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Kolejny tyski oficer
Prezydent powołał Michała Lorbieckiego do pełnienia  
społecznej funkcji tzw. oficera pieszego.

Straż Miejska ukarze za śmieci
Gminni funkcjonariusze uzyskali uprawnienia  
do karania za „śmieciowe” wykroczenia.

Skruszyli Stalowe pierniki
Hokeiści GKS Tychy wygrali dwa kolejne mecze, w tym  
z niepokonanym wcześniej zespołem Energi Toruń.3 6 15
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Jest decyzJa i są warunki do tego, by usunąć zagrażaJący bezpieczeństwu pieszych fragment „szkieletora” przy al. Jana pawła ii.
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rychły koniec koszmaru?

Jest radość, 
ale są i obawy
Likwidacja gimnazjów, 
strajk nauczycieli, wresz-
cie COVID-19 i naucza-
nie zdalne – w ostatnich 
latach oświata przeży-
wa jedno trzęsienie zie-
mi za drugim. O tym, 
jaka jest sytuacja i morale 
w środowisku nauczycieli 
po powrocie do nauczania 
stacjonarnego w realiach 
epidemii, rozmawiamy 
z Gabrielą Stańczyk, Pre-
zes Oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego 
w Tychach.
 str. 5
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drugie klasy 
pływaJą
Choć istniały obawy, że pandemia 
storpeduje ten program, to jednak 
niespełna tysiąc tyskich uczniów 
od października rozpoczęło bez-
płatne zajęcia nauki i doskonalenia 
pływania w Wodnym Parku Ty-
chy. W lekcjach brać będą udział 
wszystkie drugie klasy z tyskich 
szkół podstawowych. str. 3
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tel. 789 069 424
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil Peszat

◆ 29.09 Na ul. PrZemysłO-
Wej DOsZłO DO POtrące-
Nia rOWerZysty przez sa-
mochód osobowy. Kierowca 
osobowego fiata, wykonując ma-
newr skrętu w lewo, nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu 46-let-
niemu rowerzyście, który poru-
szał się drogą rowerową. Rowe-
rzysta z obrażeniami ciała trafił 
do szpitala. Policjanci KMP Ty-
chy prowadzą dalsze postępowa-
nie w tej sprawie.

◆ W POłOWie WrZeśNia PO-
licjaNci OtrZymali iNfOr-
mację O kraDZieży rOWe-
ru elektrycZNegO wartości 
6 tys. złotych z klatki schodowej 
przy ul. Żwakowskiej. Po ustale-
niu tożsamości 27-letniego męż-
czyzny, zatrzymano dwa tygodnie 
po zdarzeniu. Funkcjonariusze 
odzyskali rower, który wrócił 

do właściciela. Podczas wyko-
nywania czynności okazało się, 
że mężczyzna wcześniej dopuś-
cił się także innych przestępstw. 
Usłyszał łącznie dwa zarzuty kra-
dzieży, gdyż oprócz roweru zło-
dziej ukradł aparat fotograficzny. 
Przedstawiono mu także zarzut 
zniszczenia mienia w związku 
z uszkodzeniem telefonu ko-
mórkowego. Za to przestęp-
stwo kodeks karny przewiduje 
karę nawet 5 lat pozbawienia 
wolności.

◆ 2.10 Ok. gODZ. 19.20 Na al. 
Bielskiej, W rejONie stacji 
PkP tychy Bielska DOsZłO 
DO ZDerZeNia trZech PO-
jaZDóW. Z ustaleń pracujących 
na miejscu policjantów wynika, 
że kierowca volvo uderzył w tył za-
trzymującego się przed przejściem 
dla pieszych fiata. W wyniku tego 

zdarzenia uszkodzony został do-
datkowo citroen.

◆  także 2.10 DyżurNy 
kOmeNDy miejskiej Pań-
stWOWej straży POżar-
Nej OtrZymał ZgłOsZeNie 
O rOZsZcZelNiONym ga-
ZOciągu przy budynku usłu-
gowym w rejonie al. Niepodle-
głości 87. Na miejsce przybyli 
też przedstawiciele pogotowia 
gazowego. Okazało się, że po-
przez kanały technologiczne gaz 
dostaje się do wnętrza budynku. 
Konieczne było zrobienie wyko-
pu i jak najszybsze odnalezienie 
uszkodzonej rury. Prace na miej-
scu trwały kilka godzin.

◆ Na ul. harcerskiej DO-
sZłO 26.09 PO gODZiNie 16 
DO ZDerZeNia fOrDa i mO-
tOcykla. Jak ustaliła policja, 

motocyklista, uderzył w bok sa-
mochodu. Został ukarany man-
datem, a dodatkowo okazało się, 
że nie posiadał prawa jazdy. Mo-
tocykl został odholowany na po-
licyjny parking.

◆ 4.10 DyżurNy kmP W ty-
chach OtrZymał iNfOr-
mację, iż Na ul. BuDOWla-
Nych DOsZłO DO ZDarZeNia 
DrOgOWegO. Po rozmownie 
ze świadkami policjanci ustali-
li przebieg zdarzenia. Kierują-
cy fordem ka gwałtownie ruszył 
ze skrzyżowania ulicy Budowla-
nych z al. Bielską, stracił pano-
wanie nad pojazdem i uderzył 
w słup latarni ulicznej. Potem 
wybiegł z samochodu, ale szyb-
ko został ujęty przez świadków. 
Policjanci zatrzymali kierującego 
– 36-latek miał ponad 2,5 promila 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Mężczyzna był wielokrotnie 
karany, również za jazdę w stanie 
nietrzeźwości.

◆ km POlicji PrOWaDZi 
śleDZtWO W sPraWie Wła-
maNia i kraDZieży samocho-
du osobowego marki Audi Q3 
o wartości około 230 tys. złotych. 
Do zdarzenia doszło 26 sierpnia 
2020 roku na ul. Barona. Policja 
zabezpieczyła zdjęcia, na których 
został zarejestrowany wizerunek 
nieustalonej osoby, która może 
mieć istotne informacje na temat 
zdarzenia i w związku z tym zwra-
ca się o udzielenie wszelkich in-
formacji na temat tożsamości tej 
osoby. Rysopis: mężczyzna śred-
niego wzrostu, średniej budowy 
ciała, niebieska czapka z daszkiem 
na głowie typu „kaszkiet”, przeciw-
słoneczne okulary, maska koloru 
czarnego na twarzy, ubrany w brą-
zową koszulkę typu t-shirt, czar-
na torba na ramieniu, niebieskie 
spodnie jeansowe, sandały.
Osoby które wiedzą coś na te-
mat zdarzenia, bądź rozpozna-
ją osobę ze zdjęć, proszone są 
o kontakt z Wydziałem do Wal-
ki z Przestępczością Przeciwko 
Mieniu Komendy Miejskiej Po-
licji w Tychach (al. Bielska 46), 
tel. 47/855-12-30, telefon alar-
mowy: 112 lub mail: ppm@ty-
chy.ka.policja.gov.pl. lS ●

kondolencje

ruSza reMont zatoKi 
autobuSowej przy 
Sądzie rejonowyM 
w tychach, czyli 
na popularnyM 
hotelowcu. 
to ważna wiadoMość 
zwŁaSzcza dla oSób 
KorzyStających 
z KoMuniKacji 
MiejSKiej, ponieważ 
od najbliżSzego 
poniedziaŁKu (12.10) 
przyStaneK ten 
zoStanie tyMczaSowo 
przenieSiony.

Zatoka autobusowa znajdująca się 
na ul. Budowlanych, przy budyn-
ku Sądu Rejonowego w Tychach, 
przejdzie pilny remont. Prace po-
dyktowane są stanem nawierzchni, 
która – biorąc pod uwagę nadcho-
dzący sezon zimowy – mogłaby 
ulec gwałtownej degradacji.

Na czas prowadzenia prac za-
toka będzie wyłączona z ruchu. 

Tym samym od najbliższego po-
niedziałku uruchomiony zosta-
nie przystanek zastępczy. Zosta-
nie on zlokalizowany w rejonie 
posesji nr 23 przy ul. Budowla-
nych – na obecnych miejscach 
parkingowych.

– Przepraszamy za wszelkie 
niedogodności i utrudnienie 
związane z remontem. Kierow-
ców prosimy o ostrożną jazdę, 
a pasażerów komunikacji pub-
licznej o planowanie podróży 
z uwzględnieniem zmiany loka-
lizacji przystanku – mówi Ag-
nieszka Kijas, rzecznik Miej-
skiego Zarządu Ulic i Mostów 
w Tychach.

Przewidywany czas zakończe-
nia remontu zatoki to 16 listopa-
da. Termin ten w dużej mierze za-
leżny jest jednak od warunków 
atmosferycznych.

Wykonawcą zadania została 
firma „DROKAN-2”, a koszt re-
montu to niespełna 150 tys. zł. 
rM ●

remont zatoki
zaStępczy przyStaneK PrZy buDyNKu SąDu.
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w przySzŁyM roKu 
zniKnie przednia część 
tzw. SzKieletora – 
betonowo-żelaznej 
KonStruKcji przy 
al. jana pawŁa ii. 
wioSną ubiegŁego 
roKu geodeci doKonali 
poMiarów, podzielono 
nieruchoMość, a w lipcu 
tego roKu MiaSto 
doSzŁo do porozuMienia 
z wŁaścicieleM budowli 
i zaKupiŁo część dziaŁKi.

W sporządzonym w latach 70. 
projekcie, w tym miejscu miała 
stanąć przeszklona restauracja 
i dom handlowy. Jak informuje 
UM Tychy, inwestorem były wła-
dze państwowe, ale prace zostały 
przerwane na etapie wzniesienia 
konstrukcji i w 1994 roku obiekt 
wraz z działką został sprzedany 
prywatnemu właścicielowi, któ-
ry jednak nigdy nie dokończył tej 
inwestycji.

Przez ponad 40 lat niszczeją-
ca budowla szpeciła ten fragment 
miasta. Z czasem zaczęła zagra-
żać bezpieczeństwu mieszkańców 

i trzeba było dokonać zmian w or-
ganizacji ruchu i przejścia w re-
jonie budowli. Wiosną tego roku, 
ze względu na pogarszający się 
stan techniczny, Powiatowy In-
spektorat Nadzoru Budowlane-
go wydał decyzję o zamknięciu 
chodnika wzdłuż „szkieletora”.

Jednak postępowanie admini-
stracyjno-sądowe, zmierzające 
do przejęcia własności prywat-
nej przez gminę, trwało latami. 
Zaangażowanych w nie było wie-
le instytucji miejskich, wojewódz-
kich, w tym inspektorzy nadzoru 
budowlanego kilku szczebli, służ-
by wojewody, itd. Zmieniała się 
też struktura własnościowa nie-
ruchomości. Dopiero w oparciu 
o wyrok sądu, miasto mogło po-
czynić dalsze działania, a ważnym 
krokiem było przyjęcie w 2017 r 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Dzięki 
temu można było wszcząć postę-
powanie związane z podziałem 
nieruchomości.

– W tym roku udało się mia-
stu Tychy wykupić od właścicie-
la działkę o powierzchni 156 m 
kwadratowych za cenę 152.894 zł. 

– powiedział Igor Śmietański, za-
stępca prezydenta ds. gospodarki 
przestrzennej. – Jest to pas drogo-
wy wraz z częścią konstrukcyjną, 
która znajduje się na tym grun-
cie. Pozostałe dwie działki, są-
siadujące z zakupioną, nie są za-
jęte „szkieletorem” i planujemy 
je nabyć w pierwszym kwartale 
2021 roku. Jednocześnie w bu-
dżecie miasta zarezerwowano 370 
tys. zł na przygotowanie projektu 
rozbiórki wchodzącej na chodnik 
części konstrukcji i odtworzenie 
chodnika oraz jezdni.

Prace mają być przeprowa-
dzone w przyszłym roku, ale nie 
podano jeszcze dokładnego ter-
minu. Pozostała części budow-
li nadal jest własnością prywat-
ną i nie wiadomo, jakie będą jej 
losy.

Tak więc „szkieletor” nie znik-
nie od razu, jakby sobie tego 
z pewnością życzyli mieszkańcy, 
ale będzie znikał etapami. Naj-
ważniejsze jednak, że uporządko-
wany zostanie front al. Jana Pawła 
II, w sposób umożliwiający swo-
bodny przejazd i przejście. 
leSzeK Sobieraj ●

choć iStniaŁy obawy, 
że pandeMia Storpeduje 
ten prograM, to jednaK 
nieSpeŁna tySiąc 
tySKich uczniów 
od październiKa 
rozpoczęŁo bezpŁatne 
zajęcia nauKi 
i doSKonalenia 
pŁywania w wodnyM 
parKu tychy. w leKcjach 
brać będą udziaŁ 
wSzyStKie drugie 
KlaSy z tySKich SzKóŁ 
podStawowych.

To kolejna edycja zajęć, podczas 
których młodzi tyszanie uczą się 
pływać lub doskonalą umiejętno-
ści pływackie. – Siłą tych zajęć jest 

doświadczona kadra instruktor-
ska, która program dostosowuje 
do umiejętności dzieci. Zajęcia 
będą odbywać się w dwóch na-
szych nieckach w strefie sporto-
wej – mówi Zbigniew Gieleciak, 
prezes Regionalnego Centrum 
Gospodarki Wodno-Ściekowej 
SA, zarządzającego Wodnym Par-
kiem Tychy.

Zajęcia będą się odbywać raz 
w tygodniu, w ramach lekcji wy-
chowania fizycznego. Wezmą 
w nich udział wszystkie drugie 
klasy publicznych szkół podsta-
wowych z Tychów – 55 grup, 
łącznie prawie tysiąc dzieci.

– Pierwszy tydzień to zapo-
znanie z basenem oraz krótkie 
szkolenie dotyczące zasad bez-

pieczeństwa w Wodnym Parku 
Tychy. Dzieci i nauczyciele in-
formowani są także o procedu-
rach bezpieczeństwa związanych 
z epidemią – obowiązkowym no-
szeniu maseczek w strefie wejścia, 
utrzymywaniem odpowiedniego 
dystansu, a także o tym, że nasi 
pracownicy na bieżąco dezynfe-
kują transpondery, szafki, klamki, 
poręcze i ławki – podkreśla Zbi-
gniew Gieleciak.

Zajęcia bezpłatnej nauki pływa-
nia dla drugoklasistów z Tychów 
zostały dofinansowane z budżetu 
Miasta Tychy. Lekcje pływania dla 
tyskich uczniów, których pomysło-
dawcą był prezydent Tychów An-
drzej Dziuba, po raz pierwszy od-
były się w marcu 2019 roku. rn ●

Ma go już M.in. 
lublin czy wrocŁaw, 
a od 1 październiKa tzw. 
oficera pieSzego Mają 
taKże tychy.

Prezydent miasta na stanowisko 
„Pełnomocnika ds. koordynowania 
i rozwoju przestrzeni publicznej 
dla ruchu pieszego w Mieście Ty-
chy” powołał Michała Lorbieckie-
go – na co dzień pracownika Wy-
działu Planowania Przestrzennego 
i Urbanistyki w urzędzie miasta. 
Oficer Pieszy ma dbać o interesy 
mieszkańców, którzy przemierzają 
miasto na własnych nogach.

Do zadań pełnomocnika, któ-
ry będzie pełnił funkcję społecz-
nie, nie pobierając za to żadnego 
wynagrodzenia, będzie należa-
ło m.in. opiniowanie rozwiązań 
projektowych, ocena dokumen-
tacji projektowej mającej wpływ 
na funkcjonowanie i rozwój ru-
chu pieszego oraz przestrzeni 
publicznych, uczestnictwo w ra-
dach technicznych zadań inwe-
stycyjnych prowadzonych przez 
miejskie jednostki organizacyj-
ne dla zadań związanych z infra-
strukturą ruchu pieszego, opi-
niowanie projektów zgłoszonych 
w ramach Budżetu Obywatelskie-
go oraz zbieranie i promowanie 

dobrych praktyk i rozwiązań po-
zytywnie wpływających na rozwój 
ruchu pieszego.

oficer bez samochodu
– Uważam, że powinniśmy kształ-
tować przestrzeń miejską przede 
wszystkim z myślą o ludziach, 
a nie tylko o samochodach. Jako 
urbanista i ekonomista świado-
mie funkcjonujący bez samocho-
du, zwracam uwagę na problemy 
w przestrzeni miasta, których nie 
dostrzegamy zza kierownicy sa-
mochodu. Chciałbym promo-
wać rozwiązania przyjazne dla 
mieszkańców, którzy poruszają 

się po mieście na piechotę – mówi 
Michał Lorbiecki.

