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Na nowym boisku
W sobotę rozegrano pierwszy mecz na Falcons Field 
na osiedlu Z-1. Tyscy futboliści ulegli Panterom 0:51.

Na co wydać pięć milionów?
Od najbliższego piątku można oddawać głosy 
na projekty przyszłorocznego budżetu obywatelskiego.

wyzdrowieli. Można zaczynać
11 września rusza nowy sezon Polskiej Hokej 
Ligi. Tytułu mistrzowskiego broni GKS Tychy.4 6 17
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Z powodu epidemii Koronawirusa tegorocZne dożynKi miały nieco mniejsZy roZmach, ale urocZystego Klimatu nie ZabraKło.
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rolnicy świętowali

Z dowolnym problemem
prawnym.
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tel. 667 022 090
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

kondolencje

◆ 4.09 Na DK 1 (W RejONie 
ZjaZDu Na tRaSę S1) DO-
SZłO DO ZDeRZeNia tiRa 
i OSOBOWegO fiata. Z usta-
leń policji i relacji uczestników 
wynika, że kierowca osobówki 
nie zachował ostrożności podczas 
zmiany pasa i wjechał wprost pod 
ciągnik siodłowy, doprowadzając 

do zderzenia. Rozbity fiat nadaje 
się do kasacji, na szczęście kierow-
cy nic się nie stało. Policjanci KMP 
Tychy prowadzą dalsze postępo-
wanie w sprawie tego zdarzenia.

◆ 1.09, OKOłO gODZ. 16.15, 
DOSZłO DO POtRąceNia 
DZiecKa Na ul. aNDeRSa. 

Jak poinformował rzecznik KMP 
Tychy, asp. szt. Barbara Koło-
dziejczyk, ze wstępnych ustaleń 
wynika, że 9-letnia dziewczynka 
najprawdopodobniej wybiegła zza 
zaparkowanego pojazdu i uderzy-
ła w jadące volvo. Dziewczynka 
trafiła pod opiekę ratowników 
medycznych i została przewiezio-

na z raną ciętą głowy do szpitala 
w Katowicach-Ligocie. Kierująca 
volvo była trzeźwa.

◆ tegO SamegO DNia Na ul. 
NałKOWSKiej POlicja Za-
tRZymała 32-letNiegO ty-
SZaNiNa, który zniszczył dwa 
fiaty freemont, powodując stra-
ty w wys. 15.000 zł oraz kię rio – 
straty 10.000 zł. Zdarzenie zgło-
siła właścicielka jednego z aut, 
informując również, że w jej sa-
mochodzie, na tylnej kanapie śpi 
nieznany mężczyzna. Policjanci 
obudzili mężczyznę, który oka-
zał się sprawcą zniszczeń. 32-latek 
wszedł do środka najprawdopo-
dobniej przez dach, w którym wy-
bił szybę. Mundurowym przyznał 
się, że pił wcześniej alkohol. Ba-
danie alkomatem wykazało u nie-
go niespełna promil. Mężczyźnie 
grozi 5 lat więzienia.

◆ Na ul. KONfeDeRatóW 
BaRSKich KieRujący Sea-
tem ateca 71-letNi tySZa-
NiN POtRącił PRaWiDłOWO 
PRZechODZącegO Na OZNa-
KOWaNym PRZejściu Dla 
PieSZych 32-letNiegO męż-
cZyZNę. Pieszy doznał obra-
żeń głowy i został przewieziony 
na badania do szpitala w Kato-
wicach-Ochojcu. Kierujący po-

jazdem był trzeźwy, pieszy z kolei 
miał 1,7 promila.

◆ NieZNaNy SPRaWca Z PaR-
KiNgu WielOPOZiOmOWe-
gO PRZy ul. DąBROWSKie-
gO SKRaDł ROWeR o wartości 
2.000 zł. Postępowanie prowadzi 
KMP w Tychach.

◆  4.09. Na SKRZyżOWa-
Niu ul. hlONDa – BOcheń-
SKiegO – BOcZNa DOSZłO 
DO ZDeRZeNia DWóch PO-
jaZDóW. Z ustaleń policji wy-
nika, iż w bok znajdującej się 
na rondzie toyoty uderzył peu-
geot. Osobom podróżującym po-
jazdami nic się na szczęście nie 
stało.

◆ Na al. BielSKiej, PRZeD 
SKRZyżOWaNiem Z ul. Sta-
ROKOścielNą w kierunku bro-

waru, kierowca samochodu kia 
nie zachował należytej ostrożno-
ści i uderzył w tył bmw. Jadącym 
obu pojazdami nic się nie stało, 
utrudnienia w ruchu trwały po-
nad godzinę.

◆ 6.09 DyżuRNy KmP ty-
chy OtRZymał ZgłOSZe-
Nie, że ul. BieRuńSKą PO-
RuSZa Się auDi, KtóRegO 
KieROWca mOże Być Nie-
tRZeźWy. Na ul. Sikorskiego, 
w rejonie trasy DK-1, policjan-
ci zauważyli pojazd i zatrzymali 
go do kontroli. Jak się okazało, 
48-letni kierowca audi znajdo-
wał się pod wpływem alkoholu – 
badanie alkomatem wykazało 1,6 
promila. Portal www.112tychy 
poinformował, iż kilkanaście 
minut w częściej kierowca wje-
chał swoim pojazdem do rowu 
przy ul. Bieruńskiej. ls ●

Po zderzeniu z ciężarówką fiat nadaje się do kasacji.
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w tyM roku Miejskie 
święto ploNów odbyŁo 
się Na starych tychach. 
Msza dziękczyNNa 
za dary Natury zostaŁa 
odprawioNa w kościele 
pw. św. Marii MagdaleNy. 
gospodarzaMi dożyNek 
byli rada osiedla 
stare tychy i Miejskie 
ceNtruM kultury, zaś 
Na starostów wybraNo 
grzegorza i Marię 
weNceplów.

Podczas mszy św., którą prowadził 
ks. proboszcz Janusz Lasok, po-
dziękowano wszystkim rolnikom 

za ich trud. – Nie wszyscy zdajemy 
sobie sprawę, jak ciężka jest praca 
rolnika. Czasem nawet żartujemy, 
że rolnik śpi, a mu na roli samo 
rośnie – mówił ks. Proboszcz 
podczas kazania. – Tymczasem 
jest to ciężka praca, okraszona 
sporym ryzykiem. W tym roku 
wielokrotnie na rolników padł 
blady strach z powodu naprze-
miennych susz i licznych opadów. 
Na szczęście, sądząc po wystawio-
nych plonach, ten rok można za-
liczyć do udanych. Chciałbym za-
apelować do wszystkich, abyśmy 
szanowali pracę tych ludzi i nie 
marnowali jej owoców – podkre-
ślił ks. Lasok.

Po uroczystej mszy świętej, 
którą uświetnił występ chó-
ru Cantate Deo oraz Orkiestry 
Dętej KWK „Piast-Ziemowit”, 
starostowie wręczyli reprezen-
tacji władz miasta (wiceprezy-
dent Tychów Igor Śmietański 
i przewodnicząca Rady Miasta 
Barbara Konieczna) upieczony 
specjalnie na tę okazję bochen 
chleba. – Ten dar jest symbo-
lem polskiej tradycji, gościnno-
ści i naszej pracowitości. Z tego 
miejsca chciałbym gorąco po-
dziękować starostom za zapro-
szenie oraz wszystkim rolnikom, 
ogrodnikom, pszczelarzom oraz 
tym, których owoce przychodzi 

nam codziennie konsumować 
na naszych stołach. Myślę, że te 
podziękowania składam nie tyl-
ko w imieniu władz miasta, ale 
wszystkich tyszan – mówił Igor 
Śmietański.

Z racji panującej pandemii 
dożynki odbyły się pod dyk-
tandem reżimu sanitarnego. 
Nie przeszkodziło to jednak 
Miejskiemu Centrum Kultury 
w zorganizowaniu małego do-
żynkowego festynu. Wystawio-
no nowoczesne maszyny rolni-
cze oraz narzędzia sprzed ponad 
stu lat. – Z najstarszych ekspo-
natów dziś pokazaliśmy jarzmo, 
które pamięta XIX wiek – przy-
znał wystawca. Sporym zainte-
resowaniem cieszył się Ursus 
z 60. lat. Właścicielka pochwali-
ła się, że pojechała nim ze Śląska 
nad morze. Na dzieciaki czeka-
ła zgadywanka dotycząca plo-
nów ziemi, zaś nagrodami były... 
właśnie te plony. Hodowcy po-

chwalili się hodowanymi w swo-
ich gospodarstwach królikami, 
kozami, gęsiami i innym pta-
ctwem, a o oprawę muzyczną 
zadbał zespół Kapela Fedaków. 

Pomimo przelotnych deszczów 
udało się trafić w okno pogo-
dowe, toteż dożynkowy jarmark 
cieszył się dużym zainteresowa-
niem. kaMil peszat ●

Już w najbliższy piątek, 11 wrześ-
nia. w godzinach od 13 do 16, 
na terenie Tyskich Hal Targo-
wych zostanie ustawiony mobilny 
punkt do głosowania na projek-
ty zgłoszone przez mieszkańców 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 

w Tychach. Warto przypomnieć, 
że w obiekcie do końca września 
2020 trwa także akcja sprzedawców 
z okazji dożynek pod nazwą Dzień 
Rolnika, polegająca na zwiększe-
niu ilości produktów rolno-spo-
żywczych pochodzących od lokal-

nych gospodarzy wiejskich. Cały 
czas w THT realizowana jest kam-
pania „Pakuję do skrzynki”, w ra-
mach której klienci mogą bezpłat-
nie odbierać  skrzynki drewniane 
i plastikowe z wiaty zlokalizowanej 
od strony Bramy Słońca. MN ●

Mobilny punkt głosowania, Dzień rolnika i skrzynki.

Wieści z THT

owoce ciężkiej pracy 
dożyNki Miejskie ODbyły SIę W KameraLNej aLe barDZO PrZyjaZNej aTmOSFerZe. 
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Na jarmarku dożynkowym wystawiono zabytkowe sprzęty, które dawniej 
służyły rolnikom. Najstarsze było jarzmo i liczyło ponad 100 lat.

Atrakcją dla najmłodszych była wystawa zwierząt hodowlanych.  
Dzieci mogły nakarmić króliki czy pooglądać gołębie pocztowe. 

Tegoroczne dożynki, pomimo kameralnej formy, obfitowały w liczne 
atrakcje, m.in. prezentację nowoczesnych maszyn rolniczych. 
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PrzekszTałcenie 
działki
Mieszkanka Tychów od wielu lat 
stara się o przekształcenie będącej 
jej własnością działki, położonej 
w Wilkowyjach, z gruntu rolnego 
na budowlany. W podobnej sytu-
acji jest kuzyn tej pani, właściciel 
sąsiedniej działki. Początkowo ka-
zano im czekać na procedurę pla-
nistyczną. Jednak zarówno przy 
pierwszym, jak i drugim podejściu 
do uchwalenia miejscowego planu, 
działka pozostaje gruntem rolnym. 
Procedura planistyczna jest obec-
nie w trakcie, ale uwagi zgłoszone 
przez naszą Czytelniczkę zostały 
odrzucone.

W studium uwarunkowań teren 
ten przeznaczony jest na budowni-
ctwo mieszkaniowe jednorodzin-
ne. Przewidziana jest droga do-
jazdowa, która zapełni połączenie 
działki będącej własnością naszej 
Czytelniczki oraz działek sąsied-
nich z drogą publiczną. W tere-
nie, po którym ma w przyszłości 
przebiegać droga, poprowadzono 
już kanalizację. Co zatem stoi na 
przeszkodzie przekształceniu tych 
działek na budowlane?
ODPOWiaDa michał lOR-
BiecKi Z WyDZiału PlaNO-
WaNia PRZeStRZeNNegO 
uRZęDu miaSta tychy: – Aby 
odpowiedzieć na zadane pytanie, 
należy przedstawić faktyczną sytu-
ację działek oraz założenia plani-
styczne, którymi kierowaliśmy się 
w trakcie tworzenia projektu planu 
miejscowego. Działki te położone 
są pod lasem w południowej czę-
ści dzielnicy Wilkowyje w Tychach 
w odległości ponad 300 metrów 
od najbliższej istniejącej zabudowy 
i drogi publicznej. Działki stano-
wią grunty rolne (ewidencja grun-
tów i budynków wykazuje użytek 
rolny – grunty orne) i nigdy nie 
stanowiły działek budowlanych 
w rozumieniu przepisów prawa 
planowania i zagospodarowania 
przestrzennego. W miejscowym 
planie ogólnym zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Tychy, 
którego ustalenia obowiązywały 
do dnia 31 grudnia 2003 r. działki 
znajdowały się na terenie o sym-
bolu E.ZE – strefa ekologiczna, 
obszary pasm ekologicznych. Po-

dział działek został zatwierdzony 
w oparciu o te zapisy na wniosek 
właściciela bez zmiany sposobu 
użytkowania.

Dla działek nie obowiązuje aktu-
alnie miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego. Nie zostały 
także wydane decyzje o warunkach 
zabudowy i nie mogą zostać wyda-
ne, gdyż działki nie spełniają wa-
runków ujętych w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z 2003 r. 
Obszar, który wyznacza się wokół 
działek w celu przeprowadzenia 
na nim analizy funkcji oraz cech 
zabudowy i zagospodarowania te-
renu nie spełnia wszystkich prze-
słanek, o których mowa ustawie 
o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.
igOR śmietańSKi – Z-ca PRe-
ZyDeNta tychóW DS. gO-
SPODaRKi PRZeStRZeNNej 
DODaje: – Obowiązujące Stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Tychy zakłada rozwój 
miasta zgodnie z zasadą zrówno-
ważonego rozwoju i ideą „miasta 
zwartego”, między innymi poprzez 
etapowanie rozwoju przestrzenne-
go zabudowy w zależności od po-
trzeb społeczno-gospodarczych 
oraz możliwości rozbudowy ukła-
du komunikacyjnego i infrastruk-
tury technicznej.

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami uwzględnienie wy-
magań ładu przestrzennego 
i efektywnego gospodarowania 
przestrzenią następuje poprzez 
lokalizowanie nowej zabudowy 
w obszarach o w pełni wykształ-
conej zwartej strukturze funk-
cjonalno-przestrzennej, w szcze-
gólności poprzez uzupełnianie 
istniejącej zabudowy lub na in-
nych terenach wyłącznie w sy-
tuacji braku dostatecznej ilości 
terenów przeznaczonych pod 
dany rodzaj zabudowy, przy czym 
w pierwszej kolejności na obsza-
rach w najwyższym stopniu przy-
gotowanych do zabudowy, przez 
co rozumie się obszary charakte-
ryzujące się m.in. najlepszym do-
stępem do sieci komunikacyjnej. 
Takie rozwiązanie sprzyja zapew-
nieniu odpowiedniego środowi-
ska zamieszkania w omawianym 
terenie oraz ochronie kompozycji 
urbanistycznej obszaru.

Obecnie sporządzany projekt 
planu miejscowego był dwukrotnie 
wyłożony do publicznego wglądu, 
a spośród działek, w sprawie któ-
rych mieszkańcy składali uwagi 
do projektu planu, bez zmian (czy-
li z zachowaniem istniejącego za-
gospodarowania) pozostały dwie 
działki, zapewniając odległość jed-
nej działki od lasu. Not. sw ●

W niedzielę, 6 września na rynecz-
ku osiedla „K” odbył się Dzień 
Sąsiada organizowany w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Tychy.

O atrakcje dla dzieci zadba-
ła m.in. Ślōnsko Bajarka w pro-
gramie muzyczno-animacyjnym 
pt. „Duszne lato”. Dla pozostałych 
mieszkańców osiedla i wszyst-
kich przybyłych grał i śpiewał hity 
lat 60., 70. i 80 zespół Vinyl Band 
w programie „Za czym ta kolejka 
stoi? ”. Podczas całej imprezy nie za-
brakło i innych atrakcji dla młod-
szych i starszych, gier i zabaw.

Mimo pochmurnej pogody 
mieszkańcy licznie wzięli udział 
w Dniu Sąsiada, który każdego 
roku odbywa się w różnych rejo-
nach miasta. Impreza ma na celu 
zintegrowanie mieszkańców na-
szego miasta, choć z oczywistych 
względów tym razem musiała się 
odbyć w ścisłym reżimie sanitar-
nymi i z zachowaniem zasad bez-
pieczeństwa.

Wydarzenie Dzień Sąsiada, or-
ganizowane przez Miejskie Cen-
trum Kultury odbyło się dzięki za-
angażowaniu i inicjatywie radnych 
miasta Tychy: Aleksandry Pabian, 
Patrycji Kosowskiej-Pawłowicz, 
Michała Kasperczyka oraz Krzysz-
tofa Woźniaka. MN ●

tyskie sokoŁy Nie 
daŁy rady Nawiązać 
walki z wrocŁawskiMi 
paNteraMi, 
przegrywając 
Na wŁasNyM boisku 
z MistrzaMi polski 0:51. 
byŁ to iNaugurujący 
Mecz Na NowyM boisku 
Na osiedlu z-1, które 
powstaŁo z Myślą 
o FalcoNsach, ale 
korzystać z Niego będą 
także piŁkarze NożNi – 
przede wszystkiM dzieci 
i MŁodzież.

Pomimo nietęgiej atmosfery 
na boisku kibice Falconsów za-
pewnili swojej drużynie odpo-
wiedni doping. Wśród fanów 
znaleźli się bębniarze zagrzewa-
jący futbolistów do walki, zaś 
zarząd rozdał swoim kibicom 

klaskacze w kolorach klubu. Wi-
dzowie wypełnili wszystkie miej-
sca, które niestety ograniczono 
do 150 ze względu na reżim sa-
nitarny. W normalnych warun-
kach widownia mieści 300 osób. 
Dla kibiców przygotowano rów-
nież parking na 50 samochodów. 
Do dyspozycji zawodników prze-
znaczono szatnie dla 45-osobo-
wych drużyn oraz zaplecze socjal-
ne dla dziesięciu sędziów.

– Ten obiekt to dla nas speł-
nienie marzeń. Niestety, tym ra-
zem musieliśmy zrezygnować 
z licznych atrakcji z powodu pa-
nującej epidemii. Nie mogliśmy 
przeprowadzić konkursów dla 
widowni, gdyż kibice byli od-
dzieleni od boiska strefą sanitar-
ną. Bardzo cieszy nas zaintereso-
wanie meczem, lecz nie mogliśmy 
wpuścić na stadion wszystkich za-
interesowanych. Co do wyniku, 

to musieliśmy przyjąć wyższość 
mistrza Polski z pokorą. Trochę 
szkoda, że na pierwszy mecz tra-
filiśmy na tak silnego przeciwni-
ka. Od siebie mogę tylko obiecać, 
że dołożymy wszystkich starań, 
aby nasi fani już nigdy nie zoba-
czyli takiego stanu na tablicy wy-
ników pod koniec meczu – powie-
dział w rozmowie z nami Łukasz 
Pawęzka, członek zarządu Falcons 
Tychy. Zarząd Sokołów od począt-
ku był zaangażowany w powstanie 
boiska. Będą mogły odbywać się 
na nim spotkania rangi między-
narodowej.

