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Z jednoimiennego w hybrydę
Szpital MEGREZ przygotowuje się do pierwszych 
przyjęć pacjentów nie związanych z COVID-19.

Dziewiątka do przebudowy
Miejski Zarząd Ulic i Mostów podpisał umowę 
na przebudowę ścieżek rowerowych w mieście.

wygrana w osłabieniu
GKS Tychy odniósł pierwsze w tym 
sezonie zwycięstwo, grając w dziesiątkę.3 5 14
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pokazy mappingu 3D były w tym roku jeDynie wisienką na torcie wobec innych atrakcji  light & sounD festivalu.
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tel. 789 069 424
Na państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil peszat

Wspomniana droga została za-
mknięta 27 czerwca na skutek 
osunięcia się skarpy zabezpiecza-
jącej wiadukt drogowy w Katowi-
cach-Giszowcu, co było efektem 
ulewnych opadów deszczu. Przez 
ostatnie tygodnie wykonawca re-
montu starał się jak najszybciej 
przywrócić ruch w tym miejscu. 
Nastąpi to 19 września, czyli 10 
dni wcześniej niż zakładał har-
monogram.

– W lipcu wykonawca zinten-
syfikował prace czego efektem 
jest otwarcie przejezdności ul. 
Pszczyńskiej, czyli drogi krajo-
wej nr 86 o 10 dni wcześniej niż 
przyjęliśmy w harmonogramie. 
Nie 30 września, jak pierwotnie 
planowano, a od soboty 19 wrześ-

nia, ruch będzie poprowadzony 
po nowym wiadukcie po jednym 
pasie w każdym kierunku jazdy – 
mówi Bogumił Sobula pierwszy 
wiceprezydent miasta Katowice.

Kierowcy powrócą na istnie-
jącą jezdnię wschodnią, kieru-
jąc się w kierunku południowym 
do Giszowca, Tychów (DK86) 
lub na DK81 (ul. 73 Pułku Pie-
choty), a cała jezdnia zachodnia 
będzie gotowa wiosną przyszłe-
go roku. Wtedy też planowane 
jest otwarcie zjazdu z autostrady 
A4 w kierunku Tychów. Z kolei 
zakończenie prac budowlanych 
na całej inwestycji przewidywane 
jest na II kwartał 2022 roku.

– Jeszcze we wrześniu bę-
dziemy chcieli przenieść ruch 

na ul. 73 Pułku Piechoty na nową 
jezdnię. Będziemy w tym miej-
scu utrzymywać cały czas rela-
cje – po jednym pasie w każ-
dym kierunku jazdy. Natomiast 
zakres prac wymaga zamknięcia 
obecnego zjazdu z ul. 73 Pułku 
Piechoty i Karolinki w kierun-
ku Tychów i Murcek. Dlatego 
od 19 września dla tych kierow-
ców wprowadzimy objazdy – 
mówi Adam Owsiany dyrektor 
projektu, NDI SA.

Dla kierowców jadących 
w kierunku Tychów i Murcek 
od ul. Kolistej oraz ul. 73 Pułku 
Piechoty i ul. Karolinki na okres 
około 5 tygodni zostają wprowa-
dzone objazdy.
oprac. kaMil pesZat ●

◆ TyScy POlicjaNci Zaj-
mujący Się ZWalcZaNiem 
PRZeSTęPcZOści NaRkOTy-
kOWej wpadli na trop 25-let-
niego tyszanina, który w swoim 
mieszkaniu posiadał większą ilość 
środków odurzających. Podczas 
przeszukania mieszkania męż-
czyzny policjanci zabezpieczy-
li amfetaminę oraz substancję 
psychotropową MDMA. Łącz-
nie przejęto narkotyki, z których 
można było przygotować ponad 

4 tysiące działek dilerskich. Za-
trzymany usłyszał zarzut posiada-
nia oraz udzielania narkotyków. 
Na wniosek śledczych i prokura-
tora sąd zastosował wobec męż-
czyzny tymczasowy areszt. Za po-
pełnione przestępstwo grozi mu 
do 10 lat pozbawienia wolności.
◆ 8.09 Na ZjeźDZie Z TRaSy 
S1 Na ul. BeSkiDZką kierują-
cy skodą utracił panowanie nad 
swoim pojazdem, wypadł z drogi 
i znalazł się w rowie. Mężczyzna 

trafił pod opiekę ratowników me-
dycznych.
◆ Na hOTelOWym PaRkiN-
gu PRZy al. jaNa PaWła ii 
cofający osobowy vw potrącił 
26-letnią kobietę. Z ustaleń poli-
cji wynika, że kierowca nie zacho-
wał należytej ostrożności. Kobieta 
z podejrzeniem urazu kręgosłu-
pa została przetransportowana 
do szpitala. Na miejsce wezwa-
ny został technik kryminalistyki, 
by zabezpieczyć ślady oraz wyko-
nać dokumentację fotograficzną 
ze zdarzenia. Policjanci KMP Ty-
chy prowadzą dalsze postępowa-
nie w sprawie tego zdarzenia.
◆ Na ul. TOWaROWej, Tuż 
Za SkRZyżOWaNiem Z ul. 
cielmicką, na pasie w kierun-
ku Urbanowic doszło 7.09 do zde-
rzenia vw i opla, który włączając 
się do ruchu na ul. Towarową wy-
musił pierwszeństwo. Kierowca 
opla, chcąc uniknąć zderzenia 
wjechał na pas zieleni i uderzył 
w drzewo. Mężczyzna trafił pod 
opiekę ratowników medycznych, 
ale na szczęście nie odniósł po-
ważniejszych obrażeń.

◆ Tuż PO PółNOcy 9.09. 
Na ul. FilaReTóW, policjanci 
zatrzymali 24-letniego tyszani-
na, który mimo braku uprawnień 
kierował fiatem brava. Na doda-
tek jechał po spożyciu alkoholu – 
badanie wykazało 1 promil.
◆ NieZNaNy SPRaWca z klatki 
schodowej przy al. Bielskiej doko-
nał 11.09 kradzieży roweru e-bike 
o wartości 6.000 zł. Postępowanie 
prowadzi KMP w Tychach.
◆ 13.09 NieZNaNy SPRaW-
ca wyłamał kłódkę i z garażu 
znajdującego się na terenie ROD 
Konwalia skradł kosiarkę warto-
ści 400 zł.
◆ Na POleceNie PROku-
RaTORa NaDZORującegO 
śleDZTWO policja opubliko-
wała wizerunek mężczyzny, który 
może posiadać istotne informa-
cje w sprawie zabójstwa, do któ-
rego doszło 1 lipca br. Chodzi 
o śledztwo w sprawie 25-latka 
podejrzanego o dokonanie zabój-
stwa. Do zdarzenia doszło właś-
nie 1 lipca, około godz. 21, przy 
ul. Harcerskiej. Policja zatrzymała 
już podejrzanego, a mężczyzna, 

którego zdjęcia publikujemy 
może posiadać istotne informacje 
na temat zdarzenia sprzed prawie 
trzech miesięcy.
RySOPiS: Mężczyzna w wieku 
ok. 60-65 lat, średniej budowy 
ciała, łysiejący, noszący okulary 
korekcyjne, a w dniu zdarzenia 
ubrany w koszulę z krótkim ręka-
wem koloru niebieskiego.

Osoby które rozpoznają mężczy-
znę lub posiadają jakiekolwiek in-
formacje w tej sprawie proszone 
są o kontakt z Wydziałem Krymi-
nalnym KMP, al. Bielska 46, pod 
numer telefonu 47 85-512-00, 47 
85-512-80, telefonem alarmowym 
112 lub adresem e-mail: krymi-
nalny@tychy.ka.policja.gov.pl. 
ls ●

Minęły pierwsze dwa tygodnie 
roku szkolnego 2020/2021. W ty-
skich szkołach i przedszkolach 
pierwsze dni nauki, opieki i wy-
chowania przebiegały bez więk-
szych zakłóceń.

Placówki oświatowe pracują 
w zwiększonym reżimie sanitar-
nym, zgodnie z obowiązującymi 
wytycznymi Głównego Inspek-
tora Sanitarnego, Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Mini-
sterstwa Zdrowia oraz zgodnie 
z procedurami wewnętrzny-
mi obowiązującymi w szkołach 
i przedszkolach. Jak poinfor-
mowało nas Miejskie Centrum 
Oświaty, szkoły nie zgłaszają jak 
dotąd problemów dotyczących 
funkcjonowania w zwiększonym 
reżimie.

Przez pierwsze dwa tygodnie 
roku szkolnego zajęcia były pro-

wadzone w tradycyjnym modelu 
nauczania tj. w formie stacjonar-
nej (tzw. Wariant A). W żadnej 
tyskiej szkole nie wprowadzono 
nauczania hybrydowego (Wa-

riant B) ani zdalnego (Wariant 
C). Do ich ewentualnego wpro-
wadzenia wymagana jest opinia 
Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego. sw ●

tyskie szkoły pracują jak dotąd bez zakłóceń.

Nowy rok szkolNy w reżimie
Dk 86 będzie znowu przejezdna od 19 września

wiadukt w Giszowcu 
NaprawioNy
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Ze skonfiskowanych narkotyków można było przygotować 4 tys. działek.
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10 września ukazało się zarzą-
dzenie prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia wprowadza-
jące zmiany w funkcjonowaniu 
systemu ochrony zdrowia w cza-
sie epidemii SARS – CoV – 2.

– Megrez został w nim wymie-
niony jako placówka wielospe-
cjalistyczna III poziomu realiza-
cji świadczeń na rzecz pacjentów 
zakażonych koronawirusem dla 
województwa śląskiego – mówi 

Małgorzata Jędrzejczyk, rzecznik 
szpitala. – Do tyskiego szpitala 
trafiać będą wyłącznie pacjenci 
z potwierdzonym zakażeniem, 
wymagający specjalistycznego 
leczenia w zakresie chorób za-
kaźnych, wewnętrznych, inten-
sywnej terapii, chirurgii ogólnej, 
chirurgii rekonstrukcji narządu 
ruchu, okulistyki, otolaryngo-
logii, ginekologii, położnictwa 
oraz neonatologii.

Równocześnie placówka przy-
gotowuje się do przyjmowania 
do operacji planowych pacjen-
tów niezakażanych koronawiru-
sem. Będą one przeprowadzane 
we wszystkich oddziałach zabiego-
wych, m.in. na ortopedii, chirurgii, 
okulistyce, laryngologii, a od listo-
pada także w oddziale ginekolo-
gicznym (gdy zakończy się remont 
tego oddziału). W ten sposób Me-
grez ze szpitala jednoimiennego 
przekształci się w placówkę hybry-
dową. – To znaczący krok w stronę 
powrotu do podstawowej działal-
ności lecznicy, o który ubiega się 
ona już od maja – podkreśla Mał-
gorzata Jędrzejczyk.

Zgodnie z zarządzeniem pre-
zesa NFZ, zmiana sposobu funk-

cjonowania „wojewódzkiego” 
miałaby obowiązywać 15 wrześ-
nia, jednak ten termin na razie 
nie jest realny. Na skutek kilku-
miesięcznej działalności „jed-
noimiennej” w tyskim szpitalu 
brakuje lekarzy – zwłaszcza gi-
nekologów, zakaźników, neuro-
logów. Zarząd Megrezu wystą-
pił więc do wojewody o zasilenie 
w personel medyczny.

Jak będzie wyglądać praca 
w systemie hybrydowym? – Szpi-
tal chce zadbać jednocześnie o ja-
kość usług i bezpieczeństwo pa-
cjentów, zarówno zakażonych 
koronawirusem, jak i niezaka-
żonych – mówi rzeczniczka. 
– Organizacja pracy w formu-
le hybrydowej polega więc m.in. 

na wytyczeniu osobnych dróg 
przemieszczania się pacjentów 
zakażonych i niezakażonych, od-
powiednim zabezpieczeniu pod-
czas transportu między pomiesz-
czeniami chorych na COVID -19, 
opracowaniu dodatkowych pro-
cedur i sposobów postępowania 
w celu zminimalizowania ryzyka 
zakażenia pomiędzy pacjentami 
na terenie szpitala. Dzięki posia-
danym środkom ochrony indywi-
dualnej, zapewniającym wysoki 
poziom zabezpieczenia zespołu 
podczas zabiegów, ci sami spe-
cjaliści będą mogli leczyć pacjen-
tów „dodatnich” i niezakażonych. 
Szpital posiada również odrębną 
salę operacyjną dla pacjentów co-
vidowych.

Według wstępnych szacun-
ków na początku działalności 
w nowej formule szpital przyjmie 
do 20-25% pacjentów niezakażo-
nych w porównaniu do czasów 
sprzed pandemii. Megrez zamierza 
dążyć do sukcesywnego zwiększa-
nia liczby wykonywanych operacji. 
Ma temu służyć m.in. kampania 
informacyjna o zakresie świadczo-
nych usług medycznych w ramach 
posiadanych specjalności, w któ-
rą włączeni zostaną np. kierowni-
cy oddziałów. Chodzi o dotarcie 
do pacjentów, którzy z powodu 
pandemii nie mogli mieć wyko-
nanych zaplanowanych operacji 
w tyskim szpitalu ani być leczeni 
przez wybranego lekarza.
oprac: sw ●

Nawet o ponad 70 proc. wzrosła 
w ostatnich miesiącach liczba 
wniosków składanych do tyskie-
go magistratu drogą elektronicz-
ną. To oczywiście efekt pande-
mii, ale nie tylko. Z roku na rok 
mieszkańcy miast coraz chętniej 
korzystają z tej formy kontaktu 
z urzędami.