Z pełnomocnikiem ds. pie-
szych można się kontaktować 
mailowo: michal.lorbiecki@um-
tychy.pl.

Wszystko dla pieszych
Michał Lorbiecki będzie współ-
pracował z miejskimi jednostka-
mi organizacyjnymi, urbanistami, 
architektami oraz ze środowiska-
mi i liderami społecznymi w za-
kresie kształtowania miejskich 
polityk mających wpływ na funk-
cjonowanie i rozwój ruchu piesze-
go oraz przestrzeni publicznych. 
Będzie on także uczestniczył 
w spotkaniach i naradach, oce-
niających przyjęte i wypracowu-
jących nowe zasady i rozwiąza-
nia, a także reprezentował Tychy 
na spotkaniach, konferencjach 
i debatach o tematyce pieszej, 
przygotowywanie, prowadzenie 
lub udział w projektach miejskich 
i konsultacjach społecznych pro-
jektów związanych ze zrównowa-
żoną i aktywną mobilnością. 

W Tychach od kilku lat dzia-
ła „Pełnomocnik ds. koordyno-
wania i rozwoju ruchu rowero-
wego w Mieście Tychy”. Funkcję 
tzw. Oficera Rowerowego pełni 
Michał Kasperczyk. or ●

kolejny tyski oficer
powoŁano oSobę, KTóra Ma Dbać o INTErESy PIESZycH.

Michał Lorbiecki.
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Drugie klasy płyWają
wodny parK tychy ZNóW ucZy DZIEcI.

Wielkie porząDki 
przy al. jana paWła ii
czy wreSzcie Koniec niebezpiecznego MiejSca W cENTruM TycHóW?
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Wystający fragment „szkieletora” zostanie niebawem usunięty i przestanie zagrażać pieszym.
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reklama

w Sali SeSyjnej urzędu 
MiaSta wręczono 
w MinionyM tygodniu 
Medale za 50 lat pożycia 
MaŁżeńSKiego. tyM 
razeM 64 par odebraŁo 
odznaczenia z rąK igora 
śMietańSKiego zaStępcy 
prezydenta tychów. 
na Sali pojawiŁy Się 
też pary, Które w tyM 
roKu obchodziŁy 60 lat 
po ślubie, uhonorowane 
liStaMi gratulacyjnyMi.

Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie ustanowiono jako 
nagrodę dla osób, które przeżyły 
50 lat w jednym związku małżeń-
skim. W imieniu prezydenta RP 
wręczają je marszałkowie, starości 
czy prezydenci miast polskich.

– Niestety z powodu pande-
mii nie mogliśmy spotkać się przy 
restauracyjny stole, jak to miało 
miejsce wcześniej. Niemniej jed-
nak mam zaszczyt wręczyć pań-
stwu te wyjątkowe odznaczenia. 
Jesteście przykładem dla naszego 
społeczeństwa i przyszłych poko-
leń. Szczęśliwy związek to jedna 
z najpiękniejszych rzeczy, ja-
kie nam się w życiu przytrafiają 
i patrząc na państwa uśmiechnię-
te twarze, chcę się od was uczyć 
waszych życiowych mądrości 
– przywitał długoletnich mał-
żonków zastępca prezydenta Ty-
chów, Igor Śmietański.

W tym roku była to pierwsza 
tego typu ceremonia. Ze względu 
na panująca epidemię odznaczo-
nych podzielono na 5 grup, które 

w wyznaczonym czasie pojawi-
ły się na sali sesyjnej po medale. 
– Jaki jest przepis na długolet-
ni związek? Nie do końca rozu-
miem pytania. Oboje obiecywa-
liśmy przed Bogiem, że się nie 
opuścimy, aż do śmierci, a taka 
przysięga zobowiązuje. Oczywi-
ście, że przez te 50 lat wiele się 
zmieniło. Ja się zmieniłem, moja 
żona, ale nigdy nie przestaliśmy 
się starać być razem szczęśliwi 
– podzielił się z nami pan Sta-
nisław.

Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie otrzymali: Zdzisła-
wa i Kazimierz Antonik, Danu-
ta i Stanisław Banaszek, Barba-
ra i Stanisław Bebłot, Krystyna 
i Stanisław Bierówka, Danuta i Je-
rzy Bogacz, Teresa i Józef Czarny, 
Jadwiga i Ryszard Dudek, Urszu-
la i Brunon Dudek, Małgorzata 
i Mieczysław Fusek, Danuta i Jó-
zef Gil, Dorota i Ludwik Golda, 
Stanisława i Jan Góralczyk, Ja-
dwiga i Edward Jakubik, Krysty-
na i Tadeusz Jarosz, Ewa i Kazi-
mierz Jaworski, Wanda i August 
Kacprzak, Danuta i Wiesław 
Kawa, Halina i Kazimierz Kisie-

lowski, Alicja i Stanisław Kobiela, 
Czesława i Andrzej Kowalczyk, 
Elżbieta i Dietmar Kowolik, Ha-
lina i Edward Kozak, Maria 
i Jan Kozieł, Genowefa i Fran-
ciszek Kozłowski, Mieczysła-
wa i Edward Kozłowski, Wanda 
i Józef Krześniak, Halina i Aloj-
zy Kucz, Krystyna i Franciszek 
Kurbiel, Teresa i Antoni Łącki, 
Anna i Andrzej Łuczyński, Kry-
styna i Antoni Matecki, Danu-
ta i Tadeusz Matlak, Zofia i Ste-
fan Nowak, Jadwiga i Jan Pawlak, 
Urszula Paździorek-Pawlik i Jo-
achim Pawlik, Halina i Józef Pi-
nocy, Danuta i Henryk Pobłocki, 
Marianna i Stanisław Sapa, Janina 
i Marian Sitarski, Anna i Stefan 
Skiba, Janina i Eugeniusz Sojka, 
Helena i Stefan Strzelec, Krystyna 
i Marian Tomiło, Krystyna i Ste-
fan Wieruszewski, Zofia i Wie-
sław Wróblewski, Krystyna i Ma-
rian Zastawny, Marianna i Teofil 
Żychowicz. Listy gratulacyjne 
za 60 lat związku małżeńskiego 
odebrali: Teresa i Marian Foltyn, 
Józefa i Stanisław Michalik, Ur-
szula i Stanisław Kasprzak.
KaMil peSzat ●

zaStępca prezydenta 
dS. SpoŁecznych 
Maciej graMatyKa 
odebraŁ 29 września 
br. w warSzawie tytuŁ 
„nowego lidera 
w zaKreSie profilaKtyKi 
grypy”, KtóryM 
wyróżniono MiaSto 
tychy.

Nagrody wręczono podczas XII 
Debaty Ekspertów Flu Forum 
2020, która odbyła się w ramach 
Ogólnopolskiego Programu Zwal-
czania Grypy, którego celem jest 
budowanie świadomości Pola-
ków w zakresie zagrożeń wyni-
kających z grypy i jej powikłań. 
OPZG co roku wyróżnia samo-
rządy, które „z największym za-
angażowaniem i uwzględniając 
najnowsze osiągnięcia medycy-
ny realizują projekty zdrowotne 
w zakresie profilaktyki grypy”. 
Oprócz Tychów tytuł Nowego 
Lidera otrzymały m.in. Legnica, 
Pruszcz Gdański, Bolesławiec czy 
Ostrów Wielkopolski.

Miasto Tychy realizuje od 2016 
roku Program profilaktycznych 
szczepień przeciwko grypie dla 
osób powyżej 65. roku życia. Pro-
gram finansowany jest całkowicie 
z budżetu miasta.

– Zainteresowanie szczepienia-
mi na grypę wśród seniorów sta-

le rośnie. Wychodząc naprzeciw 
ich oczekiwaniom, co roku prze-
znaczamy na ten cel coraz większe 
środki. W 2016 roku było to 15,5 
tysiąca złotych, rok później – 38 
tys., a w ubiegłym roku niemal 62 
tysiące. Na szczepienia seniorów 
w tym roku wydamy dwa razy wię-
cej, bo 112,5 tysiąca złotych – mówi 
Maciej Gramatyka, zastępca prezy-
denta ds. społecznych.

W tym roku gmina planuje wy-
konać 2500 szczepień. W roku 2019 
zaszczepiono 1454 osób, w 2018 – 
1375 osób, w roku 2017 – 1188 
osób, a w 2016 roku 485 osób.

Kryteria i sposób kwalifika-
cji uczestników do programu 
to: wiek powyżej 65. roku życia, 

choroba przewlekła i/lub niski 
dochód. Trzeba być mieszkań-
cem miasta Tychy oraz wyra-
zić zgodę na udział w progra-
mie i szczepienie oraz badanie 
lekarskie kwalifikujące benefi-
cjenta do szczepienia. Ponadto 
o kwalifikacji decyduje kolejność 
zgłoszeń do podmiotu działal-
ności leczniczej realizującego 
program. Realizatorem progra-
mu jest: Centrum Medyczne im. 
J. Mierzwy (d. Hipokrates) Sp. 
z o.o. w Tychach ul. Gen. Ch. De 
Gaulle’a 49 oraz filia Przychodni 
CM Hipokrates przy ul. Wspól-
nej 3. Wizytę należy umówić te-
lefonicznie pod numerem telefo-
nu 32 411 66 40, a w następnie 
w wyznaczonym terminie udać 
się do przychodni.

Wykonawca programu do-
konuje na bieżąco monitoringu 
przekazuje do Wydziału Zdrowia 
w Urzędzie Miasta informacje do-
tyczące jego realizacji oraz składa 
sprawozdanie końcowe po wyko-
naniu programu Po kilku latach 
od wdrożenia programu plano-
wane jest wykonanie komplekso-
wej analizy, w tym współczynnika 
zapadalności na grypę i jej powi-
kłań oraz ocenę stanu epidemio-
logicznego dot. grypy. rn ●

15 października obchodzony bę-
dzie Międzynarodowy Dzień Me-
diacji. W związku z tym w całym 
kraju, podczas Tygodnia Mediacji 
(12-16 października) w Polsce od-
bywać się będą spotkania, konfe-
rencje i seminaria poświęcone temu 
zagadnieniu. Jednym z celów tych 
działań jest możliwość spotkania 
z mediatorem i uzyskania informa-
cji, co zrobić, żeby skorzystać z me-
diacji, jak przebiega postępowanie 
i jakie przynosi korzyści.

W ramach tej inicjatywy, w bu-
dynkach Sądu Rejonowego w Ty-
chach mediatorzy udzielać będą 
bezpłatnych konsultacji oraz po-
rad. Zainteresowani mogą osobi-
ście lub telefonicznie zgłosić się 

według następującego harmono-
gramu konsultacji:
– 12.10 (poniedziałek): w godz. 
9-12 w Sądzie Rejonowym przy 
ul. Budowlanych 33, pokój 317; 
w godz. 12-18 w budynku Balbina 
Centrum przy ul. Barona 30, 
pokój 204.
– 13.10 (wtorek): w godz. 9-11 
w Sądzie Rejonowym przy ul. 
Budowlanych 33, pokój 317; 
w godz. 9-14 w Sądzie Rejonowym 
przy pl. Baczyńskiego 1, pokój 7; 
w godz. 9-18 w budynku Balbina 
Centrum przy ul. Barona 30, 
pokój 204.
– 14.10 (środa): w godz. 9-14 
w Sądzie Rejonowym przy ul. 
Budowlanych 33, pokój 317; 

w godz. 9-18 w budynku Balbina 
Centrum przy ul. Barona 30, 
pokój 204.
– 15.10 (czwartek): w godz. 
9-12 w Sądzie Rejonowym przy 
ul. Budowlanych 33, pokój 317; 
w godz. 9-14 w Sądzie Rejonowym 
przy pl. Baczyńskiego 1; w godz. 
12-18 w budynku Balbina 
Centrum przy ul. Barona 30, 
pokój 204.
– 16.10 (piątek): w godz. 9-18 
w budynku Balbina Centrum 
przy ul. Barona 30, pokój 204.

Konsultacji i porad udzielać 
będą mediatorzy sądowi: Mag-
dalena Dzieciuchowicz, Dorota 
Wyleżoł, Aneta Marczak-Cywiń-
ska i Joanna Chat. ww ●

meDale 
W panDemii
w tyM roKu 64 tySKie pary ŚWIęTują PółWIEcZE WSPóLNEGo życIa.

W minioną sobotę, 3 października 
Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczo-
ści zorganizował dla swoich człon-
ków i ich rodzin kolejny, dziewiąty 
już Piknik Rzemieślniczy.

Był on wyjątkowy nie tylko 
z uwagi na panującą pandemię, 
ale także ze względu na to, że od-
bywał się w roku 65-lecia tyskiej 
organizacji, zrzeszającej rzemieśl-
ników i drobnych przedsiębior-
ców. Rok 2020 jest także rokiem 
osobistego jubileuszu Danuty Pie-
tras, która funkcję Starszego Ce-
chu sprawuje od dwudziestu lat.

W sobotniej uroczystości i za-
bawie wzięli udział m.in.: wice-

minister sprawiedliwości Michał 
Wójcik, posłanka Ewa Kołodziej, 
zastępcy prezydenta Tychów: 
Hanna Skoczylas, Maciej Gra-
matyka i Igor Śmietański, prze-
wodnicząca RM Barbara Ko-
nieczna, a także prezes zarządu 
Izby Rzemieślniczej oraz Ma-
łej i Średniej Przedsiębiorczości 
w Katowicach, a zarazem wice-
prezes Związku Rzemiosła Pol-
skiego Jan Klimek.

Szerzej o tyskiej Izbie i jej ju-
bileuszu napiszemy w jednym 
z najbliższych numerów „Two-
ich Tychów”.
ww ●

z udziałem wiceministra.

65 lat CeChu

Ka
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w tyskim Sądzie rejonowym.

tydzień z mediaCJą

nagroDa za szczepienia
tychy w gronie SaMorządowych liderów ProfILaKTyKI GryPy.

Wyróżnieni samorządowcy podczas uroczystości w Warszawie. 
Trzeci od lewej zastępca prezydenta Tychów, Maciej Gramatyka.
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WażNa iNfOrmacja!

Ze względu na ogromne zainteresowanie w tym roku szczepieniem 
przeciwko grypie, centrum Medyczne im. j. Mierzwy (d. Hipokrates) 
informuje, że zostały już zapełnione listy z pierwszej tury dostawy 
szczepionek (zapisano ok. 900 osób). obecnie przychodnia oczekuje 
na kolejną dostawę szczepionek – w sumie w ramach umowy 
z urzędem miasta zaszczepionych ma zostać 2500 osób. o kolejnych 
terminach zapisów przychodnia będzie informować na bieżąco.
osoby już zapisane na szczepienie (termin i dokładna godziny 
wizyty ustalany jest indywidualnie) powinny zabrać ze sobą ma-
seczkę, rękawiczki, dowód osobisty, długopis oraz okulary, jeżeli 
ktoś tego potrzebuje do wypisania dokumentacji.
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liKwidacja giMnazjów, 
StrajK nauczycieli, 
wreSzcie coVid-19 
i nauczanie zdalne – 
w oStatnich latach 
oświata przeżywa 
jedno trzęSienie zieMi 
za drugiM. o tyM, 
jaKa jeSt Sytuacja 
i Morale w środowiSKu 
nauczycielSKiM 
po powrocie 
do nauczania 
Stacjonarnego 
w realiach epideMii, 
rozMawiaMy z gabrielą 
StańczyK, prezeS 
oddziaŁu związKu 
nauczycielStwa 
polSKiego w tychach.

tt: z jakimi wyzwaniami muszą 
mierzyć się nauczyciele i dyrektorzy 
po rozpoczęciu tego – kolejnego 
już – nietypowego roku szkolnego? 
Jakie docierają do państwa sygnały?
gaBriela stańcZyk: – Te 
wyzwania to temat rzeka. 
W Tychach na szczęście na razie 
sytuacja nie jest zła, ale nie jest 
też oczywiście łatwa. Za nami 
trudny rok szkolny 2019/2020. 
Nikt nie mógł przewidzieć, 
że wybuchnie pandemia, 
że będziemy izolowani i zajdzie 
konieczność pracy zdalnej. 
Nikt z nas nie był przeszkolony 
w tej dziedzinie, a trzeba było 
sobie z tym szybko poradzić. 
I w Tychach to się udało, można 
powiedzieć, całkiem dobrze. 
My jako Oddział ZNP obejmuje-

my działalnością sześć jednostek 
samorządowych, z których każda 
gmina jest inna i jej możliwości 
budżetowe są inne, co ma oczy-
wiście przełożenie na finansowa-
nie oświaty. Od lat jako związek 
głośno mówimy, że subwencja 
oświatowa jest niedoszacowana. 
Dopłata ze strony samorządów 
ciągle rośnie i to się coraz 
bardziej odczuwa, także w tych 
trudnych sytuacjach wymaga-
jących nadzwyczajnych działań. 
Niestety, nasze inicjatywy nikną 
zazwyczaj w szufladach sejmo-
wych. Przy tworzeniu przepisów 
nie słucha się praktyków.

ta sytuacja nadzwyczajna, jaką 
jest pandemia, zastała polską 
oświatę w okresie bynajmniej nie 
spokojnym.
– Szkoły były tuż po reformie 
całego systemu, przeładowane. 
W szkołach podstawowych było 
sześć klas, a teraz jest osiem. 