Zarządcą obiektu jest Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, któ-
ry umożliwi korzystanie z boiska 
klubom sportowym oraz Radzie 
Osiedla Z będącej organizatorem 
zajęć. Na budowę stadionu prze-
znaczono blisko 3,5 mln zł.
kaMil peszat ●

Klub Sportowy Filip działający 
przy Drink Barze „U Filipa” w Ty-
chach, od 20 lat organizuje Puchar 
Lata w skacie sportowym. W tym 
roku w 17 turniejach wzięło udział 
33 zawodników. – Liczba uczest-
ników z pewnością byłaby więk-
sza, gdyby nie aktualna sytuacja 
epidemiologiczna w kraju – mówi 
Ludwik Zielewski, wiceprezes Ty-
skiego Związku Skata.

Podsumowanie tegorocznego 
Pucharu Lata wraz z rozdaniem 
nagród odbyło się 31 sierpnia. 
Zwycięzcą rozgrywek został Ma-
rian Sykuła z klubu „U Jana”, II 
miejsce zajął Mieczysław Reche-
nek – klub „Zagłoba”, a ostatni 
na podium uplasował się Emil 
Zielonka – klub „Tęcza”. Głów-
ną nagrodę – weekend w hotelu 
dla 2 osób – z rąk prezesa Nad-
wiślańskiej Agencji Turystycznej 
Aleksandra Wierzby odebrał naj-
lepszy gracz turnieju – Marian 
Sykuła. Ponadto najlepsza trój-
ka rozgrywek otrzymała upo-

minki ufundowane przez MO-
SiR Tychy.

– Puchar Lata oraz inne roz-
grywki organizowane przez lokal-
ne kluby oraz Tyski Związek Skata 
odbywają się dzięki naszym głów-
nym sponsorom, do których na-
leżą Nadwiślańska Agencja Tury-
styczna, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Tychach oraz tyska 
firma ELMAX – mówi Ludwik 
Zielewski.

W Tychach działa wiele klu-
bów skatowych, ale w samym 
TZS jest ich zrzeszonych osiem. 
Społeczność szkaciorzy w naszym 
mieście jest jednak dość liczna. 
W Polskim Związku Skata jest 
Okręg Tychy (do którego należą 
też kluby z sąsiednich miejsco-
wości, jak Lędziny czy Bieruń) 
i Okręg Miasto Tychy – do któ-
rego należy Tyski Związek Skata 
Sportowego. Poszczególne kluby 
działają najczęściej przy pubach, 
ale też w SDK „Tęcza” (gdzie obec-
nie z powodu pandemii wstrzy-

mano rozgrywki). – W tym roku 
z powodu sytuacji epidemicznej 
nie odbyło się Grand Prix Polski, 
rozgrywane kiedyś na lodowisku 
w Tychach, a ostatnio w hali spor-
towej w Bojszowach – mówi Lu-
dwik Zielewski. – Tam pojawiało 
się nawet 500 osób. Oprócz tego 
turnieje w klubach odbywały się 

prawie codziennie i w każdym 
grało ponad 20 osób. W tym roku 
oczywiście z powodu pandemii 
wyglądało to inaczej. Na turniej 
Grand Prix Tychów, który orga-
nizujemy 13 września normalnie 
przychodziło około 60 osób. Jaka 
będzie frekwencja tym razem, nie 
wiemy. sw ●

bajarka i przeboje na osiedlu K.

dzień sąsiada
Najlepsi szkaciorze odebrali nagrody.

PucHar laTa W skacie

Najlepsza czwórka w Pucharze Lata: od lewej: Henryk Łapa (SK Kobiór) 
– IV miejsce, Emil Zielonka (Tęcza Tychy) – III miejsce, Marian Sykuła (SC 
„U Jana”) – I miejsce, Mieczysław Rechenek (Zagłoba Tychy) – II miejsce.

na nowym boisku
świetNa atMosFera Na trybuNach NIe PrZełOżyła SIę Na ZaDOWaLający WyNIK 
mecZu.

Podczas sobotnich zmagań tyscy futboliści musieli uznać wyższość mistrzów Polski.

czytelNicy piszą
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W Gemini Park odbyła się w mi-
niony weekend giełda płyt wi-
nylowych. Podobne wydarzenia 
wcześniej miało miejsce w budyn-
ku Mediateki, niestety z powodu 
małego zainteresowania zaniecha-
no kontynuowania pomysłu. Tym 
razem do Tychów przejechali wy-
stawcy ze wspomnianymi czarny-
mi płytami oraz płytami CD. 

Zapytaliśmy Pawła Adamskie-
go, co powoduje, że wciąż znaj-
dują się miłośnicy „starych płyt”. 
– W dzisiejszych czasach mamy 
dostęp do nieograniczonej ilości 
albumów dzięki internetowi. Ale 
nowoczesne aplikacje mają zupeł-
nie innego adresata. Porównał-
bym je do baru szybkiej obsługi, 

zaś płyty winylowe do wykwin-
tnej restauracji. Ludzie, słucha-
jący płyt, celebrują ten odsłuch. 
Obcowanie z muzyką ma swój 
rytuał, który każdy celebruje na 
swój sposób. To zupełnie co in-
nego niż słuchanie muzyki z te-
lefonu na słuchawkach. Oczywi-
ście nie należy pominąć kwestii 
kolekcjonerskiej. Po prostu lubi-
my w naszych płytotekach posia-
dać dobrze wydane albumy. Dzię-
ki nim możemy muzyki dotknąć 
i chłonąć całe wydawnictwo kil-
koma zmysłami. Nie chcę używać 
tutaj wyświechtanego epitetu, że 
winyl „ma duszę”, ale po trochu 
tak właśnie jest – opowiadał. 
kaMil peszat ●

Na giełdzie płyt w Gemini Park.

Winyle z duszą
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W tyskim Zakładzie Groupe PSA 
uruchomiono trzecią zmianę pro-
dukcyjną, uzupełniając dotychcza-
sowy, dwuzmianowy system pracy. 
Zakład pracuje rzecz jasna w peł-
nym reżimie sanitarnym, związa-
nym z przestrzeganiem procedur 
związanych z epidemią.

Rozszerzenie działalności przed-
siębiorstwa pozwala na ochro-
nę zatrudnienia dla jego wszyst-
kich 600 pracowników, a ponadto 
umożliwia utworzenie 110 dodat-

kowych miejsc pracy, które zosta-
ły zaoferowane pracownikom za-
kładu w Gliwicach, produkującego 
obecnie w organicznym zakresie.

Od stycznia 2019 roku fabry-
ka prowadzi regularną produk-
cję trzycylindrowego silnika ben-
zynowego PureTech.

– Uruchomienie trzeciej 
zmiany pozwala nam dać stabil-
ne zatrudnienie wszystkim 710 
pracownikom, co jest szczegól-
nie ważne w tych trudnych eko-

nomicznie czasach – powiedział 
Janusz Puzoń, Dyrektor Zakła-
du Groupe PSA Tychach. – Je-
steśmy silnym zespołem, który 
jest gotowy do dalszego działa-
nia i przezwyciężenia trudności, 
jakie przynosi kryzys zdrowot-
ny i ekonomiczny. ls ●

Tegoroczna edycja festiwalu 
Rock na Plaży różniła się od po-
przednich nie tylko tym, że… 
nie odbyła się na plaży w Papro-
canach, ale w sali koncertowej 
Mediateki. Wyróżnikiem było 
też muzyczne spotkanie rocko-
wego zespołu Cree z klasyczny-
mi instrumentalistami AUKSO 
Orkiestry Kameralnej Miasta 
Tychy.

Znakomity koncert, który na 
żywo mogło obejrzeć stosunko-
wo niewiele osób, transmitowany 
był przez Miejskie Centrum Kul-
tury i Radio Katowice w interne-
cie, przez co jego zasięg mocno 
się poszerzył. A warto było posłu-
chać, bo znane i lubiane utwory 
Sebastiana Riedla i jego kolegów 
z Cree zabrzmiały dużo szlachet-
niej w towarzystwie orkiestry, do-

wodzonej przez znanego z podob-
nych nie-klasycznych „flirtów” 
maestro Marka Mosia. A już za-
grany na bis utwór Dżemu „Sen 
o Victorii” brzmiał wręcz monu-
mentalnie.

Marek Moś, dziękując zespoło-
wi Cree za ich wizytę w Mediate-
ce, zażartował: - Dzisiaj wy gości-
liście w naszej siedzibie, liczymy 
na rewanż na plaży… ww ●

z oczywistych 
względów iNaczej Niż 
do tej pory przebiegaŁo 
uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolNego 
w zespole szkóŁ zdz 
iM. orląt lwowskich 
w tychach.

O godz. 9 w sali gimnastycznej 
spotkali się uczniowie pierw-
szych klas, a półtorej godzi-
ny później – starsze roczniki. 
Wszystko z zachowaniem rygo-
rów sanitarnych i procedur.

Tyska placówka (szkoła bran-
żowa, technikum, liceum ogól-

nokształcące, liceum sztuk pla-
stycznych) poszerzyła ofertę 
edukacyjną – rozpoczynający 
naukę trafili do klas nie tylko 
o profilu wojskowym, ale także 
policyjnym, artystycznym i lo-
gistycznym. W sumie w klasach 
pierwszych będzie się uczyło po-
nad 70 osób.

– W uroczystym otwarciu roku 
szkolnego wzięli udział m.in. Ja-
nina Półtorak, prezes tyskiego 
koła Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich, ppor. Kazimierz 
Pawlak, prezes tyskiego Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych wraz z 
Cecylią Kowalską – członkiem 
zarządu.

– Nie mogło nas tu zabrak-
nąć, bo od lat jesteśmy związani 
z tą szkołą – powiedziała Jani-
na Półtorak. – Szukaliśmy w Ty-
chach placówki, która mogła-
by nosić imię Orląt Lwowskich 
i cieszę się, że taką znaleźliśmy 
i co roku możemy spotykać się 
z młodzieżą, że szkoła włącza 
się w naszą działalność, w na-
sze przedsięwzięcia. Dzięki tej 
placówce pamięć o naszych 
Orlętach, o Lwowie, Kresach 

Wschodnich nadal żyje. W tym 
roku, z uwagi na zagrożenie epi-
demiczne, nie organizowaliśmy 
uroczystości związanych z rocz-
nicą Katynia, ale pozostałe – 
we wrześniu i listopadzie – od-
będą się.

Ppor. Kazimierz Pawlak wrę-
czył dyrektor szkoły Bożenie 
Uszok-Jarczyk oznakę Zasłu-
żonego dla Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych.

– Dyrekcja i uczniowie szkoły 
są z nami przy organizacji róż-
nych uroczystości i muszę przy-
znać, że dodają nam nowej ener-
gii – stwierdził były żołnierz 12 
Kołobrzeskiego Pułku Piechoty 
4. Dywizji. – Także mnie osobi-
ście, bo mam już tak wiekowych 
kombatantów, że kiedy składam 
kwiaty z okazji różnych świąt 
i rocznic, zapraszam uczniów, 
by w mundurach stali wtedy 
obok mnie. W listopadzie skoń-
czę 99 lat, ale z przyjemnością 
zawitałem do szkoły, by złożyć 
uczniom i nauczycielom życze-
nia w nowym roku szkolnym, 
ale przede wszystkim podzięko-
wać i wręczyć naszą odznakę.
leszek sobieraj ●

w tyskiej szkole 
podstawowej Nr 22 
podczas rozpoczęcia 
roku szkolNego MiaŁa 
Miejsce iNauguracja 
akcji „bezpieczNa droga 
do szkoŁy”, w której 
udziaŁ wziąŁ adaM 
MaŁysz. 

Celem akcji jest zapewnienie bez-
pieczeństwa uczniom, którzy po 
długiej przerwie wracają do szkół. 
Mistrz świata w skokach narciar-
skich wspólnie z mundurowymi 
pokazał uczniom pierwszych 
klas podstawówki, jak prawid-
łowo przechodzić przez jezdnię. 
Wydarzenie było dla najmłod-
szych pierwszą, a zarazem naj-
ważniejszą szkolną lekcją – na-
uką bezpieczeństwa. – Dawno w 
Tychach nie byłem i tym bardziej 
się cieszę, że mogę wziąć udział 
w tak ważnej akcji. Rozpoczę-
cie roku szkolnego to wspania-
łe wydarzenie, lecz nie można 
zapominać o bezpieczeństwie 
naszych maluchów. Pierwszaki 
oczywiście są odprowadzani do 
placówek przez rodziców, ale to 

nie znaczy, że nie powinniśmy 
już od najmłodszych lat uczyć 
nasze pociechy ostrożności przy 
przejściu dla pieszych. Niby taka 
prosta sprawa, lecz jednak wciąż 
zdarzają się wypadki z udziałem 
uczniów. Często przyczyną takich 
zdarzeń jest roztargnienie, dla-
tego powinniśmy wyrobić w na-
szych dzieciach przeświadczenie, 
że podczas drogi do szkoły należy 
zachować najwyższą ostrożność. 
Oczywiście my, dorośli kierow-
cy też jesteśmy zobowiązani do 
zachowania ostrożności, szcze-
gólnie w przypadku, gdy jeste-
śmy informowani przez zna-
ki drogowe o pobliskiej szkole 
– mówił wielokrotny mistrz w 
skokach narciarskich. – Sytuacja 
u nas w mieście jest bardzo do-
bra. Powstaje coraz więcej azylów 
dla pieszych, a przy przejściach 
blisko szkoły zatrudnione są tak 
zwane stopki, czyli osoby, których 
zadaniem jest bezpieczne prze-
prowadzenie dzieci przez jezdnię. 
Co nie zwalnia nas z obowiązku 
wpajania najmłodszym ostrożno-
ści, o której mówił nasz mistrz – 

dodał Michał Kasperczyk radny 
miasta Tychy. 

Adam Małysz odwiedził rów-
nież Stadion Miejski, gdzie od-
bywało się rozpoczęcie roku 
szkolnego Zespołu Szkół nr 1 
w Tychach, podczas którego 
Raisa Misztela wraz z uczenni-
cą szkoły wykonała utwór „Nie 
narzekam”. – Utwór wpasował 
się w aktualnie panującą sytua-
cję, gdzie każdy z nas potrzebu-
je powiewu optymizmu. Bardzo 
się cieszę, że pan Adam Małysz 
zaszczycił nas swoją obecnością. 
Nasi uczniowie dość często przy-
chodzą do szkoły pieszo, rowe-
rem lub nawet samochodem. Są 
to też osoby pełnoletnie, które 
odpowiadają już za swoje bez-
pieczeństwo. Niestety, słuchaw-
ki na uszach, czy telefon w ręce 
mocno to bezpieczeństwo ogra-
niczają, dlatego tym bardziej je-
stem wdzięczna panu Adamowi, 
że przypomniał naszym wycho-
wankom o zasadach bezpieczeń-
stwa. Słowa tak utytułowanego 
sportowca podparte jego auto-
rytetem silniej przemawiają do 
wyobraźni młodego człowieka 

inauguracja Z odZnaką
dyrektor zespoŁu szkóŁ zdz iM. orląt lwowskich WyróżNIONa PrZeZ KOmbaTaNTóW.

trzecia zmiana w tyskim zakładzie Groupe PSa.

110 noWycH miejsc Pracy
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w Mediatece wspólnie zagrała orkiestra smyczkowa i zespół rockowy.

aukso liczy na reWanż

AUKSO i Cree zagrali stare i nowe przeboje zespołu Sebastiana Riedla.
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Z małysZem beZpiecZnie
iNauguracja roku szkolNego W TySKIcH SZKOłacH.

Najmłodszych przechodzenia przez jezdnię uczył sam Adam Małysz.
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Do VII edycji Budżetu Obywatel-
skiego złożono rekordową liczbę 
wniosków – 225. Po weryfikacji 
formalnej i merytorycznej pod 
głosowanie trafi łącznie 165 pro-
jektów, z czego 43 dotyczą całego 
miasta oraz 122 projekty dotyczą 
określonego rejonu miasta. Jest 
zatem w czym wybierać. Wszyst-
kie projekty są opisane na stronie 
razemtychy.pl. Dodatkowo każdy 
projekt został przypisany do kon-
kretnej kategorii oraz dzielnicy.

Podczas głosowania każdy ty-
szanin, niezależnie od tego ile 
ma lat – może wybrać maksymal-
nie dwa projekty – jeden z puli 
projektów dotyczących całego 
miasta i jeden z puli projektów 
rejonowych. Przy wyborze pro-
jektu rejonowego nie ma znacze-
nia miejsce zamieszkania – może-
my wybrać projekt, który dotyczy 
któregokolwiek osiedla.

jak głosować?
W dobie koronawirusa szczegól-
nie gorąco zachęcamy do zagło-
sowania w formie elektronicz-
nej za pośrednictwem internetu. 
Zajmie to nie więcej niż 5 minut. 
Na stronie razemtychy.pl zostanie 
udostępniona platforma do gło-
sowania. Po wpisaniu własnego 

numeru PESEL i zaakceptowaniu 
regulaminu można oddać głosy. 
Ważne jest, aby na końcu osta-
teczny wybór zatwierdzić klika-
jąc na pasek „Głosuj” – wyjaśnia 
Agnieszka Kryńska z Wydziału 
Spraw Społecznych i Zdrowia 
Urzędu Miasta. Głosowanie in-
ternetowe rozpoczyna się w dniu 
11 września o godz. 0.00 i trwa 
do 21 września do godz. 23.59.

mobilny punkt głosowania
W tym roku po raz pierwszy 
mieszkańcy będą mogli także 
zagłosować na projekty złożo-
ne do Budżetu Obywatelskiego 
w Mobilnym Punkcie do głoso-
wania. Punkt pojawi się w róż-
nych miejscach na terenie miasta. 
Dzięki niemu będzie można za-
głosować na projekty mieszkań-
ców bezpośrednio w przestrzeni 
publicznej na przykład podczas 
robienia zakupów na Tyskich Ha-
lach Targowych lub w Centrum 
Handlowym Gemini.

– Punkt będą obsługiwać pra-
cownicy Urzędu, którzy udzielą 
wyjaśnień, w jaki sposób zagło-
sować na własnych telefonach lub 
udostępnią tablety do głosowania 
elektronicznego. Za pomocą kilku 
elementów zostanie zaaranżowa-

ne miejsce, które będzie sprzyjać 
swobodnej wymianie informa-
cji i pozwoli na oddanie głosu 
na wybrany projekt; a wszystko 
to oczywiście z zachowaniem za-
sad bezpieczeństwa – dodaje Ag-
nieszka Kryńska.

W Mobilnym Punkcie będzie 
można zagłosować na projekty 
z Budżetu Obywatelskiego:
– 11 września (piątek) na Ty-
skich Halach Targowych w godz. 
13-16;
– 12 września (sobota) w Cen-
trum Handlowym Gemini w godz. 
15-19;
– 17 września (czwartek) w Me-
diatece w godz. 17-19;
– 18 września (piątek) podczas 
inauguracji sezonu w Teatrze Ma-
łym w godz. 17-18;
– 19 września (sobota) na Sta-
rotyskim Festynie w godz. 16-
18.30.

osobiście lub pocztą
W dniach od 11 do 21 wrześ-
nia można też zagłosować oso-
biście lub korespondencyjnie 
za pomocą formularza papie-
rowego dostępnego na stronie 
internetowej oraz w Punktach 
Konsultacyjnych. Po wypełnie-
niu formularza należy go zło-
żyć osobiście do urny w jednym 
z Punktów Konsultacyjnych lub 
przesłać na adres: Urząd Miasta 
Tychy al. Niepodległości 49, 43-
100 Tychy z dopiskiem „Budżet 
Obywatelski 2021”. O ważności 
głosu w tym wypadku decyduje 
data nadania.

