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W zgodzie z naturą
W Parku Północnym powstanie zbudowany 
z naturalnych elementów plac zabaw i psi wybieg.

zetka i jUWe na czele
Zakończyły się rozgrywki sezonu 2020/2021  
w lidze okręgowej oraz klasach A i B.

50 lat razem
W minionym tygodniu 52 pary świętowały  
w Urzędzie Miasta długoletnie pożycie małżeńskie.3 1411
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szkieletor padł
dzięki wykupieniu przez miasto  i decyzji o wyburzeniu wystająca część niszczejącej budowli nie będzie już zagrażać przechodniom. 
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Wpisany W miasto
Nie ma chyba wśród mieszkańców Tychów nikogo, komu nazwisko 
Augustyna Dyrdy nic nie mówi. A już z pewnością nie ma tyszan, 
którzy nie znają jego niektórych prac; w szczególności popularnych 
niedźwiadków ze skweru przy ul. Edukacji czy „Żyrafy”, czyli stojącego 
w Parku Miejskim pomnika Walki i Pracy.  str. 9
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil Peszat

◆ 28.06 O gODZ. 12.35 Na ul. 
MysłOWickiej tyscy policjanci 
zatrzymali 32-letniego tyszanina, 
który mając ponad promil w wy-
dychanym powietrzu, wjeżdżając 
toyotą na skrzyżowanie o ruchu 
okrężnym nie ustąpił pierwszeń-
stwa prawidłowo jadącemu po-
jazdowi marki fiat panda, kiero-
wanemu przez 52-letnią kobietę 
i doprowadził do jego dachowa-
nia (na zdjęciu obok). W wyniku 
zdarzenia kierująca fiatem dozna-
ła obrażeń ciała w postaci złama-
nia żeber i stłuczenia ręki.
◆ DZień PóźNiej Na ul. 
ciasNej 24-latek kierujący sa-
mochodem audi A6, wyjeżdża-
jąc z drogi podporządkowanej nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
kierującemu motocyklem marki 
MBK czym doprowadził do zde-
rzenia. W jego wyniku 50-letni 
motocyklista doznał obrażeń cia-
ła w postaci urazu klatki piersio-
wej i licznych otarć naskórka.
◆ 29.06.2021 PrZeD POłu-
DNieM OchrONa sklePu 
przy ul. Sikorskiego ujęła, a poli-
cjanci zatrzymali 37-letniego ty-
szanina, który usiłował dokonać 
kradzieży artykułów spożywczych 

o łącznej wartości 651,85 zł. To-
war odzyskano.
◆ W MiNiONą śrODę POli-
cjaNci WyDZiału ruchu 
DrOgOWegO kMP W ty-
chach zatrzymali na ul. Mi-
kołowskiej 28-letniego mężczy-
znę lat 28, który pomimo decyzji 
o cofnięciu uprawnień, kierował 
motocyklem marki honda. Po-
dobne wykroczenia mają na swo-
im koncie 34-letni kierowca sei-
cento, którego przyłapano 3 lipca 
na al. Jana Pawła II oraz 38-letni 
kierowca forda, zatrzymany dzień 
później na ul. Stoczniowców 70.

◆ Na OZNakOWaNyM PrZej-
ściu Dla PiesZych w rejo-
nie „szkieletora” doszło 1 lipca 
o godz. 16.50 do potrącenia 11 
letniego rowerzysty przez samo-
chód dostawczy.
◆ 30.06 tuż PO gODZ. 6 
Na ul. MikOłOWskiej za-
trzymano 26-letniego mieszkańca 
Lędzin, który kierował samocho-
dem marki audi A4 będąc w sta-
nie nietrzeźwości (1,06 mg/l). 
Z kolei 1,16 mg/l pokazał alko-
mat u 54-letniego bierunianina 
jadącego fordem mondeo ulicą 
Oświęcimską. kp ●

W Tychach działa już pierwsza 
z kurtyn wodnych, w jakich latem 
mogą ochłodzić się mieszkańcy 
miasta. Została ona zamontowa-
na 22 czerwca na terenie Ośrod-
ka Wypoczynkowego Paprocany 
(w pobliżu wodnego placu zabaw 
i boiska).

1 lipca br. wodna kurtyna poja-
wiła się także w Parku Miejskim 
Solidarności przy ul. Edukacji 
w Tychach (w rejonie „Żyrafy”). 

Będzie działała w lipcu i sierp-
niu. Kurtyny będą uruchamiane 
w ciągu dnia, w nocy będą wy-
łączane.

Od 20 czerwca w godz. 10-18 
na terenie Paprocan można było 
korzystać z kąpieliska. Kilkana-
ście dni temu został otwarty tak-
że Wodny Plac Zabaw na terenie 
paprocańskiego ośrodka.

Niestety, z powodu zakwitu si-
nic kąpielisko na terenie OW Pa-

procany zostało 28 czerwca za-
mknięte do odwołania. Od lat 
w Tychach trwa walka z sinicami 
w Jeziorze Paprocańskim. Bak-
terie latem utrudniają życie od-
wiedzającym popularny ośrodek 
wypoczynkowy, nie pozwalają 
ochłodzić się w wodzie. Na po-
czątku sezonu sinic w jeziorze 
nie było i kąpielisko było otwar-
te, niestety 28 czerwca problem 
powrócił. kW ●

kurtyny wodne i plac zabaw.

Wszystko dla ochłody11
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29 czerwca około godziny 16 
strażnicy miejscy patrolujący re-
jon Ośrodka Wypoczynkowego 
Paprocany pod jednym z drzew 
zauważyli leżącego, nieprzytom-
nego nastolatka w stanie głębo-
kiego upojenia alkoholowego.

Na miejscu zdarzenia znajdował 
się kolega chłopaka, wskazał straż-
nikom matkę nastolatka, która, do-
wiadując się o stanie syna, przyby-
ła na miejsce interwencji. Podczas 
prowadzonych czynności u męż-
czyzny zaczęły występować drgaw-
ki oraz wymioty krwią. Strażnicy 

bezzwłocznie przystąpili do udzie-
lania pierwszej pomocy, natomiast 
ze względu na pogarszający się stan 
zdrowia, na miejsce wezwano Ze-
spół Ratownictwa Medycznego 
oraz patrol policji. – Jeżeli widzi-
my kogoś leżącego w miejscu pub-
licznym, powinniśmy jak najszyb-
ciej zareagować. Dość często takie 
osoby potrzebują natychmiasto-
wej pomocy. Niestety panuje prze-
świadczenie społeczne, przez które 
mijamy takich potrzebujących, my-
śląc, że są po prostu pijani. Nawet 
jeśli są, to nie wyklucza to sytuacji 

zagrożenia życia – mówi asp. szt. 
przestrzega Barbara Kołodziejczyk 
oficer prasowy KMP Tychy. 