Urząd Miasta Tychy sprawdził 
na przykładzie kilku wydzia-
łów jak w ostatnich miesiącach 
zmienił się sposób załatwiania 
spraw. Na przykład Wydział 
Spraw Obywatelskich porównał 
okres od stycznia do sierpnia 
z trzech ostatnich lat. W 2018 r. 
tylko 2,5 proc. spraw meldunko-
wych było załatwianych elektro-
nicznie. W 2019 roku było to już 
8 proc., a w tym roku – 11 proc. 
(za pośrednictwem interne-
tu załatwiono 419 spraw spo-
śród 3581). Jeśli chodzi o udo-
stępnianie danych osobowych, 
to w tym roku elektronicznie za-
łatwia większość takich spraw 
– aż 73 proc. (619 spraw spo-
śród 842 zgłoszonych). W ana-
logicznych okresie 2019 roku 
wskaźnik ten wyniósł 26 proc. 
Przed tegorocznymi wyborami 
prezydenckimi 76 proc. wnio-
sków o wpis do rejestru wybor-
ców złożono elektronicznie, 
a o dopisanie do spisu wybor-
ców drogą elektroniczną wpły-
nęło 54 proc. wniosków (850 
spośród wszystkich 1574 zło-
żonych spraw).

Na przykładzie tych danych wi-
dać wyraźnie, że liczba wniosków 
składanych elektroniczne stale 
rośnie. Mieszkańcy Tychów co-
raz częściej korzystają z możliwo-
ści załatwiania spraw w urzędzie 
bez wychodzenia z domu.

– Ciekawym przykładem jest 
udostępnianie danych osobo-
wych, ponad 70 proc. spraw za-
łatwianych jest już w tej formie 
– mówi Piotr Solik, naczelnik 
wydziału Spraw Obywatelskich 
w UM Tychy. – Coraz częściej 
także podmioty zewnętrzne i jed-
nostki miejskie rezygnują z „pa-
pieru”, np. MOPS, który od cza-
su epidemii przeszedł na formę 
elektroniczną. W Wydziale Do-
wodów Osobistych także wi-
dać znaczące zmiany. Od stycz-
nia do sierpnia br. elektronicznie 
wpłynęło do wydziału 1269 wnio-
sków o wydanie dowodu osobi-
stego. W analogicznym okresie 
ubiegłego roku elektronicznych 
wniosków było 639.

Aby załatwiać sprawy online, 
trzeba dysponować odpowiedni-
mi narzędziami, przede wszyst-
kim tzw. profilem zaufanym. 
Obecnie można go bez trudu za-
łożyć np. za pośrednictwem ban-
kowości elektronicznej. Kwestie 
związane z profilem zaufanym 
(potwierdzenie, przedłużenie, 
unieważnienie profili) elektro-
nicznie w tym roku załatwiło 
1100 osób, w tym samym okre-
sie roku ubiegłego – 960.

Kolejnym przykładem prze-
chodzenia na kontakt online 
jest Urzędu Stanu Cywilnego. 
Drogą elektroniczną wpłynęło 
tu w tym roku (do końca sierp-
nia) 870 pism. To znacznie wię-
cej niż przez cały rok 2019, gdy 
takich pism było 636.

– E-administracja to z pew-
nością przyszłość dla wszystkich 
urzędów. Coraz chętniej korzy-
stamy z nowoczesnych form 
kontaktu, mamy coraz mniej 
czasu i chcemy wszystko zała-
twiać jak najszybciej, a wysłanie 
wniosku zajmuje o wiele mniej 
czasu niż wizyta w urzędzie. 
Mamy tego świadomość, dlate-
go zależy nam na poszerzaniu 
katalogu spraw, które można za-
łatwić elektronicznie w naszym 
urzędzie – mówi Aneta Luboń 
– Stysiak, Sekretarz Miasta Ty-
chy.

W Tychach sprawy urzędowe 
klienci mogą załatwiać telefo-
nicznie, mailowo, czy za pośred-
nictwem portali eurzad.umty-
chy.pl, epuap.gov.pl, sekap.pl. 
Bezpośrednia obsługa Klienta 
w związku z pandemią odbywa 
się na parterze urzędu w Biu-
rze Obsługi Klienta. Można tak 
załatwić sprawy związane m.in. 
z zameldowaniem, nadaniem 
numeru pesel, odbiorem do-
wodu osobistego, zawieszeniem 
i wznowieniem działalności go-
spodarczej czy Karty Dużej Ro-
dziny. oprac. sw ●

we wtorek, 8 wrZeśnia 
Do ogólnopolskiej akcji 
naroDowego cZytania 
„ballaDyny” juliusZa 
sŁowackiego wŁącZyŁ się 
tyski ZespóŁ sZkóŁ nr 1. 
nie pierwsZy ZresZtą raZ.

Placówka przy ul. Wejcher-
tów co roku aktywnie bierze 
udział w Narodowym Czytaniu, 
o co dbają nauczyciele: przygo-
towująca kolejne adaptacje Te-
resa Byrczek i reżyserująca spot-
kania z lekturą Teresa Wodzicka. 
Wszystko to pod organizacyjnym 
okiem dyrektorki szkoły i także 
polonistki Grażyny Jurek.

W tym roku ZS nr 1 zorgani-
zował to wydarzenie wspólnie 
ze Śląskim Towarzystwem Kul-
tury i pozyskał wyjątkowe gro-
no odtwórców poszczególnych 
postaci dramatu Słowackiego. 
W rolę tytułowej bohaterki sztu-
ki wcieliła się prof. Uniwersy-
tetu Śląskiego Danuta Krzyżyk, 
której partnerowali: szefowa ty-
skiej Podstrefy KSSE Ewa Pordzik 
(Alina), dziennikarka „Dzienni-
ka Zachodniego” Jolanta Pieroń-
czyk (Goplana), dyrektorka SP 14 
Małgorzata Chełchowska (Wdo-
wa), aktor Teatru Śląskiego Jerzy 
Kuczera (Kirkor), wiceprezydent 
Tychów Maciej Gramatyka (Pu-

stelnik), prezes RCGW S.A Zbi-
gniew Gieleciak (Grabiec), praw-
nik i wykładowca Wyższej Szkoły 
Handlowej prof. Henryk Goik 
(Kostryn, Kanclerz) i przedsię-
biorca, prezes firmy „Concret” 
Zbigniew Boczkowski. W role 
narratorów wcielili się: Teresa 
Wodzicka i red. Wojciech Wie-
czorek z „Twoich Tychów”.

Ze względu na epidemiczne 
obostrzenia, naocznymi świad-
kami inscenizacji były tylko kil-
kuosobowe delegacje klas Zespo-
łu Szkół nr 1. Wydarzenie zostało 
jednak zarejestrowane i podczas 
lekcji języka polskiego obejrzy 
je cała szkolna młodzież. rn ●

coraz chętniej załatwiamy sprawy urzędowe przez internet.

urząd coraz bardziej oNliNe „Balladyna” w zs nr 1
w sZkole prZy ul. wejchertów CZyTaNO jaK CO ROKU.

Zastępca prezydenta Tychów Maciej Gramatyka (w środku) udanie wcielił się w rolę Pustelnika.
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z jednoimiennego w hyBrydę
sZpital MegreZ ZaCZNIE pRZyjMOWać paCjENTóW NIE-COVIDOWyCh.

W Pigułce

WSS Megrez został wyznaczony decyzją prezesa Rady Ministrów 
jako placówka jednoimienna od 20 marca 2020 r. W takiej formu-
le świadczenia medyczne realizowane są do tej pory. Do końca 
sierpnia leczeniu w poddanych zostało tu 1617 pacjentów. 
jednak zarząd szpitala (również na wniosek personelu) po pierw-
szych miesiącach funkcjonowania ocenił, że istnieje możliwość 
częściowego powrotu do poprzedniej działalności np. w wybra-
nych rodzajach świadczeń zabiegowych. podjęto działania aby 
umożliwić tyskiej placówce taką formę działalności.
30 czerwca w Łodzi z inicjatywy zarządzających szpitalami 
w Tychach i Raciborzu odbyło się spotkanie dyrekcji 11 szpitali 
zakaźnych z całej polski. przedmiotem spotkania były problemy, 
z jakimi obecnie borykają się zarządzający szpitalami jedno-
imiennymi. Efektem było wypracowanie wspólnego stanowiska 
i postulatów do ministra zdrowia o utworzenie specjalnej ścieżki 
prawnej, umożliwiającej bezpieczne przywrócenie poprzedniej 
działalności szpitali. Treść stanowiska była również reakcją na za-
grożenia związane z realizacją świadczeń medycznych na rzecz 
pacjentów zakażonych oraz podejrzanych o zakażenia wirusem 
SaRS-CoV-2.

Szpital specjalistyczny Megrez przestanie być jednoimienny. Już niedługo zacznie przyjmować pacjentów bez COVID-19 i wykonywać planowane zabiegi.

wojewóDZki sZpital specjalistycZny MegreZ 
prZestanie być placówką jeDnoiMienną i otworZy 
się na innych pacjentów wyMagających lecZenia 
Zabiegowego. to Dobra wiaDoMość Zarówno Dla 
sZpitala, jak i Dla pacjentów Z tychów i okolic.
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reklama

to byŁa ZDecyDowanie 
uDana eDycja 
light&sounD 
Festival. Może nawet 
jeDna Z lepsZych 
oD lat. na sukces 
iMpreZy ZŁożyŁ się 
roZbuDowany wachlarZ 
atrakcji Z różnych 
DZieDZin sZtuki 
na barDZo wysokiM 
poZioMie. gwoźDZieM 
prograMu ZawsZe byŁy 
ZMagania w konkursie 
Mappingu 3D, tyM 
raZeM wśróD caŁego 
prograMu peŁniŁy 
rolę prZysŁowiowej 
wisienki na torcie. 
organiZatoreM iMpreZy 
byŁo Miejskie centruM 
kultury.

O ile pierwsze koncerty nie zapo-
wiadały aż takich emocji, to jed-
nak nie można im odmówić swo-
jego uroku. Festiwal rozpoczął 
duet Chłodno, który zaprezento-
wał bardzo liryczne utwory pisane 
na gitarę i wokal. Julii Zastryżnej 
nie można odmówić umiejętności 
wokalnych, którymi potrafi zbu-
dować melancholijną atmosferę. 
Podczas gdy na występ szykował 
się kolejny duet SIDOR x S-AGE, 

to w budynku warzelni odbywał 
się wernisaż wystawy prac studen-
tów Wyższej Szkoły Technologii 
Informatycznych w Katowicach. 
23 studentów, tak jak uczestni-
cy konkursu, dostali za zadanie 
opracować temat „Ziemia”. Arty-
ści i artystki podjęli tytułowy te-
mat z różnych perspektyw, przy-
glądając się Ziemi w skali mikro 
i makro – od spojrzenia (między) 
planetarnego, poprzez najmniej-
sze organizmy ją zamieszkujące. 
Wachlarz technik był imponu-
jący, dlatego zwiedzający mogli 
podziwiać grafikę komputerową, 
fotografię, linoryt a nawet multi-
medialną instalację. Naszą uwa-

gę przykuły prace Mateusza Lato-
chy, który wykorzystując zdjęcia 
z drona, stworzył ciekawe waria-
cje na temat Tychów. Polecamy 
odwiedzić wystawę, która potrwa 
do 21 września.

klasyka i radość tworzenia
Również fani muzyki klasycz-
nej mogli poczuć się połechtani, 
a to za sprawą wspomnianego du-
etu SIDOR x S-AGE czyli skrzyp-
ka Marcina Sidora i producen-
ta Szymona Herbusia. Muzycy 
w swoim występie łączyli twór-
czość Beethovena czy Vivaldie-
go z elektronicznymi samplami. 
Połączenie było nad wyraz udane, 

do czego muzycy zresztą przyzwy-
czaili tyską publiczność. Równie 
udany okazał się drugi wernisaż 
tego dnia. Tym razem uczestni-
cy festiwalu mogli przyglądnąć 
się pracom Izabeli Wądołowskiej 
„Kto tu tańczy” i Justyny Biskup
-Naumienko „Nasze dziewczyny 
z osiedla”. Zrealizowane dzięki Ty-
skiemu Bankowi Kultury wydarze-
nie rozpoczął performance tanecz-
ny Ewy Wolf. Kilka prac powstało 
specjalnie z myślą o przestrzeni, 
w której zostaną zaprezentowane, 
toteż w przemyślany sposób kore-
spondują ze swoim otoczeniem. 
Integralną częścią wystawy jest 
również film, na którym autorki 
oddają się swoim pasjom tworze-
nia. Wielkoformatowy efekt tych 
pasji zamieszczono w centralnym 
punkcie. Podobnie jak wystawa 
uczniów WSTI ta również potrwa 
do 21 września.

insulina potrzebna od zaraz
Najbardziej energetycznym punk-
tem imprezy był niewątpliwie wy-
stęp zespołu Cukier, który – tu cie-
kawostka – swój pierwszy koncert 
zagrał właśnie w Tychach w Un-
derground Pubie. Projekt Ama-
deusza Krebsa i Bartka Cabonia 
to miks wielu gatunków: hip hopu 
charakterystycznego dla Katowic 

z końca XX w., nowoczesnej mu-
zyki elektronicznej, mocniejszego 
rocka a nawet zwykłego techno. 
Pomimo młodego wieku zespołu 
i jeszcze małej rozpoznawalności 
w Tychach zespół ma swoich za-
gorzałych fanów, którzy nie po-
zwolili im zejść ze sceny. Cukier 
bisował dwukrotnie i całkowicie 
zasłużenie.

nagroda Prezydenta miasta 
tychy
Clou festiwalu oczywiście był 
konkurs mappingu 3D. W tym 
roku nagrodę w wysokości 5 
tys. zł z rąk zastępcy prezyden-
ta Macieja Gramatyki odebrała 
absolwentka Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach Sylwia 
Dybich, która w swojej pracy wy-
korzystała tekst Tadeusza Róże-
wicza „Powrót”. – Projekt miał 
na celu zobrazowanie odbiorcy 
alternatywnej rzeczywistości lu-
dzi o wyższej świadomości, gdzie 
Ziemia postrzegana jest jako nie-
odłączna część życia, niesamo-
wita energia i mądrość, zbiór 
informacji o jestestwie. Ludzie, 
wsłuchując się w nią, mają moż-
liwość usłyszenia samych siebie, 
kim są, jakie są ich ukryte mo-
tywacje i popędy oraz gdzie jest 
ich prawdziwe szczęście. Map-

ping miał wzbudzić w odbiorcy 
zachwyt i wzruszenie, zachęcając 
do powrotu do źródła, do serca, 
do miłości, ukazując Ziemię jako 
źródło naturalności, wszystkiego 
co nas otacza, a czego już nie wi-
dzimy, za czym tam bardzo tęsk-
nimy i o czym marzymy po no-
cach – mówi laureatka.