Można zagłosować tylko raz, 
a każda następna próba oddania 
głosu będzie uznana za nieważ-
ną. Pierwszeństwo ma głosowa-
nie elektroniczne. Oznacza to, 
że w przypadku, gdy wydruku-
jemy sobie kartę do głosowania 
z internetu, wypełnimy ją i wrzu-
cimy do urny w Punkcie Konsul-
tacyjnym, a potem jeszcze dodat-
kowo zagłosujemy elektronicznie 
poprzez platformę na stronie ra-
zemtychy.pl, to ważne będą tyl-
ko głosy oddane za pomocą gło-
sowania elektronicznego.

Osoby nie posiadające nume-
ru PESEL, a zamieszkałe w Ty-
chach (posiadające pobyt stały, 
pobyt czasowy lub wpis do sta-
łego rejestru wyborców Miasta 
Tychy) mogą zagłosować jedy-
nie osobiście w Głównym Punk-
cie Konsultacyjnym, mieszczą-
cym się w Centrum Balbina przy 
ulicy Barona 30, pok. 209.

dlaczego warto głosować?
Wśród projektów rejonowych, 
na które można głosować są m.in.: 
22 – dotyczące ulic, chodników, 
parkingów; 11 – boisk, siłowni 
i placów zabaw, 10 – skwerów, 
terenów rekreacyjnych i zielo-
nych oraz 51 dotyczących spot-
kań integracyjnych i warsztatów. 
Najwięcej projektów poddanych 
pod głosowanie jest z dzielnic: 
Stare Tychy; Mąkołowiec, Koź-
lina, Osiedla A. (Anna) oraz 
ze Żwakowa.

Jak co roku pula środków prze-
znaczona realizację zadań z Bu-

dżetu Obywatelskiego wynosi 5 
mln złotych. Warto zagłosować 
i zdecydować na co te pieniądze 
mają zostać przeznaczone. Naszy-
mi głosami możemy realnie wpły-
nąć na kształt naszych osiedli i ca-
łego miasta.

Aby zadania mogły zostać 
przekazane do realizacji, mu-
szą uzyskać minimalną liczbę 
głosów popierających. W przy-
padku projektów dotyczących 
całego miasta jest to 50 głosów 
a w przypadku projektów doty-
czących określonego rejonu mia-
sta należy uzyskać co najmniej 
15 głosów. Oczywiście, do rea-
lizacji przejdą te projekty, które 
uzyskają najwięcej głosów miesz-
kańców i będą się mieścić w puli 
środków finansowych, przezna-
czonych na zadania dotyczą-
ce ogółu mieszkańców oraz dla 
danego rejonu miasta.

Kto jeszcze nie wybrał swo-
ich projektów może zapoznać się 
z nimi na stronie razemtychy.pl 
w zakładce Budżet Obywatelski 
na 2021 r./Projekty Mieszkań-
ców.

lista punktów
A oto lista Punktów Konsul-

tacyjnych, w których można od-
dać głos na projekty złożone w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego:

MCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94; 
Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1; 
Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Kato-
wicka 102; ZSP nr 3, ul. Cmentarna 
54; Filia nr 10 MBP, ul. Przejazdo-
wa 6; ZSP nr 2 ul. Jedności 51; Bal-
bina Centrum, ul. Barona 30 pok. 
209; Filia nr 18 MBP, ul. Konfede-
ratów Barskich 17-19; Mediateka, 
al. Marszałka Piłsudskiego 16; Fi-
lia nr 1 MBP, pl. Św. Anny 3; Filia 
nr 4 MBP, ul. Czysta 27; Filia nr 
11 MBP, ul. Kopernika 3; Filia nr 
12 MBP, ul. Zaręby 31a; UM Tychy 
BOK, al. Niepodległości 49.

W przypadku problemów z od-
daniem głosu poprzez platformę 
należy skontaktować się z pracow-
nikiem Wydziału Spraw Społecz-
nych i Zdrowia – telefonicznie pod 
nr tel. 32 776 34 55 w godzinach 
pracy Urzędu Miasta lub za po-
średnictwem poczty elektronicz-
nej na adres e-mail: kontakt@ra-
zemtychy.pl. MN ●

na co wydaĆ pięĆ milionÓw?
Vii edycja budżetu obywatelskiego wchodzi w NajważNiejszy etap – GłOSOWaNIa Na ZGłOSZONe PrOjeKTy.

już w Najbliższy piątek, 11 wrześNia rozpoczNie się 
gŁosowaNie Na projekty Mieszkańców zŁożoNe w Vii 
edycji budżetu obywatelskiego. każdy MieszkaNiec 
będzie MógŁ wybrać dwa projekty – jedeN z 43 
projektów dotyczących caŁego Miasta oraz jedeN 
z 122 projektów dotyczących określoNego rejoNu 
Miasta.
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tt: urodził się pan po ii wojnie 
światowej, czasy nie były łatwe, 
ale dzieciństwa nie miał pan chyba 
trudnego?
jaN RóżycKi: – Urodziłem się 
w małej wiosce pod Częstocho-
wą. Rodzina ojca Władysława 
z tradycjami historycznymi 
sięgającymi powstania stycz-
niowego została wypędzona 
z Wołynia. Tata był gajowym, 
podobnie jak dziadek, ojciec 
mamy Zofii. Miałem dwie sio-
stry Krystynę i Annę oraz brata 
Zenona. Jako najstarszemu 
przypadło mi organizowanie im 
zabaw w podchody czy berka. 
Zabawki robił dla nas dziadek 
z drewna i kasztanów, oprowa-
dzał nas po sadzie i opowiadał 
o drzewach, które do niego 
sprowadzał. Woził nas na takim 
super niemieckim rowerze 
„Diament’ po Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej i opowiadał jej 
historię. Dużo nam czytał i stąd 
moja miłość do książek. Na-
uczyłem się przy nim składania 
liter i jeszcze przed pójściem 
do szkoły dukałem pierwszą 
pięknie ilustrowaną książeczkę 

„Chińczyk Li”. Ponieważ nie 
chodziłem do przedszkola, 
to można powiedzieć zaliczy-
łem „zerówkę” w domu.

i tak przyszedł czas na szkołę. dla 
niektórych dzieci początek szkoły 
jest często trudny, bo muszą 
podołać wielu obowiązkom. jak 
pan wspomina te czasy?
– 7-letnią szkołę podstawową 
rozpocząłem w Żurawiu 
w wieku 7 lat. W pamięci 
utkwili mi małżonkowie 
Gross, którzy uczyli nas m.in. 
kaligrafii i w nagrodę za ładne 
pisanie obdarowywali owocami 
z własnego ogrodu. Ponieważ 
gajowi nie mogli długo siedzieć 
w jednym miejscu, klasę trzecią 
rozpocząłem w Sierakowie, 
oddalonym o 3 km. Trzeba było 
wejść w nowe środowisko. Gdy 
się już zaaklimatyzowałem, 
przeniesiono nas do Sygontki, 
gdzie ukończyłem edukację 
podstawową. Miło wspominam 
nauczycielkę języka polskiego 
Edytę Woźniak, która potrafiła 
tak nas stymulować, że potrafi-
liśmy czytać ze zrozumieniem, 

co w dzisiejszych czasach nie 
jest łatwe.

nauka nie sprawiała mi w żadnej 
ze szkół problemów. tylko raz 
na koniec roku miałem „trójkę” 
z zajęć praktycznych. Zrobiłem 
konika z drewna, którego chciałam 
podarować mamie. bardzo 
przypadł do gustu nauczycielce, 
ale nie chciałem się go pozbyć, 
więc zostałem ukarany.

do jakiej szkoły trafił pan po szkole 
podstawowej z wzorowymi 
ocenami?
– Byłem przygotowywany 
do szkoły leśniczej, ale wylądo-
wałem w 5-letnim Technikum 
Hutniczym w Częstochowie, 
w klasie o profilu metalurgicz-
nym, do której uczęszczało 
ponad 30 chłopaków. Dziewczęta 
były rzadkością w technikach. 
Łatwo nie było, gdyż dojeż-
dżałem pociągiem, a do stacji 
musiałem przejść 3,5 km. Trzeba 
było wstawać o 5 rano, aby się 
nie spóźnić.
Trzeba było się znowu zinte-
grować, ale z sentymentem 

wspominam te czasy. Przede 
wszystkim Stanisława Żelaznego, 
nauczyciela wf, który wychował 
wielu dobrych sportowców, 
a nam wpajał do głowy, że sport 
może być sposobem na życie. 
Zawsze dużo biegałem po lesie, 
gdyż rodzice mieszkali w gajów-
ce w samym sercu Jury, 2 km 
od Złotego Potoku. Lubiłem 
język polski dzięki wspaniałej 
nauczycielce, natomiast zmorą 
był pan od matematyki, który 
ukończył Uniwersytet Łomo-
nosowa w Moskwie i uważał, 
że tylko on umie na „piątkę”. 
Najlepszą oceną u niego była 
„trójka”. Maturę zdałem bez 
problemu. Oprócz języka 
polskiego, matematyki, historii 
i WOS musiałem zdać przed-
mioty zawodowe: metalurgię 
i materiałoznawstwo.

a co po maturze? miał pan zawód 
w rękach i mógł podjąć pracę. nie 
myślał pan o studiach?
– Ponieważ nasze technikum 
dostawało stypendia od znaj-
dującej się w pobliżu Huty im. 
Bolesława Bieruta, mieliśmy 
zalecenie, aby odpracować 
je w tym zakładzie. Nie było 
wyboru. W 1969 roku zacząłem 
pracę jako „kanałowy” na trzy 
zmiany na hali odlewniczej oraz 
studia na Politechnice Często-
chowskiej, z których po dwóch 
miesiącach zrezygnowałem. 
Po 3 latach zostałem brygadzi-
stą. W 1973 roku miałem być 
w Wielkanoc ojcem chrzestnym 
u siostry. Nie chcieli mi dać 
urlopu okolicznościowego, 
więc nie poszedłem do pracy, 
za co zostałem zganiony. 
Postanowiłem się zwolnić, 
mimo że chciano mnie na siłę 
zatrzymać. Przez 3 miesiące 
mogłem sobie „pobimbać”, ale 
nadszedł czerwiec i aby nie 
utracić 4 przepracowanych lat, 
musiałem się zatrudnić. Dzięki 
protekcji znajomego dostałem 
się na stalownię w Hucie 1 Maja 
w Gliwicach, gdzie „zagrzałem” 
jeden dzień. Nie pasował 
mi system organizacyjny 
i duża odległość od domu. 
Przed wejściem do pociągu 
do Częstochowy kupiłem 
„Dziennik Zachodni”, w którym 
znalazłem ogłoszenie o naborze 
pracowników do powstającej 
FSM. Poszukiwali m.in. 
pracowników na spawalnię. Po 2 
dniach przemyśleń kupiłem 
bilet do Tychów.

i tak się zaczęła przygoda z naszym 
miastem, w którym mieszka pan 
do dzisiaj. jakie pozostały panu 
wspomnienia z tych pierwszych 
lat?
– Z Tychów dojechałem 
autobusem, chyba linii 21 
do Bierunia, gdzie w błocie stały 
baraki. Natrafiłem na kierownika 
Kontroli Jakości pana Kaczmar-
czyka i po krótkiej rozmowie 
zaproponował mi pracę 
„brakarza” (kontrolera jakości”)

Zamieszkałem na początku 
na kwaterze prywatnej na glince. 
tychy były wtedy jednym wielkim 
placem budowy. trzeba było się 
przemieszczać w gumiakach. 
Zostałem z kolegami skierowany 
do bielska-białej, do którego przez 
trzy lata dojeżdżałem pociągiem. 
pracowałem na trzy zmiany 
na spawalni, gdzie produkowane 
były syreny, Fiaty 126 p i 127p. 
w 1975 roku tyskich pracowników, 
w tym mnie, przeniesiono 
do tychów. Z kontrolera jakości 
awansowałem na mistrza, 
a w 1989 roku zostałem 
kierownikiem zmiany na wydziale 
spawalniczo–remontowym 
i stamtąd przeszedłem w 2010 
roku na emeryturę.
Żonę poznałem przez przypadek 
– była przejazdem u rodziny 
w odwiedzinach w Tychach 
a ja przypadkowo znalazłem 
się u nich. Rozmowa, dyskusja 
na różne tematy trwała do późna 
w nocy. Przyznam się, że mówiąc 
banalnie ,,zaiskrzyło”. Po kilku 
miesiącach znalazło się miejsce 
pracy w FSM dla przyszłej żony. 
Wspólna decyzja i po roku ślub. 
Bez problemu przygotowany 
był grunt pod nową rodzinę 
w postaci przydziału mieszkania 
z FSM. Urodziły nam się 
dwie córki. Cieszyliśmy się, 
rosły zdrowo i bez problemów 
ukończyły szkoły średnie 
i studia, założyły rodziny i dalej 
mieszkają w Tychach. Można 
powiedzieć, że ,,gniazdko” 
rodzinne jest przy nas. Co nas 
bardzo satysfakcjonuje!

należy pan do tych pracowników 
Fiata, który byli od początku 
jego powstawania. czy dużo 
was zostało? czy utrzymujecie 
kontakty?
– Zgadza się. Przez 37 lat pracy 
w jednym zakładzie poznawało 
się i miało kontakt z coraz 
to nowszymi ludźmi. Powsta-
wały formalne i nieformalne 
znajomości. Poznawało się 
nowych kolegów i przyjaciół, 
z którymi do dnia dzisiejszego 
utrzymuje się kontakt. Reasu-
mując ,,zawodowy i społeczny 
rachunek sumienia” i patrząc 
wstecz nic nie żałuję a wręcz całą 
ścieżkę zawodowo-społeczną 
powtórzyłbym bez poprawek.
Większość z tzw. pionierów jest 
już na emeryturze. Spotykaliśmy 
się od czasu do czasu i w pew-
nym momencie narodził się po-
mysł założenia „Stowarzyszenia 
Maluch 126p”. Matką chrzestną 
pomysłu jest związana bardzo 
długo z zakładem Urszula Po-
lubiec, przewodnicząca Tyskiej 
Rady Seniorów. Na pierwsze 
spotkanie integracyjne poprzez 
skrzyknięcie przez telefon 
przybyło do „Huty Paprockiej” 
ponad 30 osób. Następnym 
razem prawie dwa razy tyle i tak 
powstało stowarzyszenie, dla 
którego statut napisał długoletni 
pracownik Fiata Franciszek 
Lewko. Na spotkaniu założyciel-

skim w październiku 2019 roku 
wybraliśmy Zarząd, na którego 
czele stanąłem.
Naszym celem jest integracja 
byłych pracowników Fiata, który 
jest jedną z wizytówek naszego 
miasta, spotkania, wspólne 
wycieczki i biesiady rodzinne 
ze wspomnieniami. Pojawili 
się na nich byli dyrektorzy 
i kadra. Epidemia koronawirusa 
ograniczyła naszą działalność, 
ale jak się uspokoi, zaraz się 
rozkręcimy. Mamy już ponad 
100 członków.

jest pan od 10 lat na emeryturze 
i dalej bardzo aktywny! na nudę 
na pewno nie ma czasu? wiele 
osób narzeka, że pandemia odcięła 
ich na 3 miesiące od świata i ciężko 
będzie wrócić do normalnego 
życia.
– Jakie nudy? Grafik mam zapeł-
niony! Od momentu ogłoszenia 
stanu epidemiologicznego razem 
z żoną Urszulą pomagamy 
pracującym córkom w opiece 
nad wnuczkami. Oprócz pracy 
społecznej codziennie uprawiam 
z żoną nordic walking. Jestem 
pasjonatem czytania, szczególnie 
literatury historycznej. Ostatnio 
rozczytuję się w Józefie Ignacym 
Kraszewskim. Tak mi przypadł 
do gustu, że przeczytałem już 
62 książki napisane przez niego 
i poszukuję nowych. Opisane 
przez niego dzieje, życie szlachty 
polskiej są mi bliskie, lubię opisy 
statyczne. Namiętnie rozwią-
zuję różnorodne krzyżówki, 
które stymulują pamięć i rozwój 
umysłowy. Hoduję na balkonie 
egzotyczne rośliny, które 
przywożę z podróży. Kiedyś 
hodowałem kaktusy. Na jeden 
z nich wiatr przyniósł ziarenko 
brzozy, z którego przed blokiem 
wyrosło 30-metrowe drzewo. 
Raz w roku wyruszamy z żoną 
w dalszą podróż tematyczną, 
z której pozostają opisy.

towarzyszący panu optymizm 
i nadzieja nie umierają mimo 
trudnej sytuacji, która kiedyś 
musi się skończyć. co w życiu 
zdaniem pana jest najważniejsze, 
co pozwala cieszyć się życiem, 
mimo wszystko?
– Moja maksyma życiowa 
to czynienie dobra, które 
wraca podwójnie. A druga, 
to „nie pal za sobą mostów”. 
Gdy odchodziłem 10 lat temu 
na emeryturę pracownicy liczyli 
na kontynuację tzw. spotkań 
„golonkowych”. I tak narodziło 
się stowarzyszenie Maluch 126p. 
Bardzo ważne są więzy rodzinne. 
W czasie pandemii dziadkowie 
znowu okazali się wielkimi 
skarbami. Prawdziwi przyja-
ciele też stanęli przed wielkim 
egzaminem życiowym. Ważne 
jest, żeby akceptować ludzi 
takimi jakimi są. Mimo różnych 
poglądów trzeba rozmawiać 
i dogadywać się!
rozMawiaŁa:
daNuta weNcel ●

całe życie Z Fiatem
„babciu, dziadku, opowiedz swoiM wNuczętoM”

„jeśli chcesz być Nadzieją przyszŁości Musisz przejąć pochodNię od swojego dziadka i babci”- powiedziaŁ papież FraNciszek podczas światowych dNi MŁodzieży 
w polsce w lipcu 2016 roku. Na ŁaMach echa w latach 2016-2018 ukazywaŁy  się wywiady z seNiorkaMi i seNioraMi z cyklu „babciu, dziadku, opowiedz swoiM 
wNuczętoM”. powstaŁa z Nich książka, która ukazaŁa się we wrześNiu 2019 roku. wywiady cieszyŁy się dużą popularNością Nie tylko wśród ludzi starszych, 
sięgali po Nie MŁodzi, odkrywając w Nich różNe ciekawe, czasaMi historyczNe rzeczy. Na prośbę trs wracaMy do rozMów z tyskiMi seNioraMi tyM razeM Na 
ŁaMach tygodNika „twoje tychy” w Nadziei, że będą oNe wsparcieM Na te trudNe czasy paNdeMii koroNawirusa, które kiedyś MiNą.

jaN RóżycKi, lat 70, emerytowany pracownik Fiata, żona urszula, dwie córki (elżbieta i Katarzyna), 
dwie wnuczki (martyna i julia), społecznik, założyciel i prezes Koła Seniora „maluch 126p” w 2019 roku, 
członek rady Nadzorczej Sm „Teresa” przez 4 kadencje (1995-2009). czynny sportowiec, bierze udział 
w zawodach nordic walking na dystansie 7 km, gdzie ma duże osiągnięcia, od 1982 zbiera znaczki, 
lubi czytać książki historyczne, przebywać na łonie natury i eksperymentować w hodowli roślin egzo-
tycznych na balkonie, które przywozi z podróży zagranicznych.
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reklama

wschodNi szlak 
rowerowy greeN 
Velo to NajdŁuższy 
ozNakowaNy 
szlak rowerowy 
w polsce. liczy okoŁo 
2.000 kM i biegNie 
drogaMi rowerowyMi 
oraz drogaMi 
publiczNyMi o NiskiM 
NatężeNiu ruchu. 
szlak wiedzie przez 
pięć województw 
wschodNiej polski: 
warMińsko-Mazurskie, 
podlaskie, lubelskie, 
podkarpackie 
i świętokrzyskie, 
przez 5 parków 
Narodowych i 15 parków 
krajobrazowych. 
zaczyNa się w elblągu, 
a kończy w końskich.