Podczas oczekiwania na karet-
kę pogotowia stan nastolatka nie 
pozwalał na jakikolwiek kontakt. 
Wstępne badanie alkomatem wy-
konane przez policjantów z KMP 
Tychy, wykazało ponad 2.2 pro-
mila. Po przyjeździe Zespołu Ra-
townictwa Medycznego, chłopak 
został przekazany pod opiekę me-
dyków. Dalsze czynności w przed-
miotowej sprawie prowadzi KMP 
Tychy. kp ●

ponad 2 promile miał półprzytomny nastolatek.

piłem W upale, spałem W...
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NOWe łaWki Na PaPrOcaNachFlash

Nowe elementy małej architektury pojawiły się przy Jeziorze Paprocańskim. – Dokładnie jest ich 
8 i znajdują się na fragmencie biegnącym od Dzikiej Plaży wzdłuż wału. Zastąpiły one te, które z 
uwagi na zły stan techniczny, musiały zostać zdemontowane. Dodatkowo przy tak zwanej „starej 
marinie” ustawiona została zadaszona wiata wraz ze stołem i dwiema ławami. Koszt zadania to 
około 20.000 zł – informuje Agnieszka Kijas z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.  kp ● 
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Tychy, 30 czerwca 2021 roku

Ogłoszenie 
Prezydenta Miasta Tychy

Działając na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., 
poz.753 ze zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 
ze zm.), art. 113 ust. 7 oraz art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.),

PREZYDENT MIASTA TYCHY ZAWIADAMIA
Na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy wywieszone 
zostało postanowienie o przesunięciu terminu zakończenia postępowania dotyczącego 
ustalenia wysokości odszkodowania za działkę nr 2295/108 o pow. 0,0064 ha (KW 
Wykaz 1073 Tychy) położoną przy ul. Piaskowej przejętą przez Gminę Tychy w związku 
z realizacją inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Palmowej i Piaskowej w Tychach 
– cz. II ulica Piaskowa (droga gminna klasy L) ” oraz ogłoszenie w sprawie ustalenia 
następców prawnych ww. nieruchomości, względem której prowadzone jest postępowanie 
odszkodowawcze.
Ogłoszenie to uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Znak Sprawy: GGN.6833.37.2020

komunikat

z naturalnego budulca 
Projekt placu zabaw przygotowała 
krakowska pracownia k.

– Plac zabaw będzie wykorzy-
stywał podmokły charakter tere-
nu (powstanie na miejscu roze-
branego placu zabaw). Nie będzie 
to typowy plac zabaw z urządze-
niami zabawowymi, a ogród 
z drewnianych kładek, tuneli z ży-
wej wierzby, zręcznościowego li-
nowego toru, głazów i wielkiej 
piaskownicy – mówi Jan Cofa-

ła, naczelnik wydziału Innowacji 
i Inwestycji UM Tychy.

W ramach inwestycji zrealizo-
wane zostaną także ścieżki z prze-
puszczającej wodę nawierzch-
ni mineralno-żywicznej oraz 
mała architektura (ławki i kosze 
na śmieci).

pieski będą zachwycone
To jednak nie wszystko. W Par-
ku Północnym powstanie także 
drugi w Tychach wybieg dla psów, 

według projektu przygotowanego 
przez tyską pracownię architekto-
niczną Paradox.

– Ogrodzony psi wybieg bę-
dzie złożony z dwóch części: 
strefy wolnego wybiegu i części 
zręcznościowej z indywidualnie 
zaprojektowanymi elementami 
drewnianymi. Dobór urządzeń 
i charakter psiego wybiegu został 
zaprojektowany w oparciu o wy-
niki ankiety internetowej udo-
stępnianej przez UM jesienią 
2019 roku – mówi Jan Cofała.

Wnioski ze spaceru
W listopadzie 2019 roku w Par-
ku odbył się także spacer badaw-
czy (zorganizowany przez TZUK 
i Wydział Innowacji i Inwesty-
cji). Podczas spaceru mieszkańcy 

zwracali uwagę na to, jak cennym 
przyrodniczo obszarem, do-
mem dla wielu gatunków zwie-
rząt i roślin jest Park Północny. 
Odpowiadając na obawy części 
mieszkańców Urząd Miasta zde-
cydował się wykonać ekspertyzę 
przyrodniczą oceniającą wpływ 
budowy psiego wybiegu na faunę 
parku. Wskazywały, w jaki spo-
sób chronić płazy będące pod 
ochroną.

– Ekspertyza przygotowana 
przez Firmę Avesnature wyka-
zała, że budowa psiego wybiegu 
nie wpłynie negatywnie na faunę 
w Parku i określiła metody ochro-
ny populacji płazów w trakcie re-
alizacji inwestycji – dodaje na-
czelnik Cofała.

Wszystkie wykopy będą 
kontrolowane pod względem 
obecności i uwięzienia drob-
nych zwierząt dwa razy dzien-
nie – przed rozpoczęciem prac, 
po ich zakończeniu oraz bezpo-
średnio przed zasypywaniem wy-
kopów. W przypadku stwierdze-
nia obecności zwierząt zostaną 
one wypuszczone w południo-
wej części Parku.

Jeszcze w tym roku
– Odpowiadając na potrzeby 
naszych mieszkańców, chce-
my tworzyć przyjazne dla nich 
przestrzenie, także w Parku Pół-
nocnym, ale przy poszanowaniu 
przyrody i zachowaniu natural-
nego charakteru tego wyjątkowe-
go miejsca. Dziękuję za ogrom-
ne zaangażowanie wszystkim 
mieszkańcom biorącym udział 
w spacerze badawczym czy wy-
pełniającym ankiety. Mam na-
dzieję, że wspólnie wypracowane 
rozwiązania zadowolą każdego 
odwiedzającego park – mówi 
Hanna Skoczylas, zastępca pre-
zydenta miasta Tychy ds. zrów-
noważonego rozwoju.