Również ciekawą pracę zapre-
zentowała Ola Brodziak – zain-
spirowaną montypythonowskimi 
czołówkami lecz mniej korespon-
dującą z zadanym tematem. Or-
ganizator przypomniał też najcie-
kawsze momenty z wcześniejszych 
lat oraz nagrodzone prace.

Na finał MCK przygotowało 
kolejną petardę muzyczną w po-
staci Karoliny Czarneckiej. Wo-
kalistka w umiejętny sposób łą-
czy swoje możliwości wokalne 
z rapem, tworząc niepowtarzal-
ną mieszankę, którą w moment 
oczarowała publiczność. Zapre-
zentowane utwory pochodziły 
głównie z jej ostatniego albumu 
„Cud”. Swego czasu okrzyknięty 
został głosem współczesnego po-
kolenia, zwłaszcza kobiecej czę-
ści. Nie zabrakło również piose-
nek z wcześniejszych wydawnictw 
jak choćby „Mój pokój”, za który 
otrzymała ogromne owacje.
kaMil pesZat ●

gdzie więcej, gdzie mniej?
Liczba mieszkańców Metropo-
lii spada. W 2018 roku w 41 jej 
gminach żyło 2.255.505 miesz-
kańców, w 2019 – 2.244.850, 
co oznacza, że ubyło 10,6 tys. 
mieszkańców. Największe spadki 
zostały odnotowane w miastach 
na prawach powiatu – w Sos-
nowcu (2.062 osób), Katowicach 
(1.736 osób) i Bytomiu (1.532 
osób), a spadek liczby mieszkań-
ców odnotowano aż w 22 gmi-
nach GZM. Natomiast w 19 gmi-
nach liczba mieszkańców wzrosła 
o łącznie 1.765 osób. Największy 
przyrost wystąpił w Tarnowskich 
Górach (330 osób), Mikołowie 
(201 osób) oraz Wyrach (183 
osoby).

W Tychach liczba mieszkań-
ców od lat systematycznie spada. 
W 2010 roku w naszym mieście 
mieszkało 129,5 tys. mieszkań-
ców, w 2019 – 127,6. W ciągu 10 
lat liczba mieszkańców spadła 
o 1,9 tys. osób.

mapa z „oczkami”
Aby uzyskać bardziej szczegó-
łową informację, Departament 
Strategii i Polityki Przestrzennej 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii pozyskał dane z rejestru 
PESEL i na ich podstawie opra-
cował mapę rozmieszczenia lud-
ności oraz zmiany liczby ludno-
ści. Metropolia podzielona została 
za pomocą siatki o wielkości oczka 
wynoszącej 25 hektarów. Łącznie 
powstało ponad 5.300 pól, dla któ-
rych liczba ludności odpowiada 
terenowi przykrytemu przez każde 
z oczek siatki.

Dzięki takiemu rozwiązaniu 
można było zejść z analizą na po-
ziom bardziej szczegółowy niż 
gminy. Na mapie tej zamieszczo-
nej dostępne są 3 warstwy – liczba 
ludności z początku 2019 r, z koń-
ca 2014 r oraz dynamika zmian. 
Po wybraniu z mapy konkretne-
go heksagonu, pojawią się ponadto 
dodatkowe informacje dotyczące 
ludności w danym obszarze: dy-

namika zmian liczby mieszkań-
ców, udział kobiet i mężczyzn 
oraz biologiczne i ekonomiczne 
grupy wieku. Patrząc w tym mo-
mencie na warstwę prezentującą 
dynamikę zmian liczby ludności 
widzimy, gdzie wystąpił spadek, 
a gdzie wzrost liczby ludności.

Mapa ma dużą wartość infor-
macyjną, jest to cenny zbiór da-
nych, dzięki któremu Metropo-
lia będzie mogła lepiej planować 
swoje działania, w tym np. inwe-
stycje transportowe.

gdzie do pracy?
Kolejna mapa dotyczy przepływu 
ludności związanego z zatrud-
nieniem. Mapa posiada dwie 
warstwy, dzięki którym możemy 
wybrać, czy chcemy przeglądać 
dane dot. przyjazdów do da-
nej gminy, czy też wyjazdów. 
Im grubsza linia symbolizująca 
kierunek przepływu, tym więcej 
osób przemieszcza się na tym 
kierunku. Po wybraniu konkret-

nej gminy, wyświetlone zostaną 
szczegółowe informacje w for-
mie tabeli oraz wykresu, z któ-
rych możemy się dowiedzieć 
np. ile osób przyjeżdża do wy-
branej gminy oraz jaki procent 
stanowią przyjeżdżający z gmin 
GZM do przyjeżdżających ogó-
łem. Trzeba jednak pamiętać, 
że dane udostępnione przez 
GUS mają pewne ograniczenia 
i np. nie przedstawiają przejaz-
dów między gminami, gdzie licz-
ba dojeżdżających do pracy jest 
mniejsza niż 10. Dane również 
nie uwzględniają różnic między 
miejscem zarejestrowania firmy, 
a faktycznym miejscem wykony-
wania pracy.

Z zebranych danych wynika, 
że największy przepływ ludności 
związany z zatrudnieniem odby-
wa się na linii Katowice – Sosno-
wiec. Gminy, do których więcej 
osób przyjeżdża do pracy niż wy-
jeżdża to Katowice, Gliwice, Ty-
chy, Tarnowskie Góry oraz Mi-
kołów.

tychy – katowice i… Bieruń
Jak można było przypuszczać, 
najwięcej tyszan wyjeżdża do pra-
cy w Katowicach – 4.699, następ-

nie do Mikołowa – 797, Bierunia 
– 751, Mysłowic – 480. Poza Ty-
chami pracuje w gminach Metro-
polii 8.680 tyszan, a łącznie (tak-
że poza Metropolią) – 11.431. 
Najdalej do pracy mają tyszanie 
pracujący w Tarnowskich Górach 
(22) i Pyskowicach (29). Więcej 
osób przyjeżdża do pracy w Ty-

chach niż wyjeżdża – najwięcej 
w Tychach pracuje mieszkańców 
Bierunia – 1.459, a następnie 
Katowic – 1.446, Lędzin – 1074, 
Mikołowa – 715 i Bojszów – 630. 
W sumie przyjeżdża do nas 8.740 
osób (łącznie z osobami spoza 
Metropolii – 15.433). 
lesZek sobieraj ●

metroPolia na maPaCh
gDZie ubywa MiesZkańców, gDZie prZybywa? GDZIE DO pRaCy jEżDżą TySZaNIE, SKąD pRZyjEżDżają DO TySKICh ZaKŁaDóW I fIRM?

reklama

ostatnie opracowania Metropolitalnego obserwatoriuM spoŁecZno-
ekonoMicZnego górnoślasko-ZagŁębiowskiej Metropolii, ZapreZentowane 
Za poMocą Map (www.inFogZM.MetropoliagZM.pl) i Danych statystycZnych 
DotycZą sytuacji DeMograFicZnej Metropolii i posZcZególnych gMin, a także 
prZejaZDów MiesZkańców ZwiąZanych Z ZatruDnienieM.

multidysCyPlina i Cukier
tak jak prZewiDywaliśMy LIGhT&SOUND fESTIVaL W TyM ROKU NIE ZaWIóDŁ. 

Wernisaż prac Izabeli Wądołowskiej „Kto tu tańczy” i Justyny 
Biskup-Naumienko „Nasze dziewczyny z osiedla”.
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Dobra wiaDoMość Dla 
Fanów jaZDy na Dwóch 
kóŁkach. Miejski 
ZarZąD ulic i Mostów 
w tychach poDpisaŁ 
uMowę na prZebuDowę 
DZiewięciu ścieżek 
rowerowych w Mieście. 
prace rusZyŁy 
już na cZterech 
oDcinkach, a wkrótce 
roZpocZną się 
kolejne. nowe ścieżki 
bęDą kosZtowaŁy 
okoŁo 3 Mln ZŁotych 
Z cZego aż 84% stanowi 
DoFinansowanie 
Z górnośląsko-
ZagŁębiowskiej 
Metropolii.

Tychy to miasto, które pod 
względem liczby rowerzystów 
i ścieżek rowerowych wyróżnia 
się na tle innych miejsc na Ślą-
sku. Każdego roku powstaje wie-
le udogodnień, które ułatwiają 
życie miłośnikom dwóch kółek. 
– Aktywność rowerowa leży 
wśród priorytetowych kierun-
ków rozwoju naszego miasta. 
Zależy nam, by tyszanie coraz 
częściej wybierający ten środek 
lokomocji, nie tylko jako formę 
rekreacji, ale i transportu do pra-
cy czy szkoły, mieli bardzo dobre 
warunki do jazdy. Inwestujemy 
więc w rozbudowę infrastruk-
tury dla cyklistów. Wspieramy 
także organizacje rowerowe 
w ramach imprez i wydarzeń 
związanych z tą formą aktyw-
ności – mówi Andrzej Dziuba, 
prezydent Tychów.

w różnych częściach miasta
Wśród planów na ten rok zna-
lazły się przebudowy ścieżek 
rowerowych. Prace już się roz-
poczęły. – Aktualnie trwa mo-
dernizacja czterech z zapla-
nowanych dziewięciu ścieżek 
rowerowych. Ekipy remontowe 
pracują na ul. Edukacji (odcinek 

od ul. Filaretów do ul. Elfów), 
przy ulicy Towarowej (pomię-
dzy ul. Beskidzką a Cielmicką), 
oraz na ul. Żwakowskiej, gdzie 
remontowane są dwa fragmenty 
drogi. Pierwszy z nich przebiega 
od ul. Harcerskiej do ul. Wodnej, 
a drugi od ul. Kopernika do al. 
Bielskiej – wyjaśnia Artur Kru-
czek, dyrektor Miejskiego Zarzą-
du Ulic i Mostów w Tychach

Niebawem prace rozpoczną się 
także na kolejnych ulicach: Stocz-
niowców 70 (od ul. Legionów 
Polskich do ul. Świerzego), Grota 
Roweckiego (od zjazdu do Zespo-
łu Szkół nr 5 do ul. Korczaka), al. 
Piłsudskiego (od ul. Dmowskie-
go do ul. Tischnera) i na dwóch 
odcinkach ulicy Dmowskiego 
(od al. Jana Pawła II do pierw-
szego zjazdu oraz pomiędzy 
ciągiem N-O do al. Piłsudskie-
go). – Ruch pojazdów i pieszych 
w tych miejscach może być nie-

znacznie utrudniony, dlate-
go prosimy o ostrożność i sto-
sowanie się do znaków – mówi 
Agnieszka Kijas, rzecznik Miej-
skiego Zarządu Ulic i Mostów 
w Tychach.

Czarne i czerwone
Efekt prac drogowców będzie 
widoczny, ponieważ łącznie 
wyremontowanych zostanie bli-
sko 4,5 km ścieżek rowerowych. 
Część z nich zyska nawierzchnię 
z czerwonego asfaltu, a część wy-
konana zostanie z asfaltu w ko-
lorze czarnym.

– Czerwony asfalt będziemy 
stosować tam, gdzie uzupełniamy 
brakujący fragment ścieżki rowe-
rowej, natomiast na nowych od-
cinkach pojawi się asfalt czarny. 
Tym samym dopasowujemy się 
do nowych standardów Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
–podkreśla Agnieszka Kijas i do-

daje: – Asfalt w naturalnym ko-
lorze jest tańszy i łatwiej dostęp-
ny niż ten czerwony, co ma duże 
znaczenie nie tylko przy plano-
waniu budżetu, ale też przy bie-
żącym uzupełnianiu ubytków. 

Zapewniam, że bez względu 
na kolor, po nowych ścieżkach 
będzie jeździło się znacznie wy-
godniej i bezpieczniej.

Planowo roboty powinny za-
kończyć się jeszcze w tym roku, 
choć – jak zastrzegają drogow-
cy – uzależnione są one w du-
żej mierze od pogody. Ich koszt 
to blisko 3 mln zł. Zadanie jest 
dofinansowane z Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii, w ra-
mach programu działań na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji.

roweloVe tyChy
Przypomnijmy, że w Tychach 
jest obecnie przeszło 65 km 
dróg dla rowerów oraz 9 szla-
ków rowerowych położonych 
w dużej części w okolicznych 
lasach. Z roku na rok powstaje 
też coraz więcej udogodnień dla 
rowerzystów takich jak: stojaki 
rowerowe, samoobsługowe sta-
cje naprawcze czy system miej-
skiej wypożyczalni rowerów. 
O rowerzystach miasto myśli 
też przyszłościowo. W ramach 
realizowanego obecnie projek-
tu ITS na terenie miasta zostaną 
zamontowane kamery z automa-
tyczną detekcją rowerzystów.