W szkołach ponadpodstawo-
wych skumulował się podwójny 
rocznik. Trzeba było te szkoły 
doposażyć. A więc ciągle nowe 
wydatki, nowe zadania. Od kilku 
lat żyjemy w bardzo szybkim 
tempie i musimy sobie z tymi 
wszystkimi zmianami szybko 
radzić. Muszę powiedzieć, 
że gdyby nie zaangażowanie 
nauczycieli i dyrektorów oraz 
rzetelne i odpowiedzialne 
podejście ze strony samorządów, 
to żadna reforma by się nie 
udała.
Wszyscy byliśmy bardzo tym 
zmęczeni, również emocjonalnie. 
Mieliśmy za sobą strajk, który nie 
osiągnął naszych zamierzeń, ale 
drugiej strony bardzo zintegrował 
środowisko oświatowe. Coraz 
więcej osób zauważa to niedo-
finansowanie i widzi, że cała 
odpowiedzialność zrzucana jest 
na samorządy i dyrektorów Nie 
inaczej jest w czasie pandemii.

dużo słyszy się o kryzysie kadrowym 
w oświacie. czy rzeczywiście 
nauczycieli zaczyna brakować?
– Środowisko nauczycielskie 
się starzeje, to jest fakt. Młodzi 
absolwenci szkół wyższych, przy 
tak niskich zarobkach w oświacie, 
szukają innej pracy. Braki 
kadrowe będą narastać, ponieważ 
w naszych szkołach i placów-
kach oświatowych większość 
nauczycieli jest w wieku 50-60 lat. 
Oni zbliżają się już do emerytury 
i nabywając to uprawnienie 
będą z niego korzystać. Bo są 
zmęczeni, wypaleni zawodowo 
i wyczerpani emocjonalnie tym 
wszystkim co się ostatnio dzieje.

czy obawa o własne zdrowie też 
odgrywa tu rolę? przecież osoby 
w wieku 50‑60 lat są narażone 
na cięższy przebieg coVid‑19.
– Może to być jeden z czynni-
ków, który zaważy na decyzji 
o szybszym skorzystaniu 
z przysługujących uprawnień. 
Wszystko zależy od indywidu-
alnego stanu zdrowia, jeżeli ktoś 
czuje się na siłach, to pracuje 
dalej, ale jeżeli jest schorowany… 
Cóż, w tym przedziale wiekowym 
i po tylu latach pracy ludzi 
idealnie zdrowych jest niewielu.
Ale izolacja związana z pandemią 
też bardzo mocno dała się 
wszystkim we znaki. Wszyscy 
bardzo chcieliśmy wrócić 
do szkoły. Edukacja polega 
na relacji bezpośredniej i nic jej 
nie zastąpi. Tego bezpośredniego 
kontaktu brakowało zarówno 

uczniom, jak i nauczycielom. 
Rodziców też mocno obciążała 
nauka domowa. Gdy dowiedzie-
liśmy się, że wracamy do nauki 
w systemie stacjonarnym, 
wszyscy odetchnęliśmy.
Z drugiej strony mamy reżim 
sanitarny. Trudno jest dzieciom, 
szczególnie tym młodszym, wpoić 
te nowe zasady. One podświado-
mie lgną do siebie, spragnione tego 
kontaktu z rówieśnikami. Tak więc 
z jednej strony bardzo się cieszy-
my, ale z drugiej jest to oczywiście 
znowu praca w pewnym napięciu 
i stres związany z zagrożeniem 
epidemicznym.

czy zauważa pani w tym roku 
szkolnym zmasowane odejścia 
z zawodu nauczyciela, czy 
to na emeryturę czy w inny sposób?
– Kadra pedagogiczna uszczupla 
się już od kilku lat. Porównując 
liczbę nauczycieli, którzy 
przeszli na emeryturę w tym 
roku i w poprzednim, nie widać 
tendencji wzrostowej. To nie jest 
bardzo duża liczba. Natomiast 
oprócz uprawnień emerytal-
nych, nauczyciele mają też 
uprawnienie wynikające z Karty 
Nauczyciela, czyli urlop dla 
poratowania zdrowia. I w tym 
roku na pewno więcej osób niż 
dotychczas z niego skorzystało. 
Ma na to wpływ na pewno 
troska o zdrowie i zagrożenie 
epidemiczne.
Kryzys kadrowy na pewno 
zagląda nam już w oczy, chociaż 
nasi nauczyciele są bardzo dobrze 

wykształceni i rzadko się zdarza, 
by nauczali tylko jednego przed-
miotu. W większości mają dwie, 
trzy, nawet cztery kwalifikacje. 
Większość nauczycieli jest za-
trudniona na 1,5 etatu, to trochę 
ratuje sytuację. Ale wszyscy 
się niepokoimy co będzie, gdy 
zacznie się sezon grypowy, 
którego początek już widzimy. 
Nauczyciele to też tylko ludzie, 
oni też chorują. O ile dotychczas, 
gdy ktoś nie był bardzo ciężko 
chory to często decydował się 
przyjść do pracy, to w tej 
chwili, ze względu na zagrożenie 
koronawirusem, każde prze-
ziębienie trzeba przechorować 
w domu. Gdy nauczyciele zaczną 
chorować, może się okazać, 
że mamy problem kadrowy.
Dlatego jako związek apelu-
jemy do rządu o dostępność 
bezpłatnych szczepień na grypę 
dla pracowników oświaty, 
o dostępność testów przesie-
wowych gdyby jeszcze bardziej 
nasiliły się zachorowania. 
Staramy się robić co w naszej 
mocy, by to kształcenie 
stacjonarne utrzymać, ale w tej 
sprawie odpowiedzialność leży 
po każdej ze stron – dyrektorów, 
nauczycieli, rodziców i uczniów. 
We wrześniu skupiliśmy się 
na tym, by te wszystkie nowe 
procedury wdrożyć. Na ile 
zadziałają one skutecznie – życie 
pokaże. Mimo wszystko staramy 
się być dobrej myśli.
rozMawiaŁa:
Sylwia witMan ●

jest raDoŚć, ale są i obaWy
po reforMie i StrajKu przySzŁa epideMia. NoWy roK SZKoLNy To KoLEjNE WyZWaNIa DLa PracoWNIKóW oŚWIaTy. 

Gabriela Stańczyk.
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4 września br. weSzŁa 
w życie nowelizacja 
rozporządzenia 
w Sprawie wyKroczeń, 
za Które StrażniK 
MiejSKi Może uKarać 
oSobę, Która nie pŁaci 
za śMieci albo nie 
Segreguje odpadów. 
za nieprzeStrzeganie 
przepiSów grozi Mandat 
w wySoKości do 500 
zŁotych.

Zgodnie z nowymi regulacjami 
strażnicy miejscy będą posiadali 
szerokie uprawnienia do nakłada-
nia grzywien w drodze mandatu 
karnego na właścicieli nierucho-
mości, którzy nie przestrzegają 
zapisów ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.

Ukarać mandatem do 500 zł 
będzie można m.in. za:
– niezłożenie deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
– podanie w deklaracji niepraw-
dziwej liczby osób zamieszkują-
cych nieruchomość,
– niesegregowanie odpadów,
– brak zadeklarowanego kom-
postownika, lub nie komposto-
wanie w nim odpadów (w Ty-
chach możliwość zadeklarowania 
kompostownika będzie możliwa 
od 2021r.),
– nierealizowanie innych obo-
wiązków określonych w regula-

minie utrzymania czystości i po-
rządku w gminie.

Pracownicy Referatu Gospodar-
ki Odpadami Komunalnymi Urzę-
du Miasta Tychy i Straż Miejska 
będą, tak jak dotychczas, kontro-
lować stosowanie się mieszkańców 
miasta do obowiązujących prze-
pisów. Do tej pory jednak Straż 
Miejska, jeżeli ustaliła, że dana 
osoba nie złożyła deklaracji i nie 
płaci za śmieci, mogła co najwyżej 
dać pouczenie. Teraz jednak łama-
nie prawa może być dla mieszkań-
ców bardziej dotkliwe. 

– Staramy się rozmawiać 
z mieszkańcami, tłumaczyć im 
jak powinni postępować. Mu-

szę przyznać, że w naszym mie-
ście większość osób po zwróceniu 
uwagi, zmienia swoje zachowanie, 
rozumie swój błąd. Nie zawsze 
jednak tak jest i do tej pory na-
wet, jeśli ktoś wielokrotnie łamał 
przepisy, nie mogliśmy na nie-
go nałożyć mandatu. Teraz, jeśli 
taka sytuacja będzie się pojawia-
ła nagminnie – skorzystamy z no-
wych uprawnień – mówi Sławo-
mir Gurdek ze Straży Miejskiej 
w Tychach.

Urzędnicy i strażnicy miejscy 
liczą, że to jeszcze bardziej zmobi-
lizuje mieszkańców do przestrze-
gania obowiązujących zasad i se-
gregacji odpadów. ow ●

Młodzieżowa Rada Miasta pod-
sumowała swoją działalność, tym 
samym kończąc roczną kadencję. 
Rada działa od 23 czerwca 2016, 
po wieloletniej przerwie spowo-
dowanej brakiem zainteresowa-
nia. W tym roku młodzi radni 
powzięli 24 uchwały.

– Korespondowałem z tyski-
mi szkołami, zapraszając uczniów 
do utworzenia MRM. Po kil-
ku spotkaniach z nauczycielami 
okazało się, że uczniowie wyka-
zują zainteresowanie i utworzy-
liśmy tę Radę. Osobiście bardzo 
mnie to cieszy, bowiem ci młodzi 
ludzie przejmują inicjatywę pro-
mowania postaw samorządowych 
wśród swoich rówieśników. MRM 
pełni głównie funkcje doradcze 
Rady Miasta oraz prezydenta 
miasta. Wiadomo, że członkowie 
Rady Miasta patrzą z innej per-
spektywy na problemy młodych 
ludzi, dlatego tak ważne jest funk-
cjonowanie MRM, dzięki której 

jesteśmy w stanie lepiej je zrozu-
mieć – mówi Maciej Gramatyka, 
zastępca prezydenta Tychów ds. 
społecznych.

Na ostatniej w tej kadencji se-
sji przewodniczący komisji prob-
lemowych oraz zespołów dorad-
czych sprawozdawali działalność 
swoich grup. Mówili między in-
nymi o tym, że wprowadzili cykl 
wywiadów prowadzonych online 
czy o akcji, która miała uświada-
miać młodzież o suszy panującej 
na świecie. Następnie przewodni-
czący Tomasz Budziosz przedsta-
wił najważniejsze działania Rady 
w tym roku. Młodzi radni anga-
żowali się w akcję „19 dni” prze-
ciwko przemocy i krzywdzeniu 
dzieci i młodzieży. Wzięli udział 
w Ogólnopolskim Kongresie 
Młodzieżowych Rad o Ekologii, 
nawiązali kontakt z Przedszko-
lem nr 9 im. Pluszowego Mi-
sia w Tychach, które odwiedzili 
z okazji Dnia Pluszowego Misia 

oraz wcieli się w rolę św. Mikołaja 
i jego pomocników, organizowali 
zbiórki żywności, wspomagali II 
Tyski Zlot Samorządów Uczniow-
skich Szkół Podstawowych oraz 
przeprowadzili II Tyski Konkurs 
Pisania na Komputerze.

W trakcie sesji radni wybra-
li Magdalenę Kilian do objęcia 
mandatu w Młodzieżowym Sej-
miku Województwa Śląskiego. 
Na zakończenie Przewodnicząca 
Rady Miasta Tychy Barbara Ko-
nieczna rozdała zaświadczenia 
wraz z podziękowaniami dla rad-
nych, którzy ukończyli kadencję. 
Następnie Alina Prochasek opo-
wiedziała o pierwszym wyjeź-
dzie szkoleniowym organizowa-
nym z środków Erasmus. Projekt 
pt. „Youth Councils: Advisors and 
activists together” będzie współ-
organizowany przez Młodzieżo-
we Rady Miasta z Rybnika, Mi-
kołowa oraz Tychów. 
KaMil peSzat ●

zakończyła się 4. kadencja Młodzieżowej rady Miasta.

młodzi radni podsumowali straż miejska ukarze  
za Śmieci
nowe uprawnienia GMINNycH fuNKcjoNarIuSZy. 

Pamiątkowe zdjęcie kończącej kadencję Młodzieżowej Rady Miasta Tychy. Trzecia z prawej 
w dolnym rzędzie przewodnicząca „dorosłej” Rady Miasta, Barbara Konieczna.
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Tury Kultury 
Henryk Czich/Universe21 PAŹDZIERNIKA  

Grażyna Wolszczak28 PAŹDZIERNIKA

Next Wave
 
SYNY21 LISTOPADA

 
kIRk17 PAŹDZIERNIKA

JESIEŃ
W MEDIATECE

Aukso4kids 
No to gramy! Lata 80.24 PAŹDZIERNIKA  
No to gramy! Lata 90.28 LISTOPADA

umtychy.pl/wydarzenia
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na ŁaMach „twoich 
tychów” wieloKrotnie 
przedStawialiśMy 
MieSzKańców naSzego 
MiaSta, Którzy SwoiM 
hobby, paSją czy 
talenteM wyróżniają 
Się z tŁuMu. niewątpliwie 
jedną z taKich 
MieSzKaneK tychów 
jeSt Klaudia żaK, 
abSolwentKa iii liceuM 
ogólnoKSztaŁcącego, 
a od 31 lipca br. 
pioSenKarKa 
z preMierowyM KlipeM 
na youtube. caŁKieM 
udanyM, trzeba 
przyznać.

Klaudia Żak swoją przygodę 
ze śpiewem zaczęła w dość nie-
typowy sposób. – Od zawsze 
byłam wielką miłośniczką pły-
wania, które trenowałam – opo-
wiada. – Niestety, ze względu 
na problemy zdrowotne mu-
siałam treningi zawiesić 5 lata 
temu. A że niespokojny ze mnie 
duch, to potrzebowałam dać 
gdzieś upust magazynującej się 
energii. Padło wtedy na zajęcia 
muzyczne z panem Rafałem Bia-
łasem w Młodzieżowym Domu 
Kultury nr 1. Spodobały mi się 
bardzo i okazało się, że potrafię 
czysto śpiewać. To śpiewałam 

na licznych uroczystościach 
i apelach piosenki folkowe i pa-
triotyczne. Wtedy jeszcze poważ-
nie nie myślałam o śpiewie, ale 
kupiłam ukulele i zaczęłam pisać 
teksty i nagrywać swoje piosen-
ki. Dopiero pół roku temu po-
stanowiłam pobierać nauki śpie-
wu w Zespole Szkół Muzycznych 
im. F. Rybickiego, zaliczyłam ca-
łoroczny materiał w pół roku – 
dodaje.

Klaudia również jest animato-
rem czasu wolnego i dzięki temu 
w Bułgarii poznała Mateusza By-
licę, twórcę teledysków oraz Ja-
kuba Wojcieszka zajmującego się 
rapem. – W moment znaleźliśmy 
wspólny język i chłopcy zapro-
sili mnie na nagranie do studia 
do Krakowa. Nagle tak jakby się 
spełniły moje marzenia. Dotych-
czas śpiewałam sobie w domu, 
nagrywałam siebie często na te-
lefon. Potrafiłam całymi wieczo-
rami wyszukiwać odpowiednie-
go podkładu muzycznego, kiedy 
taki znalazłam to słowa układa-
my mi się same i w godzinę mo-
głam stworzyć piosenkę. A teraz 
trafiłam do studia z prawdziwego 
zdarzenia z profesjonalną ekipą. 
Piosenkę „Dom Perignon” nagra-
liśmy w cztery godziny a teledysk 
pojechałam nakręcić do Warsza-
wy. Jestem bardzo zadowolona 
z efektów.

