
22 września 2020 www.tychy.pl ISSN 1898–7206

Sposób na nudę w mieście
Projekt „Zgrane Tychy” pozwala spędzić czas  
bawiąc się w trzy gry miejskie.

Dla tyskich seniorów
Srebrna Linia to jedno, ale nie jedyne nowe  
udogodnienie dla osób po 60. roku życia.

Dotkliwa porażka, efektowna wygrana
Po dwóch triumfach hokeiści GKS przegrali w Jastrzębiu, 
ale już powrócili na zwycięską ścieżkę.4 6-7 14
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w zarządzie transportu metropolitalnego trwa liczenie strat związanych z pandemią. najpewniej czeka nas wzrost cen biletów. 
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strona 3

biletowa podwyżka? 

Z dowolnym problemem
prawnym.
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Głupota kosztuje 
nas wszystkich
Ki lka  tygo dni 
temu pisaliśmy 
w „Twoich Ty-
chach” o nowo po-
wstałych hamakach 
i leżankach w Parku 
Suble, dziś niestety 
musimy poinfor-
mować, że komuś 
ta realizacja zaczę-
ła przeszkadzać. 
Nieznany sprawca 
przy pomocy narzę-
dzi z premedytacją 
uszkodził wspólne 
mienie. 
 str. 5
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kronika policyjna

◆  14.09, ok. godz. 16, 
na ul. Mikołowskiej (dk 
44) – w rejonie skrzyżowania 
z ul. Leśną – doszło do zderze-
nia kierującego fiatem i motocy-
klisty. Ze wstępnych ustaleń pra-
cujących na miejscu policjantów 
wynika, że motocyklista, który je-
chał w kierunku Mikołowa, ude-
rzył czołowo w prawidłowo jadą-
cego fiata. Kierujący jednośladem 
z obrażeniami ciała został prze-
transportowany do szpitala
◆ dzielnicowi tyskiej ko-
Mendy po zaledwie pół-

godzinie odnaleźli po-
szukiwanego 43-latka. 
Mężczyzna wyszedł z domu 
z zamiarem popełnienia samo-
bójstwa, pozostawiając list pożeg-
nalny. Po otrzymaniu informacji 
policjanci natychmiast rozpoczęli 
poszukiwania. Dzielnicowi, pa-
trolujący rejon Parku Północne-
go, zauważyli osobę odpowiada-
jąca rysopisowi poszukiwanego. 
Z uwagi na okoliczności zdarze-
nia mężczyzna został przekaza-
ny pod opiekę pogotowiu ratun-
kowemu.

◆ 18 września na ul. to-
warowej, w rejonie wjaz-
du do zajezdni pkM tychy, 
doszło do zdarzenia drogowe-
go z udziałem osobowej toyoty 
i hondy. Uczestnicy zdarzenia 
trafili pod opiekę ratowników 
medycznych, na szczęście nie do-
znali poważniejszych obrażeń. Jak 
ustaliła policja, w tył toyoty, któ-
rej kierowca próbował wykonać 
manewr zawracania w miejscu 
niedozwolonym, uderzył kieru-
jący hondą.

◆ na wjeździe z ul. sikor-
skiego na trasę dk 1 (w re-
jonie salonu samochodowego) 
doszło 17.09 do pożaru osobo-
wego citroena. Wjazd na trasę 
DK 1 na czas działań gaśniczych 
został wyłączony z ruchu. Pożar 
został ugaszony po kilkunastu 
minutach.
◆ w jednyM z zakładów 
produkcyjnych przy ul. 
Murarskiej pracownik 
poparzył się, najprawdo-
podobniej kwasem. Na miejsce 
zdarzenia przybyła straż pożar-
na, policja, z braku wolnej karetki 
wezwano też śmigłowiec LPR. Po-
szkodowany mężczyzna trafił pod 
fachową opiekę załogi – doznał 
poparzenia prawej ręki i został 
przetransportowany do szpitala. 
Trwa ustalanie przyczyn i oko-
liczności tego wypadku.
◆ na skrzyżowaniu ul. to-
warowa – cielMicka doszło 
16.09 do zderzenia audi i mer-
cedesa. Jak stwierdzili na miej-
scu policjanci, opierając się m.in. 
na zeznaniach świadków, kierowca 
mercedesa, jadąc ul. Cielmicką nie 
ustąpił pierwszeństwa kierującej 
audi, jadącej ul. Towarową. W wy-
niku wymuszenia pierwszeństwa 
doszło do zderzenia. Audi zatrzy-
mało się na betonowych separa-
torach przy jednym z nawrotów. 
Kierowcy obu pojazdów trafili pod 
opiekę ratowników medycznych, 
ale na szczęście nie doznali poważ-
niejszych obrażeń.
◆ 15 września po godz. 
17.30 na oznakowanyM 
przejściu dla pieszych 
z wyznaczoną ścieżką rowero-
wą przy ul. Jaśkowickiej, doszło 
do potrącenia rowerzysty przez 
kierującego mitsubishi. Poszko-
dowany rowerzysta trafił pod 
opiekę ratowników medycznych, 
na szczęście nie doznał poważ-
niejszych obrażeń. Kierowca mit-
subishi i rowerzysta byli trzeźwi.
◆ policjanci kMp w tychach 
zatrzyMali 20 września 58-
letnią kobietę, która jechała 
mercedesem będąc w stanie nie-
trzeźwości – 2,5 promila.
◆ z parkingu przy ul. kon-
federatów barskich nie-
znany sprawca skradł bmw 750 
o wartości 80.000 zł. lS ●
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tel. 667 926 876
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Sylwia Witman

kondolencje

W miniony czwartek przy ul. Sikorskiego doszło do pożaru citroena.

Na ul. Mikołowskiej doszło do zderzenia motocykla z samochodem marki fiat.
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Budowa Inteligentnego Systemu 
Zarządzania i Sterowania Ru-
chem dotarła na kolejne tyskie 
skrzyżowania.

Od kilku dni ekipy drogo-
we pracują na skrzyżowaniach: 
ul. Mikołowskiej z ul. Powstań-
ców, ul. Mikołowskiej z ul. Kato-
wicką i ul. Oświęcimską oraz ul. 
Stoczniowców z ul. Konecznego. 
W ramach ITS pracami objęto już 

wcześniej cztery skrzyżowania ulic: 
Budowlanych – Begonii (Hotelo-
wiec), Budowlanych – Burschego – 
Gliczańska, Mikołowska – wyjazd 
z Browaru oraz Katowicka – Gra-
bowa – Jesionowa. Przebudowa 
objęła także okolice przejścia dla 
pieszych na ul. Edukacji, w rejonie 
skrzyżowania z ul. Fitelberga.

Przypomnijmy, iż w ramach 
ITS, oprócz wielu rozwiązań tele-

informatycznych, które usprawnią 
poruszanie się po mieście, przebu-
dowanych zostanie aż 40 skrzyżo-
wań.

Jak informuje Miejski Zarząd 
Ulic i Mostów w Tychach, w miej-
scach prowadzenia prac należy 
spodziewać się utrudnień w ru-
chu, dlatego kierowcy proszeni są 
o ostrożną jazdę i stosowanie się 
do znaków. lS ●

pięć kolejnych skrzyżowań w przebudowie.

uwaGa na utrudnienia
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tranSport 
publiczny poważnie 
ucierpiaŁ na Skutek 
epiDeMii. liMity 
w koMunikacji MiejSkiej 
i inne ograniczenia 
SpowoDowaŁy 
olbrzyMi SpaDek 
liczby paSażerów, 
a finanSowe Straty 
pogŁębiŁa konieczność 
zapewnienia 
DoDatkowych 
kurSów i zwiękSzenie 
częStotliwości 
Dezynfekcji. 
i choć w poŁowie roku 
Sytuacja nieco Się 
polepSzyŁa, Daleko 
jeSzcze Do norMalności.

Podwyżka cen biletów komunika-
cji miejskiej to jeden ze scenariu-
szy, jakie są rozważane w Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
Wszystko jednak wskazuje na to, 
że będzie ona konieczna, a decy-
zja co do jej wielkości podjęta 
zostanie pod koniec roku, kiedy 
znana będzie rzeczywista skala 
strat.

– Pandemia koronawirusa 
spowodowała drastyczny spa-
dek dochodów ze sprzedaży bi-
letów – wyjaśnia Kamila Roż-
nowska, rzecznik prasowy GZM. 
– W pierwszym okresie, kiedy 
obowiązywały najbardziej rygo-
rystyczne obostrzenia związane 
z limitami w komunikacji miej-
skiej, a więc od marca do maja, 
odnotowaliśmy około 90-pro-
centowy spadek dochodów z ich 

sprzedaży. Od czerwca sytuacja 
zaczęła się nieco poprawiać, ale 
wciąż nie jest najlepsza, bo mówi-
my o spadku wynoszącym około 
30-40 procent. Do tego dochodzą 
również inne dodatkowe kosz-
ty związane np. z koniecznością 
zwiększenia częstotliwości dezyn-
fekcji pojazdów. Do tej pory kosz-
towało to 2,5 mln zł.

ile zabraknie?
W wariancie pesymistycznym, 
gdyby utrzymano obostrzenia 
z pierwszego okresu pandemii, 
stratę jaka powstałaby na koniec 
roku oszacowano na 100 mln zł. 
Sytuacja uległa jednak częściowej 
poprawie i mówi się o możliwej 
stracie około 40 mln zł. Ile osta-
tecznie wyniesie, nie sposób prze-

widzieć, tak samo, jak nie moż-
na określić sytuacji epidemicznej 
w najbliższych miesiącach i zwią-
zanych z nią obostrzeń.

– Ceny naszych biletów w za-
leżności od wariantu, często są 
jednymi z tańszych w Polsce, 
a na pewno wpisują się w średnią 
– dodaje K. Rożnowska. – W po-
równanych przez nas 10 aglome-
racjach, średnia cena za bilet 90-
minutowy wyniosła ok. 5,32 zł. 
A cena naszego biletu elektro-
nicznego 90-minutowego wyno-
si 4,40 zł. Oznacza to, że jest po-
nad złotówkę tańszy od średniej 
dla dużych miast w Polsce. Z ko-
lei 5,40 zł wynosi średnia cena pa-
pierowego biletu 90-minutowego 
w 10 aglomeracjach, a u nas – 5 zł. 
Warto zwrócić uwagę, iż ceny bi-

letów papierowych pozostawały 
niemal na niezmienionym pozio-
mie od 2013 roku. Przypomnę, 
że wcześniej pozwalały na prze-
jazd z możliwością przesiadek 
przez 15, 30 i 60 minut, natomiast 
od 1 stycznia 2018 roku czasy te 
wzrosły odpowiednio do 20, 40 
i 90 minut. Podczas zmiany ta-
ryfy w marcu tego roku, ceny bi-
letów papierowych wzrosły o 20 
groszy, natomiast elektronicznych 
– kupowanych za pomocą karty 
ŚKUP lub w aplikacjach mobil-
nych, zostały niezmienione. Ceny 
się nie zmieniały, natomiast ro-
sły koszty pracy, ceny paliwa, po-
ziom inflacji, ceny energii elek-
trycznej, itd. Gdybyśmy chcieli 
tylko ze sprzedaży utrzymywać 
transport publiczny, bilety musia-
łyby być już teraz trzy razy droż-
sze. Ale wówczas byłaby to cena 
zaporowa i nie do zaakceptowa-
nia przez pasażerów.

W kilku dużych miastach po-
stanowiono nie czekać jak roz-
winie się sytuacja i biorąc pod 
uwagę spadki dochodów w ko-
munikacji miejskiej za pierwsze 

półrocze, wprowadzono dość 
znaczne podwyżki. Porównaj-
my: w Poznaniu za bilet 90-mi-
nutowy trzeba obecnie zapłacić 8 
zł, a we Wrocławiu (od 1 stycznia 
2021) – 7 zł. W GZM cena elek-
tronicznego 90-minutowego bi-
letu wynosi 4,40 zł, papierowego 
– 5 zł. We Wrocławiu jednorazo-
wy bilet podrożeje z 3,40 do 4,60 
zł, a bilety jednorazowe w GZM 
(1 miasto, 20 minut) kosztują 
obecnie 3,40 zł – papierowy, 3 zł 
– elektroniczny. Czy skala podwy-
żek cen biletów będzie u nas po-
równywalna? Zobaczymy…

podzielić stratę
Powstałej starty w finansowa-
niu komunikacji nie będą mogły 
w całości pokryć miasta i gminy, 
bo i one znalazły się w trudnej 
sytuacji. Już podczas ubiegłorocz-
nej, grudniowej sesji budżetowej 
Rady Miasta Tychy stwierdzono, 
iż skala zadań nałożonych od-
górnie na samorządy spowodu-
je uszczuplenie budżetu miasta 
w 2020 roku o około 50 milio-
nów zł. Chodziło także o mniej-

sze wpływy z tytułu obniżenia po-
datku PIT i wprowadzonych ulg, 
podniesienie płacy minimalnej, 
zmiany w przepisach podatko-
wych, itd. A przecież wówczas 
nikt jeszcze nie brał pod uwagę 
uderzenia w miejskie budżety 
kosztów związanych z epidemią, 
które tę finansową wyrwę z pew-
nością powiększyły.

Jak nas poinformowała Kamila 
Rożnowska, w 2020 roku plano-
wana wielkość dopłaty (tzw. skład-
ka zmienna, czyli kwota na komu-
nikację publiczną przekazywana 
do GZM) do jednego przejazdu 
pasażera na terenie gminy Tychy 
wynosi 2,28 zł za przejazd (chodzi 
o jeden przejazd, a nie jednego pa-
sażera, bo jeden pasażer w ciągu 
dnia może wykonać np. 10 prze-
jazdów), natomiast liczbę przejaz-
dów pasażerów określono na 14,2 
mln, co oznacza, iż uchwalona 
przed rokiem składka zmienna 
dla Tychów wynosi 32,4 mln zł. 
Ile jednak faktycznie trzeba będzie 
dopłacić z budżetu miasta – na ra-
zie nie wiadomo.
leSzek Sobieraj ●

powakacyjne festynyflaSh

Kabaret rak (na zdjęciu) był gwiazdą Festynu Starotyskiego, który w sobotę, 19 września odbył 
się na terenach Lo nr 2 przy ul. Norwida. Także w najbliższym tygodniu Miejskie Centrum Kultury 
proponuje spotkania na świeżym powietrzu. W piątek, 25.09 od godz. 15 przy Stadionie Miejskim 
trwał będzie festyn sportowo-rekreacyjny „W zdrowym ciele zdrowy duch”, zaś w niedzielę (27.09) 
na festynie rodzinnym spotkamy się na dziedzińcu Teatru Małego (od godz. 16). ww ●
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liCZenie komunikaCyjnyCh strat
wSzyStko wSkazuje na to, że PoDWyżKa CeN bILeTóW KoMuNIKaCJI MIeJSKIeJ  bęDZIe KoNIeCZNa. JeJ WySoKoŚć PoZNaMy PoD KoNIeC roKu.

Uczniowie szkół ponadpodstawo-
wych w Tychach mogą zgłaszać 
swoje projekty do trzeciej edycji 
Młodzieżowego Budżetu Obywa-
telskiego. W poprzednich latach 
w ramach tego projektu m.in. 
rozbudowano siłownie szkolne, 
zamontowano źródełko wody pit-
nej, wyposażono „strefy relaksu” 
w kilku tyskich placówkach. Każ-
da szkoła ma do wydania 10 ty-
sięcy złotych.

Młodzieżowy Budżet Obywa-
telski pozwala młodym ludziom 

zaangażować się w życie społecz-
ności lokalnej, w procesy oby-
watelskie oraz uczy współdecy-
dowania o tym co powinno być 
realizowane w mieście. Ponadto 
jest okazją do zrealizowania wie-
lu projektów np.: zorganizowania 
zajęć z samoobrony, imprez tema-
tycznych, wyposażenia pracowni 
(np.: warsztatu fotograficznego, 
do majsterkowania, krawieckie-
go) czy utworzenia radiowęzła.

– Zapraszamy do udziału – 
to niepowtarzalna szansa, żeby 

naprawdę coś zmienić w swojej 
szkole. Mamy nadzieję, że mło-
dzieży nie braknie kreatywnych 
pomysłów na wykorzystanie za-
planowanych dla każdej placówki 
pieniędzy – mówi Małgorzata To-
maszewska z Wydziału Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia UM Tychy.

Regulamin oraz formula-
rze zgłoszeń dostępne są m.in. 
na stronie internetowej razem-
tychy.pl, w zakładce Młodzieżo-
wy Budżeyt Obywatelski – Edy-
cja III. Mn ●

rusza iii edycja Młodzieżowego budżetu obywatelskiego.

Budżet dla młodych

ZT
M
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komunikat

Przewodnicząca  
Rady Miasta Tychy VIII kadencji

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

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

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

zwołuję na dzień 
24 września 2020 r. na godz. 1300 

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

Przewodnicząca 
Rady Miasta Tychy VIII kadencji 

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

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy.

reklama

ruSza Scena MŁoDych 
– grupa teatralna 
Dla MŁoDzieży, która 
bęDzie DziaŁać poD 
SkrzyDŁaMi teatru 
MaŁego w tychach. 
paSjonaci teatru 
w wieku oD 13 lat 
bęDą Mogli Szlifować 
warSztat poD okieM 
inStruktorki anny 
biaŁoń. bęDą też Mieli 
okazję Spotykać Się 
z wielkiMi poStaciaMi 
polSkiej Sceny.