– Obecnie w Tychach są ta-
kie skrzyżowania, gdzie trzeba 

zsiąść z roweru i nacisnąć przy-
cisk, by zmieniło się światło na-
wet, jeżeli na skrzyżowaniu nie 
ma samochodów. Zmiana o ja-
kiej mówię spowoduje, że w sy-
tuacji, gdy skrzyżowanie nie jest 
obciążone, system wykryje ro-
werzystę i automatycznie włą-
czy zielone światło – wyjaśnia 
Arkadiusz Bąk, zastępca dyrek-
tora MZUiM ds. realizacji in-
westycji.

W  t y m  r o k u  Ty c hy 
po raz pierwszy zostały włą-
czone do akcji „Rowerowa Sto-
lica Polski”. Rywalizacja o tytuł 
najbardziej rowerowego miasta 
w Polsce trwa przez cały wrze-
sień, a walczą o niego 43 miasta. 
Wszyscy, którzy jeżdżą na ro-
werze i są posiadaczami telefo-
nu komórkowego, mogą wziąć 
udział w zabawie. Wystarczy po-
brać darmową aplikację i wy-
brać miasto, dla którego chce 
się zbierać kilometry. Aplikacja 
działa na terenie całego świata, 
dlatego każdy uczestnik, bez 
względu na miejsce, w którym 
się znajduje, może kręcić kilo-
metry dla swojej drużyny. Bez-
płatna aplikacja do pobrania 
na stronie www.rowerowasto-
licapolski.pl (przeczytacie też 
o tym na str. 7). rM ●
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dziewiątka do PrzeBudowy
prZybęDZie ścieżek rowerowych W TyChaCh.

Na nowych odcinkach ścieżek rowerowych pojawi się czarna nawierzchnia, 
a nie czerwona. To jednak nie wpłynie na komfort jazdy.
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Zbudowana z trzech betonowych 
mis fontanna w Parku Niedźwiad-
ków, zaprojektowana przez Marka 
Dziekońskiego, to jeden z najbar-
dziej charakterystycznych obiek-
tów w Tychach. Teraz przejdzie 
prawdziwą metamorfozę i nabie-
rze zupełnie nowego blasku.

Tyski Zakład Usług Komunal-
nych podpisał umowę na remont 
fontanny. Nie będzie to zwykła re-
nowacja. Misy zostaną pokryte 
szklaną mozaiką w kolorze nie-
bieskim, z których kaskadowo 
będzie spływać woda. Efekt, jaki 
będą tworzyć promienie słońca 

odbite w wodzie i mozaikowych 
misach, z pewnością będzie przy-
jemny dla oka.

Fontanna zachowa swoją ory-
ginalną formę, nadaną jej na po-
czątku lat 70-tych. Zaprojektował 
ją Marek Dziekoński, projektant 
wielu obiektów w Tychach m.in. 
lodowiska czy wyburzonego już 
budynku ZEG, a także twórca pa-
wilonu Panoramy Racławickiej.

Wykonaniem mozaiki zajmie 
się Marlena Jędrocha – absol-
wentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu, która doświadcze-
nie zawodowe zdobyła w Irlandii, 

pracując dla renomowanej insty-
tucji artystycznej Cill Rialaig Pro-
ject. Marlena Jędrocha zajmuje się 
również prowadzeniem warszta-
tów mozaiki ceramicznej.

Projekt przygotowała tyska 
Pracownia Architektoniczna Pa-
radox-pa Sp. z o.o. Wykonaniem 
prac remontowych zajmie się 
Przedsiębiorstwo AKWAPLAN-
TA Sp. z o.o. z Wrocławia. Umo-
wa z wykonawcą została podpi-
sana 9 września, na wykonanie 
prac firma ma 5 miesięcy. Całość 
będzie kosztować 515 370,00 zł. 
sw ●

mozaikowa fontanna
prawie 50-letni obiekt W paRKU NIEDźWIaDKóW WypIęKNIEjE
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Fontanna w Parku Niedźwiadków zachowa oryginalną formę, ale zostanie wyłożona szklaną mozaiką.
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Kto był w Tychach jeszcze kilka 
lat temu i zjawił się obecnie, nie 
pozna tego miejsca. Chodzi o bu-
dynek między obecną siedzibą 
Muzeum Miejskiego, a kanciastą 
bryłą Cechu Rzemiosł. Budynek 
ma ciekawą historię. W latach 
1842-1900 była tutaj szkoła. Jej 
budowę rozpoczął w 1839 roku 
proboszcz tyskiej parafii ks. Pa-
weł Skórka, który potem ją nad-
zorował i częściowo sfinansował. 

Budowa trwała trzy lata – szko-
łę tworzyły dwie bardzo obszer-
ne izby szkolne, między którymi 
znajdował pokój nauczyciela. 
W 1866 roku dobudowano piętro, 
uzyskując kolejne dwie izby.

Kiedy wzniesiono nową szkołę 
(obecna SP nr 1 przy pl. Wolno-
ści) opustoszały gmach zaadap-
towano na mieszkania. W czasie 
II powstania śląskiego, walczący 
z niemieckimi bojówkami po-

wstańcy, otoczyli budynek, gdzie 
zabarykadowali się funkcjonariu-
sze niemieckiej policji SiPo (Si-
cherheitspolizei). Wywiązała się 
strzelanina, ale dość szybko po-
licjanci się poddali i zostali roz-
brojeni, a pozostawioną przez 
nich w budynku broń zabra-
li powstańcy. Gmach został po-
nownie przebudowany w latach 
1928-30 i zamieniony na miesz-
kania. Jednak po II wojnie świa-
towe znów zmienił swoje prze-
znaczenie – od 1954 roku miała 
tutaj swoją siedzibę Powiatowa 
Rada Narodowa. Warto przypo-
mnieć, iż wówczas skład powiatu 
tyskiego (województwo stalino-
grodzkie) weszły cztery miasta: 
Bieruń Stary, Łaziska Górne, Mi-
kołów i Tychy oraz 23 gromady – 
od Bierunia Nowego po Jaśkowi-

ce, Ornontowice i z drugiej strony 
aż po Wesołą i Kosztowy. Potem 
przez wiele lat miała tutaj siedzi-
bę Powszechna Spółdzielnia Spo-
żywców Społem.

Kilka lat temu zmienił się właś-
ciciel i obecnie trwa tutaj budo-
wa budynku wielorodzinnego. 
W nową bryłę wkomponowany 
został wiekowy gmach, dobudo-
wano też drugi budynek. W su-
mie ma się tutaj znaleźć ponad 20 
mieszkań, a prace mają się zakoń-
czyć w pierwszym półroczu przy-
szłego roku. Jedni chwalą to archi-
tektoniczne rozwiązanie, łączące 
prawie 200-letni gmach z nowo-
czesnym. Inni – wręcz przeciwnie. 
Obiekt nie został jeszcze ukończo-
ny, ale już teraz widać, jak zmieni-
ła się ta część Starych Tychów.
lesZek sobieraj ●

W Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej od 7 września można wypo-
życzać już nie tylko książki, ale 
i czasopisma. Wypożyczalnia cza-
sopism działa w czytelni w Me-
diatece na ul. Piłsudskiego oraz 
w filii na ulicy Batorego.

W Czytelni Naukowej w Media-
tece (al. Piłsudskiego 16) na mi-
łośników prasy czeka blisko 130 
tytułów czasopism. – W swoich 
zasobach posiadamy czasopisma 
literackie, społeczno-kulturalne, 
medyczne, psychologiczne, reli-
gijne i opiniotwórcze. Dysponu-
jemy periodykami historycznymi, 
socjologicznymi i politycznymi. 
Nie brakuje nam również czaso-
pism motoryzacyjnych, technicz-
nych i komputerowych. Wybie-

rając czasopisma poradnikowe, 
mamy w zasięgu ręki pomysł 
na budowę domu, podróż doo-
koła świata i cuda natury. Może-
my odkryć tajemną wiedzę ukrytą 
w czasopismach popularno-na-
ukowych i fachowych, poznając 
niecodzienne zjawiska przyrody 
i wynalazki techniki – podkreśla 
Anna Krawczyk, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Ty-
chach. – Każdego dnia można 
wypożyczyć wybrane tytuły pe-
riodyków i przez dwa dni delek-
tować się nimi w domowym za-
ciszu. Jeśli ktoś czułby niedosyt 
może sięgnąć po „książki ostat-
niej szansy”, które udostępniamy 
na noc lub na weekend – dodaje 
dyrektor. oprac. sw ●

nowa oferta Miejskiej Biblioteki publicznej.

czasopisma 
Na wyNos

dom gminny w nowej odsłonie
nowocZesne MiesZkania W DaWNEj SZKOLE pRZy UL. DaMROTa.
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Stary budynek zachował swoją formę, ale dobudowano do niego prawe skrzydło.
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ulica DaMrota jest jeDną Z najstarsZych w tychach. 
ZnajDuje się prZy niej nie tylko kościóŁ pw. Marii 
MagDaleny, ale kilka wiekowych buDynków, 
które ZapisaŁy się w historii tej cZęści Miasta, jak 
Dawny Magistrat i sierociniec, byŁa restauracja 
strZeleckiego, b. willa Drabika, b. DoM roDZiny 
wiecZorków, cZy tZw. DoM gMinny – buDynek prZy 
ul. DaMrota 72, który teraZ, poDobnie jak ten 
FragMent ulicy, ZMieniŁ się caŁkowicie.
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16 wrZeśnia, środa
goDZ. 16 – BajKOTEKa 
– projekcja filmu dla dzie-
ci „Rock Dog: pies ma głos! ” 
(MBp – Mediateka, al. piłsud-
skiego 16)

17 wrZeśnia, czwartek
goDZ. 18 – TURy KULTURy: 
spotkanie z Robertem Gór-
skim (MBp – Mediateka, al. pił-
sudskiego 16)

18 wrZeśnia, piątek
goDZ. 18 – Inauguracja se-
zonu kulturalnego – spektakl 
„Metoda” Teatru polonia (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)

19 wrZeśnia, sobota
goDZ. 12 – BajKOTEKa 
– projekcja filmu dla dzie-
ci „Rock Dog: pies ma głos! ” 

(MBp – Mediateka, al. piłsud-
skiego 16)
goDZ. 14 i 16 – „Władca 
skarpetek” – spektakl dla dzie-
ci (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
goDZ. 19 – BaRaNOVSKI 
– koncert z cyklu polish Sounds 
(Mediateka, al. piłsudskiego 16)
goDZ. 20 – Koncert zespołu 
polska Wersja (klub muzycz-
ny Underground, pl. Korfan-
tego 1)

20 wrZeśnia, niedziela
goDZ. 17 – „Czarno to widzę” 
– spektakl Teatru My (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)

21 wrZeśnia, poniedziałek
goDZ. 18 – pORTRETy LITE-
RaCKIE: alek Rogoziński (MBp 
– Mediateka, al. piłsudskie-
go 16)

17 wrZeśnia: spotkanie Z roberteM górskiM, 
Mbp – MeDiateka, al. piŁsuDskiego 16
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w nieDZielę ZakońcZyŁ 
się Festiwal teatrów 
nieZależnych 
anDroMeDon, 
organiZowany prZeZ 
śląskie ZakŁaDy 
sZtuki, teatr hoM oraZ 
wspóŁFinansowany 
prZeZ Miasto tychy 
w raMach prograMu 
grantowego tyskie 
inicjatywy kulturalne 
oraZ prZeZ geMini park.

W tym roku sporo atrakcji (aż 4 
z 6 spektakli) było przeznaczo-
nych dla młodszego widza. Dzie-
ciaki zabawiał Walny-Teatr czy-
li Adam Walny, który w swoich 
występach powoływał do życia 
postaci z szablonu papieru i tłu-
maczył wierszem fenomen wody. 
Najmłodsi mieli okazję również 
wziąć udział w klaunadzie w wy-
konaniu Teatru Piotra Myszczy-
szyna. Dziesiątki gagów i interak-
cja z publicznością były powodem 
licznych wybuchów śmiechu.

Warto odnotować dwa spek-
takle plenerowe, które pokazały 
moc teatrów ulicznych. Pierw-
szy to „Faust” w wykonaniu Te-
atru A Part z gościnnym wystę-
pem tyskich aktorów m.in. Jakuba 
Kabusa (organizatora festiwalu) 
czy Aliny Bachary. Przedstawienie 
nie było adaptacją powieści Goe-
thego, lecz swobodnym do niej 
nawiązaniem. W pierwszej linii 
opowieść zbudowano na nieszczę-
śliwej historii miłosnej, która była 
tylko pretekstem do przestudio-

wania natury ludzkiej. Reżyser nie 
ma wątpliwości, że jesteśmy stwo-
rzeniami tragicznymi, rozdarty-
mi wewnętrznie pomiędzy skraj-
ności, które palą żywym ogniem. 
O ile egzystencjalne rozterki mo-
gły umknąć ulicznemu przecho-
dniowi, to smażenia tytułowego 
Fausta przegapić się nie dało. Fi-
nałowa scena podniosła widowi-
skowość spektaklu o kilka poprze-
czek. Tańczące w ekstazie sukuby 
(seksualne demony) oraz mistrz 
egoizmu we własnej osobie palą-
cy Fausta na kilkumetrowej wie-
ży – to był jeden z lepszych mo-
mentów całego festiwalu. Spektakl 
oczywiście przeznaczony był tylko 
dla dorosłego widza.

Organizator w tym roku przy-
gotował również ciekawy perfor-

mance „Pokój Wenus”, który od-
był się w Galerii Na Wolności. 
Sześć kobiet w sześciu pokojach 
przedstawiało 15 minutowe etiu-
dy dla jednego widza. Tak, w po-
koju przebywał jeden widz i per-
formerka. Z tego też powodu, 
to co się działo w tych 4 ścianach, 
pozostaje pomiędzy artystkami 
a szczęśliwcami, którzy pojawili 
się w galerii.