Na szlaku wydzielono 12 tzw. 
Królestw rowerowych, czyli 
atrakcyjnych regionów, w któ-
rych warto zaplanować dłuższy 
pobyt. Każde królestwo ma swój 
oddzielny „paszport”, który jest 
swoistym przewodnikiem i dro-
gowskazem dla turystów. Jego ce-
lem jest pokazanie miejsc i atrak-
cji Polski Wschodniej; znajdują 
się tutaj opisy obiektów i miejsc 
turystycznych, a pod każdym 
z nich jest miejsce na przybicie 
pieczęci lub wklejenie zdjęcia. 
Wzdłuż całej trasy zlokalizowa-
no MOR-y, tj. Miejsca Obsługi 
Rowerzystów, wiaty gdzie moż-
na schronić się przed deszczem, 
odpocząć i coś przekąsić. Szlak 

swym zasięgiem obejmuje łącznie 
w przybliżeniu 10.000 km ozna-
kowanych szlaków rowerowych, 
które przecinają lub przebiegają 
w bezpośredniej bliskości Green 
Velo. Przed planowaną wyprawą 
warto odwiedzić stronę www.gre-
envelo.pl i skorzystać z dostępnej 
aplikacji mobilnej szlaku.

piątka śmiałków
W drugiej połowie sierpnia 
szlakami Green Velo wyruszyło 
pięcioro członków i sympaty-
ków Klubu Turystyki Kolarskiej 
„Gronie”, działającego przy PTTK 
w Tychach: Jacek Bar, Jerzy Czap-
nik, Mirosława Kolago, Danuta 
Maciejuk i Kazimierz Okoński. 
Pokonali I etap Szlaku Green Velo 
z Elbląga do Białegostoku prze-
jeżdżając ok. 850 km w 10 dni.

– Do Elbląga dojechaliśmy 
pociągiem nocnym z przesiad-
ką w Tczewie i po zaopatrzeniu 
się w paszporty na pierwsze dwa 
królestwa ruszyliśmy na zwiedza-
nie Starego Miasta, które zostało 
odbudowane we współczesnych 
formach z zachowaniem histo-
rycznych parceli – opowiada Ka-
zimierz Okoński. – Następnie ru-
szyliśmy szlakiem do Braniewa, 
a po drodze zatrzymaliśmy się 
u mojej siostry Haliny na pysz-
ne ciasto i kawę. To tu rodzi-
ła się moja przygoda z rowerem 
i pierwsza wycieczka rowero-
wa z kolegami z klasy z Elbląga 
do Malborka. Potem przez Kady-
ny z najstarszym w Polsce dębem 
Bażyńskiego, który liczy ponad 
700 lat i ma ponad 10 m w ob-

wodzie oraz Tolkmicko (zabytki 
z XIV w) dotarliśmy do Frombor-
ka na krótki spacer i wizytę w Ka-
tedrze Archidiecezji Warmińskiej 
Wniebowzięcia NMP – najwięk-
szej gotyckiej świątyni Warmii.

grobowiec w piramidzie
Turyści podążali trasą przez 
Pieniężno, Górowo Iławieckie, 
Lidzbark Warmiński, Stoczek 

Klasztorny, Galiny, Bartoszyce, 
Sępopol. Odwiedzili także peł-
ne zabytków Korsze, Barciany, 
Srokowo, w Baniach Mazurskich 
zjechali ze szlaku i dotarli Rapy, 
gdzie znajduje się w formie pira-
midy grobowiec Fahrenheidów 
z początku XIX w. Kolejnymi 
etapami podróży były: Gołdap, 
Stańczyki z bliźniaczymi, naj-
wyższymi mostami kolejowymi 

w Polsce (36 m), tzw. Trójstyk 
Granic Wisztyniec (punkt styku 
Polskie, Litwy i Obwodu Kali-
ningradzkiego Federacji Rosyj-
skiej). Po tygodniu turyści dotarli 
nad Hańczę (najgłębsze jezioro 
w Polsce), do Suwałk, odwiedzi-
li Wigierski Park Narodowy, Po-
kamedulski Klasztor na Wigrach 
(w 1667 r przybyli tu Kameduli 
i przez 50 lat budowali klasztor), 

a kolejnego dnia – Kanał Augu-
stowski, Augustów, by 9. dnia 
zawitać do Biebrzańskiego Par-
ku Narodowego.

– Podczas ostatniego, nie-
stety deszczowego dnia naszej 
podroży byliśmy w Tykocinie 
i Białymstoku Zdążyliśmy do-
jechać na rynek Białegostoku, 
usiąść wygodnie i zjeść obiad, 
bo ulewa, która nas tu zastała, 
uniemożliwiła spacer po mie-
ście. Do odjazdu pociągu mie-
liśmy bardzo dużo czasu, ale 
niestety okazało się, że dwo-
rzec jest w remoncie, a tymcza-
sowy zamykano o godzinie 22 
i otwierano na 30 minut przed 
odjazdem... pierwszego pociągu 
– dodał K. Okoński.

mankamenty też są
Według tyskich turystów, szlak 
Green Velo stwarza znakomi-
te warunki dojazdów ścieżkami 
rowerowymi do miast, dobrze 
oznakowane są MOR-y i atrak-
cje na szlaku, ale podzielili się 
także kilkoma uwagami: niewy-
starczające oznakowanie szlaku 
poza większymi miastami, brak 
znaków w miejscach, gdzie po-
winny być, np. rozwidlenia dróg, 
szczególnie w lesie, wiele znaków 
jest niewidocznych, bo zarastają 
je krzewy i drzewka, mała ilość 
ścieżek rowerowych i utwardzo-
nej nawierzchni, zmorą dla rowe-
rzystów są drogi z poprzecznymi 
garbami oraz piasek i tumany ku-
rzu po przejeżdżających autach, 
brak paszportów w punktach in-
formacyjnych. ls ●

Z pasZportem prZeZ pięĆ wojewÓdZtw
tyszaNie Na wschodNiM szlaku rOWerOWym GreeN VeLO (1).

Przy piramidzie w Rapie. Od prawej: Jerzy Czapnik, Mirosława Kolago, 
Kazimierz Okoński, Danuta Maciejuk, Jacek Bar.
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z Mojej póŁki

Tożsamość 
i Przemijanie
Dopiero rozpoczynamy dys-
kusję na temat płci. I nie tyl-
ko. Bo o tym, jak też określamy 
swoją postawę wobec tej drugiej, 
niby wiemy. Co drugi, co druga 
z nas bez problemu powie co my-
śli o nim, o niej. Tyle, że jakby 
to było takie łatwe, to skąd tyle 
dramatów, zniszczonych marzeń, 
przegranych lat, nieodwracalnie 
straconych.

Teraz do tej niby prostej sytu-
acji: on – ona, doszedł ten trzeci, 
ta trzecia. I jeszcze Ci, co poszu-
kują swojej tożsamości seksual-
nej. No to co powiedzieć na te-
mat osoby niebinarnej?

Maggie Nelson, amerykań-
ska pisarka, poetka, napisała 

bartŁoMiej kielar 
i daNiel świerczyński 
z ii lo w tychach 
okazali się Najlepsi 
w FiNale czwartej 
edycji koNkursu 
silesia iNcogNita. 
Nagrodę gŁówNą – 
wyjazd do brukseli 
– uFuNdowaŁ patroN 
hoNorowy koNkursu, 
europoseŁ Łukasz 
kohut. co prawda Nie 
wiadoMo jeszcze kiedy 
wyjazd się odbędzie, ale 
Nie zMNiejsza to radości 
zwycięzców.

Bartłomiej Kielar jest już wetera-
nem konkursu Silesia Incognita. 
Przystąpił do wszystkich czterech 
dotychczasowych edycji, trzy razy 
był w finale, z czego raz zajął dru-
gie miejsce i dwa razy zwyciężył: 
w 2017 roku, jako reprezentant 
Gimnazjum nr 4 w duecie z Zofią 
Brzęk i teraz, w 2020 r. już jako 
uczeń „Norwida”, w parze Danie-
lem Świerczyńskim.

W konkursie Silesia Incogni-
ta trzeba wykazać się bardzo roz-
ległą wiedzą: od historii Śląska, 
poprzez znajomość architektury, 
gwary i legend, aż po współczesne 
postacie polityki, kultury i spor-
tu. Kto był pierwszym księciem 
górnośląskim? W jakim śląskim 
klubie piłkarskim grał Ernest 
Wilimowski? Co oznacza słowo 
„ajnfart”? Czym Guido Henc-
kel von Donnersmarck przeko-
nał swoją żonę, żeby przeniosła 
się z nim na Śląsk? Kto zburzył 
„mały Wersal” w Świerklańcu? 
Pod jakim zaborem był Śląsk? 
Dokąd spadały upadłe Anioły, 
by zamienić się w utopce? To tyl-
ko mała próbka pytań, jakie pa-
dały podczas czterogodzinnego 
finału, który odbył się 4 września 
w Tyskiej Galerii Sportu.

pierwsi nie-online
– Jesteśmy chyba pierwszym „nie
-onlajnowym” konkursem w wo-
jewództwie śląskim w tym roku 
szkolnym – powiedziała Aleksan-
dra Matuszczyk, dyrektor Muze-
um Miejskiego w Tychach, któ-
ra wraz z Kariną Bryją, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 37, przy-
witała uczestników.

Do finału zakwalifikowa-
ły się 32 dwuosobowe drużyny 
z 28 szkół, m.in. z Bielska-Białej, 
Czechowic-Dziedzic, Tychów, 
Gliwic, Katowic, Mysłowic, Za-
brza, Rybnika, Jastrzębia-Zdroju, 
Świętochłowic, a nawet (czego nie 
omieszkał podkreślić prowadzą-
cy finał Marcin Melon, nauczyciel 
w SP nr 37 w Tychach) także dru-
żyna z Dąbrowy Górniczej.

– Cieszymy się, że nasz kon-
kurs sięga także na drugą stronę 
Brynicy – powiedział pomysło-
dawca konkursu, znany z nietu-
zinkowych pomysłów na eduka-
cję regionalną (prowadził m.in. 
warsztaty „Jak Gorol z Hany-
sem”).

od powstań śląskich do osiedli 
robotniczych
Finaliści zostali wybrani spo-
śród 49 zgłoszeń (z 40 szkół z 21 

miejscowości), a o kwalifikacji 
decydowała ocena przygotowa-
nej prezentacji. Przewodniczący 
jury, Michał Dzióbek, podkreśla, 
że uwagę w tym roku zwróciła 
różnorodność podjętych tema-
tów: zarówno wątków ogólno-
regionalnych (powstania śląskie, 
tragedia górnośląska), jak i lokal-
nych, często splecionych z wąt-
kami genealogicznymi autorów 
(np. historia osiedli robotniczych 
czy zapomnianej granicy, która 
dzieliła kiedyś Górny Śląsk, prze-
biegając niemal przez podwórka). 
Na lokalność postawili zwycięzcy 
tegorocznej edycji, przygotowu-
jąc prezentację pt. „Bieruń Stary. 
Byzuch w Bieruniu”.

– Ja z Bieruniem jestem zwią-
zany od dziecka, spędzałem tam 
u babci każde wakacje – mówi 
Bartłomiej Kielar. – Z kolei Da-
niel o Śląsku nic nie wiedział, 
dlatego półtora roku temu za-
brałem go na wycieczkę do Bie-
runia. Podróżowaliśmy po tym 
mieście, robiliśmy zdjęcia, odwie-
dzaliśmy zabytki, spotykaliśmy 
się z ludźmi, przeglądaliśmy lo-
kalne wydawnictwa. Chcieli-
śmy jak najlepiej poznać to mia-
sto, zrozumieć jego historię i jak 
tam się żyje obecnie. Spotkaliśmy 
się też z dyrektor Muzeum Miej-
skiego w Bieruniu Agnieszką Szy-
mulą i z tego spotkania również 
wynieśliśmy dużo ciekawych in-
formacji.

– Bardzo interesuję się histo-
rią i brałem udział w olimpia-
dach historycznych, ale to była 
wiedza z historii powszechnej 
– mówi Daniel Świerczyński. – 
Interesowałem się starożytnym 
Rzymem, okresem I i II wojny 
światowej. Natomiast Bartek za-
interesował mnie historią Śląska. 
Rozwój przemysłu i XIX wiek 
także są bardzo ciekawe, więc się 
w to wciągnąłem. Ale przygoto-
wania do konkursu były trud-
ne, kupiłem sobie nawet tablet-
ki plusssz, jak do sesji – dodaje 
z uśmiechem.

konkurs jak teleturniej
Zarówno prezentacja, jak i wie-
dza, jaką licealiści z tyskiego 
„Norwida” wykazali się podczas 
finału, pozwoliła im zgroma-

dzić najwięcej punktów i zająć 
pierwsze miejsce. Tuż za nimi 
uplasowała się drużyna z SP nr 7 
z Katowic (Patrycja Gloc i Mag-
da Hanszke). Trzecie miejsce za-
jęła reprezentacja Salezjańskiej 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Świętochłowicach (Miłosz 
Grzondziel i Bartłomiej Grzy-
wocz).

Formuła konkursu nie przypo-
mina jednak ani olimpiady, ani 
sesji, a raczej teleturniej. Czte-
ry godziny zmagań nie dłużyły 
się uczestnikom, bo każde zada-
nie było nieco inne. Trzeba było 
np. odgadnąć o jaką postać cho-
dzi po opisie, który był odczyty-
wany etapami, od bardzo ogól-
nych informacji po coraz więcej 
szczegółów. Odpowiedź poda-
na szybciej była oczywiście wy-
żej punktowana. Inne zadanie, 
w którym trzeba było odgadnąć 
postać historyczną, przypomina-
ło grę kalambury – jedna osoba 
z drużyny miała wyjaśnić dru-
giej o kogo chodzi, nie podając 
imienia ani nazwiska. W kolej-
nych rundach pytania losowali 
sami uczestnicy lub jurorzy. Przy 
tej okazji patron honorowy kon-

kursu, europoseł Łukasz Kohut 
postanowił „zagiąć” prowadzą-
cego Marcina Melona i zamiast 
numeru pytania, podał mu za-
gadkę: jaki numer łączy Ernesta 
Wilimowskiego i Gerarda Cieśli-
ka? Prowadzący wybrnął jednak 
z sytuacji bezbłędnie.

– O fenomenie Silesia Incogni-
ta najlepiej świadczy zaintereso-
wanie, jakim każda edycja cieszy 
się wśród uczniów szkół w każ-
dym zakątku Śląska, porówny-
walne z konkursami organizowa-
nymi przez Kuratorium Oświaty 
– podkreśla Marcin Melon. – Ci 
młodzi ludzie, w wieku między 12 
a 16 lat, udowadniają, że Śląsk dla 
nich na pewno nie jest „terra in-
cognita”. Nie wątpię, że podczas 
naszego konkursu kształtują się 
przyszłe elity Śląska, ludzie, któ-
rzy będą kompetentnymi i odpo-
wiedzialnymi gospodarzami tego 
regionu.

Organizatorami konkursu są 
Muzeum Miejskie w Tychach 
i Szkoła Podstwowa nr 37 w Ty-
chach. Patronem merytorycznym 
jest Wojewódzki Ośrodek Meto-
dyczny w Katowicach.
sylwia witMaN ●

Po przerwie związanej z pande-
mią, do życia kulturalnego wra-
ca Pasaż Kultury Andromeda, 
działający w strukturach Teatru 
Małego w Tychach. We wrześniu 
rusza dobrze znany tyszanom 
cykl „Andromeda – kino, jakie 
znamy” oraz nowa propozycja – 
Scena TV. Na pierwszy niewir-
tualny pokaz zaprosi też Galeria 
„Obok”.

Aby nadrobić kulturalne zale-
głości spowodowane pandemicz-
ną przerwą, seanse filmowe ra-
mach cyklu „Andromeda – kino, 
jakie znamy” będą się odbywały 
co dwa tygodnie, a nie co miesiąc, 
jak to miało miejsce dotychczas. 
Na początek prawdziwy rarytas: 
14 września będzie można obej-
rzeć obsypany nagrodami (zdo-
był m.in. Złotą Palmę w Cannes) 
film Pedro Almodovara z 2019 
roku „Ból i blask”. Dwa tygodnie 
później (28.09) zostanie pokaza-
ny film „Nędznicy”, a w paździer-
niku „My Generation” i „Wszyscy 
wiedzą”. Seanse będą się odbywać 
w poniedziałki o godzinie 18.

W Andromedzie rusza też no-
wość – cykl Scena TV, w ramach 
którego będą przypominane naj-
ciekawsze spektakle Teatru Te-
lewizji. Każdy pokaz będzie po-
przedzony wprowadzeniem Pawła 

Drzewieckiego, dyrektora Teatru 
Małego w Tychach. Również ten 
cykl będzie odbywał się co dwa 
tygodnie, we wtorki o godzinie 
18. Pierwszy spektakl jaki obej-
rzymy to „Ja, Feuerbach” w re-
żyserii i z udziałem Piotra Fron-
czewskiego (22.09).

Wraca też cykl „To jest sztu-
ka! ”. Raz w miesiącu, w czwar-
tek o godz. 17 Katarzyna Cza-
pla-Durska przybliży postać 
ciekawego artysty ze świata sztu-
ki. Pierwsze spotkanie (24.09) bę-
dzie poświęcone postaci Edwar-
da Hoppera.

Pasaż Kultury Andromeda sta-
nie się też miejscem warsztatów 
teatralnych dla młodzieży „Scena 
Młodych”. Ten nowy projekt bę-
dzie miała swoją inaugurację 27 
września i rozpocznie się spekta-
klem przygotowanym przez 15- 
i 16-latków pt. „Wielki świat” 
w reż. Anny Białoń.

Miejska Galeria Sztuki „Obok” 
także przygotowała na wrzesień 
rarytas dla publiczności – od 25 
września będzie tam można oglą-
dać wielkoformatowy obraz Fran-
ciszka Starowieyskiego, o wy-
miarach 18 na 3 metry. Więcej 
o planowanym wernisażu napi-
szemy w jednym z kolejnych nu-
merów TT. sw ●

W piątek, 4 września w Szkole 
Podstawowej nr 18 w Tychach 
już po raz piąty odbyło się spot-
kanie z okazji Narodowego Czy-
tania. Zaproszeni goście wraz 
z dyrektor szkoły Elżbietą Go-
lińską czytali fragmenty „Bal-
ladyny” Juliusza Słowackiego. 
Do akcji włączyli się dyrek-
torzy i nauczyciele zaprzyjaź-
nionych szkół: Grażyna Jurek, 
Katarzyna Bienia-Marczykie-
wicz, Bożena Saczek, Tomasz 
Giedwiłło, Jacek Baran, Adam 
Burczyk, Adam Niesyto, a tak-
że dyrektor MCK Małgorzata 
Król i redaktor naczelny „Two-

ich Tychów” Wojciech Wieczo-
rek. Organizatorem spotkania 
była nauczycielka j. polskiego 
w „osiemnastce” Barbara Dubaj. 
Ze względu na reżim sanitarny, 
na Sali nie było młodzieży, ale 
nagranie spotkania uczniowie 
SP 18 zobaczą na tablicach in-
teraktywnych w swoich salach 
lekcyjnych.