Po zrealizowaniu z sukcesem 
produkcji opartych na współ-
pracy z młodzieżą – jak słucho-
wisko „Pantoflisko” czy spektakl 
„Bukolla” – Teatr Mały ma stałą 
propozycję współpracy dla mło-
dych talentów scenicznych. – 
Młodzi ludzie, w wieku od 13 
lat, zafiksowani na punkcie te-
atru – bo na takich najbardziej 
mi zależy – będą regularnie pra-

cować nad warsztatem aktorskim 
– mówi Anna Białoń, instruktor-
ka. – Będziemy pracować głów-
nie warsztatowo; doskonalić dyk-
cję, pracować nad improwizacją 
i scenami aktorskimi. Ponieważ 
grupa będzie działać przy teatrze, 
będziemy korzystać z możliwości, 
jakie nam to stwarza. Chcemy or-
ganizować spotkania z profesjo-
nalnymi twórcami, którzy będą 
gościć w Teatrze Małym i umoż-
liwić młodzieży pracę z zawo-
dowcami.

Grupa już działa – na razie 
w czteroosobowym składzie – 
i pracuje nad pierwszą premie-
rą, spektaklem „Wielki świat” 
w reżyserii Anny Białoń. – Bę-
dzie to spektakl przygotowany 
przez młodzież i dla młodzieży 
– mówi reżyserka. – Zaprezentu-
jemy go 27 września w Androme-
dzie i będzie to faktyczna inau-
guracja Sceny Młodych. Od tego 
momentu chcemy rozpocząć też 
nabór. Liczymy, że znajdą się 

pasjonaci teatru, którzy zechcą 
do nas dołączyć.

Cały projekt ma na celu nie tyl-
ko rozwijanie talentów i zaintere-
sowań młodzieży. – Ważny jest 
też aspekt pedagogiczny – pod-
kreśla Anna Białoń. – Teatr bar-
dzo mocno oddziałuje na jed-
nostkę, rozwija wszechstronnie 
charakter i osobowość. Oprócz 
tego chcemy stworzyć coś w ro-
dzaju zaplecza dla Teatru Małego, 
który już w kilku swoich produk-
cjach sięgał do młodzieży. Teraz 
będzie tu grupa osób już z pew-
nym przygotowaniem. Ponadto 
chciałabym wypracować reper-
tuar Sceny Młodych, skierowa-
ny do publiczności w podobnym 
wieku. W Teatrze Małym mamy 
Scenę Młodego Widza, ale pre-
zentowane tam spektakle są prze-
znaczone raczej dla małych dzieci. 
Ja chciałabym trafić do tych nie-
co starszych i do młodzieży tak, 
by nasz teatr miał propozycję dla 
widza w każdym wieku. Sw ●

„zgrane tychy” 
to projekt, na który 
SkŁaDają Się trzy 
gry MiejSkie, oparte 
na geolokalizacji 
w SMartfonach. Są 
DarMowe i DoStępne Dla 
wSzyStkich chętnych, 
zwŁaSzcza Dla roDzin 
z DziećMi i MŁoDzieży.

– W ramach projektu urucho-
mione zostały trzy gry. Pierwsza 
(rodzinna) to „Przygody Baruba-
ra”, inspirowana książką „Przygo-
dy Zbója Barubara” autorstwa ty-
szanina Bartłomieja Szymczyka. 
Druga, dla młodzieży, to „Wyjąt-
kowe stworzenia”, której bohate-
rami są stwory z mitów i legend. 
Te gry związane są z Programem 
Rewitalizacji Miasta Tychy. Ostat-
nia natomiast jest grą kryminalną 
„Zagadki Sherlocka”. Postawili-
śmy na mobilne gry, ponieważ 
obecna sytuacja jest bardzo nie-
pewna ze względu na wirus. Pla-
nowanie jest niezwykle trudne, 
a takie gry miejskie to propozy-

cja spędzenia czasu z najbliższymi 
bez konieczności wystawiania się 
na ryzyko zakażenia – mówi Mał-
gorzata Król, dyrektor Miejskiego 
Centrum Kultury w Tychach.

Śmierć w paprocanach
„Zagadki Sherlocka: Stary dwór 
Shoscombe” została udostępnio-
na 14 sierpnia. Aby w nią zagrać, 

należy udać się na brzeg Papro-
can w okolice parkingu przy ul. 
Nad Jeziorem, gdzie znajduje się 
kładka dla pieszych nad Gosty-
nią. Umieszczono tam tabliczkę 
startową gry z kodem QR, który 
należy zeskanować aparatem te-
lefonu, i podążać za instrukcjami, 
aby rozpocząć grę. – Za jej spra-
wą wcielimy się w postać ucznia 

samego Sherlocka Holmesa. Gra-
czy czeka nie lada wyzwanie, będą 
musieli rozwikłać zagadkę pewnej 
enigmatycznej śmierci i to w po-
bliżu tyskiego jeziora. Jest to gra 
dla fanów mrocznych tajemnic 
i dreszczyku emocji – podkre-
ślają twórcy gry. Kolejne dwie 
gry „Przygody Barubara” oraz 
„Wyjątkowe Stworzenia” zostały 
udostępnione 21 sierpnia. Aby 
rozpocząć pierwszą trzeba udać 
się w okolice ul. Nałkowskiej 10, 
gdzie aktualnie powstaje mural. 
Drugą zaś można rozpocząć przy 
Parku Jaworek w okolicach przy-
stanku „Tychy Osiedle K”, przy 
chodniku prowadzącym do ska-
teparku.

na własnej skórze
Udaliśmy się wraz z zaprzyjaź-
nioną rodziną na osiedle N, aby 
sprawdzić na własnej skórze, jak 
się w to gra. – Uwielbiamy takie 
zabawy. W domu mamy mnó-
stwo planszówek, w które gramy 
prawie codziennie – mówi pan 
Łukasz, ojciec Mai i Gustawa. 

Po zalogowaniu się do systemu 
uczestników wita ciekawie napi-
sana introdukcja okraszona kli-
matycznymi grafikami. Bohate-
rem jest zbój Barubar, którego 
zadaniem jest odnalezienie zagi-
nionej Agaty. Produkcja jest po-
łączeniem gry tekstowej ze swe-
go rodzaju podchodami. Telefon 
instruuje, gdzie należy się udać 
po kolejne zadanie. Tych jest 
sporo i cieszy ich zróżnicowanie. 
Czasem jest to zagadka logiczna, 
innym razem rebus do rozwiąza-
nia czy test na spostrzegawczość. 
Pan Łukasz czyta tekst, wcielając 
się z zaangażowaniem w kolejne 
postaci. – Zbój Barubar jest su-
per, bo ma super moce – dzie-
li się swoimi emocjami Gucio. 
Dzieciaki często muszą zdecydo-
wać, co zrobić w danej sytuacji, 
wybierając odpowiedź z drzew-
ka dialogowego, lub też korzy-
stając z umiejętności bohatera 
i jego inwentarza. – Jak szukali-
śmy Agatki to trafiliśmy na ban-
dę Rudego, która dokuczała Ja-
kubowi, więc krzyknęłam „Hoo” 

i go uratowaliśmy – cieszyła się 
Maja. Na plus gry trzeba zaliczyć 
jej nieliniowość. Gra nie prowa-
dzi uczestników po sznurku lecz 
daje swobodę w kolejności od-
wiedzanych miejsc i stosowa-
nych rozwiązań. Podejmowane 
decyzje wpływają na przyszłe 
zdarzenia, dzięki czemu, roz-
poczynając grę po raz kolej-
ny, można poprowadzić fabułę 
w nowym kierunku. – Szczerze, 
to nie spodziewałem się aż tak 
dobrej realizacji. Często pro-
dukty, które są płatne w sklepie, 
nie oferują tak przemyślanej 
rozrywki. Na pewno zagramy 
w kolejne gry miejskie – pod-
sumowuje pan Łukasz.

Długość gry to ok. 1,5 godz. 
Wszystko zależy od gracza i jego 
podejścia. Po przetestowaniu 
pierwszej pozycji, możemy śmia-
ło stwierdzić, że jeżeli pozostałe 
dwie trzymają podobny poziom, 
to tyszanie mają co najmniej trzy 
dobre powody, aby poszwendać 
się po osiedlach.
kaMil peSzat ●

sposób na nudę w mieŚCie
każDy Może zagrać W ŚroDoWISKoWe Gry MIeJSKIe Z CIeKaWą Fabułą.

młodZi na sCenę!
w teatrze MaŁyM ruSZa STały ProJeKT SKIeroWaNy Do MłoDZIeży.

Miejscem spotkań Sceny Młodych będzie mała scena w Pasażu Kultury Andromeda. 
Obecnie odbywają się tam próby do „Wielkiego świata”. Premiera - 27 września.
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W Tychach rozstawiono tabliczki z QR kodami, które 
umożliwiają rozpoczęcie trzech ciekawych gier miejskich.
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czytelnicy pytają

kilka tygoDni teMu 
piSaliśMy w „twoich 
tychach” o nowo 
powStaŁych haMakach 
i leżankach w parku 
Suble, Dziś nieStety 
MuSiMy poinforMować, 
że koMuś ta realizacja 
zaczęŁa przeSzkaDzać. 
nieznany Sprawca przy 
poMocy narzęDzi z 
preMeDytacją uSzkoDziŁ 
wSpólne Mienie. 

– Podczas rutynowej kontroli w 
terenie jeden z naszych inspek-
torów zauważył, że zainstalo-
wane przed kilkoma tygodnia-
mi obiekty małej architektury 
są uszkodzone – mówi Agniesz-
ka Lyszczok, dyrektor Tyskiego 
Zakładu Usług Komunalnych. 
– Leżaki, bo o nich mowa, były 
wykonane z solidnego tworzywa, 
po wcześniejszych doświadcze-
niach zdecydowaliśmy się na uży-
cie najtrwalszych materiałów. Te 
zostały uszkodzone nie na skutek 
użytkowania, nawet nieprawidło-
wego, lecz z czystą premedytacją, 
przy użyciu odpowiednio ostrego 
narzędzia. Jeden został doprowa-
dzony do nieużytecznego stanu, 
a drugi zaledwie nadszarpnięty. 
Widocznie ktoś spłoszył wanda-
la – dodaje. Głupota kosztuje 20 
tys. zł, bowiem w takich grani-
cach mieści się koszt jednego le-
żaka miejskiego. – Zgłosiła się do 
nas firma z pomocą, która podej-
mie się próby naprawy i wzmoc-
nienia uszkodzonego poszycia. 
Jeżeli dojdzie do współpracy, to 
ograniczymy koszt do około ty-
siąca. Niestety, naprawę można 

przeprowadzić jednorazowo i ko-
lejnym razem będziemy musieli 
wymienić całe poszycie – dodaje 
dyrektor Lyszczok.

w głowie się nie mieści
Do podobnych incydentów w na-
szym mieście dochodzi niepoko-
jąco często. W „Twoich Tychach” 
w lipcu 2019 r. wyliczaliśmy akty 
wandalizmu z zaledwie jednego 
miesiąca: siedziska przy al. Pił-
sudskiego, Park „kieszonkowy” 
przy ul. Dębowej, plac zabaw 
przy ul Obywatelskiej, niszczone 
oświetlenie, powyrywane tablicz-
ki w Parku Niedźwiadków. Sytua-
cja wcale się nie poprawiła. 

– Nie potrafię zrozumieć ta-
kich działań – mówi Michał Ka-
sperczyk, radny i autor projektu 
„Leżaki i hamaki w Parku Suble”. 
– Zorganizowanie tej przestrzeni 
to wysiłek wiele osób, a o jego re-
alizacji zadecydowali sami miesz-
kańcy. Nie zrobiliśmy przecież 
tego dla swojego „widzimisię”, 
lecz abyśmy wszyscy żyli w bar-
dziej przyjaznej przestrzeni. Z tych 
leżaków korzystało nawet 7 osób 
jednocześnie. Wszyscy wiemy jaka 
jest młodzież, ale nawet ich lekko-
myślność nie spowodowała takich 
strat jak celowe działanie na szko-
dę. Jest to dla mnie niezrozumiałe, 
co trzeba mieć w głowie, aby tak 
postąpić? Podobne sytuacje można 
zaobserwować w innych częściach 
miasta. Regularnie wyciągane są 
kosze wrzucane do stawów, a na-
wet hulajnogi. Tak, ludzie specjal-
nie wrzucają wypożyczone hulaj-
nogi czy rowery miejskie do oczek 
wodnych np. na Trzech Stawach – 
zauważa radny. 

Zdaniem psychologa
Na naszą prośbę przyczyny wan-
dalizmu próbowała wyjaśnić psy-
cholog dr Dagmara Mrozowska.

– Wandalizm charakteryzuje 
się: niszczeniem własności lub 
życia bez wyraźnego celu, poza 
aktem dotyczącym samego znisz-
czenia. Zachowanie takie na po-
zór wydaje się bezpodstawne, 
jest pozbawione motywów, irra-
cjonalne, jednakże można wyróż-
nić sześć kategorii wandalizmu ze 
względu na cele: wandalizm za-
borczy, mściwy, taktyczny, ideo-
logiczny, zabawowy, złośliwy. 
Zestawienie tak różnych działań 
wskazuje na to, że istnieje wie-
le motywów wandalizmu, a tak-
że wiele rodzajów ludzi, którym 
można przyczepić etykietę wan-
dali. Przyczyn niszczenia włas-
ności, możemy doszukiwać się w 
warunkach społeczno-środowi-
skowych, które sprzyjają poczu-
ciu anonimowości. Akty wanda-
lizmu potrzebują jednak czegoś 
więcej, niż tylko poczucia ano-
nimowości. A mianowicie, po-
trzebują wcześniejszego zetknię-
cia się z modelami wandalizmu, 
poparcia grupy dla takich aktów. 
Jeżeli społeczeństwo funkcjonuje 
w warunkach, w których sprzyja 
anonimowość, to częściej prze-
jawia ono zachowania agresyw-
ne, antyspołeczne – tłumaczy dr 
Mrozowska. A jak przeciwdzia-
łać wandalizmowi? – Najbar-
dziej skuteczne wydaje się zale-
cenia naprawienia szkody przez 
sprawców, ich opiekunów lub 
też wykonanie pracy zastępczej 
w razie niemożności naprawienia 
szkody. Kształtowanie odpowied-

nich postaw społecznych mogło-
by mieć miejsce przy aktywnym 
współdziałaniu rodziny, szkoły i 
środowiska. Również odpowied-
nie wykorzystanie środków ma-
sowego przekazu, w szczególności 
programów telewizyjnych, mo-
głoby przynieść pożądane spo-
łecznie rezultaty. W każdym ra-
zie, szeroka akcja uświadamiająca 
społeczeństwo w zakresie szkodli-
wości wandalizmu, unaocznienie 
jego negatywnych skutków, spo-
wodowanie aktywnego nastawie-
nia społeczeństwa przeciwko tego 
rodzaju czynom i społeczne po-
tępienie tych ostatnich mogłoby 
przynieść pozytywne wyniki.

nie reagujesz? akceptujesz. 
Policja, również w Tychach, pro-
wadzi akcję „Nie reagujesz, ak-
ceptujesz”. – Dla sprawców brak 

reakcji otoczenia na ich niezgod-
ne z prawem zachowanie jest od-
bierane jako akceptacja społecz-
na. Dlatego istotnym jest dawanie 
wyraźnego sygnału przez miesz-
kańców regionu potencjalnym 
sprawcom, że ich negatywne za-
chowania nie pozostaną bez re-
akcji. Pamiętajmy, że zdecydowa-
ny i szybki odzew społeczeństwa 
zwiększa szansę zatrzymania 
sprawcy co pozwala nie tylko na 
zminimalizowanie szkód, ale tak-
że zapewnienie, że sprawca po-
niesie odpowiednie konsekwen-
cje – tłumaczą funkcjonariusze.

Prospołeczną postawą wykazu-
je się coraz więcej tyszan. Dzięki 
jednemu z nich udało się namie-
rzyć wandala, który zdemolował 
własność Miejskiego Zarządu 
Ulic i Mostów. – Jeden z miesz-
kańców zauważył dewastacje zna-

ków drogowych i innego mienia. 
Wykonał zdjęcia sprawcy i samo-
chodu, którym się przemieszczał, 
dzięki nim udało się go namie-
rzyć. Sprawa jest już na drodze 
postępowania karnego i ta oso-
ba zostanie pociągnięta do od-
powiedzialności karnej i finanso-
wej – relacjonuje Agnieszka Kijas 
rzecznik prasowy MZUiM. 

