej Polsce nieważne.

Wiem, że ktoś mi od razu odpowie sa-
kramentalnym „nie mamy nic przeciwko 
homoseksualistom, a jedynie przeciw 
ideologii”. Tyle że w wolnym, demokra-
tycznym kraju każda grupa może – re-
spektując granice prawa – walczyć o idee, 
które są dla niej ważne. I pragnąć, by te 
idee prowadziły do zmiany świata i spo-
sobu myślenia. Nie uważam wieszania 
tęczowych flag na krzyżach ani za mądre, 
ani za potrzebne (chociaż co do tego dru-
giego mogę się mylić). ale nie wykracza 
to moim zdaniem poza pokojową demon-
strację. To, czy mi się to podoba czy nie, 
nie znosi czyjegoś prawa do wyrażania 
w ten sposób swojego stanowiska. Gdy-
byśmy się kierowali zasadą premiera, nikt 
nie mógłby niczego manifestować, powie-
dzieć czy napisać, bo zawsze znajdzie się 
ktoś tym obrażony. ale premier sprecyzo-
wał już, że obrony warte są tylko określone 
uczucia określonej grupy osób.

Puentując spotkanie w Tychach, Mate-
usz Morawiecki powtórzył: „Pod biało-czer-
woną nie ma żadnych podziałów. To nasza 
wspólna wartość”. Nasza, czyli czyja panie 
premierze? Może i to należałoby doprecy-
zować?  sylwia witMan ●

w poniedziaŁek 
rozpoczęŁa 
się wyjątkowa 
rewitalizacja osiedla 
n-o, w raMach której 
na szczytowej 
ścianie Bloku przy 
ul. naŁkowskiej 10 
powstanie Mural 
z wizerunkieM patronki 
ulicy. w raMach 
rewitalizacji odBędą 
się również warsztaty 
dla dzieci i MŁodzieży 
„tychy – pejzaż 
Malarsko-ceraMiczny”. 
jest to wspólny projekt 
Miejskiego centruM 
kultury oraz „czary-
Mury” czyli duetu 
Marka greli i Marty 
piróg. prace potrwają 
do 30 września Br.

– To koncepcja nie tylko ma-
larska, ale również ceramiczna, 
co czyni projekt wyjątkowym. 
Tym samym nawiązuje do ist-
niejącego już w Tychach szlaku 
tyskich mozaik. Współpomysło-
dawca Marek Grela jest nie tylko 
mieszkańcem miasta, ale i rewita-
lizowanego osiedla – mówi Mał-
gorzata Król dyrektor Miejskiego 
Centrum Kultury w Tychach.

Marek Grela i Marta Piróg ar-
tystyczną współpracę nawiązali 
dobrych kilka lat temu. Poznali 
się podczas organizowania jednej 

z akcji charytatywnych dla hospi-
cjum i od tamtego czasu ich dro-
gi się połączyły. – Od razu zna-
leźliśmy wspólny język, dzięki 
czemu udało nam się wspólnie 
zrealizować wiele projektów. Któ-
regoś dnia Marek po prostu rzu-
cił „chcę robić murale”. Pomysł 
mi się bardzo spodobał, jednak 
musiał w nas dojrzeć. W między-
czasie urodziłam dziecko, Marek 
skończył studia, ale w naszych 
rozmowach idea powracała – 
wspomina Marta Piróg. – Wy-
myśliliśmy sobie, że chcemy 
upamiętniać ważne osoby dla 
świata kultury, nauki i sportu – 
mówi Marek Grela. – Mieszkam 
na tym osiedlu i upodobałem so-
bie tę ścianę. Wysłałem Marcie 
zdjęcie z prostym tekstem „chcę 
na tej ścianie Nałkowską”. Szyb-
ko przygotowaliśmy projekt wraz 
z wizualizacją i zwróciliśmy się 
z naszym pomysłem do Urzędu 
Miasta oraz MCK. Otrzymaliśmy 
pozytywną opinię z Komisji ds. 
Estetyki Przestrzeni Miejskiej, 
Muzeum Miejskiego, spółdzielni 
mieszkaniowej i samych miesz-
kańców – dodaje.

Przed finalnym zatwierdze-
niem pomysłu odbyły się konsul-
tacje z mieszkańcami budynku, 
którzy jednogłośnie opowiedzie-
li się za muralem. Nawet podczas 
odwiedzin artystów przy pracy 
byliśmy świadkiem ogromnego 
zainteresowania. – To jest coś na-

prawdę super – mówiła miesz-
kanka osiedla. – Każde osied-
le powinno mieć swoje murale, 
to czyni miasto bardziej atrak-
cyjnym. W latach 90. zamalowa-
li nam bloki na pastele, a teraz 
w końcu odchodzimy od takich 
praktyk – dodał kolejny.

– Dla nas murale to prze-
de wszystkim nowoczesny spo-
sób przekazu. Oczywiście peł-
nią rolę estetyczną, ale nie tylko. 
To sztuka jak każda inna, jed-
nak z tą przewagą, że nie trze-
ba iść do galerii czy teatru, aby 
ją chłonąć. Wyprowadzamy sztu-
kę na ulicę, po to by stała się częś-
cią naszego najbliższego oto-
czenia. Wiadomo nie od dziś, 
że otoczenie wpływa na samo-
poczucie, i że lubimy otaczać się 
ładnymi rzeczami. Za każdym ra-
zem, gdy przechodzień spojrzy 
na nasz mural, odnosimy sukces. 
Odbiorca może po prostu pomy-
śleć „ładne”, ale również zastano-
wić się nad postacią Nałkowskiej, 
co skłoni go do zapoznania się 
z jej ciekawą historią. Jest to ro-
dzaj lekcji historii w nowoczes-
nym wydaniu. Mamy marzenie, 
aby każdy ważniejszy patron uli-
cy w mieście miał swój mural. Ta-
kich ciekawych rozwiązań ciągle 
poszukujemy. Mają one walory 
historyczne, edukacyjne, kultu-
ralne i integracyjne, gdyż ludzie 
często, zatrzymując się przy mu-
ralu, zaczynają wymieniać się 

swoimi spostrzeżeniami. Nasz 
pomysł wyróżniłby Tychy spo-
śród wszystkich innych miast 
w całym kraju – tłumaczy zało-
żenia Marek Grela.

Dla artystów ściana to po pro-
stu duże płótno. Praca na tak du-
żym formacie wiąże się z pewnymi 
niedogodnościami. – Trzeba cza-
sem zejść z rusztowania i odejść 
kilka metrów, aby ocenić czy nie 
wkradły się błędy w proporcjach 
lub perspektywie – ocenia Marek 
Grela. – Nasze dzieło uszlachet-
niamy elementami ceramiczny-
mi – dodaje Marta Piróg. – Jak 
nie mam kilkudziesięciu kilo-
gramów gliny w domu to czuje 
się nieswojo. Najpierw przygo-
towuję odpowiednie formy, po-
tem wycinam elementy, co przy-
pomina wypiekanie pierniczków 
na święta. Bohaterka muralu bę-

dzie otoczona kwiatami, dlatego 
przygotowałam ponad 2 tysiące 
płatków. Technika malarska i ce-
ramiczna, które stosujemy, uzu-
pełniają się, tworząc spójną ca-
łość. Zależało nam jednak, aby 
bohaterkę przedstawić w sposób 
nieoczywisty. Nie za pomocą 
standardowego, czarno-białego 
popiersia. Mural musi zaistnieć 
w przestrzeni, wtopić się w oto-
czenie. Pomogło nam w tym 
zdjęcie Zofii Nałkowskiej, która 
z pogodną twarzą siedzi na ławce 
w otoczeniu przyrody. Wymarzy-
liśmy sobie, aby w naszym pro-
jekcie siedziała w pobliżu kwit-
nącego drzewa wiśniowego, 
brzóz, krzewów, dmuchawców 
i z uśmiechem przypatrywała się 
ulicy, której patronuje. Koncepcja 
ta koresponduje z przydomowy-
mi ogródkami, drzewami wzdłuż 

budynku, a nawet posadzonymi 
wokół przedszkola tujami. Jest 
integralną częścią krajobrazu. 
Chcieliśmy, aby bohaterka była 
taka, jak mieszkańcy ulicy. A gdy 
przyjdzie zima, na ścianie wciąż 
będzie wiosna. I będzie przypo-
minać, że jeszcze trochę, a znowu 
będzie zielono, kwitnąco i pięk-
nie – zaznacza artystka.

W ramach działań rewitaliza-
cji osiedla N i O artyści poprowa-
dzą również warsztaty dla dzie-
ci i młodzieży „Tychy – pejzaż 
malarsko-ceramiczny”. Odbędą 
się one w listopadzie w klubach 
osiedlowych Orion oraz Olimpia. 
Wykonane zostaną prace podob-
ną techniką co mural Nałkow-
skiej. Efekty tych działań będzie 
można oglądać podczas wystawy 
planowanej na początek grudnia 
2020 roku. kaMil peszat ●

Bloki z płótna  
tychy Mają szansę stać się wyjątkieM Na PoLSKIeJ MaPIe MuraLI. 

Marek Grela i Marta Piróg tworzą duet „CZARY-MURY”, który ma pomysł na ożywienie tyskich budynków. 
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nasz komenTarz:

my i „tamCi”, Czyli toleranCJa według premiera

Premier RP Mateusz Morawiecki 
25 sierpnia przyjechał do Tychów. 
Podczas krótkiego briefingu pra-
sowego przy Pomniku Niepod-
ległości, obok Urzędu Miasta, 
ogłosił start programu „Pod bia-
ło-czerwoną”, w ramach którego 
rząd zamierza finansować sta-
wianie masztów na flagi w każ-
dej gminie, która wyrazi chęć do-
łączenia do akcji. Inicjatywa jest 
związana z 100. rocznicą odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści, a także rocznicami 100-lecia 
Bitwy Warszawskiej i Powstań 
Śląskich.

– Chciałbym zainicjować 
tę akcję, ale także podzięko-
wać wszystkim, którzy tak, jak 
tu w Tychach, dla uczczenia 100-
lecia odzyskania niepodległości, 
postawili ten pomnik – mówił 
premier w Tychach.

Akcja „Pod biało-czerwo-
ną” ma opierać się na inicjaty-
wie mieszkańców. Poprzez serwis 
www.gov.pl/web/bialoczerwona 
każdy może podpisać petycję i po-
przeć inicjatywę budowy masztu 
w swojej gminie. Ufundowanie 
masztu i flagi zależeć będzie od ak-
tywności mieszkańców.

Premier mówił m.in. o wspania-
łej współpracy rządu z samorzą-
dami i ogromnych programach, 
jakie dla samorządów przygoto-
wał rząd Prawa i Sprawiedliwości. 
– Wystarczy popatrzeć na ostatnie 
cztery lata, w jaki sposób przyrosły 

środki w magistracie tyskim i po-
równać je do poprzedzających 8 
lat – mówił Mateusz Morawiecki. 
– Te dane są bardzo wymowne.

Trzeba w tym kontekście przy-
pomnieć dane przygotowane przez 
Związek Miast Polskich w odpo-
wiedzi na rządowy spot dotyczą-
cy rzeczonego wzrostu docho-
dów samorządów za rządów PiS. 
„W rządowym spocie zawarto 
prawdziwe liczby, ale w oderwa-
niu od kontekstu, przemilczając 
istotne dane, które dopiero razem 
tworzą prawdziwy obraz sytuacji 
samorządu – pisze ZMP – Przy-
pominamy m.in., że cała prawda, 
to nie tylko dochody, ale i wydat-
ki. Dochody samorządów z podat-
ków PIT i CIT dzięki dobrej ko-
niunkturze gospodarczej wzrosły 
o 22 mld zł. Jednocześnie trzeba 
pamiętać, że m.in. z powodu nie-
korzystnej polityki rządu bieżące 
koszty funkcjonowania samorzą-
dów wzrosły w tym samym czasie 
aż o 41,5 mld zł”.

Warto też dodać – czego nie 
omieszkali zauważyć dziennikarze 
– że mimo, iż inauguracja progra-
mu „Pod biało-czerwoną” miała 
miejsce tuż pod tyskim magistra-
tem, nie był obecny nikt z władz 
miasta. – Ani prezydent, ani nikt 
z jego zastępców nie został zapro-
szony na spotkanie z premierem 
– wyjaśnia Ewa Grudniok, rzecz-
nik prasowy Urzędu Miasta Ty-
chy. sw ●

Premier ogłosił w Tychach nowy program rządowy. 

Biało-Czerwona 
w każdeJ gminie

3|1 września 2020www.tychy.pl twoje tychynasze tychy



Nastąpiła zmiana na stanowisku 
dyrektora Zakładu Tychy FCA 
Poland – po 46 latach pracy 
w strukturach FCA na emerytu-
rę odchodzi Antoni Greń. Zastąpi 
go Tomasz Gębka, posiadający 15 
lat doświadczenia w FCA (daw-
niej Fiat Auto Poland) na ryn-
kach polskim, włoskim i amery-
kańskim. Ostatnio pełnił funkcję 
dyrektora zakładu FCA w Belvi-
dere (USA), produkującego sa-
mochody marki Jeep.

Tomasz Gębka jest absolwen-
tem Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach. Pracę w FCA Poland (daw-
niej Fiat Auto Poland) rozpoczął 
w 2005 r. Pierwsze doświadczenie 
międzynarodowe zdobył pracu-
jąc w World Class Manufacturing 
Development Center w Tury-
nie. W 2008 r. wrócił do Zakła-

du Tychy na stanowisko kierow-
nika utrzymania ruchu. Potem 
został ponownie oddelegowany 
do Włoch, na stanowisko szefa wy-

działu produkcyjnego w zakładzie 
Giambattista Vico w Pomigliano 
d’Arco, gdzie była uruchamiana 
produkcja nowej pandy, a następ-
nie powierzono mu funkcję dyrek-
tora tego zakładu. W 2016 roku 
został dyrektorem zakładu FCA 
w Belvidere w Ameryce Północ-
nej, m.in. przygotował uruchomie-
nie produkcji jeepa cherokee i new 
MCA jeepa cherokee.

Niedawno włoskie media poin-
formowały o możliwości produ-
kowania nowego modelu – lan-
cii B-SUV – w tyskim zakładzie 
FCA, w którym obecnie powstaje 
lancia ypsilon. Pierwsze modele 
w wersji hybrydowej i elektrycz-
nej miałyby się pojawić na prze-
łomie 2022 i 2023 roku. Na razie 
są to jednak medialne spekula-
cje. O nowym modelu koncernu 
produkowanym w Tychach mówi 
się już od dawna, od chwili za-
kończenia produkcji pandy i for-
da ka. Jednak może teraz plany te 
uda się zrealizować…
leszek soBieraj ●

– Nasze produkty są wysokiej 
jakości, doceniają to klienci – 
mówią wspólnym głosem sprze-
dawcy z Tyskich Hal Targowych. 
– To, co sprzedajemy, pochodzi 
wprost od rolników i mleczarni 
z naszego regionu. Wielu z nas 
prowadzi własne gospodarstwa 
rolne i sady. Każdego dnia pra-
cujemy na naszą markę, jakość 
i smak – to nasze priorytety. 
Właśnie to cenią sobie klien-
ci, których przybywa z dnia 
na dzień.