Piosenka, o której mowa, 
jest dostępna na kanale YouTu-
be wokalistki. Można go zna-
leźć wpisując jej imię i nazwi-
sko w tym popularnym serwisie. 
W ciągu pierwszych kilku tygo-
dni wysłuchało ją ponad 6,5 tys. 
osób, co można uznać za wynik 
co najmniej dobry. Nic dziwne-
go, w końcu to przyzwoicie zre-
alizowana produkcja z pogra-
nicza hip-hopu z house'owym 
zacięciem, która wraz z tele-
dyskiem tworzy spójny obraz 
wokalistki o mocnym głosie 
z soulowymi ambicjami. Dwa 
tygodnie później Klaudia wrzu-
ciła do Sieci swój drugi singiel 
„123”, który... uderza w zupeł-
nie inne tony. Melancholijny ton 
zastąpiła funkowymi gitarami, 
tanecznym bitem i wakacyjną 
atmosferą. Kilka tygodni temu 
w sieci pojawiła się trzecia pio-
senka „(Non) sens”.

– Mam około 10 gotowych 
piosenek i setki pomysłów 
na nowe. Nie chce się zamykać 
w konkretnym gatunku czy stylu, 
bo lubię śpiewać wszystko. Do-
brze się czuje w bardziej lirycz-
nych kompozycjach, gdzie trzeba 
pokazać emocje, ale też lubię za-
demonstrować mocny głos. Ko-
lejny teledysk będziemy kręcić 
w Tychach, bo uwielbiam to mia-
sto i jestem z nim związana. Plan 

jest taki, żeby co 2-3 tygodnie 
wrzucać do Sieci nowy numer. 
Póki co to się udaje. Mam też 
zamiar stworzyć zespół ze zna-
jomymi muzykami, aktualnie 
szukamy miejsca gdzie będzie-

my mogli razem ćwiczyć – tłu-
maczy wokalistka.

Trzymamy za Klaudię Żak 
kciuki i wierzymy, że jeszcze nie-
raz pojawi się na naszych łamach. 
KaMil peSzat ●

reklama

gatunkoWo 
nieograniczona
ponad 5 tyS. oSób ZobacZyło już PIErWSZy TELEDySK KLauDII żaK. 

Kolejny teledysk Klaudii Żak będzie kręcony w Tychach. 
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wrzesień – miesiąc pamięci.

uCzCzono 
poległyCh
Co roku we wrześniu, Towarzy-
stwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich wspól-
nie z tyskimi szkołami i innymi 
organizacjami organizuje dzień 
uczczenia pamięci żołnierzy pole-
głych na frontach II wojny świato-
wej oraz wszystkich, którzy ginęli 
na „nieludzkiej ziemi”: w Katy-
niu, Miednoje, Starobielsku, z rąk 
banderowców czy na zesłaniach 
na daleki Wschód.

28 września o godzinie 13 
w tych miejscach na terenie 
miasta, gdzie znajdują się po-
mniki lub tablice poświęcone 
ofiarom II wojny światowej i re-
presji stosowanych wobec ludno-
ści cywilnej, odbyły się krótkie 
uroczystości, złożenie kwiatów 
i zapalenie zniczy. Uczestniczyli 
w nich przedstawiciele Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich, Związ-
ku Sybiraków, Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych, Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w Tychach 
oraz młodzieży reprezentującej 
tyskie szkoły.

Przy Pomniku Ofiar Katynia 
uroczystość poprowadziła pre-
zes tyskiego koła TMLiKPW Ja-
nina Półtorak, która przypomnia-
ła o tragizmie zbrodni katyńskiej 
i jej konsekwencjach dla Polski 
i późniejszej walki o wyzwole-
nie się spod opresyjnego syste-
mu. – Jesteśmy winni im pamięć, 
musimy o nich pamiętać- mówi-
ła do zebranych uczniów Zespo-
łu Szkół nr 6 i Szkoły Podstawo-
wej nr 10. Sw ●
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6 październiKa, wtorek
godz. 18 – „aNTyGoNa W NoWyM jorKu” 
– projekcja spektaklu w ramach cyklu Scena TV 
(Pasaż Kultury andromeda, pl. baczyńskiego)

7 październiKa, środa
godz. 9 – SPoTKaNIa INTEGracyjNE dla se-
niorów: Wizaż i naturalna pielęgnacja skóry (sal-
ka parafialna przy kościele pw. św. Krzysztofa, 
ul. Wyszyńskiego)
godz. 16 – bajKoTEKa – projekcja filmu dla 
dzieci „jak zostać czarodziejem” (MbP – Mediate-
ka, al. Piłsudskiego 16)

8 październiKa, czwartek
godz. 17 – WarSZTaTy DLa SENIoróW: Wi-
zaż i naturalna pielęgnacja skóry (sala parafialna 
przy kościele pw. Ducha Św., ul. Myśliwska)
godz. 17 – SZTuKa X MuZy – projekcja filmu 
dla dorosłych „Spadkobiercy” (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 19.30 – „uNIaToWSKI: the best of Wo-
decki, Sinatra, Zaucha” – koncert Sławka unia-
towskiego (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)

9 październiKa, piątek
godz. 15-22.30 – IX TySKI fESTIWaL PEr-
forMaNcE „Zero Waste” (Miejskie centrum 
Kultury, ul. boh. Warszawy 26)
godz. 18 – PoTrETy LITEracKIE: spotkanie z jo-
anną jax (MbP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – bEETHoVEN 250: Symfonie VII 
i VIII – koncert z cyklu aukso classics (Media-
teka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – KINo frEELoVE – projekcja filmu „Gra-
nica” (Pasaż Kultury andromeda, pl. baczyńskiego)
godz. 20 – ToMaSZ LIPa LIPNIcKI SoLo – 
koncert (Klub Muzyczny underground, pl. 
Korfantego 1)

10 październiKa, sobota
godz. 11 – bajKoTEKa – projekcja filmu dla 
dzieci „jak zostać czarodziejem” (MbP – Me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)

godz. 14 i 16 – „o SMoKu I KróLu LENIu-
cHu” – spektakl dla dzieci Teatru bajlandia 
(Teatr Mały)
godz. 14.30-23 – IX TySKI fESTIWaL PEr-
forMaNcE „Zero Waste” (Miejskie centrum 
Kultury, ul. boh. Warszawy 26)
godz. 20 – ProjEKT PuDło czyli The ana-
logs akustycznie – koncert (Klub Muzyczny 
underground, pl. Korfantego 1)

11 październiKa, niedziela
godz. 14-23 – IX TySKI fESTIWaL PErfor-
MaNcE „Zero Waste” (Miejskie centrum Kultu-
ry, ul. boh. Warszawy 26)
godz. 16 – „PoMoc DoMoWa” – spektakl 
(Teatr Mały, ul. Hlonda 1)

12 październiKa, poniedziałek
godz. 18 – aNDroMEDa – KINo, jaKIE ZNa-
My: projekcja filmu „My Generation” (Pasaż 
Kultury andromeda, pl. baczyńskiego)

8 październiKa: godz. 19.30 – Kon-
cert SŁawKa uniatowSKiego,  
teatr MaŁy

Tegoroczna edycja będzie dzie-
wiątą z kolei. Pierwsza odbyła 
się w nieistniejącym już Baba-
kaju, następne miały miejsce 

w Underground Pubie i An-
dromedzie. Od 5. edycji Festi-
wal zadomowił się w murach 
Miejskiego Centrum Kultury. 

– Idea, która przyświeca festi-
walowi, jest jasna: prezentacja 
wybranych zjawisk współczes-
nego performance bez uciekania 
się do szoku i skandalu, walcząc 
ze stereotypem działań perfor-
matywnych jako akcji skanda-
lizujących, które łamią wszelkie 
tabu. Tyski festiwal to działanie 
konstytuujące się na „tu i te-
raz", działanie o coś istotnego, 
dlatego każda edycja ma motyw 
przewodni, z którym muszą się 
zmierzyć performerzy. W tym 
roku tematem przewodnim jest 
hasło „Zero waste”, które będzie 
zobowiązaniem dla artystów 
do zastanowienia się w swoich 
pracach wizualnych nad tym, 
czym dla ludzkości w końców-
ce drugiej dekady XXI w. jest 
działalność człowieka względem 
planety i w jaki sposób można 
ją przedstawić w najbardziej 
ulotnej ze wszystkich form ar-
tystycznych – tłumaczą pomy-
słodawcy Festiwalu.

Warto zwrócić uwagę na wy-
kłady. W piątek prof. Krzysztof 
Kula opowie o estetyce w per-
formance, w sobotę prof. Marian 
Stępak poruszy problem ekolo-
gii, zaś w niedzielę dr Dariusz 
Fodczuk pochyli się nad prakty-
ką w sztuce performance. Cieka-
wie zapowiadają się również pa-
nele dyskusyjne, podczas których 
profesorowie podsumują miniony 
dzień. Jako perła w koronie jawi 
się sekcja „Mistrz” czyli pokazy 
najbardziej uznanych i rozpozna-
walnych performerów. Warto tu-
taj wymienić Portugalkę Patrície 
Corrêa, która nada swój strea-
ming z ojczyzny czy Przemysła-
wa Kwieka – postać dość dysku-
syjną i poniekąd prekursora tego 
rodzaju sztuki.

Projekt dofinansowany jest 
ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, zaś or-
ganizatorami są Miejskie Centrum 
Kultury oraz Grupa Artystyczna 
Teatr T.C.R. KaMil peSzat ●

żaDnych Śmieci
w najbliżSzy weeKend oDbęDZIE SIę KoLEjNy TySKI fESTIWaL PErforMaNcE.
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PrOgram festiWalu:

Piątek, 9 PaźDZierNika:
godz. 15 – performance Dawid Kozak
godz. 15.30 – performance Maciej Dziaczko
godz. 16 – performance jakub Maćkowiak
godz. 16.30 – performance jiří Surůvka
godz. 18.30 – wykład „Estetyka w performance” (prof. Krzysztof Kula)
godz. 19.30 – performance Marta bartczak – streaming
godz. 20 – performance Konrad juściński
godz. 20.30 – performance Marcin Stachoń
godz. 21 – panel dyskusyjny: omówienie performance'ów dnia. 
Prowadzenie: prof. Marian Stępak, prof. Krzysztof Kula, dr Dariusz 
fodczuk
godz. 22 – Sekcja „Mistrz”: performance Krzysztof Kula.

sOBOta, 10 PaźDZierNika:
godz. 14.30 – debiuty TfP: performance łukasz Miśka
godz. 15 – performance Krzysztof Kulbicki
godz. 15.30 – performance Volodymyr Topiy (ukraina) – streaming
godz. 16 – performance Natalia reszka
godz. 16.30 – performance anna Piotrowska
godz. 18.30 – wykład „Performance a ekologia” prof. Marian Stępak
godz. 19.30 – performance Grzegorz Porcz
godz. 20 – performance łukasz Głowacki
godz. 20.30 – performance Wojciech Kowalczyk
godz. 21 – panel dyskusyjny: omówienie performance'ów dnia. 
Prowadzenie: prof. Marian Stępak, prof. Krzysztof Kula, dr Dariusz 
fodczuk
godz. 22 – Sekcja „Mistrz”: performance Patrícia corrêa (Portuga-
lia) – streaming
godz. 22.30 – performance Kasia Koziorz.

NieDZiela, 11 PaźDZierNika:
godz. 14 – debiuty TfP: performance Magdalena Kulisz
godz. 14.30 – debiuty TfP: performance amelia ostrowska – streaming
godz. 15 – performance Marcin Stachoń
godz. 15.30 – performance Marcin fortuna
godz. 16 – performance Klepsydra Marcin Herich/Monika Wacho-
wicz (+18)
godz. 18.30 – wykład „Performance w praktyce” – dr Dariusz 
fodczuk
godz. 19.30 – performance yaryna Shumska (ukraina) – streaming
godz. 20 – performance Dariusz fodczuk
godz. 20.30 – performance Szymon jankowski
godz. 21 – panel dyskusyjny: omówienie performance'ów dnia. 
Prowadzenie: prof. Marian Stępak, prof. Krzysztof Kula, dr Dariusz 
fodczuk
godz. 22 – Sekcja "Mistrz": performance Przemysław Kwiek
godz. 22.30 – performance – Piotr Kumor.

Jeden z performance’ów ubiegłorocznej edycji tyskiego festiwalu. 
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w piątKowe popoŁudnie, 9 październiKa rozpocznie 
Się Kolejna edycja tySKiego feStiwalu perforMace. 
jeSt on jednyM z pięciu najwięKSzych feStiwali 
perforMance w polSce i jedynyM w tyM rejonie 
Kraju. feStiwal potrwa do niedzieli i codziennie, 
prócz wyStępów perforMerów, odbywać Się 
będą wyKŁady, panele dySKuSyjne oraz SeKcja 
„MiStrz”. wStęp jeSt wolny, jednaK ze względu 
na ograniczoną liczbę MiejSc obowiązują zapiSy 
pod nr 32 327 02 90 lub McK@McK.tychy.pl
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W minioną sobotę koncertem 
Piotra Machalicy „Kofta. Jakoś 
leci” Teatr Mały zainaugurował 
siódmą edycję LOGOS FEST Ty-
skiego Festiwalu Słowa, która jest 
poświęcona twórczości Jonasza 
Kofty.

Kolejnym wydarzeniem (już 
18 października) jest spotkanie 
z wybitnym aktorem Wojciechem 
Pszoniakiem w ramach cyklu 
„Aktor w DIALOGU”. Podczas 
spotkania zinterpretuje on wy-
brane fragmenty ze swojego naj-
nowszego audiobooka „Profesor 
Tutka”, wydanego z okazji 50-lecia 
pracy artystycznej, zawierające-
go wszystkie opowiadania Jerzego 
Szaniawskiego z tego cyklu.

Dzień później, 19 października 
o godzinie 17.30 i 19, oprócz Woj-
ciecha Pszoniaka zobaczymy rów-
nież dwie niezwykłe osobowości 
sceniczne: Jerzego Radziwiłowi-
cza i Wojciecha Malajkata. Trój-
ka wirtuozów sztuki aktorskiej za-
prezentuje spektakl Eric Assusa 
„Nasze Żony” w reżyserii Wojcie-

cha Pszoniaka. Jest to opowieść 
o próbie, przed jaką staje wielo-
letnia przyjaźń trzech mężczyzn. 
Na rozważaniach o trudnych wy-
borach między moralnością a lo-
jalnością się nie skończy.

W ramach LOGOS FEST, Te-
atr Mały zaprosi też na recital mi-
strzyni słowa – Hanny Banaszak. 
Dla tej wokalistki patron tego-
rocznego Festiwalu Słowa napisał 
np.: „Sambę przed rozstaniem”, 
„Kiedy księżyc jest w nowiu” czy 
„Wołanie Eurydyki”. Spotkanie 
z piosenkarką tuż po koncercie 
poprowadzi dyrektor teatru Pa-
weł Drzewiecki. To wydarzenie 
odbędzie się 6 listopada.

Tegoroczny Festiwal Słowa za-
kończy się 28 listopada koncertem 
galowym pt.: „Song o ciszy” sta-
nowiącym liryczny dialog dwóch 
poetów – Jonasza Kofty i Andrze-
ja Poniedzielskiego. Widowisko 
muzyczne stanowić będzie spot-
kanie liryzmu z humorem, mło-
dości z doświadczeniem oraz tego, 
co refleksyjne, z tym, co nastrojo-

we i romantyczne. Wystąpią m.in. 
Iwona Loranc, Klaudia Walencik, 
Krzysztof Kulbicki i zespół Trzy 
Dni Później, w utworach do któ-
rych aranżację specjalnie dla po-
trzeb tej produkcji przygotował 
Jacek Kita. Autorowi koncepcji 
muzycznej widowiska towarzy-
szyć będzie na scenie Acoustic 
Quartet. Za reżyserię widowiska 
tradycyjnie już odpowiada pomy-
słodawca i dyrektor artystyczny 
LOGOS FEST – Paweł Drzewie-
cki. oprac. Sw ●

w Sobotę, 3 październiKa 
w tySKiej Mediatece 
odbyŁ Się pierwSzy 
publiczny poKaz filMu 
autorStwa Marcina 
zaSady i Marcina 
nowaKa. „nieMczyK 
– oStatni buntowniK 
architeKtury” 
to hiStoria czŁowieKa, 
Który nie daŁ zaMKnąć 
Się w ScheMatach, 
a jego Sprzeciw wobec 
pewnych przyjętych 
norM zaowocowaŁ 
realizacją uniKatowych 
budynKów, M.in. 
w naSzyM Mieście.