– Te wszystkie akty wandali-
zmu są bardzo przykre. Wszyscy 
chcemy, aby nasza praca została 
doceniona, a tutaj spotykamy się z 
czymś zupełnie odwrotnym. Nie-
mniej jednak otrzymujemy mnó-
stwo telefonów od mieszkańców, 
których cieszy to, jak nasze mia-
sto pięknieje. Wiemy, że jest ich 
zdecydowanie więcej i dzięki nim 
wciąż chce nam się starać – za-
uważa Agnieszka Lyszczok. 
kaMil peSzat ●

proBlem 
w skateparku
– Byłem niedawno z wnukami 
w skateparku w Parku Jaworek. 
Obiekt ładny i na pewno bardzo 
potrzebny młodym ludziom, ale 
mam wrażenie, że pozostawiony 
sam sobie. Jakby nie miał gospo-
darza. Zaśmiecony jest do granic 
możliwości, wszędzie papiery, 
butelki, resztki po jedzeniu… Jest 
tu tylko jeden kosz, ale całkowicie 
zapełniony. Poza tym nie ma ubi-
kacji, wszyscy chodzą pod drzew-
ka albo w krzaki. Może należało-
by postawić tutaj toalety „toi toi”? 
Przyznam też, że miałbym obawy, 
by pozwolić młodszemu dziecku 
pójść do skateparku, z uwagi 
na zachowanie młodzieży. Prze-
ganiają, wręcz terroryzują młodsze 
dzieciaki, używają wulgaryzmów, 
nie mówiąc już o tym, że pod wie-
czór dochodzi tu do gorszących 
scen, że nazwę to oględnie… na-
tury obyczajowej. Wiem, że to nie-
łatwy problem do rozwiązania, 
ale przydałaby się jakaś kontrola 
na tym obiekcie. W końcu o miej-
sce publiczne, gdzie przebywają 
przede wszystkim dzieci – pyta 
mieszkaniec.
odpowiada katarzyna 
palka z tyskiego zakła-
du usług koMunalnych: 
– Zdajemy sobie sprawę z prob-
lemów z porządkiem w otocze-
niu skateparku. Na tle wszystkich 
parków i skwerów, jest to miejsce 

najbardziej zaśmiecane w Tychach. 
W związku z tym – najczęściej 
sprzątane. Staramy się rozwiązać 
problem od kilku lat, natomiast 
wciąż nie osiągamy zadowalające-
go rezultatu. Obecnie planowane 
jest zwiększenie liczby pojemników 
na śmieci w tym miejscu. Ustawie-
nie toalet nie jest planowane, po-
nieważ jest to obiekt, który ma po-
wstać w ramach inwestycji Miasta 
„Wodny plac zabaw”. Firma sprzą-
tająca sprząta na bieżąco (od po-
niedziałku do soboty), jednakże 
pracownicy nie są obecni w parku 
przez cały czas. Szczególny problem 
dotyczy weekendów – jest to czas 
wzmożonej aktywności młodzie-
ży, a firmy sprzątające nie pracują 
w niedziele. Podobnie służby po-
rządkowe, które kontrolują miejsce 
ze wzmożoną częstotliwością, jed-
nakże nie w trybie ciągłym.

Mamy tu do czynienia z prob-
lemem społecznym, którego nie 
rozwiążemy intensyfikacją sprzą-
tania i kontroli przez służby róż-
nego rodzaju. Powszechne wydaje 
się rzucanie niedopałków papiero-
sów, łupin słonecznika, plastiko-
wych butelek i innych odpadów 
pod ławki, na trawniki. Dzieje się 
tak nawet w przypadku ustawio-
nych i przygotowanych w pobli-
żu koszy.

W przypadku niestosowanego 
zachowania użytkowników miej-
sca, jedyne co możemy zasuge-
rować, to wzywanie policji lub 
straży miejskiej w momencie za-
istnienia incydentu. lS ●

z początkieM września 
wyStartowaŁ projekt 
pn. „Miganie uŁatwia 
poznanie”, który jeSt 
wSpóŁfinanSowany 
ze śroDków buDżetu 
MiaSta tychy 
i Ma za zaDanie 
Szerzenie wieDzy 
o języku MigowyM 
wśróD MieSzkańców 
tychów.

Fundacja „Kopalnia Kreatywno-
ści” od 10 września rozpoczęła 
cykl warsztatów z podstaw pol-
skiego języka migowego w ra-
mach projektu „Miganie ułatwia 
poznanie” współfinansowanego 
z budżetu Miasta Tychy. Zosta-
nie przeprowadzonych ok. 30 
warsztatów, każdy będzie trwał 
ok. 90 minut. – Uczestnik war-
sztatów będzie potrafił posługi-
wać się alfabetem, liczebnikami, 
zwrotami grzecznościowymi 
oraz podstawowymi znakami jak 
np. „potrzebujesz pomocy?”, „jak 
się czujesz?”. Uzyskane umiejęt-
ności pozwolą w podstawowym 
stopniu komunikować się z oso-
bami głuchymi. My pracujemy 
z polskim językiem migowym. 
W przeciwieństwie do systemo-
wego języka migowego jest bar-
dziej przystępny i zrozumiały 

dla osób głuchych – opowiada 
Marcin Brodowiak, prowadzący 
warsztaty.

Warsztaty cieszą się sporym za-
interesowaniem wśród mieszkań-
ców naszego miasta.

– Zgłosiłam się, bo już w prze-
szłości uczyłam się migać i uzna-
łam, że darmowe warsztaty 
to świetna okazja, żeby sobie 
przypomnieć i usystematyzować 
wiedzę – mówiła jedna z uczest-
niczek. – Chcę poznać podsta-
wy polskiego języka migowego 
– mówiła kolejna. – Uważam, 
że poznanie każdego języka ob-
cego otwiera nam spojrzenie 
na posługujące się nim osoby. 
Język migowy zaś jest językiem 
wyjątkowym i przeznaczonym 
dla wyjątkowych osób. Nieste-
ty, bardzo mało osób tym języ-
kiem się posługuje. Moim zda-
niem podstawy polskiego języka 
migowego powinien znać przy-
najmniej jeden pracownik każdej 
placówki i instytucji publicznej. 
Sama osobiście nie byłam nigdy 
w sytuacji, gdzie język migowy 
był niezbędny w kryzysowej sy-
tuacji, ale na zajęciach usłyszeli-
śmy takie historie – dodała.

Najwięce j  uczestników 
warsztatów to osoby, które 
na co dzień pracują z głuchymi 
lub ktoś z ich bliskich jest do-

tknięty tym zaburzeniem. – Je-
stem farmaceutką i w mojej pra-
cy w aptece miewam kontakt 
z osobami głuchymi. Niestety, 
zawsze jestem w przysłowiowej 
kropce, bo nie znam nawet pod-
staw ani liter alfabetu. Posługu-
ję się językiem angielskim, więc 
jestem w stanie porozumieć się 
z obcokrajowcami, ale nieste-
ty nie mogę nawiązać kontak-
tu ze swoim rodakiem, które-
go podstawowym językiem jest 

migowy. Uważam, że takie war-
sztaty to świetny pomysł i do-
ceniam intencje Miasta Tychy 
w szerzeniu znajomości języka 
migowego. Obok mojej apteki 
zobaczyłam plakat i bardzo się 
ucieszyłam, bo uważam, że jest 
to strzał w dziesiątkę – podzie-
liła się z nami pani Agata.

Zajęcia potrwają do końca 
grudnia i biorą w nich dwie grupy 
ok. 15-osobowe. Zajęcia są bez-
płatne. kaMil peSzat ●

Głupota kosZtuje nas wsZystkiCh
nowe leżanki w parku Suble Już ZoSTały ZNISZCZoNe. 

darmowe miGanie
ruSzyŁ prograM WarSZTaTóW JęZyKa MIGoWeGo. 

Marcin Brodawiak pokazuje uczestnikom podstawowe znaki. 
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Wandal z premedytacją i przy pomocy narzędzi zniszczył leżanki w Parku Suble.
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reklama

we wrześniu MiaSto 
tychy uruchaMia 
kolejne DziaŁania 
Skierowane 
Do Seniorów oraz ich 
opiekunów. Startuje 
projekt „Srebrna linia”, 
który Ma zapewnić 
wSparcie oSoboM 
StarSzyM (Szczególnie 
SaMotnyM). ruSzają też 
bezpŁatne Szkolenia 
Dla opiekunów 
oSób cierpiących 
na DeMencję.

Srebrna Linia, na której dyżuro-
wać będą specjaliści (psycholo-
gowie, informatycy oraz osoby 
zorientowane w bieżących wyda-
rzeniach organizowanych na tere-
nie miasta) ma na celu udziela-
nie porad, informacji i pomocy 
osobom starszym, mieszkającym 
w Tychach. Pod numerem tele-
fonu 793-516-516, w godzinach 
10-17, od poniedziałku do piątku 
będzie można uzyskać wsparcie 
psychologiczne, ale także pomoc 
w prozaicznych sytuacjach (w za-
kresie np. obsługi komputera).

po prostu porozmawiać
– To taki telefon zaufania, niektó-
rzy z nas mówią „telefon do przy-
jaciela” – mówi Urszula Polubiec, 
przewodnicząca Tyskiej Rady Se-
niorów. – Podczas pandemii za-
uważyliśmy, że osoby starsze zo-
stały odcięte od świata, nie było 
możliwości wychodzenia z do-
mów, wielu ludzi wycofało się, 

niemal straciło kontakt ze świa-
tem zewnętrznym. Uruchomie-
nie specjalnej linii jest świetnym 
rozwiązaniem, które zapewni im 
stały kontakt. Będą mogli zadzwo-
nić, zapytać, a czasem po prostu 
porozmawiać.

Projekt „Srebrnej Linii” zna-
lazł się w opracowanym wiosną 
tego roku nowym Programie Po-
lityki Senioralnej dla miasta Ty-
chy na lata 2020-2027. Dokument 
był szeroko konsultowany z se-
niorami, m.in. z Tyską Radą Se-
niorów, a teraz przeszedł do eta-
pu realizacji.

W ramach programu, 
od 22 września tyscy seniorzy 
będą mogli uzyskać bezpłatną po-
moc telefoniczną w zakresie:

wsparcia psychologicznego,•	
informacji o wydarzeniach i cieka-•	
wych inicjatywach dla seniorów,
drobnego doradztwa prawnego •	
(np. na co zwrócić uwagę pod-
pisując umowę z operatorem te-
lefonii),
dostępności i zarezerwowania •	
leków w aptekach na terenie 
Tychów,
pomocy w rozwiązywaniu prob-•	
lemów z obsługą np. telefonu 
komórkowego czy komputera,
zorganizowania pomocy wolon-•	
tariusza potrzebnej np. do zro-
bienia zakupów.
Program jest współfinansowa-

ny ze środków budżetu Miasta Ty-
chy (13 tys. zł). Całkowity koszt 
realizacji projektu to 22.920 zło-
tych. Zadanie będzie realizowane 
przez Fundację „Po skrzydła”.

jesteśmy coraz starsi
Z danych urzędu miasta wynika, 
że obecnie w Tychach ponad 35 ty-
sięcy mieszkańców skończyło 60. 
rok życia. – Nasze społeczeństwo 
się starzeje, dlatego staramy się re-
alizować coraz więcej projektów 
z myślą o seniorach – mówi Maciej 
Gramatyka, zastępca prezydenta 
Tychów ds. społecznych.

Miasto Tychy od wielu lat re-
alizuje szereg działań skierowa-
nych do osób starszych. Od 13 lat 
prowadzony jest z dużym powo-
dzeniem Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, w mieście działa też Tyska 
Rada Seniorów. W ostatnim cza-
sie z myślą o seniorach powsta-
ło m.in. Centrum Usług Społecz-
nościowych, w którym znajdują 
się mieszkania chronione dla se-
niorów oraz pobytu czasowego 
dla opiekunów osób starszych. 
Bardzo zaawansowane są też pra-
ce przy budowie Domu Pomocy 
Społecznej w Kobiórze.

A już 25 września rusza kolejny 
projekt: po raz pierwszy w Tychach 
odbędą się bezpłatne szkolenia dla 
osób opiekujących się osobami 
chorymi na demencję. Tematyka 
szkoleń dla opiekunów osób star-
szych ze zdiagnozowanymi zespo-
łami otępiennymi obejmuje:

podstawowe informacje o cho-•	
robach otępiennych
podstawowe problemy psycho-•	
logiczne w opiece nad chorym 
z otępieniem
komunikację z chorym otępien-•	
nym w zależności od fazy cho-
roby

prawidłową aktywizację cho-•	
rych otępiennych na różnych 
etapach choroby
zasady przystosowania otocze-•	
nia do potrzeb i możliwości 
chorego na otępienie na róż-
nych etapach choroby
opieka nad chorym leżącym•	
aspekty prawne i socjalne w sy-•	
tuacji choroby otępiennej i opie-
ki nad chorym
stres i radzenie sobie ze stre-•	
sem w opiece nad chorym otę-
piennym
omówienie doświadczeń włas-•	
nych w opiece nad chorym otę-
piennym.
Bezpłatne szkolenia będą 

odbywały się w budynku przy 
ul. Barona 30: 25 września, 
2 października, 9 października, 
19 października, 23 październi-
ka, 30 października, 6 listopada, 
16 listopada, 27 listopada oraz 
11 grudnia. W trakcie szkoleń 
organizator zapewnia w razie 
potrzeby opiekę nad osobami 
chorymi.

Program wsparcia dla formal-
nych i nieformalnych opiekunów 
osób starszych jest współfinan-
sowany ze środków budżetu 
Miasta Tychy. Koszt całkowity 
realizacji projektu to 13.975 zł 
(dotacja z Urzędu Miasta w ra-
mach zadania publicznego wy-
nosi 5.300 zł.) Szkolenia w imie-
niu gminy będzie prowadziła 
Fundacja „Po skrzydła”. Szcze-
gółowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu: 509 
662 348. Sw ●

Już po raz drugi Fundacja Roz-
woju Ekonomii Społecznej ogła-
sza nabór do konkursu Tyski 
Społecznik Roku. Jego celem jest 
upowszechnianie postaw prospo-
łecznych i docenianie bezintere-
sownego udziału w inicjatywach 
społecznych.

Masz w swoim otoczeniu oso-
bę, która jest aktywna i udziela 
się społecznie? Być może widzisz 
jak pomaga dzieciom, seniorom, 
sąsiadom, wspiera lokalne śro-
dowisko lub walczy w jakiejś 
słusznej społecznej sprawie? 
Możesz zgłosić swojego kandy-
data do tytułu Tyskiego Społecz-
nika Roku 2020. Do konkursu 
można zgłaszać osoby fizyczne, 
grupy nieformalne, organiza-
cje pozarządowe, firmy i insty-
tucje. Nagroda jest przyznawana 
w dwóch kategoriach: dla oso-
by oraz dla instytucji (np. orga-
nizacje pozarządowe, placówki 

oświatowe, jednostki miejskie, 
firmy, urzędy).

Ogłoszenie wyników i rozdanie 
nagród odbędzie się podczas uro-
czystej Gali Tyskiego Społeczni-
ka Roku, organizowanej w drugiej 
połowie listopada 2020 r. Szcze-
gółowe informacje można uzy-
skać w biurze Fundacji w Tychach 
przy ul. Barona 30/209 B (budy-
nek Balbina Centrum). Przyjmo-
wanie zgłoszeń do konkursu trwa 
od 14 września do 12 październi-
ka 2020 r.

W pierwszej edycji projek-
tu (w 2019 roku), tytuł Tyskiego 
Społecznika Roku w kategorii In-
stytucja otrzymało Stowarzysze-
nie „Trzeźwość Życia”, a nagrodę 
dla osoby indywidualnej odebra-
ła Danuta Piórko – lokalna lider-
ka, wieloletnia wnioskodawczyni 
do budżetu obywatelskiego, zaan-
gażowana w działania dla osied-
lowej społeczności. Sw ●

już po raz drugi osoby i instytucje działające społecznie zostaną 
uhonorowane. 

zGłoś społecznika 
roku

W pierwszej edycji konkursu tytuł Tyskiego Społecznika 
Roku otrzymali Danuta Piórko i „Trzeźwość Życia”.

dla tyskiCh seniorów
Szkolenia Dla opiekunów I SPeCJaLNa LINIa TeLeFoNICZNa. 
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Codzienne sytuacje ukazane 
w sposób nietypowy będą tema-
tem wystawy fotografii Piotra 
Witkowskiego, której wernisaż 
odbędzie się w najbliższy czwar-
tek, 24 września o godz. 18 w ga-
lerii Spółdzielczego Domu Kultu-
ry „Tęcza”. Wystawę prac członka 
Tyskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego, zatytułowaną „Codzien-
ność niecodzienna”, można będzie 
oglądać aż do 20 listopada.

Zdjęcia Piotra Witkowskie-
go zostały określone jako „nar-
racyjne” – każdy może wymyślić 
do nich swoją własną historię. 
Choć przedstawiają codzienne 
sytuacje uchwycone przez au-
tora w czasie wolnym, sposób 
ich przedstawienia nie pozwa-
la przejść obok nich obojętnie. 
Wkrótce okazuje się, że z pozo-
ru dość banalne, wycięte z rze-
czywistości kadry zwracają uwa-

gę – na wystawie „Codzienność 
niecodzienna” w SDK „Tęcza” zo-
baczymy więc m.in. cienie pta-
ków odbijające się na ekranach 
dźwiękochłonnych czy ślady bu-
tów odbite w świeżo wylanym be-
tonie. Prezentowane zdjęcia sta-
nowią powrót autora do świata 
fotografii – powstały w latach 
2016-2019, jednak pasja Witkow-
skiego zaczęła się już 20 lat temu, 
kiedy pierwsze czarno-białe zdję-
cia wywoływał z pomocą dziad-
ka, który zaszczepił w nim wraż-
liwość na obraz.

Piotr Witkowski w 2002 roku 
został absolwentem Państwo-
wego Pomaturalnego Studium 
Kształcenia Animatorów Kul-
tury i Bibliotekarzy w Opolu. 
Przez parę lat pracował w Domu 
Kultury w Dobrzeniu Wielkim 
i prowadził tam kółko fotogra-
ficzne. Należy do Tyskiego To-

warzystwa Fotograficznego. 
Uczestniczył w ogólnopolskich 
konkursach fotograficznych 
i wystawach, m.in. w Muzeum 
Wsi Opolskiej czy Radio Plus. 
W 2007 roku zdobył 2. nagro-
dę w konkursie fotograficznym 
„Zabytkowa Architektura Wiej-
ska Śląska Opolskiego”. W 2018 
roku w ramach XI edycji konkur-
su fotograficznego „W Tychach 
jest pięknie” zajął III miejsce, 
a jego pracę jako zdjęcie miesiąca 
docenił Chris Niedenthal – świa-
towej sławy fotoreporter. W tym 
samym roku otrzymał wyróżnie-
nie w Foto Marat(h)onie „Równe 
Prawa To Podstawa”.