– Co jest wspaniałego w naszej 
pracy? Lubimy, gdy klienci oprócz 
zakupów przychodzą się przywi-
tać i porozmawiać. To często nasi 
stali klienci, którzy znają już na-
sze imiona – mówią kupcy. – Za-
kupy na halach to nie tylko czysty 
konsumpcjonizm, tu można kupić 
prawdziwe perełki: masło bieruń-
skie, najlepszą kaszankę w regionie 
pochodzącą z własnych masarni 
czy kartofle z Jaroszowic. Tego nie 
znajdzie się w marketach. Z oka-
zji Dnia Rolnika, który będziemy 
obchodzić na halach przez cały 
wrzesień, a także z uwagi na okres 
dożynkowy postanowiliśmy zaak-
centować lokalne, swojskie pocho-
dzenie naszych produktów.

Akcja przyciąga wzrok. Przed 
głównym wejściem do hali targo-
wej kupcy rozłożyli słomę, przy-
wiezioną z zaprzyjaźnionego go-
spodarstwa. Każdy może na niej 
usiąść i poczuć prawdziwy za-
pach wsi, a przy okazji zapoznać 
się z ofertą dożynkowych, regio-

nalnych produktów wprost z go-
spodarstw.

– Ciekawa inicjatywa – mówi 
pani Maria, klientka. – Patrząc 
na snopki, przypomina mi się 
młodość na wsi, tylko że kie-
dyś słoma nie była tak ładnie 
ubita. Co do zakupów na ha-
lach targowych, wędliny kupu-
ję u pani Celiny już od lat, tak 
samo jak warzywa u Iwonki. Do-
brze że sprzedawcy mówią o wsi 
i o tym, skąd bierze się dobre je-
dzenie na naszych stołach. Pew-
nie przyjdę z wnuczką, aby jej 
to pokazać.

Ekspozycja zaplanowana jest 
do końca września. Przez cały 
miesiąc na halach targowych 
trwać będzie kampania „Świętuj 
Dzień Rolnika”, promująca do-
żynkowe płody rolne, które moż-
na kupić w tym miejscu. Projekt 
jest realizowany wspólnie przy 
współpracy sprzedawców i ad-
ministracji obiektu.
oprac. sw ●

ChWalimy się,  
Bo mamy Czym!
dożynkowa akcja kupców Z TySKICH HaL TarGoWyCH

w zakładzie Fc w tychach może być produkowana lancia B-SuV.

nowy dyrektor i nowy... 
model?

reklama

reklama

Były i obecny dyrektor tyskiego FCA - Antoni Greń i  Tomasz Gębka.
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W Tychach, za sprawą Inicjatywy 
Tyskiej odbywa się Jarmark Staroci, 
na którym można wyszukać praw-
dziwe skarby. Handlarze już przed 
świtem rozstawiają swoje towary, 
pomimo że oficjalnie Jarmark trwa 
od 9. do 14. Zawsze w ostatnią nie-
dzielę miesiąca i zawsze na placu 
targowym przy ul. Kapicy.

– O 9. to już jest tutaj rój ludzi. 
Polecam przyjść w granicach 6. 
rano. Wtedy towary jeszcze nie są 
przebrane i można znaleźć praw-
dziwe okazy. Prócz Tychów jeż-
dżę również do Bytomia, Mikoło-
wa, Katowic i Cieszyna. Traktuję 
to bardziej jak rozrywkę niż sposób 
na zarobek. Dziś nic nie sprzeda-
łem – przyznał jeden z handlarzy. 
– Ale przynajmniej sobie pogada-
łem, w swojej ofercie mam sporo 
sztuki i instrumenty muzyczne i lu-
dzie często zagadują, widząc niety-
powe przedmioty – dodaje. Klucze 

maści wszelakiej, zastawy, sztućce, 
butelki, książki, kasety, kompakty, 
winyle, stare komputery, świecz-
niki, obrazy, rzeźby, garnki, to-
porki, monety, materiały birofil-
skie, a nawet spawarkę – jednym 
słowem wszystko można znaleźć 
na pchlim targu.

Lista nie wyczerpuje inwentarza 
nawet w procencie. – Mam tutaj na-
szywki wojskowe oraz odznaczenia 
i medale – słyszymy na jednym sto-
isku. – Najwyższej próby biżuteria 
ze złota i srebra. Oryginalna, więk-
szość pochodzi od francuskich ju-
bilerów – zachęcają na kolejnym. 
– O, tę szklaną rybkę przywiozłem 
z Chin, została wykonana przez 
tamtejszego mistrza sztuki fusing. 
Cena wywoławcza 200 zł – nagabu-
je handlarz. Na takich trzeba uwa-
żać, bo fusing to faktycznie tech-
nologia obróbki szkła, ale nazwa 
pochodzi z angielskiego, zaś po-

dobne rybki można kupić za 60 zł 
na internetowych aukcjach.

Niemniej warto wejść w to śro-
dowisko, by odbyć podróż w cza-
sie wraz z przedmiotami, których 
ze świecą szukać na sklepowych 
półkach. kaMil peszat ●

jak zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca odbył się Jarmark Staroci 

wszystko i niC

Handlarz demonstruje 
całkowicie sprawy paralizator.
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Fundacja Śląskie Hospicjum 
dla Dzieci Świetlikowo od 11 
lat działa na rzecz nieuleczalnie 
chorych dzieci. Teraz chce poma-
gać maluchom pozostawionym 
przez rodziców w szpitalach lub 
oknach życia. Rada Miasta Ty-
chy wsparła fundację w tych za-
miarach, przekazując na bardzo 
korzystnych warunkach budy-
nek w Jaroszowicach tzw. dwo-
rek. Decyzję w tej sprawie radni 
podjęli przez aklamację.

Dworek, który przez kilka 
ostatnich lat stał pusty, zosta-
nie gruntownie wyremontowa-
ny i przystosowany do pobytu 
małych dzieci. Powstanie w nim 
ośrodek preadopcyjny, jedyny 
w województwie śląskim, a trze-
ci w Polsce.

– Nasza fundacja zajmuje się 
rozwiązywaniem różnych prob-
lemów dzieci – mówi Natasza 
Godlewska, prezes zarządu. – 
W ośrodku preadopcyjnym będą 
przebywać małe dzieci, do czasu 
uregulowania ich statusu prawne-
go i ewentualnego przeprowadze-
nia procedury adopcyjnej. Dzie-
ci pozostawiane przez rodziców 
po urodzeniu to są często dzie-
ci chore, muszą zostać poddane 
diagnostyce, opiece i rehabilita-
cji. My właśnie tym będziemy się 
zajmować; przygotowywać dzieci 
do przyszłych adopcji zdrowot-
nie, emocjonalnie i rozwojowo. 
Sama procedura adopcyjna to już 
nie będzie nasze zadanie.

Środki na prowadzenie ośrod-
ków preadopcyjnych pochodzą 

z puli zadań marszałka woje-
wództwa. Jednak pieniądze na re-
mont i przystosowanie obiektu 
będą pochodzić z darowizn i akcji 
charytatywnych organizowanych 
przez Fundację Świetlikowo.

Wartość nieruchomości przeka-
zanej Fundacji to 1.420.000,00 zł, 
jednak Rada Miasta Tychy wyra-
ziła zgodę na zastosowanie bo-
nifikaty w wysokości 99 proc. 
Ostatecznie cena zbycia wynie-
sie: 14.280,00 zł.

– Cieszę się, że radni podjęli tę 
decyzje poprzez aklamację – mówi 
prezydent Tychów Andrzej Dziu-
ba. – To potwierdza, że Tychy są 
miejscem, gdzie pomoc tym naj-
bardziej potrzebującym jest prio-
rytetem. W takich sprawach jeste-
śmy jednomyślni. sw ●

w tychach powstanie ośrodek preadopcyjny 

Świetlikowo  
przeJmuJe „dworek”
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czytelnicy pytają

Mateusz sMoliński, 
uczeń niepuBlicznego 
technikuM kolejowego 
w tychach, zauważyŁ 
przy stacji pkp tychy 
nieprawidŁowo 
dziaŁający eleMent 
sieci trakcyjnej. 
spostrzegawczość 
ucznia pozwoliŁa 
w porę uniknąć 
poważnej awarii. 
technikuM kolejowe 
otrzyMaŁo oFicjalne 
podziękowania 
od zarządu pkp 
energetyka.

Mateusz dojeżdża do szkoły 
w Tychach z Siemianowic Ślą-
skich. – Dojeżdżając do stacji 
Tychy zauważyłem, że w pew-
nym miejscu pociąg przez chwi-
lę jechał „na luzie”. Wiedziałem 
że to nieprawidłowe i że ten 
element sieci trakcyjnej, który 
tworzy przerwę w obwodzie, 
jest uszkodzony. Postanowiłem 
to zgłosić.

Wcześniej Mateusz Smoliński 
przez cały rok odbywał praktycz-
ną naukę zawodu w PKP Ener-
getyka, zdążył się więc zaznajo-
mić z budową i działaniem sieci 
trakcyjnej.

– Jesteśmy jedyną szkołą 
w regionie, która ma umowę 
o współpracy z PKP Energetyka 
– mówi Ludmiła Łogiewa-Fier-

la, dyrektor Technikum Kolejo-
wego. – Nasi uczniowie jeżdżą 
podczas praktyk z ekipą tech-
niczną, obserwują jak się napra-
wia poszczególne elementy i usu-
wa usterki. Mają więc unikalną 
możliwość nabywania tej prak-
tycznej wiedzy.

– Podczas praktyk jeździłem 
sieciowym pociągiem na wszyst-

kie awarie, najpierw jako obser-
wator, a później już pomagali-
śmy przy naprawach – mówi 
Mateusz Smoliński. – Ta uster-
ka była z pewnością zauważo-
na także przez maszynistów, 
ale jakoś nikt nie zdecydował 
się tego zgłosić. Postanowiłem 
to więc zrobić. Podczas prak-
tyk czasami miałem też zajęcia 

w biurze, siedziałem razem z na-
czelnikami i kierownikami, było 
mi więc łatwiej do nich dotrzeć. 
Pokazałem na schemacie, który 
to izolator, brygada techniczna 
pojechała na miejsce i usunęła 
usterkę stosunkowo niewielkim 
kosztem. Okazało się, że gdyby 
to dłużej nie było naprawione, 
mogłoby dojść do awarii całej 

sieci i koszty byłyby dużo więk-
sze.

Uczeń z wiedzą i inicjatywą
W podziękowaniu skierowanym 
do dyrekc j i  Technikum 
Kolejowego Beata Górniak, 
c z ł o n e k  z a r z ą d u  P K P 
Energetyka SA, napisała: 
„Pan Mateusz zwrócił uwagę 
na nieprawidłową współpracę 
odbieraka prądu z izolatorem 
sekcyjnym odłącznika. Usterka 
ta mogła skutkować awarią, 
której koszty mogłyby wynieść 
nawet kilkaset tysięcy złotych 
oraz która doprowadziłaby 
do czasowego wstrzymania 
ruchu pociągów. Gratulujemy 
ucznia z wiedzą, inicjatywą 
i odpowiedzialnością”.

To zdarzenie tylko potwier-
dza, że Mateusz Smoliński wy-
brał zawód odpowiedni dla sie-
bie. – Jeśli chodzi o przedmioty 
zawodowe, Mateusz to pasjonat 
i to widać było od pierwszej kla-
sy – mówi dyrektor Ludmiła Ło-
giewa-Fierla. – To też przykład 
osoby bardzo sumiennej i odpo-
wiedzialnej, co w tej branży jest 
także bardzo potrzebne.

kolejowa pasja
– To jest moja pasja od dziecka 
– przyznaje Mateusz. – U mnie 
w rodzinie nie ma żadnego 
kolejarza ale kiedyś miałem 
okazję, dzięki znajomemu, 

przejechać się w kabinie pociągu. 
Postanowiłem wtedy, że tak 
będzie wyglądała moja praca.

Obecnie Mateusz zaczyna 
ostatnią (czwartą) klasę techni-
kum i ma już plany na dalszą ka-
rierę zawodową: – Od września 
w szkole zaczynamy spotkania 
z przedstawicielami PKP Interci-
ty (to jedna z firm, które intere-
sują się naszymi uczniami – pod-
kreśla Ludmiła Łogiewa-Fierla). 
To jest moja ulubiona firma kole-
jowa i tam chciałbym pracować – 
dodaje Mateusz Smoliński.

Obecnie Mateusz kształci się 
w zawodzie elektroenergetyk 
transportu szynowego, ale do-
celowo chce pracować jako ma-
szynista. – Maszynistą nie zostaje 
się od razu po szkole – wyjaś-
nia dyrektor Technikum Kolejo-
wego. – Dopiero po ukończeniu 
21 lat można się ubiegać o licen-
cję. Trzeba wykazać się świetną 
wiedzą i znakomitym zdrowiem, 
a także odpowiednimi cechami 
osobowościowymi. Te z pew-
nością Mateusz posiada. W tym 
roku zdawał egzamin kwalifika-
cji w zawodzie i wygląda na to, 
że poszło bardzo dobrze, cho-
ciaż wyniki będą znane dopiero 
na koniec sierpnia. Teraz trze-
ba jeszcze tylko trochę bardziej 
przyłożyć się do przedmiotów 
ogólnych i na wiosnę zdać ma-
turę – dodaje Ludmiła Łogiewa
-Fierla. sylwia witMan ●

w kontekście 
koMunikacji Miejskiej, 
Bezpieczny powrót 
dzieci i MŁodzieży 
do szkóŁ naBiera w tyM 
roku szczególnego 
znaczenia. przejście 
do nauki stacjonarnej 
oznacza sporo 
zMian – od 1 września 
na wielu liniach 
pojawią się dodatkowe 
autoBusy, przywrócone 
zostaną rozkŁady 
na dni roBocze 
(szkolne). niektóre 
zMiany pojawią się 
jednak nieco później 
– Bo zależą one od decyzji 
poszczególnych 
saMorządów.

Zarząd Transportu Metropolital-
nego przygotował szereg modyfi-
kacji i korekt, które mają zapew-
nić dzieciom bezpieczny dojazd 
do szkoły, z uwzględnieniem ob-
ostrzeń, związanych z pandemią, 
w tym np. ograniczeń w liczbie 
dostępnych miejsc w autobusach 
i trolejbusach.

– Na bieżąco analizujemy 
funkcjonowanie komunikacji, 
sprawdzamy, w jaki sposób pa-
sażerowie się przemieszczają 
– powiedział Hubert Morawski 
z biura prasowego ZTM. – W ten 
sposób oszacowaliśmy także, 

na których liniach od wrześ-
nia może pojawić się największe 
zapotrzebowanie i tam, gdzie 
to było możliwe, zaplanowali-
śmy wzmocnienia. Mimo to sy-
tuacja może się zmienić, wpływ 
na nią mają na przykład zagro-
żenie dołączenia do żółtej bądź 
czerwonej strefy oraz spowodo-
wane pandemią spadki docho-
dów gmin. Zamierzamy przy-
wrócić rozkłady jazdy na dni 
robocze-szkolne. Ta zmiana do-
tyczy linii, które na czas wakacji 
były zawieszone, np. Sz2. Na wie-
lu liniach realizowane będą do-
datkowe kursy, do obsługi skie-
rowany zostanie większy lub 
dodatkowy tabor. Część z gmin 
jeszcze nie zdecydowała, jak bę-
dzie wyglądała edukacja na ich 
terenie od początku nadchodzą-
cego roku szkolnego. Trwają roz-
mowy z samorządowcami. Ozna-
cza to, że na niektóre ze zmian 
będzie trzeba dłużej poczekać.

