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bohaterowie książki tyszanki magdaleny kulus zapraszają dzieci do wspólnej zabawy i odwiedzenia biblioteki.

dla kogo podwyżka?
Związkowcy z Tyskich Linii Trolejbusowych podpisali 
porozumienie z zarządem, kończące spór zbiorowy.

po raz dziesiąty
Od czwartku do niedzieli potrwa jubileuszowa 
edycja Tyskiego Festiwalu Performance.

Cierpliwość popłaca
Zwycięstwo 2:0 z Widzewem przedłuża szanse 
piłkarzy na bezpośredni awans do Ekstraklasy.5 9 12
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Prezydent 
z absolutorium
Na czwartkowej (27 maja) sesji Rady Miasta Tychy radni większoś-
cią głosów przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. 
Za uchwałą głosowało 21 radnych, trójka wstrzymała się od głosu. 
Radni udzielili także absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. str. 3

Przejdą 
ulicami 
miasta
W tym roku w Tychach odbędą 
się procesje związane z Bożym 
Ciałem. W związku z panującą 
pandemią każda parafia zorga-
nizuje przejście w swoim najbliż-
szy otoczeniu, na co zezwolił Me-
tropolita Katowicki abp Wiktor 
Skworc.

Boże Ciało jest katolickim 
świętem ruchomym, co oznacza, 
że co roku przypada w innym ter-
minie. Zawsze jednak obchodzone 
jest w czwartek po oktawie Zesła-
nia Ducha Świętego. str. 4
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil Peszat

◆ 25.05, Ok. gODz. 11.20, 
Na ul. sikOrskiegO (przy 
pętli Paprocańskiej), na oznako-
wanym przejściu dla pieszych, 
z wyznaczonym przejazdem ro-
werowym doszło do potrącenia 
66-letniego rowerzysty przez 
kierującego fordem 71-letniego 
mężczyznę. Przybyli na miej-
sce strażacy udzielili poszkodo-
wanemu rowerzyście pomocy, 
a następnie przekazali mężczy-
znę zespołowi ratownictwa me-
dycznego. Jak wstępnie ustaliła 
policja, kierowca forda włączając 
się do ruchu z ul. Nad Jeziorem 
doprowadził do zderzenia z ro-
werzystą. Na szczęście w wyniku 
zderzenia rowerzysta nie doznał 
poważniejszych obrażeń.
◆ FuNkcjONariusze kM 
POlicji zatrzyMali Dwóch 
MężczyzN w wieku 26 i 30 lat 
związanych z przestępczością 
narkotykową. W mieszkaniach 
podejrzanych znaleziono am-
fetaminę, marihuanę, tabletki 
ecstasy oraz różnego rodzaju 
środki farmaceutyczne, z któ-
rych można było przygotować 
800 działek dilerskich o łącznej, 

czarnorynkowej wartości sięga-
jącej 30 tys. zł. Ponadto zabez-
pieczono przedmioty służące 
do porcjowania środków odu-
rzających oraz ponad 12 tys. zł 
w gotówce. Sąd zastosował wo-
bec zatrzymanych tymczasowy 
areszt. Grozi im kara do 12 lat 
więzienia.
◆ 30.05 DOszłO DO grOźNe-
gO zDarzeNia Na DrODze 
s1 – honda zderzyła się z jele-
niem. Zwierzę zginęło, a samo-
chód nie nadawał się do dalszej 
jazdy. Osoby nim podróżujące nie 
doznały obrażeń.
◆ Na al. PiłsuDskiegO PO-
licjaNci zatrzyMali kie-
rującegO skutereM, który 
jechał chodnikiem. Funkcjona-
riusze chcieli skontrolować męż-
czyznę, jednak ten zaczął ucie-
kać w osiedle. Mężczyzna został 
zatrzymany i badanie wykazało, 
że 31-latek ma 2 promile w wy-
dychanym powietrzu. Mężczyzna 
został przewieziony do KMP Ty-
chy.
◆ Na ul. wałOwej 29.05 
w bOk vw caDDy uDerzy-
łO vOlvO, które następnie da-

chowało. Z ustaleń policji wyni-
ka, że kierowca volvo zagapił się 
i uderzył w vw. Strażacy prze-
stawili auto na koła, a następnie 
wrak został odholowany.
◆ 27.05 Na al. bielskiej 
(na wysokości KMP Tychy) do-
szło do zderzenia saaba z oplem. 
Kierująca oplem kobieta nie za-
chowała – zdaniem policji – na-
leżytej odległości od poprzedza-
jącego pojazdu i najechała na tył 
saaba. Osoby podróżujące pojaz-
dami nie doznały obrażeń.
◆ 26.05 Na al. PiłsuDskie-
gO Na Pasie w kieruNku ul. 
DMOwskiegO zDerzyły się 
cztery POjazDy. W zdarze-
niu brały udział opel, peugeot, 
honda i jeszcze jeden samochód, 
który odjechał przed przyjazdem 
służb. Kierująca oplem kobieta 
trafiła pod opiekę ratowników 
medycznych, a następnie zosta-
ła przetransportowana do szpi-
tala. Policja ustaliła, że właśnie 
ona nie zachowała ostrożności 
i uderzyła w tył dostawczego 
peugeota, a ten w znajdującą się 
przed nim hondę, a ta w kolejny 
pojazd... ls ●
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komunikat

Zagapienie się kierowcy było przyczyną groźnie wyglądającej kolizji na ul. Wałowej.
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Tychy, al. Piłsudskiego 12
• Świetna lokalizacja 

• Budynek biurowy z recepcją, 
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Wynajmij wolne
boksy handlowe
w doskonałej przestrzeni

Czekamy na Ciebie, skorzystaj!

na Czwartkowej 
(27 Maja) sesji rady 
Miasta tyChy radni 
większośCią gŁosów 
przyjęli sprawozdanie 
z wykonania budżetu 
za 2020 rok. za uChwaŁą 
gŁosowaŁo 21 radnyCh, 
trójka wstrzyMaŁa się 
od gŁosu. radni udzielili 
także absolutoriuM 
prezydentowi Miasta 
tyChy za okres od 1 
styCznia do 31 grudnia 
2020 roku.

– Realizacja budżetu miasta 
w 2020 r. w związku pandemią 
COVID-19 była bardzo dużym 
wyzwaniem. Ogłoszony w marcu 
stan epidemii negatywnie wpły-
nął na wiele sfer przede wszyst-
kim na gospodarkę – ogłoszony 
lockdown przy pierwszej i dru-
giej fali zachorowań spowodo-
wał problemy finansowe przed-
siębiorstw, co przełożyło się 
również na wzrost bezrobocia. 
Duże utrudnienia dotknęły tak-
że sferę oświaty, kultury i sportu 
– zamknięto placówki oświato-
we, obiekty sportowe i kulturalne, 
odwoływano imprezy. Na bieżąco 
monitorowaliśmy sytuację finan-
sową naszego miasta, a niepewna 
sytuacja gospodarcza była dużym 
ograniczeniem przy planowaniu 
kolejnych kroków, jeśli chodzi 
o dostosowanie budżetu do pan-
demicznych realiów – tymi sło-
wami rozpoczął swoje wystąpie-

nie na sesji Rady Miasta Tychy 
prezydent Andrzej Dziuba.

realizacja bez zakłóceń
Pandemia miała dwojakie skutki 
jeśli chodzi o budżet:

– z jednej strony spowodowa-
ła utratę dochodów – ubytek wy-
stąpił przede wszystkim w udzia-
łach w podatkach PIT i CIT, gdzie 
wpływy były o 12 mln zł niższe 
niż w 2019 r. Spadek dochodów 
z tych tytułów był pierwszym ta-
kim przypadkiem od 11 lat czyli 
od 2009 roku. Biorąc pod uwagę 
fakt, iż w ostatnich 5 latach no-
towano coroczne wzrosty śred-
nio o 9% czyli o ok. 18 mln zł 
rocznie, łączny ubytek docho-
dów z PIT i CIT, uwzględniający 
również zmiany w prawie podat-
kowym wprowadzone w II półro-
czu 2019 r., należałoby szacować 
na ok. 30 mln zł. Ucierpiały rów-
nież dochody z najmu obiektów 
i pomieszczeń, z biletów wstę-
pu do obiektów sportowych czy 
z opłat parkingowych,

– z drugiej strony pandemia 
wywołała konieczność ponie-
sienia wydatków wcześniej nie-
planowanych – zakupu środków 
ochrony osobistej, sprzętu me-
dycznego, sprzętu do pracy zdal-
nej itp. Łącznie na cele związane 
z szeroko rozumianym przeciw-
działaniem COVID-19 gmina 
wydała 19,6 mln zł, przy czym 
ze środków własnych 2,2 mln zł.

– Mimo tak trudnej sytuacji 
społeczno–gospodarczej wyko-

nanie budżetu miasta przebiegło 
bez większych zakłóceń, a zde-
cydowaną większość remontów 
i inwestycji zakończono zgodnie 
z planowanym terminem – do-
dał prezydent.

iluzoryczna nadwyżka
W 2020 r. dochody budżetu mia-
sta zrealizowane zostały w kwocie 
985,3 mln zł, czyli o 4,2 mln zł 
wyżej niż zaplanowano. Z kolei 
wydatki budżetu miasta wyko-
nano w wysokości 975,6 mln zł 
tj. o 48,4 mln zł niżej w stosunku 
do planu. W związku z powyż-
szym zamiast planowanego defi-
cytu w kwocie 42,9 mln zł miasto 
zamknęło rok nadwyżką wyno-
szącą 9,7 mln zł.

– Ten iluzorycznie dobry wy-
nik budżetu spowodowany był 
wpływem środków z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 40,3 mln zł. Środki te 
stanowiące pomoc państwa w celu 
przeciwdziałania skutkom pande-
mii COVID-19 wpłynęły na kon-
to miasta we wrześniu i grudniu 
2020 r. W roku ubiegłym wyko-
rzystaliśmy z tej puli 10,5 mln zł, 
co oznacza, że pozostałe 30 mln zł 
wpłynęło na dodatni wynik finan-
sowy 2020 r. Środki te wykorzysta-
my na inwestycje w roku bieżącym 
– tłumaczy Urszula Dryka, Skarb-
nik Miasta Tychy.

na co wydawaliśmy?
W 2020 roku wydatki ogółem bu-
dżetu miasta Tychy zostały zreali-

zowane w wysokości 975,6 mln zł, 
z czego wydatki bieżące wyniosły 
771,6 mln zł, zaś wydatki mająt-
kowe 204 mln zł.

W strukturze wydatków bie-
żących, jak co roku, największy 
udział mają środki wykorzystane 
na oświatę i wychowanie (285,1 
mln zł, tj. o 22,7 mln zł więcej 
niż przed rokiem) oraz rodzinę 
i pomoc społeczną (216,9 mln zł 
tj. o 40,6 mln zł więcej niż rok 
wcześniej). Stanowią one łącznie 
ok. 65 procent wszystkich wydat-
ków bieżących. W ubiegłym roku 
na trzecim miejscu, jeśli chodzi 
o wielkość wydatków bieżących, 
znalazły się środki przeznaczone 
łącznie na gospodarkę komunalną, 
mieszkaniową i usługi, na które 
przeznaczono 8% wydatków bie-
żących tj. 59,6 mln zł (największe 
środki wydatkowano na system 
gospodarki odpadami komunal-
nymi – 29,8 mln zł przy uzyska-
nych dochodach z opłat w wyso-
kości 29,7 mln zł). Na poziomie 
od 4% do 7% wydatków bieżących 
kształtują się wydatki na kulturę 
fizyczną, kulturę i sztukę, a także 
administrację, transport zbiorowy 
oraz utrzymanie dróg.

Wydatki majątkowe w 2020 
roku zamknęły się kwotą 204 
mln zł. Był to drugi rok z rzę-
du, w którym przekroczyły one 
poziom 200 mln zł. Poniesione 
wydatki majątkowe stanowiły 
21% wydatków ogólnych miasta, 
co oznacza, że co piąta złotówka 
wydatkowana w ubiegłym roku 

przeznaczona została na inwe-
stycje. Tak wysoki poziom inwe-
stycji nie byłby możliwy bez po-
zyskania środków zewnętrznych, 
w tym środków unijnych. Łącz-
nie ze środków zewnętrznych sfi-
nansowano 73% ogółu wydatków 
majątkowych.

– Największe nakłady poniesio-
no na inwestycje w transport pub-
liczny oraz drogi wraz z oświetle-
niem. Stanowiły one łącznie ponad 

60% wszystkich wydatków inwe-
stycyjnych. W granicach 8-9% 
ogółu wydatków majątkowych 
wyniosły nakłady na kulturę fi-
zyczną, gospodarkę mieszkanio-
wą oraz ochronę zdrowia – infor-
mował Andrzej Dziuba.

Sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu miasta za 2020 rok otrzyma-
ło pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta. ow ●

Prezydent z absolutorium
prawie Miliard dobrze wydatkowanyCh zŁotówek – TAKIEGO ZDANIA byłA ZNAcZącA WIęKSZOŚć RADy MIASTA 
W TychAch.

raPOrt O staNie Miasta

Na majowej sesji Rady Miasta Tychy, prezydent Andrzej Dziuba 
przedstawił także coroczny „Raport o stanie miasta” . Raport to 
źródło wiedzy o Tychach i zmianach, jakie zaszły w naszym mie-
ście w 2020 roku. Dokument zawiera podsumowanie działalności 
Rady Miasta, Prezydenta, miejskich instytucji i spółek działają-
cych w Tychach. 
- Zachęcam Państwa do zapoznania się z całym „Raportem o 
stanie miasta Tychy”. Znajdziecie w nim wiele szczegółowych 
informacji i danych dotyczących tego, co działo się w mieście w 
ubiegłym roku. 2020 rok był trudny, pełen niepewności i zmian, 
ale mimo to udało się nam zrealizować wiele inwestycji i projek-
tów. Dziękuję wszystkim, dzięki którym nasze miasto się rozwija, 
zmienia i odnosi tyle sukcesów - mówi Andrzej Dziuba. 
Treść „Raportu o stanie miasta Tychy” została opublikowana na 
stronie biuletynu  Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.
umtychy.pl/raport-o-stanie-gminy/22 
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Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 

przy al. Niepodległości 49, 
został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

− sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 661/30 o pow. 29 m2, 
położonej w Tychach przy ul. Sadowej.

Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 

przy al. Niepodległości 49, 
został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

–    bezprzetargowego wydzierżawienia części działki: ozn. nr 3586/26 o pow. 3882 m2, na 
cele budowy tymczasowej sieci energetycznej na okres do 3 lat, na rzecz wnioskodawcy. 
Długość pasa roboczego przeznaczona do wydzierżawienia wynosi 13,2 mb.

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy 

ul. Barona 30
lokal nr 425 II III p powierzchnia 24,97m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – sala 100 o godz. 900

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 27,00 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 16 czerwca 2021 r. przelewem na konto 

nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A/w przypadku przegrania przetargu kwota 
ta podlega zwrotowi/

• złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 16 czerwca 2021 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:
	oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 

szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
	deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania 

umowy najmu
	oświadczeniem o braku zaległości czynszowych
	oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu 

złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,

	dowodem wpłaty wadium.
Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu 
– wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu. Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, 
która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność 
uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie 
danej działalności. Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu 
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej tel. 32 776-30-57.

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy 

ul. Barona 30
lokal nr 408 III p powierzchnia 22,33m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – sala 100 o godz. 910

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 20,00 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 16 czerwca 2021 r. przelewem na konto 

nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A/w przypadku przegrania przetargu kwota 
ta podlega zwrotowi/

• złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 16 czerwca 2021 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:
	oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 

szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
	deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania 

umowy najmu
	oświadczeniem o braku zaległości czynszowych
	oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu 

złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,

	dowodem wpłaty wadium.
Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu 
– wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu. Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, 
która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność 
uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie 
danej działalności. Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu 
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej tel. 32 776-30-57.

komunikaty

w tyM roku w tyChaCh 
odbędą się proCesje 
związane z bożyM 
CiaŁeM. w związku 
z panująCą pandeMią 
każda parafia 
zorganizuje przejśCie 
w swoiM najbliższy 
otoCzeniu.

Boże Ciało jest katolickim świę-
tem ruchomym, co oznacza, 
że co roku przypada w innym 
terminie. Zawsze jednak obcho-
dzone jest w czwartek po oktawie 
Zesłania Ducha Świętego. – Tego 
dnia odbędzie się msza święta 
polowa w Parku Browarnianym 
– zaprasza ks. Janusz Lasok, pro-
boszcz parafii św. Marii Magdale-
ny. – Po nabożeństwie udamy się 
al. Bielską, by przejść ul. Sienkie-
wicza w stronę ul. Kapicy i ulicą 
Kościuszki dojdziemy do kościoła 
pw. św. Marii Magdaleny. Ołtarze 
rozstawimy m.in. na targowisku 
przy ul. Kapicy oraz na końcu tra-
sy przy krzyżu misyjnym. W tym 
roku procesje przejdą ulicami 
miast, jednak metropolita ka-
towicki apelował, aby korzystać 
z maseczek i w miarę możliwo-
ści zachować dystans społeczny. 
W ubiegłym roku w Boże Ciało 
procesje prowadzone były tylko 
wokół kościołów. Mam nadzieję, 
że w przyszłym spotkamy się już 
w Boże Ciało bez żadnych ograni-
czeń i jak co roku wspólnie z para-
fią Miłosierdzia Bożego będziemy 
uczestniczyć w większej procesji 
– dodaje.