Tymczasem we wtorek, 
8 września fragmenty „Ballady-
ny” w ramach Narodowego Czy-
tania zabrzmią w kolejnej tyskiej 
placówce oświatowej – Zespole 
Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów.
rN ●

dla nich silesia  
nie jest incognita
rozstrzygNięto czwartą edycję NiezwykŁego koNkursu WIeDZy O reGIONIe. 

Narodowe czytanie w SP 18

„Balladyna” 
W Pandemii

Bartłomiej Kielar (w środku z nagrodą główną) i Daniel Świerczyński (czwarty z lewej) zdobyli 
nagrodę ufundowaną przez europosła Łukasza Kohuta (w niebieskiej marynarce).

ruszają seanse filmowe, spotkania, warsztaty 

andromeda 
odmrożona!

Kadr z filmu „Ból i blask” Pedro Almodovara.
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z Mojej póŁki

już 12 wrześNia 
o 16 Na tereNie browaru 
obywatelskiego 
(ul. browarowa 7) 
odbędzie się light 
& souNd FestiVal. 
podczas wydarzeNia, 
orgaNizowaNego 
tradycyjNie przez 
Miejskie ceNtruM 
kultury, odbędzie się 
koNkurs MappiNgu oraz 
koNcert z udziaŁeM 
gwiazd. tegoroczNy 
FiNaŁ Należy 
do karoliNy czarNeckiej 
zNaNej z przeboju 
„koka, hera, hasz, lsd”. 
wstęp Na iMprezę jest 
wolNy.

Warto również zwrócić uwagę 
na zespół Cukier, który w tym 
roku wydał swój debiutancki 
album. Mieliśmy przyjemność 
uczestniczyć w ich koncercie i je-
steśmy pewni, że w Tychach za-
prezentują potężną dawkę energii 
i świeże podejście do hip-hopu. 
Ponadto wystąpi Chłodno czyli 
duet, który powstał przełomem 
lata oraz jesieni ubiegłego roku. 
Tworzą go pszczynianin Szymon 
Pałyz i tyszanka Julia Zastryżna. 

W koncercie zagra także dobrze 
znany tyskiej publiczności SI-
DOR x S-AGE łączący nowoczes-
ne brzmienia z muzyką klasycz-
ną oraz wspomniana Karolina 
Czarnecka. Gwiazda festiwalu 
na przestrzeni lat dorobiła się 4 
albumów, w których celnie opisu-
je rzeczywistość. Od śpiewu przez 
rap opowiada o bajkach Disneya, 
seksizmie i niechęci, którą wyczu-
wa od radykalnych feministek. 
Ten koncert po prostu nie może 
się nie udać.

Podczas festiwalu również od-
będzie się (o godz. 17) wernisaż 
wystawy prac studentów Wyż-
szej Szkoły Technologii Infor-
matycznych w Katowicach oraz 
wernisaż wystaw Tyskiego Ban-
ku Kultury (18.30-19) z pracami 
Izabeli Wądołowskiej, Agnieszki 
Kuśpiel oraz Justyny Biskup-Na-
umienko. O godz. 20 rozpocznie 
się pokaz konkursowy mappingu, 
zaś ok. godz. 22.10 nastąpi ogło-
szenie wyników i pokaz prac lau-
reatów.

Impreza swoją historią sięga 
2011 r. kiedy to podobnych wyda-
rzeń można było szukać ze świecą 
w ręku. Mapping 3D jest to tech-
nika oświetlenia budynku w ar-
tystyczny sposób, dzięki któremu 

jego elementy wydają się oży-
wać. Przez te lata artyści wal-
czyli o nagrodę Prezydenta Mia-
sta Tychów i nie inaczej będzie 
tym razem. W szranki o kwotę 5 
tys. zł stanie sześcioro uczestni-
ków, którzy przeszli eliminacje. 
W poprzednich latach tematem 
przewodnim były hasła „ogień” 
czy „folk”. W tym roku organiza-
torzy zadali artystom opracowa-
nie swoich występów pod szeroko 
pojętym tematem „Ziemia”. Map-
pingi zostaną ocenione przez jury 
w składzie: Beata Konieczniak – 
dyrektor artystyczna i pomysło-
dawczyni „Festiwalu Kinetycz-
nej Sztuki Światła” Light.Move.
Festival  w Łodzi (przewodniczą-
ca jury); Tomasz Wlaźlak – arty-
sta wizualny, dr sztuki zajmujący 
się sztuką multimedialną i gra-
mi wideo; Piotr Kumor – główny 
specjalista ds. organizacji imprez 
w Miejskim Centrum Kultury 
w Tychach.

Tegoroczna edycja Light & So-
und Festival kontynuuje dobrą 
passę z poprzednich lat, podczas 
których na tyskiej scenie gości-
li m.in. Mery Spolski czy Daria 
Zawiałow. 12 września warto za-
znaczyć sobie w kalendarzu.
kaMil peszat ●

w czwartek, 10 wrześNia 
rozpoczNie się 6. już 
edycja Festiwalu 
teatrów NiezależNych 
aNdroMedoN. 
orgaNizator – śląskie 
zakŁady sztuki 
przygotowaŁ dla 
widzów trzy spektakle 
FaMilijNe, klauNadę, 
dwa widowiska dla 
starszego widza (w tyM 
jedNo od lat 18) oraz 
pokój weNus.

Tegoroczna edycja Andromedo-
nu, jak zresztą wszystkie wydarze-
nia po 4 marca, znacznie się różni 
od poprzednich. Reżim sanitar-
ny, liczne restrykcje czy choćby 
zachowawczość sponsorów sta-
ły się codziennością. Niemniej 
ogromne uznanie dla organiza-
tora za „domknięcie” festiwalu. 
– Jak zawsze wkładamy w Andro-
medon całe nasze serce. Kochamy 
teatr uliczny i chcemy się tą mi-
łością dzielić z mieszkańcami Ty-
chów. Ogromne podziękowania 
dla tych, dzięki którym mamy 
tę możliwość, czyli dla Miasta Ty-
chy za program grantowy Tyskie 
Inicjatywy Kulturalne i Rafała 
Sonika właściciela Gemini Park, 
który rośnie na prawdziwego me-
cenasa sztuki w naszym mieście 
– zaznaczył Jakub Kabus prezes 
Śląskich Zakładów Sztuki.

Andromedon jest dość specy-
ficznym festiwalem, w którego 
tkankę wpisany jest przekrojo-
wy charakter. – Od początku pre-
zentujemy spektakle dla dzieci jak 
i dla dorosłych. To jest właśnie siła 
spektakli plenerowych i teatru nie-
zależnego, który nie boi się ekspe-
rymentować z przestrzenią. Pier-
wotnym założeniem było zrobić 
festiwal promujący kulturę w prze-
strzeni publicznej, pokazywać 
lekkie spektakle przypadkowym 
widzom i liczyć, że ktoś się zain-
teresuje i przyjdzie z ciekawości 
na ambitniejszą sztukę. Kto wie, 
może taka osoba zacznie regular-
nie przeglądać repertuar wydarzeń 
kulturalnych, a każdy taki widz, 
którego uda się „złowić” dla teatru, 
to dla nas kilka centymetrów bliżej 
raju – mówi Jakub Kabus.

Podczas 6. edycji widz zoba-
czy m.in. spektakl oparty na tek-
ście japońskiej baśni traktującej 
o poszukiwaniu tożsamości, za-
bawną historię edukacyjną pisa-
ną wierszem o fenomenie wody, 

egzystencjalny melodramat dla 
widzów od 18. roku życia, zwa-
riowaną klaunadę, czy w końcu 
metaforyczną opowieść o oblężo-
nym mieście w wykonaniu Teatru 
Biuro Podroży. Ten ostatni gościł 
na Andromedonie w 2018 r. stąd 
jesteśmy pewni, że szykuje się wi-
dowisko na wysokim poziomie.

Osobnego akapitu wymaga cie-
kawy projekt nazwany Pokój We-
nus. Jest to spektakl site specific, 

czyli stworzony z myślą o funkcjo-
nowaniu w precyzyjnie określo-
nym miejscu. W tym przypadku 
będzie to Galeria „Na wolności”, 
gdzie w sześciu przygotowanych 
pokojach, sześć kobiet zapre-
zentuje 15 minutową etiudę dla 
jednego obecnego w pokoju wi-
dza. Cena biletu na każdą etiu-
dę wynosi 10 zł i obowiązuje bez-
względna konieczność rezerwacji 
miejsc. kaMil peszat ●

9 wrześNia, środa
godz. 16 – bajKOTeKa 
– projekcja filmu dla dzieci 
„alicja w Krainie czarów” 
(mbP – mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 18.30 – STaND_uP 
TycHy: Kutek & Kołecki (klub 
muzyczny underground, pl. 
Korfantego 1)

12 wrześNia, sobota
godz. 12 – bajKOTeKa 
– projekcja filmu dla dzieci 
„alicja w Krainie czarów” 

(mbP – mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 19 – koncert zespo-
łu uNIVerSe (Teatr mały, 
ul. Hlonda 1)
godz. 19 – TrIO baSTarDa 
– koncert z cyklu Next Wave 
(mediateka, al. Piłsudskiego 16)

14 wrześNia, poniedziałek
godz. 18 – andromeda 
– kino, jakie znamy: projekcja 
filmu „ból i blask” (Pasaż Kul-
tury andromeda, pl. baczyń-
skiego)

rzecz, która powinna być pod-
stawową, obowiązkową lekturą 
dla tych wszystkich, którzy wy-
powiadają się na temat gender 
czy LGBT. Nie ukrywam, że kie-
dy widzę w telewizji smarkulę, 
która dopiero startuje w dorosłe 
życie i śmiało, bez żadnych wąt-
pliwości wypowiada się na temat 
rodziny czy seksu, to krew mnie 
zalewa. Coś tam wiem, co tam 
słyszałam, jest tylko jedna rodzi-
na, nasza, katolicka. Taka, w któ-
rej można po kilkunastu latach 
życia razem, mając trójkę dzie-
ci, uzyskać zgodę na drugie koś-
cielne małżeństwo. Tamto to była 
pomyłka. Katolicka. Prawdziwa 
będzie teraz.

Maggie Nelson wspomina czas 
ciąży in vitro. No jakże to tak?! 
Przecież takie dzieci mają widocz-
ne skazy. Co gorsza, wychowuje 
to dziecko wspólnie z mężem. 

Ale, ale… Jej mąż jest transsek-
sualistą. Nelson próbuje to zro-
zumieć. Próbuje znaleźć swoje 
miejsce, miejsce też dla rodzi-
ny. Czyta, rozmawia. Uczęszcza 
na seminaria. Jakie relacje zacho-
dzą między płcią, a tym samym 
jaki mają wpływ na umysł i cia-
ło? Jak się ma tym samym relacja 
społeczeństwa, władzy do płci? 
Książka nosi znamienny tytuł 
„Argonauci”. Znamy tę legendę. 
Wyprawa po złoto. Tyle, że w cza-
sie wyprawy, od czasu do czasu 
trzeba odnawiać statek, aby móc 
płynąc dalej. Nie zmieniamy jedy-
nie nazwy. Nelson pisze: „tak jak 
poszczególne części Argo są z bie-
giem czasu wymieniane (…) tak 
zawsze gdy kochanek wypowia-
da zdanie kocham cię, jego zna-
czenie odnawia się poprzez każ-
de użycie, jako, że praca miłości 
i mowy polega na nadawaniu tym 

samym słowom coraz to nowych 
akcentów, dzięki czemu tworzy 
się niesłychany język”. Proste? 
Niby tak, ale chodzi o słowa. Te 
przeklęte słowa, których można 
różnie użyć.

Nelson sięga do własnych do-
świadczeń matki, żony, lesbijki. 
To wszystko bogato podbudowa-
ne psychologią, filozofią, histo-
rią sztuki, literaturą. I obok co-
dzienność…

Przekonuje mnie ta opowieść, 
bo jest osobista. Nie ma tu ukry-
wania się. Biologia, eros, fascy-
nacja, seksualność, i przemijanie. 
Ta książka bez wątpienia porusza 
tematy obce wielu z nas. I dlatego 
jest tak bardzo ważna.
jaN Mazurkiewicz ●

maggie nelson
„argonauci”

wyd. czarne.

nie może się nie udaĆ
świetNy prograM TeGOrOcZNej eDycjI LIGHT & SOuND FeSTIVaL. 

andromedon 
w sZÓstej odsłonie
tychy zNowu zaMieNią się W SceNę TeaTraLNą.

Tegoroczny konkurs mappingu odbędzie się pod hasłem „Ziemia”.

12 wrześNia: godz. 
19 – koNcert zespoŁu 
uNiVerse, teatr MaŁy
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aNDROmeDON 2020 – PROgRam

10 WRZeśNia
gODZ. 17 – O jednym takim co nie lubił siebie, WaLNy – Teatr 
(Gemini Park Tychy).

11 WRZeśNia
gODZ. 17 – Opowieści kropli wody, WaLNy – Teatr. (Gemini Park 
Tychy).
gODZ. 20 – Faust, Teatr a Part (dziedziniec Teatru małego).

12 WRZeśNia
gODZ. 12 ORaZ 17 – cyrk Pana Pedro, Teatr Piotra myszczyszy-
na (Gemini Park Tychy.
gODZ. 15 – NOe, Walny – Teatr (dziedziniec Teatru małego).

12-13 WRZeśNia
gODZ. 12-17.15 – Pokój Wenus (Galeria „Na wolności” – Plac 
Wolności 3 obok muzeum miejskiego). Wstęp 10 zł.

13 WRZeśNia
gODZ. 20 – cisza w Troi, Teatr biuro Podróży (dziedziniec Teatru 
małego).
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Teatr Biuro Podróży realizuje wyjątkowo widowiskowe przedstawienia.
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żeby cieszyć się 
eFekteM gŁadkiej 
skóry, coraz częściej 
wykorzystuje się 
laserowe usuwaNie 
owŁosieNia, które 
przyNosi bardzo dobre 
eFekty, utrzyMujące 
się Nawet przez wiele 
lat. jesień jest bardzo 
dobryM czaseM Na taki 
zabieg, bo sŁońce 
Nie operuje już tak 
iNteNsywNie.

Pomimo tego, iż zabieg należy 
powtórzyć nawet kilkukrotnie, 
w perspektywie czasu może 
być to bardzo opłacalna inwe-
stycja. W dzisiejszych czasach 
tego rodzaju depilacja stała się 
dostępna niemal dla wszyst-
kich. – Nowoczesny i nieustan-
nie udoskonalany sprzęt, jakim 
dysponujemy choćby w naszym 
salonie sprawia, że owłosienie 
usuwane jest szybko i bezboleś-
nie – twierdzą eksperci z salonu 
Villa Urody w Tychach. – Laser 
aleksandrytowy, wykorzystany 
w urządzeniu Ecos Ice Platinum, 
powoduje emisję pulsacyjne-
go systemu światła laserowego 
na podczerwień, dzięki czemu 
możliwe staje się zarówno usu-
wanie zbędnego owłosienia, jak 
również leczenie żył na nogach 
– dodają.

razem z cebulką
Laserowe usuwanie włosów 
to profesjonalny zabieg, który 
umożliwia bardzo skuteczne po-
zbycie się niechcianego owłosie-
nia. Laser stworzony bezpośred-
nio do realizacji takiego zabiegu 
nazywany jest laserem diodowym. 
Jego działanie pozwala na usunię-
cie włosa wraz z cebulką, bez roz-
grzewania sąsiadujących tkanek. 
Podczas przeprowadzania proce-

dury laser może być zastosowa-
ny do wszystkich partii ciała, jak 
na przykład twarz, pachy, nogi 
lub brzuch. – Z uwagi na fakt, iż 
włosy rosną w kilku fazach wzro-
stu, laser pozwala na usunięcie 
wyłącznie tych, znajdujących się 
w pierwszej fazie. Pojawia się za-
tem konieczność wykonania kilku 
zabiegów, aby na stałe pozbyć się 
owłosienia. Usuwanie owłosienia 
laserem wymaga niekiedy rów-

nież przeprowadzenia zabiegów 
uzupełniających, pozwalających 
na wyeliminowanie pojedynczych 
włosków, będących pozostałościa-
mi, których nie udało się usunąć 
– mówią eksperci z Villi Urody.

kilka chwil i po wszystkim
Zabieg trwa zwykle od kilku 
minut do pół godziny. Pacjen-
ci poddawani są wstępnej kon-
sultacji, co pozwala stwierdzić, 
czy nie występują żadne prze-
ciwwskazania do jego przepro-
wadzenia. Specjalista wykonuje 
naświetlanie wiązką lasera partię 
skóry przeznaczoną do depilacji. 
W tym momencie może pojawić 
się uczucie mrowienia lub kłucia. 
Nieprzyjemne doznania niwelo-
wane są za pomocą żelu znieczu-
lającego lub chłodzącego. Laser 
do usuwania owłosienia może 
również wywołać obrzęk lub za-
czerwienienie skóry, które jednak 
znikają najczęściej po upływie kil-
ku godzin. – Oczekując dobrych 
efektów, najlepiej jest skorzystać 
z gabinetu dysponującego laserem 
diodowym. Wybierajmy również 
te, cieszące się dobrą opinią oraz 
dysponujące profesjonalnym 
sprzętem. Dzięki temu zyskujemy 
gwarancję właściwie przeprowa-
dzonej procedury, która zaowo-
cuję świetnymi rezultatami – za-
pewniają specjaliści z gabinetu 
Villa Urody. as ●

w czasie paNdeMii 
wielu pracowNików 
oraz uczNiów zostaŁo 
oddelegowaNych 
do pracy w doMu 
przy koMputerze, 
co wpŁyNęŁo 
Na pogorszeNie się 
wzroku.

Po zakończeniu pracy nadal 
korzystamy z komputera w ce-
lach rozrywkowych, wobec tego 
dzieci i dorośli spędzają teraz 
przed różnymi wyświetlaczami 
znacznie więcej czasu niż przed 
pandemią, co zmusza nasze oczy 
do ogromnego wysiłku.

– Z biologicznego punk-
tu widzenia nasz aparat wzro-
kowy został zaprogramowa-
ny do poszukiwania obiektów 
w dali i to właśnie go rozluźnia 
i relaksuje – mówią specjalista 
optyk Jolanta Wachel i specja-
lista optometrii Piotr Wachel 
ze Studia Optycznego „Widzieć 
lepiej”.

Pacjenci często skarżą się 
na objawy tzw. syndromu wi-
dzenia komputerowego: zmę-
czenie i zaczerwienienie oczu, 
suchość oczu, światłowstręt, nie-
ostre widzenie, trudności z kon-
centracją, bóle głowy,  pleców 

czy również bezsenność. – Ba-
gatelizowanie tych objawów 
może prowadzić do utrwalenia 
wad wzroku czy innych scho-
rzeń. Jest to szczególnie istot-
ne w przypadku dzieci, u któ-
rych wzrok jeszcze się kształtuje 
– twierdzą eksperci.

Istotne jest zatem przestrzega-
nie podstawowych zasad w pra-
cy przy komputerze, takich jak: 
regularne przerwy w patrzeniu 
na ekrany, nawilżaniu oczu – 
mruganie jest naturalnym spo-
sobem nawilżania oczu oraz 
wspomaganie się kroplami na-
wilżającymi, a przede wszyst-
kim używanie okularów z filtrem 
światła niebieskiego, które za-
pewniają bardziej komfortowe 
widzenie i zmniejszają obciąże-
nie oczu. as ●

reklama

wZrok w cZasie 
pandemii
jest kilka zasad, KTóre mOGą POmóc NaSZym OcZOm. 

laserem po włoskach
eFekty depilacji laserowej mOGą uTrZymyWać SIę NaWeT PrZeZ KILKa LaT.
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MoNitory laptopów, 
ekraNy telewizorów 
i Nasze teleFoNy Mogą 
być w dużyM stopNiu 
odpowiedzialNe 
za zMęczeNie Naszych 
oczu, jak i bólu gŁowy, 
Mroczków przed 
oczaMi, suchości 
a Nawet Nieostrego 
widzeNia.