Stanisław Niemczyk urodził się 
w Czechowicach- Dziedzicach, 
ale to Tychy były szczególnie 
bliskie jego sercu – to tutaj żył 
i stworzył najważniejsze ze swoich 
projektów. Do jego dzieł możemy 
zaliczyć nowatorską zabudowę 
ośrodka wypoczynkowego Papro-
cany, osiedla H7 na Glince, a tak-
że wychodzący poza ówczesne 
schematy dotyczące zarówno bu-
downictwa sakralnego, jak i ogól-
nej koncepcji miasta, kościół pw. 
Ducha Świętego na Żwakowie, 
który został wpisany do rejestru 
zabytków województwa śląskiego. 
Spektakularnym sakralnym pro-
jektem Stanisława Niemczyka jest 
też powstający od 20 lat kościół 
i klasztor św. Franciszka z Asy-
żu i św. Klary na skrzyżowaniu 
ulic Przemysłowej i Paprocań-
skiej. Za sprawą tych realizacji, 
Niemczyk został okrzykniętym 
„polskim Gaudim” chociaż – jak 
mówiła w filmie filozofka Ewa 
Chudyba: – Niemczyk, podob-
nie jak Gaudi, był tylko jeden 
i przykładanie do niego obcej 
miary, nawet gdy porównujemy 
go do geniusza, stanowi swoistą 
„degradującą nobilitację”.

Wybitny śląski architekt zmarł 
13 maja 2019 r. w Tychach.

szedł pod prąd
– Zrobienie tego filmu było wiel-
kim wyzwaniem dla nas oraz bar-
dzo ciekawą przygodą. Opowie-
dzieć o człowieku, który właściwie 
przez całą swoją karierę wymykał 
się kanonom, szedł pod prąd, miał 
swój system wartości, swoją dro-
gę i przekonania, które realizował 
wbrew obowiązującym normom 
w architekturze, normom ustrojo-
wym i politycznym, było niezwy-
kłym wyzwaniem. Mamy nadzieję, 
że ten film będzie nie tylko szan-
są, na to by spojrzeć na Stanisława 
Niemczyka, tak jak on na to swoim 
dorobkiem zasłużył, ale też na ar-
chitekturę i naszą przestrzeń. Prze-
de wszystkim dla mnie najważ-
niejszy jest temat naszej wspólnej 
tożsamości i to, jaki cywilizacyjny 
wkład wnosimy w szerszą kultu-
rę europejską. Jakkolwiek mocne 
są te słowa, w przypadku postaci 

takiej jak Niemczyk nie są abso-
lutnie przesadzone – mówił przed 
projekcją filmu jego współtwórca, 
Marcin Zasada.

Na pokazie dokumentu poja-
wiło się wielu znamienitych go-
ści m.in.: arcybiskup senior ar-
chidiecezji katowickiej Damian 
Zimoń, rektor Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach Grzegorz 
Hańderek, prorektor Uniwersytetu 
Śląskiego ds. współpracy między-
narodowej i krajowej Tomasz Pie-
trzykowski, dziekan wydziału Ar-
chitektury, Budownictwa i Sztuk 
Stosowanych Wyższej Szkoły 
Technicznej w Katowicach Jakub 
Świerzawski. Film został sfinanso-
wany przez miasto Tychy wspólnie 
z Muzeum Miejskim w Tychach.

od orwella do huxleya
Po pokazie filmu wywiązała się 
dyskusja, której uczestnikami byli 
jego twórcy Marcin Zasada i Mar-
cin Nowak, architekt i współpra-
cownik Stanisława Niemczyka 

Wojciech Czech oraz architekt 
Oskar Grąbczewski.

– Autorzy filmu użyli w tytule 
słowa buntownik. Każdy praw-
dziwy artysta musi być buntow-
nikiem, nie ma artyzmu bez bun-
tu. Staszek buntował się zawsze 
jak go znałem, a znaliśmy się 
od bardzo dawna – mówił Woj-
ciech Czech.

– W tym filmie jest bunt, w któ-
rym uczestniczył Staszek – prze-
ciwko komunizmowi i opresyjne-
mu systemowi. Potem przyszedł 
1989 rok i komunizm upadł, ale 
ten bunt się wcale nie skończył. 
Okazało się, że o ile wcześniej 
mieliśmy do czynienia z opre-
syjnym systemem rodem z Or-
wella, to teraz pojawił się nowy, 
wspaniały świat jak z Huxley’a, 
który zalał nas konsumpcją, pie-
niędzmi, czymś co spowodowało, 
że cały świat wartości duchowych 
„zjechał” zupełnie na bok. Byłem 
wtedy młodym architektem wcho-
dzącym w ten świat i nie mogłem 

zrozumieć, dlaczego to, co Niem-
czyk mówił o architekturze – tak 
prawdziwe, mądre, namacalnie 
dobre – nie staje się wiedzą po-
wszechną. Niemczyk udowod-
nił, że posługując się wielką pły-
tą można stworzyć tak genialne 
osiedle, jak „Nad Jamną” w Miko-
łowie, a teraz przychodzą dewelo-
perzy i budują hektary fatalnej za-
budowy. Bunt, który najpierw był 
skierowany przeciwko opresyjne-
mu państwu, później był buntem 
genialnego twórcy przeciwko rze-
czywistości, która nagle okazało 
się że „odjeżdża” nie w tym kie-
runku co trzeba – dodał Oskar 
Grąbczewski.

to trzeba skończyć
Na koniec rozważań na temat 
filmu i samej osoby Stanisława 
Niemczyka została poruszona 
bardzo istotna kwestia dla miesz-
kańców Tychów, a mianowicie 
trwającej nieustannie budowy 
kościoła Franciszkanów.

– Wszystkie budynki Stasz-
ka powstawały jako pewien ro-
dzaj społecznego budowania. 
Fenomenem było to, że budowa-
li je ludzie nieprofesjonalni, o ile 
w czasach PRL-u przy budowie 
kościołów było to normalne, 
o tyle miało to też miejsce w cza-
sach obecnych. Chciałbym pod-
kreślić, że budowa kościoła św. 
Franciszka jest rzeczą niezwy-
kłą m.in. z uwagi na to kto go 
buduje. Są to zarówno sami za-
konnicy, jak i osoby, które do nich 
przychodzą, często z problema-
mi i bezdomne. Staszek wraz z o. 
Wawrzyńcem Jaworskim zapro-
jektowali dla nich, jako część tego 
kompleksu dom dla bezdomnych, 
jest to żywy pomnik tego co tam 
się dzieje. Wydaje mi się, że trze-
ba by się włączyć, jeżeli tylko 
ktoś ma taką możliwość i ochotę 
w sam proces powstawania tego 
budynku. Po pierwsze każda po-
moc, jaka tam będzie skierowa-
na, zostanie przyjęta z wielką 
wdzięcznością, a po drugie wy-
jątkowy jest fakt, że dzięki temu 
budowaniu powstała szansa nie 
tylko dla architekta, zleceniodaw-
cy i kościoła, ale dla ludzi, któ-
rzy tę budowę potraktowali jako 
rodzaj takiej autoterapii. Budu-
jąc ten kościół oni odbudowywa-
li sami siebie – podkreślał Oskar 
Grąbczewski.

– Tam brakuje funduszy, trze-
ba zmobilizować opinię publicz-
ną, zwłaszcza tyską do skończe-
nia tego dzieła. Jeśli Niemczyk 
odniósł taki sukces budując koś-
ciół Ducha Świętego, to także po-
winno się udać przy św. Francisz-
ku, więc jest to wielka misja tego 
filmu. Przejeżdżamy i zastanawia-
my się, czy się to kiedyś skończy. 
To trzeba skończyć – podsumo-
wał abp. senior Damian Zimoń.
natalia loSKa, wSpóŁpraca: 
Sylwia witMan ●

niemczyk – zbuntoWany Wizjoner
dziedzictwo, Które pozoStawiŁ naM wybitny architeKt To ELEMENT NaSZEj TożSaMoŚcI I WKłaD W EuroPEjSKa KuLTurę.

W dyskusji po filmie wzięli udział jego twórcy oraz architekci, którzy znali Stanisława Niemczyka.

ODsłONięcie ZOfiiflaSh

W sobotę, 10 października o godz. 12 odbędzie się uroczyste odsłonięcie muralu i powitanie 
Zofii Nałkowskiej w Tychach przy ulicy jej imienia, pod numerem 10. Nietypowy malarsko-
ceramiczny projekt jest dziełem duetu czary-Mury, który tworzą Marek Grela oraz Marta Piróg  
odpowiedzialna za ceramiczną część dzieła. artyści, łącząc siły posadzili Nałkowską na ławce w 
otoczeniu przepięknych kwitnących ceramicznie drzew. Podczas wydarzenia będą rozdawane 
zakładki do książek z wizerunkiem poetki, zaś wychowankowie Niepublicznego Przedszkola 
„jedynka” zadbają o warstwę artystyczną. Na miejscu będą autorzy projektu, którzy odpowiedzą 
na pytania zgromadzonych mieszkańców.  KaMil peSzat ●
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w październiku i listopadzie Teatr Mały zaprasza na spotkania z mistrzami słowa. 

maChaliCa zainaugurował 
logos Fest
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twoje tychy: – cofnijmy się 
wiele lat wstecz i zacznijmy 
od początku.... Jest pani 
dzieckiem ii wojny światowej. 
dużo pani pamięta z tamtych 
czasów?
Urszula Paździorek-Pawlik: – 
Urodziłam się w styczniu 1944 
roku, rok przed wyzwoleniem 
w Katowicach-Ligocie. Mama 
Łucja pracowała w Cepelii, tata 
Ludwik był głównym księgo-
wym w Centralnym Zarządzie 
Zbytu Stali. Miałam młodszą o 5 
lat siostrę Barbarę. Moje dzie-
ciństwo było szczęśliwe, choć 
skromne. Pensje urzędnicze 
po wojnie nie były wysokie, ale 
dom był pełen ciepła i miłości.

Mamusia czytała nam, 
dziewczynkom, dużo 
książek i to pewnie było 
powodem, że obie z siostrą 
wcześnie pochłaniałyśmy 
książki. Pamiętam, że lektura 
„W pustyni i w puszczy”, którą 
czytała nam mama, wywołała 
marzenie o wyprawie śladami 
Stasia i Nel. Zrealizowałam 
je w dorosłym życiu.

Byłam malutka, by prze-
żywać wojnę, jednak były 
momenty, w których otarłam 
się o śmierć. Miałam roczek, 
kiedy mama uciekała ze mną 
do piwnicy, bo bomba uderzyła 
w sąsiednią posesję i zrobiła 
duże zniszczenia. Drugi 

raz, kiedy sama w wieku 2,5 
lat, z konikiem na kółkach 
wędrowałam główną ulicą 
Ligoty, naprzeciw czołgom. 
To był odwrót wojsk radzie-
ckich. Uciekłam ze zwykle 
dobrze zamkniętego podwórka, 
gdzie bawiłam się w piaskow-
nicy. Pamiętam żołnierza, 
który zatrzymał czołg, wyszedł 
z „komina” i przestawił mnie 
na chodnik.

skończyła się wojna i zaczęła 
się szkoła. lubiła się pani uczyć? 
Jakie wspomnienia z tego okresu 
zachowała pani w pamięci?
– Naukę rozpoczęłam w Szkole 
Podstawowej i Liceum Ogólno-

kształcącym nr 7 w Katowicach
-Ligocie i uczęszczałam do niej 
do matury. Nauka przypadła 
na okres komunizmu, więc 
nie było łatwo. Dyrekcja 
miała odgórne wytyczne 
jak nas formować. Na apele 
kazano nam zakładać czerwone 
krawaty i śpiewać „słuszne” 
piosenki. Ale uczyło nas 
wielu wspaniałych nauczycieli, 
absolwentów uniwersytetów 
wileńskiego i lwowskiego, któ-
rzy w zakamuflowany sposób 
przemycali nam prawdziwą 
historię. Ze wzruszeniem 
wspominam p. Jadwigę Urban, 
która zaszczepiła we mnie 
matematycznego bakcyla. 
Rozwiązywałam zadania ma-
tematyczne na przedmiotach 
humanistycznych, tą pasją ry-
walizowałam z kolegą Piotrem, 
który uważał, że dziewczyny 
są głupie. Obecnie to prze-
miły naukowiec, były rektor 
jednej z politechnik, który 
nie przypomina sobie braku 
szacunku dla płci żeńskiej. 
W kole recytatorskim, razem 
z Olgierdem Łukaszewiczem, 
dwa lata młodszym kolegą, 
uczestniczyłam w eliminacjach. 
Z „Przedwiośniem” i „Ptasim 
Radiem” dotarłam do elimina-
cji ogólnopolskich.

urodzona humanistka, ale 
ukończyła pani medycynę. skąd 
wziął się pomysł na te niełatwe 
przecież studia? tradycja 
rodzinna raczej nie.
– Maturę zdałam w 1962 roku 
z bardzo dobrym wynikiem. 
Tuż przed nią zaczęłam myśleć 
o studiach medycznych. Było 
to trochę dziwne, bo nikt 
w rodzinie nie był lekarzem. 
Jak sięgam pamięcią, miałam 
zacięcie do niesienia pomocy. 
Mamusia kiedyś robiła coś szy-
dełkiem, a ja skakałam na tap-
czanie. Szydełko przebiło dłoń 
na wylot, a mamusia zbladła. 
Błyskawicznie wyrwałam 
to szydełko zębami i o dziwo 
nie było nawet kropli krwi. 
Miałam 10 lat, gdy w wigilijny 
poranek moja mama rozpalała 
ogień w pięknym kaflowym 
piecu. A że nie było „ciągu”, 
dolała denaturatu. I zaczęła 
płonąć. Narzuciłam na nią 
narzutę z tapczanu i uratowa-
łam od spalenia.

Zaraz po maturze podjęłam 
więc studia na Śląskiej 
Akademii Medycznej. To był 
dobry wybór. Lubiłam się 
uczyć, wspominam ten czas 
z sentymentem. Doskonałą 
odskocznią od nauki były 
kluby studenckie, a mieszka-
łam w akademiku, gdzie razem 
z koleżankami spędzałyśmy 
popołudnia na ognistych 

tańcach. To był taki obecny 
fitness. Chętnie brałam udział 
w rajdach studenckich. Naj-
ważniejszym wspomnieniem 
dla mnie pozostaną obozy 
naukowe organizowane przez 
wspaniałego profesora Jerzego 
Szaflarskiego. Razem z kadrą 
asystencką badaliśmy dzieci 
przedszkolne i szkolne powiatu 
cieszyńskiego. Stworzyliśmy 
Rodzinę Jaszowiecką, która 
do dzisiaj spotyka się, aby 
powspominać tamte czasy.

studia szybko minęły, uzyskała 
pani wysoką średnią, nie myślała 
pani o pozostaniu na uczelni 
i robieniu kariery naukowej?
– Studia ukończyłam z wysoką 
średnią 4.68. Mogłam pójść 
torem naukowym, ale zde-
cydowałam się na medycynę 
praktyczną i zostałam skierowa-
na przez Wojewódzki Wydział 
Zdrowia do pracy w Tychach.

i tak zaczęła się pani 
przygoda z naszym miastem, 
w którym mieszka pani do dnia 
dzisiejszego. Jak wspomina 
pani pierwsze kroki w nowym 
miejscu?
– Staż rozpoczęłam 1 
października 1968 roku 
w Szpitalu Miejskim. Nie 
podobało mi się miasto, bloki 
podobne do siebie, gubiłam 
się szukając adresów chorych. 
Wcześniej mieszkałam 
w dzielnicy willowej Ligoty. 
Życie napisało jednak swój 
scenariusz – zostałam na za-
wsze w Tychach i pokochałam 
to miasto. Poznałam w czasie 
stażu męża, ginekologa, 
który pracował w tzw. starym 
szpitalu na ul. Nowokościelnej. 
Rok później pobraliśmy się 
i zamieszkaliśmy na os. F.

i tak tychy stały się miejscem, 
które musiała pani polubić? nie 
była to miłość od pierwszego 
wejrzenia, ale przetrwała?
– Tychy stały się moim 
miejscem na ziemi, tu na świat 
przychodzili synowie, robi-
liśmy kolejne stopnie spe-
cjalizacji, mąż z ginekologii, 
ja z interny. Gdy zaczynałam 
pracę, mój szpital był słabo 
wyposażony, ale na moich 
oczach szybko przeobrażał 
się. Powstały nowoczesne 
pracownie: izotopowa, kardio-
logiczna, gastroenterologiczna, 
ultasonograficzna. W naszym 
szpitalu panowała niezwykle 
rodzinna atmosfera, wzajemna 
życzliwość. W „Miejskim” 
przeszłam wszystkie stopnie 
kariery zawodowej od sta-
żysty, asystenta, do zastępcy 
ordynatora. Z sentymentem 
wspominam te lata.

była pani także 
pomysłodawczynią 
i współzałożycielką tyskiego 
hospicjum domowego. proszę 
przybliżyć ideę i początki tej 
placówki.
– Pretekstem do powstania 
hospicjum domowego była 
potrzeba zabezpieczenia 
terminalnie chorych na raka. 
Wypisani ze szpitala chorzy 
byli bezradni, a jeszcze bardziej 
ich rodziny.