W związku z epidemią, ZTM 
cały czas stosuje środki bezpie-
czeństwa, prowadzona jest co-
dzienna dezynfekcja pojazdów, 
wietrzenie ich oraz otwieranie 
wszystkich drzwi na przystan-
kach, bez konieczności naci-
skania przycisku sygnalizujące-
go chęć wyjścia z pojazdu przez 
pasażera. Także zwiększenie licz-
by wybranych kursów czy doło-
żenie pojazdów na części linii 

stanowi kolejny element dzia-
łań związanych z procedurami 
mającymi zapewnić maksymal-
ną ochronę.

ZTM prowadzi również kam-
panię informacyjną, dotyczącą 
zasad bezpiecznego zachowa-
nia, przypominając o koniecz-
ności noszenia maseczek, przy-
łbic lub chust. Nadal obowiązują 
strefy wydzielone w pojazdach, 
co wiąże się z czasowym zawie-
szeniem sprzedaży biletów przez 
kierujących.

– Poprzez systemy zarządzania 
ruchem oraz swoich pracowni-
ków w terenie, ZTM całodobo-
wo monitoruje sytuację i dokłada 
wszelkich starań, by pasażerowie 
czuli się bezpiecznie. Sprawdza-
my i eliminujemy wszelkie nie-
dociągnięcia, ale pasażerów tak-
że zachęcamy do tego, by sami 
je nam sygnalizowali – dodał Ra-
fał Zając z Wydziału Zarządzania 
Ruchem ZTM.

1 września wprowadzone zo-
staną także modyfikacje rozkła-
dów jazdy na liniach, które zosta-
ły czasowo skierowane na trasy 
objazdowe w związku z remonta-
mi czy zmianami organizacji ru-
chu. Nastąpi to po ostatecznych 
decyzjach gmin.

Szczegóły na www.metropolia-
ztm.pl, w zakładkach: Rozkłady 
jazdy i Komunikaty.
ls ●

Wraz z początkiem roku szkol-
nego 2020/2021 staruje 7. edy-
cja „Lekcji z ZUS”, skierowana 
do uczniów szkół średnich – li-
ceów, techników i szkół branżo-
wych. Placówki już teraz mogą 
zgłaszać chęć udziału w projek-
cie, któremu patronuje Oddział 
Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych w Rybniku.

„Lekcje z ZUS” to cykl zajęć, 
podczas których uczniowie pozna-
ją ubezpieczenia społeczne. Do-
wiadują się m.in. tego, po co pła-
ci się składki do ZUS, na jakie 
świadczenia z ZUS można liczyć 
(zasiłki, renty, emerytury, inne), 
jak prowadzić firmę z ZUS, z ja-

kich ulg może skorzystać przed-
siębiorca? Zajęcia są urozmaico-
ne, uczniowie uczestniczą m.in. 
w prezentacjach, quizach, grach 
planszowych, rozwiązują krzy-
żówki. W minionym roku szkol-
nym z rybnickim ZUS współpra-
cowało niemal 70 procent szkół 
średnich naszego regionu.

Zwieńczeniem projektu jest 
olimpiada „Warto wiedzieć więcej 
o ubezpieczeniach społecznych”. 
Na laureatów czekają m.in. indek-
sy na studia oraz atrakcyjne na-
grody rzeczowe.

Szkoły, które zgłoszą się 
do „Lekcji z ZUS” otrzymu-
ją bezpłatnie zeszyty ćwiczeń 

dla uczniów, podręcznik dla 
nauczyciela, gotowe prezen-
tacje i scenariusze lekcji oraz 
wsparcie eksperta ZUS. Dodaj-
my, iż w minionym roku szkol-
nym w „Lekcjach z ZUS” wzięło 
udział w skali kraju ponad 94 tys. 
uczniów z 1.376 szkół.

Szczegółowych informacji 
o projekcie udzielają koordyna-
torzy ds. komunikacji społecz-
nej i edukacji: justyna.marszalek
-switlik@zus.pl, 32/439-11-65, 
502-001-216 oraz miroslawa.pie-
korz@zus.pl, 32/327-40-36, 502-
009-167. Informacje o projekcie 
„Lekcje z ZUS” dostępne są też 
na www.zus.pl/edukacja. ls ●

- rozpoczęła się wielka 
inwestycja its i mam nadzieję, 
że nowe rozwiązanie 
przyniesie spodziewane 
efekty. aby jednak po tychach 
jeździło się lepiej, konieczne 
są inwestycje w istniejąca 
infrastrukturę. przykładem 
może być jedno z najbardziej 
reprezentacyjnych skrzyżowań 
– przy komendzie policji tj. 
al. bielska/ul. katowicka 
z ul. edukacji/ul. budowlanych. 
jest w kiepskim stanie – progi, 
dziury, koleiny. konieczne 
byłoby wyrównanie nawierzchni. 
dlatego mam pytanie – czy 
wykonanie takich napraw 

jest związane z instalacją its, 
bo być może w ramach tej 
dużej inwestycji poprawiona 
zostanie nawierzchnia 
na skrzyżowaniach, które tego 
wymagają. jednak jeśli nie, 
to moim zdaniem konieczne 
byłoby wyrównanie nawierzchni 
na tym skrzyżowaniu. czy tutaj 
takie prace są w planach?

odPowiada agnieszka ki-
jas, rzecznik miejskiego 
zarządu ulic i mosTów: 
– Tyski ITS obejmuje nie tylko 
rozmaite rozwiązania z dziedzi-
ny teleinformatycznej, ale także 
przebudowę blisko 40 skrzyżo-

wań w mieście. Na skrzyżowa-
niu al. Bielskiej z ulicami Bu-
dowlanych i Edukacji również 
przewidzieliśmy prace. Na tarczy 
skrzyżowania zostanie wymienio-
na nawierzchnia, wprowadzone 
zostaną przejazdy rowerowe, 
a powierzchnie wyłączone z ru-
chu, które obecnie są wymalo-
wane na jezdni, zastąpią wyspy. 
Zmianie ulegnie także program 
sygnalizacji świetlnej. Informacje 
o tym, jakie prace będą realizowa-
ne na konkretnym skrzyżowaniu 
można znaleźć na stronie inter-
netowej its.tychy.pl. Tam również 
publikujemy komunikaty o bieżą-
cych utrudnieniach. ls ●

mateUsz – Urodzony kolejarz
uczeń tyskiego technikuM kolejowego ZaPoBIeGł PoWażNeJ aWarII SIeCI TraKCyJNeJ.

Szkoła jest z Mateusza bardzo dumna – twierdzi dyrektor Ludmiła Łogiewa-Fierla.
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WięCej kUrsóW i Środki 
ostrożnoŚCi
wraz z powroteM uczniów do szkóŁ, oD 1 WrZeŚNIa ZMIaNy W KoMuNIKaCJI MIeJSKIeJ

po co płaci się składki? Na jakie świadczenia można liczyć? Jak prowadzić firmę?

lekCJe z zus

dziurawe skrzyżowanie
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ChCę żyć 
normalnie!
Droga redakcjo! Piszę do Was 
zainspirowany tekstem, który 
ukazał się w Waszym archiwal-
nym numerze („Twoje Tychy” nr 
652) „Normalność w niezwykłej 
sytuacji” autorstwa Sylwii Wit-
man. Sam jestem osobą, która, 
znajdując się w niezwykłej sytu-
acji, pragnie normalności. Mój 
przypadek opisaliście w „Two-
ich Tychach” nr 586 w tekście 
„Pustelnicy w wieżowcach” 
pióra Leszka Sobieraja. Przy-
pomnę, że mieszkam na 11 
piętrze w bloku, gdzie winda 
jeździ tylko na 10 piętro. Zma-
gam się z niepełnosprawnoś-
ciami, które skutecznie unie-
możliwiają mi poruszanie się 
po schodach oraz opuszczanie 
mieszkania bez pomocy. Wów-
czas w artykule wypowiadałem 
się o dążeniach do normalno-
ści i o marzeniach – pójścia 
na mecz hokejowy, odwiedzenia 
Parku Wodnego czy wycieczki 
do Puszczy Białowieskiej czy 
Pszczyńskiej. Mrzonki...

Codzienność ludzi zdrowych 
jest moim niemożliwym do zre-
alizowania życzeniem. Porzuci-
łem nadzieję i zaakceptowałem 
moją samotnię. Ale czytając 
wspomniany na początku ar-
tykuł, znowu pojawiła się na-
dzieja.

Napisaliście w nim o darmo-
wych systemach informatycz-
nych, które służyły dzieciom 
do komunikacji podczas zdal-
nego nauczania. Jasno wynikało, 
że takie rozwiązanie sprawdziło 

się doskonale. Znów zachciało 
mi się. Ciągle chcę być w gru-
pie, stworzyć grupę podob-
nych do mnie osób, wykluczo-
nych z życia społecznego przez 
swoje niepełnosprawności, któ-
ra za pomocą internetu mogła-
by brać udział w wirtualnych 
spotkaniach. Przez pandemię 
mnóstwo codziennych aspek-
tów przeniosło się do Sieci i wi-
dzę, że jest to możliwe. Pomi-
mo niesprawnego ciała wciąż 
mam pragnący rozwoju chłonny 
umysł. Chciałbym brać udział 
w lekcjach języka obcego czy 
panelach dyskusyjnych, pod-
czas których za pomocą tech-
nologii mógłbym brać udział 
w życiu społecznym. W Ty-
chach działa wiele organizacji 
oraz ludzi dobrej woli. Powstało 
Świetlikowo, Hospicjum Kaliks-
ta, prężnie działa Uniwersytet 
Trzeciego Wieku czy Inicjatywa 
Tyska, ostatnio czytałem o nowo 
powstałym Centrum Wolonta-
riatu. Narzędzia już są. Chciał-
bym należeć do grupy osób kre-
atywnych i gospodarnych, bez 
łowców nominacji i wyróżnień, 
a których kompetencje wynika-
ją z realnych osiągnięć. Grupy, 
gdzie można odzyskać wiarę 
w solidarność i postawę oby-
watelską. Po to, by np. wresz-
cie jezioro przestało kwitnąć, 
a w powietrzu znów można 
było słyszeć ptaki, nie komary. 
Takich jak ja jest pewnie wię-
cej. Bez jałmużny, bez hospi-
cjum czy DPS a u siebie. Mimo 
wszystko…

Kontakt z Tadeuszem Wie-
czorkiem: e-mail: wieczorek_lt@
o2.pl; https://www.facebook.
com/tadeusz.wieczorek.790.
kp ●

to ByŁa jedna 
z najdŁuższych 
tegorocznych eskapad 
rowerowych tyskiego 
kluBu turystyki 
kolarskiej gronie. 
pięcioro turystów: 
stanisŁaw Bajda, 
roMan kaszyca, Beata 
Marcisz-kotowska, 
jacek kotowski i dariusz 
sztuka pokonaŁo 
w ciągu dwóch tygodni 
1.390 kM. trasa wiodŁa 
od świnoujścia 
po hel, a następnie przez 
trójMiasto, Mierzeję 
wiślaną, MalBork, 
Bydgoszcz, wŁocŁawek 
do warszawy.

Podczas wyprawy tyscy tury-
ści odwiedzili wszystkie latarnie 
morskie, odcinek Wiślanej Trasy 
Rowerowej od Gdańska do War-
szawy, wiele pomników histo-
rii, obiekty potrzebne na wyższe 
stopnie Kolarskiej Odznaki Tu-
rystycznej i Kolarskiej Odznaki 
Pielgrzymiej, zamki, pałace, bazy-
liki, zdobywali punkty do odznak 
„Szlak rynków i ratuszy w Polsce”, 
„Poznaj Polskie Pomniki” i „Pol-
skie „Naj...”.

– Naszą wycieczkę rozpoczę-
liśmy w Świnoujściu, do którego 
dotarliśmy pociągiem – relacjo-
nuje Jacek Kotowski. – Do pierw-
szego noclegu mieliśmy ok. 65 km 
z tym, że po drodze musieli-
śmy odwiedzić latarnię morską 
w Świnoujściu, Woliński Park 
Narodowy z siedzibą w Mię-

dzyzdrojach i latarnię morską 
w Kikucie. Po noclegu w Pobie-
rowie wyjechaliśmy w dalszą tra-
sę, by zwiedzić latarnię morską 
w Niechorzu i Kołobrzeg. Tutaj 
byliśmy m.in. w bazylice Wniebo-
wzięcia NMP i w latarni w Gąs-
kach. Kolejny etap to Koszalin – 
katedra Niepokalanego Poczęcia 
NMP, skansen, amfiteatr, pomnik 
J. Piłsudskiego. Kolejne miejsco-
wości wypoczynkowe z pewnoś-
cią są dobrze wszystkim znane: 
Darłowo, Jarosławiec, Ustka, 
Łeba, gdzie w punkcie informa-
cji turystycznej pani rozdała nam 

koszulki „Jestem Łebski” i „Je-
stem Łebska”.

Po zwiedzeniu kilu latarni 
w tych miejscowościach, kolarze 
dotarli na Rozewie, potem na Hel 
(latarnie w Jastarni i Helu) i Trój-
miasto z mnóstwem zabytków.

– Po noclegu w Gdańskim 
Domu Turystycznym, który z ze-
wnątrz wygląda nieciekawie, ale 
w środku jest bardzo ładnie zro-
biony i godny polecenia, prze-
płynęliśmy promem do Świbna, 
miejscowości na Wiślanej Tra-
sie Rowerowej – dodaje Bea-
ta Marcisz-Kotowska. – Ostat-

nia latarnia na naszej trasie była 
w Krynicy Morskiej, a potem 
na południe, do Malborka. Ko-
lejne etapy to Muzeum Wisły 
w Tczewie, cmentarz Mennonicki 
w Stogach, Pelplin, Gniew i Kwi-
dzyn. W Grudziądzu odwiedzi-
liśmy m.in. Zespół Spichlerzy, 
Muzeum im. Ks. Łęgi, potem za-
mek w Świeciu, Chełmno (Mu-
zeum Ziemi Chełmińskiej i Stare 
Miasto). Jadąc od północy Pol-
ski zwiedziliśmy wszystkie miej-
sca wyszczególnione na Wiśla-
nej Trasie Rowerowej takie jak 
Fordon – kościół św. Mikołaja, 
Ostromecko – Zespół pałaco-
wo-parkowy, Toruń, który rzecz 
jasna wart jest dłuższego zwie-
dzania, Ciechocinek, Włocła-
wek, Dobrzyn, Rokice. Zjecha-
liśmy nieco z trasy, by zwiedzić 
Klasztor Mariawitek w Felicjano-
wie, dalej kościół Świętej Trójcy 
w Wyszogrodzie. A potem przez 
Czerwińsk i Nowy Dwór Mazo-
wiecki – do Warszawy. W stoli-
cy też oczywiście zwiedziliśmy 
kilka zabytków z Zamkiem Kró-
lewskim i Placem Zamkowym 
na czele. Z Warszawy do Tychów 
wróciliśmy pociągiem. Na całej 
trasie noclegi mieliśmy w ho-
telach i pensjonatach, nie było 
więc potrzeby wożenia na rowe-
rach namiotu, śpiworów i mate-
racy, co bardzo ułatwiało jazdę. 
Niestety, były też awarie – kil-
kukrotnie przebiliśmy dętki, był 
też urwany łańcuch, regenero-
wany, a w konsekwencji wymie-
niany na nowy i trzy połamane 
szprychy... ls ●

Gronie na szlakU
odwiedzili wszystkie latarnie MorSKIe I PoDrÓżoWaLI WIŚLaNą TraSą roWeroWą.

czytelnicy piszą

Turystom z KTK Gronie 1390-kilkometrowa 
eskapada zajęła prawie dwa tygodnie.
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to, co Będzie się dziaŁo 
w nowyM sezonie 
artystycznyM, wynika 
z tego, co wydarzyŁo 
się w poprzedniM. 
a także z tego, co się... 
nie wydarzyŁo – Mówi 
paweŁ drzewiecki, 
dyrektor teatru MaŁego 
w tychach.