W Tychach każda parafia będzie 
organizowała procesje na własnym 
terenie, we współpracy ze stosow-
nymi służbami. – Niestety, w tym 
roku jeszcze musimy ograniczać 
nasze procesje – zauważa ks. Jó-
zef Szklorz, proboszcz parafii bł. 
Karoliny. – Ołtarze będą zdecy-
dowanie skromniejsze, będziemy 
się starać, aby wierni nie groma-
dzili się, naruszając dystans spo-
łeczny oraz apelować o używanie 
maseczek ochronnych. Procesje 

rozpoczniemy od głównego wej-
ścia do kościoła i udamy się ul. 
Tischnera w stronę Hali Sporto-
wej i wzdłuż budynku skieruje-
my się w stronę ul. Uczniowskiej, 
by ul. Sikorskiego wrócić do parafii 
Na całej trasie będzie towarzyszyć 
nam orkiestra dęta. W tym roku 
za ołtarze posłużą nam przydro-
że krzyże, np. przy krzyżu na os. 
T, który pochodzi z XIX w. Wte-
dy w tym miejscu były pola, nic 
więcej, a krzyż już stał na rozstaju 
dróg – przypomina proboszcz.

Podobnie będzie to wyglądać 
w obchodzącej w tym roku 25-
lecie istnienia parafii św. Fran-
ciszka i Klary. – Bardzo się cie-

szę, że metropolita katowicki 
zezwolił na zorganizowanie pro-
cesji – przyznaje o. Emil Pacław-
ski, proboszcz. – Po mszy, która 
odbędzie się na terenie budowy 
kościoła, ze śpiewem na ustach 
pójdziemy ul. Poziomkową przez 
całe osiedle, gdzie będzie przy-
gotowany jeden z ołtarzy. Za-
trzymamy się przy ołtarzu przy 
krzyżu na ul. Paprocańskiej i nią 
wrócimy do kaplicy, gdzie bę-
dzie ostatni ołtarz.

Polecamy czytelnikom odwie-
dzenie parafialnych stron in-
ternetowych, aby zapoznać się 
z poszczególnymi trasami pro-
cesji.  kaMil peszat ●

- dzisiaj jest jeden 
z najradośniejszyCh dni 
w roku – dzień dzieCka. 
w tyM wyjątkowyM 
dniu żyCzę waM 
koChani, najMŁodsi 
MieszkańCy naszego 
Miasta, zdrowia 
i speŁnienia wszystkiCh 
Marzeń. nieCh uśMieCh 
oraz dobry huMor 
towarzyszą waM 
każdego dnia. sięgajCie 
do swojej niesaMowitej 
wyobraźni, bo w niej 
odnajdzieCie wiele 
twórCzyCh poMysŁów, 
które w przyszŁośCi 
będą zMieniać nasz 
świat i nasze Miasto 
na lepsze – takie 
żyCzenia pŁyną 
do tyskiCh dzieCi 
ze strony prezydenta 
Miasta, andrzeja dziuby.

Oprócz życzeń Urząd Miasta 
i Miejskie Centrum Kultury przy-
gotowali dla najmłodszych szereg 
atrakcji, związanych z premierą 
napisanej przez tyską autorkę 
Magdalenę Kulus książki pt. „Ty-
szaki”. Bohaterami książeczki są 
trzy sympatyczne skrzaty: Tula, 
Tik i Teo, które zamieszkały w Ty-
chach i przeżywają w naszym 
mieście niesamowite przygody.

tyszaki w Gemini Park
Już od wtorku, 1 czerwca, zwią-
zana z nimi nietypową wystawę 
oglądać można w Gemini Park, 
zaś okazja do osobistego poznania 

całej trójki nadarzy się 11 czerw-
ca, kiedy to Tula, Tik i Teo przy-
będą do Gemini Park, by wziąć 
udział w całej masie atrakcji dla 
najmłodszych. Tego samego dnia 
będzie miało swoją premierę słu-
chowisko pt. „Tyszaki”, zrealizo-
wane przez pracowników i ani-
matorów z MCK.

wesoła wycieczka
Jeszcze fajniej będzie w sobotę, 
12 czerwca, kiedy to popołudniu 
trójka naszych bohaterów zapro-
si tyszan w wieku od 7 do 12 lat 
na objazdową wycieczkę weso-
łym mikrobusem po mieście i jego 
dziecięcych atrakcjach. Od fontan-
ny z wydrami na Rynku, przez plac 

zabaw na Balbinie, Park Niedź-
wiadków, plac pod „Żyrafą”, aż 
po Paprocany – wszędzie tam będą 
czekały na wycieczkowiczów gry 
i zabawy z Tulą, Tikiem i Teo.

Udział w organizowanym przez 
Klub MCK Wikowyje jest bez-
płatny, trzeba się jednak zapisać, 
dzwoniąc pod numer 32 227 26 
22 lub 691 770 344.

Czytelnicy w wieku zero
Książkę Magdaleny Kulus „Ty-
szaki” można już wypożyczać 
w tyskich bibliotekach, do czego 
zachęca dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej Anna Krawczyk. 
– Pamiętajcie, że książki otwie-
rają przed nami nieograniczone 
możliwości zdobywania wiedzy 
i wzbogacają naszą wyobraźnie 
– mówi, informując o jeszcze 
jednej akcji promocyjnej: – Ro-
dziców dzieci, które urodziły się 
w 2021 roku zapraszam do zapisa-
nia dziecka do Biblioteki Głównej 
w Mediatece przy al. Piłsudskiego 
i odebrania tam bezpłatnego eg-
zemplarza książki „Tyszaki” wraz 
z kartą czytelnika.
wojCieCh wieCzorek ●

PrzyGody z tyszakami
bohaterowie książki TySZANKI MAGDALENy KuLuS PROMują cZyTELNIcTWO.

Przejdą uliCami miasta
Metropolita katowiCki zezwoliŁ NA ORGANIZOWANIE PROcESjI.

komunikaty

W książce znajdujemy znane tyszanom miejsca, np. Park Niedźwiadków.
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W ubiegłym roku trasy procesji wiodły jedynie wokół kościołów.
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w plebisCyCie polska 
arChitektura XXl 2020 
jury, w skŁad którego 
wChodzili laureaCi 
poprzedniej edyCji, 
przyznaŁo nagrodę 
grand priX przystani 
kajakarskiej MosM 
tyChy nad jezioreM 
paproCańskiM. 
projekt jest dzieŁeM 
tyskiej praCowni rs+ 
robert skitek, a tę 
prestiżową nagrodę 
otrzyMaŁ za „Ciekawe 
wpisanie się w zastany 
kontekst MiejsCa 
oraz integraCję 
z otoCzenieM i projekt 
z rozMaCheM”. 
arChitekta roberta 
skitka poprosiliśMy 
o krótką rozMowę.

„twoje tychy”: wschodni brzeg 
jeziora paprocańskiego staje 
się pana dziełem i to bardzo 
często nagradzanym. nagrodę 
internautów w konkursie 
„najlepsza przestrzeń 
publiczna województwa 
Śląskiego 2012” otrzymał 
wodny plac zabaw, kilkoma 
nagrodami i wyróżnieniami 
uhonorowano zagospodarowanie 
nabrzeża z promenadą, 
w tym ams i towarzystwo 
urbanistów polskich uznało 
ją za „najlepszą przestrzeń 
publiczną 25-lecia”. obecna 
nagroda polska architektura 
XXl jest potwierdzeniem, 
że mamy w tychach kolejną 
architektoniczną perełkę.
rObert skitek: – Co do tej 
ostatniej, to mam tę satysfakcję, 
że jest to jedną z nielicznych 
nagród ogólnopolskich 
w konkursie, w którym oceniają 
architekci. Zakończyła się jego 
trzynasta edycja, a więc 
to konkurs z historią i w sumie 
jest to nasza piąta nagroda, 
którą w nim zdobyliśmy. 
W ubiegłym roku nagrodzony 
został nasz projekt Open Air 
Museum w Cieszynie. Uznanie 
środowiska, a za takie uważam 
nagrodę, jest cenne dla każdego 
architekta. Rzeczywiście, ta część 
brzegu jest już teraz zupełnie 
inna niż np. 10 lat temu, 
poczynając od wodnego parku 
zabaw, nabrzeża i obiektu ga-
stronomicznego. Gotowy jest już 
także projekt mariny żeglarskiej. 
To paprocańskie nabrzeże 
przewija się przez połowę mojej 
działalności, bo wodny plac 
zabaw projektowaliśmy w 2010 
roku, więc już ponad 10 lat 
pracujemy nad Paprocanami. 
To najdłużej realizowany przez 
nas projekt i miło, że jest trak-
towany jako całość i możemy 
realizować kolejne etapy.

co w projekcie przystani 
kajakowej miało dla pana 
najważniejsze znaczenie?
– Pomysł polegał na wtopieniu 
budynek przystani w przestrzeń 
publiczną. Z jednej strony trze-
ba było go tak zaprojektować, 
by spełniał wszystkie wymogi 
obiektu – zaplecza sportowego 
dla sekcji kajakowej, był funk-
cjonalny pod każdym wzglę-
dem. Z drugiej strony chcie-
liśmy tak wkomponować go 
w teren i przestrzeń, by służył 
także mieszkańcom. Wcześniej 
za budynkiem Zrembu raczej 
już się nie chodziło, bo był 
to teren klubów żeglarskich. 
Teraz otwarliśmy ten fragment 
nabrzeża, pojawiła się trybuna, 
z której można obserwować za-
wody i jest możliwość spacerów 
na dwóch poziomach.

a inne tyskie projekty? był też 
park jaworek.
– Zaprojektowaliśmy wodny 
plac zabaw w tym parku, a jeśli 
chodzi zagospodarowanie 
całego parku, to była to dopiero 
koncepcja. Poza tym naszym 
projektem, zresztą także nagro-
dzonym, była modernizacja III 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stanisława Wyspiańskiego. 
Mamy też w Tychach wiele 
realizacji budynków prywat-
nych, bo to ważna część naszej 
działalności.

co sprawia panu większą 
satysfakcję – projektowanie 
przestrzeni publicznej czy 
właśnie budynków domów 
jednorodzinnych.
– Jedno i drugie, bo każdy pro-
jekt jest nowym architektonicz-
nym wyzwaniem. W przypadku 
domów ma się bezpośredni 
kontakt z klientem, dowiadu-
jemy się, jakie są jego oczeki-
wania, natomiast w przypadku 
przestrzeni publicznej trochę 
musimy odgadywać intencje 
i to, co chciałby użytkownik, 
bo bezpośrednio z nim nie 
rozmawiamy. Oczywiście to się 
teraz zmienia, bo projektowe 
konsultacje społeczne prze-
strzeni miejskich też się 
pojawiają, ale na ogół rozma-
wiamy z inwestorem, a nie 

z użytkownikiem. Trzeba wejść 
w rolę mieszkańców, jak oni 
będą chcieli spędzać czas, czego 
oczekują i trafić w ich zapo-
trzebowanie. Bardzo się cieszę, 
kiedy po oddaniu obiektu 
zapełnia się on ludźmi i kiedy 
widzę, że lubią tu przychodzić 
i dobrze się tu czują. Myślę, 
że tak stało się w przypadku 
paprocańskiego nabrzeża, gdzie 
tak wiele się dzieje i miejsce 
to jest wykorzystywane 
w różny sposób, nawet w taki, 
o którym nie mieliśmy pojęcia. 
I to jest najważniejsze, bo na-
wet najładniej zaprojektowana 
architektonicznie przestrzeń 
czy obiekt tracą sens, jeśli nie 
są zaakceptowane przez ludzi 
i nie funkcjonują społecznie.

nad czym pan aktualnie pracuje?
– Z większych przedsięwzięć 
jest to wodny plac zabaw 
w Kozienicach, ponadto mamy 
w pracowni sporo projektów 
domów jednorodzinnych.

przez lata tychy były wyjątkowym 
miejscem dla architektów. a jak 
jest teraz?
– Tychy w ogóle miały szczęście 
do architektów, bo tutaj 
do pracy przyjeżdżała czołówka 
krajowa. Ale nic dziwnego 
– było pole do popisu, bo miasto 
zaczęto budować od podstaw. 
Zaprojektowanie całego miasta 
w karierze architekta zdarza 
się niezwykle rzadko, a oni 
mieli taką możliwość, miasto 
powstawało na ich oczach. 
To była sytuacja, która potem się 
już nie powtórzyła, bo od czasu 
budowy Tychów nie powstało 
żadne miasto w Polsce. Możemy 
mówić jedynie o nowych 
dzielnicach, ale nie o mieście 
budowanym od podstaw. Teraz 
sytuacja pracujących w Tychach 
architektów jest zupełnie inna, 
robimy nowe projekty, ewentu-
alnie poprawiamy to, co zostało 
zrobione, ale nie odpowiada 
obecnym standardom lub źle 
działa. Czyli pracujemy tak, jak 
wszędzie.

czas epidemii w różnym stopniu 
dotyka twórców. jak to jest 
w przypadku architektów?
– W ostatnim roku najczęściej 
pracowaliśmy u siebie w domu, 
rzadko się spotykaliśmy 
w pracowni, a to utrudnia 
pracę, bo powstające projekty, 
pomysły wymagają rozmów, 
dyskusji, ustaleń w ramach 
pracowni. Oczywiście można 
do tego celu wykorzystać 
internet, ale nic nie zastąpi 
bezpośredniej rozmowy, 
dyskusji w grupie.
rozMawiaŁ: 
leszek sobieraj ●

W Tyskich Liniach Trolejbuso-
wych zakończył się spór zbioro-
wy. W minionym tygodniu zarząd 
spółki podpisał porozumienie 
ze Związkiem Zawodowym Ko-
munikacji Miejskiej i Transportu 
przy TLT.

Przypomnijmy, iż związkow-
cy domagali się m.in. podwyżki 
płac o 700 zł do stawki zasadni-
czej, z wyrównaniem od 1 stycz-
nia. Taka duża podwyżka, w oce-
nie zarządu TLT, nie była jednak 
realna.

– Przyjęliśmy zasadę wyrów-
nania zarobków kierowców TLT 
z Przedsiębiorstwem Komunika-
cji Miejskiej, bo tak postulowali 
związkowcy i tego oczekiwali – 
powiedział Marcin Rogala, pre-
zes TLT. – Przypomnę, że u nas 
stawka wynosi 2.900 zł brutto plus 
30 proc. premii, ale dla wszyst-
kich kierowców. Z kolei w PKM 

zarobki są zróżnicowane w zależ-
ności od stażu. Jest kilka progów – 
2.700, 2.800 i tak dalej, aż do 3.250 
zł. Przystawiając to do TLT oka-
zało się, że mamy 10 kierowców, 
którzy są zatrudnieni powyżej 7 
lat i oni zamiast 2.900 otrzyma-
ją 3.250, czyli zyskają 350 zł, pięć 
osób mamy w przedziale od 5 do 7 
lat i zgodnie z tym co jest w PKM 
– otrzymają podwyżkę o 200 zł, 
kolejne 6 osób ma taką samą staw-
kę jak w PKM, czyli 2.900 zł i ich 
pensje pozostaną na obecnym 
poziomie, ale dla 29 osób, czyli 
dla zdecydowanej większości, re-
gulacje według zarobków PKM, 
ze względu na krótki staż pracy, 
oznaczałyby... zmniejszenie za-
robków! Oczywiście to absurd, 
obniżki nie będzie, ale pracowni-
cy ci także nie otrzymają podwy-
żek. Na początku roku propono-
wałem podwyżki, trochę niższe, 

ale dla wszystkich kierowców. Już 
słyszę negatywne komentarze spo-
śród tych, którzy nic nie zyskali. 
Jeden z kierowców, który nie do-
stał podwyżki, dziś złożył mi wy-
powiedzenie.

Pozostała jeszcze grupa pra-
cowników zaplecza technicz-
nego, pracownicy biurowi, wo-
bec których trudno zastosować 
„przelicznik” PKM, bo to zależy 
od indywidualnych kompetencji, 
umiejętności, uprawnień. W tym 
przypadku każdego trzeba trak-
tować indywidualnie.

– To kolejny problem, który 
trzeba rozwiązać, bo nie może 
być tak, że jedna grupa otrzymuje 
podwyżki, a inna nie. To, że przy-
jęto zasady wynagradzania według 
stawek PKM, dotyczy jedynie kie-
rowców i nie uważam, by to powo-
dowało zadowolenie całej załogi – 
dodał prezes Rogala. ls ●

Na środę, 2.06 na Jeziorze Pa-
procańskim zaplanowano rozpo-
częcie pracy aeratorów, które na-
powietrzają akwen.

Cztery takie urządzenia za-
montowano w 2017 roku, by po-
prawić napowietrzanie wody. Czy 
ich działanie przynosi efekt? 

W upalne bezwietrzne dni sinice 
w wodzie i tak, niestety, zakwitają, 
ale nie wykluczone, że bez aerato-
rów, proces ten ulegałby przyspie-
szeniu. Bo warto dodać, iż przez 
jedną pompę przepływa 150 me-
trów sześciennych wody na dobę, 
a więc łącznie 600 m sześć.