Na finał Andromedonu or-
ganizator przygotował moc-
ne, widowiskowe, ale i trudne 
w odbiorze widowisko w wy-
konaniu Teatru Biuro Podróży 
„Cisza w Troi”. Reżyser powró-
cił do tematu wojny, który po-
ruszył w granym również w Ty-
chach dwa lata temu „Carmen 
Funebre”. Ciężką tematykę pod-

kreślał cytat, będący elementem 
scenografii, z poematu W.H. Au-
dena „Blues uchodźców”. Pomi-
mo kilku odniesień do dzieł an-
tycznych (np. ciągnięcie trupa 
Hektora) bohaterów i herosów 
w opowieści brak. Są zwykli lu-
dzie, których proza życia została 
zamieniona w horror przez woj-
nę. Ta, stara się powiedzieć reży-
ser, nie zmienia się nigdy.

– Bardzo dziękuję wszyst-
kim widzom, którzy byli z nami 
podczas tegorocznego festiwa-
lu, kłaniam się naszym artystom 
oraz sponsorom Miastu Tychy, 
a zwłaszcza galerii Gemini Park, 
bez której ta edycja mogłaby 
nie dojść do skutku. Zapraszam 
za rok – mówił na zakończenie 
Jakub Kabus. kaMil pesZat ●

uliCznie i w galerii
anDroMeDon pO RaZ SZóSTy.

Cisza w Troi, Teatr Biuro Podróży.
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coraZ więksZą 
popularnością 
u inwestorów, 
także Z powoDu 
konkurencyjnej 
ceny, ciesZą się 
blachoDachówki.

Ten rodzaj pokrycia jest wypad-
kową małej wagi przypadającej 

na m2 oraz estetycznego wyglą-
du. W sposób szybki i praktycznie 
uzależniony tylko od życzeń klien-
ta można wyprodukować ekono-
miczne w zakupie pokrycie dacho-
we w wielu kolorach i w różnego 
rodzaju powłokach, które zapew-
nią wiele lat użytkowania.

Blacha trapezowa ma szero-
kie zastosowanie wszędzie tam, 

gdzie najważniejszymi czyn-
nikami są umiarkowana cena 
i funkcjonalność materiału. Za-
pewnia efektowny i estetyczny 
wygląd domów jedno- i wielo-
rodzinnych, budynków biuro-
wych oraz pawilonów handlo-
wych i usługowych.

Zapewnia efektowny wygląd 
zarówno wewnątrz, jak i na ze-

wnątrz budynku. Ważnym ar-
gumentem za zastosowaniem 
blachodachówki jest też jej sze-

roki wybór. Możliwość zakupu 
profilu o odpowiedniej długości 
oraz w bogatej palecie kolorów, 

pozwala dobrać rodzaj blachy 
do oczekiwań klienta.
as ●

BlaChodaChÓwki – trwałe i estetyCzne
blachoDachówki sprawDZają się ZaRóWNO W pRZypaDKU BUDyNKóW NOWyCh jaK I W pRZEKRyCIaCh DaChóW REMONTOWaNyCh.
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zamkNięte 
bramy 
oGrodów 
działkowych
nie jestem działkowcem, ale 
mieszkam w pobliżu ogrodów 
działkowych i często korzystaliśmy 
z nich z rodziną. to bardzo 
przyjemny teren, bez hałasu 
i spalin – idealny na spacery 
z dziećmi, jazdę na rowerach czy 
bieganie. niestety, w ostatnim 
czasie coraz częściej zastajemy 
bramy zamknięte na klucz. 
powieszono kartki, że to z powodu  
coviD-19, ale obecnie 
mam wrażenie, że to tylko 
pretekst, by zamknąć ogrody 
dla osób nieposiadających 
własnych działek. a przecież 
w ustawie o rodzinnych ogrodach 
działkowych jest mowa o tym, 
że są one terenem zielonym, 
który powinien być udostępniony 
lokalnej społeczności. nie tylko 
społeczności działkowców. 
na jakiej więc podstawie zamyka 
się ogrody na klucz?

ODPOWiaDa jaNuSZ ka-
SPRZak, PRZeWODNicZą-
cy DelegaTuRy POlSkiegO 
ZWiąZku DZiałkOWcóW 
W Tychach: – Kwestia zamy-
kania bram na klucz wygląda róż-
nie w różnych ogrodach. W ciągu 
dnia, gdy działkowcy są na dział-
kach, bramy są najczęściej ot-
warte, ale wieczorem i na noc się 
je zamyka. To, czy bramy są za-
mykane także w ciągu dnia, zale-
ży już od zarządu poszczególnych 

ROD. Każdy działkowiec ma klu-
cze do głównego wejścia i może 
je za sobą zamknąć. I czasami za-
rządy ROD to zalecają.

Generalnie jest tak, że ogro-
dy są otwarte jako tereny zie-
lone dla każdego. Ale niestety 
mieliśmy różne doświadczenia. 
Dużym problemem są nieste-
ty kradzieże, są też przypadki 
podrzucania śmieci na ogro-
dy działkowe. W ROD „Pod 
Lasem” było takie zdarzenie, 
że w nocy podjechał samochód 
i wyrzucono z niego jakieś far-
by i lakiery. Na szczęście ten 
ogród ma monitoring i wszyst-
ko się nagrało. Zawiadomiono 
policję i okazało się że sprawcą 
była firma z Rudy Śląskiej. Z ko-
lei na ogrodach przy ul. Oświę-
cimskiej był przypadek, że ukra-
dziono 80 liczników na wodę. 
One znalazły się później na zło-
mie – miały mosiężne obudo-
wy. Takie zdarzenia sprawiają, 
że działkowcy chcą chronić swo-
je mienie.

Po roku 1990 ogrody przestały 
być „pracownicze”, a stały się „ro-
dzinne”. Wcześniej zakłady pracy 
dofinansowywały ogrody – płaci-
ły za prąd, wodę, inwestycje czy 
remonty. W tej chwili działkow-
cy wszystko to pokrywają ze swo-
ich pieniędzy. Nie tylko na własnej 
działce. Części wspólne – alejki, 
ogrodzenie zewnętrzne, sieci ener-
getyczne i wodne, domy dział-
kowca, parkingi – tym gospoda-
ruje zarząd Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego, ale wszelkie remon-
ty czy inwestycje także są finan-
sowane przez działkowców, z ich 
składek. Dlatego później chcą oni 
to wszystko chronić przed wanda-
lizmem i kradzieżami.

Prawo nie reguluje kwestii czy 
furtki mają być otwarte czy za-
mknięte. To jest decyzja zarządów 
poszczególnych ROD. Zarów-
no w statucie Polskiego Związ-
ku Działkowców, jak i w ustawie 
jest mowa o tym, że te ogrody po-
winny być otwarte. I wiele z nich 
jest otwartych. Nigdy nie zdarzy-

ło się, żeby ktoś spacerujący zo-
stał z tych ogrodów wyrzucony, 
nie słyszałem o takim przypad-
ku. Ale tam, gdzie były problemy 
z kradzieżami, zarząd na wniosek 
działkowców decyduje się zamy-
kać bramy i prosimy w tych przy-
padkach o wyrozumiałość.

W kwestii COVID-19, to rze-
czywiście, w marcu pojawiły się 
przepisy wydane przez Krajową 
Radę PZD w Warszawie, by na te-
renie ogrodów nie przebywały 
osoby z zewnątrz. Wtedy były 
dość mocne obostrzenia, nie 
można było w ogóle bez wyraź-
nego uzasadnienia przebywać 
poza domem. Policja prowadziła 
na ogrodach działkowych kontro-
le, czy te przepisy są przestrzega-
ne. Wtedy też pojawiły się kart-
ki informujące o zakazie wstępu 
na działki. Gdzieniegdzie one 
jeszcze wiszą, chociaż są już zdej-
mowane, bo sytuacja się zmieni-
ła i przepisy są w tej chwili zu-
pełnie inne.
not. sw ●
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Od 11 do 21 września można głosować 
na projekty w Budżecie Obywatelskim 2021. 
W sumie do wyboru są aż 43 projekty doty-
czące całego miasta oraz 122 projekty doty-
czących określonego rejonu miasta. Wśród 
nich znalazł się niezwykle interesujący po-
mysł na organizację całorocznych warszta-
tów z języka francuskiego. Realizacja zadnia 
przyczyni się do wzrostu kompetencji ję-
zykowych mieszkańców naszego miasta. 
Znajomość języka francuskiego otworzy 
przed uczestnikami możliwości związane 
z edukacją, pracą oraz podróżami.
– Francuski to język przyszłości. Blisko 
60 krajów uznało go za język urzędowy. 
W każdym z tych miejsc ma swoją specy-
fikę. Inaczej mówi się w Paryżu, a inaczej 
na Nosy Be na Madagaskarze. Jest to drugi 
(po angielskim) najpopularniejszy język 
w biznesie i po prostu warto się go uczyć. 
Niestety w szkołach jest zaniedbywany, 
dlatego zorganizowanie nauk języka 

francuskiego z Budżetu Obywatelskiego 
to świetny pomysł – przyznaje Anne-
Sophie Basta, Francuzka, która zdecydo-
wała się na stałe zamieszkać w Polsce.

Pomysł jest nie tylko świetny, ale i jedy-
ny w swoim rodzaju w tegorocznej edycji. 
Zakłada całoroczną edukację dla chętnych 
bez względu na wiek. – Najlepiej języka 
uczyć się od dziecka, to oczywiste. W mojej 
pracowni stosuję Metodę Montessori, któ-
ra pozwala zaangażować do nauki wszyst-
kie zmysły. Dzieci w szkołach niestety uczą 
się rozwiązywać testy, które nie mają nic 
wspólnego z posługiwaniem się językiem 
w prawdziwym życiu. Przede wszystkim 
moim zadaniem jest zachęcić do nauki, 
pokazać korzyści z niej płynące, ale rów-
nież przedstawić ten proces jako świetną 
rozrywkę, a nie żmudne wkuwanie. Francu-
ska kultura i historia jest arcyciekawa. Jeżeli 
uda mi się rozbudzić ciekawość języka, wte-
dy nauka staje się przyjemnością. Założenia 

Metody Montessori śmiało można wykorzy-
stywać również w pracy z dorosłymi – do-
daje Anne-Sophie Basta.

Aby zagłosować należy odwiedzić stro-
nę razemtychy.pl, odnaleźć projekt „War-
sztaty z języka francuskiego dla miesz-
kańców” w projektach ogólnomiejskich 
i oddać swój głos. Głosować może każdy 
mieszkaniec naszego miasta bez wzglę-
du na wiek. Przy głosowaniu zostanie-
my poproszeni o podanie danych osobo-
wych oraz numeru PESEL, dlatego warto 
je wcześniej przygotować.

To niepowtarzalna szansa, aby wziąć 
udział w tej świetnej inicjatywie. War-
sztaty z nauki języka francuskiego będą 
przeznaczone dla każdego odbiorcy. Po-
mysłodawcy mają ogromne doświadcze-
nie w przekazywaniu wiedzy i doskona-
le rozumieją, jak ważna jest motywacja 
do nauki. Teraz każdy z nas może im po-
móc, oddając swój głos. 

ZaGłOSuJ Na WarSZTaTy  
JęZyKa FraNCuSKIeGO
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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, ma-
lowanie, sufity podwieszane, panele 
itp.690463652.

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

BLaCHarSTWO- DeKarSTWO, BuDO-
Wa OraZ rOZBuDOWa DOMÓW. TeL. 
503-150-674.
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083

Firma Budowlana wykonuje malo-
wanie domów, dachów, krycie papą, 
blachą, inne tel. 792 579 223
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
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

ZAMIENIĘ
Tychy, zamienię mieszkanie M-3 
48m2 parter bez balkonu, po re-
moncie osiedle „e” koło Kościoła, na 
M-4 z balkonem w dobrym stanie. 
Po zamianie dam 20000 zł tel. 602-
899-119 

SPRZEDAM

Sprzedam garaż murowany przy ul. Bego-
nii e-Mail: Greg710@aol.com
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 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.

autoreklama

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

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

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

reklama
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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 49m - 3pokojowe, 
nieumeblowane na oś. M w Tychach tel. 
509 748 721 
Wynajmę mieszkanie 74 m/2, częś-
ciowo umeblowane. Parter domu 
dwurodzinnego. 3 pokoje, 2 łazien-
ki, korytarzyk. Możliwość korzysta-
nia z ogródka i miejsca parkingowe-
go. Żwaków. Bliższe informacje tel. 
510764340.