Na wernisaż wystawy „Co-
dzienność niecodzienna” zapra-
szają Tyskie Towarzystwo Fo-
tograficzne i Spółdzielczy Dom 
Kultury „Tęcza” w Tychach. 
Wstęp jest wolny. rn ●

12 obrazów olejnych Paweł Bro-
dzisz, artysta z Lublina, nama-
lował na ceramicznych kost-
kach o wymiarach 2,31x2,31 cm. 
Cała kolekcja może zmieścić się 
na ręce… dziecka. To i wiele in-
nych miniaturowych perełek, wy-
konanych przez artystów z Pol-
ski i zagranicy można obejrzeć 
w Muzeum Miniaturowej Sztuki 
Profesjonalnej Henryk Jan Domi-
niak. To wyjątkowe pod każdym 
względem muzeum otrzymało 
w ostatnim czasie kilka znaczą-
cych nagród i wyróżnień.

– Po nagrodzie Zielone Tychy 
Kultura, muzeum zostało doce-
nione przez inne ważne instytu-
cje – mówi Henryk Jan Dominiak, 
właściciel muzeum. – Aby jednak 
sprostać nowym wymaganiom, 
musiałem przeorganizować część 
wystawienniczą i zmienić spo-
sób prezentowania eksponatów. 
Zlikwidowałem dziewięć gablot, 
co sprawiło, że powiększyła się 
przestrzeń muzeum, ponadto pla-
stikowe podstawki miniaturowych 
eksponatów zastąpiłem szklanymi. 
Tych obrazów i innych ekspona-
tów mam już kilkaset, więc wyma-
gało to ogromu pracy. Przygoto-
wania trwały ponad rok, potem 
odwiedzali mnie organizatorzy 
różnych plebiscytów oraz przed-
stawiciele firm certyfikujących, 
dokładnie wszystko sprawdzali 
i sporządzali dokumentację.

I tak za ubiegły rok muzeum 
otrzymało dwie nagrody – Zło-
te Orły Rozrywki 2019 oraz Orły 
Rozrywki 2019 – Wybór Klienta, 
natomiast niedawno Henryk Jan 
Dominiak odebrał Platynowego 
Lwa Biznesu – nagrodę przyzna-
waną przez Europejskie Centrum 
Jakości i Promocji. Ponadto tyskie 
muzeum pomyślnie przeszło we-
ryfikację oraz spełniło wymaga-
nia kilku certyfikatów: ISO 9001, 
certyfikaty jakości – Europejska 
Gwiazda Obiekt Historyczny 
i Europejski Lider Jakości, a tak-
że certyfikaty Polska Gwarancja 
Najwyższej Jakości i Europejska 
Gwarancja Najwyższej Jakości.

– Jednym z powodów, dla 
których staram się o przyzna-
nie certyfikatów czy nagród, 
jest na pewno chęć szerszej po-
pularyzacji zbiorów – dodaje H. 
J. Dominiak. – Z kolei odwie-
dzający mają gwarancję nie tyl-
ko obejrzenia interesujących, 
wyjątkowych dzieł, ale również 
mogą być pewni wysokiej jako-
ści w ich prezentowaniu. Ponad-
to dobra opinia o muzeum przy-
ciąga twórców, bo chcą, by ich 
miniaturowe dzieła znalazły się 
takiej placówce, a nazwisko – 
wśród innych artystów. Certy-
fikaty mają także inny wymiar 
– dają mi prawo ubiegania się 
w przyszłości o różne dotacje, 

pozwalają na wzięcie udziału 
w realizacji programów krajo-
wych i zagranicznych.

Przypomnijmy, iż Muzeum 
Miniaturowej Sztuki Profesjonal-
nej Henryk Jan Dominiak składa 
się z czterech działów. Pierwszy 
to malarstwo, rysunek i grafika, 
drugi – rzeźba i ceramika, trze-
ci – falerystyka (ordery, odzna-
czenia, odznaki), weksykologia 
(sztandary i chorągwie), heral-
dyka, symbolika i emblematy-
ka, a w czwartym – broń biała. 
W kolekcji miniaturowych prac 
są dzieła zarówno artystów pol-
skich jak i zagranicznych – z Bra-
zylii, Szwecji, Ukrainy i Węgier.
leSzek Sobieraj ●

w najbliżSzą Sobotę, 26 września 
oDbęDzie Się jeDno z najważniejSzych 
tegorocznych wyDarzeń w DzieDzinie 
Sztuki: wielkie otwarcie tichauer art 
gallery w browarze obywatelSkiM 
w tychach.

Na ponad dwóch tysiącach m.kw. – na terenie daw-
nej warzelni i leżakowni w zabytkowej części Browa-
ru Obywatelskiego – zostanie udostępnione miejsce 
do prezentacji szeroko pojętej sztuki współczesnej 
– malarstwa, grafiki, fotografii, rzeźby, mody i mul-
timediów oraz przestrzeń do realizacji twórczych 
pasji młodych artystów, z szeroką ofertą edukacyjną 
i na potrzeby działalności kulturalnej. Uroczysta gala 
otwarcia Tichauer Art Gallery zostanie połączona 
z Industriadą, czyli świętem Szlaku Zabytków Tech-
niki i zarazem największym festiwalem dziedzictwa 
przemysłowego w naszej części Europy.

– Naszym celem i marzeniem jest, aby galeria Ti-
chauer Art Gallery stała się atrakcyjnym punktem 
artystyczno-turystycznym na mapie Śląska i nowo-
czesnym miejscem spotkań z kulturą, podnoszącym 
jakość spędzania wolnego czasu. Chcemy stworzyć 
nowoczesną placówkę kultury, która będzie tętni-
ła życiem, stymulowała lokalną społeczność oraz 
promowała liczne inicjatywy artystyczne twórców 
z całej Polski. Dlatego nasze przestrzenie twórcze 
otwierają swoje drzwi dla kreatywnych artystów, 
także tych nieprofesjonalnych, oraz promotorów, 
mecenasów i miłośników sztuk – mówi Monika 
Chomiuk, kierownik Działu Marketingu i Mana-
ger Projektu Tichauer.

Na sobotnie otwarcie Tichauer Art Gallery będzie 
można zobaczyć wystawę malarstwa i technik mie-
szanych, a wśród nich prace Iwony Cegły, Jacka Go-
wika, Niki Jaworowskiej-Duchlińskiej, Kasi Korus, 
Agnieszki Kuśpiel, Pauliny Niemczyk, Anny Lupy
-Suchy, Barbary Pałki-Winek, Maggie PIU, Izabeli 
Wądołowskiej, wystawę technik graficznych i dzieła 
Bartłomieja Belniaka, Krystyny Szwajkowskiej i Wi-
tolda Winka, wystawę fotografii Dany Sobolewskiej 
i Doroty Ziętek, rzeźby Macieja Marschalla i Mar-
ty Mulawy oraz kreacje modowe projektu Grażyny 
Pander-Kokoszki.

Będzie też koncertowo – akordeonista Marcin 
Wyrostek zagra z orkiestrą Aukso, wystąpi także 
Mery Spolsky. Na zakończenie przewidziano po-
kaz mapingu 3D.

Wstęp jest bezpłatny, jedynie cena biletu na war-
sztaty rękodzieła – 5 PLN za dziecko, cena za bilet 
na warsztaty florystyczne – 30 PLN za uczestnika. 
Na wszystkie warsztaty obowiązuje wcześniejsza re-
zerwacja (kontakt do rezerwacji – tel. 601 889 377, 
e-mail: marketing@browarobywatelski.pl).

Sobotnia impreza przy ul. Browarowej 21 rozpo-
cznie się już w samo południe od warsztatów i zwie-
dzania obiektu. Planowane zakończenie – ok. godz. 
23. Mn ●

wernisaż wystawy fotograficznej Piotra Witkowskiego.

codzienność w „tęczy” 

tiChauer art Gallery
nowe MiejSce na kulturalnej Mapie tychów oTWorZy SWe PoDWoJe W SoboTę.

prograM otwarcia tichauer art. gallery

12.00 Strefa gastronomiczna i muzyczna
12.00-15.00  Tropami utopków – fabularyzowane zwiedzanie browaru obywatelskiego
12.30-16.00 Warsztaty rękodzieła
12.30-16.15 Węglem i kredą malowane
12.30-15.30 Warsztaty florystyczne
17.30  oficjalne przecięcie wstęgi i otwarcie Tichauer art Gallery wraz z wernisaż wystawy malar-

stwa, grafik i rzeźby
18.15  Wykład na temat sztuki współczesnej dla zaproszonych gości
19.00 Koncert Marcin Wyrostek & auKSo
20.45 Koncert Mery Spolsky
22.00 Pokaz mappingu

Podczas sobotniego wernisażu zaprezentowane 
zostaną prace m.in. Kasi Korus.
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certyfikaty, wyróżnienia i nagrody dla Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan 
Dominiak.

docenione miniatury

reklama

teatralna inauguracja flaSh

18 września Teatr Mały rozpoczął nowy sezon teatralny spektaklem „Metoda” w wykonaniu 
Teatru Polonia, zaprezentowanym w ramach Sceny Konesera. Publiczność zajęła co prawda tylko 
co drugie miejsce na widowni (rygor sanitarny), ale entuzjastycznie powitała powrót do nowej, 
teatralnej normalności. Na scenie pojawili się Maria Seweryn, Wojciech Chorąży, rafał Mohr i Karol 
Wróblewski, którzy zaprezentowali dwie godziny znakomitej gry aktorskiej.
Dzień później inaugurację miała także Scena Młodego Widza. Podczas obydwu pokazów spektaklu 
„Władca skarpetek” (Teatr Lalki i aktora w Wałbrzychu) na widowni zajęte były wszystkie dostępne 
miejsca (co drugie musiało pozostać wolne). Sw ●
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22 września, wtorek
goDz. 18 – Tury KuLTury: spotkanie z Kata-
rzyną bondą (MbP – Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)
godz. 18 – TeaTr TeLeWIZJI – projekcja spekta-
klu „Ja, Feuerbach” (Pasaż Kultury andromeda, pl. 
baczyńskiego)

23 września, środa
goDz. 16 – baJKoTeKa – projekcja filmu dla 
dzieci „Dinozaur” (MbP – Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)

24 września, czwartek
goDz. 17 – To JeST SZTuKa! – „okno na samot-
ność. edward Hopper” (Pasaż Kultury androme-
da, pl. baczyńskiego)
godz. 18 – CZWarTKI Z PaLeTą: „Henri rousseau 
– Tam, gdzie ryczy lew” – gawęda agnieszki Kijas 
o malarstwie (MbP – Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)

25 września, piątek
goDz. 18 – „W oCZeKIWaNIu oCaLICIeLa” 
– wernisaż wystawy dzieła Franciszka Starowiey-
skiego (Miejska Galeria Sztuki obok – Pasaż Kul-
tury andromeda, pl. baczyńskiego)
goDz. 18 – „CoDZIeNNoŚć NIeCoDZIeNNa” 
– wernisaż wystawy fotografii Piotra Witkowskie-
go (SDK „Tęcza”, a;. Niepodległości 188)
goDz. 19 – „oKNo Na ParLaMeNT” – farsa 
w wykonaniu Teatru Plejada (Teatr Mały, ul. Hlon-
da 1)
goDz. 20 – koncert zespołu Sold My Soul (rie-
del Music Club, ul. oświęcimska 53)

26 września, sobota
goDz. 11 – auKSo4KIDS: „No to gramy! Lata 
70.” – warsztaty muzyczne dla dzieci (Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
goDz. 11 – „SZLaKIeM TySKIeGo STreeT-ar-
Tu: od literatury do natury” – rodzinny spacer 
z Muzeum Miejskim (zbiórka: ul. Dąbrowskiego 5 
– przy wejściu do filii biblioteki)

goDz. 12 – baJKoTeKa – projekcja filmu dla 
dzieci „Dinozaur” (MbP – Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
goDz. 17.30 – oTWarCIe TICHauer arT. 
GaLLery, w tym m.in. wernisaż wystawy malar-
stwa, grafik i rzeźby, koncert Marcina Wyrostka & 
aukso oraz Mery Spolsky (browar obywatelski, 
ul. browarowa 21)
goDz. 19 – „TryPTyK PoLSKI: Po drugiej stro-
nie Wisły” – spektakl Teatru odruchu (Teatr Mały, 
ul. Hlonda 1)
goDz. 20 – KoNCerT zespołu Hengelo (riedel 
Music Club, ul. oświęcimska 53)

27 września, niedziela
goDz. 17 – SCeNa MłoDyCH: „Wielki Świat” – 
spektakl Teatru Małego (Pasaż Kultury androme-
da, pl. baczyńskiego)

28 września, poniedziałek
goDz. 18 – aNDroMeDa – KINo, JaKIe ZNa-
My: projekcja filmu „Nędznicy” (Pasaż Kultury an-
dromeda, pl. baczyńskiego) ●

22 września: teatr telewizji 
– Spektakl: „ja, feuerbach”,  
anDroMeDa 

MiejSka galeria Sztuki 
„obok” zapraSza na pierwSzy 
po panDeMicznej przerwie 
pokaz Sztuki „na żywo”. bęDzie 
to prezentacja DzieŁa wybitnego 
artySty franciSzka StarowieySkiego 
pt. „w oczekiwaniu ocaliciela”. tyM 
razeM galerię wypeŁni tylko jeDen 
obraz – wielkoforMatowe DzieŁo 
o wyMiarach 18 na 3 Metry.

Wernisaż odbędzie się 25 września o godzinie 18. 
Jak mówi kurator Galerii „Obok” Wojciech Łuka, 
wernisaż odbędzie się w dolnym holu Pasażu Kul-
tury Andromeda. By zapewnić wymagany dystans 
społeczny, do samej galerii jednocześnie będzie mo-
gła wejść tylko określona liczba osób, więc w przy-
padku dużego zainteresowania grupy będą wpusz-
czane rotacyjnie.

O absolutnie wyjątkowym twórcy Francisz-
ku Starowieyskim i jego sztuce w recenzji wysta-
wy „W oczekiwaniu Ocaliciela” tak pisze Wiesława 
Konopelska (fragmenty):

„Rysowanie Człowieka witruwiańskiego da Vin-
ci rozpoczął od nakreślenia idealnego koła. Uczy-
nił to przy pomocy cyrkla. Pośrednictwa narzędzia 
do narysowania idealnego koła nie potrzebował 
Franciszek Starowieyski. Okrąg powstawał w cen-
trum zamierzonego dzieła, za sprawą zamaszystego 
gestu wyciągniętej ręki – zawsze więc miał dokładnie 
tę samą średnicę. W ten sposób zaczynał swój każdy 
spektakl nazwany przez Artystę Teatrem Rysowania. 
(...) Chwila po chwili, dzień po dniu koło obrasta-
ło niby-ludźmi, półpostaciami, wyimaginowanymi 
stworami obsesyjnie wręcz wypełniającymi, bądź 
przenikającymi świat człowieka. W tym kłębowisku 
dominowały ciała nagich kobiet – obiektów: nadre-
alnych rodzicielek, bogiń płodności o wybujałych 
kształtach, królowych ciemności, przetworzonych 
przez umysł Artysty realnych postaci.

Nie ma jednak w tych obrazach pożądania, sek-
sualności, erotyki. Ciało jest żywą masą, materią, 

które rodzi się i umiera, jest obrazem czasu: trwa-
nia i przemijania. Jego piękno – takie, jak je widział 
Starowieyski – jest pochodną witalności i energii, 
emanacją siły i zachodzących w tej masie dynamicz-
nych przemian.

(...) W trakcie trwania (czasem kilkudniowego) 
seansu Teatru Rysowania, powstawania kolejnego 
dzieła, towarzyszył mu jeszcze jeden istotny ele-
ment: widz. Bez niego nie byłoby teatru, a on sam 
nie mógłby wcielać się w rolę demiurga, pół Boga 
z obnażonym, umięśnionym torsem. Przepasane 
powrozem (pochodzącego rzekomo od odciętego 
wisielca) jasne spodnie dodawały spektaklowi dra-
maturgii, wycinały go z czarnego, otaczającego go 

tła, a wszystko to wzmacniało obecność Artysty jako 
pierwszoplanowej postaci dramatu”.

Teatr Rysowania to zjawisko, swoisty fenomen 
w historii sztuki współczesnej tak w Polsce, jak 
w Europie i na świecie. Stał się zaczynem blisko 
30 spektakli – począwszy od pleneru w Świdninie 
w 1980 roku, przez – by wymienić tylko – Wenecję, 
Paryż, Sewillę, Chile, a skończywszy na Lublinie.

Z Teatrem Rysowania Starowieyski, w latach 80. 
niejednokrotnie gościł również w Katowicach, pod-
czas odbywających się tu Festiwali Teatru Wizji i Pla-
styki, które były znakomitym kontekstem dla tych 
swoistych performansów. Pokaźnych rozmiarów, ob-
ciągnięte czarnym płótnem blejtramy ustawiał za-

równo w zabytkowej łaźni miejskiej, jak też na Sce-
nie Kameralnej Teatru Śląskiego, albo malował wprost 
na świeżym tynku powstającego Muzeum Śląskiego.

Starowieyski powrócił na Śląsk za sprawą Gale-
rii „Obok” Teatru Małego w Tychach, Agencji Ze-
gart i dzieła „W oczekiwaniu Ocaliciela”, powstałe-
go podczas ostatniego Teatru Rysowania, który miał 
miejsce w dniach 7-10 czerwca 1995 roku w Lubli-
nie. Był to największy z Teatrów, mierzący 3 metry 
wysokości i 18 metrów długości. Powstał z inspira-
cji poematu „Król Duch” Juliusza Słowackiego i mu-
zyki Ludwiga van Beethovena towarzyszącej proce-
sowi tworzenia. Właścicielami obrazów są Cyprian 
Biełaniec i Arkadiusz Widelski. Sw ●
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najwięksZy Z teatrów w Galerii
MiejSka galeria Sztuki „obok” zapraSza Na PIerWSZy oD KILKu MIeSIęCy WerNISaż NIe-oNLINe.