Wody w jeziorze jest obecnie bar-
dzo dużo i cały czas dopływa czysta 
woda z dorzecza – z rowów leśnych 
i tzw. „starej” Gostynki. Także spo-
re ilości wody z jeziora wypływają, 
więc wymiana wody w zbiorniku 
jest obecnie duża. Pytanie tylko, 
co na to… sinice? ls ●

w Czwartek, 27.05 r 
w koMendzie Miejskiej 
państwowej straży 
pożarnej w tyChaCh 
odbyŁ się uroCzysty 
apel z okazji obChodów 
dnia strażaka. 
z uwagi na obostrzenia 
sanitarne, 
w uroCzystośCi wzięŁa 
udziaŁ ograniCzona 
liCzba zaproszonyCh 
gośCi i strażaków.

Podziękowania złożyli strażakom 
przedstawiciele władz samorządo-
wych Tychów z wiceprezydentem 
Igorem Śmietańskim oraz gmin 
i powiatu bieruńsko-lędzińskiego. 
Obecny był także nadbrygadier 
Jacek Kleszczewski – komendant 
Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Katowicach. W czasie 
apelu minutą ciszy uczczono stra-
żaków, którzy odeszli na wieczną 
służbę oraz zmarłych członków 
ich rodzin, a także wszystkich 
ofiar epidemii koronawirusa.

– Ten ostatni rok był dla nas 
wszystkich niezwykle trudny – 
powiedział st. bryg. Piotr Szoj-
da, komendant miejski PSP 
w Tychach. – Upłynął pod zna-
kiem walki z czymś, czego go-
łym okiem nie widać – na prze-
ciwdziałaniu skutkom pandemii 
wirusa. W tym czasie nasi stra-
żacy wspomagali i nadal wspo-
magają działania Państwowe-
go Ratownictwa Medycznego 
i Służby Sanitarno–Epidemiolo-
gicznej, będąc niejednokrotnie 
na pierwszej linii działań, budu-

jąc polowe izby przyjęć, pomaga-
jąc w dystrybucji maseczek i pły-
nów dezynfekcyjnych do szkół, 
przedszkoli i żłobków, dowożąc 
tlen medyczny do szpitali, dowo-
żąc osoby o ograniczonej rucho-
mości do punktów szczepień, czy 
udzielając kwalifikowanej pomo-
cy medycznej. Strażacy z naszej 
komendy, którzy są jednocześnie 
ratownikami medycznymi, wspo-
magali działania szpitala MWSiA 
w Katowicach. Tym samym za-
kres naszych normalnych obo-
wiązków poszerzył się o dodat-
kowe działania, związane właśnie 
z zaistniałą sytuacją.

Jak dodał, nie miały one wpły-
wu na gotowość operacyjną KM 
PSP i OSP. Wszystkie interwen-
cje ratownicze (w 2020 roku było 
ich 3.513) wynikające z realizacji 
ustawowych zadań były obsługi-
wane jak dotychczas. To jednak 
wymagało większego wysiłku 
i odpowiedniej organizacji pra-
cy. Stąd wyjątkowe słowa podzię-
kowania strażakom za codzienną 
gotowość i chęć niesienia pomocy 
mieszkańcom regionu.

– Kto, jak nie wy, codziennie wi-
dzi ból i cierpienie drugiego czło-
wieka oraz radość i nadzieję, kiedy 
przychodzicie z pomocą. Te chwile 
przeplatane są także waszym wiel-
kim wysiłkiem, który wkładacie 
w codzienne doskonalenie swo-
jej wiedzy i umiejętności poprzez 
ćwiczenia i różnego rodzaju szko-
lenia, dzięki czemu możemy jesz-
cze lepiej realizować postawione 
przed nami zadania i obowiązki 
– stwierdził komendant.

Mówił także o inwestycjach 
przeprowadzonych w komen-
dzie oraz zakupie nowego wypo-
sażenia, dzięki któremu działania 
strażaków mogą być bardziej sku-
teczne. Dzięki wsparciu komen-
dy wojewódzkiej wykonano re-
mont bezprzewodowego systemu 
łączności radiowej za ok. 300 tys. 
zł, zakupiono sprzęt do ratowni-
ctwa technicznego i kamery ter-
mowizyjne. Wparcie otrzymały 
też jednostki OSP – 765 tys. zł 
przeznaczono na zakup środ-
ków ochrony osobistej stra-
żaków, sprzętu ratowniczego, 
zakup nowych samochodów ra-
towniczo–gaśniczych i remon-
ty remiz. Z kolei władze Tychów 
wsparły komendę kwotą prawie 
200 tys. zł na zakup nowego po-
jazdu rozpoznawczo-ratownicze-
go, a środki na unowocześnienie 
straży i wyposażenie przekazały 
również gminy i powiat bieruń-
sko-lędziński.

Podczas tej uroczystości funk-
cjonariuszom Komendy Miejskiej 
PSP w Tychach zostały wręczone 
odznaczenia i awanse na wyższe 
stopnie służbowe oraz wyróżnie-
nia. Między innymi st. bryg. Piotr 
Szojda odznaczony został Srebr-
nym Medalem za Długoletnią 
Służbę, asp. sztab. Tomasz Wardę-
ga – Brązowym Medalem za Dłu-
goletnią Służbę, mł. kpt. Dawid 
Kuźnik i asp. Piotr Myrda – Od-
znaką „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej”, a st. sekc. To-
masz Tomala – Medalem „Za za-
sługi dla pożarnictwa”.
leszek sobieraj ●

aeratory rozpoczną pracę.

dotlenianie jeziora

dla kajakarzy i mieszkańCów
rozMawiaMy z tyskiM arChitekteM roberteM skitkieM, ZDObyWcą GRAND PRIx 
POLSKA ARchITEKTuRA xxL

Robert Skitek.

święto strażaków
podziękowania ZA ODWAGę I PEłNą POŚWIęcENIA Służbę

zakończenie sporu zbiorowego w TLT.

dla kogo Podwyżki?

Uroczysty apel odbył się na placu przy Komendzie Miejskiej PSP.
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W Tychach rusza akcja eduka-
cyjna, której zadaniem jest po-
szerzanie świadomości o jeżach 
wśród dzieci i dorosłych. Michał 
Kasperczyk, Karolina Chemicz
-Pałys, Paweł Janas i Klaudia 
Matlachowska są organizatora-
mi konkursu na stworzenie tab-
licy informacyjnej ostrzegającej 
o jeżach na ulicy.

Jeże wybudzają się z zimowe-
go snu w kwietniu, ale w tym 
roku nastąpiło to trochę później 
ze względu na pogodę. Od kilku 
tygodni możemy spotkać te stwo-
rzenia na ulicach. – To jest właś-
nie problem. Jeże są rozjeżdżane 
na ulicach. Zwierzęta te nie ucie-
kają, zwijają się w kulkę, czekając, 
aż zagrożenie minie. Niestety, ten 
sposób nie sprawdza się w wal-
ce samochodami. Właśnie dlate-
go tak ważne jest uświadamianie 
kierowców o problemie – zauwa-
ża Michał Kasperczyk. – Obec-

nie dzieci wróciły do przedszkoli, 
dlatego ogłaszamy otwarty kon-
kurs plastyczny dla tyskich przed-
szkolaków, w którym w dowol-
nej technice mogą namalować jak 
uważać na jeże. W konkursie zo-
stanie nagrodzonych 10 najlep-
szych prac dziewczynek oraz 10 
najlepszych prac chłopców. A naj-
lepsze prace utworzą wystawę 
edukacyjną – dodaje. Zgłoszenia 
prac przedszkolaków można wy-
słać na adres: konkurs@multiin-
tegra.pl do 6 czerwca 2021 roku. 
Nagrody w konkursie dla przed-
szkolaków sponsoruje Fundacja 
MultiIntegra. Dodatkowo najak-
tywniejsze przedszkola w konkur-
sie mogą liczyć na domek dla jeży, 
który ufundowali organizatorzy.

bez pomocy wyginą
– Jeże bez odpowiedniej ochrony 
wkrótce wyginą, a wtedy pozosta-
ną w naszej pamięci jedynie jako 

ilustracje z książek dla dzieci, z nie-
odzownym jabłkiem na kolczastym 
grzbiecie, które w rzeczywistości 
jest mitem – mówi Paweł Janas, 
który edukuje dzieci w przedszko-
lach Sport-Art. – To sympatycz-
ne, nieszkodliwe, a wręcz bardzo 
pożyteczne zwierzęta, które coraz 
częściej potrzebują naszej pomo-
cy. Jeże są zresztą objęte ochroną 
gatunkową, więc przynoszenie ich 
do domu jest niezgodne z prawem. 
Tym bardziej, że w środowisku na-
turalnym tępią owady, zwłaszcza 
chrząszcze (wśród których jest 
wielu szkodników), a także nisz-
czące uprawy ślimaki, jednocześ-
nie nie powodując strat – dodaje 
Karolina Chemicz-Pałys.

W kolejnym etapie organizato-
rzy akcji chcą postawić odpowied-
ni znaki ostrzegawcze przy dro-
gach zwracające uwagę na małe 
kolczaste zwierzątka.
kaMil peszat ●

27 Maja na sali sesyjnej 
w urzędzie Miasta 
odbyŁo się uroCzyste 
wręCzenie zŁotyCh 
Medali dla CzŁonków 
koŁa nr 18 związku 
żoŁnierzy wojska 
polskiego. odznaCzenia, 
ustanowione z okazji 
40. roCzniCy powstania 
zżwp, wręCzyŁ 
prezydent tyChów 
andrzej dziuba.

Przybyłych gości (m.in.: prezy-
denta Tychów Andrzeja Dziubę, 
przewodniczącą Rady Miasta Bar-
barę Konieczną, wiceprezydenta 
Macieja Gramatykę, komendan-
ta Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień ppłk. Wojciecha Zdradę i jego 
zastępcę mjr. Michała Napierałę) 
przywitała Alicja Madejska, prezes 
koła nr 18 ZŻWP w Tychach, któ-
ra piastuje tę funkcję of 2011 r. Po-
czet sztandarowy wystawił 34. Ślą-
ski Dywizjon Rakietowy Obrony 
Powietrznej. Na sali byli również 
przedstawiciele mediów, byli żoł-
nierze zawodowi oraz uczniowie 
klas mundurowych Zespołu Szkół 
im. Orląt Lwowskich w Tychach.

Złotym Medalem 40-lecia 
Związku Żołnierzy Wojska Pol-
skiego wyróżnieni zostali: Alicja 
Madejska, Kazimiera Głogow-
ska-Gosz, mjr Ryszard Woda, 
mjr Teodor Smogór, kpr. Stefan 

Czarski i ppłk Wojciech Zdrada. 
Decyzję podpisał płk Marek Bie-
lec, medale zaś wręczył prezydent 
Tychów Andrzej Dziuba w asyście 
przewodniczącej RM Barbary Ko-
niecznej oraz członka Śląskiego 
Zarządu Wojewódzkiego Związ-
ku Żołnierzy Wojska Polskiego 
płk. Ryszarda Jędrusika.

Charakterystykę koła nr 18 
ZŻWP przedstawiła jego wice-
prezes Kazimiera Głogowska-
Gosz. – Przed 40 laty powstały 
warunki do legalnego tworzenia 
tzw. organizacji pozarządowych. 
W Tychach, z uwagi na rosną-
ce zasoby mieszkaniowe, osied-
liła się liczna grupa służb mun-
durowych. Do dziś skupiskiem 
rodzin wojskowych są bloki przy 
ul. Żwakowskiej. Współzałożycie-
lem oraz wieloletnim prezesem 
tyskiego koła był Włodzimierz 
Gosz (którego prezentowaliśmy 
w poprzednim numerze „Twoich 
Tychów” – przyp. red.). Współ-
pracujemy z innymi tyskimi or-
ganizacjami pozarządowymi, 
do których należą m.in. Związek 
Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych, Stowarzysze-
nie Emerytów i Rencistów Policji, 
Związek Sybiraków, Towarzystwo 
Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich czy 
Związek Górnośląski. Co roku 
bierzemy również udział w uro-
czystościach miejskich o charak-

terze patriotycznym jak Święto 
Narodowe Trzeciego Maja, Dzień 
Wojska Polskiego, rocznice po-
wstań śląskich czy w inscenizacji 
Bitwy Wyrskiej. Jesteśmy obec-
ni również na uroczystościach 
w szkole mundurowej ZDZ im. 
Orląt Lwowskich. Z naszej inicja-
tywy i przy aprobacie władz mia-
sta na cmentarzu przy ul. Nowo-
kościelnej powstały trzy tablice 
upamiętniające setną roczni-
ce niepodległości oraz pomnik 
z piaskowca na grobie śp. płk. 
Aleksandra Sałackiego. Utrzy-
mujemy stały kontakt z Insty-
tutem Pamięci Narodowej oraz 
władzami wojewódzkimi w Kato-
wicach – mówiła wiceprezes koła 
nr 18, po czym odczytała wiersz 
„Nie zdążyli do Armii Andersa” 
J. Czerwińskiego.

– Z ogromną przyjemnością 
biorę udział w uroczystości na-
dania Złotego Medalu 40-lecia 
Związku Żołnierzy Wojska Pol-
skiego oraz z całego serca gratulu-
ję wyróżnionym oraz wszystkim 
członkom. To piękny jubileusz – 
mówił prezydent Andrzej Dziu-
ba. – Organizacje kombatanckie, 
zrzeszające obywateli polskich, 
którzy walczyli o wolność i nie-
podległość Ojczyzny, odgrywają 
istotną rolę nie tylko jako świad-
kowie historii, ale także w proce-
sie edukacji młodego pokolenia 
– dodał. kaMil peszat ●

złota szóstka
prezydent wręCzyŁ Medale Z OKAZjI 40-LEcIA ZWIąZKu żOłNIERZy WP.

Kazimiera Głogowska-Gosz, wiceprezes koła nr 18 ZŻWP w Tychach, tuż po odznaczeniu. 
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przyrodniczy konkurs dla przedszkolaków.

nie rozjeżdżaj jeża!

Tyszanie starają się ułatwić życie jeżom. 
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więcej Na www.kultura.tychy.Pl

1 CzerwCa, wtorek
godz. 18 – DZIEŃ DZIEcKA 
W OGRODZIE – rodzinny 
program animacyjny (Klub 
McK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)
godz. 19 – STAND 
uP „Enzymy i pioruny” 
– Piotrek Szumowski (Klub 
Muzyczny underground, 
pl. Korfantego 1)

2 CzerwCa, środa
godz. 17 – SPOTKANIE 
Z PODRÓżNIKIEM Piotrem 
Mojżyszkiem (Szkoła 
Podstawowa nr 23, 
ul. jedności 51)
godz. 18 – „AbSTRAKcjA 
GEOMETRycZNA – wernisaż 
wystawy malarstwa Mileny 
Kopczyńskiej i Kamili Knagi 
(Tichauer Art. Gallery, 
ul. browarowa 7)

3 CzerwCa, czwartek
godz. 15-22 – x TySKI 
FESTIWAL PERFORMANcE 
– pokazy i panel dyskusyjny 
(Miejskie centrum Kultury, 
ul. bohaterów Warszawy 26)
godz. 19 – „EMIGRANcI” 
– słuchowisko wg dramatu 
Sławomira Mrożka (strona 
internetowa www.teatrmaly.
tychy.pl)
godz. 23 – x LAT GRuPy 
ARTySTycZNEj TEATR 
T.c.R. i Tyskiego Festiwalu 
Performance – wernisaż 

wystawy fotografii (pub 
Wielokran, pl. baczyńskiego)

4 CzerwCa, piątek
godz. 9.30-24 – „PRZyGODy 
ZEFIRKA I SPÓłKI” – spektakl 
online dla dzieci (kanał you 
Tube Teatru Małego)
godz. 15-22 – x TySKI 
FESTIWAL PERFORMANcE 
– pokazy i panel dyskusyjny 
(Miejskie centrum Kultury, 
ul. bohaterów Warszawy 26)
godz. 19 – „EMIGRANcI” 
– słuchowisko wg dramatu 
Sławomira Mrożka (strona 
internetowa www.teatrmaly.
tychy.pl)

5 CzerwCa, sobota
godz. 11 – bAjKOTEKA 
– projekcja filmu dla dzieci 
„O czym marzą zwierzęta” 
(MbP – Mediateka. 
Al. Piłsudskiego 16)
godz. 11 – STAROTySKIE 
ANIMAcjE dla dzieci 
– spektakl, warsztaty 
i animacje dla dzieci (teren 
Szkoły Podstawowej nr 1, 
pl. Wolności 4)
godz. 15-22 – x TySKI 
FESTIWAL PERFORMANcE 
– pokazy i panel dyskusyjny 
(Miejskie centrum Kultury, 
ul. bohaterów Warszawy 26)
godz. 19 – „EMIGRANcI” 
– słuchowisko wg dramatu 
Sławomira Mrożka (strona 

internetowa www.teatrmaly.
tychy.pl)
godz. 19 – MARcIN 
WASILEWSKI – koncert pianisty 
jazzowego w cyklu „Aukso 
Next Wave” (Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

6 CzerwCa, niedziela
godz. 12.30-16.30 – x TySKI 
FESTIWAL PERFORMANcE 
– pokazy (Miejskie centrum 
Kultury, ul. bohaterów 
Warszawy 26)
godz. 17 – „WIELKI ŚWIAT” 
– spektakl Sceny Młodych 
Teatru Małego (Pasaz Kultury 
Andromeda, pl. baczyńskiego)
godz. 19 – „EMIGRANcI” 
– słuchowisko wg dramatu 
Sławomira Mrożka (strona 
internetowa www.teatrmaly.
tychy.pl)
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5 CzerwCa, godz. 19 
– MarCin wasilewski 
– konCert, Mediateka

przejśCie pod dk 
1 nieopodal ul. 
przeMysŁowej zostaŁo 
poMalowane przez 24 
artystów w raMaCh 
tyskiego banku 
kultury. poMysŁodawCa 
projektu, MiChaŁ banert 
zaprosiŁ do wspóŁpraCy 
najlepszyCh 
graffiCiarzy 
ze szwedzkiM, frankieM 
Myszą Czy wojCieCheM 
walCzykieM na Czele. 
poniżej przyglądaMy 
się szerzej prograMowi 
grantoweMu dla 
tyskiCh artystów oraz 
rozMawiaMy z MiChaŁeM 
banerteM.