Pierwszego chorego 
objęliśmy opieką w grudniu 
1993 roku. Nasza pierwsza 
wspaniała grupa hospicyjna 
liczyła siedmioro lekarzy, 
sześć pielęgniarek, kilkunastu 
wolontariuszy niemedycznych, 
kapelana i współzałożyciela 
hospicjum ks. Engelberta 
Ramolę. Należy podkreślić 
zasługi ówczesnego radnego 
Jerzego Labusa w tworzeniu 
stowarzyszenia i administro-
waniu.

Jest pani na emeryturze, ale 
ciągle „na chodzie”. zawsze 
uśmiechnięta, tryskająca 
optymizmem, służąca 
swoją wiedzą medyczną 
i doświadczeniem chorym 
tyszanom. ma pani czas na jakieś 
hobby, zainteresowania?
– Na nudy nie mam czasu. 
Dalej jestem czynna zawodowo. 
Prowadzę gabinet interni-
styczno-ultrasonograficzny. 
Jestem radną i przewodniczącą 
Komisji Porządku Publicznego, 
Zdrowia, Spraw Społecznych 
i Samorządowych. Oprócz 
obowiązków zawodowych 
i społecznych jestem żoną 
mamą i babcią. Bardzo kocham 
swoje wnuczęta, żyję proble-
mami i radościami każdego 
z nich. Oboje z mężem bardzo 
kochamy naszych bliskich, 
jesteśmy z nich dumni, 
myślę, że są rodzinnie mocno 
związani.

uważa pani swoje życie 
za spełnione. co jest w nim 
najważniejsze? czym mają się 
kierować młodzi ludzie, którzy 
często czują się zagubieni? 
ma pani dla nich jakąś receptę?
– Każdy człowiek dąży 
do szczęścia, i czasem w poszu-
kiwaniu go wybiera niewłaś-
ciwą drogę. Myślę, że życie dla 
innych daje spełnienie, uczucie 
dobrze przeżytego danego nam 
czasu. Dla mnie szczęściem 
jest rodzina, a zawód pozwala 
na służbę wielu ludziom. 
Nie ma recepty na szczęśliwe 
życie, ale są wartości, które 
mogą służyć jako drogowskazy 
życiowe.
rOZmaWiała: 
DaNuta WeNcel ●

„babciu, dziadKu, opowiedz SwoiM wnuczętoM”

życie Dla innych  
Daje spełnienie
„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 tySKiej rady Seniorów 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.

ursZula PaźDZiOrek-PaWlik, lat 76, emerytowana lekarka; mąż joachim, ginekolog, synowie: 
adam (lekarz), Karol (menedżer), wnuki: Mateusz - student prawa i administracji, Kamil - tegoroczny 
maturzysta, Lenka - uczennica IV Lo i Sylwia lat 7.

członek Sądu Koleżeńskiego przy Wojewódzkim Wydziale Zdrowia w latach 70., organizatorka 
dużej poradni pracowniczej, obejmującej 7 zakładów pracy w latach 70. do 90., pomysłodawczyni 
i współzałożycielka Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach, zastępca ordynatora oddziału we-
wnętrznego Szpitala Miejskiego w Tychach w latach 1980-1995, od 1990 roku związana z tyskim 
samorządem jako członek komisji zdrowia spoza rady Miasta, a od 2002 roku radna. Inicjatorka 
wprowadzenia pierwszej w Polsce uchwały promującej zdrową żywność dla dzieci i młodzieży w 
sklepikach szkolnych, uczestniczka wielu działań społecznych na rzecz mieszkańców naszego mia-
sta. człowiek roku 2004 w plebiscycie Górnośląskiego Tygodnika regionalnego „Echo”, laureatka 
nagrody Integratora roku 2019 przyznanej przez Prezydenta Miasta Tychy oraz okręgową Izbę 
Przemysłowo-Handlową w Tychach. Lubi czytać książki o różnej tematyce: pamiętniki, literaturę 
faktu, dobre kryminały.

ar
c. 

pr
yw

at
ne

11|6 październiKa 2020www.tychy.pl twoje tychynasze tychy



www.tychy.pl

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

Kariera/eduKacja:

auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603 578 739

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

uSŁugi:
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii15. Tel: 603 585 329. 
Elektryk. Tel. 504 877 825

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS. 691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE 
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

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

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:

Agencja Ochrony zatrudni do pracy w 
Tychach i w najbliższej okolicy na stano-
wisku: pracownik ochrony. Wymagamy: 
- niekaralności - dyspozycyjności - umie-
jętności współpracy w zespole Oferujemy: 
- elastyczny grafik - atrakcyjne wynagro-
dzenie - gwarantujemy wynagrodzenie 
wypłacone do 10 dnia każdego miesiąca. 
Więcej informacji pod nr tel. 32 219-25-57 
Szukam do pomocy w ogrodzie 662 490 
955
Bar obiady domowe Tychy zatrudni 
kucharkę, pełny wymiar lub week-
endy 516 175 264 
Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095 

nieruchoMości:

KUPIĘ

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

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416
Kupię garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. BN VOTUM: 501 503 735.

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

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

GARAŻ TYCHY I OKOLICE KUPIE 504 469 375

SPRZEDAM
Tanio sprzedam dużą działkę w Cielmi-
cach, budowlaną, uzbrojoną. Informacje: 
www.nadworna.pl.

Sprzedam garaż w METRO I piętro tel. 
660 261 258
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 

autoreklama

z n a j d z i e c i e  n a S  w  n a S t ę p u jąc yc h  M i e j S c ac h :

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

æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16
æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10
æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1
æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1
æ WBU Balbina, ul. Barona 30
æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6
æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b
æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134
æ Dworzec PKP
æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa  

– ul. Katowicka 9
æ  Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3
æ  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4

æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100

æ  Elektrociepłownia Tychy, ul. Przemysłowa 47

æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,  

ul. Lokalna 11

æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2

æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C

æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23

æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33

æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44

æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 

Warszawy 26

æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49

æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10

æ PKM, ul. Towarowa 1

æ  „Atrium”, Rynek 2

æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12

æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101

æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35

æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66

æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 
ul. Narcyzów, Piaskowa

æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47
æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33
æ  SUH „Jedność”, Urbanowice,  

ul. Główna
æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice  

ul. Miodowa
æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ  Sklep rybny, ul. Mikołowska
æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52
æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego

æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości

æ  Apteka Centrum  

al. Niepodległości 43

æ  Hotel Arena

æ  Biblioteka, filia nr 1, pl. Św. Anny

æ  Sklep Kupiec, ul. Budowlanych 

æ  Sklep Kupiec, ul. Mikołowska 141

æ  Sklep Kupiec, Rynek

æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny

æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75

reklama

reklama

Z dowolnym problemem
prawnym.

LUB DOM

|||| twoje tychy 6 październiKa 202012



www.tychy.pl

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

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 – 169 900 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 
– 319 000 zł. - do negocjacji. Tylko w BN 
VOTUM: 501 503 735.
Działki Bojszowy Nowe – dwie działki 
o powierzchniach ok. 1000 m2. Nadają 
się pod budowę bliźniaka. Media: prąd, 
woda, kanalizacja. Cena – 120 000 zł., 
plus 5 000 zł., udział w drodze. 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 – 325 000 zł. - do negocjacji. Tylko 
w BN VOTUM: 501 503 735.

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 - 3 pokojowe, 
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 centrum. M-2, 36 m2 na parterze. 
Czynsz najmu 1250 zł. + media + kaucja. 
BN VOTUM: 501 503 735.
Tychy ul. Budowlanych - lokal użytkowy 9 
m2, parter, witryna. Czynsz najmu 700 zł. + 
media + kaucja. BN VOTUM: 501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Kupię mieszkań za gotówkę oferuję dobre 
warunki mogą być zadłużone oraz do re-
montu tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działki dla deweloper gwa-
rantujemy bezpieczna sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977
Tychy os D 2 pok. po remoncie wyposażo-
ne gotowa inwestycja pod wynajem, niski 
czynsz tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Tychy os D 2 pok. 39,60 m2 cena 170.000 
zł tel. 504- 476-805 www.ihn.com.pl
Tychy os H 1 pok. 32,20 m2 3 piętro ni-
ski blok 169.000 zł 696-493-977 www.
ihn.com.pl
Tychy, os F, 35m2, 2 pokoje idealne pod in-
westycje 149.000zł, 733-476-805, www.
ihn.com.pl 

Tychy os H 4 pokoje 65 m2 po general-
nym remoncie, częściowo umeblowane 
i wyposażone duży balkon niska zabu-
dowa tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl 
www.ihn.com.pl
Tychy os B mieszkanie po remoncie niski 
blok www.ihn.com.pl 886-309-196
Mikołów centrum 3 pok. z miejscem par-
kingowym i komórką lokatorską 249.000 
zł tel. 504- 476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Żwaków, 2 pokoje, 
38m2, 3 piętro z windą, nowoczesne 
wnętrze, cena 1600zł+media 733-476-
805, www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os M 3 pokoje balkon, 
niski blok cena 1600 zł + media tel.696-
493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os E 2 pokoje 37 m2 
3 piętro cena 1390 zł + media + kaucja 
tel.696-493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1700+media
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Tychy Wartogłowiec - Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 490.000 zł tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia 2 małe magazynki o pow. 
ok 60 m2 cena 1200 zł tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl
Dom wolnostojący Międzyrzecze tyko 10 
min od Tychów dom w stanie deweloper-
skim o pow. 190 m2 tel. 696-493-977
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Bieruń Działka budowlana z projektem, 
doprowadzone media pow. 742 m2 tel. 
886-309-197 www.ihn.com.pl
Tania działka budowlana Tychy Wygorze-
le, pow. 808 m2, od 149.000 zł+ udział 
w drodze 10.000 zł wszystkie media przy 
działce tel. 504476-805 www.ihn.com.pl
Działka Świerczyniec pow. 864 m2 cena 
163.000 zł tel.696-493-977 kinga@ihn.
com.pl
Działki w Mysłowicach różne powierzch-
nie atrakcyjne ceny tel. 886-309-197 
www.ihn.com.pl
Tychy lokal do wynajęcia pow. 25 m2 duża 
witryna główna ulica cena 1300 zł 733-
476-805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter, duże witryny o. pow. 80 
m2 cena 2000 zł/ m-ce tel. 886-309-197 
www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel. 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal przy al. Bielskiej czynsz 
1300 zł+ media 733-476-805 www.ihn.
com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapytaj o 
szczegóły 733-476-805 www.ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

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

Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Szukam działki budowlanej Tychy Zawiść 
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, Elfów, 36 m, parter, cisza i spokój, 
mieszkanie do remontu, cena 165.000 zł 
728-713-101 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. P, NOWY BLOK (z 2019 r.), 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, super układ, dwa balkony, 
mieszkanie jasne, stan do remontu, 3p., 
50 m2, cena 225.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 500.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Tychy, do wynajęcia kawalerka, po kapi-
talnym 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 319.000 zł, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, 3 pokoje, 71 m2, III piętro, niski 
blok, cena 320.000 zł, do wejścia 519 
595 671, www.ASTON.com.pl
Tychy, ul. Reymonta, do wynajęcia 3 po-
koje 62m2, 1 piętro, niski blok, w pełni 
umeblowane i wyposażone, od paździer-
nika, cena 2.100 zł, 519 595 671, 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 apartament z ogródkiem 
w nowym budownictwie Tychy ul. Żor-
ska 4b, wysoki standard, umeblowane 
czynsz 1800 zł/mc 519-595-674, 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
Do wynajęcia apartament 96 m2 Tychy, ul. 
Czarna, 4 pokoje, umeblowane, ogródek, 
parking czynsz 3500 zł/mc+ media, 519 
595 671, www.ASTON.com.pl
Dom dla pracowników, 3500 zł/mc, różne 
lokalizacje, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
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, wyda-
ne pozwolenie na budowę dwóch domów 
jednorodzinnych, nowa cena tylko 110.000 
zł, 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Centrum Pszczyny dom i biznes w jednym 
działka 891 m2, 1.399.000 zł- do negocja-
cji 519 595 671 www.ASTON.com.pl
Dom w Tychach przy Mikołowskiej, ideal-
ny na hostel czy działalność, cena 530 000 
zł, 519 595 674, www.ASTON.com.pl
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budynek 
usługowo-mieszkaniowy w stanie suro-
wym zamkniętym o pow. 224m2, działka 
878 m2 www.ASTON.com.pl 728-713-101
Do wynajęcia lokal 64 m2 idealny na usłu-
gi medyczne, kosmetykę, kancelarię przy 
jednej z głównych ulic, czynsz 3.300 zł/mc 
728 713 101 www.ASTON.com.pl

Do wynajęcia hala 904 m2 (tj 300m2 
część usługowa 604 m2 hale) możliwość 
podzielenia powierzchni Tereny Przemy-
słowe 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 30 zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Paprocany, nowa inwestycja, ostat-
ni segment, cena 759.000 zł, 519-595-
674 www.ASTON.com.pl

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DLA 
NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz mieszka-
nie, które chcesz sprzedać ZAPRASZAMY 
do kontaktu INDOMO: 508 063 856, 531 
099 212.
OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ w 
ŁAZISKACH GÓRNYCH UL. DWORCOWA 
– 2 pokoje, 51m2 ZAPRASZAMY INDO-
MO 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
SPRZEDAŻ Mieszkań Developerskich w 
Tychach 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

zdrowie:

BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889935290

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

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

Kupię / SprzedaM:

Kupię monety „PRL” ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 335

Kupie zabytkowe motocykle i części. 696-
144-140

inne:
D.J. KUBA – wesela, urodziny, jubileu-
sze, imprezy okolicznościowe. Tel: 536 
250 543.
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Tym razem piłkarze Ogrodni-
ka zagrali skutecznie i efektem 
tego było siedem goli w meczu 
z Piastem Bieruń Nowy. Punkt 
urwała niepokonanemu do tej 
pory liderowi ekipa OKS Zet. 
W klasie A JUWe Jaroszowice 
pauzowało, a że Studzionka wy-
grała, właśnie ona objęła pro-
wadzenie.

liga OkręgOWa. W grupie II 
Ogrodnik Cielmice rozstrzelał 
w Nowym Bieruniu Piasta, wy-
grywając 7:0. 

Piast Bieruń – OgrODNik 
0:7 (0:1). Bramki: Kołodziejczyk 
3, Żytka 3, Chrząścik.
OgrODNik: Gąsior – Micha-
lak, S. Białas, Szojda (80’ Golda) 
– Gurbisz, Granek (65’ R. Białas), 
Koczy, Stawicki – Kołodziejczyk, 
Chrząścik, Żytka. 
Ogrodnik zajmuje 5. miejsce – 20 
pkt. W tabeli liderują GTS Bojszo-
wy i MKS Lędziny – po 27 pkt.

W grupie I cenny punkt wywal-
czyli piłkarze OKS Zet Tychy, remi-
sując na własnym boisku z liderem 
Rekordem II Bielsko-Biała 2:2. Zet-

ka jest na 5. miejscu – 13 pkt, pro-
wadzi Rekord II Bielsko – 27 pkt.
klasa a. JUWe – pauzowało, 
Iskra II Pszczyna – Siódemka 
Tychy 1:1. JUWe zajmuje drugie 
miejsce w tabeli – 21 pkt za Stu-
dzionką – 24 pkt. Siódemka jest 
na 12. miejscu – 8 pkt.
klasa B. Czułowianka Tychy 
pokonała UKS Warszowice 2:0 
(po golach Dobrosia i Kornobi-
sa), Tysovia – LKS II Goczałkowi-
ce 0:8. Po 8 meczach Czułowianka 
jest na 7. miejscu z 15 pkt, a Tysovia 
zajmuje 11. lokatę – 8 pkt. lS ●

w niższych ligach

kanonada ogrodnika

eKSperci Stawiali na to, 
że podopieczni trenera 
derbina Stracą punKty 
w wyjazdowyM Meczu 
z niepoKonaną arKą, 
zaś u Siebie wygrają 
z Koroną. StaŁo Się 
zupeŁnie odwrotnie…

We wtorkowym meczu w Gdyni 
faworytem była Arka. Zespół znad 
morza legitymował się kompletem 
zwycięstw i nic nie wskazywało, 
że pierwsze punkty może stracić 
w meczu z chimerycznym GKS-
em Tychy i to na własnym terenie. 
Tymczasem goście rozegrali bo-
daj najlepszy mecz w tym sezonie 
i wracali na Śląsk z trzema punk-
tami w bagażniku autokaru.