Wiosną tego roku pandemia 
zmieniła plany wszystkim insty-
tucjom kultury. Także w tyskim 
teatrze odwołano zaplanowane 
spektakle, zamiast Festiwalu Sło-
wa LOGOS odbył się w przestrze-
ni wirtualnej proLOGOS, a Tyski 
Festiwal Monodramu MoTyF zo-
stał przełożony na jesień i będzie 
się przeplatał z Tyskimi Spotka-
niami Teatralnymi. Jednak 18 
września na teatralnej widowni 
znów zasiądą widzowie. Oczywi-
ście z zachowaniem „reżimu”.

inauguracja dla dużych i małych
Po kilku miesiącach działalności 
teatru online, spektakle przygo-
towane na inaugurację nowe-
go sezonu – „Metodę” Jordiego 
Galcerána w wykonaniu Teatru 
Polonia i „Władcę skarpetek” Tea-
tru Lalki i Aktora w Wałbrzychu – 
publiczność zobaczy na żywo.

– „Metoda” to świetna sztuka 
katalońskiego dramaturga, opo-
wiadająca o odhumanizowanej 
rekrutacji na bardzo lukratywne 
stanowisko w korporacji – opo-
wiada Paweł Drzewiecki. – Stoso-
wane metody początkowo wyda-

ją się bohaterom uwłaczające, ale 
wartość nagrody w postaci sta-
nowiska wciąga ich w tę grę co-
raz głębiej. Przedstawienie wy-
reżyserował Piotr Łazarkiewicz, 
a w obsadzie zobaczymy Marię 
Seweryn, Wojciecha Chorąże-
go, Rafała Mohra i Karola Wrób-
lewskiego. Nie zapominamy też 
o młodych widzach. 19 września 
zapraszamy na „Władcę skarpe-
tek” Teatru Lalki i Aktora w Wał-
brzychu – spektakl barwny, z wy-
korzystaniem wielu technik.

Część repertuaru jesiennego 
stanowią propozycje przeniesio-
ne z wiosny. Na październik i listo-
pad zaplanowano działania, które 
miały odbyć się w maju, w ramach 
Festiwalu Słowa LOGOS. 3 paź-
dziernika zainauguruje je kon-
cert Piotra Machalicy z piosen-
kami Jonasza Kofty, odbędzie się 
też spotkanie z wykonawcą w ra-
mach cyklu „Aktor w dialogu”. 
Z repertuarem Jonasza Kofty wy-
stąpi w Teatrze Małym 6 listopada 
także Hanna Banaszak.

Natomiast 18 października te-
atr zaprosi na spektakl „Nasze 
żony” w reżyserii Wojciecha Pszo-
niaka i z jego udziałem. Obok 
niego na scenie pojawią się Woj-
ciech Malajkat i Jerzy Radziwiłło-
wicz, tak więc będzie to prawdzi-
wa uczta dla koneserów.

Finałem LOGOSu będzie kon-
cert „Song o ciszy” na urodzi-
ny Jonasza Kofty (28 listopada). 
– Jest to nasza własna produkcja 
z udziałem Iwony Loranc i An-
drzeja Poniedzielskiego – mówi 

Paweł Drzewiecki. – W nieco 
mniej rozbudowanej wersji za-
prezentowaliśmy już ten program 
online, jako „Miniaturę o ciszy” 
(dostępny na kanale YouTube Te-
atru Małego – SW).

tst i motyF
Od 15 do 22 listopada zaplanowa-
ne są Tyskie Spotkania Teatralne, 
które będą się przenikały z Festi-
walem Monodramu MoTyF. – For-
pocztą festiwalu będzie „Moskwa-
Pietuszki”, mistrzowski monodram 
Mariana Opani – mówi dyrektor 
Teatru Małego. – Pozostałe mo-
nodramy mistrzowskie: „Au-
diencja” Mikołaja Grabowskiego 
i „Chodź ze mną do łóżka” Soni 
Bohosiewicz zaprezentujemy już 
w listopadzie. Festiwal będzie też 
okazją do prezentacji dorobku ar-
tystycznego tyskich teatrów nieza-
leżnych, które pracują teraz nad 
nowymi premierami. Wykorzy-
stując sprawdzone podczas pan-
demii narzędzia online, będziemy 
chcieli pochwalić się tymi teatrami 
szerzej, a także zaprosić wybitnych 
jurorów. O szczegółach repertuaru 
TST oraz MoTyF-u poinformuje-
my nieco później. Ponieważ czas 
jest szczególny, bierzemy pod uwa-
gę, że poszczególne wydarzenia 
i pokazy mogą się „rozlać” na całą 
jesień, w zależności od tego jakie 
terminy będą dogodne dla teatrów 
oraz jurorów.

pozostajemy online
Wznowienie bezpośrednich spot-
kań z publicznością nie oznacza 

porzucenia strefy wirtualnej, 
w której tyski teatr zdążył się 
rozgościć. – Przyjmujemy taką 
formułę działalności, która jest 
zalecana, to znaczy hybrydo-
wą – mówi Paweł Drzewiecki. 
– Nasza działalność online nie 
wygasa. Mamy pewne zdobycze 
ostatniego okresu, to nie był czas 
stracony. I chociaż wszyscy ma-
rzymy o powrocie do normalno-
ści, to nie wyobrażam sobie, żeby 
z tych zdobyczy zrezygnować. 
Trzeba też liczyć się z tym, że sy-
tuacja epidemiczna nadal nie jest 
stabilna i działalność „tradycyjna” 
może w pewnym momencie zno-
wu wyhamować.

– Pandemia wymusiła nie-
standardowe rozwiązania i po-
szukiwanie nowych dróg – do-
daje dyrektor Teatru Małego. 
– Cała nasza załoga kreatywnie 
podeszła do swojej pracy. Ga-
leria Obok prowadziła zajęcia 
warsztatów i wernisaże online. 
W teatrze w formie online zrea-
lizowaliśmy m.in. „Iluzje” Iwana 
Wyrypajewa, za których realiza-
cję i formę otrzymaliśmy mnó-
stwo pozytywnych komentarzy. 
Warto zaznaczyć, że tylko kilka 
teatrów zrobiło coś w tym czasie 
specjalnie do internetu. W tym 
trudnym czasie udało nam się też 
w końcu zrealizować od dawna 
planowaną współpracę z Pio-
trem Fronczewskim. Przymuso-
wa „przeprowadzka” do strefy on-
line, to zdecydowanie nie był dla 
nas czas stracony.
sylwia witMan ●

reklama

teatr mały inaUGUrUje sezon
pierwsze spotkanie Z WIDZaMI – 18 WrZeŚNIa

Jedną z czterech ról w inaugurującym sezon spektaklu „Metoda” zagra Maria Seweryn.
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to ByŁa nietypowa, 
a zarazeM wyjątkowa 
wystawa. Miejska 
galeria sztuki oBok 
zorganizowaŁa 
pokaz oBrazów 
leszka żegalskiego 
– kontrowersyjnego 
artysty Malarza – Bez 
udziaŁu puBliczności. 
wszystko odByŁo 
się online. relację 
z wydarzenia wciąż 
Można oBejrzeć 
na FaceBookowyM 
proFilu galerii.

na ścianie i na ekranie
Wśród kulturalnych propozycji 
online, do czego zmuszone zosta-
ły tyskie instytucje, znalazła się 
też oferta Miejskiej Galerii Sztuki 
Obok w Tychach. Placówka ta do-
tychczas zorganizowała aż cztery 
wirtualne wystawy i już szykuje 
kolejne.

– Leszka Żegalskiego gościli-
śmy w naszej galerii początkiem 
roku – mówi Wojciech Łuka, 
kurator Miejskiej Galerii Sztu-
ki Obok w Tychach. – To arty-
sta wyjątkowy, bardzo aktualny, 
wręcz skrojony na nasze czasy. 
Jego sztuka przyciąga widzów, 
czego dowodem może być suk-
ces lutowej wystawy, którą tysza-
nie mogli jeszcze zwiedzić osobi-
ście – dodaje.

– Nie wiem jak to wytłuma-
czyć, ale gdy prace Leszka opuś-
ciły galerię, miałem przeczucie, 

że to jeszcze nie koniec, że za-
brakło kropki nad „i” – wyjaśnia 
Wojciech Łuka. – Kiedy wybu-
chła pandemia, zaczęliśmy roz-
szerzać naszą działalność w sieci. 
Wtedy pomyślałem, że to dobry 
czas, by wrócić do Żegalskiego 
i ponownie uruchomić wystawę. 
Tym razem online.

Przez cały sierpień na facebo-
okowym fanpage’u tyskiej gale-
rii publikowane były obrazy arty-
sty, jakie składały się na wystawę 
„Plandeki”. Powstał także film, 
z którego można dowiedzieć się 
dlaczego Żegalski maluje akurat 
na tak niecodziennym podłożu. 
Aby to zrozumieć, musimy prze-
nieść się w czasie do lat 80.

Wielki format z betoniarni
Wszystko szaro-bure: bloki z wiel-
kiej płyty, betonowe chodniki 
i górująca nad miastem kopalnia–
żywicielka. W kiosku dwie gazety 
na krzyż, w telewizji dwa kanały, 
a na murach i słupach ogłosze-
niowych jedynie propagandowe 
plakaty wielkości metr na metr. 
Na sztukę nie było za dużo miej-
sca, a przecież także wówczas byli 
artyści. Młodzi, szaleni, zbunto-
wani i z głową pełną pomysłów. 
Tylko jak tu się wyrazić?

– Chcieliśmy tworzyć ogrom-
ne obrazy, które poruszą i zmienią 
świat, ale problem był z płótnem. 
Nie wiedzieliśmy skąd je wziąć, 
ani też, gdzie je zaprezentować – 
wspomina Leszek Żegalski malarz 
i autor wystawy – Wielkoformato-

we malarstwo prawie nie istnia-
ło. Aż pewnego dnia, przechodząc 
z kolegami w pobliżu betoniarni, 
zauważyliśmy te wielkie plandeki. 
Był to jedyny dostępny materiał 
o odpowiednim rozmiarze, więc 
przekupiliśmy stróża, a potem ma-
lowaliśmy. Tak to się zaczęło.

Bo mogę!
Żegalski zachowuję się tak, jakby 
wszystko było mu wolno i to za-
równo na płótnie, jak i w życiu. 
Przykładowo, gdy jeszcze jako stu-
dent, wyjechał do Paryża i zwie-
dzał Luwr, to na ścianie jednej 
z toalet ukradkiem porozwieszał 
swoje pejzaże. Potem mógł się 
chwalić, że jego obrazy ekspono-
wano w najznamienitszym muze-
um świata. Podobnie było w Ko-
lonii, gdy „powiesił się” obok prac 
Georges’a Braque’a. Heca trwała 
kilka dni – tyle czasu potrzebowa-
li muzealnicy, by zorientować się, 
że mają na stanie nadprogramo-
wy obraz. Malarz podpisał się też 
pod manifestem, w którym kra-
kowską Akademię Sztuk Pięknych 
określono jako „trupa sztuki”. Czy 
po latach Żegalski spokorniał? 
W sztuce na pewno nie.

– Leszek Żegalski pamięta 
o przeszłości, ale nie przeszka-
dza mu to kpić z naszego dzisiaj. 
Jego malarstwo wzbudza skrajne 
emocje: jednych oburza, innych 
zachwyca. I bardzo dobrze. Tak 
ma być. Najważniejsze, by nie po-
zostać obojętnym – kwituje Woj-
ciech Łuka.

Choć formalnie wystawa 
„Plandeki” dobiegła końca, 
to obrazy artysty można oglą-

dać cały czas. Wystarczy wejść 
na facebookowy profil Galerii 
Obok, gdzie dostępne są zdjęcia 

oraz materiał video z tego wy-
darzenia.
agnieszka kijas ●

„plandeki” W sieCi
internetowa wystawa W MIeJSKIeJ GaLerII SZTuKI oBoK

Ważka z obrazu Mehoffera i disneyowska syrenka Ariel, to cytaty, jakie Żegalski wprowadza do swoich obrazów.
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tt: 12 września zespół universe 
zagra koncert w teatrze małym 
w tychach. czy to pierwszy występ 
przed publicznością po przerwie 
związanej z pandemią?
henryk czich: – Wcześniej 
gramy jeszcze w Chorzowskim 
Centrum Kultury. Ale rzeczywi-
ście, dopiero teraz zaczynamy się 
pokazywać na scenie. Koncert 
w Tychach został przełożony 
z połowy kwietnia na wrzesień. 
Na te pierwsze koncerty bilety 
są sprzedawane z zachowaniem 
dystansu, to znaczy sala może być 
zapełniona tylko w połowie. Nie 
daje nam to wielkich gwarancji 
finansowych, ale nie chcemy już 
tych koncertów przesuwać ani 
odwoływać. Chcemy je zagrać 
dla tych najbardziej zagorzałych 
fanów, którzy czekają na nie 
i dopytują czy na pewno się 
odbędą. My także bardzo chcemy 
już wyjść na scenę i zagrać. Mam 
nadzieję, że sytuacja niedługo się 
zmieni, że będziemy mogli grać 
więcej koncertów i przy pełnych 
salach.

nawet jeśli ograniczenia dotyczące 
organizacji imprez zostałyby 
zniesione, to czy publiczność nie 
będzie obawiała się przychodzić 
na koncerty i przebywać w takich 
skupiskach?
– Patrząc na inne miejsca, gdzie 
przebywa duża liczba osób 
widzę, że ludzie przyzwyczaili się 
już do tej sytuacji. Obowiązują 
oczywiście maseczki, dezynfek-

cja rąk i zachowanie dystansu, 
ale skoro można zachowywać te 
środki ostrożności w sklepach 
i galeriach handlowych, 
to dlaczego nie na koncertach? 
Myślę, że ludzie są już spragnieni 
kontaktu twarzą w twarz, tak jak 
nam brakuje już tych spotkań 
z publicznością.

co zagracie 12 września 
w tychach?
– Mimo ograniczonej liczby 
miejsc, zagramy pełny koncert. 
Na pewno będzie składał się 
co najmniej w 70 proc. z tych 
najbardziej znanych utworów, 
których nie możemy nie 
zagrać – „Wołanie przez ciszę”, 
„Tacy byliśmy”, „Mr Lennon”. 
Ja zawsze staram się przemycić 
jeszcze kilka ballad, które może 
nie sprawdzają się w plenerach, 
ale jeśli jest sala i odpowiedni 

klimat, to brzmią doskonale. 
Na pewno włożymy w ten 
koncert całe serce.

pomijając już pandemię 
– co zespół universe 
ma w najbliższych planach?
– Zbliża się 40-lecie zespołu 
i zastanawiam się nad nagraniem 
dwupłytowego albumu. Jednak 
część zawierałaby starsze utwory 
w nowych aranżacjach – niektóre 
z nich były nagrywane 20-30 lat 
temu, kiedy możliwości studyjne 
były zupełnie inne. Na drugiej 
płycie znalazłyby się nowsze 
utwory. Wtedy zadowolimy 
zarówno fanów, którzy czekają 
na coś nowego, jak i tych, którzy 
chcą posłuchać tych najbardziej 
znanych utworów, Myślę, że taki 
mix na 40-lecie zespołu będzie 
strzałem w dziesiątkę.

rozMawiaŁa:
sylwia witMan ●

minęło jUż praWie 40 lat... 
rozMowa z henrykieM czicheM, LIDereM ZeSPołu uNIVerSe.