To już siódma edycja TBK. Do-
tychczas spotykał się z umiar-
kowanym zainteresowaniem. 
Składano od kilku do kilkunastu 
wniosków rocznie. W tym roku 
już złożono 9 propozycji. – Wpro-
wadziliśmy zmiany w regulami-
nie Tyskiego Banku Kultury, aby 
zasady były bardziej przyjazne 

uczestnikom – wyjaśnia Michał 
Poźniak z MCK, koordynator 
projektu. – W poprzednich latach 
był jeden nabór w drugiej poło-
wie roku, a wyniki były ogłaszane 
podczas jarmarku bożonarodze-
niowego. Teraz TBK jest otwar-
ty w ramach pełnego budżetu. 
To znaczy, że nabór wniosków 
trwa przez większą część roku 
(od 15 marca do 30 październi-
ka), zaś komisja spotyka się cztery 
razy, aby obradować nad zgłoszo-
nymi propozycjami. Od tej edy-
cji wnioski mogą składać również 
osoby niepełnoletnie – dodaje.

warto spróbować
Komisja przede wszystkim zwraca 
uwagę na jakość projektu, warto-
ści artystyczne oraz jego nośność. 
– Jakość projektu rozumiemy 
również przez odpowiednią for-
mę wniosku. Ważne jest tutaj, aby 
wnioskodawca potrafił odpowied-
nio opisać swój pomysł, przedsta-
wił koszty związane z jego realiza-
cją, zaproponował plan działania, 
kolokwialnie mówiąc „odrobił 
pracę domową”. Im lepiej projekt 

rozpisany pod względem arty-
stycznym, merytorycznym i rów-
nież organizacyjnym, tym więcej 
dostaje punktów w tej kategorii. 
Oczywiście jeżeli ktoś ma tylko 
zarys pomysłu, również zachęca-
my do złożenia wniosku. Wtedy 
wspólnie możemy zastanowić się 
nad tym, jak podejść do proble-
mu i ewentualnie napisać wniosek 
jeszcze raz. To ważne podkreślenia. 
TBK nie jest tylko dla profesjonali-
stów. Jego zadaniem jest dotarcie 
do ludzi, którzy potrzebują wiatru 
w swoich artystycznych żaglach 
i powołaniem TBK jest w te żagle 
dąć. Jesteśmy otwarci na wszelkie 
propozycje. Co się tyczy wartości 
artystycznych to sprawa nie wy-
maga dłuższego komentarza. Ko-
misja jest tak dobrana, aby każ-
dy z jej członków prezentował 
inną wrażliwość estetyczną. Jeżeli 
proponowany wniosek będzie tę 
wartość przedstawiał, na pewno 
ją dostrzeżemy. Nie ogranicza-
my się przy tym do konkretnych 
dziedzin. Nośność już nie jest tak 
prosta do wyjaśnienia. Chodzi tu-
taj o żywotność projektu w czasie 

i przestrzeni. Dobrym przykła-
dem jest niedawno zrealizowany 
projekt Michała Banerta „Sztuka 
w podziemiu DK1 vol. 2”. Efekt 
projektu zostanie z nami na dłu-
gie lata, ponadto o tej realizacji 
rozpisywały się regionalne media, 
zaś dzięki udziałowi polskiej czo-
łówki writerów (twórcy graffiti – 
przyp. red), w środowisku związa-
nym z tą sztuką słychać było o nim 
w wielu miastach w całej Polsce. 
Takim projektom, które eksportują 
tyska kulturę poza granicami mia-
sta, przyznajemy pełny grant czyli 
6 tys. zł. Co ważne, jeżeli artysta 
przedstawi wyjątkowy projekt, 
który będzie wymagał większego 
nakładu finansowego, to postara-

my się pomóc – wyjaśnia Michał 
Poźniak.

Grant, jak wspomniano w wy-
sokości do 6 tys. zł, można prze-
znaczyć na materiały potrzeb-
ne do zrealizowania swojego 
projektu oraz promocję (na tę 
część można przeznaczyć poło-
wę grantu). Pracownicy MCK 
pomagają w realizacji projek-
tów praktycznie na każdym jego 
etapie. Od planowania, poprzez 
wdrożenie rozwiązań, po do-
tarcie do odpowiednich spe-
cjalistów czy też uzyskanie po-
trzebnych pozwoleń. – Jesteśmy 
po to, by aktywizować tyską spo-
łeczność artystyczną na każdym 
poziomie. Wiele osób tworzy 

„do szuflady”. Zadaniem TBK 
jest dotrzeć do tych osób i dać 
im szansę pokazania się szer-
szej publiczności. Realizacje 
projektów artystycznych to nie-
jednokrotnie długie tygodnie 
pracy naszego zespołu. Zda-
jemy sobie sprawę, jak trudno 
jest przedsięwziąć odpowiednie 
kroki osobom pozostawionym 
samym sobie, dlatego TBK cały 
czas ewoluuje – podkreśla koor-
dynator TBK. Jednym z projek-
tów, który aktualnie realizowany 
jest w ramach TBK, jest przygo-
towanie mappingu 3D. Zapewne 
napiszemy o nim w jednym z ko-
lejnych numerów naszego tygo-
dnika. kaMil peszat ●

eksPort tyskiej kultury
dzięki tyskieMu bankowi kultury, W TychAch ZAPREZENTOWALI SIę NAjLEPSI ARTyŚcI GRAFFITI ZE ŚLąSKA. 

rOzMOwa z MichałeM baNerteM, 
POMysłODawcą PrOjektu „sztuka 
w PODzieMiu”, który zrealizOwał 
wsPólNie z tyskiM baNkieM kultury.

„twoje tychy”: – jak trafiłeś na tyski bank kultury?
Michał banert: – Szukałem finansowania 
na kolejny wiadukt, który przekazał nam Miejski 
Zarząd ulic i Mostów. Wcześniej, w listopadzie 
pomalowaliśmy przejście podziemne, jakie znaj-
duje pod skrzyżowaniem ulic beskidzkiej i Targie-
la. Rzeczniczka prasowa MZuiM Agnieszka Kijas 
opowiedziała mi o programie grantowym Tyski 
bank Kultury. Napisałem wniosek i otrzymałem 
ten grant. bardzo dobrze się malowało pod DK1, 
bo to były w miarę nowe ściany. Wystarczyło 
przemalować i zagruntować. czasami mamy taki 
problem, że pomimo zgody na zrobienie jakiejś 
ściany, nie realizujemy projektu, bo jest w tak 
złym stanie.

trudno było zebrać 24 osoby?
– Z wieloma writerami dobrze się znamy, więc 
nie było problemów, aby ich zachęcić. Tak było 
z Frankiem Myszą, który jest znany w całej 
Polsce. O akcji dowiedział się inny znany writer 
Szwedzki, wymieniliśmy się wiadomościami 
i pojawił się wrzucić coś od siebie. W naszym 
środowisku tak to działa. Informacja o takich 
wydarzeniach szybko się roznosi. W ten sposób 
udało się zebrać 24 writerów. jest to czołówka 
z naszego regionu, rozpoznawalna w całym kra-
ju. Gościliśmy bielsko-białą, czeladź, Rudę Śląską, 
Zagłębie. Oczywiście silna była też reprezentacja 
z Tychów. Pojawiło się 7 osób od nas, z którymi 
maluję od lat. bardzo się cieszę, że przyłączył 
się Aspekt – gość, który jako jeden z pierwszych 
tworzył graffiti w Tychach.

czy można już mówić o tyskiej scenie graffiti?
– Scena cały czas funkcjonuje i ma się dobrze. 
chociaż trzeba przyznać, że osoby, które 
to w naszym mieście zaczęły, już bardzo rzadko 
łapią za puszkę z farbą. Moim zdaniem mamy 
silna pozycję na Śląsku, choć jest nas zaledwie 
garstka. Wszyscy malujemy legalnie. Najczęś-
ciej zwracamy się o pozwolenie do właścicieli 
garaży. Ścian przy takich kompleksach jest chyba 
z trzysta. Muszę przyznać, że odmawia jeden, 
góra dwóch właścicieli na dziesięciu. jak już 
wspomniałem, wszyscy zapraszamy się na jamy 
(spotkania, gdzie artyści wspólnie malują obiekt, 
jak np. DK 1 w Tychach – przyp. red.), i tak ekipa 
z Tychów była w czeladzi czy Lublinie, gdzie 
malowało w sumie 200 osób.

masz poczucie, że miasto przychylniej patrzy 
na graffiti?

– Nie mam wiedzy, czy ktoś wcześniej zabiegał 
o miejskie fundusze. Faktycznie z 20 lat temu był 
jam na SP 19 czy III LO. A teraz słyszymy, że mia-
sto otwiera się na graffiti i murale. Są miasta 
w Polsce, które już dawno oddały swoje mury 
artystom. bardzo się cieszę, że w końcu dostrze-
żono ten potencjał u nas w mieście. Większość 
przechodniów z aprobatą reaguje na nasze 
wrzuty, a my sobie możemy pomalować. 
Koniec końców to o to malowanie chodzi nam 
najbardziej. Każdy z nas ma potrzebę wyrażenia 
siebie farbą na murze. Wcześniej przejście pod 
DK 1 były bure i szare. Teraz tryska kolorami i jest 
w nim bardziej radośnie.

czy z malowania graffiti można się utrzymać?
– Są całe rzesze takich osób. chociażby Wojciech 
Walczyk, którego zaprosiłem do projektu, który 
realizowaliśmy z TbK. Są osoby, które realizują 
projekty komercyjnie i faktycznie można z tego 
wyżyć. Klientami są różnego rodzaje instytu-
cje, np. agencje reklamowe, ośrodki kultury, 
fundacje, deweloperzy czy prywatni inwestorzy. 
ja osobiście zarabiam na życie w inny sposób, 
a malowanie ścian jest moim hobby. co nie 
znaczy wcale, że nie podejmuję się współpracy, 
jeśli ktoś chce zmienić wystrój lokalu.

które obiekty w tychach uważasz za atrakcyjne 
do malowania?

– cały czas widzę miejsca do pomalowania. 
bardzo chciałbym zrobić kolejny wiadukty przy 
DK 1. Pierwsze przejście podziemne zrobiliśmy 
z własnych środków, drugie z Tyskiego banku 
Kultury. Mieliśmy taką umowę z MZuiM, że te 
dwa pierwsze obiekty dają nam w kredycie 
zaufania i, jeżeli wszystko będzie w porządku, 
dostaniemy kolejne obiekty. Z tego co widzę, 
nasza praca spotkała się z pozytywnym 
przyjęciem, dlatego nasz apetyt rośnie. Po-
zostaje jeszcze wiadukt przy straży pożarnej, 
tam są fajne duże ściany, niosące potencjał 
muralowy, i wiadukt na os. Z. bardzo chciał-
bym je zrobić, bo wtedy DK 1 będzie dla mnie 
skończone. Na pewno wezmę udział w konkur-
sie na projekt muralu na ścianie SP 22, który 
ogłosił prezydent. Świetnym miejscem na duży 
jam są przejścia pod al. jana Pawła II. Niestety 
są tam nieregularne ściany z cegły, co mocno 
ogranicza dobór projektów i uniemożliwia 
wrzuty z większa ilością detali. Niemniej 
to jest wciąż świetne miejsce.
rozMawiaŁ: kaMil peszat

wrzuty i jaMy

MZUiM oddał artystom kolejny tunel, który w ramach projektu TBK zyskał nową tożsamość. 
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CytująC antoine 
de saint-eXupery 
„wszysCy dorośli byli 
kiedyś dziećMi, ale 
niewielu z niCh paMięta 
o tyM”. idąC tyM tropeM 
udaliśMy się do szkoŁy 
podstawowej nr 36 oraz 
tyskiego przedszkola 
Montessori, aby z okazji 
dnia dzieCka, zadać 
MilusińskiM kilka 
pytań i przypoMnieć 
sobie, jak wygląda 
świat z dzieCięCej 
perspektywy.

mama, tata i dzieci
Na początek postanowiliśmy za-
dać pytania najprostsze, aby po-
budzić młode rozumki do pra-
cy. I tak na pytanie „Kto to jest 
mama?” usłyszeliśmy, że jest 
to „osoba, która gotuje”, „mama 
wstawia pranie”, „daje prezenty 
i lekarstwo, gdy boli”. Zaskoczeni 
tak trzeźwą oceną sytuacji na sam 
koniec usłyszeliśmy cudowne 
podsumowanie, że „mama to ktoś, 
kto bardzo kocha”. Kim zatem jest 
tata? „Mój tata to chodzi do pra-
cy na dziesiątą, ale tylko czasa-
mi”, „Tata zarabia pieniądze dla 
mamy”, „To jest mężczyzna i biega 
maraton, kiedy mama zajmuje się 
domem”, „Jest też potrzebny, żeby 
urodzić dziecko”. W tym momen-
cie, nie znając najnowszych do-
niesień naukowych, przestaliśmy 

drążyć temat. Ale postanowiliśmy 
się dowiedzieć, czym różni się za-
tem mama od taty... Jasne dla nas 
się w końcu stało, że „osobowoś-
cią”, „siusiakiem”, a nawet „wielo-
ma różnymi cechami”. Dzieciaki 
doskonale orientują się też, kiedy 
obchodzimy różne uroczystości. 
O ile na pytanie „kiedy jest dzień 
mamy” padło mnóstwo odpowie-
dzi typu „był”, „w poniedziałek 
albo w środę”, „na pewno wczo-
raj”, o tyle po pytaniu o dzień taty 
zapadła cisza.

telefon kuzynki, pandemia i ujma 
dla bierunia
Dzieciaki jak to dzieciaki, miały 
mnóstwo celnych spostrzeżeń. – 
Moja kuzynka ma taki sam tele-
fon. – A jaki to jest telefon? – Nie 
wiem, ale ma taki sam... Nie mie-
liśmy więcej argumentów.

Zmieniając temat, zapytali-
śmy, co to jest pandemia. I tym 
razem nie było zaskoczenia, 
bo usłyszeliśmy, że „to korona-
wirus”, „bardzo duża choroba”, 
„to wtedy kiedy przyjeżdża po-
licja i zabiera na kwarantannę”, 
„na pandemię trzeba się szczepić”. 
Zaciekawieni zaczęliśmy docie-
kać, co to zatem jest szczepion-
ka: „szczepionka to odporność 
i zdrowie”, „to taki buziak, któ-
ry leczy, ale trochę boli i w sumie 
nie jest zły”... Nie mieliśmy wię-
cej pytań... Ale odpowiedzi pada-
ły dalej, pomimo rzekomego bra-

ku pytań. – A ja mieszkam na wsi! 
– A co to jest wieś? – Wieś to jest 
wtedy, kiedy pali się węglem 
i ma się kury i konie. – A z jakiej 
wsi jesteś? – Z Bierunia.

broń obosieczna
W tym momencie odwróciliśmy 
zasady gry i to dzieciaki zaczęły 
zadawać pytania. – A ile ma pan 
lat? – Ale dużo. – A ma pan 
żonę? – A dlaczego nie, bo mój 
tata ma a nie jest taki stary. Dzie-
ciaki wyczuły, że tracimy grunt 
pod nogami i przeszły do ciężkiej 
ofensywy. – A który ptak potra-
fi lecieć z prędkością 320 km/h? 
– A ile to jest tysiąc plus wszyst-
ko? – Ile jest psów na świecie? 
– Kocha pan psy? – Skoro tak, 
czemu nie ma pan żony? – Czy 
chciałby pan zostać strażakiem, 
bo strażacy mają żony. – Nie, 
jestem dziennikarzem, chcecie 
wiedzieć, co robi dziennikarz? 
– Nie, a czy zna pan jakiegoś 
strażaka?

Agatha Christie powiedziała 
„Punkt widzenia dziecka. Wszy-
scy go kiedyś znali, ale oddali-
liśmy się od niego tak bardzo, 
że trudno nam znowu do nie-
go powrócić”. Patrząc na świat 
z dziecięcej perspektywy przez 
tych kilka chwil, zacząłem się 
zastanawiać, co zrobiłem nie tak, 
że nie zostałem tym cholernym, 
żonatym strażakiem...
kaMil peszat ●

od Czwartku 
do niedzieli Miejskie 
CentruM kultury 
w tyChaCh gośCić 
będzie profesorów, 
Mistrzów i debiutantów 
w zakresie sztuki 
perforManCe.