Fragment monumentalnego dzieła Franciszka Starowieyskiego.
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„babciu, DziaDku, opowieDz SwoiM wnuczętoM”

tt: jest pan Ślązakiem z dziada 
pradziada…?
stefan Małek: – Urodziłem 
się w Tychach. Rodzice mieli 
dom przy ul. Polnej 29, prawie 
na końcu Tychów, gdzie obecnie 
znajduje się kryta pływalnia. 
Stały tam 2 domy: Malchar-
ków, rodziców mojej mamy 
i sąsiadów Bielasów, w których 
do lat 60. nie było elektryczno-
ści. Do oświetlania pomieszczeń 
używano lampy „karbidki” albo 
naftowej. Wieczory spędzaliśmy 
w dużej kuchni, w której był 
piec. Miałem młodszego o 10 lat 
brata Eryka i dwie siostry, które 
wcześnie zmarły. Tata Paweł 
pochodził z Czułowa i pracował 
na kopalni, ale po wypadku 
przeszedł na rentę. Jego matka, 
z domu Niemiec, pochodziła 
z Paprocan. Kuzyn ojca był 
kowalem miał kuźnię w pobliżu 
Huty Paprockiej, a teraz jego 
syn prowadzi tam warsztat 
ślusarski. Mama Florentyna 
dorabiała w restauracji 
„Mimoza”. Pamiętam sąsiada, 
który grał na największej 
trąbie w orkiestrze dętej 
podczas różnych uroczystości 
na rynku przy kościele pw. 
św. Marii Magdaleny. Z jego 
córką jeździłem na rowerze aż 
do pałacyku naprzeciw browaru. 
Moimi zabawkami były ołowia-
ne żołnierzyki i koło od roweru, 
które się pchało drutem. Mało 

pamiętam z przedszkola, 
do którego krótko uczęszcza-
łem. Zimą gnaliśmy na łyżwach 
za saniami. W domu mówiło się 
po śląsku i do tej pory rozu-
miem ten język, ale w szkole 
podstawowej mama była często 
wzywana do wychowawczyni, 
która uważała, że mówiłem 
po niemiecku, co było wtedy 
oficjalnie zakazane.

czas beztroskiego dzieciństwa 
szybko minął i zaczęła się szkoła. 
lubił się pan uczyć? dużo pamięta 
pan z lat szkolnych oprócz nagonki 
za mówienie po śląsku?
– Naukę rozpocząłem w wieku 7 
lat w jedynej wtedy w Tychach, 
Szkole Podstawowej nr 1. 
Chodziłem do niej przez duże 
gospodarstwo Droba, kolegowa-
łem się z jego synami: Pawłem, 
Jankiem i Józkiem. W stodole 
stał powóz konny Landauer, 
taka bryczka, którą właściciel 
jeździł do kościoła. Było to ulu-
bione miejsce naszych zabaw. 
Jeździliśmy też na koniach 
i nieźle mi szło. Pomagaliśmy 
przy żniwach i wykopkach, 
kąpaliśmy się w stawie, 
w którym nauczyłem się pływać, 
a w grudniu ze świeczkami 
w rękach z samego rana szliśmy 
na roraty. Po I Komunii Świętej 
zostałem ministrantem i całej 
ministrantury wyuczyłem się 
po łacinie. Do tej pory dużo 

pamiętam. Najbardziej chyba 
lubiłem geografię. W IV klasie 
się rozchorowałem i zostałem 
skierowany do sanatorium. Gdy 
wróciłem do szkoły największe 
kłopoty sprawiał mi język 
rosyjski, który potem polubiłem. 
Naszą wychowawczynią przez 
7 lat była pani Szpigel, która 
uczyła nas języka polskiego. 
W mieszanej klasie było ponad 
30 uczniów. Nie było sali 
gimnastycznej, ćwiczyliśmy 
na korytarzu, gdzie również 
odbywały się okolicznościowe 
akademie i zakończenie 
roku, a w zimie przed szkołą 
wylewano wodę i tworzyło się 
lodowisko, na którym stawiałem 
pierwsze kroki na łyżwach. Ale 
najwięcej jeździłem z kolegami 
na zamarzniętych stawach. Gdy 
tylko zbliżała się wiosna, kopa-
łem z kolegami piłkę na polach, 
gdzie obecnie jest stadion. I czas 
szybko leciał, nie było radia 
ani telewizji, więc trzeba było 
czytać, czasem z nudów.

czy na podstawówce zakończyła 
się pana edukacja?
– Nie, trzeba było zdobyć jakiś 
zawód, więc poszedłem do tzw. 
metalówki, którą potocznie 
nazywano szkołą niemiecką. 
Za moich czasów mówiło się 
o niej „kuratoryjna”, dlatego 
że mieliśmy przez pierwsze 
dwa lata 4 dni nauki, więcej niż 

w innych szkołach zawodowych 
i dwa dni warsztatów. Musieli-
śmy nosić czerwone tarcze jak 
w szkołach średnich i czapki 
z daszkiem. Praktyki mieliśmy 
u pana Adamusa na ul. Zakątek, 
naprzeciw kościoła p. w. 
Marii Magdaleny. Tam uczono 
różnych zawodów, m.in. 
ślusarz, tokarz. Ja wybrałem 
elektryka. Bardzo lubiłem 
rysunek techniczny. Robiłem 
kolegom projekty na dyplomy 
mistrzów. W tej szkole też 
nie było sali gimnastycznej. 
Zimą jeździliśmy na łyżwach 
na wylanym przed szkołą 
lodowisku, a jesienią i wiosną 
ćwiczyliśmy na korytarzu. Ale 
wtedy nauczyciel w-f Wojciech 
Wieczorek zapalił w nas 
pasję do siatkówki. Pamiętam 
wychowawcę Mainkę, który był 
nauczycielem z powołania. Nikt 
na jego lekcjach nie nudził się. 
Wykładał gospodarkę przedsię-
biorstw w taki sposób, że nawet 
zapominaliśmy o dzwonku. 
Miło wspominam dyrektora 
Sylwestra Horczyńskiego, który 
uczył czasami za nauczycielkę 
matematyki, panią Skupnik. 
Potrafił wszystko tak wytłu-
maczyć, że z tym przedmiotem 
nikt nie miał problemu. 
Na przedmiotach zawodowych 
często… zasypialiśmy.
Gdy skończyłem zawodówkę, 
zacząłem odbywać staż w KBO. 

Dostawałem tysiąc złotych 
miesięcznie. Były to wtedy 
małe pieniądze, ale mieszkałem 
z rodzicami, którzy mi pomagali. 
Po stażu w 1968 roku zostałem 
powołany do wojska i skiero-
wany do technicznej Szkoły 
Wojsk Lotniczych w Zamościu. 
Tam uczyłem się przez pół roku 
na specjalistę wojsk lotniczych. 
Było ciężko, niektórzy koledzy 
płakali. Mieliśmy bardzo wy-
magającego dowódcę, kapitana 
Stanisława Manthy z Kompanii 
Karnej w Orzyszu na Mazurach, 
ale ja sobie dawałem radę i wy-
trwałem. Po tej szkole zostałem 
oddelegowany na lotnisko 
w Słupsku, gdzie zostałem 
dowódcą sekcji elektrogazowej 
i przez półtora roku „zapuszcza-
łem” – innymi słowy dostarcza-
łem prąd do rozruchu silników 
samolotów myśliwców MIG 19, 
a potem 21 i LIM 5.

nie miał pan ochoty zostać i robić 
kariery wojskowej? mówiło się 
wtedy: „nie matura, a chęć szczera 
zrobi z ciebie oficera”!
– To było duże wyzwanie. Woj-
sko mi się bardzo podobało, ale 
tęskniłem za domem i za Tycha-
mi. Wróciłem do KBO. Po roku 
zdałem egzamin i otrzymałem 
tytuł robotnika wykwalifikowa-
nego – elektryka. Pracowałem 
jeszcze 5 lat, a potem poszedłem 
na kurs i po 7 latach zdałem 
egzamin praktyczny i teoretycz-
ny i zrobiłem dyplom mistrza 
elektromontera.

i związał się pan z kombinatem 
budownictwa ogólnego (kbo), 
który wtedy był prężnym 
zakładem, znanym w całym 
województwie?
– Gdy zaczynałem pracę, 
budowaliśmy część osiedli „E”, 
„N”, „O”, „P” i „R”. Były też prace 
na wyjeździe – „Superjednostka” 
w Katowicach, osiedla mieszka-
niowe w Mikołowie i Będzinie. 
To były czasy świetności KBO.
W 1973 roku poznałem 
na Paprocanach moją przyszłą 
żonę Jolantę z domu Kremza, 
która kibicowała meczowi 
siatkówki, gdy grałem w III 
lidze. Pobraliśmy się dwa lata 
później i zamieszkaliśmy 
u jej rodziców na Mąkołowcu. 
Na świat przyszło dwóch synów. 
Gdy trochę podrośli, zaczęła 
pracować w PZGS „Samopomoc 
Chłopska” na Wilkowyjach, 
a potem w MZBM. Dziadkowie 
opiekowali się wtedy wnukami. 
Niestety, KBO się rozwiązało 
i zostałem bezrobotny. Nie było 
łatwo. Zacząłem sobie dorabiać 
dzięki znajomym za granicą: 
w Szwecji i we Włoszech. 
W międzyczasie załapałem się 
jako akwizytor w hurtowni 
serów. Po 3 latach firma niestety 
upadła i znowu musiałem wyje-
chać. Tym razem na rok z firmą 
REMAG do Asturii w Hiszpanii, 
gdzie dowoziłem górników 
na roboty w kopalni i remonto-

wałem różne narzędzia górnicze 
na warsztacie.

przy okazji zwiedził pan trochę 
europy. który z tych trzech krajów 
najbardziej się panu spodobał?
– Chyba Szwecja. Czułem się 
tam tak, jakbym się tam kiedyś 
urodził i mieszkał. Było bardzo 
czysto i spokojnie, ludzie żyli 
bez stresu. Miło wspominam 
szwedzkie miasteczko Åre blisko 
granicy z Norwegią, przypomi-
nające nasze Zakopane. Święto-
waliśmy tam bardzo popularne 
w Szwecji święto Midsommar 
(Noc Świętojańska). Włochy, 
mimo że była to urocza 
miejscowość Villa Portesina nad 
Jeziorem Garda wydawały mi się 
bardzo… zakurzone. Poza tym 
było tam bardzo dużo turystów, 
którzy robili dużo hałasu. Na je-
ziorze odbywały się regaty, które 
z zaciekawieniem śledziłem. 
Opanowałem tam windsurfing. 
Asturia w Hiszpanii ze swoimi 
górami, barankami i osiołkami 
przypominała mi Boże Narodze-
nie. Na dole było bardzo gorąco. 
Aby się ochłodzić wspinaliśmy 
się z kolegami na pobliskie 
góry, które nie są zbyt wysokie. 
W Hiszpanii odkryłem w sobie 
nową pasję – tenis, która trwa 
do dzisiaj. Teraz gram pod 
okiem trenera z prawdziwego 
zdarzenia, Andrzeja Kali-
towskiego. Ostatnio brałem 
udział w turnieju kocurów, 
czyli zawodników urodzonych 
w marcu, który zorganizował 
BOSiR w Bieruniu Nowym. Ko-
cury dobierały sobie partnerów 
i ja urodzony w kwietniu byłem 
psem w myśl starego przysłowia: 
„W marcu koty, w kwietniu 
psy.....”. Graliśmy wiele godzin 
i było bardzo wesoło.

jest pan od kilku lat 
na emeryturze, ale na nudę nie 
ma czasu?
– Ależ skąd?! Dużo gram, 
jeżdżę z wnuczkami na rowerze, 
wożę je na konie, do szkoły 
i z powrotem, a w okresie 
pandemii pilnowaliśmy 
zdalnego nauczania. Mieszkamy 
z synem i jego rodziną pod 
jednym dachem i to jest piękne. 
Lubię dla nas i znajomych 
wędzić wędliny i ryby. Latem 
wyjeżdżamy z wnuczkami 
do ulubionego ośrodka, kiedyś 
należącego do KBO w Dźwi-
rzynie nad Bałtykiem. I tak czas 
szybko leci.

co według pana jest w życiu 
najważniejsze?
– Przede wszystkim zdrowie, 
którego nie można kupić za żad-
ne pieniądze. Trzeba o nie dbać, 
bo jak wszystko z czasem się 
psuje. Rodzina, która w trudnych 
czasach daje człowiekowi oparcie 
i dla której warto żyć. No i pasje, 
które się pielęgnuje i dzięki, 
którym chce się żyć!
rozMawiaŁa: 
Danuta wencel ●

stefan Małek - Ślązak z dziada, pradziada, lat 72, emerytowany pracownik Kbo; żona Jolanta, 2 synów Dariusz i Michał, 3 wnuczki 
(Laura, Klaudia, Maja). uprawia aktywnie sport (w latach 70. ubiegłego wieku grał w piłkę siatkową w III-ligowym GKS), ostatnia pasja to 
tenis. Kiedyś hodował owce.

Z dZiada pradZiada
„jeśli chceSz być naDzieją przySzŁości MuSiSz przejąć pochoDnię oD Swojego DziaDka i babci”- powieDziaŁ papież franciSzek poDczaS światowych Dni MŁoDzieży 
w polSce w lipcu 2016 roku. na ŁaMach echa w latach 2016-2018 ukazywaŁy  Się wywiaDy z SeniorkaMi i SenioraMi z cyklu "babciu, DziaDku opowieDz SwoiM 
wnuczętoM". powStaŁa z nich kSiążka, która ukazaŁa Się we wrześniu 2019 roku. wywiaDy cieSzyŁy Się Dużą popularnością nie tylko wśróD luDzi StarSzych, 
Sięgali po nie MŁoDzi oDkrywając w nich różne ciekawe, czaSaMi hiStoryczne rzeczy. na prośbę trS wracaMy Do rozMów z tySkiMi SenioraMi tyM razeM na 
ŁaMach tygoDnika twoje tychy w naDziei, że bęDą one wSparcieM na te truDne czaSy panDeMii koronawiruSa, które kieDyś Miną.
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przeD DwoMa 
tygoDniaMi 
zaMieściliśMy 
relację z poDróży 
grupy rowerzyStów 
ktk „gronie” 
wSchoDniM SzlakieM 
rowerowyM green 
Velo. to najDŁużSzy 
oznakowany Szlak 
rowerowy w polSce. 
pokonali jego pierwSzy 
etap z elbląga 
Do biaŁegoStoku, 
przejeżDżając w 10 
Dni ok. 850 kM. jak Się 
okazuje, Szlak ten 
cieSzy Się SporyM 
zaintereSowanieM 
tySkich rowerzyStów. 
w tyM roku poDróż 
niM byŁa także celeM 
toMaSza hantulika.

Przejechał całą trasę, zaczynając 
od Włoszczowej. Łatwo nie było, 
bo już samotna podróż jest wy-
zwaniem, na dodatek noclegi or-
ganizował we własnym zakresie, 
podróżował więc rowerem obła-
dowanym sakwami, namiotem 
i rzecz jasna całym ekwipunkiem. 
W czasie podróży prowadził 
dziennik, a zapiski publikował 
na bieżąco w internecie. Pierw-
szego dnia pokonał 144 kilometry 
i nocował na „jakiejś łące” w Se-

ceminie, niedaleko Włoszczowej. 
Następnego zapisał: „Najgorzej 
było na trasie Końskie – Kielce, 
takie górki – ło matko. Ale są też 
pozytywy, na przykład zjazdy, 
na których osiągałem prędkość 
57 km/h. Co mnie poruszyło 
na trasie Włoszczowa – Olechno 
to mnóstwo śmieci wzdłuż drogi. 
Zjechałem też na tor wyścigowy 
Kielce, gdzie chłopaki męczyli sa-
mochody”.

przez pola tytoniu
Potem piękna trasa do Sandomie-
rza, krótkie zwiedzanie miasta 
i nocleg na plebanii w Woli Rze-
czyckiej… Kolejny dzień przyniósł 
podróżowanie w 30-stopniowym 
upale i pod wiatr – do Biłgoraja, 
przez Roztoczański Park Narodo-
wy i do Zamościa. Piątego dnia 
Tomasza Hantulik miał za sobą 
podróż przez cztery wojewódz-
twa, kilometry jazdy przez… ty-
toniowe pola, Krasnystaw, Szko-
łę Lotniczą w Chełmie. Kolejny 
dzień to przejazd przez urokliwy 
Sobiborski Park Krajobrazowy, 
kąpiel w Jeziorze Białym w Oku-
nince i przyjazd do Włodawy.

Tydzień po wyjeździe z Tychów 
rowerzysta dotarł zatem nad gra-
nicę z Białorusią, a potem wzdłuż 
niej podążał do Janowa Podla-
skiego i Białowieży. Zanotował: 
„Dojechałem do góry Grabarki 

i mogę powiedzieć, że miejsce 
robi wrażenie. Kolejno kierowa-
łem się w kierunku Białowieży, 
gdzie zajechałem do przydrożnej 
restauracji, a tam typowy PRL 
i lekki powiew Rosji. Jeśli chodzi 
o jedzenie – bardzo dobre: scha-
bowy na cały talerz (zupa + dru-
gie danie + piwko = 20 zł) ”. Cały 
dzień zajęła mu podróż przez 
Park Białowieski...

w parkach narodowych
10. dnia zanotował: „Cel na dziś 
był jeden, przejechać przez Na-
rwiański i Biebrzański Park Na-
rodowy oraz zameldować się 
w Augustowie. Wyjechawszy 
z Białegostoku dotarłem po 2 go-
dzinach nad Narwię”. I następne-
go dnia nad Jezioro Necko. Sporo 
tu atrakcji dla całych rodzin m.in. 
kite surfing, parki linowe, kajaki, 
ładne ścieżki rowerowe itp. Potem 
przez Wigierski Park Narodowy 
i w ulewnym deszczu do Suwałk. 
12. dnia tyszanin wyruszył znad 
jeziora Hańcza, docierając do trój-
styku granic Polski, Litwy i Rosji. 
„Zostałem tu na dłużej, żeby wy-
suszyć ubrania i telefon po wczo-
rajszej ulewie. Dalej kontynuowa-
łem tour w stronę Gołdapi, ale 
wcześniej zajechałem na mosty 
kolejowe w Stańczykach. Bardzo 
piękne miejsce, a można również 
podziwiać widoki z pobliskiej 

wieży widokowej. Kończąc dzi-
siejszą rajzę dojechałem do Wę-
gorzewa, gdzie na wjeździe pisało 
jasno, że „Węgorzewo to Polska 
Stolica Rowerzystów”.