Światło niebieskie, które jest z tych 
urządzeń w nadmiarze emitowa-
ne, odpowiada przede wszystkim 
za te dolegliwości, ale nie tylko. 
Organizm jest całością, dlatego 
nadmierny wpływ światła niebie-
skiego jest odczuwalny nie tylko 
w naszych oczach, ale ma rów-
nież zły wpływ np. na nasze hor-
mony. Nadmierna fala światła 
niebieskiego w znacznym stop-

niu zmniejsza ilość wytwarzanej 
melatoniny, a tym samym zakłó-
ca naturalny cykl snu i związane 
z tym ryzyko wystąpienia prob-
lemów metabolicznych, kardio-
logicznych oraz osłabienia całe-
go systemu odpornościowego. 
Przede wszystkim zwiększa ry-
zyko zwyrodnienia plamki żółtej 
i uszkodzenia siatkówki.

Największą troską powinni-
śmy otoczyć nasze dzieci, ponie-
waż soczewki ich oczu są bardziej 
transparentne, przez co prze-
puszczają większą ilość tych 
szkodliwych promieni. Zasta-
nawialiście się Państwo dlacze-
go Wasza pociecha jest rozdraż-
niona, źle sypia i ma problemy 
w nauce? Trudno w dzisiejszym 
świecie zabronić dziecku korzy-
stania z „dobrodziejstw techniki”, 
trzeba jednak pamiętać że ruch, 

świeże powietrze i słońce jest 
niezbędne w prawidłowym jego 
rozwoju zaś nadmierne korzy-
stanie z komputera nie za bar-
dzo sprzyja ich zdrowiu.

Również osoby zawodowo pra-
cujące czy spędzające czas przy 
monitorach są w znacznym stop-
niu narażone na wszystkie te dole-
gliwości i choroby. Światło niebie-
skie oszukuje Twój mózg – mówi: 
właśnie trwa dzień, pracuj!

– Dobrym rozwiązaniem, któ-
re od kilku lat stosujemy w Cen-
trum Optyka są okulary wyposa-
żone w szkła z powłoką blokującą 
to światło, tak zwane szkła z po-
włokami Blue – mówi Elżbieta 
Lach. – Korzyścią jakie dają takie 
okulary będzie poprawa jakości 
snu poprzez synchronizację na-
szego rytmu dobowego z wpły-
wem Słońca i Księżyca, ponieważ 
cykl dobowy sterowany jest świat-
łem: melatonina wygasza a korty-
zol w dzień nas pobudza. Stosując 
okulary ochronne odczujemy zna-
cząco poprawę samopoczucia, re-
dukcję zmęczenia oczu i stanów 
zapalnych. Zwiększoną energię 
i większe skupienie. Powłoki Blue 
zneutralizują szkodliwe światło 
oferując komfortowe zrelakso-
wane i kontrastowe widzenie, po-
zwolą dłużej cieszyć się dobrym 
widzeniem – twierdzi ekspertka 
z Centrum Optyka w Tychach. 
wŁaściciel ceNtruM optyka: 
elżbieta lach ●

badaNie 
i przeprowadzaNie 
testu widzeNia 
Na Foropterze staNowi 
NajważNiejszą część 
caŁości badaNia oczu 
i jakości widzeNia.

Podczas badania lekarz okuli-
sta, optometrysta przeprowa-
dza wywiad i stara się dowie-
dzieć jak najwięcej, a badanie 
nie może być nużące i prowa-
dzące do zmęczenia pacjenta, 
a co za tym idzie błędnych jego 
wyników. Lekarz stara się do-
brać najlepszą korekcję dopa-
sowaną do pacjenta.

Najnowsze urządzenie fir-
my Essilor Vision R całkowicie 
rewolucjonizuje i zmienia do-
tychczas poznane metody i testy. 
To jak wysłanie bezzałogowego 
statku kosmicznego w dziedzi-
nie optometrii. Pacjent nie czu-
je takiego napięcia i pierwiastka 
stresu, jakie towarzyszą przy do-
tychczasowo wykonywanych ba-
daniach, które są przy tym wy-
jątkowo precyzyjne.

Poprawnie dobrana korekcja 
to mariaż – przeprowadzające-
go badanie, pacjenta oraz właś-
ciwych narzędzi. Procedura ba-
dania na najnowszym foropterze 
jest wygodna dla badanego jak 
i badającego. Standardowo bada 
się używając kasety okulistycz-
nej, a korekcja jest dobierana 
do ćwiartek czyli 0,25 doptrii, 
0,5 dioptrii itd. Foropter Vision 
R daje nam możliwość pójścia 
do przodu i określić wadę z do-
kładnością 0,01 dioptrii, ba – 
nie tylko to, bo dokładnie takie 
szkła są zamawiane i produko-
wane na potrzeby pacjenta.

Okulary korekcyjne kupowa-
ne w internecie to udogodnienie 
jakie sprawdza się w tym czasie 
jak nigdy wcześniej w historii. 
Wiele firm dostosowuje swoją 
ofertę, poszerzając ją o możli-
wość dokonywania zakupów 
w internecie.

Na pytanie czy jest to możli-
we? Oczywiście, to co nie było 
możliwe wcześniej już dzisiaj 
jest standardem i nikt nie pyta 
dlaczego. Jak każde narzędzie, 
ma swoje ograniczenia ale roz-
wój technologii jest niesamo-
wity. Zarówno w medycynie 
jak i innych dziedzinach życia 
sztuczna inteligencja to przy-
szłość i choć jej protoplasta Lo-
tfi Asker Zadeh, zmarł 2 lata 
temu, to jego dzieło jest konty-
nuowane.

Dzisiaj sklepy internetowe 
oferują wirtualne przymierzal-
nie, gdzie można z dużą dokład-
nością, po wpisaniu swojego 
rozstawu źrenic, zwymiarować 
twarz i przymierzyć okulary on-
line w tym samym czasie, bez 
ruszania się z miejsca. Wybiera 
się kolor, materiał z jakiego mają 
być wykonane itp. I już można 
mieć je na nosie, można też zo-
baczyć, to szczególnie dla pań, 
jak np.: wyglądałoby się w in-
nym kolorze włosów. as ●

prZymiarka 
w komputerZe
NowoczesNe Metody badaNia wzroku I TecHNOLOGIe POZWaLają Na IDeaLNe 
DObraNIe OKuLaróW.

osZukiwanie mÓZgu
Niebieskie światŁo – DLacZeGO POWINNIŚmy Na NIe uWażać?
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kariera/edukacja:

auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

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

usŁugi:
Elektryk. Tel. 504 877 825

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

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

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474
Remonty budowlane - SOLIDNIE tel. 604-
380-848
Wykonujemy solidnie wszelkie in-
stalacje elektryczne w nowych bu-
dynkach mieszkalnych. Kontakt: 604 
346 070
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
PŁYTKOWANIE HYRDAULIKA MALOWA-
NIE GŁADZIE REMONTY 668651688

BLACHARSTWO- DEKARSTWO, BUDO-
WA ORAZ ROZBUDOWA DOMÓW. TEL. 
503-150-674.

Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083

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

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

FiNaNse:

praca:

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

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

Monter instalacji sanitarnych, wod.kan., 
gaz CO, technik budowlany poszukuje 
pracy 575 973 922 

NieruchoMości:

KUPIĘ

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

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

Kupię garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. BN VOTUM: 501 503 735.

Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

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

GARAŻ TYCHY I OKOLICE KUPIE 504 469 
375

SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie m3 44 m2 cena 185 
tyś. Oś H 510 069 265
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 369 000 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 
– 329 000 zł. - do negocjacji. Tylko w BN 
VOTUM: 501 503 735.
Tychy os. F – z ogródkiem. M-4, 61,40 
m2, parter, trzy duże pokoje, łazienka i 
ubikacja osobno, duży balkon – 7 m2. 
Cena – 338 000 zł. - do negocjacji. Tylko 
w BN VOTUM: 501 503 735.
Działki Bojszowy Nowe – trzy działki o 
powierzchniach ok. 1000 m2. Nadają 
się pod budowę bliźniaka. Media: prąd, 
woda, kanalizacja. Cena – 120 000 zł., 
wraz z udziałem w drodze. 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 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 ul. Budowlanych - lokal użytko-
wy 9 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 
700 zł. + media + kaucja. BN VOTUM: 
501 503 735.

Wynajmę mieszkanie o powierzchni 58 m 
kw, os .N. Tel. 666 865 777

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

na stojakach:
æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12

æ  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  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

al. Niepodległości 22

æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51

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  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  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

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 SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29
æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101

æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35
æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
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  Sklep rybny, ul. Mikołowska

æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52
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
æ  Biblioteka, filia nr 1, pl. Św. Anny
æ  Sklep Kupiec, ul. Budowlanych 
æ  Sklep Kupiec, ul. Mikołowska 141
æ  Sklep Kupiec, Rynek
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75
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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. 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 169.000 zł 696-493-977 www.
ihn.com.pl
Tychy, os F, 35m2, 2 pokoje idealne pod in-
westycje 149.000zł, 733-476-805, www.
ihn.com.pl l
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 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 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

Do wynajęcia 2 małe magazynki o pow. 
ok 60 m2 cena 1200 zł tel. 696-493-977 
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/ m-ce 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, 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, bardzo dobry stan, 1 piętro, 
45 m2, balkon, 199.850 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, 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 2000 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
Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła - duży wybór, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl

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
Lędziny Goławiec, super miejsce, ostat-
nia wolna działka w kompleksie kilkuna-
stu parceli, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Tychy, Jaroszowice, śliczna działka w dru-
giej linii zabudowy 840 m2, 220 zł/m2, 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Piękna działka w górach, Węgierska Górka 
Żabnica 99.000 zł, 1500 m2, 519 595 671 
www.ASTON.com.pl
Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy-Cielmice ul. Nadrzeczna, działka 
o powierzchni 2477 m2 cena 499.000zl 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, ul. Willowa, działka budowlana 
1000 m2, atrakcyjna cena 169.000 zł 
www.aston.com.pl 602-627-610
Działka Góra gm. Miedźna 3000 m2, wy-
dane pozwolenie na budowę dwóch do-
mów jednorodzinnych, nowa cena tylko 
110.000 zł, 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101

Centrum Pszczyny dom i biznes w jednym 
działka 891 m2, 1.399.000 zł- do negocja-
cji 519 595 671 www.ASTON.com.pl

Dom w Tychach przy Mikołowskiej, ideal-
ny na hostel czy działalność, cena 530 000 
zł, 519 595 674, www.ASTON.com.pl

Tychy Wilkowyje, wolnostojący budy-
nek usługowo-mieszkaniowy w stanie 
surowym zamkniętym o pow. 224m2, 
działka 878 m2 www.ASTON.com.pl 728-
713-101

Dom w Łaziskach Górnych pod lasem, ide-
alny dla 2 rodzin lub 1 dużej, cena 650.000 
zł, 519 595 674, www.ASTON.com.pl

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 48 889 935 290

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

piŁkarze gks tychy 
Nie Mogą zNaleźć 
w NowyM sezoNie 
wŁaściwego rytMu. 
po bezbraMkowyM 
reMisie u siebie, 
w Niedzielę dozNali 
wysokiej porażki 
w sosNowcu.

W porównaniu z meczami minio-
nego sezonu, na plac gry w Sos-
nowcu wyszło zaledwie czterech 
„starych” piłkarzy: Jałocha, Po-
łap, Steblecki i Grzeszczyk. Resz-
tę składu wyjściowej jedenastki 
zarząd klubu i trener Artur Der-
bin wymienili. Czy wpłynęło 
to na wzrost jakości gry GKS? 
Jak na razie postawa i wyniki 
naszych pierwszoligowców nie 
przekonują…

Mecz Zagłębie – GKS nie na-
leżał do najbardziej emocjo-
nujących i do 75 min. nie było 
chyba takiego, który by wierzył 
w to, że zobaczymy tego popołu-
dnia na Stadionie Ludowym trzy 
gole. Oba zespoły przez większą 
część spotkania grały niemrawo, 
bez polotu i rzadko stwarzały do-
godne sytuacje. A gdy już taka się 
pojawiła, to zwykle albo strzał był 
niecelny, albo bramkarze byli 
na posterunku. Za obraz I poło-
wy niech wystarczy fakt, że oba 
zespoły zanotowały po jednym (!) 
strzale w światło bramki rywala.

Nie inaczej przebiegało pierwsze 
pół godziny drugiej odsłony. Nadal 
optyczną przewagę mieli gospoda-
rze, ale oba zespoły zachowywa-
ły się tak, jakby w szatni zostawiły 
całą amunicję. Sytuacja zmieni-
ła się w 75 min., a w załadowaniu 

broni pomógł Zagłębiu Nemanja 
Nedič, który sfaulował w polu kar-
nym Goncalo Gregorio. Portugal-
czyk sam podszedł do ustawionej 
na jedenastym metrze piłki i pew-
nym strzałem otworzył wynik.

Na to, że tyszanie zanotowa-
li potem kilkuminutowy okres 
lepszej, agresywniejszej gry, naj-
poważniejszy wpływ miał wpro-
wadzony chwilę wcześniej Kac-
per Piątek, który przeprowadził 
dwie groźne akcje. Przy pierwszej 
z nich lot piłki w ostatniej chwili 
przeciął obrońca gości; druga do-
bra akcja Piątka z Szymonem Le-
wickim zakończyła się kontrą Za-
głębia i strzałem Karbowego tuż 
przy słupku, którego nie sięgnął 
Jałocha i było 2:0.

GKS „dobił” w doliczonym cza-
sie gry ponownie Karbowy, który 
uderzył z rzutu wolnego, a podbi-
ta przez Nediča piłka zmyliła Ja-
łochę i po raz trzeci zatrzepota-
ła w siatce.

To nie był dobry mecz w wy-
konaniu tyskiego zespołu i poza 
pewnym w obronie Krzyszto-
fem Wołkowiczem i aktywnym 
w ostatnim fragmencie meczu 
Kacprem Piątkiem trudno ko-
gokolwiek wyróżnić. Zwłasz-
cza tych, którzy mają za zadanie 
strzelanie goli – to już drugi mecz 
„na zero z przodu”…

– Podejmowaliśmy zbyt dużo 
złych decyzji, nie potrafiliśmy 
dłużej utrzymać piłki na poło-
wie rywali – powiedział na pome-
czowej konferencji trener Artur 
Derbin. – Choć Zagłębie mia-
ło optyczna przewagę, to jednak 
do feralnego rzutu karnego po-
trafiliśmy się jakoś wybronić. Jest 

mi bardzo przykro z powodu tej 
wizyty na stadionie, na którym 
się wychowałem – dodał.
ZagłęBie SOSNOWiec – gKS 
tychy 0:3 (0:0). Gole: Gonca-
lo (75’ z karnego), Karbowy (88’ 
i 90’)
gKS tychy: Jałocha – Połap 
(62’ Szeliga), Nedić, Szymura, 
Wołkowicz – Biel (70’ J. Pią-
tek), Paprzycki, Norkowski (70’ 
K. Piątek), Grzeszczyk, Steblecki 
(62’ Moneta) – Nowak (77’ Lewi-
cki). Żółte kartki: Połap, Szymura 
i Wołkowicz.

W pozostałych meczach 2. ko-
lejki: Sandecja – Termalica 0:1, 
Bełchatów – Miedź 1:0, Arka – 
Puszcza 3:2, Korona – Jastrzębie 
3:2, Łęczna – Resovia 2:0. Spotka-
nia Widzew – ŁKS, Stomil – Odra 
i Chrobry – Radomiak zostały 
przełożone ze względu na powo-
łania do reprezentacji.
wojciech wieczorek

i liga
1. arka 2 6 7:2
2. łęczna 2 6 5:0
3. Termalica 2 6 2:0
4. Korona 2 4 4:3
5. łKS 1 3 4:0
6. radomiak 1 3 4:1
7. Zagłębie 2 3 3:1
8. resovia 2 3 3:2
9. miedź 2 3 3:2
10. chrobry 1 1 1:1
11. Stomil 1 1 0:0
12. bełchatów 2 1 1:3
13. gKS tychy 2 1 0:3
14. Sandecja 2 0 1:4
15. Widzew 1 0 1:4
16. Puszcza 2 0 2:6
17. Odra 1 0 0:4
18. jastrzębie 2 0 2;7

Kibice rezerwowej drużyny GKS 
Tychy nie mają w tym sezonie po-
wodów do zadowolenia. W sied-
miu spotkaniach zespół prowa-
dzony przez Jarosława Zadylaka 
zdobył zaledwie cztery punkty 
i okupuje dolne rejony tabeli IV 
ligi.

Nic więc dziwnego, że kibice 
coraz częściej zadają sobie pyta-
nie: co się dzieje z drużyną, która 
w poprzednich sezonach walczyła 
o awans i strzelała najwięcej goli 
w swojej grupie? Sobotnia po-
tyczka w Przyszowicach sytuacji 
nie poprawiła.

Choć trudno stwierdzić, że Jed-
ność Przyszowice była zdecydo-
wanie lepszym zespołem, to jed-
nak wygrała pewnie i wysoko. Jest 
to w dużej mierze zasługą niesku-
teczności gości, którzy choć mie-
li co najmniej tyle okazji bram-
kowych co rywale, to jednak ani 
razu nie znaleźli sposobu na po-

konanie bramkarza miejscowych. 
Zarówno Misztal, jak i Kopczyk 
czy Bojarski – albo chybiali albo 
strzelali tak, że bramkarz Jedności 
nie miał problemów z obroną.

Przez długi czas podobną nie-
skuteczności popisywali się także 
gospodarze, im jednak w ostat-
nich dwóch kwadransach zaczęło 
dopisywać szczęście, czego efek-
tem były trzy gole i pewne trzy 
punkty na koncie.
jeDNOść PRZySZOWice – 
gKS ii tychy 3:0 (0:0). Gole: 
Hajok (67’), Kiełtyka (73’), Pa-
szek (90’).
gKS ii tychy: Dana – Rabiej, 
Kozlenko, Kopczyk, Rutkow-
ski, Bielusiak, A. Biegański (46’ 
Machowski), Misztal, Pawlusiń-
ski (59’ Blach), Paluch (62’ Ko-
koszka), Bojarski. Żółte kartki: 
Kozlenko i Blach.

W pozostałych meczach 7. ko-
lejki: Łękawica – MRKS Czecho-

wice-Dziedzice 2:0, Książenice 
– Iskra 3:2, Odra Centrum – Kuź-
nia 2:4, Landek – Wodzisław 3:0, 
Podbeskidzie II – Bełk 3:0, Jasie-
nica – Rozwój 4:1, Radziechowy 
– Czaniec 1:2.

iV liga
1. Książenice 6 18 16:5
2. Wodzisław 7 15 18:8
3. Podbeskidzie II 7 14 15:6
4. jasienica 7 13 14:12
5. bełk 7 11 11:9
6. czaniec 6 11 14:13
7. łękawica 6 10 12:7
8. czechowice 6 10 9:7
9. Kuźnia 6 10 13:12
10. Landek 7 9 8:5
11. rozwój 7 8 16:13
12. Turza 6 6 10:16
13. Przyszowice 7 6 6:15
14. radziechowy 6 4 7:14
15. gKS ii tychy 7 4 9:14
16. Iskra 6 3 6:16
17. Odra centrum 6 3 8:20 

beZ amunicji
kibice w tychach wciąż Nie Mogą cieszyć się Ze ZWycIęSTWa SWOjej DrużyNy.

tylko jedno zwycięstwo w siedmiu meczach!

co się dzieje z rezerWą?