Okazją ku temu będzie 10. jubile-
uszowa edycja Tyskiego Festiwa-
lu Performance – jednego z trzech 
największych festiwali performance 
w Polsce. Temat przewodni tej edy-

cji, z którym zmierzą się zaproszeni 
performerzy brzmi „Szach i Pat” 
i jest oczywistym nawiązaniem 
do określeń stosowanych w sza-
chach oraz do patowej sytuacji pa-
nującej w świecie estetyki i aksjo-
matów. Będzie on zobowiązaniem 
dla artystów do zastanowienia się 
w swoich pracach wizualnych nad 
położeniem, w jakim znajduje się 
człowiek jako jednostka w obec-
nym świecie, pełnym fejkowych 
informacji, zbliżającym się do ka-
tastrofy klimatycznej, zdominowa-

nym pandemią i jej skutkami oraz 
wpływie tych sytuacji na nastroje 
społeczne na całym świecie.

W programie festiwalu oprócz 
performansów znalazły się tak-
że występy w sekcji Debiuty TFP 
(Time for Portfolio), pokazy mi-
strzowskie, wykłady i panele dys-
kusyjne.

Pokazy odbywać się będą głów-
nie w Miejskim Centrum Kultury 
przy ul. Bohaterów Warszawy 26. 
Wstęp jest wolny, liczba miejsc 
jest ograniczona. Mn ●

Muzeum Miejskie w Tychach star-
tuje z nową propozycją edukacyj-
ną, koncentrującą się na obszarze 
unikalnym i jeszcze niezbadanym 
– Jeziorze Paprocańskim.

Stanie się ono centrum zain-
teresowania oraz inspiracją dla 
działań kreatywnych z pograni-
cza nauki i sztuki, a jako boha-
ter – przybliży zagadnienia zwią-
zane z biologią, geografią, fizyką 
i chemią. Uczestników czekają 
warsztaty, wycieczki, gry tereno-
we, prelekcje czy pokazy filmów.

Projekt „Lacus” – autorska pro-
pozycja Pauliny Niemczyk, absol-
wentki Wydziału Malarstwa kra-
kowskiej ASP – zaczyna się już 

5 czerwca 2021 roku kameral-
nymi kreatywnymi plenerowymi 
warsztatami rodzinnymi. To pro-
pozycja nie tylko dla najmłod-
szych w wieku przedszkolnym – 
do wspólnej zabawy organizatorzy 
zapraszają też rodziców i opieku-
nów. Uczestnicy warsztatów będą 
odkrywać i poznawać tajemni-
ce Jeziora Paprocańskiego, a przy 
tym w kreatywny i oryginalny spo-
sób spędzą czas. Czekać na nich 
będą zadania wzbudzające chęć 
odkrywania i eksploracji swoje-
go najbliższego otoczenia, a tak-
że pobudzające zmysły. Efektem 
warsztatów będzie stworzenie pra-
cy plastycznej – jej bazą stanie się 

model jeziora i materiały zgroma-
dzone podczas warsztatów.

W najbliższą sobotę spotyka-
my się na terenie Ośrodka Wy-
poczynkowego w Paprocanach 
(pomiędzy boiskiem do koszy-
kówki a wodnym placem za-
baw). Warsztaty odbywać się 
będą w godz. 10–12, 13–15 i 16–
18. Zapisy: Paulina Niemczyk, tel. 
32 327 18 20–21, wew. 25, e-ma-
il: p.niemczyk@muzeum.tychy.
pl. Liczba uczestników jest ogra-
niczona.

Na kolejną odsłonę warsztatów 
w ramach projektu „Lacus” Pau-
lina Niemczyk zaprosi 26 czerw-
ca. ww ●

5 czerwca w godz. od 13 do 20 
w jednej z witryn sklepowych 
Gemini Park Tychy odbędzie się 
premierowy pokaz przedstawie-
nia „Zapiski z zamknięcia/sztuka 
handlu - handel sztuką”, wypro-
dukowanego przez Teatr Mały. 
Wstęp jest wolny.

Aktorka Kamilla Baar oraz Pa-
weł Drzewiecki dyrektor Teatru 

Małego, podjęli w tym projekcie 
próbę teatralnej ilustracji zjawi-
ska izolacji społecznej spowodo-
wanej pandemią. W zamkniętej 
przestrzeni witryny sklepowej 
Kamilla Baar wciela się w po-
stać aktorki odbywającej kwa-
rantannę. Rzecz dzieje się w ga-
lerii handlowej, zaś artystycznej 
rewizji zostanie poddany temat 

handlu i przynależnej do nie-
go ceny i wartości ludzkiego ży-
cia, tradycji, młodości, miłości i 
przyjemności. Wydarzenie bę-
dzie na żywo transmitowane na 
kanale YouTube Teatru Małego 
w określonych godzinach. Wy-
stawienie sfinansowano ze środ-
ków Fundacji PZU. 
opr. kaMil peszat ●

sobotnia premiera z udziałem Kamili baar.

izolacja w galerii

Po raz dziesiąty
od 3 do 6 CzerwCa POTRWA TySKI FESTIWAL PERFORMANcE.

Jeden z pokazów ubiegłorocznego Tyskiego Festiwalu Performance.

M
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czwartek 3 czerwca:
godz. 15 – performance Dariusz Fodczuk 
(Plac baczyńskiego); godz. 16 – performance 
Magdalena Kulisz; godz. 16.30 – Debiuty TFP 
Marcin Musialik; godz. 17–18 przerwa; godz. 
18 – wykład Karolina Plinta „Poza autonomię. 
Sztuka performans i praktyki performatywne 
w 2. dekadzie xxI wieku”; godz. 19 – perfor-
mance Marta Kotwica; godz. 19.30 – perfor-
mance Konrad juściński; godz. 20 – perfor-
mance Marta Ostajewska; godz. 20.30 – Panel 
dyskusyjny – omówienie performensów dnia 
(moderatorzy: janusz bałdyga, Ewa Zarzycka, 
Karolina Plinta, Gordian Piec); godz. 22 – Sekcja 
Mistrz: performance janusz bałdyga; godz. 23 
– wernisaż wystawy fotografii „x lat Grupy Ar-
tystycznej Teatr T.c.R i x lat Tyskiego Festiwalu 
Performance” (pub Wielokran).
Piątek 4 czerwca:
godz. 15 – Debiuty TFP julia czudaj; godz. 
15.30 – performance Leszek ciepliński; godz. 
16 – performance Mariya hoyin (ukraina) 
streaming; godz. 16.30 – performance Wojciech 
Kowalczyk; godz. 17–18 przerwa; godz. 18 
– wykład janusz bałdyga „Relacje między per-
formerem, a obiektem”; godz. 19 – performan-
ce yaryna Shumska (ukraina) streaming; godz. 
19.30 – performance Grzegorz bożek; godz. 20 
– performance Dominika Katarzyna borkowska; 
godz. 20.30 – Panel dyskusyjny – omówienie 
performensów dnia (moderatorzy: janusz 
bałdyga, Ewa Zarzycka, Karolina Plinta, Gordian 

Piec); godz. 22 – Sekcja Mistrz: performance 
Ewa Zarzycka.
sObOta 5 czerwca:
godz. 15 – Debiuty TFP Włodzimierz chrza-
nowski; godz. 15.30 – performance Katarzyna 
cieślik; godz. 16 – performance Maciej Albrzy-
kowski; godz. 16.30 – performance barbara 
Le béguec-Friedman (Francja); godz. 17–18 
przerwa; godz. 18 – wykład Ewa Zarzycka „Per-
formance w teraźniejszości, a jego zanikanie 
lub mitologizacja na przestrzeni lat”; godz. 
19 – performance Michał Ostaszewski (Tajwan/
Polska) streaming; godz. 19.30 performance 
Natalia Lisova (ukraina) streaming; godz. 20 
– performance Krzysztof Kulbicki; godz. 20.30 
Panel dyskusyjny – omówienie performensów 
dnia (moderatorzy: janusz bałdyga, Ewa Za-
rzycka, Karolina Plinta, Gordian Piec); godz. 22 
– Sekcja Mistrz: performance Grupa Restauracja 
Europa (Piotr Gajda, Gordian Piec).
NieDziela 6 czerwca:
godz. 12.30 – performance duet Marcin 
Stachoń, Piotr Kumor; godz. 13 – performance 
Krzysztof Kulbicki; godz. 13.30 – performance 
Dawid Grzywa; godz. 14–15 przerwa; godz. 
15 – performance Maciej Dziaczko; godz. 15.30 
– performance Marcin Wagner; godz. 16 – per-
formance Grupa Artystyczna Teatr T.c.R.: Alina 
bachara, Maciej Dziaczko, Dawid Kozak, Krzysz-
tof Kulbicki, Piotr Kumor, jakub Maćkowiak, 
Grzegorz Porcz, Marcin Stachoń; godz. 16.30 
– Sekcja Mistrz: performance Marian Stępak.

PrOgraM Festiwalu:

poznaj jezioro paprocańskie z Muzeum Miejskim.

Projekt „lacus”

koChane dzieCiaCzki
z okazji dnia dzieCka SPOGLąDAMy NA ŚWIAT Z PERSPEKTyWy NAjMłODSZych.
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oGłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

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  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102
æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ  Centrum Integracji Społecznej, ul. Edukacji 11
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

æ  Targowisko Miejskie
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  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  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Opieki 

„Serio”, ul. Hierowskiego 12
æ  Kwiaciarnia, ul. Wejchertów 8
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

kariera/edukaCja

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

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

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

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

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

Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 

Elektryk. Tel. 504 877 825

Firma budowlana 32 lata stażu specjalizu-
je się: malowanie domów, dachów, krycie 
papą, blachą i inne Tel; 531 351 746 lub 
723 442 989
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504 625 566
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 
Pranie narożników, materacy, foteli, kom-
pleksowe sprzątanie mieszkań, aparta-
mentów. PUCUŚ Glancuś 533-872-049
Malowanie, gładź, płytki TANIO 662 503 
474
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223

KASY ONLINE od 1250 zł sprzedaż serwis 
604 608 148 kontakt@computerspace.pl

finanse:

POŻYCZKI 32/260-00-33, 516-516-611. 
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINAN-
SE Sp. z o.o.
Upadłość konsumencka 577 993 
773

praCa:

Zaopiekuję się zwierzętami a czas 
nieobecności właścicieli w domu jed-
norodzinnym Te. 605 492 878

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. tel: 501 503 735.

Zgłoś nieruchomość do sprzedaży: miesz-
kanie, dom, działkę. Atrakcyjne warunki 
– wieloletnie doświadczenie. Oferta na-
tychmiast widoczna w 100 innych biu-
rach nieruchomości. Szybka i bezpieczna 
sprzedaż. 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 za gotówkę mieszkanie. Telefon: 
501 503 735

ZAMIENIĘ
Zamienię lub sprzedam mieszkanie 2 po-
koje 57m2 na parterze z ogródkiem w Ty-
chach na 3 lub 4 pokoje na parterze lub  I 
p. W Tychach. Kupię mieszkanie 3 lub 4 
pokoje na parterze w Tychach 668 075 329

SPRZEDAM

Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091 
Sprzedam mieszkanie Tychy, al. Niepod-
ległości. 2-3 pokoje, I piętro z balkonem, 
metraż – 44,60 m2 + piwnica. Cena – 
252 000 zł.  BN VOTUM: 501 503 735..
Sprzedam mieszkanie M4,62m2, kom-
fortowe ,niska zabudowa,1 piętro, oś 
T1,super lokalizacja, dużo zieleni. Cena 
397000,prywatnie.Tel 502 338 823
Sprzedam garaż przy ul. G. Roweckiego 
obok starej myjni. Cena 36.000 zł Tel. 502 
338 823

WYNAJMĘ

Przyjmę Pana na kwaterę 793 460 704
Posiadam garaż do wynajęcia na osiedlu 
Z. Tel. 608-643-385

autoreklama
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Tychy ul. Budowlanych - Lokal Użytkowy 9 
m2, parter, witryna. Czynsz najmu 700 zł.  
+ media + kaucja.  BN VOTUM: 501 503 735

Szukam mieszkania, pokoju do wynajęcia 
661 894 061

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy, os. E, M-3 , 1 piętro, 50,5 m2, po re-
moncie. cena 339000 zł VIPART 509 733 977
Sosnowiec, M-3 , 5 piętro, 32,6m2,cena 
165000zł, VIPART 790 855 188
Tychy os. C, M-3, 53,8 m2, 3 piętro, cena 
250000zł VIPART 509733966
Tychy Paprocany, działka zieleń eko, pow. 
3170 m2, cena 221900 zł VIPART 509 733 
966
Tychy Mąkołowiec, działka eko. pow. 3137 
m2, cena 130000 zł VIPART 501 396 663
Tychy Wartogłowiec, działka, pow. 1277 
m2, cena 166010 zł VIPART 790 855 188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
72000zł VIPART 509 733 966
Bieruń Stary , dom pow. 240m2, działka 
1020m2,cena 580000zł VIPART 501 396 663
Pisarzowice , dom pow 96,15, działka 
500m2, cena 359800zł VIPART 790 855 188
Gostyń, działka, pow. 821 m2,cena 
125000 zł VIPART 501 396 663
Bieruń Stary, do wynajęcia kawalerka, 
19m2, cena 800zł + media VIPART 509 
733 977
Tychy centrum, do wynajęcia kawalerka 
36 m2, cena 1200zł + media 501 396 663

Pilnie szukamy 1 lub 2 pokojowego 
mieszkania dla gotówkowego klien-
ta, bardzo dobre warunki 733-476-805 
www.ihn.com.pl
Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję do-
bre warunki może być zadłużone z ko-
mornikiem oraz innymi problemami tel. 
504- 476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działki dla dewelopera gwa-
rantujemy bezpieczną 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  
Nowa inwestycja !!! na sprzedaż mieszka-
nia 1,2,3 pokojowe z balkonem i windą 
już od 5300 m2 tel.696-493-977 www.
ihn.com.pl
HIT!! Tychy os Z pow.56,5 m2 widok na Pa-
procany możliwośc zrobienia 3 pokoi, bal-
kon duża piwnica 3 pietro cena 310.000 zł 
tel. 696-493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os D 2 pokoje cena 
1350 zł 504-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1900+media tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
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 470.000 zł tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Tychy- Czułów Dom w zabudowie bliź-
niaczej z garażem o pow 129 m2  cena 
485.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
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
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działka Lędziny 1710 m2 blisko S1cena 
159.000 zł idealna pod inwestycję tel.696
-493-977 www.ihn.com.pl
Działka Tychy Cielmice pow. 985 cena 
250.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl

Tychy lokal do wynajęcia pow 25 m2 duża 
witryna główna ul. al. Bielska cena 900 zł 
733-476-805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter, duże witryny o. pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa Tychy i 
okolice, 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

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100
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
Tychy os. R, nowe budownictwo, kawa-
lerka 30 m2 z tarasem, w pełni wypo-
sażona, parter, na sprzedaż 269 tys. lub 
wynajem 1600 zł/mc 519 595 671 www.
ASTON.com.pl
Lędziny mieszkanie 3 pokojowe, 63,1 m2, 
290 tys., 3p, 728 713 101  www.ASTON.
com.pl
Tychy os. B mieszkanie 3 pokojowe, 64,7 
m2, 370 tys., 3p, dwa balkony, 728 713 
101  www.ASTON.com.pl
Tychy os. A 66,9 m3 parter, komfortowe 
3 pokoje po generalnym remoncie cena 
349.000zł 728 713 101, www.ASTON.
com.pl
Tychy os B, poddasze 77 m2 po podłodze, 
4 pokoje, możliwość zaadaptowania ko-
lejnej powierzchni, nowa cena 270.000 zł, 
731 713 100 www.ASTON.com.pl

Tychy, os.P, 3 pokoje do wynajęcia, 56 m2, 
umeblowane,ścisłe Centrum, czynsz 1500 
zł/mc, 519 595 671, www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B, 2 pokoje do wynajęcia, 37 
m2, częściowo umeblowane, obok sta-
dionu czynsz 1500 zł/mc, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B, 2 pokoje do wynajęcia, 39,85 
m2, w pełni umeblowane, blisko węzła 
komunikacyjnego Hotelowiec i Placu Ba-
czyńskiego, czynsz 1590 zł/mc, 731-713-
100, www.ASTON.com.pl
Tychy os. R ul. Skalna apartamentowiec 
z windą, do wynajęcia 2 pokoje, 35 m2 
umeblowane i wyposażone + taras 11 
m2, 2p/4. Czynsz 1600 zł + media www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy ul. Żorska, nowy apartamentowiec, 
do wynajęcia 2 pokoje, 38 m2 umeblo-
wane w wysokim standardzie + 60 m2 
ogródka. Czynsz 1800 zł + media www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy os. N, do wynajęcia mieszkanie 3 
pokoje, 55 m2, umeblowane, z balkonem. 
Czynsz 1950 zł + media www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy ul. Dunikowskiego, nowy aparta-
mentowiec z windą, do wynajęcia 2 po-
koje, 40 m2 umeblowane w bardzo wy-
sokim standardzie + taras 11 m2, 2p/3. 
Czynsz 2100 zł + media www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Kobiór, boczna ul. Rodzinnej, 718 m2, 
działka budowlana w super lokalizacji cał-
kowicie uzbrojona, ogrodzona, zagospoda-
rowana, z małym domkiem, cena 299.000 
zł www.ASTON.com.pl 728-713-101
Bojszowy Jedlina super miejsce, do sprze-
dania 3 działki pow. 920 m2, 1056 m2, 
1077 m2, cena 99 zł/m2, 731-713-100 
www.ASTON.com.pl
Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła – ostatnie działki, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Mikołów Mokre, ul. Skłodowskiej, działka 
1060 m2 z projektem domu i pozwole-
niem na budowę, cena 299.900 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Żorska 1420 m2 i 1600 m2, dział-
ki budowlane, dostępne wszystkie me-
dia, cena 300 zł/m2 www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Tychy, Wygorzele 1667 m2, działka bu-
dowlana, wszystkie media, cena 383.410 
zł www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, Jaroszowice, wąska działka 6613 
m2, cena 599.000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-100

Lędziny Blych, działka 9706 m2, cena 
873.540 zł, www.ASTON.com.pl 731-
713-100
Bieruń, przy głównej drodze, dom bliźniak 
do kapitalnego remontu, pow. 240 m2, 8 
pokoi, działka 787 m2, cena 350.000 zł 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Świerczyniec, dom szeregowy o pow. 169 
m2, działka 273 m2. Dogodny dojazd do 
Tychów, Katowic. NOWA CENA 719.000 zł 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, w pobliży placu Baczyńskiego, 
dom wolnostojący z budynkiem gospo-
darczym, działka 651 m2, w planie za-
gospodarowania 12MWU z dopuszcze-
niem lokali użytkowych, cena 1.200.000 
zł www.ASTON.com.pl 731-713-100

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.
OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ w ŁA-
ZISKACH GÓRNYCH UL. DWORCOWA – 2 
pokoje, 51m2    ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. 
Niepodległości, 2 pokoje, 55m2– IN-
DOMO tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, Miko-
łów Centrum– INDOMO tel. 531 099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w 
Tychach na ul. Piłsudskiego i ul. Żor-
skiej – INDOMO tel. 508 063 856, 531 
099 212, szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją-
cy- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 96,50 
+garaż+działka pow. Ok. 650m2 –STAN 
DEVELOPERSKI – ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856, www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lo-
kalizacja, media na działce– pow. 
1180m2 - ZAPRASZAMY INDOMO tel. 
508 063 856 www.indomo.info.pl oraz 
www.facebook.com/indomotychy

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

zdrowie:
BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889935290
Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 
Najtaniej i najbardziej dostępnie na 
mieście!