Obie inwestycje – plac zabaw 
i psi park mają być zrealizowane 
jeszcze w tym roku. rU ●

Zgodnie z tym, co pisaliśmy 
przed tygodniem, w miniony po-
niedziałek zamknięte zostało dla 
ruchu skrzyżowanie ulic Bursche-
go i Andersa. Od tego momentu 
przez skrzyżowanie mogą prze-
jeżdżać tylko pojazdy komunika-
cji zbiorowej. 

Ma to związek z prowadzony-
mi od wielu miesięcy pracami 
nad budową w Tychach inteligen-

tnego systemu zarządzania i kie-
rowania ruchem (ITS), która za-
kłada modernizację i przebudowę  
40 tyskich skrzyżowań. To łączące 
ulice Burschego i Andersa czeka 
gruntowna przebudowa. 

Jak się dowiedzieliśmy w Miej-
skim Zarządzie Ulic i Mostów, 
skrzyżowanie będzie zamknię-
te mniej więcej do połowy sierp-
nia. WW ●

Ponieważ w dobie pandemii licz-
ba badań profilaktycznych dra-
matycznie spadła, eksperci na-
mawiają do wykonywania badań 
przesiewowych. Okazja ku temu 
jest akcja Narodowego Instytu-
tu Onkologii w Gliwicach, który 
w dniach 9, 12 i 13 lipca przysy-
ła do Tychów mammobus, który 
wykonywał będzie bezpłatne ba-
dania mammograficzne dla pań, 
urodzonych w latach 1952-1971, 
które w ciągu ostatnich dwóch lat 
nie miały wykonywanej mammo-
grafii refundowanej przez NFZ. – 
Szczególnie serdecznie zapraszamy 
panie, które w tym roku obchodzą 
50. Urodziny, czyli te, które po raz 
pierwszy mają możliwość wykona-

nia bezpłatnie badania w ramach 
programu profilaktycznego – za-
chęcają specjaliści z NIO.

Mammobus czekał będzie 
na panie w najbliższy piątek, 
a później 12 i 13 lipca na parkin-
gu przy sklepie E.Leclerc przy 
ul. Budowlanych 75. Nie jest po-
trzebne skierowanie, natomiast 
konieczna jest telefoniczna reje-
stracja pod numerem tel. 784 067 
503 w godz. 10-15.

Wg danych NFZ, w Tychach 
przebadało się do tej pory zale-
dwie 32% kwalifikujących się ty-
szanek. Dla porównania: w Rybni-
ku – mieście o zbliżonej populacji 
kobiet – badania mammograficz-
ne przeszło 38% pań. WW ●

zaproszenie do badań profilaktycznych.

mammobus dla tyszanek

Utrudnienia potrwają ponad miesiąc.

skrzyżoWanie zamknięte

Przez to skrzyżowanie można było swobodnie 
jeździć tylko do minionej niedzieli.
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W zgodzie z naturą
plac zabaW i Wybieg dla psóW POWSTANą W PARKU PółNOcNyM.

Według projektu, w Parku Północnym powstanie ekologiczny plac zabaw i wybieg dla psów.
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Urząd Miasta tychy ogŁosiŁ WŁaśnie przetarg 
na Wykonanie W parkU póŁnocnyM natUralnego 
placU zabaW oraz psiego WybiegU. park ten 
jest bardzo cennyM przyrodniczo obszareM, 
dlatego obydWie inWestycje będą zakŁadaŁy 
MiniMalną ingerencję W środoWisko, a prace będą 
proWadzone pod nadzoreM przyrodniczyM.
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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 21 lipca 
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 20 lipca 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 20 lipca 2021r. 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 – wpła-
cone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie prze-
targu. 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 wy-
wieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Loka-
lowej tel. 32 776-30-57.
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2 lipca odbyŁa się gala 
FinaŁoWa WyboróW Miss 
śląska 2021, będąca 
regionalnyM etapeM 
ogólnopolskiego 
konkUrsU Miss polski. 
tychy reprezentoWane 
byŁy przez Martynę 
parysz oraz oliWię 
skapczyk. Martyna 
otrzyMaŁa zielona 
kartę UpoWażniającą 
do UdziaŁU W Miss 
polska 2021. tytUŁ Miss 
przypadŁ angelice 
krzyMień z sosnoWca, 
zaś Miss nastolatek – 
aMelii skoWron z żor.

W tegorocznej edycji konkur-
su udział wzięło 36 kandydatek 
do tytułu Miss Śląska 2021 i Miss 
Śląska Nastolatek 2021, które 
od tygodni pracowały z choreo-
grafami i stylistami, aby zapre-
zentować się podczas gali finało-
wej. Jest to jubileuszowy rok dla 
organizatorów, którzy obchodzą 
pięciolecie konkursu. Gala fina-
łowa miała miejsce w Sali Kon-
certowej im. Krystyny Bochenek 
w Katowicach.

– Bardzo się cieszę, że dosta-
łam się do finału, choć muszę 
przyznać, że zgłosiłam się z czy-
stej ciekawości – mówi 21-let-
nia Martyna Parysz. Na co dzień 
prowadzi aktywny tryb życia. 
Uwielbia gotować, a spożyte ka-
lorie spala tańcząc oraz trenując 
pole dance. Zawodowo chce się 
związać z kosmetologią oraz wi-
zażem i to właśnie szkołę o takim 
kierunku skończyła. – Udział 
w konkursie był dla mnie świetną 
zabawą. Panowała bardzo przyja-
zna atmosfera i w ogóle nie czu-
łam, abym z kimkolwiek rywali-
zowała. To również ciężka praca, 
od początku czerwca spotykały-
śmy się raz w tygodniu i ćwiczy-
łyśmy choreografię. Na początku 
nie wychodziło nam to najlepiej, 

ale w końcu wszystkie się dogra-
łyśmy i finalnie świetnie się za-
prezentowałyśmy. Jak wyszłam 
na scenę podczas finału to nogi 
mi się zaczęły trząść, ale szyb-
ko się opanowałam i starałam 
się wypaść jak najlepiej. Moż-
liwość udziału w Miss Polska 
to dla mnie ogromne wyróżnie-
nie. Po konkursie Miss Śląska 
zdaję sobie sprawę ile to kosztuje 
czasu, pracy i wyrzeczeń. Bardzo 
bym chciała reprezentować nasze 
miasto, ale cały czas się zastana-
wiam czy znajdę na to czas. Przy-
gotowania będą w Warszawie, 
gdzie musiałabym się przenieść 
na kilka tygodni. Obawiam się, 
że nie będzie to łatwe do zreali-
zowania. Niemniej jestem bardzo 
wdzięczna za możliwość udziału 
w Miss Śląska i wyróżnienie jakie 
mnie spotkało – przyznaje Mar-
tyna Parysz.