BileTy dla czyTelników

Koncert zespołu universe od-
będzie się 12 września o godz. 
19 w Teatrze Małym. Dla na-
szych Czytelników mamy 
4 podwójne zaproszenia. 
otrzymają je osoby, które 
we wtorek 1 września o godz. 
14. zadzwonią na numer 32 
325 72 38 i prawidłowo odpo-
wiedzą na pytanie: Jaki tytuł 
nosił pierwszy album zespołu 
universe?

Henryk Czich.

W sumie podczas tegorocznej 
edycji szantowego festiwalu wy-
stąpiło 5 zespołów, odbyły się 
dwa seanse filmowe i warsztaty 
plastyczne dla dzieci. Pomimo 
mniejszego rozmachu niż w la-
tach ubiegłych organizacja jak za-
wsze stała na wysokim poziomie, 
za co odpowiadało Miejskie Cen-
trum Kultury oraz Perły i Łotry.

Pierwszego dnia wszyscy mi-
łośnicy morskich pieśni zapełni-
li publiczność w ogrodach MCK, 
gdzie wystąpił zespół Trzecia 
Miłość, prezentując klasyczne 
szanty inspirowane muzyką ir-
landzką i bluegrassowymi har-
moniami przy akompaniamen-
cie akordeonu, skrzypiec, gitary 
i basu. Po koncercie odbyły się 
pokazy filmowe. Pierwszą pro-
dukcją był „II koncert na wio-
lonczelę i orkiestrę” inspirowa-
ny prawdziwymi wydarzeniami 
i oparty na reportażu Małgorza-
ty Smolak o Andrzeju Grzeli, by-
łym liderze Ryczących Dwudzie-
stek. Scenariusz został napisany 
do koncertu wiolonczelowego 
Pawła Mykietyna. Następnie za-
prezentowano historię o Tracy 
Edwards „Maiden”. Brytyjka zo-
stała legendą w świecie żegla-
rzy, gdy w 1989 r. postanowiła 
zebrać grupę dziewczyn i stwo-
rzyć pierwszą w historii kobiecą 
załogę startującą w niebezpiecz-
nych, ale też wyjątkowo prestiżo-
wych regatach Whitbread Round 
the World Race.

Wstęp na imprezę był darmo-
wy. Wejściówki można było zdo-
być w licznych konkursach, m.in. 

w konkursie fotograficznym 
„Szanty na lądzie”.

Drugi dzień odbył się w Teatrze 
Małym, zaś transmisja z koncer-
tu, którego patronem było Polskie 
Radio Katowice, dostępna jest 
na kanale YouTube Miejskiego 
Centrum Kultury. Tradycją się 
stało, że festiwal prowadzą Woj-
ciech Harmansa wraz z Michałem 
Gramatyką i również tradycyjnie 
rozpoczęli imprezę od akcji cha-
rytatywnej dla wspomnianego już 
Andrzeja Grzeli. Co festiwal zbie-
rane są datki na pomoc w walce 
z chorobą.

Muzyczne atrakcje rozpoczę-
ły się wraz z wejściem na scenę 
sekstetu wokalnego Banana Boat, 
który zaprezentował autorskie 
i nowoczesne podejście do zada-
nego tematu. Niezwykłe poczu-
cie humoru połączyli z ciekawy-
mi wokalizami, zahaczając nawet 
o współczesny beat box. Zupeł-

nie inną postawę zaprezentował 
Marek Szurawski, którego moż-
na nazwać współtwórcą polskie-
go ruchu szant. Na scenie nie-
odłącznie z koncertiną również 
raczył publiczność anegdotami, 
ale opowieści miał jakby bar-
dziej stonowane, co nie znaczy, 
że mniej zabawne. Jednym sło-
wem klasa sama w sobie. O Per-
łach i Łotrach, gospodarzach fe-
stiwalu, na naszych łamach przez 
te 36 edycji napisaliśmy już w za-
sadzie wszystko. Nie będziemy się 
zatem powtarzać, ale wspomnimy, 
że u nas w mieście mają na tyle 
oddaną publiczność, że niezwy-
kle trudno im zejść ze sceny. Tym 
razem nie było inaczej. Koncert 
zamknęły „Ryczące dwudziestki” 
łącząc wykonania czysto wokalne 
z tradycyjnym dla szant rozdzia-
łem na poszczególne barwy gło-
su z szarpanymi dźwiękami gitar. 
kaMil peszat ●

36. edycja portu pieśni pracy z powodu epidemii była jedną ze skromniejszych od lat. 

szanty w teatrze

Wstęp na festiwal był darmowy, ale liczba miejsc była ograniczona.
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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:
ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZAFY.NIE-
TYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. PRZE-
RÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIASÓW 
NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA NO-
ŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  
691577335 TANIO I SOLIDNIE     

Elektryk. Tel. 504 877 825
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.
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 MAKO-
WANIE GŁADZIE REMONTY 668 651 
688

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

Firma Budowlana wykonuje malo-
wanie domów, dachów, krycie papą, 
blachą, inne tel. 792 579 223
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

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

Wykończenia wnętrz, malowanie, gładzie 
tel. 690 196 333

Finanse:

praca:
Szukam do pomocy w ogrodzie 662 490 
955

Poszukiwany pracownik gospodarczy/gra-
barz, 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

Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095 

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
Szukam pokoju. Tel. 784 201 403

SPRZEDAM
Sprzedam M-4 53 m kw. w Chorzowie ul. 
Dąbrowskiego, do zamieszkania, z meb-
lami. Tel. 604 93 90 74.
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
Sprzedam mieszkanie 47,6 m² os. D, 1 
piętro,2 pokoje kuchnia, łazienka z WC, 
balkon.240 tyś 
Pilnie Sprzedam dom przy lesie 
190m2/1200m2 cena 440 tyś Tylko dwa 
domy obok, cisza las przyroda 504 948 
293 Orzesze Jaśkowice
Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091 
Mieszkanie Tychy, os. F. M-3, dwa pokoje 
z balkonem -  35,45 m2, IV piętro, niska 
zabudowa. Cena – 173 000 zł.  Tylko w  BN 
VOTUM: 501 503 735.
Tychy os. Łucja – piękne mieszkanie, po 
remoncie, duży taras – 14 m2, z wido-
kiem na Park Jaworek. M-4, 56 m2, ko-
mórka lokatorska, duża piwnica, I piętro. 
Cena 375 000 zł.  Tylko w  BN VOTUM: 501 
503 735.
Tychy os. O – tarasowce. M-4, 67 m2, I 
piętro, trzy duże pokoje, łazienka i ubi-
kacja osobno, duży balkon – 9 m2. Cena 
– 334 500 zł. - do negocjacji. Tylko w  BN 
VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ
Wynajmę mieszkanie 74 m/2, częś-
ciowo umeblowane. Parter domu 
dwurodzinnego. 3 pokoje, 2 łazienki, 
korytarzyk. Możliwość korzystania 
z ogródka i miejsca parkingowego. 
Żwaków. Bliższe informacje tel. 510 
764 340.

Wynajmę w Bieruniu Starym kawalerkę 
umeblowaną 19m2 I p. balkon. Najemca 
o stałych dochodach bez nałogów 663 
987 492
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.
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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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oGłoszenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.droBne.tychy.pl

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 wyposa-
żone gotowa inwestycja pod wynajem, 
niski czynsz tel. 504-476-805 www.ihn.
com.pl
Tychy os D 2 pok 39,60 m2 cena 170.000 zł 
tel. 504- 476-805 www.ihn.com.pl
Tychy os H 1 pok 32,20 m2 3 piętro ni-
ski blok 175.000 zł 696-493-977 www.
ihn.com.pl
Tychy, os F, 35m2, idealne pod inwesty-
cje 149.000zł, 733-476-805, www.ihn.
com.pl
Tychy os U 4 pokoje, pow. 77 m2 duży ta-
ras, 3 piętro, cena 355.000 zł 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
Mikołów centrum 3 pok z miejscem par-
kingowym i komórką lokatorską 249.000 
zł tel. 504- 476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Żwaków, 2 pokoje, 
38m2, 3 piętro z windą, nowoczesne 
wnętrze, cena 1600zł+media 733-476-
805, 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 Tychy os E 2 pokoje 37 m2 
3 piętro cena 1390 zł+media+kaucja 
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 mieszkania, tel. 886309-197, www.
ihn.com.pl
Dom wolnostojący Międzyrzecze tyko 10 
min od Tychów dom w stanie deweloper-
skim o pow. 190 m2 tel. 696-493-977
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Bieruń Działka budowlana z projektem, 
doprowadzone media pow 742 m2 tel. 
886-309-197 www.ihn.com.pl
Tania działka budowlana Tychy Wygorze-
le, pow. 808 m2, od 149.000 zł+ udział 
w drodze 10.000 zł wszystkie media 
przy działce tel. 504476-805 www.ihn.
com.pl
Działka Świerczyniec pow 864 m2 cena 
163.000 zł tel.696-493-977 kinga@ihn.
com.pl
Działki w Mysłowicach różne powierzch-
nie atrakcyjne ceny tel. 886-309-197 
www.ihn.com.pl
Tychy lokal do wynajęcia pow 25 m2 duża 
witryna główna ulica cena 1300 zł 733-
476-805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter,duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal przy al. Bielskiej czynsz 
1300 zł+ media 733-476-805 www.ihn.
com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapy-
taj 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. 
Batorego, 2 pokoje, umeblowane, czynsz 
1450 zł/mc, 519 595 671, www.ASTON.
com.pl

Do wynajęcia mieszkanie Tychy-Suble, ul. 
Rodzeństwa Krzyżowskich 62 m2 prze-
stronne 2 pokoje, umeblowane, wypo-
sażone, czynsz 2000 zł/mc, 728 713 101, 
www.ASTON.com.pl

Do wynajęcia apartament z ogródkiem 
w nowym budownictwie Tychy ul. Żor-
ska 81, wysoki standard, umeblowane i 
wyposażone czynsz 2200 zł/mc 728 713 
101, www.ASTON.com.pl
Dom dla pracowników, 3500 zł/mc, różne 
lokalizacje, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 500.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Działka 803 m2 Wyry ul. Leszczynowa z 
projektem domu parterowego, wszystkie 
media, cena tylko 129.000 zł tel. 728-713-
101 www.ASTON.com.pl
Działka 852 m2 w Tychach Czułowie, ul. 
Morelowa, prąd, gaz, woda, kanalizacja, 
cena 285.000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-671
Działki Lędziny Goławiec, ul. Folwarczna, 
900 m2, 60.000 zł, 519 595 671 www.
ASTON.com.pl
Lędziny Goławiec, super miejsce, różne 
metraże działek od 900 m2 do 15.000 m2. 
Ceny od 55 zł/m2, 731-713-100 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Jaroszowice, śliczna działka w dru-
giej linii zabudowy 840 m2, 220 zł/m2, 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Piękna działka w górach, Węgierska Górka 
Żabnica 99.000 zł, 1500 m2, 519 595 671 
www.ASTON.com.pl
Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy-Cielmice ul. Nadrzeczna, działka 
o powierzchni 2477 m2 cena 499.000zl 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, ul. Willowa, działka budowlana 
1000 m2, atrakcyjna cena 169.000 zł 
www.aston.com.pl 602-627-610
Działka Góra gm. Miedźna 3000 m2, wy-
dane pozwolenie na budowę dwóch do-
mów jednorodzinnych, nowa cena tylko 
110.000 zł, 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Centrum Pszczyny dom i biznes w jednym 
działka 891 m2, 1.399.000 zł- do negocja-
cji 519 595 671 www.ASTON.com.pl
Dom w Tychach przy Mikołowskiej, idealny 
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:

Boguś szuka Domu! To bardzo ładny, 
spokojny, radosny piesek. Gdy trafił 
do schroniska, wy-
dawał się starusz-
kiem. Dzięki kontak-
tom z kochającymi 
zwierzęta ludźmi, 
rozkwita. Przyjaciel 
na dobre i na złe.

Kontakt: Kasia 888 81 26 81

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

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

w inaugurującyM 
sezon ligowy 2020/2021 
Meczu, piŁkarze 
gks-u tychy zreMisowali 
BezBraMkowo 
ze stoMileM olsztyn. 
tyszanie Byli w tyM 
spotkaniu drużyną 
lepszą, jednak 
nie przeŁożyŁo się 
to na eFekt BraMkowy. 
zespóŁ artura derBina 
nie potraFiŁ znaleźć 
sposoBu na skutecznie 
grającą deFensywę 
stoMilu i pokonać 
doBrze Broniącego 
kudrajavcevsa 
– zawodnika nuMer 
jeden w ekipie gości.

Gospodarze wybiegli na roz-
grzewkę w koszulkach z napi-
sem „Staniu jesteśmy z tobą!”, 
pozdrawiając kontuzjowanego 
Michała Staniuchę. A – dodaj-

my – rehabilitację przechodzi 
także Maciej Mańka. Od po-
czątku spotkania ze Stomilem 
tyszanie byli zespołem bardziej 
aktywnym, a jako pierwszy re-
fleks Kudrajavcevsa sprawdził 
Nowak. Otrzymał podanie z le-
wej strony, jednak jego strzał był 
zbyt słaby. Piłkarze GKS-u cały 
czas szukali szansy, natomiast 
rywale kontrowali, choć rów-
nie nieskutecznie, jak Hinokio 
i Kovalonoks. Jedną z najgroź-
niejszych akcji gospodarzy w tej 
części gry odnotowaliśmy w 28 
min., kiedy Nedić strzelał z dy-
stansu. Ostatecznie wywalczył 
tylko rzut rożny... W 34 gospo-
darze zdobyli gola, ale sędzia go 
nie uznał, bo wcześniej dopa-
trzył się faulu jednego z piłka-
rzy GKS-u. Sytuacje mieli jesz-
cze Nowak i Biel.