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
Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

Sprzedam  monety "PRL" ,medale, od-
znaczenia, antyki, komiksy, starocie 691 
577 335

zwierzęta:

Młody. Żywotny. Jeszcze nie całkiem 
ułożony. Kto potrafi dać szczęśliwy 
domu temu pięknemu psu? Czeka 
na osobę średnioaktywną, może 
mieszkać ze starszymi dziećmi. 
Misja: dom dla Foresta!

Kontakt: Ania 508 818 821
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Zapraszamy na 
Trójkolorowe zakupy!

SKLEP. G KS TYCHY. INFO
O F I C J A L N Y  S K L E P  I N T E R N E T O W Y  K L U B U  P I Ł K A R S K I E G O  G K S  T Y C H Y

reklama

W sobotę, wicelider tabeli Tychy 
Falcons podejmował Warsaw 
Mets i ponownie dopisał punk-
ty do swojego dorobku, wygry-
wając po emocjonującym meczu 
40:37. W tyskiej ekipie pojawił się 
nowy rozgrywający Gabriel Losa-
da, który zastąpił kontuzjowane-
go Julesa St Ge.

Choć pierwsze punkty zdoby-
li rywale po uderzeniu z 25 jar-
da (3:0), pierwsza kwarta zakoń-
czyła się prowadzeniem Sokołów 
7:3, dzięki temu, że Dominik Nie-
dziela kilkoma zwodami zaliczył 
przyłożenie, a podwyższył Robert 
Szmielak. W drugiej, wyrównanej 
kwarcie tyszanie wyszli na pro-
wadzenie 14:3, dzięki przyłożeniu 

Jana Szweja, a następnie celnemu 
kopnięciu. Potem do głosu doszli 
rywale – po ich przyłożeniu i nie-
celnym kopnięciu było 14:9. Go-
ście atakowali, znakomicie jednak 
spisywała się tyska defensywa. 
Po błędzie jednego z graczy, Mets 
zdobyli piłkę i zakończyli ładną 
akcję przyłożeniem, obejmując 
do przerwy prowadzenie 15:14. 
Jednak w trzeciej kwarcie Sokoły 
zerwały się do lotu. Dalekie po-
danie Losady do Szmielaka dało 
kolejne przyłożenie i wynik 20:15. 
Kolejnymi punktami popisał się 
Jan Szwej, swoje dołożył Robert 
Szmielak i było 27:15.

Najwięcej emocji przyniosła 
ostatnia kwarta, w której druży-

na z Warszawy umiejętnie goni-
ła tyszan. Najpierw punkty zdo-
był Metz, potem Sokoły wyszły 
na prowadzenie 34:23. Na 30 se-
kund przed końcem meczu goście 
prowadzili 37:34, ale punkty dla 
Sokołów uratowała ostatnia ak-
cja meczu – Nowak złapał piłkę 
na 23 jardzie i przy kolejnej pró-
bie Niedziela zaliczył przyłożenie. 
Po niesamowitej wręcz końcówce 
Tychy Falcons wygrali 40:37.

Tychy Falcons – Warsaw Mets 
40:37 (7:3, 14:15, 27:15, 40:37).

Falcons Tychy pozostali współ-
liderami tabeli (z Bydgoszcz Ar-
chers). Do tej pory nie przegrali 
meczu – w 4 spotkaniach zdoby-
li 8 pkt. ls ●

to, Co od dwóCh MiesięCy 
wyprawiają piŁkarze 
gks ii tyChy, wprowadza 
w osŁupienie 
nawet najbardziej 
zagorzaŁyCh kibiCów. 
drużyna trenera 
jarosŁawa zadylaka, 
po niezbyt dobryM 
poCzątku rundy 
wygrywa MeCz 
za MeCzeM i śrubuje 
rekord, który aktualnie 
wynosi już dziesięć 
zwyCięstw z rzędu!

W minioną środę tyszanie goś-
cili w Jasienicy, gdzie zmierzyli 
się z tamtejszym Drzewiarzem. 
Gospodarze, których jeszcze nie-
dawno prowadził trener Zadylak, 
nie mieli w potyczce z Trójkolo-
rowymi wiele do powiedzenia 
i do przerwy przegrywali już 0:2, 
po golach Kasprzyka i bramce sa-
mobójczej, zresztą także sprowo-
kowanej przez tego zawodnika. 
Piłkarze GKS mogli uniknąć ner-
wów, gdyby jeszcze w pierwszej 
lub na początku drugiej połowy 
wykorzystali dogodne sytuacje 
do strzelenia gola, ale zamiast 
tego mieliśmy kontaktowe tra-
fienie dla Drzewiarza w 63 min., 
które dało gospodarzom nadzieje 
na remis. Na szczęście w 81 min. 
Biegański pozbył ich złudzeń i za-
mknął rezultat spotkania.

lks Drzewiarz jasieNica 
– gks ii tychy 1:3 (0:2). Gole: 
Kasprzyk (23'), D. Waliczek (41' 
samob.), Biegański (81') oraz A. 
Waliczek (63').
gks ii tychy: Dana – K. Rut-
kowski, Zarębski, Kopczyk, Woł-
kowicz (46' Stefaniak), Paluch 
(81' Nowak), Machowski, Misz-
tal, Biegański, B. Rutkowski, Ka-
sprzyk (46' Krężelok). Żółte kart-
ki: Wołkowicz i Misztal.

W pozostałych środowych 
meczach: Wodzisław – Łękawi-
ca 2:1, Podbeskidzie II – Rozwój 
5:3, Czechowice – Książenice 0:0, 
Unia Turza – Iskra 7:2, Kuźnia – 
Landek 0:0, Bełk – Czaniec 4:1, 
Radziechowy – Przyszowice 2:1.

Sobotnim rywalem rozpędzo-
nych tyszan był Rozwój Katowice. 
Tu już dominacja tyskich rezerw 
nie była tak widoczna i o zwycię-
stwie 2:1 zdecydowała chłodna 
głowa Dawida Kasprzyka, który 
w 45 i 60 min. skutecznie egze-
kwował rzuty karne po faulach 
na Machowskim i Kargulewiczu. 
Emocje zaczęły się na kwadrans 
przed końcem, gdy piłkarze Roz-
woju zdobyli kontaktowego gola 
i nie chcieli na tym poprzestać. 
Chwilę potem obili poprzeczkę 
tyskiej bramki i do końca walczy-
li o punkt, powodując, że ekipa 
GKS odetchnąć mogła z ulgą do-
piero na dźwięk gwizdka kończą-
cego spotkanie.

gks ii tychy – rOzwój ka-
tOwice 2:1 (1:0). Gole: Ka-
sprzyk (45' z karnego i 60' z kar-
nego) oraz Kaletka (75').
gks ii tychy: Dana – Połap 
(46' K. Rutkowski), Zarębski, 
Kopczyk, Stefaniak, Kargule-
wicz (62' Krężelok), Machowski, 
Misztal, Biegański (44' Paluch), 
B. Rutkowski, Kasprzyk (83' Bie-
lusiak). Żółte kartki: Stefaniak 
i Bielusiak.

W pozostałych meczach: Jasie-
nica – Czechowice 1:0, Łękawica 
– Unia Turza 0:2, Iskra – Przy-
szowice 0:3, Książenice – Podbe-
skidzie II 5:3, Kuźnia – Bełk 1:0, 
Czaniec – Wodzisław 1:7, Landek 
– Radziechowy 3:0. ww ●

iV liga
1. Wodzisław 30 73 89:37
2. Landek 29 60 75:27
3. Książenice 30 58 56:44
4. gks ii tychy 30 55 80:47
5. bełk 30 54 58:40
6. unia Turza 30 54 70:47
7. Kuźnia 30 47 50:52
8. jasienica 29 44 40:44
9. Rozwój 30 44 56:43
10. Podbeskidzie II 30 39 66:57
11. czechowice 30 38 45:42
12. czaniec 30 38 44:64
13. Przyszowice 30 33 34:56
14. łękawica 30 31 40:52
15. Radziechowy 30 29 32:57
16. Iskra 30 14 32:96
17. Odra centrum 32 18 29:91

CierPliwość PoPłaCa
piŁkarze gks tyChy wCiąż z szansaMi NA bEZPOŚREDNI AWANS DO EKSTRAKLASy.

idą na rekord
rezerwy gks NIE ZWALNIAją TEMPA

tychy falcons i Warsaw Mets 40:37.

Futbolowy dreszczowiec

jeśli sztuką jest 
wygrać MeCz, gdy 
się jest sŁabszyM 
od rywala, to takiej 
sztuki dokonali 
w Miniony piątek 
podopieCzni trenera 
artura derbina. gks 
pokonaŁ widzew Łódź 
2:0 i przedŁużyŁ swoje 
szanse na bezpośredni 
awans do ekstraklasy.

Widzewiacy mieli jeszcze 
przed tym meczem szanse 
na awans do strefy barażowej, 
stąd od pierwszych minut bar-
dzo ostro zaatakowali. Mogli 
otworzyć wynik meczu już w 5 
min., ale na szczęście nie wyko-
rzystali niefrasobliwości Konrada 
Jałochy, który poczuł się napast-
nikiem i próbował kiwać się z ry-
walem, o mało co nie doprowa-
dzając do utraty gola.

Pierwsza część spotkania mo-
gła się podobać, głównie dzięki 
ofensywnej taktyce Widzewa, sto-
sowanemu przez ten zespół wy-
sokiemu pressingowi i bardzo dy-
namicznej grze. Tyszanie raczej 
koncentrowali się na defensywie, 
rzadziej „odgryzając się” szybkimi 
kontrami. Nie wiadomo jak skoń-
czyłaby się szarża Kacpra Piątka 
w 27 min., gdyby tyski pomoc-
nik nie został brzydko sfaulowany 
przez Poczobuta. Drugi raz serca 
żywiej zabiły kibicom Trójkoloro-
wych w 36 min., kiedy po dośrod-

kowaniu Macieja Mańki zakotło-
wało się pod bramką gospodarzy, 
ale Bartosz Biel został zabloko-
wany. Chwilę później udanie in-
terweniował Jałocha, który intui-
cyjnie obronił groźne uderzenie 
Tomczyka.

O ile pierwsza połowa przebie-
gła pod dyktando Widzewa, o tyle 
po przerwie oglądaliśmy nie-
co bardziej wyrównane spotka-
nie. Przyjezdni mieli swoje szan-
se (m.in. Biel w 52 min. uderzył 
tuż obok spojenia słupka z po-
przeczką), choć groźniej atako-
wali wciąż łodzianie, zwłaszcza 
po wejściu na boisko Marcina 
Robaka – ekstraklasowego króla 
strzelców sprzed kilku lat.

W ostatnich minutach meczu 
okazało się, że opłaca się sku-
tecznie bronić i cierpliwie szu-
kać swoich szans na gola. Prze-
łomem było wejście w końcówce 
na plac gry Kamila Kargulewi-
cza, który w 89 min. po wrzut-
ce Łukasza Grzeszczyka i błędzie 
bramkarza Widzewa przytomnie 
umieścił piłkę w siatce. Gospo-
darzom szanse na udział w ba-
rażach ostatecznie odebrał sam 
Grzeszczyk, który w doliczonym 
czasie gry wykorzystał rzut kar-
ny, podyktowany za faul na Łu-
kaszu Monecie.

Na dwie kolejki przed końcem 
regularnych rozgrywek GKS za-
chował szanse na bezpośredni 
awans. Aby tak się stało, trzeba 
bezwarunkowo wygrać w Opolu 

i u siebie z ŁKS-em oraz liczyć, 
że Radomiak pogubi punkty, 
np. z wciąż liczącą się Arką.
wiDzew łóDź – gks tychy 
0:2 (0:0). Gole: Kargulewicz (89') 
i Grzeszczyk (90' z karnego)
gks tychy: Jałocha – Mań-
ka (64' Połap), Nedić, Szymura, 
Szeliga – Biel (68' Moneta), Nor-
kowski (86' Kargulewicz), Żytek, 
Grzeszczyk, K. Piątek (68' Steb-
lecki) – Lewicki. Żółta kartka: 
Nedić.

W pozostałych meczach 32. ko-
lejki: Odra – Termalica 1:0, Miedź 
– ŁKS 3:0, Łęczna – Stomil 1:1, 
Jastrzębie – Sandecja 1:1, Chro-
bry – Bełchatów 0:1, Radomiak 
– Resovia 3:1, Korona – Arka 3:3, 
Puszcza – Zagłębie 0:4. ww ●

i liga
1. Termalica 32 64 54:25
2. Radomiak 32 62 45:20
3. GKS Tychy 32 59 43:25
4. Arka 32 57 48:30
5. łKS 32 54 55:38
6. łęczna 32 50 43:30
7. Miedź 32 49 47:34
8. Odra 32 49 32:34
9. chrobry 32 44 34:41
10. Sandecja 32 42 40:46
11. Widzew 32 42 27:34
12. Korona 32 40 30:43
13. Puszcza 32 34 29:44
14. Stomil 32 33 30:47
15. Zagłębie 32 29 34:41
16. Resovia 32 29 25:43
17. jastrzębie 32 29 28:47
18. bełchatów 32 23 24:47

Pokonując katowicki Rozwój, tyszanie przedłużyli serię zwycięstw do dziesięciu.
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na jedną kolejkę 
przed końCeM sezonu 
2020/21 ekstraligi 
piŁkarek nożnyCh 
drużyna CzarnyCh 
sosnowieC zapewniŁa 
sobie tytuŁ Mistrzyń 
polski, a w ostatniM 
MeCzu sezonu 
przypieCzętowaŁa 
sukCes, wygrywająC 
3:0 z kkp bydgoszCz. 
w barwaCh CzarnyCh 
występuje tyszanka 
dorota haŁatek i Można 
powiedzieć, że odniosŁa 
historyCzny sukCes. 
warto jednak dodać, 
iż w szerokiej kadrze 
drużyny z sosnowCa 
jest jeszCze kilka 
innyCh byŁyCh 
zawodniCzek polonii 
tyChy: klaudia tobiCzyk, 
paulina CzeChowska, 
oliwia ogierMan 
i aliCja stolarCzyk, 
która jednak jest 
kontuzjowana.

19-letnia Dorota zaczynała ka-
rierę w Pionierze Tychy, potem 
grała w Akademii Piłki Nożnej 
SMS Tychy i Polonii GKS Tychy. 
Przed czterema laty przeszła 
do Czarnych i choć był to dla 
niej przeskok o kilka klas, szyb-
ko zaaklimatyzowała się w no-
wym klubie i jest podstawową 

zawodniczką złotej drużyny. 
Od lat w Ekstraklasie Kobiet 
Czarni to jeden z głównych 
kandydatów do złota. Drużyna 
ma swojej kolekcji 12 tytułów 
mistrzowskich i 11 razy zdoby-
wała Puchar Polski.

– Od początku sezonu czuły-
śmy, że oczekiwania są bardzo 
duże i wszyscy myślą o zdobyciu 
kolejnego mistrzostwa – mówi 
Dorota Hałatek. – Jednak mimo 
tej presji czułyśmy, że rzeczy-
wiście mamy szansę powalczyć 
o najwyższy cel. Od początku 
grałyśmy bardzo dobrze, każ-
dy mecz był dla nas budujący, 
umacniał dobrą atmosferę w ze-
spole. I w całym sezonie dozna-
liśmy tylko jednej porażki. Gra-
łyśmy do końca i nawet ostatni 
mecz, już jako mistrzynie Pol-
ski, potraktowałyśmy serio. Ale 
ze świętowaniem musimy się 
wstrzymać, bo nasz kolejny cel 
to Puchar Polski i przygotowania 
idą normalnym tokiem. Po ostat-
nim meczu jedziemy do War-
szawy i od wtorku do piątku 
będziemy trenować na stadio-
nie Polonii, na którym roze-
gramy finał. Jeśli o mnie cho-
dzi, to z pierwszej rundy jestem 
mniej zadowolona, bo wchodzi-
łam na zmiany, ale wiedziałam, 
że stać mnie na więcej. W run-
dzie rewanżowej grałam dużo le-
piej i byłam już podstawową za-
wodniczką.