Wynajmę w Bieruniu Starym kawalerkę 
umeblowaną 19m2 I p. balkon. Najemca 
o stałych dochodach bez nałogów 663 
987 492
Wynajmę pokój chętnie Pani 512 555 035
Do wynajęcia pokój umeblowany, kuchnia 
609 192 905
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 użytkowy 
9 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 700 
zł.  + media + kaucja.  BN VOTUM: 501 
503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Kupię mieszkań za gotówkę oferuję do-
bre warunki mogą być zadłużone oraz 
do remontu tel. 504-476-805 www.ihn.
com.pl
Poszukujemy działki dla deweloper gwa-
rantujemy bezpieczna sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977
Tychy os D 2 pok. po remoncie wyposażo-
ne 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 wy-
najęcia 728-713-101 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-
100
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, do wynajęcia kawalerka, po kapital-
nym remoncie, w pełni umeblowana, 1400 
zł/mc, 602-627-610 www.aston.com.pl
Tychy, os. B, 3 pokoje, 68 m2, I piętro, niski 
blok, nowa cena 320.000 zł, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia od mieszkanie Tychy, ul. 
Batorego, 2 pokoje, umeblowane, czynsz 
1450 zł/mc, 519 595 671, www.ASTON.
com.pl

Do wynajęcia mieszkanie Tychy-Suble, ul. 
Rodzeństwa Krzyżowskich 62 m2 prze-
stronne 2 pokoje, umeblowane, wypo-
sażone, czynsz 2000 zł/mc, 728 713 101, 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia apartament z ogródkiem 
w nowym budownictwie Tychy ul. Żor-
ska 81, wysoki standard, umeblowane i 
wyposażone czynsz 2000 zł/mc 728 713 
101, www.ASTON.com.pl
Tychy, do wynajęcia 3 pokoje z dużym ta-
rasem, os. Ł, 70 m2, 3 piętro, niski blok, w 
pełni umeblowane i wyposażone, cena 
2.100 zł, 519 595 674, 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 jed-
nym  działka 891 m2, 1.399.000 zł- do 
negocjacji 519 595 671 www.ASTON.
com.pl
Dom w Tychach przy Mikołowskiej, 
idealny na hostel czy działalność, cena 
530 000 zł, 519 595 674, www.ASTON.
com.pl

Tychy Wilkowyje, wolnostojący budy-
nek usługowo-mieszkaniowy w stanie 
surowym zamkniętym o pow. 224m2, 
działka 878 m2 www.ASTON.com.pl 728-
713-101
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) możli-
wość podzielenia powierzchni Tereny 
Przemysłowe 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 30 zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Paprocany, nowa inwestycja, ostat-
ni segment, cena 759.000 zł, 519-595-
674 www.ASTON.com.pl

PILNIe POSZuKuJeMy MIeSZKaŃ 
DLa NaSZyCH KLIeNTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZaPraSZaMy do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.
 OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ w 
ŁAZISKACH GÓRNYCH UL. DWORCOWA – 
2 pokoje, 51m2    ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. 
Niepodległości, 2 pokoje, 55m2– IN-
DOMO tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, Miko-
łów Centrum– INDOMO tel. 531 099 212
SPrZeDŻ Mieszkań Developerskich w 
Tychach na ul. Piłsudskiego i ul. Żor-
skiej – INDOMO tel. 508 063 856, 531 
099 212, szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją-
cy- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 96,50 
+garaż+działka pow. Ok. 650m2 
–STAN DEVELOPERSKI – ZAPRASZA-
MY INDOMO tel. 508 063 856, www.
indomo.info.pl 
SPrZeDaM DZIałKę BuDOWLaNĄ W 
ŚWIerCZyŃCu – bardzo dobra lo-
kalizacja, media na działce– pow. 
1180m2 - ZaPraSZaMy INDOMO tel. 
508 063 856 www.indomo.info.pl 
oraz www.facebook.com/indomo-
tychy

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TYCHACH 
NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, umeblowane i 
bez mebli, pow. Ok. 40m2, cena:1600-
1700zł – ZAPRASZAMY- tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy

ZDrowie:
BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889935290
Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTęPNe BONy uPO-
MINKOWe elastyczne Oferty Cenowe! 

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

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

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, jubileusze, 
imprezy okolicznościowe. Tel: 536 250 543.
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Z dowolnym problemem
prawnym.
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gks tychy oDniósŁ 
pierwsZe w tyM seZonie 
Zwycięstwo, pokonując 
sanDecję nowy sącZ 
2:0. nieMal caŁą Drugą 
poŁowę Drużyna 
graŁa w DZiesiątkę, 
bo w 48 Min. cZerwoną 
kartką ukarany ZostaŁ 
kaMil sZyMura. piŁkarZe 
sanDecji natoMiast 
trZykrotnie uMieścili 
piŁkę w braMce gks, 
ale Za każDyM raZeM 
strZelcy byli na poZycji 
spalonej lub Faulowali.

Tyszanie zaczęli sezon od bez-
bramkowego remisu ze Stomi-
lem Olsztyn, a przed tygodniem 
polegli w wyjazdowym meczu 
z Zagłębiem Sosnowiec, przegry-
wając 0:3. Jak powiedział na po-
meczowej konferencji trener Ar-
tur Derbin, jego zespół bardzo 
chciał odpowiednio zareagować 
po „wtopie” w Sosnowcu i dru-
żyna pokazała charakter. Rzeczy-
wiście, tyszanie ruszyli ze sporym 
impetem i już w 4. minucie Bar-
tosz Biel zdobył pierwszego gola. 
Przyczynił się zresztą do tego były 
zawodnik Sandecji, Bartosz Sze-
liga – po jego celnym dośrodko-
waniu piłka trafiła do stojącego 
na 10 metrze Bartosza Biela i ten 
skierował ją do siatki. GKS na-
dal atakował, rywale odpowia-
dali kontrami, mecz prowadzo-
ny był w dobrym tempie. W 20 
min. przed szansą stanął Łukasz 
Moneta, ale tym razem bramkarz 
Sandecji obronił. Z kolei rywale 
odpowiedzieli strzałem Macieja 
Małkowskiego, który sprawdził 
refleks Konrada Jałochy…

W 22 min. Maciej Korzym, do-
bijając piłkę z kilku metrów tra-
fił do siatki, ale sędzia gola nie 
uznał, bo zawodnik Sandecji był 
na pozycji spalonej. Do przerwy 
futbolówka ponownie wpadła 
do bramki GKS. Tym razem sta-
ło się tak za sprawą Michała Pi-
ter-Bučko. Pod tyską bramkę do-
środkowywał Maciej Małkowski, 
Słowak uderzył piłkę głową, ale 
faulował przy tym jednego z za-
wodników gospodarzy i sędzia 
ponownie gola nie uznał. Z kolei 
tyszanie byli blisko podwyższe-
nia w 35. min, kiedy po dośrod-
kowaniu Łukasza Grzeszczyka 
do piłki wyskoczył Jan Biegański 
– po jego uderzeniu przeleciała 
obok słupka.

Po przerwie piłkarze GKS po-
nownie ruszyli do ataku. Zza li-
nii pola karnego strzelał Łukasz 
Moneta, jednak chwilę później, 
w 48 min., Kamil Szymura fau-
lował wychodzącego na pozycję 
sam na sam z bramkarzem Ma-
cieja Korzyma. Sędzia ukarał ty-
szanina czerwoną kartką. Grając 
w osłabieniu, gospodarzom uda-
ło się podwyższyć – w 56. min., 
po dośrodkowaniu Łukasza Mo-
nety z rzutu rożnego, mimo asy-
sty dwóch zawodników Sande-
cji, celnie głową uderzył Bartosz 
Szeliga.

Po stracie drugiego gola go-
ście przyspieszyli. Szczęścia pró-
bowali Maciej Małkowski i Maciej 
Korzym, ale bez skutku. Niewie-
le natomiast brakowało, by w 68 
min. Bartosz Biel po raz drugi 
wpisał się na listę strzelców, ale 
po jego uderzeniu piłka poszybo-
wała nad poprzeczką. Oba zespo-
ły do końca próbowały zmienić 
losy meczu. W doliczonym cza-
sie gry rywale po raz trzeci trafili 
do bramki GKS, ale i tym razem 
sędzia dopatrzył się faulu Macieja 
Korzyma i gola nie uznał. Jak się 
okazuje, można trzykrotnie wpa-
kować piłkę do siatki przeciwnika 
i… przegrać 0:2.

– Od pierwszej minuty było 
widać, jak zdeterminowana wy-
szła na boisko nasza drużyna. Sy-
tuacja z czerwoną kartką zmusi-
ła nas do tytanicznej pracy. Ale 
w tym okresie przewagi przeciw-
nika – liczebnej i w posiadaniu 
piłki – strzeliliśmy drugą bramkę, 
co nam w dużej mierze pomogło 
w odniesieniu zwycięstwa – po-
wiedział po meczu trener Artur 
Derbin, a szkoleniowiec Sande-
cji, Piotr Mandrysz dodał:

– Trzeci raz tu przyjeżdżam 
w roli trenera drużyny przeciw-

nej, trzeci raz ponoszę poraż-
kę i trzeci raz nie zdobywam 
gola. Gapiostwo jednego z na-
szych obrońców, spowodowało, 
że przeciwnik wyszedł na pro-
wadzenie i ułożył sobie spotka-
nie. Z upływem czasu odzyski-
waliśmy równowagę, zaczęliśmy 
zagrażać gospodarzom. Niestety, 
krótko po przerwie było właści-
wie po meczu.
gkS Tychy – SaNDecja 
NOWy SącZ 2:0 (1:0) Bram-
ki: 4’ Biel, 56’ Szeliga. Widzów: 
2.463.
gkS Tychy: Jałocha – Szeliga, 
Nedić, Szymura, Wołkowicz – 
Biel, Piątek (70. Paprzycki), Bie-
gański, Grzeszczyk (54. Sołowiej), 
Moneta (70. Połap) – Nowak (86. 
Steblecki).

W innych meczach: Chrobry 
– Widzew 3:0, GKS Jastrzębie – 
Radomiak 0:1, Puszcza – Korona 
0:0, Miedź – Rasovia 4:0, Terma-
lica – GKS Bełchatów 2:0, Odra 
– Zagłębie 1:0, ŁKS Lódź – Sto-
mil 3:0. Łęczna – Arka – przeło-
żony. ls ●

i liga
1. Termalica 3 9 4-0
2. ŁKS 2 6 7-0
3. arka 2 6 7-2
4. Miedź 3 6 7-2
5. Łęczna 2 6 5-0
6. Radomiak 2 6 5-1
7. Korona 3 5 4-3
8. Chrobry 2 4 4-1
9. gkS Tychy 3 4 2-3
10. Zagłębie 3 3 3-2
11. Resovia 3 3 3-6
12. Odra 2 3 1-4
13. Stomil Olsztyn 2 1 0-3
14. puszcza 3 1 2-6
15. GKS Bełchatów 3 1 1-5
16. Sandecja 3 0 1-6
17. jastrzębie 3 0 2-8
18. Widzew 2 0 1-7

wygrana w… osłaBieniu
piŁkarZe gks ZDobyli pierwsZe w tyM seZonie gole I ODNOTOWaLI pIERWSZE 
ZWyCIęSTWO
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Strzał głową Bartosza Szeligi przypieczętował 
pierwsze w tym sezonie zwycięstwo.

pierwsZe Dwa MecZe 
prZyniosŁy hokeistoM 
gks koMplet punktów. 
MistrZowie polski 
wygrali po 3:2 
Z beniaMinkieM phl – sts 
sanok i wiceMistrZeM 
– unią oświęciM. prZeD 
nieDZielnyM MecZeM 
tyska ekipa oDebraŁa 
puchar Za prZyZnane iM 
prZeZ phl MistrZostwo 
polski seZonu 
2019/2020.

W Sanoku zanosiło się na nie-
spodziankę, bo w 11 min. go-
spodarze objęli prowadzenie. 
Obrońcy tytułu długo nie potra-
fili wyrównać, choć Patrik Spes-
ny, kilka razy był w poważnych 
opałach. Wynik spotkania ty-
szanie zmienili w 31 min., kiedy 
to Szczechura wykorzystał po-
danie Mroczkowskiego i strzelił 
pod poprzeczkę. W trzeciej tercji 
GKS zdobył prowadzenie, a auto-
rem gola był Mroczkowski, który 
zmienił lot krążka po uderzeniu 
Novajovskiego. Jednak chwilę po-
tem karnego wykorzystał Fin Elo 
i wyrównał stan meczu. Ostatnie 
słowo należało do GKS, konkret-
nie do Havlika, który po otrzy-
maniu krążka od Galanta ustalił 
wynik meczu.
ciaRkO STS SaNOk – gkS 
Tychy 2:3 (1:0, 0:1, 1:2). Bram-

ki dla GKS: Szczechura, Mrocz-
kowski, Havlik.

Sezon 2020/2021 na Stadionie 
Zimowym GKS zainaugurował 
meczem z Re-Plast Unią Oświę-
cim. Pierwsze minuty przyniosły 
wymianę ciosów, ale bezbłędnie 
bronili bramkarze obu drużyn. 
W 11 min. tyszanie objęli prowa-
dzenie za sprawą Rzeszutki, na-
tomiast pechowa dla nich okaza-
ła się 19 min., kiedy to po strzale 
Glenna krążek obił się od jed-
nego z zawodników i zaskoczył 
Murray’a.

Druga tercja zaczęła się 
od bójki, po której na ławkę kar 
odesłani zostali Dupuy i Mali-
cki. Karę meczu zarobił ponad-
to Novajovski, a na dodatek karę 
nałożono także na Marca i przez 
chwilę tyszanie grali w podwój-
nym osłabieniu. Trzeba jednak 
przyznać, iż właśnie dobra gra 
w defensywie, w tym w osłabie-
niu, była w tym meczu atutem 
GKS. Rywale siedmiokrotnie 
grali w przewadze i ani razu nie 
potrafili z tego skorzystać. Oglą-
daliśmy groźny strzał Komor-
skiego, który minimalnie spudło-
wał, ale w 33 min. nie spudłował 
Kogut, po raz drugi pokonując 
Saundersa. Niewiele brakowało, 
by ponownie podwyższył Dupuy, 
jednak krążek odbił się od po-
przeczki. Rywale także mieli kil-
ka sytuacji – być może Garszyn 

doprowadziłby do remisu, gdy-
by tyszanie w ostatniej chwili mu 
nie przeszkodzili.