Również Oliwii Skapczyk bar-
dzo bliski jest sport, a dokładnie 

kulturystyka. W tym roku planu-
je wystartować w zawodach bi-
kini fitness, jest trenerem per-
sonalnym w LivsiFit, skończyła 
studia na kierunku International 
Business Management w Coven-
try, a w wolnym czasie zajmo-
wała się modelingiem. Na swo-
im koncie ma również sukcesy 
w pole dance. W 2019 roku była 
finalistką North East Champion-
ships, a rok wcześniej na Pole 
Art Experience zajęła 4. miej-
sce. – Urodziłam się w Tychach, 
ale wyjechałam do Wielkiej Bry-
tanii, później mieszkałam chwi-
lę w Portugalii. Pół roku temu 
wróciłam na stałe do rodzinne-
go miasta. Zgłoszenie wysłałam 
z najzwyklejszej nudy. Była pan-
demia, wszystko było pozamy-
kane, nic się nie działo i trafi-
łam na ogłoszenie. Zawsze to coś 
nowego, pomyślałam – opowiada 
z uśmiechem Oliwia Skapczyk. 
kaMil peszat ●

2 lipca zakończyła się część histo-
rii, która ciągnie się od końcówki 
lat siedemdziesiątych. Tego dnia 
padły wystające nad chodnik fila-
ry konstrukcji przy al. Jana Pawła 
II znanej w Tychach jako „szkie-
letor”.

Czym miał być? Efektowną re-
stauracją z widokiem na miasto. 
Sam budynek projektował znany 
architekt Marek Dziekoński, któ-
ry odpowiadał m.in. za rotundę 
Panoramy Racławickiej we Wroc-
ławiu. Tyle teorii, w praktyce bu-

dowy nigdy nie dokończono 
i niszczała przez kolejne dzie-
sięciolecia. Władze miasta przez 
długie lata próbowały odkupić 
część zagrażającą przechodniom 
od prywatnego inwestora, który 
był niezwykle odporny na proś-
by i argumenty.

Nadzieja pojawiła się w 2015 
roku. – Właściciel budowli po-
szedł na kompromis, zgodził się 
na likwidację jej części, a chodzi 
o fragment znajdujący się nad 
jezdnią – mówił wówczas Igor 

Śmietański zastępca prezydenta 
miasta ds. gospodarki przestrzen-
nej. Przez kolejne lata Miasto Ty-
chy prowadziło długie negocja-
cje z właścicielem o warunkach 
likwidacji. Dopiero w 2020 r. stro-
ny doszły do porozumienia i in-
westor odsprzedał działkę o po-
wierzchni 156 m kw., na której 
znajdowała się część budowli. 
Co powstanie na miejscu nie-
chlubnej budowli? Zostanie od-
tworzony chodnik oraz jezdnia.
kaMil peszat ●

Adam Kowalczyk i Dawid Grusz-
czyk 23 czerwca o godz. 20.30 
wsiedli na rowery pod Bramą 
Słońca, by w mniej niż 66 godz. 

pokonać trasę na Hel liczącą 
666 km.

Misja zakończyła się powodze-
niem, panowie – czego dowodzi 

zdjęcie – dotarli do miejsca prze-
znaczenia. Obszerną relację z tra-
sy zamieścimy na naszych łamach 
w najbliższym numerze. kp ●

z zieloną kartą
dWie tyszanki reprezentoWaŁy nasze Miasto NA KONKURSIE PIęKNOŚcI MISS 
ŚLąSKA 2021.

Oliwia Skapczyk (z lewej) i Martyna Parysz na 
gali finałowej Miss Śląska 2021. 
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W niecałe trzy doby z Tychów na Hel.

dojechali!

zamiast filarów pozostał gruz.

„szkieletor” przestał 
zagrażać
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PRACA dla Kierowców Autobusów

sekretarlat@pkmtychy.pl 

PKM Sp. z o.o. w Tychach
ul. Towarowa 1 

WWW.PKMTYCHY.PL
FACEBOOK.COM/PKMTYCHY

Oferujemy: 

Wymagania:

Sporo rowerowych atrakcji cze-
kało na mieszkańców przy parafii 
św. Krzysztofa patrona kierowców 
i Miasta Tychy w minioną niedzie-
lę. Rano w trasę wyruszyła kolej-
na grupa rowerzystów, którą po-
prowadził tyski oficer rowerowy 
– Michał Kasperczyk. Tym razem 
wycieczka z Tychów prowadziła 
w kierunku wschodnim do Bie-
runia, gdzie celem było m.in. je-
zioro Łysina. Popołudniu odbył 
się piknik rodzinny promujący 
bezpieczeństwo na drogach.

– To również rola kościoła, 
aby uwrażliwiać swoich para-

fian na ważne problemy społecz-
ne. Bezpieczeństwo na drodze, 
zwłaszcza tych najmłodszych, 
niewątpliwie jest jednym z nich – 
mówił ks. proboszcz Zenon Ry-
zner. Na pikniku odbywały się 
liczne konkursy z nagrodami dla 
najmłodszych. Ponadto Fundacja 
Multiinterga wystawiła dmucha-
ny zamek do zabaw, gdzie rów-
nież edukowano dzieci z zakresu 
podstaw bezpieczeństwa na dro-
dze, Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego udostępnił symula-
tor dachowania, Komenda Miej-
ska Policji przygotowała prelek-

cje, jak bezpiecznie zachować się 
na drodze i bezpiecznie spędzić 
wakacje oraz konkursy spraw-
nościowe dla najmłodszych, 
a panie związane z parafią czę-
stowały domowymi wypiekami 
i pajdą z dżemem ze świni... czy-
li smalcem.