Dla Doroty był to trudny rok, 
bo była w maturalnej klasie i nie-
dawno zdawała egzamin dojrza-
łości. Jak mówi, jest dobrej my-
śli, ale nie zdecydowała jeszcze 
gdzie będzie studiować.

Czarnym Sosnowiec pozostał 
jeszcze jeden mecz – finał Pucha-
ru Polski, który rozegrany zosta-
nie 5 czerwca w Warszawie. Ry-
walem mistrzyń będzie UKS SMS 
Łódź i zapowiada się bardzo cie-
kawe widowisko, bowiem zespół 
z Łodzi to wicemistrzynie Polski, 
które w lidze zdobyły 5 punktów 
mniej od Czarnych. Czy druży-
na Doroty Hałatek sięgnie po du-
blet? ls ●

powoli dobiega końCa 
koMpletowanie zespoŁu 
hokejowego gks tyChy 
na nowy sezon, Choć 
oCzywiśCie pewne 
roszady w skŁadzie 
będą Możliwe 
jeszCze do styCznia. 
najważniejszą deCyzją 
ostatniCh dni jest to, 
że w zespole pozostaje 
najskuteCzniejszy atak, 
Czyli szCzeChura – CiChy 
– MroCzkowski.

Jako pierwszy z tej trójki kon-
trakt przedłużył Michael Cichy, 
teraz umowę na kolejny rok 
przedłużyli Christian Mrocz-
kowski i Alexander Szczechura. 
Działaczom i trenerom, a pew-
nie również kibicom, zależało 
na tym, by wspomniana trójka 
nadal reprezentowała trójkolo-
rowe barwy. W ostatnich roz-
grywkach atak ten zdobył 54 gole 
(Mroczkowski – 23, Szczechu-
ra – 17, Cichy – 14), czyli jedną 
trzecią wszystkich bramek zdo-
bytych przez zespół w sezonie 
zasadniczym.

Negocjacje z Christianem 
Mroczkowskim, który ma tak-
że polski paszport, trwały długo, 
ale warto było poczekać. W mi-
nionym sezonie był najskutecz-
niejszym zawodnikiem GKS. 
W 49 meczach zdobył 48 pkt – 

23 bramki i 25 asyst. Klub pozy-
skał go przed dwoma laty i już 
w pierwszym sezonie był najlepiej 
punktującym zawodnikiem dru-
żyny. Mroczkowski wraz z Ale-
xem Szczechurą oraz Michaelem 
Cichym nadal stanowią o sile ty-
skiego ataku. Christian nie miał 
natomiast szans na nagrodę fair 
play, bo aż 75 minut spędził 
na ławce kar i pod tym względem 
w ekipie GKS wyprzedził go tylko 
Jean Dupuy – 111 minut. Na wa-
kacje zawodnik wrócił do Kana-
dy, gdzie będzie się indywidualnie 
przygotowywał do sezonu. W Ty-
chach pojawi się na przełomie lip-
ca i sierpnia.

W przeciwieństwie do brata, 
Alex Szczechura pozostał w GKS. 

Przyszedł do GKS razem z Michae-
lem Cichym w sezonie 2017/2018. 
W jego przypadku miniony se-
zon także trzeba uznać za uda-
ny. W 40 spotkaniach zdobył tyle 
samo punktów co Mroczkowski 
– 48 pkt za 17 bramek i 31 asyst. 
W ekipie GKS zajął trzecie miej-
sce pod względem strzelonych 
goli za Mroczkowskim i Filipem 
Komorskim (20).

Przypomnijmy, iż do tej pory 
w drużynie pojawiła się piątka 
nowych zawodników: obrońca 
Jakub Michałowski i napastnik 
Kamil Wróbel (obaj z JKH GKS 
Jastrzębie), obrońca Artiom Smir-
now i dwóch napastników – Die-
nis Sierguszkin i Jegor Fieofanow 
(wszyscy z Energi Toruń). ls ●

Kolejne sukcesy zanotowali judo-
cy Gwardii Tychy i to na… trzech 
frontach zmagań mistrzowskich 
– regionalnym, wojewódzkim 
oraz ogólnopolskim. W sumie 
zdobyli 10 medali, poczynając 
od trenera Andrzeja Borowca, 
a skończywszy na zawodnikach 
w kategorii dzieci.

Andrzej Borowiec i trenują-
cy jako amator Daniel Czerw 
wystartowali w Mistrzostwach 
Polski Weteranów i Amatorów 
w Judo w Luboniu k. Poznania. 
Trener Gwardii dał przykład mło-
dzieży i wywalczył brązowy me-
dal. Z kolei Daniel Czerw stanął 
na najwyższym podium.

Ekipa Gwardii wzięła udział 
w Otwartych Mistrzostwach Ma-

łopolski (kat. młodzik). Najlepiej 
spisał się Mariusz Mann, który 
w kat. 73 kg wywalczył brązo-
wy medal. Z kolei z Otwartych 
Mistrzostw Bytomia (kat. dzie-
ci) gwardziści wrócili z kilkoma 
medalami. Złoto przywieźli Kac-
per Paś w kat. 30 kg i Kuba Le-
chowicz w kat. 50 kg, natomiast 
po tytuły wicemistrzowskie sięg-
nęli Adam Michalik w kat. 34 kg 
i Karol Brzostek w kat. 55 kg, 
który dodatkowo otrzymał wy-
różnienie dla jednego z najlep-
szych zawodników poprzedniego 
sezonu. Z brązowymi medala-
mi wrócili: Franciszek Włodar-
czyk (50 kg), Paulina Draczyń-
ska (60 kg) i Tymoteusz Kokot 
(50 kg). ls ●

Pływacy MOSM rywalizowa-
li w finałowych zawodach Ligi 
Klubów Śląskich, rozegranych 
w czterech kategoriach wieko-
wych. Ze wszystkich przywieźli 
medalowe trofea.

W Gliwicach rozegrano finał 
rocznika 2006 i 2007. W startach 
indywidualnych najlepiej spisała 
się Vanessa Kędziora, zdobywa-
jąc złoto na 200 m st. zmiennym 
i srebro na 100 m st. motylko-
wym. Hanna Miernik była trze-
cia na 200 m st. zm., Aleksander 
Ławniczak drugi na dystansach 50 
i 100 m st. klasycznym, Szymon 
Mróz – trzeci na 50 m st. grzbiet.

Drugie miejsce wywalczyła 
męska sztafeta 4x50 zmiennym 
w składzie: Sebastian Sondej, Wik-
tor Brejnak, Aleksander Ławni-
czak, Kacper Kajdewicz. W ogól-
nej klasyfikacji indywidualnej 
dziewcząt rocznika 2006 Vanessa 
Kędziora zajęła 5. miejsce, a wśród 
chłopców Aleksander Ławniczak 
uplasował się na miejscu 9.

Także w Gliwicach odbył się 
Finał Ligi Klubów Śląskich rocz-
nika 2009. Tutaj bardzo dobrze 
zaprezentowała się Michalina Ul-
man, która w klasyfikacji indy-
widualnej zdobyła brązowy me-
dal. Indywidualnie trzykrotnie 
stawała na podium – zdobyła 
złoto na 50 m st. mot. oraz dwa 
srebrne medale na 100 m st. zm. 
i 50 m st. dow. Znakomicie spisały 
się sztafety dziewcząt. Zwycięży-
ły w konkurencji 4x50 m st. dow. 
i zajęły drugie miejsce w 4x50m 

st. zm. w składzie: Michalina Ul-
man, Vanessa Wosztal, Zuzanna 
Żerdka, Lena Ponińska.

W Finale Ligi Klubów Śląskich 
rocznika 2010 na trzecim miejscu 
uplasowała się sztafeta 4x50m st. 
zm. w składzie: Jakub Kupczyk, 
Mateusz Kochan, Bartosz Księ-
żarczyk, Paweł Fąfara.

Z kolei w Radlinie odbył się 
Finał Ligi Klubów Śląskich rocz-
nika 2008. Na 3 miejscu podium 
na dystansie 50 m st. mot. stanę-
ła Natasza Kupczyk.

Trenerkami tyskiej ekipy są Ju-
styna Andrzejewska, Barbara Ba-
ranowska i Aleksandra Radek. 
ls ●

w barwach MOSM.

zaPaśnicy 
na Podium
Zapaśnicy MOSM Tychy wystar-
towali w dwóch turniejach i wró-
cili z kilkoma medalami.

Ogólnopolski Turniej Kadetów 
i Dzieci w zapasach w stylu kla-
sycznym był dla tyskich zawod-
ników kolejnym sprawdzianem 
przed zawodami w stylu wolnym. 
Jedyny, ale za to złoty medal zdo-
był Kacper Sitek w kat. 30 kg. Pod-
opieczny Marka Juźwika pokonał 
wszystkich swoich przeciwników 
rzutem biodrowym, kładąc ich 
na łopatki. Tomasz Prorok w kat. 
40 kg, po ciężkich walkach zajął 4. 
miejsce, przegrywając z zawodni-
kiem z Bełchatowa w walce o brąz, 
a Tymon Wieczorek, walczący 
w kat. 50 kg (startowało w niej aż 
18 zawodników) przegrał walkę 
o start w repasażach.

Z kolei w międzynarodowym 
turnieju w Pieszycach brało udział 
190 zawodników z 23 klubów. 
Bezkonkurencyjny okazał się tym 
razem Tymon Wieczorek – wy-
grał wszystkie swoje walki i stanął 
na najwyższym stopniu podium. 
Filip Tomaszewski zdobył srebr-
ny medal, przegrywając walkę fi-
nałową w kat. 28kg; także po sre-
bro sięgnął Adam Socha w kat. 
55 kg. Tomasz Prorok w kat. 40 kg 
po ciężkiej walce o brąz przegrał 
z zawodnikiem Śląska Wrocław. 
W zawodach debiutowali Adam 
Wojdat w kat. 35 kg i Władysław 
Szymala w kat. 32 kg, ale nie wy-
grali swoich walk. ls ●

gwardia tychy na trzech frontach.

trener dał Przykład
zawodnicy MosM w czołówkach trzech kategorii wiekowych.

klubowe Pływanie z medalami

historyCzne 
mistrzostwo
jeszCze CzekaMy NA PuchAR POLSKI!

najskuteCzniejszy 
atak zostaje
szCzeChura – CiChy – MroCzkowski.

Sztafeta w składzie: Michalina Ulman, Vanessa Wosztal, 
Zuzanna Żerdka, Lena Ponińska zdobyła złoto i srebro 

w rywalizacji w ramach Ligi Klubów Śląskich.
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Zawodnicy Gwardii z medalami (od lewej): Kacper Paś, 
Tymoteusz Kokot, Kuba Lechowicz i Adam Michalik.

Gw
ar

dia
 Ty

ch
y

Dorota Hałatek.
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Od przyjścia do GKS w sezonie 2019/2020 Christian Mroczkowski 
jest najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny.
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19-letni tyszanin Andrzej Kar-
koszka wywalczył srebrny medal 
w Mistrzostwach Polski w Biegu 
na Skocznię im. Adama Małysza 
w Wiśle.

Zawody Barbarian Hill roz-
grywane były po raz szósty, na-
tomiast czwarty w ramach zma-
gań o tytuł mistrza Polski. W tym 
roku wystartowało 721 zawodni-
ków, którzy wspinali się na czas 
po zeskoku i najeździe skocz-
ni. Nachylenie momentami się-
ga tam 35 stopni, więc biegnąc 
trzeba korzystać z pomocy rąk. 
Tylko dzięki rozciągniętej na ze-
skoku siatce biegacze nie zsuwa-
ją się w dół.

– Wicemistrzostwo Polski zdo-
byłem czasem 3 minut i 27 se-
kund – stwierdził Andrzej Kar-
koszka. – Przegrałem na mecie 
zaledwie o milimetry. Jest to moje 
drugie osiągnięcie w tym biegu, 
bo w 2019 roku zdobyłem mi-
strzostwo Polski notując czas 
3 minuty i 40 sekund. ls ●

Mistrzostwa Województwa Ślą-
skiego Dziewcząt w Mini Siat-
kówce Kinder Joy of Moving 
to największy turniej młodzie-
żowy w regionie. W rozgryw-
kach biorą udział drużyny dwu-, 
trzy- i czteroosobowe, w trzech 
kategoriach wiekowych: U-11, 
U-12 i U-13.

Z kilkuetapowych elimina-
cji, które rozgrywane były od li-
stopada, do finału w Mikołowie 
awansowało po osiem najlep-
szych drużyn. Z MOSM Tychy 
do tej decydującej rozgrywki za-
kwalifikowały się cztery zespoły 
dziewcząt i dwa chłopców.

MOSM nie miał swoich repre-
zentantek w zawodach dwójek, 
w trójkach (U-12) oba zespoły 
pod wodzą Jana Pisarzowskiego 
i Eweliny Wodo zajęły dwa ostat-
nie miejsca finału, czyli 7. i 8. 
Znacznie lepiej spisały się czwór-
ki (U-13) – zespoły MOSM SP 

19 Eweliny Wodo i MOSM Ty-
chy SP 10 Krzysztofa Pałki. Oba 
dotarły do półfinałów, ale tutaj 
musiały uznać wyższość rywali. 
Drużyna z „dziewiętnastki” była 
blisko awansu do finału – pro-
wadziła w tie breaku 9:6, jednak 
przegrała 10:12. I w ten sposób 
obie nasze drużyny zmierzy-
ły się w derbach Tychów o brą-
zowy medal. W tym wyrówna-
nym spotkaniu, lepszy okazał się 
MOSM SP 19, wygrywając w tie 
breaku 11:9.

W rywalizacji drużyn chło-
pięcych MOSM miał dwa zespo-
ły dwójek, prowadzonych przez 
Adama Kubieńca i Tomasza Ma-
zura, które zajęły 7. i 8. miejsce.

Nasze drużyny zakończyły 
przygodę z turniejem, natomiast 
mistrzynie i wicemistrzynie w ka-
tegoriach dwójek, trójek i czwó-
rek zagrają w finale ogólnopol-
skim 26-29 sierpnia 2021. ls ●

niestety, nie udaŁo się 
awansować do ii ligi 
rezerwowej drużynie 
koszykarskiej gks 
tyChy. podopieCzni 
wojCieCha jagieŁki 
poMyślnie przeszli 
przez turniej 
póŁfinaŁowy i w Miniony 
weekend w hali przy 
al. piŁsudskiego 
rozgrywany byŁ turniej 
finaŁowy. tyszanie 
doznali trzeCh porażek, 
zajMująC ostateCznie 
Czwartą lokatę.

Już pierwszy mecz z KKS Basket 
Poznań pokazał, że teraz po-
przeczka powędrowała znacz-
nie wyżej. Rywale szybko objęli 
prowadzenie i po 6 minutach wy-
przedzali tyszan o 10 pkt. Wygra-
li pierwszą kwartę 24:17, w dru-
giej ta przewaga nieco zmalała 
i do przerwy Basket prowadził 
36:30. W trzeciej odsłonie GKS 
II zaczął odrabiać starty i przed 
decydującą kwartą goście pro-
wadzili już tylko jednym punk-
tem (51:50). Problem w tym, 
że pierwsze punkty w czwartej 
kwarcie tyszanie zdobyli dopiero 
po prawie 6 minutach gry. Ekipa 
z Poznania była bardziej skutecz-
na i ostatecznie wygrała różnicą 
5 puntów.
gks ii tychy – basket PO-
zNań 59:64 (17:24, 13:12, 20:15, 
9:13).
gks ii: Ziaja 22, Szczepanek 
12, Machała 9, Wspaniały 7, 
Bzdyra 4, Polakowski 3, Gier-
lotka 2, Jakacki 0, Viscardi 0, 
Danielak 0.

W drugim meczu Unia Tarnów 
wygrała 87:82 z KKS Siechnice.

Porażka w pierwszym spotka-
niu oznaczała, że druga gra ty-
szan z Unią Tarnów, będzie me-
czem o wszystko. Nasza rezerwa 
zaczęła dobrze, jednak w poło-
wie kwarty inicjatywę przeję-
li goście. To wyrównane starcie 
wygrała Unia, która również na-
dawała to grze w drugiej odsło-
nie. Do przerwy rywale prowa-
dzili jednak tylko 3 punktami 
i tuż po wznowieniu gry tysza-

nie wyrównali. Sytuacja zmienia-
ła się jak w kalejdoskopie – Unia 
punktowała, GKS II wyrówny-
wał stratę i trzecia odsłona za-
kończyła się 59:59. W czwartej 
znów lepiej punktowali przyjezd-
ni, którzy wyszli na 12-punktowe 
prowadzenie i ostatecznie wygrali 
77:70. Ta porażka spowodowała, 
że tyszanie musieli się pożegnać 
z myślami o awansie do II ligi. 
Awansowały dwa najlepsze ze-
społy, czyli Basket Poznań i Unia 
Tarnów.
gks ii tychy – uNia tar-
Nów 70:77 (22:30, 17:12, 19:16, 
12:19)
gks ii: Bzdyra 28, Wspaniały 
12, Ziaja 8, Jakacki 8, Machała 8, 
Szczepanek 5, Danielak 1, Pola-

kowski 0, Viscardi 0, Gierlotka 0, 
Hadam 0.