Z dyplomem od wójta
Kolejne etapy podróży Green Velo 
to Jezioro Mamry, Bartoszyce, 
Lidzbark Warmiński i zaprosze-
nie na kawę od wójta gminy Lel-
kowo, z którego rowerzysta wy-
szedł z dyplomem i gratulacjami 

za „niebywały wyczyn, jakim jest 
pokonanie rowerem trasy Tychy 
– Lelkowo”… 15. dnia wyprawy 
Tomasz Hantulik dotarł do From-
borka i Tolkmicka i pozostał mu 
ostatni etap na metę Green Velo 
w Elblągu. Ostatniego dnia zapi-
sał: „Ostatnia faza dzisiejszego 
cyclingu to dojechanie do mety 
trasy Green Velo z wynikiem 
1866.7 km w 14 dni. Meta oczywi-
ście w Elblągu, a miasto naprawdę 
super, jest gdzie pochodzić, pojeź-

dzić i zjeść”… Ale postanowił zo-
stać jeszcze jeden dzień: „Dzisiaj 
wyruszyłem z Elbląga, a plan był 
ambitny – przejechać 134 km i za-
mknąć Green Velo z dorobkiem 
2000 km. Udało się, przejechałem 
148,7 km i cel osiągnięty – prze-
kroczone 2015,7 km. Po drodze 
miałem przystanki w Pasłęku, 
Miłakowie, Ornecie, Pieniężnie, 
a meta w Jarzeńskim Młynie...
leSzek Sobieraj ●

reklama

GdZie woda CZysta 
i trawa Zielona...
tySzanie na wSchoDniM Szlaku rowerowyM GreeN VeLo (2)

Tomasz Hantulik był w trasie ponad dwa tygodnie.
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Inmedico Centrum Medyczne (ul. Wąska 7, tel. 504 
096 629) to klinika tworzona przez ludzi, dla ludzi. 
Lekarze kilkunastu specjalizacji swoją wiedzą oraz 
doświadczeniem wspierają pacjentów w diagnostyce 
i leczeniu wielu chorób. Centrum w sposób szczegól-
ny specjalizuje się w leczeniu chorób naczyń, chorób 
urologicznych i ginekologicznych. Jak mówią sami 
lekarze tam zatrudnieni „jesteśmy blisko naszych 
pacjentów a ich zdrowie oraz dobre samopoczucie 
są naszym największym priorytetem”.

Dziś rozmawiamy z lek. med. Michałem Pułtorakiem spe-
cjalistą urologiem m.in. o metodzie RIRS – najnowocześ-
niejszej metodzie wykorzystywanej w leczeniu kamicy dróg 
moczowych, czyli nerek i pęcherza moczowego.

W waszej placówce wykonujecie zabieg RIRS, któ-
ry pomaga pacjentom z kamicą nerkową. Czym się 
charakteryzuje?
Lek. Michał Pułtorak: – Oferujemy zabiegi z całego 
zakresu urologii małoinwazyjnej, ale specjalizujemy się 
w leczeniu kamicy układu moczowego i guzów pęcherza 
moczowego, a także wykonujemy biopsję gruczołu kroko-
wego np. w podejrzeniu chorób nowotworowych. Wachlarz 
naszych usług z tego zakresu pokrywa całe dostępne spek-
trum zabiegów, jakie przeprowadza się dziś w placówkach 
na europejskim poziomie. W ofercie mamy również zabiegi, 
które nie są refundowane przez NFZ, np. zabieg rozbijania 
kamicy nerkowej wspomnianą metodą RIRS. Pacjenci mają 
u nas dostęp do szybkiej diagnostyki, z racji tego, że nie 
mamy tak ogromnych kolejek jak w przypadku NFZ. Naszą 
zaletą jest również instrumentarium, którego nie powsty-
dziłyby się najlepsze placówki w Europie. Wprowadzili-
śmy najnowocześniejszą technikę leczenia kamicy układu 
moczowego, czyli laserowe rozkruszanie złogów w kieli-
chach i miedniczkach nerkowych RIRS. Wykorzystujemy 
najwyższej klasy sprzęt jednorazowy z cyfrowym system 

LithoVue™ firmy Boston Scientific (Meden-Inmed Sp. z o.o. 
– wyłączny dystrybutor w Polsce), zapewniający bardzo 
duże bezpieczeństwo przeprowadzanych zabiegów pod 
względem ochrony przed powikłaniami urazowymi i in-
fekcyjnymi. Do zabiegów używamy jednego z najlepszych 
100-watowych laserów holmowych. Przyjeżdżają do nas 
pacjenci z całego Śląska oraz sąsiadujących województw.

Czy są pacjenci, którym nie zaleca się tej metody?
– Jest to zabieg praktycznie bezinwazyjny, przeprowadza-
my go pod znieczuleniem w asyście anestezjologicznej. 
Może być wykonywany na osobach otyłych, które często 
nie mogą zostać poddane innym metodom leczenia. Zabieg 
RIRS nie może zostać przeprowadzony w przypadku infekcji 

układu moczowego, przeciwwskazaniem są również zabu-
rzenia krzepnięcia krwi, leki przeciwkrzepliwe, nieleczona 
lub źle leczona choroba dotycząca ważnych życiowo narzą-
dów, takich jak: serce, płuca, nerki czy wątroba. Są to jednak 
przeciwwskazania dotyczące wszystkich zabiegów plano-
wych. Sam zabieg jest całkowicie bezbolesny. Pełna rekon-
walescencja to kwestia jednego dnia po zabiegu. W przy-
padku innych metod może to trwać nawet 10 dni.

Kto powinien udać się do urologa? W jakim wieku 
badanie powinno być obowiązkowe? Jakie sygnały 
nasze ciało może nam wysłać, mówiąc, że czas już 
najwyższy na wizytę?
– Wytyczne europejskie określają, że w przypadku męż-
czyzn każdy 50-latek powinien udać się do specjalisty uro-
loga, aby skontrolować gruczoł krokowy. Jeśli ktoś miał 
w rodzinie przypadki chorób nowotworowych, ten wiek 
wynosi 45 lat. Ja jednak zalecam pacjentom zacząć kon-
trolować prostatę już w wieku 40 lat. Co się tyczy innych 
nowotworów układu moczowego, jak np. guzy nerek czy 
guzy pęcherza moczowego i moczowodu, to zalecam wyko-
nanie badania ultrasonograficznego dużo wcześniej, bo już 
po 30 roku życia. Istotnym sygnałem do przeprowadzenia 
badania ultrasonograficznego lub cystoskopii są odczuwa-
ne bóle podczas oddawania moczu, krwiomocz bezbólowy, 
częstomocz czy przerwy we śnie z powodu potrzeby od-
dania moczu. Kiedy zatem pojawia się zabarwiony mocz, 
powinniśmy bezzwłocznie udać się do specjalisty urologa 
niezależnie od wieku czy płci.

Czego zatem powinniśmy się wystrzegać, aby dbać 
o nasz układ moczowy?
– Głównym czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia 
nowotworów w układzie moczowym jest palenie papie-
rosów. Ta teza została potwierdzona w wielu badaniach 
i obecnie wiemy, że guzy układu moczowego są nikotyno 
zależne. Nikotyna przenika z płuc do krwi, którą podąża 

do nerek. Trzeba również pamiętać, że nowotwory układu 
moczowego są częstymi schorzeniami o dużej złośliwości, 
ale ich leczenie często bywa radykalne. Należy również 
pamiętać, że wczesne rozpoznawanie zmian onkologicz-
nych układu moczowego oraz obserwacja wcześniej wspo-
mnianych symptomów podnoszą szansę wyleczenia niemal 
do 100%. Innymi słowy, odpowiednio wcześnie wykryty 
nowotwór jest całkowicie wyleczalny. Stąd tak ważna jest 
diagnostyka. Niestety w naszym kraju wykrywalność no-
wotworów we wczesnym stadium, zwłaszcza u mężczyzn, 
jest na niskim poziomie z powodu niskiej świadomości pa-
cjentów i niechęci do badań profilaktycznych.

Dlaczego w takim razie nie poddajemy się badaniom, 
choćby prostemu USG?

– Nie bez znaczenia pewnie jest tutaj nasza męska na-
tura, przez którą często ukrywamy lub nawet wypieramy 
wszelkie oznaki słabości. Zazwyczaj bardziej pobłażliwie 
traktujemy sygnały, które wysyła nasze ciało. Jestem jednak 
optymistą, gdyż widzę, że z roku na rok sytuacja się polep-
sza. Trzeba zaznaczyć, że badanie USG jest nieinwazyjne 
i całkowicie bezbolesne, natomiast dzięki niemu możemy 
określić stan nerek, pęcherza czy choćby prostaty. To są 
bardzo proste, trywialne wręcz badania i niezbyt rozsąd-
nie byłoby je zaniedbać. Jeszcze raz przypomnę, że jeżeli 
w naszej rodzinie pojawiły się przypadki chorób nowo-
tworowych, nałogowo palimy papierosy, pracujemy z od-
czynnikami chemicznymi, które mogą powodować zmiany 
nowotworowe lub zaobserwowaliśmy krwiomocz czy prze-
wlekły ból podczas oddawania moczu, powinniśmy udać 
się do urologa choćby dla własnego spokoju. Jeśli badanie 
nie wykryje żadnych niepokojących zmian, wtedy, w za-
leżności od czynników ryzyka, zalecamy przeprowadzenie 
kolejnego badania za kolejne 2-3 lata.

Europejskie standardy medyczne w Tychach
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oGłosZenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.Drobne.tychy.pl

kariera/eDukacja:

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

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

uSŁugi:
Elektryk. Tel. 504 877 825

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

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

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

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

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

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

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

Wykończenia wnętrz, malowanie, gładzie 
tel. 690 196 333 
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

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

finanSe:

praca:

Bar obiady domowe Tychy zatrudni 
kucharkę, pełny wymiar lub week-
endy 516 175 264 
Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 095 
Szukam do pomocy w ogrodzie 662 490 955

nieruchoMości:

KUPIĘ

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

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416
Kupię garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. BN VOTUM: 501 503 735.
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

Kupię bez pośredników mieszkanie do 
remontu lub działkę w Tychach. Gotówka. 
Tel 510 539 092 
GARAŻ TYCHY I OKOLICE KUPIE 504 469 
375

SPRZEDAM
Sprzedam garaż w METRO I piętro tel. 
660 261 258

Sprzedam 49 m2, 3 pok. II piętro oś. M 
502 288 869 
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.
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.

autoreklama
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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

|||| twoje tychy 22 września 202012



www.tychy.pl

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

WYNAJMĘ
Do wynajęcia pokój z kuchnią ul. Cyganerii 
I Piętro, balkon. Czynsz najmu 1200,00 zł 
z mediami tel. 500 894 964

Wynajmę mieszkanie 58m2 II piętro oś. N 
tel: 666 865 777 

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 łazienki, 
korytarzyk. Możliwość korzystania 
z ogródka i miejsca parkingowego. 
Żwaków. Bliższe informacje tel. 510 
764 340.

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

Wynajmę pokój chętnie Pani 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

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DLA 
NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz mieszka-
nie, które chcesz sprzedać ZAPRASZAMY 
do kontaktu INDOMO: 508 063 856, 531 
099 212.
OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ 
w ŁAZISKACH GÓRNYCH UL. DWOR-
COWA – 2 pokoje, 51m2    ZAPRASZA-
MY INDOMO tel. 508 063 856 lub 531 
099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. Nie-
podległości, 2 pokoje, 55m2– INDOMO 
tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, 
Mikołów Centrum– INDOMO tel. 531 
099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w Ty-
chach na ul. Piłsudskiego i ul. Żorskiej – 
INDOMO tel. 508 063 856, 531 099 212, 
szczegóły na www.indomo.info.pl oraz 
www.facebook.com/indomotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnosto-
jący- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 
96,50 +garaż+działka pow. Ok. 
650m2 –STAN DEVELOPERSKI – ZA-
PRASZAMY INDOMO tel. 508 063 856, 
www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lokaliza-
cja, media na działce– pow. 1180m2 - 
ZAPRASZAMY INDOMO tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TY-
CHACH NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, 
umeblowane i bez mebli, pow. Ok. 
40m2, cena:1600-1700zł – ZAPRA-
SZAMY- tel. 508 063 856 www.indo-
mo.info.pl oraz www.facebook.com/
indomotychy

Kupię mieszkań za gotówkę oferuję do-
bre warunki mogą być zadłużone oraz 
do remontu tel. 504-476-805 www.ihn.
com.pl
Poszukujemy działki dla deweloper gwa-
rantujemy bezpieczna sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977
Tychy os D 2 pok. po remoncie wyposa-
żone gotowa inwestycja pod wynajem, 
niski czynsz tel. 504-476-805 www.ihn.
com.pl
Tychy os D 2 pok. 39,60 m2 cena 170.000 
zł tel. 504- 476-805 www.ihn.com.pl
Tychy os H 1 pok. 32,20 m2 3 piętro ni-
ski blok 169.000 zł 696-493-977 www.
ihn.com.pl
Tychy, os F, 35m2, 2 pokoje idealne pod in-
westycje 145.000zł, 733-476-805, www.
ihn.com.pl 
Tychy os H 4 pokoje 65 m2 po general-
nym remoncie, częściowo umeblowane 
i wyposażone duży balkon balkon niska 
zabudowa tel. 504-476-805 www.ihn.
com.pl www.ihn.com.pl
Tychy os M 3 pokoje 48 m2 duży balkon, 
II piętro niska zabudowa pilna sprzedaż, 
cena do negocjacji tel. 696-493-977 
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
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

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

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
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
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. P, ul. Przemysłowa, 47,57 m2, 
prześliczne mieszkanie na 1 piętrze, 
wszystko nowe, w pełni wyposażone, 
cena: 320.000 zł  www.ASTON.com.pl 
731-713-100

Tychy, ul. Cicha, stan do remontu, 3p., 
50 m2, 225.000 zł  www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy, 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 mieszkanie  Tychy, ul. Tołsto-
ja, 2 pokoje, umeblowane, duża komórka, 
blok z windą czynsz 1700 zł/mc+ media, 
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
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, 
wydane pozwolenie na budowę dwóch 
domów jednorodzinnych, nowa cena 
tylko 110.000 zł, 728 713 101 www.
ASTON.com.pl
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Centrum Pszczyny dom i biznes w 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
Do wynajęcia lokal 64 m2 idealny na 
usługi medyczne, kosmetykę, kancela-
rię 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, 
ostatni segment, cena 759.000 zł, 519-
595-674 www.ASTON.com.pl

zDrowie:

BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/227 24 02 
lub 48 889 935 290

Gabinet Fizjoterapii Marek Szcze-
panek Rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel: 664-172-013 DOSTĘPNE BONY 
UPOMINKOWE Elastyczne Oferty Ce-
nowe! 

tranSport:

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

kupię / SprzeDaM:

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

zwierzęta:

Spokojny, nieśmiały kundelek znale-
ziony na ulicy. Bardzo potrzebuje czło-
wieka. Kocha spa-
cerki. Maksio jest 
małym pieskiem 
o gładkiej sierści 
i wesołych uszkach. 
Przebywa w schro-
nisku w Sosnowcu.

Kontakt: Ania 508 818 821

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

autoreklama
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Z dowolnym problemem
prawnym.

LUB DOM
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reklama

w Meczu 4. kolejki 
i ligi piŁkarze gkS 
tychy zreMiSowali 
w beŁchatowie 
z MiejScowyM gkS 1:1.

Wydawało się, że atutem tyszan 
w tym meczu powinno być dobre 
„rozpracowanie” rywala. Trener 
Artur Derbin, jego asystent Kac-
per Jędrychowski oraz Bartosz 
Biel i Krzysztof Wołkowicz w po-
przednim sezonie reprezentowali 
bełchatowski klub. Problem jed-
nak w tym, że dziś GKS Bełcha-
tów nie jest już tą samą druży-
ną co przed rokiem, została ona 
mocno przemeblowana, a fakt, 
że jest o kilka oczek niżej od ty-
szan może także wynikać z tego, 
że zaczęła sezon z ujemnym bi-
lansem punktowym.

Tyszanie otworzyli wynik 
meczu, choć trochę pomogli 
im w tym gospodarze – bro-

niący bramki ekipy z Bełcha-
towa Paweł Lenarcik sfaulował 
w polu karnym Damiana Nowa-
ka i sędzia podyktował jedenast-
kę. W 10 minucie Łukasz Grzesz-
czyk pewnym strzałem pokonał 
sprawcę faulu i tyszanie cieszy-
li się z prowadzenia. Gospoda-
rze ruszyli do przodu, stworzyli 
kilka sytuacji, tyszanie nie po-
zostali dłużni i szkoda, że Bar-
tosz Biel nie wykorzystał jednej 
z dwóch okazji, kiedy to najpierw 
jego strzał głową z bliska obronił 
bramkarz, a potem posłał piłkę 
nad poprzeczkę.