Za tydzień odbędzie się ostat-
ni z „Rajdu w 4 strony świata”. 
W niedzielę po porannej mszy 
(start ok. 9.15) uczestnicy ruszą 
na północ w stronę Kostuchny. 
Dla każdego uczestnika przewi-
dziana jest okolicznościowa opas-
ka odblaskowa. kaMil peszat ●

na pikniku przy parafii św. krzysztofa uczono najmłodszych bezpiecznego zachowania na drodze.

Wiedza to bezpieczeństWo

Piknik w parafii św. Krzysztofa, jak przystało na patrona kierowców, odbył się w duchu bezpieczeństwa na drodze.
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od 1 lipca, z Mocy 
UstaWy, polacy Mają 
12 Miesięcy 
na zarejestroWanie 
sWoich źródeŁ ciepŁa. 
jest ono oboWiązkoWe, 
a za niedopeŁnienie 
tej ForMalności 
grozi grzyWna. dla 
noWo poWstaŁych 
bUdynkóW terMin 
skŁadania deklaracji 
Wynosi 14 dni, a dla 
bUdynkóW, które jUż 
istnieją, WŁaściciel lUb 
zarządca będzie MiaŁ 
12 Miesięcy.

Wszyscy chcemy oddychać czy-
stym powietrzem i od dawna 
Polski Alarm Smogowy zabiegał 
o utworzenie Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków, po-
pularnie nazywanym „rejestrem 
kopciuchów”. Oczywiście będą 
do niej trafiać wszystkie infor-
macje o tym, czym ogrzewane są 
nasze mieszkania i domy, jednak 
podstawowym celem jest „wyła-
panie” tych najbardziej szkodli-
wych dla środowiska pieców. Za-
równo dla gmin, jak i państwa, 
brak wiedzy o kopciuchach był 
jednym z powodów, dla których 
nie udawało się skutecznie wal-
czyć ze smogiem. Teraz to się 
ma zmienić.

– To forma ogólnopolskiej, po-
wszechnej inwentaryzacji, w któ-

rej zostaną zebrane informacje 
na temat źródeł emisji w gospo-
darstwach domowych – od właś-
cicieli lokali lub budynków lub 
zarządzających tymi lokali – po-
wiedziała Hanna Skoczylas, za-
stępca prezydenta ds. zrówno-
ważonego rozwoju. – Deklaracje 
będą zobowiązani składać wszy-
scy właściciele lub zarządcy bu-
dynku lub lokalu który posiada 
źródło ciepła o mocy do 1 MW. 
Chodzi zarówno o budynki wie-
lolokalowe, jak i domy jednoro-
dzinne. Ewidencję tworzy Główny 
Inspektor Nadzoru Budowlane-
go, jednak gminy są pośrednikiem 
we wprowadzaniu danych do ewi-
dencji. To będzie dla nas ważne 
narzędzie, które będziemy mogli 
wykorzystywać, tworząc własne 
programy ograniczania emisji lub 
uczestnicząc w programach ze-
wnętrznych. Niedawno ogłoszono 
nabór wniosków w ramach pro-
gramu „Czyste powietrze”. Dzięki 
danym z ewidencji, miasta i gmi-
ny będą mogły dokładnie określić, 
do jakich rejonów i konkretnych 
osiedli powinien być skierowa-
ny dany program. W Tychach 
ten problem jest nieco mniejszy 
niż w innych gminach, bo inny 
jest stan techniczny budynków. 
Po rewitalizacji osiedla Osada nie 
mamy już w zasobach gminy bu-
dynków mieszkalnych, które ko-
rzystają z ogrzewania piecowego 
(węglowego).

Dane mieszkańcy będą wpro-
wadzać od 1.07 osobiście, na pod-
stawie ankiety-deklaracji poprzez 
portal internetowy ZONE, który 
uruchomiony zostanie przez Głów-
nego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego. W deklaracji, oprócz da-
nych osobowych, trzeba będzie 
poinformować m.in. o źródłach 
ciepła, energii elektrycznej, spala-
nia paliw. Docelowo rejestr zawie-
rał będzie informacje o przeprowa-
dzonych kontrolach, udzielonym 
ze środków publicznych finanso-
waniu albo dofinansowaniu zwią-
zanym z ochroną powietrza czy 
o przyznanych świadczeniach 
z pomocy społecznej lub innych 
formach wsparcia finansowe-
go ze środków publicznych w za-
kresie: dodatku mieszkaniowego, 
dodatku energetycznego, zasiłku 
z przeznaczeniem na ogrzewanie. 
Dostęp do danych będą posiadały 
różnego rodzaju instytucje, np. In-
spekcje Ochrony Środowiska, Or-
gany Nadzoru Budowlanego, sa-
morządy terytorialne, zakłady 
ubezpieczeń itp.

Deklaracje będzie można skła-
dać za pośrednictwem syste-
mu teleinformatycznego CEEB 
lub w formie papierowej na-
leży je dostarczyć lub wysłać 
na adres Wydziału Komunalne-
go, Ochrony Środowiska i Rolni-
ctwa (43-100 Tychy, al. Niepod-
ległości 49, 8 piętro, pok. 804).
leszek sobieraj ●

reJestr 
kopCiuChóW
od 1 lipca Mieszkańcy Mają oboWiązek ZGłASZAć, cZyM OGRZEWAJą DOM.
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co 10 lat Urzędy Miast 
poWinny Wykonać 
prace zWiązane 
z UaktUalnienieM 
eWidencji grUntóW 
i bUdynkóW. jego celeM 
jest UzUpeŁnienie bazy 
danych eWidencyjnych 
i dostosoWanie 
ich do aktUalnie 
oboWiązUjących 
przepisóW oraz 
zMian jakie zachodzą 
na terenie danej 
MiejscoWości.

– Dzięki modernizacji nasze dane 
są zgodne z rzeczywistym stanem 
i z obowiązującymi przepisami, 
a to bezpośrednio przekłada się 
na przyspieszenie obsługi naszych 
klientów – mówi Paweł Ruszkow-
ski, naczelnik Wydziału Geode-
zji Urzędu Miasta. – Wykonujący 
modernizację pracownicy firmy 
na podstawie zdjęć lotniczych 
o bardzo dużej szczegółowości 
oraz oględzin nieruchomości 
w terenie sprawdzali, czy to co jest 
w terenie, jest zgodne z zapisami 

w Państwowym Zasobie Geode-
zyjnym i Kartograficznym.