W czwartym spotkaniu turnie-
ju Basket Poznań pokonał KKS 
Siechnice 77:52.

I tak koszykarzom GKS II po-
został już tylko mecz o trzecie 
miejsce z Siechnicami i nieste-
ty to spotkanie tyszanie również 
przegrali.
gks tychy ii – kks siechNi-
ce 84:87 (24:13, 31:28, 15:17, 
14:29).
gks ii: Ziaja 20, Danielak 16, Ja-
kacki 10, Wspaniały 10, Gierlotka 
8, Machała 6, Szczepanek 6, Vi-
scardi 4, Mertus 2, Hadam 2.

Pierwsze miejsce w turnieju za-
jęła Unia Tarnów, która wygrała 
z Basketem Poznań 83:71. ls ●

Mosir zaprasza.

triathlon 
Po raz 19.
MOSiR i SPLA zapraszają na 19. 
edycję Tyskiego Triathlonu, któ-
ry odbędzie się 13.06 w OW Pa-
procany.

Zgłoszenia do zawodów przyj-
mowane są za pomocą formu-
larza zgłoszeniowego znajdują-
cego się na stronie www.spla.
com.pl oraz www.mosir.tychy.
pl do 7.06 (poniedziałek). Start 
nastąpi o godz. 9.30.

Zaplanowano także triat-
hlon dla dzieci: 0,2 km pły-
wania, 5 km jazdy na rowerze 
(dukty leśne), 1 km biegu. Za-
pisy w dniu zawodów w godz. 
7.30-8.15 (bez opłaty startowej), 
start o godz. 8.30.

Impreza odbywa się pod pa-
tronatem prezydenta Tychów, 
a sponsorem głównym jest Fiat 
Chrysler Automobiles. ls ●

rozdano medale turnieju kinder joy of Moving w mini siatkówce dziewcząt i chłopców.

siatkarski brąz mistrzostw śląska

Drużyna czwórek Eweliny Wodo wywalczyła 
brązowy medal mistrzostw Śląska.
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iNFOrMatOr kibica

Piłka NOżNa. i liga: 6.06 Odra Opole- GKS Tychy (godz. 
12.40); iV liga: 6.06 GKS II Tychy – GKS Radziechowy-Wieprz 
(12); liga okręgowa: 5.06 OKS Zet Tychy – Pionier Pisarzowi-
ce (17), Ogrodnik cielmice – pauzuje; klasa a: 3.06 Siódemka 
Tychy – Iskra II Pszczyna (13), juWe jaroszowice – pauzuje, 
5.06 LKS Woszczyce – juWe jaroszowice (17), 5.06 LKS Gar-
dawice – Siódemka Tychy (17); klasa b: 3.06 uKS Warszowice 
– czułowianka Tychy (18), 3.06 LKS II Goczałkowice – Tysovia 
(18), 5.06 czułowianka Tychy – MKS II Lędziny (17), 6.06 Ty-
sovia – uKS Warszowice (16.30); iV liga kobiet: 3.06 Polonia 
Tychy – Tygryski Świętochłowice (17), 9.06 Warta Zawiercie 
– Polonia Tychy (18).
FutbOl aMerykański. pfl1: 5.06 bydgoszcz Archers – Ty-
chy Falcons.
siatkówka. 5.06 – drugi turniej 5. letniego grand prix 
tychów w siatkówce plażowej. Obiekt MOSiR (ul. brzozowa 
2). Początek – godz. 9.30.
Dzień później, 6.06 na tym samym obiekcie rozegrany zosta-
nie kolejny turniej Otwartych Mistrzostw Śląska w siatkówce 
plażowej mężczyzn.
kOszykówka. 5.06 – turniej koszykówki ulicznej 3x3 
tychy 2021. Obiekt MOSiR (ul. brzozowa 2). Zapisy w dniu 
turnieju w godz. 9.30-10.15. Początek gier – 10.30.
ls ●

srebro Andrzeja Karkoszki.

bieg na 
skocznię

trzy Porażki
w turnieju finaŁowyM III LIGI.

streetball – 5 czerwca

Z powodu opadów deszczu zaplanowany na sobotę xII Turniej 
Koszykówki ulicznej 3x3 Tychy 2021 został przełożony o tydzień 
tj. na sobotę, 5 czerwca 2021 r. W oczekiwaniu na poprawę po-
gody przybyły na miejsce zawodów drużyny rozegrały tylko kilka 
nieoficjalnych meczów. W najbliższą sobotę impreza również 
rozegrana zostanie na obiekcie MOSiR przy ul. brzozowej.

Artur Ziaja w akcji pod koszem rywali.
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Bardzo dobrze spisują się tyskie 
drużyny w grupie spadkowej 
tysko-bielskiej ligi okręgowej. 
Na czele Ogrodnik Cielmi-
ce, który wyprzedza OKS Zet 
Tychy. Szkoda, że to nie gru-
pa mistrzowska, bo powodów 
do satysfakcji byłoby, rzecz jas-
na, więcej.

liga OkręgOwa. Liderujący 
Ogrodnik sięgnął po punkt, re-
misując z rezerwą MRKS Cze-
chowice 1:1. Drużyna Grzegorza 
Chrząścika straciła gola w pierw-
szym kwadransie.

– To efekt straty piłki w środ-
ku boiska, po której goście wy-
prowadzili szybką kontrę – 
mówi szkoleniowiec. – Jeden 
z napastników uderzył z 14. 
metra i nie dał szans naszemu 
bramkarzowi. Choć prowadzi-
liśmy grę, nie stworzyliśmy kla-
rownych sytuacji, a strzały oka-
zywały się niecelne. Dopiero 
w 81 minucie, po akcji skrzyd-
łem i podaniu na pole karne, 
obrona gości popełniła błąd, 
który wykorzystał Wala, poko-
nując bramkarza.
OgrODNik cielMice – Mrks 
ii czechOwice 1:1 (0:1). Bram-
ka: Wala (81’).
OgrODNik: Gąsior – Granek 
(46’ Zając), S. Białas, Foltyn, Jó-
zefowicz – Gurbisz, Grzybek, 
Gajewski, Bojarski (59’ Wala) – 
Klimas (81’ Chrząścik), Koło-
dziejczyk (35’ Szafrański).

Pewne punkty zgarnął OKS 
Zet Tychy. Podopieczni trenera 
Krzysztofa Skiby wygrali z Prze-
łomem Kaniów 5:0.
PrzełOM kaNiów – Oks zet 
tychy 0:5. Bramki: Migdał 2, 
Grelewski, Fortuna i samobójcza 
(po uderzeniu Kulińskiego, piłkę 
do swojej bramki skierował za-
wodnik gospodarzy).
1. Ogrodnik 16 32 44-18
2. Oks zet 15 30 35-20
3. Stal  15 25 29-17
4. Piast 16 25 27-30
5. Wisła Wielka 15 25 29-24
6. bestwinka 15 24 23-18
7. czechowice II 15 23 34-27
8. Pionier 16 20 31-34
9. Sokół 16 20 28-34
10. Rudołtowice 15 9 17-37
11. Przełom 16 4 11-49

klasa a. 22. kolejka: JUWe Ja-
roszowice – Brzeźce 1:1, Czapla 
Kryry – Siódemka Tychy 4:0; 23. 
kolejka: JUWe Jaroszowice – Cza-
pla Kryry 5:1, Unia Bieruń – Sió-
demka Tychy 1:2.
j u w e  j a r O s z O w i c e 
– czaPla kryry 5:1 (0:1). 
Bramki: Czupryna 2, Augustyniak, 
Cibor, Flisiak.
juwe: Kwiatkowski – Haśnik, 
Banaś, Krzczuk, Woźniak (46’ 
Gąsior), Hornik, Cibor (87’ 
Flisiak), Karlik (80’ Jakubczyk), 
Czupr yna ,  Augustyniak , 
Frąckowiak (84’ Nyga).
1. Studzionka 22 55 67-19
2. juwe 22 52 74-29
3. Leśnik 21 49 61-31
4. Frydek 22 36 50-40
5. Krupiński 21 30 44-47
6. Znicz 21 30 47-51
7. Woszczyce 22 29 57-44
8. unia 21 28 33-42
9. Gardawice 21 24 34-39
10. Stal 22 24 45-50
11. Polonia 22 24 37-48
12. brzeźce 21 21 26-44
13. siódemka 21 20 32-62
14. Kryry 22 19 38-61
15. Iskra 21 15 36-74

klasa b. 22. kolejka: Tysovia 
– Mizerów 0:0, Gol Bieruń – Czu-
łowianka Tychy 2:0; 23. kolejka: 
Tysovia – Gol Bieruń 3:2, LKS II 
Goczałkowice – Czułowianka Ty-
chy 7:3 (bramki: Kostecki, Pyka, 
Artur Bąk).
1. Goczałkowice 22 59 134-18
2. Fortuna 21 49 82-22
3. czułowianka 21 45 76-36
4. Pniówek II 21 44 82-48
5. Wisła Mała 21 41 63-51
6. Gol bieruń 22 37 54-36
7. Lędziny II 20 33 46-36
8. Nadwiślan 20 30 36-46
9. czarni 22 29 45-64
10. Niepokorni 19 24 35-48
11. tysovia 21 23 47-65
12. Warszowice 19 17 40-83
13. bojszowy II 22 11 40-93
14. Mizerów 22 7 18-70
15. Gardawice II 21 3 19-101

iv liga kObiet. Niepokorni 
Orzesze – Polonia Tychy 1:3. Po-
lonia zajmuje 3. miejsce w tabe-
li z dorobkiem 24 punktów w 10 
meczach. Prowadzi MKS Myszków 
31 pkt w 12 spotkaniach. ls ●

w niższych ligach.

tyscy liderzy 
w okręgówce
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hasło z krzyżówki nr 705:
PaMiętaj O MaMie

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.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Nie unikaj trudnych rozmów. Ktoś może 
zaszkodzić Twoim interesom, więc musisz uzbroić 
się w cierpliwość.

rak 21.Vi-22.Vii
Dobry czas, by poukładać wiele rzeczy 
w swoim związku. Przed Tobą mnóstwo 
niespodzianek.

lew 23.Vii-22.Viii
jeśli możesz, zorganizuj teraz wspólny wyjazd 
rodzinny. To idealny moment, by poprawić Wasze 
relacje.

panna 23.Viii-22.iX
W uczuciach powiedzie się znakomicie. Odkryjesz, 
że piękna i wzniosła miłość to wcale nie mit.

waga 23.iX-23.X
W pracy możesz spodziewać się zastoju. Nie 
jest to też dobry czas na rozpoczynanie nowych 
rzeczy.

skorpion 24.X-21.Xi
Staraj się przed każdym ważnym zadaniem być 
wypoczęty i dobrze przygotowany. Gwiazdy 
sugerują, abyś zadbał o zdrowie!

strzeleC 22.Xi-21.Xii
Nie przeszkadzaj swemu szczęściu, a wszystko 
potoczy się pomyślnie. Poczucie jedności 
z partnerem to coś, czego potrzebujesz.

koziorożeC 22.Xii-19.i
Zakochasz się na zabój, i to z wzajemnością. 
W końcu odzyskasz radość życia i pewność siebie.

wodnik 20.i-18.ii
czeka cię chwilowy zastój. Możesz nie uzyskać 
spodziewanych pieniędzy. Nie inwestuj teraz.

ryby 19.ii-20.iii
Na polu uczuć czeka cię mnóstwo pracy. 
Musisz poważnie porozmawiać ze swoim 
partnerem.

baran 21.iii-20.iV
W miłosnych wyborach nie kalkuluj, tylko kieruj 
się sercem. Dobry moment na zmianę pracy.

byk 21.iV-21.V
Możecie teraz sobie pozwolić na flirtowanie. 
Dostrzeżesz nagle, że wokół ciebie jest wiele 
atrakcyjnych osób.

wróżka aDrasteja tel. 692893871

horoskoP

dawno temu w sztuce (248)zobaCzył duCha i Go narysował
razu pewnego 
spaCerująC 
po warszawskiM 
nowyM świeCie, witkaCy 
zobaCzyŁ duCha. to byŁ 
szok! na wprost szŁa 
jego zMarŁa narzeCzona 
z dawnyCh lat – jadwiga 
janCzewska. historia tej 
MiŁośCi jest tragiCzna, 
ponieważ jadwiga 
popeŁniŁa saMobójstwo, 
za Co witkaCy bardzo się 
obwiniaŁ. dziewCzyna 
najpewniej byŁa 
z niM w Ciąży, a on tego 
dzieCka nie ChCiaŁ. 
dŁugo nie MógŁ dojść 
do siebie i nawet 
próbowaŁ seansów 
spirytystyCznyCh, 
w Czasie któryCh 
ponoć widziaŁ jej 
zjawę. i nagle, po 20 
lataCh, wśród tŁuMu 
na warszawskiej 
uliCy widzi jadwinię 
– Co prawda ubraną 
w Modne fataŁaszki 
i uCzesaną nieCo 
bardziej nowoCześnie, 
ale jednak to ona. 
jak żywa. nie MógŁ jej 
Minąć bez sŁowa.

z zaskoczenia
Oczywiście, szybko okazało się, że to nie 
był żaden duch, tylko Eugenia Wyszo-
mirska, z domu Sikora – dziś znana 
jako Asymetryczna Dama. Do War-
szawy przyjechała z wizytą i tego dnia, 
kiedy spacerowała wraz z ciotką po No-
wym Świecie, Witkacy na nią niemalże 

naskoczył. Z miejsca zaprosił ją do swo-
jej pracowni i zaproponował, że nama-
luje jej portret. Eugenia była mocno za-
skoczona, bo cała sytuacja przebiegała 
dziwne. Podszedł do niej obcy mężczy-
zna i zaprasza ją w ustronne miejsce. 
Nawet dziś brzmi to dość dwuznacznie. 
Na szczęście ciotka Eugenii – warsza-
wianka – rozpoznała, że to Stanisław 
Ignacy Witkiewicz – znany artysta-ma-
larz – a nie jakiś pierwszy lepszy łotr. 
Tak to się zaczęło.

asymetryczna
Tak oto Eugenia została muzą Witkacego. 
Artysta wybrał ją nie tylko za sprawą po-
dobieństwa do Jadwigi. Fascynowały go 
jej nieregularne rysy twarzy: jedno oko 
wyżej drugie niżej, jedno większe drugie 
mniejsze, przetrącony lekko owal twa-
rzy, usta jakby ciut na ukos. Dlatego też 
nazwał Eugenię: La Dame Asymétrique, 
czyli Asymetryczną Damą. Modelka wy-
jechała nawet z Witkacym do Zakopane-
go, gdzie malarz wielokrotnie ją portre-

tował, a także zapraszał ją na spotkania, 
na które normalnie ta prosta dziewczyna 
(bo Eugenia pochodziła z robotniczej ro-
dziny) nigdy by się nie dostała.

100 portretów
Kiedy wybuchła wojna, ich drogi roze-
szły się, a finalnie Witkacy popełnił sa-
mobójstwo. Asymetryczna Dama wróci-
ła – na Górny Śląsk, do Katowic, a wraz 
z nią portrety. Łącznie było ich bodajże 
przeszło 100, ale część Eugenia sprzedała 

w trakcie wojny. Przypuszczalnie te, któ-
re jej się nie podobały, zniszczyła. Ko-
lekcja uszczupliła się, ale po wojnie Asy-
metryczna wywiesiła portrety w swoim 
mieszkaniu i chętnie zapraszała gości, 
by podziwiali jak to ją pięknie Witka-
cy odmalował. Miała też u siebie jeden 
autoportret malarza, bo wymieniła się 
z innym kolekcjonerem.

kolekcja założycielska
Eugenii bardzo zależało, by ta reszt-
ka obrazów nie została po jej śmierci 
rozproszona. Tak powstał testament, 
na mocy którego kolekcja została prze-
kazana miastu Katowice. Nie cała. Osta-
tecznie Katowice otrzymały 26 portre-
tów Asymetrycznej Damy i autoportret 
Witkacego. Dzięki temu darowi udało 
się powołać do życia Muzeum Historii 
Katowic, gdzie obrazy przechowywane 
są po dziś dzień. Niestety, można je oglą-
dać tylko od wielkiego dzwonu, ponie-
waż powstały jako pastele. To wyjątko-
wo nietrwała technika. Pastele są bardzo 
czułe na różnice temperatur, wilgotność 
i inne czynniki zewnętrze, dlatego nie 
ma możliwości, by portrety Asymetrycz-
nej Damy wisiały na stałej wystawie.

wamp na nagrobku
Asymetryczna Dama spoczywa na ka-
towickim cmentarzu przy ul. Francu-
skiej. Jej grób zdobi pomnik, który 
wykonał Tomek Wenklar – tyszanom 
znany głównie jako autor rzeźb Ryś-
ka Riedla, Wejchertów czy Karolin-
ki, jakie zdobią ulice naszego miasta. 
Z pomnika patrzy na nas uwodziciel-
ska i demoniczna kobieta, która pod-
kuliła nogi pod brodę. Dokładnie tak 
samo namalował ją Witkacy.
agnieszka kijas ●

„Portret z kolanami pod brodą” - według tego wizerunku Tomasz Wenklar wykonał rzeźbę na grobie słynnej modelki Witkacego.
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