Ze swojej postawy w meczu z Zagłębiem może być zadowolony jedynie Krzysztof Wołkowicz.
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SPOtKaNie Z tReNeRemFlash

W środę, 2 września Tyska Galeria Sportu zorganizowała spotkanie z nowym trenerem piłkarskiego 
GKS Tychy, arturem Derbinem. Wzięło w nim udział – ze względu na reżim sanitarny – zaledwie 
kilkanaście osób, ale dzięki transmisji online kibice mogli je śledzić na ekranach monitorów, a także 
zadawać pytania.

artur Derbin mówił m.in. o pierwszej rozmowie z prezesem Leszkiem bartnickim, które odbyło 
się… na jasnej Górze; o tym jak chce zmienić styl gry drużyny; o celu na ten sezon, którym jest 
zajęcie miejsca w pierwszej szóstce tabeli; o chęci wprowadzania do zespołu młodych piłkarzy; 
o roli łukasza Grzeszczyka w drużynie a także o tym, czy łatwo jest pracować w Tychach trenerowi 
zza brynicy.

chętni mogą obejrzeć zapis rozmowy kibiców z trenerem Derbinem na facebookowym profilu 
Tyskiej Galerii Sportu. ww ●
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lekkoatletyczNego 
abecadŁa oboje 
uczyli się w barwach 
MosM tychy. obecNie 
reprezeNtują 
azs awF katowice 
i z powodzeNieM 
sięgają po laury 
w NajważNiejszych 
zawodach krajowych.

Z Włocławka, gdzie rozegrano 
96. edycję mistrzostw Polski, Ju-
lia Korzuch przywiozła dwa me-
dale – brązowy w biegu na 400 m 
ppł (58,12) i srebrny w sztafecie 
4x400 m (3.36,85), a Szymon To-
polnicki – srebro w biegu na 3.000 
z przeszkodami  (9.00,61).

Na kilka tygodni przygotowa-
nia do startów w drugiej części 
sezonu lekkoatletycznego zosta-
ły przerwane, ale dzięki temu, 
że Julia Korzuch objęta była 
szkoleniem PZLA, uczestniczyła 
w kilku obozach i solidnie przy-
gotowała się do najważniejszej 
imprezy sezonu.

– W ubiegłym notowałam lep-
sze wyniki w biegu na 400 m ppł, 
jednak mimo to do miejsca na po-
dium trochę zabrakło, konkretne 
9 setnych sekundy – powiedzia-
ła. – Teraz treningi wskazywały, 
że na mistrzostwach Polski po-
winnam osiągnąć lepszy czas. 
Tak się nie stało, ale wystarczyło 
do brązowego medalu. Przed za-
wodami myślałam, że stoczę po-
jedynek o brąz z Emilią Ankie-
wicz, olimpijką z Rio de Janeiro, 
ale podczas rozgrzewki przed fi-
nałem doznała ona kontuzji i mu-
siała wycofać się z decydującego 
biegu. Wtedy pomyślałam, że jak 
mocno ruszę i nie popełnię żad-
nego błędu, będzie dobrze. Joan-
na Linkiewicz była raczej poza 
moim zasięgiem, bo kiedy jest 
w formie, biega poniżej 56 se-
kund. Teraz pobiegła 56,23... 
Z kolei nasza sztafeta 4x400 jest 
jedną z najlepszych w kraju – bie-
głam razem z Adrianną Janowicz, 
Joanną Jóźwik i Justyną Święty-
Ersetic. Startowałam na trzeciej 
zmianie. Nie pamiętam, czy od-
dając pałeczkę Justynie byłam 

druga czy trzecia, ale ostatecznie 
wywalczyłyśmy srebrny medal.

Start na mistrzostwach Pol-
ski przyniósł tyskiej lekkoatletce 
pierwszy medal w zawodach se-
niorskich, bo do tej pory plaso-
wała się poza podium. W ubie-
gły, roku podczas MP w Radomiu 
zajęła 4. miejsce, a rok wcześniej 
była szósta. Teraz czekają ją jesz-
cze co najmniej dwa starty płot-
karskie – podczas Akademickich 
Mistrzostw Polski i na zawodach 
w Poznaniu.

Szymon Topolnicki medalową 
formą błysnął już w marcu, zdo-
bywając w Toruniu, podczas Ha-
lowych Mistrzostw Polski, brą-
zowy medal. Zresztą ma już całą 
„brązową” kolekcję, bo w ostat-
nich latach najczęściej stawał 
właśnie na trzecim stopniu po-
dium. We Włocławku zdobył 
pierwsze srebro.

– W stawce zabrakło wicemi-
strza Europy Krystiana Zalew-
skiego, co pozwalało mi liczyć 
na złoty medal – opowiada Szy-
mon Topolnicki. – Od początku 
starałem się narzucić rywalom 
tempo i po około 800 metrach 
objąłem prowadzenie. Prowa-
dziłem, jednak na 300 metrów 
przed metą, zaatakował Ma-
teusz Kaczmarek z BKS Byd-
goszcz. Niestety, długie prowa-
dzenie kosztowało mnie sporo 
sił, na dodatek wiał silny wiatr 
i pozostała mi już tylko obrona 
drugiego miejsca. Z tego startu 
jestem bardzo zadowolony, z cza-
su mniej, ale przy tym wietrze 
i tak jest nieźle. W ogóle ten se-
zon jest dla mnie bardzo uda-
ny, biorąc pod medalowe starty 
na mistrzostwach Polski w Toru-
niu i Włocławku.
leszek sobieraj ●

Piłkarze amatorzy zakończyli se-
zon 2019/2020. Podczas ostatnich 
dwóch kolejek rozgrywek aż pięć 
spotkań nie odbyło się i mecze za-
kończyły się walkowerami. Naj-
ważniejsze jednak, że organizator 
ligi stanął na wysokości zadania 
i dokończył rozgrywki w trudnym 
nawet dla ligowych drużyn okresie 
wakacyjnym.

Rezultaty ostatnich meczów 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej: 
All B&R – Pampeluna 3:0 (wo), 
Fenomen – Brygada RR 3:0 (wo), 

Olimpia – Zorza 4:1, Hard Plast 
– Bailando 3:4, Fenomen – Pam-
peluna 3:0 (wo), Hard Plast – 
Brygada RR 3:0 (wo), Bailando 
– Olimpia 0:3 (wo), Zorza – All 
B&R 12:1.

Tytuł mistrzowski już wcześ-
niej zdobył Fenomen Ledger, który 
po raz 7. w historii sięgnął po złoto, 
ustanawiając rekord. Dotychczas 
6 mistrzowskimi tytułami może 
się pochwalić tylko drużyna Bu-
dowlanych Tychy. W tym sezonie 
Fenomen nie miał sobie równych 

– drugą drużynę wyprzedził aż 
o 14 punktów, zanotował najwię-
cej zwycięstw i najmniej porażek, 
zdobył najwięcej goli, stracił – naj-
mniej. W Fenomenie gra najsku-
teczniejszy zawodnik ligi – Bartło-
miej Gorol, który zdobył 24 gole. 
Kolejne miejsca w czołówce strzel-

ców zajęli: Paweł Wala (AB&R) – 
22, Tomasz Cedro (Zorza), Konrad 
Jakubczyk (Zorza) – po 17, Łukasz 
Sadkiewicz (Fenomen) – 16, Mi-
chał Pawłowski (Hard Plast) – 15. 
Najwięcej kartek: Jan Zaczyński 
(Hard Plast) – 3. Puchar Fair Play 
zdobyła KS Olimpia 02.

30 sierpnia rozegrano finał 
Pucharu Ligi Fenomen Ledger 
– All Black's & Red's, podczas 
którego piłkarze obu drużyn 
zdobyli aż 11 goli. Do przerwy 
prowadził Fenomen 3:2 i osta-
tecznie sięgnął po puchar, wy-
grywając 6:5.

Organizator przyjmuje już za-
pisy do 26. edycji ALPN, która 
ma rozpocząć zmagania w paź-
dzierniku. Zgłaszać się można 
do Tomasza Ślusarczyka (TKKF 
Pionier), tel. 884-347-878, 
alpntychy@wp.pl.
ls ●

Nie tak MiaŁy przebiegać 
przygotowaNia 
do Nowego sezoNu 
polskiej hokej 
ligi. iNForMacje 
o treNiNgach i Meczach 
spariNgowych Mistrzów 
polski przeplataŁy 
się z doNiesieNiaMi 
o zakażeNiach 
i związaNych z NiMi 
okresach kwaraNtaNNy.

To trudna próba dla zawodników, 
trenerów i całego sztabu GKS, ale 
też dla całego hokejowego środo-
wiska. Oprócz spraw sportowych 
ważne, a może nawet ważniejsze, 
są organizacyjne aspekty przygo-
towań, bo one mogą decydować 
o bezpieczeństwie i zdrowiu spor-
towych ekip i kibiców.

Sezon hokejowy jednak rusza 
i znów emocjonować się będzie-
my rywalizacją na taflach i grą 
naszej mistrzowskiej drużyny. 
Ostatnie meldunki mówią o tym, 
iż ekipa Krzysztofa Majkowskie-
go trenuje w niemal pełnym skła-
dzie, bowiem badania przeprowa-
dzone na obecność wirusa dały 
wynik negatywny. Z jednym wy-
jątkiem – zawodnika, który na-
dal przebywa na kwarantannie, 
ale jej czas mija i wszystko wska-
zuje na to, że dołączy do kolegów. 
Nie trenuje też z powodu kontuzji 
Jakub Witecki.

– Indywidualne treningi pod-
czas kwarantanny nie zastąpią 

normalnych przygotowań – mó-
wił trener Krzysztof Majkowski. – 
Przerwy w najważniejszej części 
okresu przygotowawczego, kie-
dy organizmy zawodników nie 
są do tego przyzwyczajone, po-
krzyżowały nam plany. Po powro-
cie, zamiast realizować normal-
ny cykl treningowy, musieliśmy 
znowu wprowadzać zawodników 
w trening. Obawiam się, że chłop-
cy będą bardziej narażeni na kon-
tuzje, bo takie kilkudniowe prze-
rwy i kolejne powroty do zajęć 
na pewno będą miały znaczenie 
w dalszej części sezonu.

Zespół rozegrał cztery sparin-
gi, notując dwa zwycięstwa: z Za-
głębiem 4:2 i Cracovią 4:3 i dwie 
porażki – z Jestrabi Prostejov 1:4 
i GKS Katowice 1:2. Jednego jed-
nak możemy być pewni – hokei-
ści GKS zrobią wszystko, by sięg-
nąć po kolejne, szóste złoto, które 
jest na końcu długiej drogi i które 
otrzymuje zwycięzca ostatniego, 
finałowego meczu sezonu.

W kadrze GKS nastąpiło kilka 
ważnych roszad. W drużynie po-
jawiła się „nowa piątka”: dwóch 
obrońców – Ladislav Havlík i Ja-
son Seed oraz trzech napastni-
ków – Patryk Wronka, Szymon 
Marzec i Jean Dupuy. Odeszli 
natomiast: Mateusz Bryk, Mi-
chael Kolarz, Niko Tuhkanen, 
Aleksandr Jeronow, Kirils Galo-
ha, Gleb Klimienko, Wiaczesław 
Truchno, Aleksiej Jefimienko. Nie 
ma też Adama Bagińskiego, któ-

ry dołączył do sztabu szkolenio-
wego GKS.

Sezon zaczyna się 11.09 i wów-
czas grają: STS Sanok – GKS Ty-
chy (godz. 18), Unia Oświęcim 
– Stoczniowiec Gdańsk, JKH 
GKS Jastrzębie – Zagłębie Sosno-
wiec, Podhale Nowy Targ – Co-
march Cracovia, Energa Toruń 
– GKS Katowice. Dwa dni póź-
niej, w niedzielę zmierzą się: GKS 
Tychy – Unia (17) Sanok – Co-
march, Energa – Podhale, Zagłę-
bie – GKS Katowice, Stocznio-
wiec – Jastrzębie.

Tydzień po PHL startuje Pol-
ska Liga Hokeja Kobiet, w któ-
rej rywalizować będzie dziewięć 
drużyn. Najpierw gra grupa B – 
19 września Cracovia podejmo-
wać będzie Podhale, natomiast 
drugi mecz tej grupy Białe Ja-
strzębie – Kojotki Naprzód Ja-
nów został przeniesiony na 25 
października, bo duża grupa za-
wodniczek obu klubów weźmie 
udział w zgrupowaniu kadry na-
rodowej U-18, 14-20.09. W gru-
pie A pierwsza kolejka rozegrana 
zostanie 26.09. Atomówki Tychy 
podejmować będą Polonię By-
tom, a Unia Oświęcim zmierzy 
się ze Stoczniowcem.

Tytułu mistrzowskiego broni 
Polonia, która mistrzowski tytuł 
zdobywała w pięciu ostatnich se-
zonach. ls ●

Mistrz amatorskiej ligi piłki Nożnej zdobył także Puchar Ligi.

Fenomen z duBleTem i rekordem

wyZdrowieli. można ZacZynaĆ...
w piątek startuje hokejowy sezoN 2020/2021.

pobiegli po medale
lekkoatletyczNe Mp: SZymON TOPOLNIcKI – SrebrO, juLIa KOrZucH – SrebrO I brąZ.

O cZym Pamiętać?

W związku z aktualnie panującą 
s y t u a c j ą ,  n a  t r y b u n a c h 
Stadionu Zimowego będzie 
mogło zasiąść znacznie mniej 
kibiców. Do użytku będzie 
dopuszczone 50 proc. miejsc 
(co drugie krzesełko).
● Przed wejściem na lodowisko 
należy zdezynfekować dłonie.
●  Zachować bezpieczną 
odległość od drugiej osoby, 
co najmniej 1,5 m
● Zakrywać usta i nos, z wyjąt-
kiem sprawdzania tożsamości, 
konsumpcji, zajmowania miej-
sca na widowni.
● Zajmować tylko miejsca 
oznaczone specjalną naklejką.

OtO KOńcOWa taBela aPlN SeZONu 2019/2020:

1. Fenomen Ledger 14 39 102-21 13 0 1
2. Zorza Tachospeed 14 25 75-40 8 1 5
3. brygada rr 14 23 37-23 7 2 5
4. KS all black’s & red’s 14 21 66-57 7 0 7
5. bailando 14 19 42-46 6 1 7
6. Hard Plast 14 18 52-53 6 0 8
7. KS Olimpia 02 14 14 33-100 4 2 8
8. KS Pampeluna 06 14 6 25-92 2 0 12

Siedmiokrotni mistrzowie APLN – Fenomen Ledger.
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Julia Korzuch i Szymon Topolnicki – tyscy medaliści 
lekkoatletycznych mistrzostw Polski.
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Hokeiści GKS wyruszają po szósty złoty medal. Poprzednie 
tytuły zdobyli w 2005, 2015, 2018, 2019, 2020.
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Pływaczki UKS Wodnik 29 Tychy, 
siostry Nikola i Wiktoria Radek 
wystartowały w VI Otwartych 
Mistrzostwach Dąbrowy Górni-
czej na wodach otwartych, roze-
granych na jeziorze Pogoria III.

Zawody rozegrano na kilku 
dystansach: do lat 14 – 400 m, 
wyścig 1000 m, 3000 m, rodzin-

ny wyścig sztafetowy 2×100 m 
(dziecko + rodzic), wyścigi szta-
fetowe 4x200 m OPEN. W kate-
gorii wiekowej do lat 14 Nikola 
zajęła czwarte miejsce z czasem 
7.41, natomiast Wiktoria starto-
wała na 1000 m w kategorii wie-
kowej 15-16 lat i z czasem 14.13 
wygrała zawody. ls ●

z okazji 10-lecia 
kobiecego klubu 
sportowego poloNia 
tychy, 3.09 w tyskiej 
galerii sportu odbyŁa 
się jubileuszowa 
gala „piękNiejsza 
stroNa Futbolu”, 
podczas której 
spotkaŁo się kilka 
pokoleń zawodNiczek, 
a także treNerzy oraz 
dziaŁacze związaNi 
z klubeM. wspoMiNaNo 
początki dziaŁalNości 
klubu, pierwsze Mecze, 
Największe sukcesy, 
dzieloNo się też 
aNegdotaMi...

W ostatnich latach polski futbol 
w wykonaniu pań zrobił duże 
postępy. Polskie zawodniczki wy-
stępują w czołowych ligach euro-
pejskich, w finale Ligi Mistrzów 
zagrała Ewa Pajor w barwach 
Wolfsburga, dobrze spisuje się re-
prezentacja Polski, a w Tychach 
ustanowiono swego czasu rekord 
frekwencji na meczu kobiet Polska 
– Słowacja – 6.041 widzów.

Spotkanie rozpoczęło się 
od wspomnień o dawnej Polonii, 
której nazwę przejął w 2010 roku 
KKS, a gospodarz wieczoru Piotr 
Zawadzki zaprosił na spotkanie 
byłych zawodników Polonii Alek-
sandra Łozińskiego i Józefa Kie-
coka. Obecni byli także Dariusz 
Grzesik, były trener Polonii oraz 
obecny – Marcin Piekarski.

– Inspiracją do reaktywowa-
nia Polonii był syn Józefa Kieco-
ka, Grzegorz – obecny kierownik 
drużyny GKS Tychy, który kiedyś 
w rozmowie wspominał o me-
czach Polonii na osiedlu A – po-
wiedział Dawid Kołodziejczyk, 
prezes KKS Polonia. – I kiedy 
postanowiliśmy założyć klub, nie 

wymyślaliśmy nowej nazwy, tyl-
ko wróciliśmy do tej, która zapi-
sała się w pamięci tyszan. Z tym, 
że dawniej był to GKS Polonia, 
teraz KKS Polonia…

Swoimi wspomnieniami dzie-
liły się także Agata Samek i Mar-
tyna Furczyk, które występowa-
ły w pierwszej drużynie Polonii 
i Dorota Hałatek, obecnie zawod-
niczka ekstraklasowych Czarnych 
Sosnowiec.

Podczas jubileuszu uhono-
rowano wybraną wcześniej Je-
denastkę Dekady. Oto najlep-
sze zawodniczki Polonii: Dorota 
Chodzidło, Wiktoria Nowak, Ni-
kola Palowska, Dorota Hałatek, 
Noemi Myszor, Oliwia Ogierman, 
Julia Kopczyńska, Sabina Hachu-
ła, Weronika Bolek, Agata Samek, 
Magdalena Antkowiak.

W sobotę natomiast na boisku 
Kompleksu Piłkarskiego na osied-
lu A rozegrano kolejną edycję 

turnieju Polonia Tychy Cup im. 
Karola Grzesika. Udział wzięło 
ok. 60 dziewcząt z rocznika 2009, 
z 5 klubów: Akademia Młoda 
Gieksa, Polonia Tychy, Podokręg 
Tychy, TS ROW Rybnik, Tempo 
Paniówki. Wyników i klasyfikacji 

nie prowadzono. Rozegrano tak-
że mecz towarzyski Polonia 2010 
– Polonia 2020 zakończony remi-
sem 2:2. Bramki dla dawnej dru-
żyny zdobyła Dorota Chodzidło, 
a dla obecnej – Wiktoria Ciszew-
ska i Agata Latusek. ls ●

jedenastka pierwsZej dekady
kks poloNia tychy świętowaŁa jubILeuSZ 10-LecIa.