Projekt pn. „Zwiększenie zdol-
ności instytucjonalnej i skutecz-
ności administracji publicznej 
poprzez rozbudowę i moderni-
zację referencyjnych baz danych 
powiatowych rejestrów publicz-
nych” jest współfinansowany 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskie-
go 2014-2020. Prace moderniza-
cyjne prowadzone są przez firmy 
Unimap s.c. J. Bryk D. Malcha-
rek z Katowic oraz PGK Vertical 
sp. z o.o. z Żor, które zostały wy-
łonione w przetargu nieograni-
czonym.

Pracownicy wspomnianych 
firm weryfikowali m.in. fak-
tyczne zagospodarowanie dzia-
łek. Może to skutkować zmianą 
użytku gruntowego znajdujące-
go się na działce lub funkcji użyt-
kowej budynków. Przykładowo. 
Użytek oznaczony w ewidencji 
gruntów i budynków jako „B”- 
tereny mieszkaniowe, obejmuje 
nie tylko grunt pod budynkiem 
mieszkalnym, ale również grunt 

zagospodarowany m.in pod urzą-
dzenia do gromadzenia i oczysz-
czania ścieków, podwórza, dojaz-
dy, przejścia, trawniki czy rabaty. 
Modernizacja ewidencji może 
więc przynieść zmianę oznacze-
nia, czyli numeracji działek, po-
wierzchni działki, zmianę po-
wierzchni i oznaczenia użytków 
gruntowych, a w konsekwencji 
zmianę podatku od nieruchomo-
ści oraz skutkować np. ujawnie-
niem bądź wykreśleniem budyn-
ków, lokali a także zmianą ich 
danych technicznych.

Prace trwały przez rok, te-
raz jest czas na ich opracowanie 
oraz realizację kolejnego etapu, 
w którym każdy właściciel bę-
dzie mógł się zapoznać z efektami 
przeprowadzonych prac. Powsta-
ła dokumentacja będzie wyłożo-
na do wglądu dla mieszkańców. 
Z danymi, dotyczącymi nieru-
chomości zawartymi w operacie 
opisowo-kartograficznym, będzie 
można się zapoznać od 2 do 20 
sierpnia br. w siedzibie Urzędu 
Miasta w Tychach przy al. Nie-

podległości 49, sala 102 (I pię-
tro).

Po tym terminie oraz po rozpa-
trzeniu uwag zgłoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, dane 
podlegają opublikowaniu w ba-
zie danych ewidencji gruntów 
i budynków. Informacja o tym 

znajdzie się w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego 
oraz na stronie BIP UM w Ty-
chach. leszek sobieraj ●

W Tychach na 1000 mieszkańców 
przypada 807,1 pojazdów mecha-
nicznych. Ten wynik uplasował 
miasto na 11. miejscu rankingu 
ogólnopolskim, ale na trzecim 
w województwie śląskim. Tak 
wynika z ciekawego rankingu, 
opublikowanego przez portal 
rankomat.pl. Najbardziej zaska-
kujące jest natomiast to, iż Tychy 
są w czołówce miast pod wzglę-
dem liczby ciężarówek. Na 1000 
mieszkańców przypada 138 cięża-
rówek, co daje Tychom 5. Miejsce 
w Polsce!

Sporządzając ranking wzięto 
pod uwagę samochody osobo-
we, ciężarowe i motocykle zare-
jestrowane w 66 miastach na pra-
wach powiatu. Wykorzystano też 
do niej dane GUS, opracowane 
dla każdego z trzech rodzajów 
pojazdów (samochody osobowe, 
ciężarowej i motocykle) w prze-

liczeniu na 1000 mieszkańców. 
Miejsce na liście zależy od sumy 
tych pojazdów przypadających 
na każdy tysiąc mieszkańców 
danego miasta. Tychy znalazły 
się trzecim miejscu w skali wo-
jewództwa śląskiego. Z danych 
statystycznych wynika, że wyż-
szy poziom zmotoryzowania jest 
w Katowicach (928,4) i Bielsku-
Białej (827,6). Z kolei najmniej 
pojazdów na tysiąc mieszkańców 
jest w Bytomiu (564,1) i Chorzo-
wie (539,3).

Jeśli chodzi o samochody oso-
bowe, na 1000 mieszkańców 
przypada w Tychach 641,2 sa-
mochodów. Ten wynik daje 13. 
miejsce w rankingu miast. Nato-
miast w przypadku ciężarówek 
Tychy zajmują wysokie 5. miej-
sce (138,4) tuż za Katowica-
mi (139,9). W liczbie motocy-
kli Tychy już są znacznie niżej, 

bo na 37. miejscu z wynikiem 
27,5. Wyprzedzają je m.in. Ja-
worzno (37,9), Rybnik (34,2).

Zaskakujące są natomiast dane 
dotyczące poziomu zmotoryzo-
wania województw. Pod wzglę-
dem liczby pojazdów na 1000 
mieszkańców, województwo 
śląskie notuje wynik 723,5, 
co daje mu dopiero 13. miejsce 
na 16 województw! Mniej pojaz-
dów na 1000 mieszkańców jest 
w podlaskim (675,7), warmiń-
sko-mazurskim (698,4) i pod-
karpackim (716,8), a najwięcej 
– w mazowieckim (875,5), wiel-
kopolskim (861,3) i lubuskim 
(832,3). Biorąc pod uwagę same 
samochody osobowe śląskie jest 
na 10. miejscu z wynikiem 606,2. 
Zarówno w przypadku ciężaró-
wek (83,8), jak i motocykli (33,5) 
Śląsk jest na przedostatnim miej-
scu w Polsce. ls ●

tychy zajmują 11. miejsce w polsce pod względem liczby pojazdów na 1000 mieszkańców, ale 5. 
jeśli chodzi o ciężarówki!

tyszanie W samochodach

nieruChomoŚCi do przeglądu
Miasto realizUje projekt ZWIąZANy Z MODERNIZAcJą EWIDENcJI GRUNTóW I BUDyNKóW. 

trzy pytania do igora śMietańskiego, zastępcy 
prezydenta tychóW ds. gospodarki przestrzennej