Na początku trzeciej tercji ty-
szanie znów grali w osłabieniu, 
ale i tym razem wynik nie uległ 
zmianie. W 50 min. Komorski 
jednak wpisał się na listę strzel-
ców, widując wynik na 3:1. Go-
spodarze do końca meczu musieli 
grać bardzo uważnie, bo rywa-
le wyraźnie przyspieszyli. Trzy 
minuty przed ostatnią syreną 
Unia, grając w osłabieniu, zdo-
była kontaktową bramkę, której 
autorem był Sherbatov. Tyszanie 
jednak dowieźli wygraną do koń-
ca spotkania.
gkS Tychy – Re-PlaST uNia 
OśWięcim 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). 
Bramki: Rzeszutko, Kogut, Ko-
morski.
gkS Tychy: Murray (Lewar-
towski) – Havlik, Novajov-
sky; Komorski, Dupuy, Wron-
ka – Seed, Kotlorz; Kogut, 
Galant, Marzec – Pociecha, Ciu-
ra; Szczechura, Cichy, Mrocz-
kowski – Bizacki, Krzyżek, Goś-
ciński, Rzeszutko, Jeziorski. 
W innych meczach. 11.09: Unia – 
Stoczniowiec 6:1, Podhale – Cra-
covia 3:2 k, Energa – GKS Kato-
wice 3:2, Jastrzębie – Zagłębie 
7:2; 13.09: Sanok – Cracovia 3:2 
k, Energa – Podhale 4:0, Zagłębie 
– Katowice 2:3 d, Stoczniowiec – 
Jastrzębie 1:2. ls ●

PuChar i Punkty 
dla mistrzÓw
hokeiści wygrali 3:2 Z STS SaNOK I UNIą OŚWIęCIM

Prezes Tyskiego Sportu Sa Krzysztof Woźniak wręcza Michałowi Kotlorzowi 
puchar za mistrzostwo Polski w sezonie 2019/2020.
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iNFORmaTOR kiBica

hOkej. phl: 18.09 jKh GKS 
jastrzębie – GKS Tychy (godz. 
18), 20.09 GKS Tychy – GKS 
Katowice (17).
Piłka NOżNa. i liga: 19.09 
GKS Bełchatów – GKS Tychy 
(18), iv liga: podbeskidzie II 
Bielsko-Biała – GKS II Tychy 
(16), liga okręgowa: 19.09 
OKS Zet Tychy – MRKS II 
Czechowice (16) oraz 19.09 
przełom Kaniów – Ogrodnik 
Tychy (16), klasa a: 19.09 LKS 
Brzeźce – jUWe jaroszowice 
(16.30), 20.09 Siódemka Ty-
chy – Czapla Kryry (17), klasa 
b: 19.09 LKS Mizerów – Tyso-
via (16.30), 20.09 Czułowianka 
Tychy – UKS Gol Bieruń (16).
FuTSal. i liga: 20.09 DBN 
Kamionka Mikołów – GKS 
futsal Tychy (17).
lekka aTleTyka. 20.09 
bieg im. pawła lorensa. 
Otwarte Mistrzostwa Ty-
chów w biegu na 10 km. Start 
w dwóch grupach (po maksy-
malnie 300 osób). pierwsza 
grupa – kobiety (wszystkie 
kategorie) i mężczyźni pow. 
50 lat o godzinie 10, druga 
grupa – mężczyźni do 49 lat 
o godz. 11. ls ●

Zawodniczki działającego w Ty-
chach Śląskiego Towarzystwa 
Strzeleckiego regularnie zdoby-
wają medale w najważniejszych 
imprezach i tak było również 
tym razem. 

Po okresie utrudnień w tre-
ningach i odwołaniu wszystkich 
zawodów, strzelectwo sportowe 
wraca do rywalizacji. Pierwsze 
zawody rangi mistrzowskiej 
– Akademickie Mistrzostwa 
Polski odbyły się w Zielonej 
Górze. Zawodniczki ŚTS Tychy 
wystartowały w dwóch konku-
rencjach i w obu stanęły na naj-
wyższym podium.

W pistolecie sportowym zło-
ty medal wystrzelała Wiolet-
ta Pawluczek (AZS AWF Kato-
wice), a jej koleżanka klubowa 

Weronika Paszek (Uniwersy-
tet Śląski) sięgnęła po mistrzo-

stwo w pistolecie pneumatycz-
nym. ls ●

W Boguszowie-Gorcach roze-
grano historyczne, bo pierwsze 
Mistrzostwa Polski na rowerach 
elektrycznych, w których Bog-
dan Choma wystartował w kate-
gorii amatorów i zdobył srebrny 
medal.

– Na takim rowerze siedziałem 
tylko raz przed zawodami, więc 
nie ma co ukrywać, że trochę się 
stresowałem – opowiada o swo-
im starcie. – Trasę przygotowano 
bardzo techniczną i zaczęło się 
niezbyt fortunnie, bo już na po-
czątku pierwszego okrążenia ze-
rwałem łańcuch. Przez ułamek 
sekundy chciałem zrezygnować, 
ale w końcu pobiegłem do strefy 
technicznej. Jednak po pierwszym 
podbiegu pod stromą górę z elek-
trykiem wiedziałem, że z tak cięż-
kim rowerem sam bieg będzie też 
nie lada wyzwaniem. Po dotar-
ciu do strefy serwisowej czułem 
się jak po dwóch... maratonach. 
Kiedy wyjeżdżałem ze stre-
fy technicznej, miałem 8 minut 
straty do ostatniego zawodnika 
z mojej kategorii i 4,5 okrążenia 
do mety. Ruszyłem mocno, tęt-
no przez cały czas utrzymywa-
ło się między 181, a 189 uderzeń 
na minutę. Z każdym kilometrem 
odrabiałem i wyprzedzałem ko-
lejnego zawodnika. Otrzymywa-
łem ciągłe informacje od róż-
nych osób ile mam straty. Gdy 
znalazłem się na trzecim miejscu 
na dwa okrążenia do końca uwie-

rzyłem, że wszystko jest możli-
we. Starałem się jeszcze przyspie-
szyć i choć łapały mnie skurcze, 
na ostatnie okrążenie wjechałem 
jako drugi zawodnik. Na dwa ki-
lometry przed metą zobaczyłem 
lidera wyścigu, jednak niestety 
błąd nie pozwolił mi nawiązać 
bezpośredniej walki na ostatnich 
metrach. Zdobyłem wicemistrzo-
stwo ze stratą 5 sekund do mi-
strza. To był szaleńczy wyścig 
z ogromnymi emocjami. Radość 
ze srebrnego medalu jest ogrom-
na, ale również szkoda, że zabra-
kło tak niewiele. ls ●

ZnakoMicie 
spisali się tyscy 
lekkoatleci, którZy 
w MistrZostwach 
wojewóDZtwa 
śląskiego roZegranych 
w cZęstochowie 
i w gliwicach 
pięciokrotnie stawali 
na poDiuM. DobrZe 
spisaŁa się również 
w swoiM Debiucie 
na MistrZostwach 
polski julia Frąckowiak.

Podczas mistrzostw woj. śląskie-
go w Częstochowie ekipa MOSM 
Tychy powiększyła swój dorobek 
medalowy o złoto Oliwii Ślusar-
czyk w skoku w dal w katego-
rii juniorki młodszej, Wiktoria 

Niemczyk wywalczyła brąz w 3 
w biegu na 3 kilometry w katego-
rii junior, natomiast tyszanka Julia 
Frąckowiak, startująca w barwach 
MCKiS Jaworzno zdobyła tytuł 
mistrzowski w skoku w dal ko-
biet. Z kolei w Gliwicach starto-
wali zawodnicy w kategorii U-16 
(młodzik) i tutaj dwukrotnie 
na podium stanął Mateusz Mi-
sterek, który zdobył dwa medale 
– brąz w skoku w dal i złoto w no-
wej konkurencji o nazwie wielo-
skok. Ma ona poprawić technikę 
startu w trójskoku. W wieloskoku 
są także trzy skoki tylko ze zmia-
ną nogi co krok, natomiast w trój-
skoku – dwa pierwsze odbicia 
są na tej samej nodze.

Julia Frąckowiak wystartowa-
ła w Białej Podlaskiej na mistrzo-

stwach Polski U-23. Był to debiut 
zawodniczki w ogólnopolskiej 
imprezie mistrzowskiej i trzeba 
przyznać, że bardzo udany, zwa-
żywszy, że trenuje dopiero od pół-
tora roku.

– W piątej kolejce Julia skoczy-
ła 5,97 m i przez chwilę była wi-
cemistrzynią kraju – powiedział 
trener MOSM Tychy Bogdan 
Przybycin. – Ostatecznie jednak 
zakończyła zawody na wysokim, 
czwartym miejscu. W ubiegłym 
roku, kiedy po raz pierwszy pró-
bowała sił na skoczni, zanotowa-
ła 4,90. Ma doskonałe warun-
ki fizyczne i ogromny potencjał. 
Wynik i miejsce, jakie osiągnęła 
w Białej Podlaskiej, dadzą jej we-
dług regulaminu PZLA powoła-
nie do kadry narodowej. ls ●

historyczny sukces Bogdana Chomy

do mety Na e-bike’u

Bogdan Choma po raz pierwszy 
spróbował sił na e-bike’u.
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Pięć medali i deBiut
uDane starty tyskich lekkoatletów W MISTRZOSTWaCh ŚLąSKa I MISTRZOSTWaCh 
pOLSKI

akademickie Mistrzostwa polski

wystrzelały złoto

Wioletta Pawluczek.

uczestnicy i zwycięzcy kolejnej edycji żeglarskich regat o Puchar Paprocan.

Weronika Paszek.

Ósma kolejka IV ligi przyniosła 
drugie w tym sezonie zwycięstwo 
rezerwowej drużynie GKS, która 
pokonała 3:2 Spójnię Landek.

Formą strzelecką błysnął Da-
wid Kasprzyk, zdobywca wszyst-
kich trzech goli. Rozpoczął w 17 
min., dając drużynie prowadzenie. 
Po kwadransie rywale wyrównali, 
ale w 35 min. tyszanie prowadzili 
2:1. Do przerwy rywale znów wy-
równali, pięć minut przed końcem 
pierwszej odsłony ładnym strza-
łem w „okienko” popisał się Bar-
tosz Rutkowski.

Po zmianie stron jedyną bram-
kę zdobyli gospodarze, przechy-
lając szalę zwycięstwa na swoją 
stronę. Za faul na Bojarskim sę-
dzia podyktował rzut karny, który 
pewnie wykonał Kasprzyk.
gkS ii Tychy – SPójNia laN-
Dek 3:2 (2:2). Bramki dla GKS II: 
17’, 35’ i 55’ k. Kasprzyk.
gkS ii Tychy: Odyjewski – Po-
łap, Kopczyk, Kozlenko, K. Rut-
kowski – Bielusiak, Norkowski, 
K. Piątek, Bojarski (74’ Krężelok) 
– Stefaniak (84’ A. Biegański), Ka-
sprzyk (90’ Paluch).

W innych meczach: MRKS Cze-
chowice – Rozwój 1:1, Bełk – Jasie-
nica 2:0, Odra Wodzisław – Podbe-
skidzie II 4:0, Czaniec – Unia Turza 
1:1, Kuźnia – GKS Radziechowy 
1:1, Iskra – Centrum Wodzisław 
0:4, Orzeł – Unia 3:1. ls ●
1. Unia 7 18 17-8
2. Odra 8 18 22-8
3. podbeskidzie II 8 14 15-10
4. Czechowice 8 14 14-9
5. Bełk 8 14 13-9
6. Orzeł 7 13 15-8
7. Drzewiarz 8 13 14-14
8. Czaniec 8 12 16-18
9. Kuźnia 7 11 14-13
10. Rozwój 8 9 17-14
11. Spójnia 8 9 10-8
12. Unia 7 7 11-17
13. gkS ii Tychy 8 7 12-16
14. Centrum 7 6 12-20
15. jedność 7 6 6-15
16. Radziechowy 7 5 8-15
17. Iskra 7 3 6-20

gks ii – spójnia 3:2 

trzy Gole 
kasprzyka

Na Jeziorze Paprocańskim SW 
Szkwał zorganizował w sobotę, 
12.09, regaty o Puchar Paprocan. 
Wystartowały załogi trzech klu-
bów w 7 jachtach.

Przy słabym wietrze najlepsza 
okazała się załoga AKŻ Paproca-
ny: Daniel Górski (sternik) oraz 
Janusz Pietrzak, która wyprzedziła 
FŻ Dar Śląska: Jerzy Oberski (ster-
nik) oraz Mateusz Nych i Dawid 
Kaczyński-Ratka. Trzecie miejsce 
zajął SW Szkwał: Sylwia Cieszkow-

ska (sternik) oraz Andrzej Piosik 
i Marek Fetera. Zawody sędziowa-
li Włodzimierz Pawłowski, Anna 
Wróbel i Paweł Oliwa.

Wcześniej rozegrano Rega-
ty Memoriałowe im. Franciszka 
Szeremeta, których organizato-
rem była FŻ Dar Śląska. Podczas 
czterech wyścigów rywalizowało 
17 jachtów z 6 klubów. W klasy-
fikacji indywidualnej wygrała za-
łoga KŻ Wyga (Adam Simka, An-
toni Simka), wyprzedzając załogę 

KŻ Ziemowit (Dariusz Rabenda, 
Grzegorz Aplik) i kolejną zało-
gę KŻ Wyga (Patryk Kwaśniew-
ski, Anna Żołna, Jakub Wosty-
siak). Wśród jachtów kabinowych 
najlepiej spisali się żeglarze SW 
Szkwał (Michał Lipiński, Adam 
Lipiński) przed FŻ Dar Śląska (Ja-
cek Strzelec i kursanci) oraz FŻ 
Dar Śląska (Michał Piosik i kur-
sanci). W klas. drużynowej zwy-
ciężył KŻ Wyga przez KŻ Ziemo-
wit i AKŻ Paprocany. ls ●

Piłkarze powoli odrabiają zaległo-
ści. W lidze okręgowej po kom-
plet punktów sięgnęli piłkarze 
OKS Zet Tychy, zremisowała 
natomiast ekipa z Cielmic, któ-
ra podzieliła się punktami z Be-
stwinką.
liga OkRęgOWa. Oba tyskie 
zespoły zajmują miejsca w środ-
ku tabeli, ale trzeba pamiętać, 
że w tym sezonie tylko cztery 
pierwsze drużyny z obu grup 
otrzymają prawo gry o awans 
w dalszym etapie rywalizacji. 
OKS Zet jest właśnie na 4. miej-
scu w grupie I, Ogrodnik – oczko 
niżej w grupie II. Wyniki: Rudoł-
towice-Ćwiklice – OKS Zet Ty-
chy 0:2, Ogrodnik Cielmice – LKS 
Bestwinka 1:1.

liga okręgowa. grupa i:
1. Rekord II 8 22 33-12
2. Studzienice 8 16 18-8
3. Czarni 8 13 14-12
4. OkS Zet 8 9 12-17
5. LKS Wisła Wielka 7 7 13-22
6. Stal 6 7 11-15
7. Łąka 7 7 17-18
8. Rudołtowice 8 5 10-19
9. Czechowice 6 4 11-16

liga okręgowa. grupa ii:
1. Bojszowy 9 23 29-11
2. Lędziny 9 21 41-9
3. pasjonat 9 19 19-9
4. Bestwina 9 16 22-12
5. Ogrodnik 9 14 12-10 
6. Bestwinka 9 13 16-14
7. piast 9 11 13-24
8. Sokół  8 4 10-29
9. pionier 8 3 8-24
10. przełom 9 3 5-33

klaSa a. Szósty mecz i szóste, 
efektowne zwycięstwo JUWe 
Jaroszowice. Tym razem ofiarą 

drużyny Dawida Frąckowiaka 
padli piłkarze Znicza Jankowi-
ce. JUWe wygrało 6:2 – aż cztery 
gole zdobył Augustyniak, po jed-
nym Puto i Karlik.