Jako pierwsi zaatakowali go-
spodarze i w 5 min. Konrad Ja-
łocha musiał pokazać pełnię 
swych umiejętności, by wybro-
nić strzał z rzutu wolnego. Bar-
dzo szybko jednak gra się wyrów-
nała, a nawet zaczęła toczyć się 
pod dyktando tyszan. Przełomo-
wy moment nastąpił w 18 min., 
kiedy Grzeszczyk podał do Steb-
leckiego, ten wyłożył piłkę Bielo-
wi, który precyzyjnym strzałem 
w okienko zdobył prowadzenie. 
Jeszcze w tej części gry Steblecki 
mógł do asysty dopisać gola, ale 
jego bomba z 36 minuty trafiła 
w boczną siatkę.

Po zmianie stron tyszanie na-
dal konsekwentnie realizowali 
taktykę rozbijania ataków Arki 
już na jej połowie, stąd Jałocha 
nie miał w tym czasie zbyt wie-
le roboty. Tymczasem po drugiej 
stronie placu gry groźnie było raz 
po raz. W 57 min. świetną okazję 
miał Nowak, ale bramkarz Arki 

skrócił kąt i skutecznie interwe-
niował. Już jednak dziesięć mi-
nut później nie miał wyjścia i mu-
siał po raz drugi wyjmować piłkę 
z siatki. A umieścił ją tam Wołko-
wicz, który pięknym uderzeniem 
z woleja wykończył dośrodkowa-
nie z rzutu rożnego.

Zespół GKS nie dał już sobie 
wyrwać zwycięstwa z rąk i dzięki 
trzem punktom awansował na 6. 
miejsce w tabeli.
arka gDyNia – gks tychy 
0:2 (0:1). Gole: Biel (18’) i Woł-
kowicz (67’).
gks: Jałocha – Wołkowicz, So-
łowiej, Nedić, Szeliga – Steble-
cki (65’ Moneta), J. Biegański, 
Grzeszczyk (86’ Szymura), Pa-
przycki, Biel – Nowak (77’ Ka-
sprzyk). Żółte kartki: Sołowiej 
i Steblecki.

W pozostałych meczach 6. ko-
lejki: Widzew – Zagłębie 1:1, San-
decja – Stomil 1:4, Bełchatów – 
ŁKS 1:3, Korona – Termalica 0:3, 
Radomiak – Miedź 0:2, Chrobry 
– Łęczna 1:1, Odra – Resovia 1:0, 
Puszcza – Jastrzębie 2:1.

Prawie 4 tysiące kibiców, zbu-
dowanych postawą drużyny 
w meczu z Arką, zasiadło w so-
botnie popołudnie na trybunach 
Stadionu Miejskiego, by – takie 
były nadzieje – zobaczyć kolejne 
dobre spotkanie podopiecznych 
trenera Artura Derbina, tym ra-
zem z innym spadkowiczem 
z Ekstraklasy. Podstawy do takich 
oczekiwań były, bo Korona Kielce 
spisywała się dotychczas znacznie 
gorzej niż gdynianie i w rozegra-
nych wcześniej sześciu meczach 
wygrała tylko raz.

Niestety, choć skład GKS 
na mecz z Koroną był prawie 

taki sam (jedynie przeziębione-
go Nowaka zastąpił z przodu Mo-
neta), zobaczyliśmy w akcji jak-
by inny zespół. Gra się tyszanom 
nie układała, mnóstwo było nie-
celnych podań i strat piłki, strza-
łów tyle co kot napłakał, a celnych 
to już w ogóle. Tymczasem goście 
z Kielc wykorzystali już pierwszą 
swoją okazję. W 8 min. po dłu-
gim podaniu pod tyską bramkę 
ze środka pola, Wołkowicz próbo-
wał główkować, ale piłka po jego 
interwencji trafiła w Thiakane, 
a potem do siatki Jałochy.

Gol trochę przypadkowy, ale 
– jak się okazało – decydujący 
o wyniku spotkania. Rezultat 0:1 
utrzymał się już do końcowego 
gwizdka, choć zmienić go próbo-
wali jeszcze Kiełb (44’) i Thiaka-
ne (45’ i 79’). Pod bramką kielczan 
nie działo się, niestety, nic groźne-
go, jeśli nie liczyć zablokowanego 
uderzenia Grzeszczyka i strzału 
Lewickiego obok bramki. Sytuacji 
nie ułatwiła też czerwona kartka, 
którą za powstrzymanie wycho-
dzącego na czystą pozycję Thiaka-
ne ujrzał w 66 min. Sołowiej.
gks tychy – kOrONa kielce 
0:1 (0:1). Gol: Thiakane (8’).
gks: Jałocha – Wołkowicz, So-
łowiej, Nedić, Szeliga (72’ Połap) 
– Steblecki (46’ Lewicki), J. Bie-
gański (69’ Szymura), Grzeszczyk, 
Paprzycki (46’ J. Piątek), Biel (69’ 
K. Piątek) – Moneta. Czerwona 
kartka: Sołowiej (66’).

W pozostałych spotkaniach 7. 
kolejki: Puszcza – Widzew 1:0, 
Miedź – Chrobry 2:2, Termali-
ca – Radomiak 3:2, Odra – Arka 
0:0, ŁKS – Resovia 2:1, Stomil – 
Bełchatów 0:0, Zagłębie – Sande-
cja 3:0. Mecz Łęczna – Jastrzębie 
został przełożony.
wojciech wieczoreK ●

i liga
1. łKS 7 21 20:4
2. Termalica 7 18 12:3
3. odra 7 16 6:5
4. arka 6 13 12:4
5. łęczna 5 13 10:2
6. Miedź 7 11 12:9
7. gks tychy 7 11 7:6
8. Puszcza 6 10 7:7
9. radomiak 6 9 10:9
10. chrobry 7 9 9:8
11. Korona 7 9 6:9
12. Stomil 7 8 5:7
13. Zagłębie 7 7 8:6
14. Widzew 7 7 5:11
15. bełchatów 7 3 3:10
16. resovia 7 3 5:13
17. jastrzębie 6 0 3:12
18. Sandecja 7 0 4:19

DWa mecze, DWie Drużyny
w ciągu pięciu dni piŁKarze gKS tychy roZEGraLI DWa, jaKżE różNE MEcZE LIGoWE.

Szymon Lewicki (z lewej) wrócił z rezerw do pierwszej 
drużyny, ale w sobotę nie zachwycił.
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W kolejnym meczu 1. LFA Fal-
cons Tychy przegrali u siebie 
z Lowlanders Białystok 32:44 (6:8, 
16:14, 0:9, 9:13).

To był przedostatni mecz skró-
conej, zasadniczej części sezonu. 
Po efektownej wygranej w der-
bach Śląska z Silesią Rebels, tysza-
nie chcieli pójść za ciosem. Kibi-
ce mieli okazję zobaczyć ciekawe 
widowisko, szkoda tylko, że bez 
happy endu.

Po pierwsze kwarcie Soko-
ły minimalnie przegrywały 6:8, 
potem rywale odskoczyli na 22:6, 
jednak pełna mobilizacja w ekipie 
Sokołów pozwoliła im doprowa-
dzić do wyrównania i wynikiem 
22:22 zakończyła się pierwsza po-
łowa. W drugiej mocniej zaczę-
li Ludzie z Nizin. Najpierw dwa 
punkty zdobyła obrona (safety), 
a potem punktował najgroźniej-
szy w ekipie gości zawodnik Glen 
Toonga, po 11-jardowej akcji bie-

gowej (plus podwyższenie). Było 
22:31. I potem znów do głosu do-
szli gospodarze, doprowadzając 
do stanu 31:32. Niestety, końców-
ka należała do rywali, a brylował 
w niej wspomniany Toonga.

– Dobry mecz, ale na począt-
ku gra niezbyt się nam układała – 
powiedział Jacek Kozub, wicepre-
zes klubu. – I choć udało nam się 
odrobić sporą stratę, popełniliśmy 

kilka błędów, które zadecydowały 
o wygranej rywali. To pokazało, 
że do końca trzeba być zmobili-
zowanym i walczyć z pełną de-
terminacją. Myślę też, że zawod-
nicy za wcześnie uwierzyli w to, 
że mają wygraną w kieszeni.

Tychy Falcons czeka jeszcze 
jedno spotkanie rundy zasadni-
czej z Bydgoszcz Archers (18.10) 
na własnym stadionie. lS ●

Piłkarze GKS II Tychy po trzech 
z rządu zwycięstwach zaznali go-
ryczy porażki. Po wyjazdowym 
spotkaniu z Rozwojem kom-
plet punktów pozostał w Kato-
wicach.

Pozbawiona wsparcia z pierw-
szego zespołu, który w tym sa-
mym czasie grał z Koroną, na-
sza czwartoligowa młodzież nie 
dała rady niepokonanemu u sie-
bie Rozwojowi. Mimo kilku do-
godnych okazji w pierwszych 

trzech kwadransach, na przerwę 
tyszanie schodzili przegrywając 
0:1. Co gorsza, tuż po wznowie-
niu gry stracili drugiego gola, zaś 
bramka gospodarzy była jak za-
czarowana. Kilka razy próbowa-
li Machowski, Bojarski i ich ko-
ledzy, ale minuty biegły i wciąż 
było 0:2.

Dopiero w 83 min. Kokoszce 
udało się zdobyć kontaktowego 
gola, ale na więcej nie starczyło 
już czasu. Wynik meczu na 3:1 

gospodarze ustalili w doliczo-
nym czasie gry.
rOZWój katOWice – gks ii 
tychy 3:1 (1:0). Gole: Czenczek 
(20’), Chwila (48’) i Gasz (90’) 
oraz Kokoszka (83’).
gks ii:  Dana – Hachuła (85’ 
Jochemczyk), Bielusiak (46’ 
Machowski), Kopczyk, Kozlen-
ko (75’ Blach), Misztal, Rutkow-
ski, Paluch, Krężelok (50’ Ko-
koszka), A. Biegański, Bojarski.  
ww ●

futbol amerykański

ludzie z nizin lepsi

Seria zwycięstw rezerw przerwana.

przegrana młodzieży
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iNfOrmatOr kiBica

hOkej. phl: 9.10 Stoczniowiec Gdańsk – GKS Tychy (godz. 
18), 11.10 GKS Tychy – STS Sanok (17).
Piłka NOżNa. i liga: 10.10 radomiak radom – GKS Tychy 
(17); iV liga: 11.10 GKS II Tychy – KS Decor bełk (11); liga 
okręgowa. grupa i: 10.10 bKS Stal bielsko – oKS Zet Ty-
chy (15); klasa a: 10.10 LKS Woszczyce – juWe jaroszowice 
(15.30), 11.10 Siódemka Tychy – LKS Gardawice (15); klasa 
b: 10.10 uKS Warszowice – Tysovia (15.30), 11.10 MKS II Lę-
dziny – czułowianka Tychy (15.30); iV liga kobiet: Polonia 
Tychy – pauzuje.
kOsZykóWka. i liga: 11.10 Śląsk II Wrocław – GKS Tychy (18).
futsal. i liga: 11.10 GKS futsal Tychy – Profi Sport Wrocław (18).
siatkóWka. ii liga mężczyzn: 10.10 Kęczanin Kęty – TKS 
Tychy. lS ●

Drugie zwycięstwo w tym sezonie 
odnieśli koszykarze GKS Tychy, 
pokonując w sobotę Zetkamę 
Doral Nysa Kłodzko 106:92.

Po c z ą t e k  m e c z u  b y ł 
wyrównany, jednak pod koniec 
pierwszej kwarty tyszanie 
odskoczyli rywalom na 7 
punktów. W drugiej przewaga 
tyszan już ani przez moment nie 
podlegała dyskusji – do przerwy 
prowadzili 52:43, a w trzeciej 
odsłonie okazali się jeszcze 
bardziej skuteczni – ich przewaga 
wzrosła i GKS zakończył 
ją prowadząc 79:62. Gospodarze 
kontrolowali przebieg meczu i ich 

kilkunastopunktowe prowadzenie 
utrzymało się do końca. W meczu 
z Nysą najwięcej punktów dla 
GKS zdobył Radosław Trubacz 
– 25, w tym 4/8 za trzy.

Tyszanie pozostali jednym 
z pięciu niepokonanych zespołów 
i po tej serii zajmują trzecie 
miejsce w tabeli.
gks tychy – Nysa kłODZkO 
106:92 (29:22, 23:21, 27:19, 
27:30).
gks: Trubacz 25, Woroniecki 
17, Wrona 16, Mąkowski 12, 
Stryjewski 11, Kędel 10, Śpica 9, 
Grochowski 3, Karpacz 3, Jakacki 
0, Ziaja 0. lS ●

na lekkoatletycznych 
arenach.

brąz 
misterka
Zawodnik MOSM Tychy, Mate-
usz Misterek wywalczył brązowy 
medal w rozegranych w Słupsku 
mistrzostwach Polski U-16 w wie-
loskoku – nowej konkurencji dla 
zawodników chcących się specja-
lizować w trójskoku.

Do konkursu zakwalifikowało 
się 20 zawodników. Już w pierw-
szej próbie Mateusz osiągnął re-
zultat pozwalający awansować 
do ścisłego, ośmioosobowego fi-
nału (12,28 m). W drugiej serii 
poprawił się na 12.46 m i dawa-
ło mu to trzecie miejsce. Trze-
cia kolejka okazała się decydu-
jąca. Misterek skoczył 12,51 m, 
poprawiając własny rekord Ślą-
ska. Niestety, po udanym skoku 
zawodnik MOSM, wychodząc 
z piaskownicy skręcił nogę w sta-
wie skokowym. Próbował jeszcze 
skakać, ale musiał dać za wygra-
ną. Jak się jednak okazało, nikt 
z pretendentów go już nie prze-
skoczył. Konkurs wygrał Kewin 
Małek ze Słupska (12,84 m rekord 
Polski) przed Danielem Kamiń-
skim (Stal Mielec) 12,57 m. Mate-
usz pozostał na trzecim miejscu. 
Więcej o starcie w MP w Słupsku 
napiszemy w następnym wydaniu 
„TT”. lS ●

Koszykarze gKS bez strat.

pewne punkty

W minionej kolejce tyskie dru-
żyny siatkarskie doznały dwóch 
porażek.

W II lidze męskiej TKS Tychy 
przegrał w wyjazdowym meczu 
w Andrychowie (zmiana gospo-
darza) z MKS 0:3. – Rywal w pełni 
wykorzystał atut własnej, nietypo-
wej hali i wygrał. Dużym wzmoc-
nieniem ekipy Andrychowa oka-
zał się też rozgrywający Maciej 
Fijałek, który kilka ostatnich se-
zonów spędził na parkietach Plus-
Ligi – skomentował krótko spot-
kanie trener Marcin Nycz.
mks aNDrychóW – tks ty-
chy 3:0 (25:18, 25:13, 26:24).
tks: Borzęcki, Zborowski, Kraw-
czyk, Miller, Gepfert, Dzierża-
nowski, Ł. Żłobecki oraz Wacho-
wicz, Aniołek, Pazgan, Płaneta, 
Fijałkowski.

Także porażkę z Dwójką Za-
wiercie zanotowały siatkarki TKS 
Ekobet Tychy, występujące w I li-

dze śląskiej. W grze tyszanek spo-
ro było niedokładności, strat, sła-
biej prezentowały się na przyjęciu. 
Podopieczne trenerów K. Pałki i P. 
Ciukaja zaczęły jednak treningi do-
piero pod koniec września, kiedy 
udostępniona im została hala. Poza 
tym skład TKS Ekobet mocno się 
zmienił i potrzeba czasu, by zespół 
na nowo zgrać. Ich rywalki nato-
miast cały czas trenowały, a kilka 
dziewczyn otrzymało powołania 
do kadry, gdzie mały możliwość 
dodatkowych przygotowań.
tks ekOBet – DWójka Za-
Wiercie 1:3 (20:25, 27:25, 15:25, 
18:25).
tks ekOBet: Diwis, Zazakowny, 
Poks, Biszczanik, Pawlik, Netero-
wicz, Graboń, Koźmińska, Bend-
kowska, Szczepaniak, Dubrawska, 
Dutka (L). W kadrze są także: 
Tyszkiewicz, Raczyńska i Chwa-
łek, ale nie mogły zagrać w tym 
meczu. lS ●

w tyM roKu aMatorSKa 
liga piŁKi nożnej 
w tychach świętuje 
jubileuSz 25-lecia, 
a patronat na niM objąŁ 
prezydent andrzej 
dziuba, Kierując 
do organizatorów 
i uczeStniKów liSt 
gratulacyjny.