„twoje tychy”: kiedy ostatnio 
przeprowadzona została 
w tychach modernizacja, czyli 
uaktualnienie ewidencji gruntów 
i budynków?
igOr śMietański: – Było 
to w latach 2001-2005. Tym-
czasem miasto się zmienia cały 
czas, zmienia się też także stan 
faktyczny niektórych nierucho-
mości, a poza tym – zmieniają 
się również przepisy. Taka 
modernizacja jest zatem bardzo 
potrzebna, zarówno urzędom, 
jak i mieszkańcom. Trzeba 
bowiem sprawdzić, czy to, 
co jest w naszej dokumentacji, 
ma odzwierciedlenie w rzeczywi-
stości. Zresztą obowiązkiem 
organu prowadzącego ewidencję 
gruntów i budynków, jest 
sukcesywne jej aktualizowanie, 
tak by była ona wiarygodna 
i przydatna. Dane zawarte 
w ewidencji gruntów i budyn-
ków stanowią, zgodnie z ustawą 
prawo geodezyjne i kartograficz-
ne art. 21 ust.1 „ (…) podstawę 
planowania gospodarczego, 
planowania przestrzennego, 
wymiaru podatków i świadczeń, 

oznaczania nieruchomości 
w księgach wieczystych, 
statystyki publicznej, gospodarki 
nieruchomościami oraz ewiden-
cji gospodarstw rolnych”.

jaką korzyść ze zmodernizowanej 
ewidencji odnoszą mieszkańcy?
– Przede wszystkim to, 
że wszelka informacja dotycząca 
spraw środowiskowych, budow-
lanych, z zakresu planowania 
przestrzennego, czy spraw 
podatkowych opiera się na ewi-
dencji budynków i gruntów. 
To podstawowa baza informa-
cyjna, która jest pomocna przy 
postępowaniach administra-
cyjnych czy inwestycyjnych, 
przy wydawaniu np. wypisu lub 

wyrysu nieruchomości. Aktualna 
i zgodna z rzeczywistością baza 
przyspiesza załatwianie różnych 
formalności.

ważne jest zatem, 
by teraz mieszkańcy zapoznali się 
z dokumentacją i od 2 sierpnia 
wnosili swoje uwagi.
– Tak. Właśnie wyłożenie 
projektu operatu ma na celu 
weryfikację ujętych w nim 
danych ewidencyjnych, daje 
też możliwość wypowiedzenia 
się każdemu właścicielowi, 
co do ustaleń dokonanych przez 
wykonawców prac geodezyjnych 
na ich nieruchomościach. Każdy 
właściciel, w czasie trwania 
wyłożenia dokumentacji może 
bowiem stwierdzić, czy to, 
co przygotowała działająca 
na nasze zlecenie firma, jest 
zgodne z rzeczywistością 
i zgłosić uwagi dotyczące swojej 
nieruchomości. Wówczas dane 
będą sprawdzone i wprowadzone 
zostaną ewentualne poprawki 
bez ponoszenia kosztów przez 
mieszkańców. Warto więc 
skorzystać z tej możliwości. ls ●
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reklama

gOrce turBacZ 1310 M N.P.M. 
– trasę poleca przewodnik 
beskidzki Jacek Bar.
stOPień truDNOści: łatwa.
DOjaZD saMOchODeM: 
Mszana Dolna, Poręba – Ostoja 
Górska Koninki. Kolejką na To-
bołów (koszt – 18 zł normalny, 
16 zł ulgowy). W górę na Turbacz 
szlakiem zielonym i zejście – nie-
bieskim.
DystaNs, cZas PrZejścia: 
ok. 14 km. Suma wzniesień: 
ok. 450 m + 309 m (kolejką 
na Tobołów). Sam przemarsz 
– ok. 4 godzin.
OPis trasy: z parkingu prze-
chodzimy do kasy Gorczańskie-
go Parku Narodowego, gdzie 
powinniśmy zaopatrzyć się 
w bilety wstępu: 6 zł (normal-
ny), 3 zł – ulgowy. Kasa znajduje 
się zaraz za mostkiem przy nie-
bieskim szlaku. Wracamy pod 
kasę parkingu i idziemy w pra-
wo do góry, do stacji kolejki 
na Tobołów. Ruszamy wygod-
ną drogą (zielony szlak) na po-
łudnie w kierunku Obidowca. 
Po drodze widoki w kierunku 
Turbacza i Beskidu Wyspowe-

go (Ćwilin i Śnieżnica). Mijamy 
szczyt Tobołowa (994 m n.p.m.) 
i trawersujemy pod szczytem 
Suhory, gdzie znajduje się Ob-
serwatorium Astronomiczne 
Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie.

Przez Polanę Suhora schodzi-
my na Przełęcz, skąd w prawo 
odbija tzw. Kopana Droga na Sta-
re Wierchy. Teraz stromym po-
dejściem przez las wchodzimy 
na Obidowiec (1106 m n.p.m.). 
Tutaj dochodzi czerwony szlak 
ze Starych Wierchów na Turbacz 
(około 50 min. z górnej stacji ko-
lejki). Mijamy pomnik upamięt-
niający miejsce katastrofy samo-
lotu sanitarnego. Idąc cały czas 
granią po lewej stronie odsłania-
ją się widoki na widoczny w dole 
Tobołów, a za nim szczyt Lubo-
nia Wielkiego (1022 m n.p.m.), 
z charakterystyczną wieżą prze-
kaźnika. Wchodzimy na szczyt 
Rozdziele (1198 m n.p.m.) Jak 
sama nazwa wskazuje dochodzi 
tutaj boczna grań ze szczytami: 
Solnisko i Gorzec. Z Rozdzie-
la widać już całe Tatry Zachod-
nie. Powyżej, przy dobrej pogo-