Po przerwie tyszanie pod-
kręcili tempo. Bardziej wi-
doczny był teraz Grzeszczyk 
– najskuteczniejszy zawodnik 
GKS-u poprzedniego sezonu. 
W 48 min. Nedić stanął przed 
szansą, ale rywale wybili pił-
kę na rzut rożny. Minutę póź-
niej mieliśmy kolejny rzut rożny 
dla GKS-u, po zagraniu Grzesz-
czyka. W 53. min. prowadzenie 
mogli objąć goście – stojący tuż 
przed bramką Kovalonoks ude-
rzał głową, ale piłka przeleciała 
obok słupka. Oglądaliśmy ak-
cje Nowaka i Biela, które tak-
że nie przyniosły celnego ude-
rzenia, a wrzutki Grzeszczyka 

w pole karne najczęściej padały 
łupem rywali. Ładnie z dystan-
su uderzał Biegański – po jego 
strzale Kudrajavcevs wybił piłkę 
nad poprzeczkę. Chwilę później 
bramkarz gości popisał się uda-
ną interwencją po rzucie wol-
nym i po raz kolejny dał popis 
swoich umiejętności przy ude-
rzeniu Stebleckiego.

Goście domagali się rzutu 
karnego w 84 min. po tym, jak 
w polu karnym upadł Bucholc. 
Sędzia jednak kazał grać dalej. 
Obie strony do końca próbowa-
ły zmienić losy meczu, jednak 
obaj bramkarze zachowali czy-
ste konto.

Często o wyniku meczu decy-
duje jedno podanie, jeden celny 
strzał. W tym spotkaniu tyszanom 
zabrakło precyzji na polu karnym 
rywali, natomiast piłkarzom Sto-
milu oddania choćby jednego (!) 
celnego strzału na bramkę gospo-
darzy. Komentując mecz, trener 
Artur Derbin chwalił jednak ry-
wali za dobrze zorganizowaną grę 
defensywną.

– Dlatego ciężko nam było 
konstruować ataki, sytuacje się 
pojawiły, natomiast brakowało 
kropki nad „i”. Kilka razy rywal 
nas „postraszył” i pogubiliśmy 
się. Mimo wszystko jednak ten 
punkt wywalczyliśmy i traktuje-
my go jako zachętę. To wpraw-
dzie jeden punkt, ale można też 
powiedzieć aż jeden punkt, bio-
rąc pod uwagę sytuacje, jakie 
stworzył przeciwnik. Pozytyw-

ne jest również to, że nie straci-
liśmy gola...
gks Tychy – sTomil ol-
szTyn 0:0. widzów: 2.532.
gks Tychy: Jałocha – Połap, 
Nedić, Szymura, Wołkowicz – 
Biel, Paprzycki, J. Biegański (71’ 
J. Piątek), Grzeszczyk, Steblecki 
(85’ K. Piątek) – Nowak (71’ Ka-
sprzyk).

W pozostałych meczach: Ra-
domiak – Widzew 4:1, GKS Ja-
strzębie – Arka Gdynia 0:4, Pusz-
cza Niepołomice – Resovia 0:3, 
Górnik Łęczna – GKS Bełcha-
tów 3:0, Miedź Legnica – San-
decja Nowy Sącz 3:1, Bruk -Bet 
Nieciecza – Zagłębie Sosnowiec 
1:0, Odra Opole – ŁKS Łódź 0:4, 
Chrobry Głogów – Korona Kiel-
ce 1:1. leszek soBieraj ●

i liga
1. łKS łódź 1 3 4-0
    arka Gdynia 1 3 4-0 
3. radomiak radom 1 3 4-1
4. resovia 1 3 3-0
5. łęczna 1 3 3-0
6. Miedź 1 3 3-1
7. Termalica 1 3 1-0
8. Chrobry 1 1 1-1 
    Korona 1 1 1-1 
10. gks Tychy 1 1 0-0 
    Stomil 1 1  0-0
12. Zagłębie 1 0 0-1
13. Sandecja 1 0 1-3
14. Widzew 1 0 1-4
15. Puszcza 1 0 0-3
16. Jastrzębie 1 0 0-4
    odra 1 0 0-4
18. Bełchatów 1 -2 0-3

w lipcu rozpoczęŁa się 
realizacja top talent – 
autorskiego prograMu 
kluBu piŁkarskiego 
gks tychy, powstaŁego 
we wspóŁpracy 
z MiasteM tychy.

W największym skrócie: program 
polega na wyłuskaniu ze wszyst-
kich grup młodzieżowych, trenu-
jących pod szyldem GKS, najbar-
dziej utalentowanych i najlepiej 
rokujących młodych piłkarzy 
i zaoferowaniu im możliwości do-
datkowych zajęć treningowych, 
doskonalących ich umiejętności, 
właściwe dla zajmowanej na boi-
sku pozycji.

– To nasz tyski, autorski projekt, 
przy którym pracowaliśmy wraz 
z Grzegorzem Kołodziejczykiem 
i Tomaszem Wolakiem – mówi je-
den z jego twórców, Rafał Oprzon-
dek z KP GKS. – Chodzi nam 
o to, żeby jak najlepiej przygoto-
wać do profesjonalnego uprawia-
nia piłki nożnej tę młodzież, która 
odznacza się ponadprzeciętnymi 
umiejętnościami. Chcemy dać im 
możliwość dodatkowych trenin-
gów, podczas których szkoleniow-
cy będą eliminować ewentualne 
braki i doskonalić to, co w każdym 
piłkarzu najlepsze. Stąd treningi 
będą w bardzo małych grupach, 
a nawet indywidualne z poszcze-
gólnymi zawodnikami.

Gdy w minionym tygo-
dniu pojawiliśmy się na Stadio-
nie Miejskim, natknęliśmy się 
na wyposażonych w komputery 
i specjalistyczny sprzęt ludzi prze-
prowadzających badania młodych 
piłkarzy z grupy Top Talent.

– Po wielu obserwacjach i roz-
mowach z trenerami grup mło-
dzieżowych wybraliśmy grupę 

29 piłkarzy, z których najstar-
szy ma 19, a najmłodszy 13 lat. 
W tej chwili przechodzą oni ba-
dania Analizy Potencjału Spor-
towego, które odpowiedzą nam 
na wiele pytań – mówi koordyna-
tor projektu, trener Tomasz Wo-
lak. – Dowiemy się gdzie tkwią 
braki i na co w indywidualnym 
szkoleniu zwrócić większą uwa-
gę. Nasi podopieczni objęci będą 
także kompleksową opieką psy-
chologa sportu, trenera mental-
nego, nie zabraknie zajęć ze spe-
cjalistycznego, piłkarskiego języka 
angielskiego.

Ale najważniejsze są dodatko-
we trzy treningi w każdym tygo-
dniu. – Niektóre z nich poprowa-
dzą asystenci trenera I drużyny 
GKS Tomasz Horwat i Kacper 
Jędrychowski, a nie wyklucza-
my, że także trener Artur Der-
bin zechce poprowadzić zajęcia 
z grupą Top Talent – mówi Ra-
fał Oprzondek. – Z biegiem cza-
su przewidujemy też zapraszanie 
na treningi uznanych szkole-
niowców czy wybitnych piłkarzy 
z okolicy – dodaje. – Tegoroczny 
program planujemy zakończyć 
wyjazdem na obóz treningowy 
w końcu roku.

Program finansowany jest 
z budżetu miasta poprzez Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
– Na razie mamy zapewnione 
środki do końca roku 2020, ale 
już we wrześniu będziemy pisać 
projekt i wniosek o dofinansowa-
nie w roku przyszłym – informuje 
Grzegorz Kołodziejczyk.
wojciech wieczorek ●

BezBramkoWa premiera
gks – stoMil: PuNKT ZDoByTy, CZy… DWa STraCoNe?

Kilka razy piłkarze GKS-u byli bliscy zdobycia gola. I tym razem skuteczniejszy od Damiana Nowaka (27) 
i Oskara Paprzyckiego (4) okazał się bramkarz Stomilu Vjačeslavs Kudrjavcevs.
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Trener derBin w Tgs

W środę, o godz. 19, w Tyskiej 
Galerii Sportu odbędzie się 
spotkanie z nowym trenerem 
GKS-u Tychy arturem Derbinem. 
Będzie okazja, by porozmawiać 
o sobotnim meczu ze Stomilem 
oraz dowiedzieć się więcej 
o zespole, jego mocnych 
i słabych stronach, transferach, 
a także poznać wizję futbolu 
tyskiego szkoleniowca.

talenty 
na topie
gks tychy wyŁuskuje najzdolniejszych PIłKarZy, 
By DoSKoNaLIć ICH uMIeJęTNoŚCI.
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W 6. kolejce IV ligi rezerwa GKS 
Tychy zremisowała z Unią Turza 
2:2. Wyrównanie dla GKS padło 
w doliczonym czasie gry.

Prowadzenie uzyskali tysza-
nie w 38 min. – gola zdobył Da-
wid Kasprzyk. Unia wyrównała 
w czasie doliczonym do pierw-
szej połowy. Po przerwie prowa-
dzenie uzyskali rywale w 79. min, 
natomiast GKS wyrównał także 
w doliczonym czasie – po strza-
le Kacpra Piątka piłka odbiła się 
od słupka, a celną dobitką popi-
sał się jego brat Jakub.
gks ii Tychy – unia Turza 
śląska 2:2 (1:1). Bramki: 38’ 
Kasprzyk i 90’ J. Piątek.
gks ii Tychy: Odyjewski – J. Pią-
tek, Kopczyk, Bielusiak, Rutkow-
ski – K. Piątek, Bojarski (62’ Krę-
żelok), Stefańczyk, Norkowski (70’ 
Misztal) – Bojarski, Paluch (81, 
Dzięgielewski), Kasprzyk. 

MRKS Czechowic– Drzewiarz 
2:3, Rozwój – Podbeskidzie II 2:2,  
ełk – Spójnia 1:1, Odra – Jedność 
2:0, Czaniec –  Centrum 2:1, Kuź-
nia – Unia 0:2, Iskra – Orzeł 1:4. 

1. Książenice 5 15 13-3 
2. odra 6 15 18-5
3. Podbeskidzie II 6 11 12-6
4. Bełk 6 11 11-6
5. Jasienica 6 10 10-11
6. Czechowice 5 10 9-5
7. rozwój 6 8 15-9
8. Czaniec 5 8 12-12
9. Kuźnia 5 7 9-10
10. orzeł 5 7 10-7
11. Spójnia 6 6 5-5
12. unia 6 6 10-16
13. radziechowy 5 4 6-12
14. gks ii Tychy 6 4 9-11
15. Iskra 5 3 4-13
16. Centrum 5 3 6-16
17. Jedność 6 3 3-15
ls ●

Nieco później niż inne drużyny 
piłkarki Polonii Tychy rozpoczną 
ligowy sezon. Rozgrywki startują 
5 września, ale mecz z Tygryska-
mi Świętochłowice został przeło-
żony na koniec rundy i tyszanki 
rozpoczną od spotkania z Wartą 
Zawiercie 13.09, o godz. 15.

Na skutek reorganizacji lig pił-
karskich Polonia trafiła do IV ligi. 
Najpierw miała grać w grupie po-
łudniowej, ale po wycofaniu się 
GKS II Katowice, trafiła do gru-
py północnej, gdzie jej rywalka-
mi będą: Mikołów UKKS Katowi-
ce (po połączeniu KKP Mikołów 
i UKKS Katowice), Rozbark By-
tom, Warta Zawiercie, Niepokor-
ni Orzesze, MKS Myszków, MTS 
Knurów i Tygryski Świętochło-
wice. Cztery najlepsze zespoły z 

każdej grupy zagrają w drugiej 
rundzie o awans, a pozostałe po-
walczą o utrzymanie.

W tym roku Kobiecy Klub 
Sportowy Polonia Tychy obcho-
dzi 10. rocznicę reaktywacji. Z 
tej okazji razem z Tyską Galerią 
Sportu organizuje 3.09, o godz. 
17 spotkanie „Piękniejsza strona 
futbolu. Dekada KKS Polonia Ty-
chy”, w którym wezmą udział pił-
karki Polonii, trenerzy, działacze. 
Na spotkanie w TGS (ul. Edukacji 
7) można się zgłaszać telefonicz-
nie (515 717 430) lub mailowo: 
k.hajduk@tgs.tychy.pl.

A 5.09 w ośrodku piłkarskim 
im. Alfreda Potrawy rozegrana 
zostanie 8. edycja turnieju Polo-
nia Tychy Cup im. Karola Grze-
sika. ls ●

punkt rezerwy w meczu

BraCia dali remis
10 lat polonii Tychy

JuBileusz,  
turnieJ i liga

Piłkarze Ogrodnika solidnie za-
punktowali i wskoczyli na podium. 
Tymczasem dramatyczny mecz ro-
zegrała jedenastka OKS Zet Tychy. 
Drużyna Tomasza Rączkowskiego 
prowadziła 2:0, ale szanse na kom-
plet punktów straciła w ostatnich 
minutach i w doliczonym czasie, 
przegrywając ostatecznie 2:3.
liga okręgowa. Na taki właśnie 
mecz czekali kibice Ogrodnika. 
Choć rywal był wymagający, 
podopieczni trenera Grzegorza 
Chrząścika wysoko zawiesili 
poprzeczkę.

– Mimo, że do przerwy nie po-
trafiliśmy strzelić gola, jak to bywało 
w poprzednich meczach, to jednak 
w drugiej się to udało. Konsekwen-
tna gra przyniosła efekty. Mam na-
dzieje, że kłopoty kadrowe się skoń-
czyły i teraz drużyna będzie grała 
w podobnym stylu, jak w tym me-
czu – powiedział po meczu trener 
Chrząścik, którzy zresztą sam także 
przyczynił się do wygranej, zdoby-
wając prowadzenie.
lks BesTwina – ogrod-
nik cielmice 0:2 (0:0) Bramki: 
Chrząścik, Klimas.
ogrodnik: Gąsior – Granek, 
Pawłowicz, Szojda – Gurbisz (82’ 
Zając), Koczy Stawicki, Gajewski, 
(88’ Orliński), S. Białas – Klimas 
(75’ Żytka), Chrząścik.
1. Lędziny 6 18 36-4
2. Bojszowy 6 14 15-7
3. ogrodnik 6 10 8-7
4. Bestwina 6 10 13-9
5. Pasjonat 5 10 13-5
6. Piast 6 8 8-13
7. Bestwinka 6 6 10-13
8. Pionier 4 3 4-12
9. Sokół 5 1 8-23
10. Przełom 6 0 3-25

W zupełnie innym nastro-
ju był po spotkaniu z Czarny-
mi Jaworze trener OKS Zet To-
masz Rączkowski. Mecz ułożył 
się znakomicie, bo już w 4 min. 
Ptak zdobył prowadzenie, a w 8 
min. podwyższył Kuliński, wy-
korzystując dobrą wrzutkę z le-
wego skrzydła.