Drużyna zagrała w składzie: 
Kwiatkowski – Haśnik (60’ Kry-
la), Roszak, Kszczuk, Woźniak – 
Hornik (43’ Jakubczyk), Augusty-
niak, Karlik (55’ Banaś), Puto (70’ 
Szlosarek) – Czupryna, Frącko-
wiak (65’ Gąsior).

W drugim meczu Siódemka 
przegrała 0:5 ze Studzionką.
1. jaroszowice 6 18 23-5
2. Studzionka 6 15 20-6
3. frydek 6 15 16-11
4. polonia 6 10 14-10
5. Unia 5 9 14-11
6. Leśnik 5 9 9-10
7. Woszczyce 6 9 22-16
8. Gardawice 5 7 6-5
9. Brzeźce 6 7 7-12
10. Kryry 6 5 8-15
11. jankowice 6 5 16-18
12. Stal 6 5 12-14
13. Krupiński 5 4 12-21
14. Iskra II 5 1 7-18
15. Siódemka 5 1 4-18

klaSa B. W meczu z Mize-
rowem faworytem była Czuło-
wianka Tychy i nie zawiodła, wy-
grywając na boisku rywala 3:0 
(2:0). Bramki zdobyli: Koste-
cki, Milewski i Szczęsny. Z ko-
lei Tysovia przegrała wyjazdowy 
mecz z Wisłą Małą 4:7. Na nic 
zdała się znakomita dyspozycja 
strzelecka Wanoda, który zali-
czył hat-tricka, zdobywając gole 
w 36, 60 i 79 minucie. Czwartą 
dołożył Aleksandrów w 40 min. 
Czułowianka jest na 3. miejscu 
– 12 pkt, Tysovia na 9. – 7 pkt. 
Prowadzi rezerwa Goczałkowic 
– 18 pkt. ls ●

juwe nadal niepokonane

auGustyNiak razy 4!

żeglarski finisz sezonu

o puchar paprocaN
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panna 23.viii-22.iX
Najwięcej radości spodziewaj się w uczuciach. 
Wenus pomoże Ci odświeżyć wizerunek, 
a pewność siebie będzie Ci potrzebna, by łapać 
okazje, których nie zabraknie.

waga 23.iX-23.X
Gwiazdy szykują Ci niespodzianki. Nie zawsze 
miłe, ale zdołasz zachować zimną krew. finanso-
we korzyści pojawią się w okolicach czwartku.

skorpion 24.X-21.Xi
W pracy wyjdziesz na prostą. początek tygodnia 
może być trochę nerwowy, lecz weekend zapowia-
da się sielsko i spokojnie. Bliźnięta pójdą Ci na rękę.

strZelec 22.Xi-21.Xii
Ożywienie w stałych związkach. Zaplanuj 
rozmaite rozrywki, kup karnet na basen lub 
zajęcia jogi. Może warto odświeżyć mieszkanie?

koZiorożec 22.Xii-19.i
Idealny czas na udany wypoczynek. Korzystaj 
z ostatnich promieni słońca i magii natury. 
Gwiazdy będą Ci we wszystkim sprzyjać.

woDnik 20.i-18.ii
Samopoczucie pod kreską. Mars będzie Cię 
dręczyć wątpliwościami i tęsknotami. Zaopatrz  
się w dobre filmy i kilka tabliczek czekolady.

ryby 19.ii-20.iii
Nieporozumienia w rodzinie. Bliżsi i dalsi 
krewni będą mieć do Ciebie wiele zastrzeżeń. 
Lew zechce wykorzystać Twoją naiwność. Bądź 
czujny.

baran 21.iii-20.iv
pieniędzy ci teraz na pewno nie zabraknie. przez 
cały tydzień wspiera Cię jowisz! awans lub 
podwyżka na horyzoncie.

byk 21.iv-21.v
Do głosu mogą dojść dawne urazy. jeżeli masz 
do kogoś żal, nie obejdzie się bez awantury. jed-
nak pamiętaj, że kłótnią niczego nie osiągniesz.

bliźnięta 22.v-20.vi
Gwiazdy pchną Cię do gwałtownych działań. Wenus 
zapewni doskonałą atmosferę podczas towarzy-
skich spotkań. Możesz teraz dobrze zainwestować.

rak 21.vi-22.vii
W miłości dużo szczęścia. Księżyc odejmie Ci lat 
i kilogramów. Będziesz teraz emanować czarem, 
radością i blaskiem.

lew 23.vii-22.viii
W domu doskonała atmosfera. Obowiązki zejdą 
na drugi plan, zaciśniesz więzi z bliskimi, korzystaj 
ze spotkań rodzinnych.
 WRóżka aDRaSTeja Tel. 692 893 871

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

Hasło z krzyżówki nr 668:  
NOWy SeZON Na LODZIe.

poŁowa wrZeśnia. 
coraZ cZęściej 
paDa DesZcZ, 
a nawet gDy świeci 
sŁońce, to rankieM 
i wiecZoreM 
w powietrZu 
cZuć chŁóD. 
o goDZinie 20 jest 
już cieMno, Z DrZew 
spaDają jabŁka, 
a autobusy kursują 
cZęściej, bo DZieci 
wróciŁy Do sZkóŁ. 
beZtroskie wakacje 
Za naMi. to już 
jesień… MożeMy tylko 
powtórZyć Za jerZyM 
poŁoMskiM „a Mnie 
jest sZkoDa lata” 
i wŁaśnie Z powoDu 
tej tęsknoty, 
tutaj – na ŁaMach 
tygoDnika „twoje 
tychy” – wróćMy 
na MoMent 
Do letnich, ZŁotych 
wspoMnień. 
ocZywiście, 
okrasZonych sZtuką.

Wakacje to okres szczególny. 
Właśnie wówczas, gdy wysoko 
na niebie świeci słońce, rośnie 
w nas chęć do życia. Letnie dni 
to wymarzony czas dla artystów, 
bowiem nierzadko są one źród-
łem ich artystycznej inspiracji. 
Widać to w pracach sławnych 
malarzy, których dzieła podzi-
wiamy dziś w galeriach sztuki 

i muzeach. Pytanie brzmi: do-
kąd jeździli w poszukiwaniu 
weny, energii i inspiracji?

lazurowy Picasso
Pablo Picasso był człowiekiem 
bardzo przesądnym i przed każ-
dym wakacyjnym wyjazdem od-
prawiał mały rytuał. Nim opuś-
cił swoje paryskie mieszkanie, 
siadał na kilka minut w milcze-
niu i dopiero potem mógł ruszyć 
w drogę. Konkretnie na Lazuro-
we Wybrzeże, gdzie spędzał nie-
mal każde swoje wakacje. Po raz 
pierwszy zawitał tam latem 1920 
roku wraz ze swoją żoną Olgą. 
Od tego momentu rokrocznie 
wracał w te strony – choć już 
niekoniecznie z tą samą kobie-
tą u boku… Pablo i Olga roz-
stali się. Co prawda, formalnie 
wciąż byli małżeństwem, ale żyli 
w separacji. Powrót nad Morze 
Śródziemne zawsze bardzo cie-
szył Picassa, bo małe nadmor-
skie miasteczka przypomina-

ły mu jego rodzinną Malagę. 
Oprócz słonecznych i morskich 
kąpieli, zabaw z przyjaciółmi 
czy flirtowania z pięknymi ko-
bietami, sporo czasu poświęcał 
sztuce. Zawsze wynajmował 
domy (a nawet zamek), w któ-
rych podczas dwumiesięcznych 
wakacji  jedno pomieszczenie 
adaptował na studio. Nie mógł 
wytrzymać nawet jednego dnia 
bez tworzenia: malował rodzinę, 
przyjaciół, urlopowiczów na pla-
ży, a także zabrał się za cerami-
kę. Bywało, że wracał do Paryża 
pociągiem, a jego szofer prze-
woził samochodem to, co naj-
cenniejsze – obrazy, jakie Picas-
so namalował podczas wakacji. 
Lazurowy obrządek przerwał 
wybuch II wojny światowej. Pi-
casso na wybrzeże wrócił dopie-
ro w 1946 roku. Wówczas jego 
partnerką była Françoise Gilot, 
również malarka. Razem spędzi-
li 10 lat i wspólnie zamieszkali 
na stałe w miejscowości Vallau-

ris na Lazurowym Wybrzeżu. 
Takie wakacje bez końca? Nie-
koniecznie, wszak ich związek 
również nie przetrwał.

urlop sponsorowany
To była transakcja wiązana: 
Hawajska Kompania Anana-
sów (znana dzisiaj jako Dole) 
zaoferowała Georgii O’Keeffe 
– znanej amerykańskiej ma-
larce – opłaconą z góry wy-
cieczkę na Hawaje. W zamian 
za trzymiesięczny pobyt miała 
namalować dwa obrazy rekla-
mujące ananasy. Malarka nie 
była szczególnie zainteresowa-
na wyjazdem i prawdopodob-
nie sama nigdy nie zdecydo-
wałaby się na taką podróż, ale 
przekonała ją wizja darmowego 
dziewięciotygodniowego urlo-
pu. Tak oto w 1939 wylądowała 
w Honolulu i… przepadła. Za-
miast dwóch obrazów, wykonała 
ich aż 20. Była tak zachwycona 
rajską wyspą, że w ciągu swo-
jego życia dwukrotnie wróciła 
na Hawaje.

wakacyjna miłość na całe 
życie
Gdy Salvador Dali był małym 
Salvadorkiem, to wraz ze swoją 
rodziną wyjeżdżał na wakacje 
do małej rybackiej wioski Ca-
daqués. I tak co roku. Tam po-
wstało wiele jego młodzieńczych 
obrazów, które mają niewiele 
wspólnego z surrealistycznym 
stylem, z jakim dziś kojarzymy 

Dalego. Jego pierwsze pejzaże 
bardziej przypominają płótna 
impresjonistów. Wszystko lśni 
i mieni się w pastelowych kolo-
rach. Młody Dali malował oliw-
ne gaje, białe ściany budynków, 
jakie odbijały się w lśniącej mor-
skiej wodzie, a także swoją sio-
strę Annę-Marię, która była jego 
ulubioną modelką. Do czasu. 
W 1929 roku jej miejsce zajęła 
inna kobieta – Gala, którą Dali 
poznał właśnie podczas waka-
cji w Cadaqués. To ona – wbrew 
woli rodziny – została jego żoną 
i stworzyła Dalego-surrealistę. 
Co więcej, para osiadła w Ca-
daqués na stałe. Kupili sobie 
chatkę rybacką z widokiem 
na morze.

jestem malarzem!
To miał być zwykły wakacyjny 
wyjazd. Paul Klee i jego dwaj 
koledzy – August Mocke i Louis 
Moilliet (skądinąd również ma-
larze) – wybrali się na dwuty-
godniowy urlop do Tunezji. 

Zaplanowali, że będą podró-
żować po kraju, by na szkicach 
i akwarelach uchwycić to, co zo-
baczą. I tak od miasta, do mia-
sta. Przełom nastąpił, gdy do-
tarli do Kairouan. Klee przeżył 
wówczas niemal metafizyczne 
zespojenie ze sztuką. Napisał: 
„Takie jest znaczenie tej szczęś-
liwej godziny: Kolor i ja jeste-
śmy jednym. Jestem malarzem”. 
Co prawda, do Tunezji już ni-
gdy nie wrócił, ale w swoich 
obrazach przywoływał ją bar-
dzo często. Malował z pamięci. 
Mówił, że dzięki Tunezji zrozu-
miał kolor. Tak oto północnoa-
frykańskie światło i kubistyczna 
architektura na zawsze zmieniły 
oblicze sztuki. Wniosek? Warto 
podróżować! Od siebie dodam, 
że nawet jeżeli na urlop przyj-
dzie nam czekać kolejnych 10 
miesięcy, to zawsze możemy 
sobie pozwolić na wyprawę 
do świata sztuki. Nic nie kosz-
tuje, a wzbogaca.
agniesZka kijas ●

dawNo temu w sztuce (215)gdzie malarze sPędzali wakaCje?

Letnie inspiracje malarzy, czyli Hawaje  
Georgii O’Keeffe i Tunezja Paula Klee. 

 Młody Dali na wakacjach malował grzeczne obrazy; 
z kolei dojrzały Picasso zajmował się ceramiką.   
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