Po przerwie gospodarze 
z większym animuszem przystą-
pili do odrabiania strat. Konrad 
Jałocha najpierw obronił uderze-
nie Patryka Makucha, ale za dru-
gim razem, w 70 min. nie dał 
rady. Uderzona przez Łukasza 
Wrońskiego piłka trafiła na gło-
wę dobrze ustawionego Maku-

cha, który z bliska celnie strze-
lił. Do końca meczu gole już nie 
pady i oba GKS-y podzieliły się 
punktami.
gks bełchatów – gks ty-
chy 1:1 (0:1). Bramki: Makuch 
(70’) oraz Grzeszczyk (10’ kar-
ny).
gks tychy: Jałocha – Szeliga, 
Nedić, Sołowiej, Wołkowicz – Biel 
(82’ Steblecki), J. Piątek, Biegań-
ski (73’ Paprzycki), Grzeszczyk, 
Moneta (73’ K. Piątek) – Nowak 
(76’ Kasprzyk).

W innych meczach: Widzew – 
Stomil 2:0, Zagłębie – ŁKS Łódź 
1:2, Sandecja – Odra 1:2, Arka – 
Miedź 4:0, Korona – Łęczna 0:2, 
Chrobry – GKS Jastrzębie 1:0, 
Termalica – Resovia 2:0, mecz 
Radomiak – Puszcza został prze-
łożony. lS ●

i liga
1. łKS 4 12 11-1
2. Termalica 4 12 6-0
3. arka 3 9 11-2
4. łęczna 3 9 7-0
5. radomiak 3 9 7-2
6. odra 4 9 4-5
7. Chrobry 4 7 6-3
8. Miedź 4 6 7-6
9. Korona 4 5 4-5
10. gks tychy 4 5 3-4
11. Zagłębie  4 3 4-4
12. resovia 4 3 3-8
13. Widzew 4 3 3-9
14. bełchatów 4 2 2-6
15. Puszcza 3 1 2-6
16. Stomil 4 1 0-6
17. Sandecja 4 0 2-8
18. Jastrzębie 4 0 2-9

Przynajmniej z dwóch powodów 
rezerwa GKS Tychy nie była fa-
worytem w starciu z drugą dru-
żyną Podbeskidzia. Po pierw-
sze rywale są aż o 7 oczek wyżej 
notowani w tabeli, a po drugie 
– Podbeskidzie było niepokona-
ne na własnym stadionie. Jak się 
jednak okazuje, podopieczni Ja-
rosława Zadylaka sprawili kibi-
com miłą niespodziankę.

Tyszanie bardzo dobrze rozpo-
częli mecz – już w 9. minucie A. 
Biegański zacentrował na pole kar-
ne gospodarzy, a Bojarski celnym 
strzałem nie dał szans bramkarzo-

wi. Tyszanie podwyższyli w ostat-
niej minucie pierwszej połowy 
za sprawą Kopczyka, a po zmia-
nie stron, bramki zdobywali ko-
lejno: Lewicki (54’), Misztal (67’) 
i ponownie Bojarski (73’). Uśpie-
ni prowadzeniem 5:0 tyszanie roz-
luźnili szyki i niemal natychmiast 
skarceni zostali przez gospodarzy 
– stracili gola w 76 min., a potem 
w 78 min. z karnego. Wynik me-
czu na 5:3 dla GKS II ustalili ry-
wale w 84 min.
podbeskidzie ii bielsko
-biała – gks ii tychy 3:5 
(0:2).

gks ii tychy: Dana – Rutkow-
ski, Kopczyk, Szymura (63’ Wo-
lak), Kozlenko, Misztal (86’ Krę-
żelok), Bielusiak, A. Biegański, 
Bojarski, 24. Paluch (90’ Kokosz-
ka), Lewicki.

W innych meczach: Książenice 
– Czechowice 3:2, Odra – Orzeł 
2:1, Radziechowy – Iskra 1:4, Unia 
– Kuźnia 2:0, Jedność – Czaniec 
0:3, Drzewiarz – Wodzisław 0:2, 
Rozwój – Bełk 5:0.

Po 9 meczach GKS II Ty-
chy zajmuje 12 miejsce z 10 pkt 
(3-1-5). Prowadzi Unia Książeni-
ce 21 pkt. lS ●

punkt Za punkt
oD 10 Minuty piŁkarze gkS-u prowaDzili, aLe oSTaTeCZNIe MeCZ W bełCHaToWIe 
ZaKońCZyLI reMISeM.

5:3 rezerwy gkS z Podbeskidziem II.

pokonali niepokonanych

W ubiegłorocznym meczu o Puchar Polski tyszanie wygrali 
w Bełchatowie 2:0. Tym razem zadowolić się musieli punktem.

Kluczem do zwycięstwa GKS Tychy z GKS Katowice okazała się druga tercja.

hokeiści gkS tychy 
potrafią zaSkakiwać. 
MaŁo kto SpoDziewaŁ 
Się tak Dotkliwej 
porażki w jaStrzębiu 
i niewielu SpoDziewaŁo 
Się tak efektownej 
wygranej z katowicaMi 
w tychach. w piątkowyM 
Spotkaniu tySzanie 
przegrali bowieM 
z jhk gkS jaStrzębie 
3:7, natoMiaSt 
w nieDzielę wygrali 
z gkS katowice 5:2.

W meczu w Jastrzębiu emocji 
nie brakowało od pierwszych 
minut. Oba zespoły zagrały bar-
dzo ofensywnie, a w 16. minucie 
tyszanie wykorzystali przewagę 
i Michael Cichy po raz pierw-
szy wpisał się na listę strzelców. 
Potem jednak inicjatywę przejęli 
gospodarze i w końcówce pierw-
szej tercji zdobyli wyrównują-
cego gola. Po przerwie rywale 
zdobyli dwa gole w 26 i 27 min. 
i kilka minut później kolejnego, 
grając w przewadze. Na zakoń-
czenie drugiej tercji prowadzili 
więc 4:1. Na początku trzeciej 
części meczu Wronka zdobył 
drugiego gola, na co GKS Ja-
strzębie odpowiedziało trzema 
trafieniami, a bramkę na 7:2 ry-
wale zdobyli, grając w podwój-
nej przewadze. Wynik meczu 
ustalił strzał Cichego w 54 min, 
kiedy to z kolei tyszanie grali 
w przewadze.

jkh gks jastrzębie – gks 
tychy 7:3 (1:1, 3:0, 3:2). Bram-
ki: Cichy – 2, Gościński.

W niedzielę GKS Tychy pew-
nie pokonał GKS Katowice 5:2, 
rehabilitując się za przegraną 
w Jastrzębiu. W pierwszych mi-
nutach spotkania w głównych 
rolach wystąpili obaj bramka-
rze. Murray znakomicie obronił 
strzały Fraszki, dwukrotnie Cu-
nika, Rohtli czy Michalskiego, 
z kolei Juraja Simbocha próbo-
wali zaskoczyć Komorski, Rze-
szutko i Marzec. W 17. minucie 
mistrzowie mieli szansę, bo przez 
1,5 minuty grali w podwójnej 
przewadze, ale pierwsze starcie 
zakończyło się bez goli.

Na początku drugiej odsłony, 
kiedy na ławkę zjechał Kamil Pa-
szek, akcję Wronki i Michaela Ci-
chego wykończył celnym strzałem 
Jarosław Rzeszutko. Tyszanie nie 
zwalniali tempa – strzały Marca 
i Gościńskiego nie przyniosły re-
zultatu, ale w 27 min, kiedy dru-
żyna Krzysztofa Majkowskiego 
grała w przewadze, było już 2:0. 
Ponownie na listę strzelców wpi-
sał się Rzeszutko. Rywale wpraw-
dzie kontrowali, ale Murray bro-
nił znakomicie. Tymczasem tyska 
ofensywa znów przyniosła bram-
kową zdobycz – w 31 min. Ko-
morski podwyższył na 3:0.

W 25 sekundzie trzeciej ter-
cji w głównej roli wystąpił Pa-
tryk Wronka, który nie dał szans 
bramkarzowi gości. GKS objął 
zatem prowadzenie 4:0 i trener 

gości zdecydował się na zmianę 
bramkarza – Simbocha zastąpił 
Maciej Miarka. Bombardowa-
nie bramki Miarki trwało – bli-
scy szczęścia byli Cichy i Wronka, 
natomiast po przeciwnej stronie 
lodowiska krążek po uderzeniu 
Fraszki trafił w słupek. Zmianę 
wyniku przyniosła 54 min, kie-
dy to Dariusz Wanat pokonał 
Murray’a. W 56 min. GKS Kato-
wice wycofał bramkarza i w efek-
cie Szymon Marzec podwyższył 
na 5:1. Wystarczyła jednak chwi-
la nieuwagi, by niespełna minutę 
później Mateusz Michalski trafił 
do tyskiej bramki, ustalając wy-
nik meczu.
gks tychy – gks katowice 
5:2 (0:0, 3:0, 2:2). Bramki: Rze-
szutko 2, Komorski, Wronka, 
Marzec.
gks tychy: Murray (Lewartow-
ski) – Havlik, Novajovsky; Goś-
ciński, Dupuy, Wronka – Seed, 
Kotlorz; Jeziorski, Komorski, Ma-
rzec – Pociecha, Ciura; Szczechu-
ra, Cichy, Mroczkowski – Bizacki, 
Gruźla, Kogut, Rzeszutko, Krzy-
żek. lS ●

1. energa 4 12 16-3
2. unia 4 9 14-5
3. Jastrzębie 4 9 17-9
4. gks tychy 4 9 14-13
5. Podhale 4 7 11-9
6. GKS Katowice 4 5 11-12
7. Cracovia 4 5 9-13
8. Sanok 4 2 6-12
9. Zagłębie 4 2 7-17
10. Stoczniowiec 4 0 6-18

dotkliwa porażka, 
efektowna wyGrana
hokeiści gkS tychy DWuKroTNIe ZaSKoCZyLI KIbICóW.
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inforMator kibica

hokej. phl: 25.09 Podhale Nowy Targ – GKS Tychy (godz. 18), 
27.09 GKS Tychy – Cracovia (17). plhk: 26.09 atomówki GKS 
Tychy – Polonia bytom (19.45).
piłka nożna. i liga: 25.09 GKS Tychy – resovia (19); iV liga: 
26.09 GKS II Tychy – Drzewiarz Jasienica (11); liga okręgowa, 
gr. i: oKS Zet – pauza, grupa ii: 26.09 ogrodnik Cielmice – MKS 
Lędziny (16); klasa a: 26.09 Czapla Kryry – JuWe Jaroszowi-
ce (16), 27.09 Siódemka Tychy – unia bieruń (17.30); klasa b: 
26.09 Gol bieruń – Tysovia (16), 27.09 Czułowianka Tychy – LKS 
II Goczałkowice (16).
futsal. i liga: 27.09 GKS Futsal Tychy – Górnik Polkowice (16).
koszykówka i. liga: 26.09 GKS Tychy – aZS Politechnika 
opolska (18). lS ●

Podczas rozegranych w Sztumie 
mistrzostw Polski w maratonie 
kajakowym, bardzo dobrze spi-
sali się zawodnicy MOSM Ty-
chy, potwierdzając swoje miejsce 
w krajowej czołówce. Maratoń-
ska rywalizacja to wymagająca 
konkurencja, dlatego osiągnięte 
wyniki z pewnością bardzo cie-
szą trenerów – Sylwię i Marka 
Stannych.

Miejsce na podium MP wywal-
czyła dwójka – Karol Szczepanek 

i Oskar Waksmański, którzy zdo-
byli brązowy medal w K2 (12,8 km 
młodzików), a na 4. miejscu za-
kończył zawody Wojciech Miel-
nik w K1 (16 km juniorów młod-
szych). Do medalu zabrakło mu 
bardzo niewiele, tak samo Woj-
ciechowi Waksmańskiemu, który 
także był czwarty w C1 (19,2 km 
juniorów). W Sztumie startowa-
ła także Anna Mielnik zajmując 
6. miejsce w K1 (19,2 km junio-
rek). lS ●

Po sukcesach zawodniczek Ślą-
skiego Towarzystwa Strzeleckiego 
na Akademickich Mistrzostwach 
Polski, medalowe trofea wywal-
czyły ich młodsze koleżanki klu-
bowe.

W tym roku połączono finały 
Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży z Mistrzostwami Polski ju-
niorów młodszych. Ekipa ŚTS Ty-
chy liczyła 6 osób – 4 zawodniczki 
i 2 zawodników. Indywidualnie 
dwie dziewczyny wróciły z me-
dalami. Złoty medal Olimpiady 
Młodzieży w pistolecie pneuma-
tycznym zdobyła Julia Szklanny, 
a jej koleżanka klubowa Aleksan-
dra Moiczek sięgnęła po srebrny 
medal OOM w pistolecie sporto-
wym. Dodatkowo chłopcy starto-
wali w MP juniorów młodszych, 
gdzie Mikołaj Witek zajął 4. miej-
sce w pistolecie dowolnym, a Szy-
mon Biela zakończył rywalizację 
w pistolecie sportowym na ósmej 
pozycji.

W sumie podopieczni Krzysz-
tofa Rymskiego wywalczyli 6. 
miejsce w klasyfikacji klubowej 
Olimpiady, co jest tym większym 
sukcesem, że zawody były roz-
grywane w trzech dyscyplinach 
strzeleckich: karabin, strzelba i pi-
stolet. Zawodnicy tyskiego klubu 
z powodu braku strzelnicy trenu-
ją tylko jedną dyscyplinę – strze-
lanie z pistoletów. lS ●

Przed tygodniem informowa-
liśmy o udanych startach ty-
skich lekkoatletek i lekkoatle-
tów podczas mistrzostw Śląska 
i mistrzostw Polski. Kolejny start 
przyniósł kolejne medale wycho-
wanek MOSM.

Tyszanki wzięły udział w Aka-
demickich Mistrzostwach Polski, 
które rozegrane zostały w Ło-
dzi. Julia Korzuch, zawodnicz-

ka AZS AWF Katowice, starto-
wała w barwach Uniwersytetu 
Śląskiego i zdobyła złoty me-
dal w biegu 400 m ppł., notu-
jąc czas 58.04 sek. Biegła także 
na 200 m, gdzie zajęła 5. lokatę. 
Z kolei Julia Frąckowiak (Poli-
technika Śląska, MCKiS Jaworz-
no) wystąpiła w konkursie skoku 
w dal, zajmując trzecie miejsce 
(5,84 cm). lS ●

W trzeciej kolejce Ligi Futbolu 
Amerykańskiego Tychy Falcons 
pokonali w Katowicach Silesię 
Rebels 42:26.

Spore emocje towarzyszyły 
derbowemu starciu beniaminka 
LFA Rebels z tyszanami. Zaczęło 
się niespodziewanie, bo od pro-
wadzenia gospodarzy 7:0 (przy-
łożenie i podwyższenie). Tysza-
nie szybko jednak wyrównali 
stan meczu i zaczęli powiększać 
przewagę, kończąc pierwszą po-
łowę wynikiem 21:7. Na począt-
ku trzeciej kwarty podwyższyli 
na 28:7, ale chyba zbyt wcześnie 

uwierzyli, że nic złego ich już 
nie spotka. Tymczasem Rebe-
lianci przejęli inicjatywę i zdo-
byli dwa przyłożenia. Na tabli-
cy pojawił się wynik 20:28, ale 
na szczęście Sokoły znów za-
grały z większą determinacją 
i wywindowali wynik na 42:20. 
Gospodarze walczyli jednak 
do końca i zdobyli jeszcze jed-
no przyłożenie...

Wygrana Falcons 42:26 ozna-
cza drugie w tym sezonie zwycię-
stwo tyskiej drużyny, która kolej-
ny mecz rozegra 3.10 w Tychach 
z Lowlanders Białystok. lS ●

Dwa medale akademickich Mistrzostw Polski.

tyszanki ponownie 
na podium

w kajakowych maratonach.

dwójka na medal

na olimpiadzie i Mistrzostwach Polski.

złoto i sreBro 
na strzelnicy

w ekstraklasie futbolu amerykańskiego.

derBy dla sokołów

Tak strzelała mistrzyni Olimpiady 
Młodzieży Julia Szklanny.
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Na najwyższym podium – Julia Korzuch.

ar
c.

Nasze drużyny ligi okręgowej – 
OKS Zet i Ogrodnik – zmierzy-
ły się z najsłabszymi zespołami 
stawki i wygrały. Pierwszą stratę 
w tym sezonie zanotowało nato-
miast A-klasowe JUWe Jaroszo-
wice, remisując w meczu z Brzeź-
cami.
liga okręgowa. OKS Zet Ty-
chy w grupie I pokonał u siebie 
3:1 rezerwę Czechowic-Dziedzic, 
natomiast Ogrodnik zwyciężył 
na wyjeździe Przełom Kaniów 5:2. 
Oba zespoły znajdują się w środku 
tabeli, ale aby grać o awans muszą 
awansować do „czwórki”.

tabela grupy i:
1. rekord II 9 25 37-13
2. Studzienice 9 16 19-10
3. Czarni 9 14 15-13
4. Stal 13 4 19-19
5. oks zet 9 12 15-18
6. łąka 9 11 25-22
7. Wisła 9 7 17-32
8. rudołtowice 8 5 10-19
9. Czechowice 8 4 15-26

tabela grupy ii:
1. bojszowy 10 24 31-13
2. Lędziny 10 24 45-9
3. Pasjonat 10 20 19-9
4. bestwina 10 19 28-14
5. ogrodnik 10 17 17-12
6. bestwinka 10 14 18-16
7. Piast 10 12 13-24
8. Pionier 10 6 16-31
9. Sokół Wola 10 4 11-39
10. Przełom 10 3 7-38

klasa a. Po serii 6 zwycięstw 
JUWe Jaroszowice zremisowało 
w meczu z Brzeźcami 1:1. Gola 
w 9 min. zdobył Czupryna. Rywa-
le odpowiedzieli celnym strzałem 
w 28 min. JUWe: Kwiatkowski – 

Krzczuk, Nyga, Woźniak, Haśnik 
(65’ Gąsior) – Hornik, Frącko-
wiak, Szlosarek, Puto – Czupry-
na, Jakubczyk.