– Wszystko co złe, zaczęło się 
w 17 minucie – skomentował 
spotkanie tyski szkoleniowiec. 
– Najpierw lecącą do bram-
ki piłkę odruchowo zatrzymał 
ręką Abram, za co został uka-
rany czerwoną kartką, a prze-
ciwnik wykorzystał podyktowa-
ny za to przewinienie rzut karny. 
Minutę później kontuzji doznał 

Kuliński i musiał opuścić boisko. 
W 10-osobowym składzie dru-
żyna grała jednak bardzo mą-
drze i uważnie, więc rywale mie-
li niewiele okazji bramkowych. 
Rozstrzygnięcie padło w samej 
końcówce, kiedy to Czarni wyko-
rzystali złe ustawienie i zmęczenie 
naszych zawodników. Gole padły 
w 84 min. i po dwóch minutach 
doliczonego czasu gry.
oks zeT Tychy – czarni ja-
worze 2:3 (2:1). Bramki: Ptak, 
Kuliński.
oks zeT: Kowalczyk – Abram, 
Ryszka, Krupiński, M. Bernat – Pa-
tola, Kuliński (18’ Wilczek), Mi-
chalak – Fortuna, Pustelnik, Ptak 
(75’ Chabinka).
1. Studzienice 6 14 17-7
2. rekord II 5 13 21-9
3. Jaworze 5 9 9-9
4. łąka 4 7 10-7
5. Wisła 3 3 3-10
6. zet Tychy 5 2 8-16
7. Czechowice II 3 2 5-7
8. Stal 3 1 4-7
9. rudołtowice 4 1 6-11

klasa a. JUWe Jaroszowice 
jest jedyną niepokonaną druży-
ną. W niedzielę zespół rozgromił 
Krupińskiego Suszec 7:1, a bram-
ki zdobyli: Cibor 3, Augustyniak 
2, Gąsior 2. Przegrała natomiast 
Siódemka – 0:4 z Polonią w Mię-
dzyrzeczu.
1. jaroszowice 4 12 13-2
2. Studzionka 4 9 7-5
3. Leśnik 4 9 8-6
4. Polonia 4 9 10-5
5. Frydek 4 9 10-8
6. Brzeźce 4 7 4-3
7. Woszczyce 4 6 16-10
8. Stal 4 4 10-10
9. Gardawice 3 4 1-1
10. Krupiński 4 4 9-15
11. unia 3 3 8-8
12. Jankowice 4 2 8-10
13. Kryry 4 2 4-6
14. siódemka 3 0 3-12
15. Iskra II 3 0 4-14

klasa B. W minionej kolej-
ce pauzowała Tysovia, natomiast 
Czułowianka przywiozła kom-
plet punktów z Piasku, wygrywa-
jąc z Czarnymi 2:1. Gole zdobyli 
Kacperski i Szczęsny. Po czterech 
kolejkach na wysokim trzecim 
miejscu jest Tysovia z 7 pkt, na-
tomiast Czułowianka zajmuje 5. 
miejsce – 6 pkt. Prowadzą rezer-
wa Goczałkowic i Fortuna Wyry 
– po 12 pkt. ls ●

na dwóch tyskich 
orlikach – przy 
ul. Borowej 
i ul. wejchertów – 
rozegrano trzecią 
edycję Mistrzostw 
polski poŁudniowej 
w piŁce nożnej 
sześcioosoBowej, 
zorganizowaną 
przez stowarzyszenie 
polskiego sportu.

W zawodach wzięły udział 24 
drużyny, podzielone na 6 grup 
eliminacyjnych. Czołowe zespo-
ły z poszczególnych grup spotka-
ły się w fazie pucharowej, zaczy-
nając od 1/8 finału, a zwycięzcy 
przystąpili do rozgrywania spot-
kań ćwierćfinałowych. Oto wyni-
ki: Hiacynt Tychy – AKS Górnik 
Wesoła 1:0, WTM Hussars – Yo-
ung Boys Mikołów 0:2, Pućcie 
do Zmiany – FC Wapienica 0:0 
(2:1 po rzutach karnych) i FC 
Under Forest – La Zabawa 2:0. 
W półfinale Young Boys Mikołów 
pokonali Hiacynt Tychy 3:0, a FC 
Under Forest wygrali 2:0 z druży-
ną Pućcie Do Zmiany.

Bardzo emocjonujące i wy-
równane były decydujące mecze. 
W spotkaniu o brąz ekipa Puć-

cie Do Zmiany pokonała Hia-
cynta Tychy 1:0, a mistrzowski 
tytuł przypadł w udziale katowi-
ckiej drużynie FC Under Forest, 
która w regulaminowym czasie 
zremisowała z Young Boys Mi-
kołów 1:1, ale wygrała w rzutach 
karnych 2:1. Zwycięzcy wystąpili 

w składzie: Jakub Korek, Thomas 
Wielek, Szymon Bandura, Rado-
sław Kempa, Szymon Rak, Mate-
usz Rawicki, Aleksander Skrobol, 
Robert Sega, Damian Zawisza.

Przyznano również nagrody 
indywidualne. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju został Jakub 

Szymanowski z Young Boys Mi-
kołów. W zespole wicemistrzów 
grał również najlepszy asystujący 
w całych rozgrywkach – Mateusz 
Kruk. Jednak najwięcej nagród 
zgarnęli piłkarze mistrzów – FC 
Under Forest. Królem strzelców 
został Radosław Kempa, najlep-
szym bramkarzem Jakub Korek, 
a najlepszy zawodnikiem do lat 
21 Robert Sega. Tytuł najlepsze-
go obrońcy przypadł zawodniko-
wi tyskiego Hiacyntu – Adamowi 
Borowskiemu.

– Po raz kolejny zorganizowali-
śmy mistrzostwa i mimo trudnego 
roku, wielu dodatkowych proble-
mów, udało nam się z powodze-
niem przeprowadzić tę imprezę – 
stwierdził Remigiusz Kula, prezes 
Stowarzyszenia Polskiego Spor-
tu. – W mistrzostwach wzięło 
udział 200 zawodników i… jed-
na zawodniczka. To Katarzyna 
Dolna, bramkarka Harpii Górą. 
Rozegrano 52 mecze, strzelono 
aż 127 goli. Dodam, iż mecze tur-
niej prowadziło czterech sędziów, 
a zawody zostały objęte m.in. pa-
tronatem honorowym Minister-
stwa Sportu, Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej oraz prezydenta 
miasta Tychów. ls ●

Było blisko, ale Zetka nadal bez wygranej 

awans ogrodnika

złoto dla FC Under Forest
w tychach rozegrano Mistrzostwa polski PołuDNIoWeJ SZÓSTeK PIłKarSKICH

Katarzyna Dolna, bramkarka Harpii Górą, była jedyną zawodniczką mistrzostw. 
Niestety, jej drużyna zakończyła udział w turnieju po pierwszym etapie.

Zwycięski zespół FC Under Forest.
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Po stwierdzeniu kolejnego przy-
padku zakażenia koronawirusem 
hokeiści GKS Tychy mieli kolejną 
przerwę w treningach. Zawodnik 
przebywa na kwarantannie, ale 
czuje się dobrze, nie ma typowych 
objawów. 

Tymczasem w niedzielę więk-
szość zespołu zaliczyła pierwsze 
zajęcia po obowiązkowej kwaran-
tannie. Dotyczy to tych zawodni-
ków i członków sztabu szkolenio-
wego, którzy otrzymali negatywny 

wynik na obecność COVID- 19. 
Pozostali czekają jeszcze na wyni-
ki badań lub pobranie wymazów. 
Równocześnie jednak odwołano 
wtorkowy (1.09) sparing z Unią 
Oświęcim. Do skutku nie dojdzie 
również kolejny mecz kontrolny 
z GKS Katowice, gdyż władze ka-
towickiego klubu podjęły decyzję 
o odwołaniu wszystkich sparin-
gów do startu sezonu. Powodem 
jest sytuacja epidemiczna w kra-
ju. ls ●

sparing z unią odwołany, ale...

większoŚć 
hokeistów  
trenuJe
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w tyskiM sporcie 
wrzesień zapowiada 
się Bardzo intensywnie 
– grać Będą piŁkarze 
wszystkich lig, 
do rywalizacji 
o Mistrzostwo 
polski przystąpią 
hokeiści i unihokeiści, 
i-ligowy sezon 
rozpoczną koszykarze 
i piŁkarze halowi, 
a ii-ligowy – siatkarze. 
jednak początek 
Miesiąca upŁynie 
pod znakieM sportu 
saMochodowego.

Emocje rozpoczną Samochodowe 
Mistrzostwa Tychów, organizo-
wane tradycyjnie przez Automo-
bilklub Ziemi Tyskiej na torze te-
stowym FCA Poland. Rywalizacja 
osiągnęła już półmetek, kierow-
cy są po czterech próbach, w nie-
dzielę, 6 września czeka ich ko-
lejna. Niestety, zawody ponownie 
odbędą się bez udziału publicz-
ności, bo na torze będą mogły się 
pojawić tylko osoby towarzyszące 
załogom (4 osoby na załogę), któ-
re zostały odpowiednio wcześnie 
zgłoszone.

Tymczasem na ostatniej prostej 
znalazły się przygotowania do te-
gorocznego Rajdu Śląska – dru-
giej rundy mistrzostw Polski. Im-
prezę, która rozegrana zostanie 
11-12 września, także organizują 

działacze Automobilklubu Ziemi 
Tyskiej. Przygotowanych zosta-
ło siedem odcinków specjalnych 
o łącznej długości 100,6 km, a za-
łogi wystartują ze Stadionu Ślą-
skiego w Chorzowie.

– Planując tegoroczny Rajd Ślą-
ska chcieliśmy, by rajdówki odwie-
dziły więcej miejscowości, a kibice 
ponownie mogli zobaczyć je w ak-
cji pod Stadionem Śląskim i w cen-
trum Mikołowa, a także na mecie 
w Żorach – powiedział Grzegorz 
Wróbel, prezes AZT. – Kluczowy 
okres przygotowań przypadł jed-
nak na czas, w którym cały kraj 
ograniczył działalność chroniąc 
się przed gwałtownym przyro-
stem zachorowań na COVID-19. 
W tych okolicznościach zwery-
fikowaliśmy nasze ambitne pla-
ny i wypracowaliśmy format raj-
du możliwy do przeprowadzenia. 
Niestety, z powodu koronawiru-
sa musieliśmy zrezygnować z od-
cinków pod Stadionem Śląskim 
i w Mikołowie. Jednocześnie słowa 
uznania i podziękowania kieruje-
my do Urzędu Marszałkowskiego 
i władz samorządowych poszcze-
gólnych miejscowości. Dzięki ich 
zaangażowaniu, otwartości i chę-
ci współpracy, na Śląsk ponownie 
przyjadą najlepsze rajdowe zało-
gi w Polsce.

Rajd Śląska to największa w re-
gionie impreza motorsportowa. 
Jak informuje AZT, odbędzie się 
w sprawdzonej formule, dostoso-

wanej do obowiązujących obecnie 
wytycznych związanych z sytu-
acją epidemiologiczną w Polsce. 
Wydarzenie musi odbyć się bez 
udziału publiczności. Kibice będą 
mogli śledzić przebieg rywaliza-
cji na stronie internetowej rajdu, 
a także w mediach społecznoś-
ciowych. Zasady bezpiecznego 
przeprowadzenia imprezy kon-
sultowano m.in. z organizatora-
mi Rajdu di Roma Capitale – in-

auguracyjnej rundy mistrzostw 
Europy i jednego z pierwszych 
dużych rajdów, które odbyły się 
po przerwie wymuszonej pan-
demią. W efekcie wypracowano 
procedury, które będą obowią-
zywać załogi, zespoły i wszystkie 
osoby zaangażowane w Rajd Ślą-
ska, by możliwie zminimalizować 
ryzyko epidemiczne.

Jak wszystkim, także kierow-
com i organizatorom imprez, 

epidemia pokrzyżowała pla-
ny. Część zawodów odwołano, 
część przesunięto na inny ter-
min. Kalendarz Rajdowych Sa-
mochodowych Mistrzostw Pol-
ski został mocno okrojony. 
Z siedmiu pierwotnie przewi-
dzianych eliminacji zostały tyl-
ko cztery, w tym Rajd Śląska. 
Wezmą w nim udział uczestni-
cy trzech mistrzowskich cykli, 
a oprócz zawodników startują-

cych w RSMP, pojawią się po-
nownie załogi w klasycznych 
rajdówkach sprzed lat, zgłoszo-
ne do Motul Historycznych Raj-
dowych Samochodowych Mi-
strzostw Polski. Na trasie Rajdu 
Śląska zobaczyć będzie można 
zatem nie tylko najnowocześ-
niejsze wyczynowe konstrukcje, 
lecz także takie auta rajdowe, jak 
FSO Polonez 2000, Porsche 911 
czy legendarne Audi Quattro.

Rajd Śląska rozpocznie się 
oficjalnie w piątek, 11 wrześ-
nia na Stadionie Śląskim o godz. 
17.15. Organizatorzy musieli zre-
zygnować z widowiskowego od-
cinka specjalnego przy stadionie, 
a załogi wyruszą na trasę w sobo-
tę rano. Odcinki specjalne przy-
gotowane zostaną w Miedźnej 
(15,2 km, od godz. 8.20), Jastrzę-
biu-Zdroju (20,47 km, od 9.45), 
Warszowicach (7,03 km, od 10.45) 
oraz ponownie w Miedźnej 
(od 11.45). Następnie zawodnicy 
wrócą do Chorzowa na 30-minu-
tową przerwę na serwis i finało-
wą pętlę, czyli ponowne przejadą 
oesy Jastrzębie-Zdrój (od 15.15), 
Warszowice (od 16.15) i Miedź-
na (od 17.15).

Najlepsze załogi Rajdu Śląska 
pamiątkowe puchary odbiorą 
na Stadionie Śląskim. Ceremo-
nia zakończenia zawodów roz-
pocznie się w sobotę, 12 wrześ-
nia o 18.20. 
leszek soBieraj ●

emoCje mistrzostW polski i mistrzostW tyChóW
autoMoBilkluB zieMi tyskiej: PoCZąTeK WrZeŚNIa PoD ZNaKIeM SPorTu MoToroWeGo.

Rywalizacja kierowców w ramach Samochodowych Mistrzostw Tychów 2020 osiągnęła półmetek.

Trasa: Tychy – Mąkołowiec – Czułów 
– Wartogłowiec – Jaroszowice – Lędzi-
ny – Bieruń – Bojszowy – Świerczyniec 
– Cielmice – Tychy.
dysTans: 50 km,
średni czas Przejazdu: 3,5 go-
dziny.
sToPień Trudności: łatwa.
oPis Trasy: Startujemy z Parku Połu-
dniowego (tężnia) i kierujemy się ścież-
ką rowerową w stronę ul. Sikorskiego. 
Po skręcie w prawo jedziemy prosto 
do al. Bielskiej i dalej prosto przez skrzy-
żowanie w ul. Stoczniowców, a następnie 
do ul. Glińczańskiej i ul. Budowlanych. 
Tu skręcamy w lewo i ścieżką rowerową 
jedziemy do ul. Asnyka i dworca kolejo-
wego, gdzie skręcamy w lewo w stronę 
dworca i za moment w prawo – jedziemy 
wzdłuż torów kolejowych, by pod wia-
duktem – droga nr 44 (ul. Mikołowska) 
– przejechać na drugą stronę i ścieżką 
dojechać do ul. Objazdowej. Po skręcie 
w prawo jedziemy prosto do ul. Mąko-
łowskiej, skręcamy w lewo, a następnie 
prosto do rozwidlenia dróg. Tu skręcamy 
w prawo w ul. Wronią i jedziemy zgod-
nie ze szlakiem do rozwidlenia szlaków 
– skręt w prawo i jedziemy jak prowa-
dzi szlak, by dojechać do ul. Czułowskiej 
i potem do ul. Katowickiej.