ALPN jest jedną z najstarszych lig 
piłkarskich w woj. śląskim (być 
może również w kraju). Wystarto-
wała w 1995, a pomysłodawcą ry-
walizacji piłkarskich amatorów był 
Leszek Śliwa – obecnie pracownik 
działu organizacji imprez tyskiego 
MOSiR-u. Pierwsza, historyczna 
edycja ALPN, odbyła się na boisku 
dzisiejszego Kompleksu Sportowe-
go Paprocany i uczestniczyło w niej 
8 zespołów. Mistrzostwo wywal-
czyła drużyna Primitive Team.

Jubileusz był okazją do zor-
ganizowania meczu 7-krotne-
go mistrza ALPN – Fenomenu 
z drużyną GKS Tychy Oldboys, 
prowadzoną przez trenera Albina 
Wirę. W jej barwach zagrali m.in. 
z Mariusz Masternak, Sebastian 
Idczak, Krystian Odrobiński i Mi-
chał Kojdecki. Oldboye przegra-
li z obecnym mistrzem ligi 0:2, 
a gole zdobyli Mateusz Żytka, 
Łukasz Kut.

Przed meczem pamiątkowe wy-
różnienia otrzymali byli koordy-
natorzy rozgrywek Leszek Śliwa 
oraz Sławomir Skowroński, a tak-
że były i obecny kierownik obiek-
tu przy Edukacji 7 – Albin Wira 
i Bogdan Bersiński oraz Grzegorz 
Lenda (sponsor) od lat wspierają-
cy sport amatorski w Tychach. Wy-
różniono też drużyny: Fenomen 
– za największą liczbę zdobytych 

tytułów mistrzowskich oraz Zorzę 
– za najdłuższy staż w rozgryw-
kach (uczestnik wszystkich edycji 
rozgrywek). Puchary i okolicznoś-
ciowe podziękowania wręczał pre-
zes TKKF Pionier – Tadeusz Ga-
cki oraz koordynator ligi – Tomasz 
Ślusarczyk.

– Średnia wieku zawodników 
w lidze wzrasta, ale mimo wszyst-
ko co roku zawsze udaje mi się za-
chęcić do występów także mło-
dych, obiecujących zawodników 
– powiedział obecny koordynator 
ALPN Tomasz Ślusarczyk, nauczy-
ciel w II LO im. Norwida.

W sezonie 2020/2021 liga wy-
startuje w 8-zespołowym skła-
dzie. W rozgrywkach zadebiu-
tują piłkarze Vestra Vesteris, 
zapowiadany jest restart „legen-
darnych” Budowlanych – sześ-
ciokrotnych mistrzów ALPN.
lS ●

hoKeiści gKS tychy 
wpiSali na Swoje 
Konto dwa Kolejne 
zwycięStwa. w piąteK 
zdobyli „twierdzę 
toruń”, wygrywając 
z niepoKonaną 
do tej pory energą 3:2, 
a w niedzielę rozgroMili 
zagŁębie SoSnowiec 7:2.

Z dwóch powodów tyscy kibice 
mogli się obawiać o losy spotka-
nia z Energą. Po pierwsze, GKS 
pojechał na mecz osłabiony bra-
kiem kilku zawodników, w tym 
Michaela Cichego oraz Ale-
xa Szczechury, którzy są prze-
ziębieni. Po drugie, liderująca 
w tabeli drużyna Energi nie za-
notowała jeszcze porażki i tym 
bardziej była groźna na własnym 
lodowisku. Tymczasem po bez-
bramkowej pierwszej części me-
czu, tyszanie zagrali znakomicie 
w drugiej tercji, uzyskując trzy-
bramkowe prowadzenie. Wynik 
meczu otworzył Bartosz Ciura, 
a 12 minut później podwyższył 
Patryk Wronka. Tyszanie nadal 
próbowali i na 37 sekund przed 
końcem tercji prowadzili już 
3:0 za sprawą Szymona Marca. 
Do ostatniej części meczu gospo-
darze przystąpili mocno zmo-

bilizowani i po 33 sekundach 
zmniejszyli rozmiary porażki. 
Kiedy „Stalowe Pierniki” zdoby-
li kontaktową bramkę, do końca 
meczu pozostawało jeszcze 6 mi-
nut. Tyszanie przetrwali jednak 
napór rywali i wygrali.
eNerga tOruń – gks tychy 
2:3 (0:0, 0:3, 2:0). Bramki dla 
GKS: Ciura, Wronka, Marzec.

W niedzielę podopieczni 
Krzysztofa Majkowskiego pew-
nie wygrali z Zagłębiem Sosno-
wiec. Choć sytuacji i strzałów 
na bramkę gości nie brakowało, 
pierwsza odsłona przyniosła tyl-
ko jednego gola, zdobytego przez 
Jana Krzyżka. Jednak w drugiej 
padło aż pięć goli.

Zaczęli tyszanie – półtorej mi-
nuty po wznowieniu gry Bartło-
miej Pociecha uderzył z niebie-
skiej linii. W 26 min. było już 
3:0, a na listę strzelców wpisał się 
Szymon Marzec, dobijając strzał 
po uderzeniu Jeana Dupuy’a. Po-
tem do głosu doszli goście, dwu-
krotnie pokonując Murray’a, jed-
nak jeszcze przed przerwą na 4:2 
podwyższył Wronka.

Ostatnia tercja należała do ty-
szan. Na początku tej części gry 
na listę strzelców wpisał się Chri-
stian Mroczkowski, w 49 min. 
na 6:2 podwyższył Jarosław Rze-

szutko, a minutę później wynik 
meczu ustalił Filip Komorski. 
I w ten sposób GKS Tychy ob-
jął samodzielne prowadzenie 
w tabeli.
gks tychy – ZagłęBie sOs-
NOWiec 7:2 (1:0, 3:2, 3:0). 
Bramki: Krzyżek, Pociecha, Ma-
rzec, Wronka, Mroczkowski, Rze-
szutko, Komorski.
gks tychy: Murray – Havlik, 
Novajovsky; Mroczkowski, Ko-
morski, Wronka – Seed, Kotlorz; 
Dupuy, Galant, Marzec – Pocie-
cha, Ciura; Krzyżek, Rzeszutko, 
Gruźla – Bizacki, Kogut, Ubow-
ski, Jeziorski.

1. gks tychy 8 21 33-24
2. Energa 7 18 22-8
3. GKS jastrzębie 7 15 26-15
4. unia 7 14 23-15
5. cracovia 7 10 22-21
6. Podhale 7 10 21-20
7. GKS Katowice 7 10 16-16
8. STS Sanok 7 5 9-18
9. Zagłębie 8 5 17-31
10. Stoczniowiec 7 0 13-34

W drugim meczu nowego se-
zonu PLHK Atomówki GKS Ty-
chy przegrały z Unią Oświęcim 
2:4 (0:0, 1:1, 1:3). Bramki dla Ato-
mówek zdobyły: Karolina Churas 
i Sylwia Łaskawska. lS ●

To zwycięstwo miało dla piłka-
rzy GKS Futsal Tychy szczególne 
znaczenie, bo nigdy jeszcze nie 
udało im się wygrać na parkiecie 
Gwiazdy Ruda Śląska. W niedzie-
lę pokonali rywali 7:3.

Tyszanie przystąpili do spot-
kania podwójnie zmotywowani 
i od pierwszych minut starali się 
dyktować warunki. Do przerwy 
prowadzili 3:1, a w 25 min. było 
już 5:2. Ostatecznie spotkanie 
zakończyło się wygraną tyszan 
7:3 i po trzech kolejkach dru-
żyna Michała Słoniny zajmuje 

drugie miejsce w tabeli z 6 pkt. 
Tyle samo punktów mają tak-
że Bochnia, Heiro i Gwiazda, 
a prowadzi Górnik Polkowice 
– 9 pkt.
gWiaZDa ruDa śląska 
– gks futsal tychy 3:7. 
Bramki: Dudzik 2, Słonina 2, 
Kokot, Sitko, Lisiński.
gks futsal: Modrzik, Grusz-
czyński – Sitko, Słonina, Krzy-
żowski, Dudzik – Pytel, Ko-
łodziejczyk, Lisiński, Migdał 
– Kokot, Kochanowski, Dwórz-
nik, Banaszczyk. lS ●

pod ligową siatką.

dwie porażki

7:3 gKS futsal w meczu z Gwiazdą.

pierwsza taka 
wygrana

ćWierć Wieku na boiskach
jubileuSz aMatorSKiej ligi piŁKi nożnej – jEDNEj NajSTarSZycH LIG PIłKarSKIcH W Woj. ŚLąSKIM.

Koordynatorzy ALPN (od lewej): Sławomir Skowroński (2000-2012), 
Leszek Śliwa (1995-2004), Tomasz Ślusarczyk (od 2012).

AL
PN
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y

skruszyli staloWe pierniki
Kolejne dwa zwycięStwa HoKEISTóW MISTrZa PoLSKI.
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waga 23.iX-23.X
Początek tygodnia zapowiada się burzliwie. 
będziesz miał ochotę wszystko zmienić, jednak 
układ planet mocno cię wyczerpie.

SKorpion 24.X-21.Xi
Zaufaj swojemu instynktowi i rób to, co wydaje ci 
się słuszne. Droga będzie wolna, więc działaj i nie 
oglądaj się za siebie.

Strzelec 22.Xi-21.Xii
uda ci się błyszczeć i królować, nawet jeśli los 
chwilowo zamknie cię w czterech ścianach domu. 
rodzina da ci duże poczucie bezpieczeństwa.

Koziorożec 22.Xii-19.i
Przed Tobą tydzień pełen wrażeń, przełomo-
wych doświadczeń i trudnych wyborów. Nie 
tylko świetnie ze wszystkim sobie poradzisz, ale 
i wpadniesz na wspaniałe pomysły.

wodniK 20.i-18.ii
W miłości to Ty będziesz teraz dyktować warunki. 
utrzesz nosa komuś, kto liczył na to, że powinie ci 
się noga.

ryby 19.ii-20.iii 
Twój lęk przed pewnymi osobami jest zupełnie bez-
podstawny. Wprawdzie niektórzy deklarują się jako 
Twoi zaciekli wrogowie, ale oni są w mniejszości.

baran 21.iii-20.iV
czeka cię miły, ale i kłopotliwy harmider. Dzieci 
wejdą ci na głowę, a bliski krewny znów się nie 
sprawdzi. uważaj na drodze.

byK 21.iV-21.V
Przez cały tydzień będziesz pełen humoru, 
otwarty na świat i ludzi, zjednasz sobie sympatię 
otoczenia, poznasz nowe osoby i zabłyśniesz 
w towarzystwie.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Przed Tobą bardzo dużo obowiązków i pilnych 
spraw. aby uniknąć chaosu, skrupulatnie zaplanuj 
każdy dzień.

raK 21.Vi-22.Vii
rzeczowa i spokojna rozmowa dużo zmieni w Two-
im związku. Na nowo odkryjesz siebie, a zdobyta 
wiedza i umiejętności okażą się imponujące.

lew 23.Vii-22.Viii
Poczujesz przypływ energii i optymizmu. czeka 
cię ogromna niespodzianka lub przynajmniej 
bardzo miłe wydarzenie.

panna 23.Viii-22.iX
Gwiazdy zapewnią ci powodzenie w miłości i re-
lacjach towarzyskich. otworzą się nowe możliwo-
ści, dzięki ogromnej sile i zdecydowaniu.
 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 671:  
jesieNNe NastrOje.

Zapewne wielu z Was dało się nabrać 
i pomyśleliście, że patrzycie na kom-
puterową przeróbkę utrzymaną w stylu 
dawnego dzieła. W końcu dziś zmyślni 
graficy potrafią zdziałać cuda i sprawić, 
że ze zdjęcia uśmiecha się do nas Mona 
Lisa ubrana w sprane dżinsy i koszulę 
w kratę. Sęk w tym, że to oryginał. W do-
datku powstał on w 1793 roku, a nama-
lował go Joseph Ducreux – malarz Marii 
Antoniny.

ostatni portret króla
O Josephie Ducreux niewiele wiado-
mo. Ot, był francuskim portrecistą, 
i to wziętym. W końcu przed jego szta-
lugą zasiadała sama Maria Antonina. 
Pierwsza miniatura, jaką jej namalował, 
musiała być niezła, bo nie dość, że kró-
lowa mianowała go swoim nadwornym 
malarzem, to jeszcze nadała mu tytuł 
barona. Ducreux malował także Ludwi-
ka XVI, a w dodatku (choć pewnie nie 
zdawał sobie z tego sprawy), wykonał 
ostatni portret władcy przed jego póź-
niejszą egzekucją. O dziwo, rewolucję 
francuską przeżył, a to głównie dzię-
ki temu, że trzymał sztamę z Jacques
-Louis Davidem – propagandowym 
malarzem Bonapartego. Nawiasem 
mówiąc, to właśnie David namalował 
„Śmierć Marata”, obraz o którym rów-

nież niebawem opowiem. Jednak uczci-
wie trzeba przyznać, że choć Ducreux 
na swojej robocie się znał, a jego płótna 
szły na pniu, to jednak nie wyróżniały 
się one niczym szczególnym. W przeci-
wieństwie do jego autoportretów.

łamanie czwartej ściany
Ogromnie żałuję, że życiorys malarza 
jest tak dziurawy, bo musiał być człowie-
kiem niezwykle nowoczesnym. To on 
patrzy na nas z tego przezabawnego au-
toportretu, który rozszedł się po sieci 
niczym wirus. Ba! Nie dość, że patrzy, 
to jeszcze wytyka palcem. Tym gestem 
Ducreux złamał czwartą ścianę. Zwrócił 
się prosto do widza. „Wiem, że tu jesteś” 
– mówi, a jego krzywe uśmiechy i ko-
miczne miny wręcz wyskakują z płót-
na. Wcześniej nikt tak nie malował! 
W czasach Ducreux, każdy, kto chciał 
mieć portret, starał się wyglądać na nim 
jak najlepiej. Przywdziewano najlepsze 
szaty, wymyślne peruki, eksponowano 
najdroższe klejnoty. Wszystko po to, 
by wyglądać „jak z obrazka” – dosłow-
nie i w przenośni. Z takich wymuska-
nych portretów patrzą na nas lekko 
uśmiechnięte damy o zalotnym spojrze-
niu, eleganccy mężczyźni w dostojnych 
pozach, bądź urocze, złotowłose dzie-
ciaczki. Słodko! Zresztą sami malarze, 

gdy zasiadali przed lustrem, by stworzyć 
swój własny wizerunek, prężyli tors i do-
dawali sobie szczyptę urody, dystynkcji 
i władzy. A Ducreux ubiera rozchełstaną 
piżamkę, przeciąga się i bezceremonial-
nie ziewa! Ot co!

zrób minę, a ja powiem ci kim jesteś
Jedno jest pewne: Ducreux miał poczu-
cie humoru i duży dystans do siebie. 

Swoją drogą musiał się świetnie bawić, 
zastygając przed lustrem w tak rozbra-
jających pozycjach. Był zafascynowa-
ny fizjonomiką. Uważał, że to właśnie 
poprzez miny, które wyrażają nasze 
emocje, można poznać charakter czło-
wieka. Te obrazy wnoszą powiew świe-
żości do historii malarstwa olejnego 
i po przeszło 200 latach od namalowa-
nia, wciąż bawią! Współcześnie twarz 

malarza stała się symbolem interneto-
wej zabawy. Polega ona na przerabianiu 
dość wulgarnych raperskich tekstów 
na wyszukane staroangielskie słow-
nictwo. Ponieważ w Polsce mało kto 
rozumie archaiczny angielski, to u nas 
wytykający palcem Ducreux, wyśmie-
wa różne nasze przywary. Wierzcie mi, 
jest się z czego pośmiać! 
agnieSzKa KijaS ●

dawno temu w sztuCe (218)obraz czy mem?

Autorpotret Josepha Ducreux, po 200 latach 
od namalowania, podbija internet.

Ziewający autoportret? Czemu nie! Tak mógł 
sportretować się tylko Ducreux.

ten MeM podbija internet. Mężczyzna w Stroju 
z epoKi, Stoi w nonSzalancKiej pozie i jednyM palceM 
wSKazuje na naS – na widzów. nieMal SŁySzyMy, jaK 
Mówi: „aha, MaM cię!” lub „brawo ty!”. twarz wyKrzywiŁ 
w charaKteryStycznyM gryMaSie, zMrużyŁ oczy, a zęby 
wySzczerzyŁ w podKpiwającyM uśMiechu. gdyby nie 
Starodawne ubranie, to poMyślelibyśMy, że jeSt rapereM 
z nowojorSKiej dzielnicy. czyżby?
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