Oto najlepsza „11” 10-lecia Polonii (od lewej). Dorota Chodzidło, Magdalena Antkowiak, 
Agata Samek, Weronika Bolek, Julia Kopczyńska, Dorota Hałatek, Oliwia Ogierman, Nikola 

Palowska. Na zdjęciu brak Wiktorii Nowak, Noemi Myszor, Sabiny Hachuły.
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Remisem 2:2 zakończył się mecz Polonia 2010 – Polonia 2020.
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siostry radek wśród najlepszych.

sukces na Pogorii
ar

c. 
pr

yw
at

ne

Już po raz piąty w tym roku na to-
rze FCA w Bieruniu spotkali się 
kierowcy rywalizujący o tytuł 
Samochodowego Mistrza Ty-
chów. Niestety i tym razem kibi-
ce nie mieli możliwości ogląda-
nia na żywo rywalizacji z uwagi 
na obostrzenia. Na tor w Bieruniu 
mogli wejść tylko nieliczni goście, 
zaproszeni przez uczestników.

Na torze królowała jesienna 
aura, padał deszcz, było chłod-
no. Mokry tor nie przeszkodził 
jednak Arturowi Kobieli i Kami-
lowi Wali. Załoga subaru imprezy 
zanotowała najlepszy czas zawo-
dów i pewnie wygrała w klasie 4. 
Za nimi finiszowali Mariusz Piór-
kowski i Elżbieta Paluch (mitsu-
bishi lancer evo IX). Czwarty czas 
zawodów i trzeci w klasie 4 na-
leżał do załogi Grzegorz Pudeł-
ko/Mateusz Pudełko (mitsubishi 
lancer evo). Trzeci czas zawodów 
wykręcili Dawid Tomala z Pauli-
ną Kępką (honda civic). Dzięki 
temu po raz drugi z rzędu wygra-
li rywalizację w klasie 3.

Kolejne pozycje w tej klasie za-
jęli Łukasz Kępa i Sebastian Żuch-
nicki (honda civic) oraz Grzegorz 
Ira i Damian Drob (honda civic). 
W klasie 2 triumfowali Grzegorz 
i Agnieszka Dobrzańscy (hon-
da civic). Romuald Stasik i Mi-
rosław Pękała (citroën C2) zajęli 
drugą pozycję, a na najniższym 
stopniu podium stanęli Szymon 

Gańczarczyk i Karolina Grzesik 
(honda civic).

W klasie 1 na podium stanę-
ły te same załogi co w poprzed-
niej edycji zawodów: 1. Łukasz 
Semik i Miłosz Górny (fiat sei-
cento), 2. Paweł Oślak i Michał 
Kociołek (fiat seicento), 3. Jakub 
Włoch i Paweł Borkowy (renault 
clio). W klasie CENTO na czele 
znalazły się załogi jadące fiatami 
cinquecento: 1. Wojciech Ksią-
żek i Kamil Szczerba, 2. Adam 
Pawłowski i Mateusz Bartosik, 3. 
Wojciech Najgrodzki i Mateusz 
Solarczyk. Klasa PPC (peugeo-
ty i citroeny): 1. Jan Listewnik/
Kajetan Świder (peugeot 106), 
2. Kamil Pniok/Daniel Laszczak 
(citroën saxo), 3. Krzysztof Bed-
narski/Jakub Siemaszko (peugeot 
106).

W klasie RWD najszybsi 
byli: 1. Daniel Strojek i Ireneusz 
Pszczółka (bmw E36), 2. Kacper 
Bieniek i Tomasz Jabłoński (bmw 
E36), 3. Wojciech Honkisz i Łu-
kasz Jędrzejko (bmw e30). W kla-
sie Open wygrał Dariusz Murzyn/
Michał Masełko (subaru legacy) 
przed Piotrem Żbikowskim/Mar-
cinem Bieniakiem (mitsubishi 
lancer) oraz Jackiem Jaworskim 
i Kamilem Nestorowiczem (hon-
da civic). Wśród zawodników z li-
cencją najlepiej wypadli Michał 
Skrzypczyk i Daniel Sieja (mit-
subishi lancer). opr. ls ●

Miniony tydzień przyniósł w lidze 
okręgowej dwie kolejki spotkań. 
Po cztery punkty sięgnął zespół 
OKS Zet Tychy, trzy wywalczył 
Ogrodnik Cielmice. Oba zespo-
ły zachowały swoje lokaty. Nadal 
jednak jesteśmy pod wrażeniem 
gry JUWe Jaroszowice. To już pią-
ta wygrana podopiecznych Dawi-
da Frąckowiaka – jedynej niepo-
konanej drużyny w klasie A.
liga OKRęgOWa. Trudna to je-
sień dla drużyny OKS Zet. Do tej 
pory zanotował 3 remisy i 3 prze-
grane, a na zwycięstwo piłkarze 
kazali czekać kibicom do 8. ko-
lejki (jedną drużyna pauzowała), 
kiedy to ekipa Tomasza Rączkow-
skiego wygrała 2:1 z Wisłą Wiel-
ką. W środę, 2.09 było 0:0 ze Stu-
dzienicami.

– W tym maratonie meczów 
brakowało nam i szczęścia, i do-
świadczenia – powiedział szko-
leniowiec. – W spotkaniu z Cze-
chowicami nie wykorzystaliśmy 
kilku okazji sam na sam, z Czar-
nymi prowadziliśmy już 2:0, 
później czerwona kartka, hero-
iczna walka do końca i poraż-
ka w końcówce 3:2. A w środę 
z liderem ze Studzienic nie wy-
korzystaliśmy karnego i mecz 
zakończył się bezbramkowo. 

Dlatego starcie z Wisłą Wielką 
miało dla nas duża wagę i chyba 
to spowodowało, że w pierwszej 
połowie byliśmy bardzo niedo-
kładni. Stworzyliśmy jedną oka-
zję – w pojedynku sam na sam 
Kuliński przegrał z bramka-
rzem.

Ale Kuliński zrehabilitował się 
na początku drugiej połowy, kiedy 
to wykorzystał ładne podanie Wil-
czka. Potem na chwilę inicjatywę 
przejęli goście i kilka razy zagrozi-
li bramce znakomicie zresztą bro-
niącego Abrama. Wisła wyrównała 
po rzucie różnym i kiedy wydawa-
ło się, że mecz znów zakończy się 
remisem, celnym strzałem głową 
popisał się Michalak, po dośrod-
kowaniu Bernata.
OKS Zet – WiSła WielKa 2:1 
(0:0). Bramki Kuliński, Micha-
lak.
OKS Zet: Abram – Bernat, Rysz-
ka, Krupiński, Lewicki (82’ Gre-
lewski) – Patola, Pustelnik (20’ 
Wilczek), Michalak, Kuliński (75’ 
Burczyński) – Fortuna, Ptak (78’ 
Słonina).
1. rekord II 6 16 27-10
2. Studzienice 8 16 18-8
3. czarni 7 13 13-10
4. łąka 5 7 12-10
5. OKS Zet 7 6 10-17

6. rudołtowice 6 5 10-14
7. czechowice II 4 3 6-8
8. Wisła  5 3 4-15
9. Stal 4 1 5-13

Po środowej porażce z Pasjona-
tem 1:2, Ogrodnik zdobył kom-
plet punktów w meczu z Soko-
łem. Jednak, jak powiedział trener 
Grzegorz Chrząścik, zwycięstwo 
cieszy, ale gra pozostawiała wiele 
do życzenia…
SOKół WOla – OgRODNiK 
cielmice 0:2 (0:1). Bramki: 
Gurbisz i Gajewski.
OgRODNiK: Gąsior – Pawłowicz 
(18' S. Białas), Szojda, Michalak 
– Gurbisz, Stawicki, Gajewski, 
Żytka (86' Orliński), Granek (62' 
Foltyn) – Chrząścik, Klimas (75' 
R. Białas).
1. Lędziny 8 21 41-8
2. bojszowy 8 20 26-10
3. Ogrodnik 8 13 11-9
4. bestwina 8 13 20-12
5. Pasjonat 7 13 15-7
6. bestwinka 8 12 15-13
7. Piast 8 11 13-22
8. Pionier 6 3 5-18
9. Kaniów 8 3 4-31
10. Sokół Wola 7 1 8-28

KlaSa a. leśNiK KOBióR 
– juWe jaROSZOWice 1:4 

(1:3). Bramki: Frąckowiak 2, Au-
gustyniak, Roszak.
juWe: Kwiatkowski – Kszczuk, 
Hornik (86’ Banaś), Frąckowiak 
(42’ Gąsior), Czupryna (83’ Fli-
siak) – Woźniak, Haśnik (75’ 
Puto), Roszak, Karlik (79’ Nyga), 
Augustyniak, Cibor (25’ Jakub-
czyk).
SióDemKa tychy – Stal 
chełm śląSKi 1:1.
1. jaroszowice 5 15 17-3
2. Studzionka 5 12 15-6
3. Frydek 5 12 12-9
4. międzyrzecze 5 9 12-8
5. Leśnik 5 9 9-10
6. Gardawice 4 7 4-1
7. brzeźce 5 7 6-9
8. unia 4 6 11-10
9. Woszczyce 5 6 16-13
10. jankowice 5 5 14-12
11. Stal 5 5 11-11
12. Suszec 4 4 9-15
13. Kryry 5 2 5-14
14. Siódemka 4 1 4-13
15. Iskra II 4 0 5-16

KlaSa B. Tysovia – Czarnik 
Piasek 1:2, Czułowianka – Wisła 
Mała 2:1. Po 5 kolejkach prowadzi 
rezerwa Goczałkowic – 15 pkt. 
Czułowianka jest na 3. miejscu 
– 9 pkt, a Tysovia na 9. z 7 punk-
tami. ls ●

5. runda Samochodowych mistrzostw Tychów.

deszczoWe ściganie

Uczestnicy Samochodowych Mistrzostw Tychów ponownie spotkają się na 
torze FCA 4 października, a 11-12 września Automobilklub Ziemi Tyskiej 

organizuje Rajd Śląska. Start w piątek o 17 na Stadionie Śląskim.
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ligowy weekend w niższych klasach.

zeTka Też PoTraFi WygryWać!
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paNNa 23.Viii-22.iX
Księżyc pomoże ci postawić na swoim 
i urządzić świat tak, jak chcesz. Odniesiesz 
sukces.

waga 23.iX-23.X
Poznasz kogoś o otwartym umyśle i szerokich 
horyzontach. Korzystaj z jego wiedzy póki jest ku 
temu możliwość. 

skorpioN 24.X-21.Xi
jeżeli podejrzewasz, że jesteś wykorzystywany, 
to… masz rację. Ktoś ewidentne chce Tobą 
manipulować.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Koziorożec sprzeda ci bardzo ważne 
informacje. W pracy bezowocnie stracisz 
mnóstwo energii.

koziorożec 22.Xii-19.i
Gwiazdy nie ułatwią ci podjęcia decyzji. Staraj się 
dokładnie analizować za i przeciw i głęboko się 
zastanów.

wodNik 20.i-18.ii
Twoje pomysły zawodowe padną na podatny 
grunt. Na horyzoncie pojawią się niespodziewane 
pieniądze.

ryby 19.ii-20.iii
Ten tydzień przyniesie ci rewolucyjne pomysły. 
To doskonały moment, by wziąć się do tego 
wszystkiego, co odkładałeś.

baraN 21.iii-20.iV
atmosfera w firmie będzie daleka od sielanki. 
bądź czujny, gdyż ktoś ze współpracowników 
chce ci zaszkodzić.

byk 21.iV-21.V
mars obudzi w Tobie instynkt myśliwego. jeśli udasz 
się na miłosne łowy, wrócisz z dorodną zdobyczą.

bliźNięta 22.V-20.Vi
Nie oglądaj się za siebie! Gwiazdy szykują dla 
ciebie nowe drogi i znajomości. Zasłużysz sobie 
na podziw bliskich.

rak 21.Vi-22.Vii
Zainteresuj się bardziej swoją pracą, zamiast 
surfować po internecie. jeśli szukasz nowego 
zajęcia, to jest dobry moment.

lew 23.Vii-22.Viii
malejący Księżyc napełni cię optymizmem 
i zapewni miłe chwile w ramionach partnera. 
Trzymaj się z dala od barana.
 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 667:  
ROK SZKOlNy WyStaRtOWał.

przez caŁe życie 
pablo picasso 
z NabożNą czcią 
przechowywaŁ 
w pracowNi cztery 
dzieŁa jedNego 
Malarza. ba! 
za każdyM razeM, 
gdy NaMalowaŁ Nowy 
obraz, porówNywaŁ 
go z tyMi NiezwykŁyMi 
pŁótNaMi. w 1908 roku 
zrobiŁ ich autorowi 
kilka zdjęć, które 
poteM NaŁożyŁ 
Na siebie. tak oto teN 
zgrabNy FotoMoNtaż 
– dzieŁa i twórcy – 
przedstawia jedNą 
z Największych 
zagadek historii 
sztuki. zagadkę 
życia NiezwykŁego 
Malarza saMouka 
– celNika rousseau.

na urzędniczej posadce
Francja. Przełom XIX i XX 
wieku. Och, co to były za cza-
sy! Na artystycznej arenie Pary-
ża każdego dnia ścierali się wy-
bitni artyści – znani i nieznani, 
postępowi i wsteczni, nagradza-
ni i wyśmiewani. Wówczas życie 
paryżan skupiało się wokół Sek-
wany, która to stanowiła głów-
ną arterię miasta. Wzdłuż niej 
– a nawet na niej – kwitł han-
del. I właśnie tutaj zaczyna się 
opowieść o Henrim Rousseau – 
malarzu samouku. Otóż nim po-
czciwy Rousseau odkrył w sobie 

artystyczne powołanie, to wcześ-
niej pracował w urzędzie akcy-
zowym. Do jego obowiązków 
należało rejestrowanie towarów, 
które były przewożone do miasta 
rzeką. Z tego powodu przylgnął 
do niego żartobliwy przydomek 
– Celnik.

wiara w siebie
Musiało minąć aż 20 lat, 
by Rousseau poczuł zew sztuki. 
Gdy zrozumiał, że tak naprawdę 
jest artystą, od razu rzucił pracę. 
Zrezygnował z ciepłej posadki, 
która skądinąd dawała mu solid-
ną stabilizację, na rzecz gonienia 

za marzeniami. A marzenia były 
to szumne: sława, uznanie, hołdy 
i tytuły. Zatem na bogato! Opisując 
się w swojej autobiografii – która 
skądinąd nigdy nie została wyda-
na – stwierdził, że „jest na naj-
lepszej drodze do tego, by stać się 
jednym z najwybitniejszych ma-
larzy realistycznych”. Sęk w tym, 
że ten realizm u Rousseau moc-
no kulał. Jego technika była dość 
groteskowa i infantylna. Patrząc 
na jego płótna niemal czuć ból, 
jaki towarzyszył artyście podczas 
zmagań z brakami warsztatowy-
mi. Miał problemy z perspektywą, 
z proporcjami, z podobieństwem. 
Ale radził sobie jak umiał. Fernan-
de Olivier, pierwsza muza Pabla 
Picassa, wspominała go tak: „Nie 
miał w sobie nic z celnika – ci 
na ogół są aroganccy. On zaś był 
nieśmiały wręcz bojaźliwy, a rów-
nocześnie wyróżniała go olbrzy-
mia wiara w siebie, w swoją twór-
czość”. Tę wiarę widać.

większy niż wieża eiffela
Oto on – dostojny i dumny ma-
larz. Henri Rousseau. Świadczą 
o tym atrybuty: skołtuniona 
broda, która zdradza tożsamość, 
oraz pędzle i malarska paleta – 
znak profesji. Na palecie artysta 
umieścił dwa imiona – imiona 
swoich żon: Clemence i Josephi-
ne. W końcu każdy artysta musi 
mieć swoją muzę; Rousseau 
ma aż dwie. Dla pewności (tak, 
żeby nikt się nie pomylił), płót-
no zatytułował „Ja sam. Portret. 
Pejzaż”. Nawet nie próbował być 

subtelny. Jego postać góruje nad 
tytułowym pejzażem. Przy nim 
Sekwana to ledwie kałuża, a urząd 
akcyzowy – dawne miejsce pracy 
– przypomina chwiejny namiot. 
Za to spacerowicze wyglądają jak 
liliputy. W tle powiewają chorą-
giewki – rozwieszono je, by świę-
tować słynną wystawę światową 
w 1889 roku. Jest też wieża Eiffela, 
którą – i tu ciekawostka – Celnik 
jako jeden z pierwszych umieś-
cił na obrazie. Była ona wtedy 
najwyższym budynkiem świata, 
ale i tak sięga Celnikowi ledwie 
do ramienia. Ale nie obyło się bez 
pomyłek. Rousseau nie potrafił 
namalować stóp i na obrazie wy-
gląda tak, jakby stał na palcach. 
Można odnieść wrażenie, że na-
malowany w tle balon zaraz po-
rwie go hen, do nieba.

śmiechy-chichy
Te wpadki powtarzały się, przez 
co malarstwo Celnika już od po-
czątku określano jako naiwne. 
Nie obyło się bez drwin. Krytyka 
była bezlitosna. „Płótna naszego 
wybitnego pejzażysty Rousseau 

przypominają bazgroły sześcio-
latka, któremu pobłażliwa matka 
pozwoliła dorwać się do pudełka 
z farbkami”, albo: „Jaka szkoda, 
że zmarnowano tak wspaniałe 
kawałki płótna, wprost idealne 
na szmaty” – to tylko kilka ką-
śliwych wzmianek, jakie pojawiły 
w prasie. Rousseau pieczołowi-
cie zbierał je wszystkie i wklejał 
do zeszytu. Uważał, że każda, 
nawet najbardziej złośliwa opi-
nia, to dowód zainteresowania 
jego twórczością. Brał je za do-
brą monetę. Mało było artystów 
tak wyśmiewanych jak Rousseau, 
ale on, mimo nieustannych kpin 
zrzucających mu infantylność 
lub szaleństwo, wciąż malował. 
Dlaczego? Bo kochał sztukę. 
Guillaume Apollinaire – cieszą-
cy się wówczas największą sławą 
poeta i przywódca artystycznej 
awangardy – powiedział: „Celnik 
miał świadomość swojej siły. Raz 
czy dwa wyrwało mu się że jest 
najtwardszym malarzem swoich 
czasów. Myślę, że był bliski praw-
dy”. Ja również.
agNieszka kijas ●

daWno Temu W szTuce (214)jako pierwsZy namalował wieżę eiFFela

Obraz „Ja sam. Portret. Pejzaż” przedstawia Celnika tak, jak sam 
siebie postrzegał – jako świadomego i pewnego siebie malarza.

jaKi jeSt tWój uluBiONy OBRaZ?

Opowieść o celniku rousseau, dedykuję mojej córce – Oliwce 
– która już nie jeden raz prosiła mnie o odcinek poświęcony właś-
nie temu wyjątkowemu artyście. Drodzy czytelnicy! jeżeli wśród 
dotychczasowych felietonów nie odnaleźliście historii o Waszym 
ulubionym arcydziele lub o ulubionym malarzu, pora to zmienić. 
Napiszcie do mnie na adres: „Twoje Tychy” al. Piłsudskiego 12 lub 
mailem: redakcja@twojetychy.pl i wspólnie odkryjmy tajemnice 
najwspanialszych malarskich płócien.
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Więcej informacji
w artykule na str. 13
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