Po wjechaniu na ul. Zwierzyniecką do-
jeżdżamy nią do ul. Dzwonkowej, a na-
stępnie do DK-1 (ul. Beskidzka) i tunelem 

przejeżdżamy na drugą stronę – w ul. Goź-
dzików (skręcając przed tunelem w prawo 
w ul. Cmentarną dojedziemy na Cmentarz 
Komunalny – Wartogłowiec) i jedziemy 
jak prowadzi droga przez skrzyżowanie 
z ul. Długą. Ulicą Spokojną dojeżdża-
my do ul. Kościelnej i skręcamy w lewo 
w ul. Jaroszowicką i jedziemy prosto szla-
kiem, prowadzącym skrajem lasu, by na-
stępnie skręcić w lewo i przez las jechać 
prosto. Następnie skręcamy w prawo 
i szlakiem docieramy do ul. Zakole (Za-
moście), potem w prawo i dalej jak ona 
prowadzi – do ul. Zawiszy Czarnego.

Szlakiem przejeżdżamy obok stawu 
„Osadnik” do ul. Reymonta (Świniowy) 
i skręcamy w prawo w ul. Kraszewskie-
go i dalej szlakiem prosto przez skrzyżo-
wanie wjeżdżamy w ul. Pokoju i dalej jak 
prowadzi szlak przez Ośrodek Rekrea-
cyjno-Wypoczynkowy „Zalew” (Lędzi-
ny). Dojeżdżamy do ul. Paderewskiego 
– po skręcie w prawo, potem w lewo wjeż-
dżamy w ul. Lędzińską i jedziemy pętlą 
Wiślanej Trasy Rowerowej, którą docie-
ramy do ul. Zabytkowej i potem na Górę 
Klimont (302 m). Tu znajduje się baro-
kowy kościół św. Klemensa (1769-1772) 
i murowana kapliczka „Pod lipami” 
z XVIII w. a przy ul. Lędzińskiej – klasz-
tor sióstr Boromeuszek z 1905 r.

Z góry Klimont kierujemy się w ul. Gał-
czyńskiego i jedziemy prosto do ul. Lę-
dzińskiej. Następnie skręt w prawo i dalej 

szlakiem do rozwidlenia – przed drogą 
nr 44 (Turyńska) jedziemy w lewo, by na-
stępnie wiaduktem wjechać w ul. Wy-
lotową, którą dojeżdżamy do rynku 
w Bieruniu (rynek i rzeźby „Utopców”). 
Z rynku kierujemy się w ul. Krakowską 
i jedziemy prosto do skrzyżowania. Skrę-
camy w prawo w ul. Chemików (drew-
niany kościół cmentarny św. Walentego 
1598-1628), jedziemy prosto, a następnie 
skręcając w prawo w ul. Kopcową, doje-
dziemy do Kopca – najstarszego zabytku 

Bierunia z 1295 r. i barokowej kapliczki 
z zabytkową figurą św. Nepomucena.

Ścieżką rowerową podróżujemy da-
lej prosto przez Osiedle Chemików koło 
ERG-u i skręcamy w prawo, następnie 
w lewo i jedziemy zgodnie ze szlakiem 
do rzeczki Gostyni. Skręcamy w prawo 
i przejeżdżamy na drugą stronę, skręca-
my w prawo, a dalej w lewo i dojeżdża-
my do ul. Pancerniaków (Bojszowy Gór-
ne). Tutaj skręt w prawo i dalej szlakiem 
prosto w ul. Cichy Kącik. Dojeżdżamy 

do ul. Barwnej, chwilę jedziemy prosto, 
potem skręcamy w prawo w ul. Skośną 
i do skrzyżowania. Skręt w ul. Trzcino-
wą, potem prosto w ul. Bieruńską przy-
jeżdżamy do Cielmic. Na skrzyżowa-
niu jedziemy prosto w ul. Strzelecką aż 
do skrętu w prawo w ul. ks. K. Szojdy 
i skręcamy w lewo w ul. Targiela. Potem 
tunelem (DK-1) przejeżdżamy na dru-
gą stronę i dojeżdżamy do ul. Sikorskie-
go, a stąd do Parku Południowego, albo 
do... domu. ls ●

KAZIMIERZ OKOŃSKI: NA SZLAKACH I ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH (6) 

wiślana Trasa rowerowa

Pętla „Wiślanki” w powiecie bieruńsko-lędzińskim rozpoczyna się przy 
ul. Lędzińskiej i przebiega przez gminę Bieruń – przecina Turyńską i prowadzi 
ul. Wylotową do ul. Chemików oraz Bojszowy – ul. Fabryczną, ul. Domową 
do ul. Pancerniaków, gdzie skręca w prawo i prowadzi głównymi ulicami Bojszów 
Nowych, a następnie do Międzyrzecza ul. żubrów i ul. Gilowicką prowadzi 
do gminy Miedźna.

nad zalew i na klimont
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panna 23.viii-22.iX
odnajdziesz zadowolenie z tego, czym zajmujesz 
się w pracy oraz jak spędzasz swój wolny czas. 
Nowe plotki przyniesie Lew.

waga 23.iX-23.X
Nie wstydź się mówić o swoich talentach, a ktoś 
je wreszcie doceni. Sukces jest bliżej niż myślisz. 
Zainwestuj w siebie.

skorpion 24.X-21.Xi
Gwiazdy zapewnią Ci możliwości rozwoju 
i realizacji własnych pasji. Znajdziesz awaryjne 
wyjście z każdej trudnej sytuacji.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Nabierzesz ochoty na aktywny wypoczynek. 
Stagnacja zacznie Cię nudzić. Spakuj się i spędź 
weekend poza miastem.

koziorożec 22.Xii-19.i
Planety sprzyjają flirtom, romantycznym 
randkom i zauroczeniom. Twój urok będzie wręcz 
niebezpieczny i zniewalający.

wodnik 20.i-18.ii
Zajmij się karierą i nie zmarnuj okazji, by podnieść 
swoje kwalifikacje. Masz szanse rozpocząć nowy 
zawodowy rozdział w swoim życiu.

ryBy 19.ii-20.iii
Ciesz się tym, że chwilowo masz mniej 
obowiązków i stresów, ładuj akumulatory i nie 
bierz niczego do siebie.

Baran 21.iii-20.iv
Księżyc przywróci Ci wiarę w swoją wartość, 
a za tym pójdą atrakcyjne propozycje. W domu 
trochę zamieszania i stresów.

Byk 21.iv-21.v
otoczą Cię inspirujący ludzie, od których bije 
magiczna aura. razem dokonacie dużo więcej! 
Wyzwanie rzuci Ci Panna.

Bliźnięta 22.v-20.vi
Gwiazdy szykują Ci huśtawkę nastrojów. 
Zachowaj czujność! Nie sil się, na oryginalność, 
lecz skup się na obowiązkach.

rak 21.vi-22.vii
Z poważnymi decyzjami uczuciowymi nie masz 
co czekać. Koniec pracy, czas na dobrą zabawę.

lew 23.vii-22.viii
W rodzinie znajdziesz oparcie, warto więc 
podtrzymywać kontakty. odkryjesz, że łączą Was 
zainteresowania lub podzielacie ten sam gust.
 wróżka adrasTeja Tel. 692 893 871
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sudoku – diagramem jest pole składające 
się z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już 
cyfry. Należy wypełnić puste miejsca tak, aby 
w każdej kolumnie, wierszu, polu znalazły się 
cyfry od 1 do 9 dokładnie tylko jeden raz.

Hasło z krzyżówki nr 666:  
Pierwszy dzwonek.

theo, jakBy nie wierząc 
wŁasnyM oczoM, jeszcze 
raz przeczytaŁ list 
od vincenta: „nie gniewaj 
się, że przyjechaŁeM tak 
nagle, zastanawiaŁeM się 
nad tyM dŁugo i Myślę, 
że w ten sposóB zyskaMy 
na czasie. Będę w luwrze 
od poŁudnia, a gdyByś 
wolaŁ to wcześniej”. 
a przecież uMawiali się 
inaczej. theo Bardzo 
wyraźnie podkreśliŁ, 
żeBy vincent nie 
przyjeżdżaŁ do paryża 
przed nastanieM lata, 
a tyMczaseM jego 
nieznośny Brat zroBiŁ 
po swojeMu – zjawiŁ się 
niespodziewanie i Bez 
uprzedzenia. postawiony 
pod ścianą MŁodszy z van 
goghów, narzuciŁ pŁaszcz 
i poszedŁ do luwru.

na trzecim piętrze kamienicy
Bracia ostatni raz mieszkali razem 
w wiosce Groot-Zundert, gdy byli 
dziećmi. Od tamtej pory minęło sporo 
czasu. Każdy z nich miał swoje nawy-
ki i przyzwyczajenia, a nade wszystko, 
każdy potrzebował własnej przestrze-
ni. Ciasne mieszkanko Thea nie było 
w stanie zapewnić im komfortu, tym 
bardziej, że Vincentowi marzyła się 
pracownia. Co prawda, we wcześniej-
szej korespondencji malarz zapewniał 
brata, że do szczęścia wystarczy mu kąt 
na strychu, ale na miejscu zmienił zda-
nie. Tak zaczęły się poszukiwania no-
wego lokum. Wybór padł na przestron-

ne mieszkanie o wysokim standardzie, 
które mieściło się na trzecim piętrze ka-
mienicy przy rue Lepic 54 na osławio-
nym wzgórzu Montmartre. Niebawem 
w uporządkowanym życiu Thea miały 
nastąpić kolejne zmiany.

antresola
Galeria Goupila, w której pracował 
Theo, przechodziła transformację. 
Główny wspólnik – Adolphe Goupil 
– wycofywał się z interesu. Tym sa-
mym jego nazwisko zniknęło z szyldu, 
a galeria otrzymała nazwę „Boussod, 
Valadon & Cie”. Odświeżyły się także 
kadry – jeden współwłaściciel był nie-
co po trzydziestce, a drugi wprowadził 
do firmy swoich synów w zbliżonym 
wieku. Ten powiew młodości spowo-
dował, że nowi przełożeni z coraz więk-
szą życzliwością skłaniali się w stronę 
impresjonistów, których gorącym zwo-

lennikiem był Theo. W ramach awan-
su przydzielono mu nowe obowiązki – 
miał wyszukiwać i wspierać ciekawych, 
nieszablonowych twórców. Ich obrazy 
odtąd prezentowano na specjalnie wy-
znaczonym miejscu, choć nienachalnie. 
Wszak był to eksperyment i to dość od-
ważny. Idealnym miejscem okazała się 
prowadzona przez Thea filia, która jako 
jedyna posiadała przytulną antresolę. 
Klienci galerii zainteresowani zaku-
pem kontrowersyjnych dzieł, wchodzili 
po schodach na piętro, dzięki czemu ci 
lubujący się w malarstwie klasycznym 
nie czuli zgorszenia.

Braterska pomoc
Po Paryżu szybko rozeszła się wieść, 
że słynny Goupil (w potocznych roz-
mowach nikt nie używał nowej nazwy 
galerii) przyjmuje dzieła impresjonistów. 
Marszand van Gogh stał się osobą wpły-

wową, a o jego względy zabiegali młodzi, 
spragnieni sukcesu malarze. Theo zaczął 
otrzymywać wiele zaproszeń na rozmai-
te wystawy, spotkania, a twórcy przyno-
sili mu swoje obrazy, prosząc, by wysta-
wił je nawet za darmo. Tego było za dużo 
jak na jednego człowieka – by móc sku-
tecznie pracować, potrzebował pomocy. 
Vincent nieoficjalnie stał się prawą ręką 
brata i wspólnie decydowali, jakie dzie-
ła zostaną zaprezentowane na antresoli. 
Wśród malarzy, którzy marzyli by wy-
stawić swoje prace u van Goghów był 
wysoki i szczupły chłopak o szlachet-
nej twarzy i rozmarzonym spojrzeniu 
– Émile Bernard.

po Vincencie do kłąbka
Bernard miał ledwie dziewiętnaście 
lat, swoją wizję sztuki i plan, jak dostać 
się do Goupila – postanowił zbliżyć się 
do Thea, zdobywając sympatię Vin-
centa. Wkradł się w jego łaski na tyle 
skutecznie, że niebawem udało mu się 
dokooptować do towarzystwa dwóch 
przyjaciół malarzy – Henri Toulouse
-Lautreca oraz Louisa Anquetia. Nikt 
z nich nie lubił Vincenta, ale on uwie-
rzył, że znalazł przyjaciół. Zamarzył 
o zawiązaniu artystycznej wspólnoty. 
Przypieczętowaniem tego przymierza 
miała być wspólna wystawa, na której 
chciał pokazać dzieła wszystkich liczą-
cych się wówczas twórców nowoczes-
nych. Ten pomysł był z góry skazany 
na katastrofę.

kto z kim nie zawiśnie
Vincent zupełnie nie znał się na organi-
zowaniu tego typu imprez. Na miejsce 
wernisażu wybrał tanią i dość podrzęd-
ną jadłodajnię, w której sam się stołował. 

Jej właściciel – prosty człowiek – miał 
tylko jeden warunek: zapełnić puste 
ściany, a to, co na nich zawiśnie, specjal-
nie go nie interesowało. Jednak paryska 
bohema była tak skłócona, że zjednocze-
nie jej członków okazało się zadaniem 
karkołomnym. Bernard krytykował pu-
entylistów, tych z kolei popierał Pissarro, 
który w geście jedności sam zrezygno-
wał z wystawy. Za ojcem, poszedł syn 
Lucien Pissarro. Kandydaci wykruszali 
się jeden po drugim i w efekcie na udział 
zdecydowali się tylko Bernard, Lautrec 
i Anquetin. Symbolicznie przekazali kil-
ka swoich prac, licząc że Theo doceni 
ich zaangażowanie w przedsięwzięcie 
brata i w zamian zaprezentuje w swo-
jej galerii.

niestrawny Vincent
Vincent chciał zachować twarz. Zaparł 
się i postanowił, że doprowadzi spra-
wy do końca. Zapakował swoje obra-
zy na rozklekotany, drewniany wózek 
i ciągnął go ulicami Paryża, aż pod drzwi 
restauracji. I tak kilka razy dziennie. Ale 
nawet gdy rozwiesił wszystkie obrazy, nie 
zdołały one wypełnić ścian przestronnej 
sali. Całość wyglądała żałośnie. Zdespe-
rowany właściciel zaczął wieszać pomię-
dzy pracami van Gogha, co popadnie, 
w tym stare dokumenty, które wciskał 
w byle jakie ramki. Słowem, bałagan. 
Wystawę odwiedzili nieliczni młodzi 
twórcy, nie powstał katalog, a w prasie 
próżno szukać było recenzji. Po dwóch 
tygodniach trwania ekspozycji, obrazy 
zdjęto. Choć dziś trudno w to uwierzyć, 
to klienci jadłodajni skarżyli się, że wi-
dok prac Vincenta odbierał im apetyt. 
Ot, kwestia smaku.
agnieszka kijas ●

dawno temu w sztuCe (213)Van GoGh do kotleta

Émile Bernard (po lewej) i Vincent van Gogh (po prawej) okiem Toulouse-Lautreca.
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