Wygrała również Siódemka Ty-
chy. Było to pierwsze zwycięstwo 
drużyny w tym sezonie. Zespół 
pokonał 4:1 Czaplę Kryry.
1. jaroszowice 7 19 24-6
2. Studzionka 7 18 23-6
3. Frydek 7 15 16-12
4. Gardawice 6 10 9-7
5. Polonia 7 10 16-13
6. unia 6 9 14-14
7. Leśnik 5 9 9-10
8. Woszczyce 6 9 22-16
9. brzeźce 7 8 8-13
10. Krupiński 6 7 13-21
11. Kryry 7 5 9-19
12. Jankowice 6 5 16-18
13. Stal  7 5 15-18
14. Iskra II 4 1 11-21
15. siódemka 6 4 8-19

klasa b. Nasze drużyny wy-
walczyły tylko punkt, po który 
sięgnęła Tysovia, remisując na 
wyjeździe z Mizerowem 1:1. Czu-
łowianka przegrała natomiast z 
Golem Bieruń 1:2.
1. Goczałkowice II 7 21 49-1
2. Fortuna 7 18 34-4
3. Wisła 7 15 26-14
4. Gol 7 12 12-18
5. Pniówek II 6 12 34-13
6. czułowianka 6 12 16-6
7. Nadwiślan 6 10 13-17
8. Czarni 7 10 13-24
9. tysovia 6 8 15-14
10. Lędziny II 6 7 13-19 
11. bojszowy II 7 7 11-23
12. Niepokorni 6 6 13-14
13. Warszowice 6 3 9-33
14. Mizerów 7 1 3-28
15. Gardawice II 7 1 7-40
lS ●

Od zwycięstwa piłkarze GKS Fut-
sal Tychy rozpoczęli nowy sezon 
ligowy, pokonując w Mikołowie 
DBN Kamionkę 5:2.

Początkowo beniaminek I ligi 
wysoko zawiesił poprzeczkę i tro-
chę trwało zanim tyszanie złapa-
li właściwy rytm. Pierwsza poło-
wa była remisowa – oba zespoły 
zanotowały po jednym celnym 
trafieniu. Z czasem jednak do-
świadczenie tyszan brało górę i go-
ście wypunktowali rywali. Trze-
ba jednak dodać, iż beniaminek, 
w składzie którego jest kilku gra-
czy ze stażem gry w wyższych li-

gach, z pewnością będzie groźnym 
przeciwnikiem.
kaMionka Mikołów – gks 
futsal tychy 2-5 (1-1). Bram-
ki dla GKS: Sitko – 2, Migdał, Sło-
nina, Krzyżowski.
fks futsal: Modrzik, Grusz-
czyński – Sitko, Słonina, Krzy-
żowski, Kokot, Pytel, Migdał, 
Lisiński, Biernat, Kołodziejczyk, 
Kochanowski, Dwórznik.

W kolejnej serii GKS Futsal 
podejmował będzie Górnika Pol-
kowice, który na inaugurację wy-
grał wyjazdowe spotkanie z Heiro 
Rzeszów 7:5. lS ●

poDczaS 
jubileuSzowego, 10. 
biegu poświęconego 
paMięci pawŁa lorenSa, 
wielokrotnego MiStrza 
polSki, reprezentanta 
kraju, a poteM 
znakoMitego trenera, 
wyStartowaŁo wiele 
znanych zawoDniczek 
i zawoDników, 
ale prawDziwą 
nieSpoDzianką byŁ Start 
Dwóch legenD polSkiej 
lekkiej atletyki: wanDy 
panfil-gonzaleS i jana 
huruka.

Wanda Panfil-Gonzales to mi-
strzyni świata w maratonie z To-
kio, zwyciężczyni najbardziej 
prestiżowych maratonów świa-
ta – w Nowym Jorku, Tokio, 
Londynie, Bostonie, w Nagoi, 
druga w Berlinie, dwukrotna 
olimpijka (Seul 1988 i Barcelo-
na 1992). Przez 28 lat mieszka-
ła w Meksyku, niedawno wró-
ciła do Polski i założyła Wanda 
Panfil Team, w którym szkoli 
biegaczy (rozmowę ze znako-
mita lekkoatletką zamieścimy 
w jednym z najbliższych wydań 
„TT”). Z kolei Jan Huruk uzna-
ny został przez PZLA za najlep-

szego polskiego maratończyka 
stulecia 1919–2019. Startował 
na Olimpiadzie w Barcelonie, 
był 4. na mistrzostwach świa-
ta w Tokio, zajmował czołowe 
lokaty w największych marato-
nach świata.

Nic dziwnego, że obecność 
obojga biegaczy podczas tyskiej 
imprezy wzbudziła wśród startu-
jących i kibiców niemałe zaintere-
sowanie. Te nazwiska przykuwają 
uwagę, bo choć od wielkich suk-
cesów minęło już niemało lat, na-
dal imponują formą, a poza tym 
zmierzenie się z legendą zawsze 
jest przeżyciem. A o tym, że cią-
gle potrafią wygrywać świadczy 

fakt, iż zarówno Wanda Panfil-
Gonzales, jak i Jan Huruk zwy-
ciężyli w swoich kategoriach wie-
kowych.

– Na dzisiejszy bieg zaprosił 
mnie Jacek Nitka, z którym tre-
nowaliśmy kiedyś w jednym klu-
bie – powiedziała Wanda Panfil-
Gonzales. – To mój pierwszy start 
w tym roku i początkowo trud-
no było mi złapać odpowiedni 
rytm. W związku z tym, że w Ty-
chach jestem po raz pierwszy, nie 
wiedziałam, że duża część trasy 
prowadzi drogami szutrowymi, 
bo pewnie zabrałabym inne buty. 
Ale na całym dystansie czułam się 
bardzo dobrze.

Bardzo dobrze w biegu wypad-
li tyszanie. W klasyfikacji open 
w pierwszej „10” znalazło się ich 
czterech. Wygrał Paweł Kosek, 
drugi był Paweł Buczek, na pią-
tym miejscu skończył zawody 
Szymon Topolnicki, a na 8. Piotr 
Treska (11. był Przemysław Ko-
piec).

Wyniki. Open: 1. Paweł Kosek 
(Tychy) 32,33, 2. Paweł Buczek 
(Tychy) 32,37, 3. Tomasz Wójcik 
(Rudze) 32,48 oraz 1. Agnieszka 
Gortel-Maciuk (Chorzów) 36,36, 
2. Joanna Griman (Rybnik) 39,01, 
3. Agata Długosz (Tychy) 39,26. 
Oto zwycięzcy poszczególnych 
kategorii: 16–29 lat Michali-
na Malina (Bojszowy) i Szymon 
Topolnicki (Tychy), 30-39 Kata-
rzyna Bzyk (Katowice) i Mateusz 
Grzanka (Zawiercie), 40-49 Ewa 
Strzelczyk (Katowice) i Jan Wydra 
(Mszana Dolna), 50-59 Barbara 
Gos (Mysłowice) i Jan Myśliwiec 
(Ślemień) plus 60: Wanda Panfil 
Gonzales (Tomaszów Mazowie-
cki), 60-69 lat Jan Huruk (Orsk), 
pow. 70 lat Wojciech Kaptur (Wo-
dzisław Śląski).

Organizatorami biegu byli: 
Klub 40-latek Tychy, Stowarzy-
szenie Promocji Lekkiej Atlety-
ki i MOSiR.
leSzek Sobieraj ●

w i lidze futsalu.

udana inauGuracja

w niższych ligach.

pewne punkty 
w okręGówce

ZmierZyć się Z leGendą...
wanDa panfil-gonzaleS i jan huruk Na TraSIe 10. bIeGu IM. PaWła LoreNSa.

Przed startem do jubileuszowego biegu. Wanda 
Panfil-Gonzales (346) i Jan Huruk (353).
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panna 23.Viii-22.iX
Kariera w rozkwicie. bez obaw zabieraj się za spra-
wy, które wydają się trudne. Masz szanse zrozu-
mieć do czego tak naprawdę dążysz.

waga 23.iX-23.X
Merkury sprzyja załatwianiu spraw zawodowych 
i urzędowych. Niestety na horyzoncie pojawią się 
niespodziewane wydatki. Najlepsza współpraca 
z baranem.

Skorpion 24.X-21.Xi
Miłość już Cię szuka. Masz teraz szansę spotkać 
kogoś, kto Ci jest zesłany przez los. Spełnienie nie-
których marzeń okaże się wcale nie takie trudne.

Strzelec 22.Xi-21.Xii
Pieniądze już płyną. Nieoczekiwana podwyżka 
to tylko kwestia czasu. Tak czy owak gwiazdy 
sprawią, że będziesz na plusie.

koziorożec 22.Xii-19.i
Powrót do szarej rzeczywistości może wydać Ci 
się trudny. Szybko jednak ogarniesz się i zaczniesz 
wprowadzać swoje cele w życie.

woDnik 20.i-18.ii
W pracy sporo satysfakcji. Śmiało możesz przed-
stawiać szefowi swoje pomysły, a na pewno 
spotkają się z uznaniem.

ryby 19.ii-20.iii
Twoje życie nieoczekiwanie przyspieszy, zyskasz 
więcej energii i chęci do działania. Gwiazdy przy-
niosą nowe znajomości.

baran 21.iii-20.iV
Może rozpierać Cię energia, ale postaraj się 
opanować emocje. Zacznij dbać o siebie – o ciało, 
ale przede wszystkim o pozytywne nastawienie 
do życia.

byk 21.iV-21.V
Księżyc zapewni Ci spokój ducha i wesprze 
w załatwianiu najtrudniejszych spraw. Pamiętaj 
jednak, by nie lekceważyć konkurencji.

bliŹnięta 22.V-20.Vi
W miłości wiążące decyzje. Pamiętaj, że liczy się 
nie ilość, a jakość relacji. Pokaz bliskim, że są dla 
Ciebie ważni.

rak 21.Vi-22.Vii
Forma na medal. Pozytywny wpływ Jowisza 
zapewni Ci dobry humor i dobrą aurę. Możliwe, 
że teraz odkryjesz w sobie artystyczną duszę.

lew 23.Vii-22.Viii
Przyjaciele zasypią Cię niezliczonymi dowodami 
sympatii. Zechcą się z Tobą spotykać. I to osobi-
ście, a nie tylko na portalach internetowych.
 wróżka adrasteja tel. 692893871

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 669:  
teatr Mały znowu zaprasza.

MŁoDa kobieta patrzy 
na naS przez lewe 
raMię. jej uSta Są lekko 
rozchylone, ale nie 
uśMiecha Się. na gŁowie 
noSi egzotyczny niebieSki 
turban z żóŁtyM, 
opaDającyM na tyŁ 
woaleM. elegancki i MoDny. 
zapewne Drogi, co nieco 
barDziej koMplikuje 
Sprawę, wSzak Dziewczyna 
ubrana jeSt w SkroMny 
fartuch, który nijak 
Się Ma Do lukSuSowego 
nakrycia gŁowy. ale 
kto by taM przejMowaŁ 
Się turbaneM. MoDelka 
jeSt piękna. wygląDa 
tak, jakby ogląDaŁa Się 
za Siebie opuSzczając 
pokój; tak, jakby przeD 
wyjścieM chciaŁa oStatni 
raz zobaczyć twarz 
ukochanego. w uchu 
bŁySzczy perŁowy kolczyk. 
jeSteM pewna, że znacie 
ten obraz. a filM?

wiadomo, że nie kochanka
O Johannesie Vermeerze – malarzu, 
spod którego pędzla wyszła „Dziew-
czyna z perłą” – niewiele wiadomo. 
Podobnie jak i o jego tajemniczej 
modelce. Chodziły słuchy, że to może 
jego córka, może sąsiadka, albo jakaś 
zamożna handlarka. Pewne jest nato-
miast, że nie była kochanką artysty, po-
nieważ dom Vermeera znajdował się 
pod żelaznymi rządami jego teściowej, 
która była czujna niczym jastrząb. Cóż, 

te skromne strzępy informacji pozosta-
wiają w nas – odbiorcach – usprawied-
liwiony niedosyt. Twarz dziewczyny 
sprzed wieków domaga się, abyśmy za-
pytali, kim ona była? Z odpowiedzią 
pospieszyła Tracy Chevalier – autorka 
powieści, na tyle zgrabnej, że aż zaad-
optowało ją kino.

od książki do filmu
Powieść Chevalier została sfilmowana 
przez Petera Webbera, który obsadził 
Scarlett Johansson jako tytułową dziew-
czynę z perłą i Colina Firtha w roli Ver-
meera. Mogło wyjść tanie romansidło, 
ale na szczęście reżyser obrał inny kie-
runek. Tu wszystko jest proste, oszczęd-
ne, okrojone. Gesty, spojrzenia, słowa 
– zwłaszcza te niewypowiedziane. Cały 
film poprowadzony jest na tych samych 
emocjach, jakie wywołuje obraz. Jest 

tu miejsce dla refleksji i kontemplacji, 
jest tu miejsce na ciszę. Czasami filmo-
wi bohaterowie tylko na siebie patrzą, 
ale my i tak wiemy, że w istocie wiszą 
nad przepaścią.

dom obcych i mocz krowy
Zgodnie z filmową wersją wydarzeń, 
dziewczyna ma na imię Griet i trafia 
do domu Vermeera, jako służąca. Ale 
nie on tu nosi spodnie, a jego teściowa – 
Maria Thins (Judy Parfitt). To ona za-
rządziła, że jej córka ma rodzić dzieci, 
a Vermeer ma malować obrazy. I tak się 
to toczy. Czego brakuje w tym domu? 
Rozmów. Wszyscy są dla siebie obcy. 
Vermeer i jego żona Catharina (Essie 
Davis) prawie nie spędzają ze sobą cza-
su. Ona zachowuje się tak, jakby chcia-
ła zniknąć i schować się przed świa-
tem. W dodatku zupełnie nie rozumie 

sztuki męża. A od pewnego momen-
tu w ogóle nie wchodzi do pracowni. 
Za to Griet. Och, ta dziewczyna po pro-
stu jest malarką. To znaczy mogłaby 
nią być dzisiaj, bo w XVII-wiecznej 
Holandii był to zawód zarezerwowany 
dla mężczyzn. Oczywiście inteligentne 
dziewczę przyciąga uwagę Vermeera. 
Jest pracowita i instynktownie reagu-
je na obrazy, na rzemiosło, technikę, 
kompozycję, a nawet chemię. I tu cie-
kawostka, czy wiecie, że kolor o nazwie 
indyjski żółty był destylowany z moczu 
krów karmionych liśćmi mango? Tak, 
o tym też jest mowa w filmie.

usunęła krzesło
W „Dziewczynie z perłą” aż roi się 
od pięknych scen, ale na jedną z nich 
chciałabym zwrócić szczególną uwagę. 
Griet jest sama w malarskiej pracowni 
i patrzy na ustawione na sztaludze nie-
dokończone płótno Vermeera. Po chwili 
zerka na zaaranżowaną przed płótnem 
kompozycję, czyli manekina przy ok-
nie, stół i krzesło. No właśnie. Krzesło. 
Ono tu nie pasuje. Dziewczyna zbiera 
się na odwagę i usuwa je z malarskie-
go kadru. Na drugi dzień okazuje się, 
że malarz również usunął je z obrazu. 
Decyzja była dobra. Tak oto, za sprawą 
krzesła, pomiędzy tą dwójką rodzi się 
uczucie. Ale choć atmosfera gęstnieje, 
a powietrze można kroić nożem, to nie 
dzieje się nic zdrożnego. Kochankowie 
nie toną w romantycznym uścisku, usta 
się nie spotykają, dłonie nie dotykają. 
Pokojówka, która mogłaby być malarką, 
w nabożnym skupieniu rozrabia farby. 
Tuż obok niej stoi słynny artysta, któ-
ry mógłby być jej mężem, gdyby zebrał 

się na odwagę. Ale nikt tu ze sobą nie 
rozmawia… Siedzą obok siebie w bez-
słownej komunikacji, mieszając far-
by. To chwila największej namiętności 
między nimi.

Czy warto obejrzeć filmową „Dziew-
czynę z perłą”? Oczywiście. Weber opo-
wiada nam piękną plastyczną historię, 
utrzymaną w stylu znanym z obrazów 
holenderskiego mistrza. Ostatnia scena 
– gdy pozostajemy już sam na sam z arcy-
dziełem – odbiera mowę. To istna gratka 
dla fanów malarstwa. Fabularnie też jest 
bardzo dobrze. Wiem, że to tylko fikcja, 
że scenariusz powstawał w głowie krea-
tywnej pisarki, ale mnie to nie przeszka-
dza. Lubię bajki. agnieSzka kijaS ●

dawno temu w sztuce (216)dZiewCZyna Z perłą Zabrała krZesło

Film „Dziewczyna z perłą” to nie jest tani romans. Nie ma tu 
zaskakujących zwrotów akcji, czy łóżkowych scen. Są niewypowiedziane 

słowa, niewykorzystane okazje i niewykorzystane usta.

Tajemnicza dziewczyna z obrazu stała 
się inspiracją książki, w oparciu o którą 

powstał film ze Scarlett Johansson. 
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