dzie, widać również Babią Górę 
i pasmo Policy. Stromym podej-
ściem osiągamy miejsce, gdzie 
czerwony szlak skręca w prawo 
w górę, bezpośrednio na szczyt 
Turbacza. 1302 m n.p.m. Pomi-
mo, że ze szczytu nie ma atrak-
cyjnych widoków, warto na nim 
stanąć. Idziemy jednak dalej pro-
sto trasą rowerową, która po kil-
kuset metrach łączy się z żółtym 
i niebieskim szlakiem na skra-
ju Hali Turbacz (z Obidowca 
1 godz. 15 min). Stąd, omija-
jąc szczyt, w kilkanaście minut 
docieramy do schroniska. Z ta-
rasu możemy podziwiać wido-
ki w kierunku południowym 
na Tatry i Podhale, na wschód 
na Halę Długą i kolejne szczy-
ty Gorców (Kiczora, Gorc, Kud-
łoń). Po odpoczynku, schodzimy 
z powrotem na Halę Turbacz. Mi-
jamy Diabelski Kamień i wcho-
dzimy na Halę Turbacz, na któ-
rej znajduje się Szałasowy Ołtarz 
oraz kamień i pamiątkowa tab-
lica. Z Hali wyraźnie widoczne 
są: Turbacz (schronisko), Pola-
na Wzorowa i nad nią szczyt Ki-
czory i Jaworzyny Kamienickiej. 
Pozostawiając żółty szlak prowa-
dzący na Przełęcz Borek skręca-
my w lewo i wchodzimy na szczyt 
Czoło Turbacza (1259 m n.p.m.), 
które wznosi się 27 m nad Halą. 
Schodzimy na polanę Czoło 
Turbacza, gdzie zielony szlak 
do Niedźwiedzia skręca w pra-
wo. Podążamy granią niebie-
skim szlakiem przez piękny bu-
kowy las. Na końcu grani czeka 

nas bardzo strome zejście na po-
lanę Oberówka (miejsce biwa-
kowe), skąd w parę minut dro-
gą docieramy do Koninek prosto 
na parking.
atrakcje. Obserwatorium as-
tronomiczne na szczycie Suho-
ry (1000 m n.p.m.). Jest to naj-
wyżej położone obserwatorium 
astronomiczne w Polsce (pla-
cówka badawcza Katedry Astro-
nomii Uniwersytetu Pedagogicz-
nego z Krakowa). Sporadycznie 
jest udostępniane zwiedzają-
cym, a obserwacje wykonywane 
są za pomocą 600 mm reflektora 
(teleskopu zwierciadlanego), któ-
ry jest umieszczony wewnątrz ob-
rotowej kopuły o średnicy 5 m.

Pomnik upamiętniający ka-
tastrofę samolotu sanitarnego 
L-200 Morava. Samolot trans-

portował chore dziecko z No-
wego Targu do szpitala w Rabce 
Zdrój, 25 maja 1973 r. Przyczyną 
katastrofy były złe warunki atmo-
sferyczne. Zginęła w nim Anna 
Skalińska – matka dziecka, pilot 
doznał poważnego urazu kręgo-
słupa. Natomiast dziecku nic się 
nie stało.

Diabelski Kamień – wychodnia 
skalna, długości ok. 5 m i wysoko-
ści 1,7 m, z którą związanych jest 
wiele ciekawych legend, wszystkie 
opowiadają o ogromnych, ukry-
tych pod nią skarbach grasują-
cych w Gorcach zbójników.

Szałasowy Ołtarz na Hali Tur-
bacza. Kiedyś była to tętniąca 
życiem pasterskim polana, cze-
go pamiątką jest niszczejący sza-

łas na jej obrzeżach. Na środku 
polany ustawiono polowy oł-
tarz stylizowany na wzór wejścia 
do szałasu. Powstał na miejscu 
dawnego szałasu pasterskiego, 
w którym w 1953 r Karol Woj-
tyła odprawił mszę św. dla grupy 
młodzieży akademickiej, z którą 
wędrował.

Schronisko PTTK im. Wła-
dysława Orkana na Turbaczu 
(1283 m n.p.m). Po raz pierwszy 
wybudowano je w 1925 r i ist-
niało do 1933 r, kiedy to zosta-
ło podpalone przez kłusowników. 
W 1934 r zaczęto budowę drugie-
go schroniska, jednak została ona 
przerwana przez wybuch wojny, 
a trzeci budynek powstał w latach 
1953-1956. ls ●

przeWodnicy pttk tychy na szlakach beskidóW i jUry krakoWsko-częstochoWskiej (2)

na turbaCz!
W WakacyjnyM cyklU „przeWodnicy pttk 
na szlakach beskidóW i jUry krakoWsko-
częstochoWskiej” prezentUjeMy trasy tUrystyczne, 
zaproponoWane przez koŁo przeWodnikóW 
tUrystycznych iM. henryka czyby, dziaŁające przy 
pttk oddziaŁ W tychach. co tydzień zaMieszczaMy 
UlUbione przez naszych przeWodnikóW trasy, 
o różnyM stopniU trUdności. przed WyjazdeM 
W góry na WeekendoWe Wypady Warto skorzystać 
z ich rad i WskazóWek.

ZaWsZe DBaj O BeZPiecZeństWO:

Zabierz mapę, odpowiednią odzież, wygodne buty, zabezpiecz 
się przed trudnymi warunkami pogodowymi, zabierz latarkę i 
telefon z zainstalowaną aplikacją „Ratunek”. Jeśli wybierasz się 
sam, poinformuj kogoś o swoich planach.

BelfegOr Dla DZieciFlash

Niedawno, w Dniu Ojca w Teatrze Małym odbyła się premiera spektaklu dla najmłodszych, 
zatytułowanego „cyrkowy Świat Zwierząt” Teatru Belfegor, który od czterech lat działa pod 
skrzydłami Fundacji MultiIntegra. Gościnny udział w spektaklu zaliczył jeden z bardziej 
rozpoznawalnych mimów na świecie Ireneusz Krosny. Za reżyserię odpowiadał niezastąpiony 
Sławomir żukowski. Przedstawienie obfitowało w występy taneczne, wokalne i liczne żarty, które 
co chwilę wywoływały szczery śmiech wśród najmłodszych widzów.
Widowisko z pewnością będzie jeszcze można zobaczyć w najbliższej przyszłości.  kp ●
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6 lipca, wtorek
godz. 10-12 – LETNIE 
WARSZTATy artystyczne dla 
dzieci (Klub McK Urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)
godz. 16 – WEJDŹ DO 
ŚWIATA BAJEK – spektakl 
plenerowy i animacje 
dla dzieci w dzielnicy 
Wartogłowiec (plac zabaw 
przy SP 8, ul. cmentarna 54)
godz. 17 – STAROTySKI 
DZIEŃ SENIORA – warsztaty 
dla osób 60+ oraz występ 
kabaretowy Grzegorza 
Stasiaka (restauracja Rapsodia, 
ul. Damrota 66)
godz. 18 – ScENA TEATRU 
TV: „Ketchup Schroedera” 
– pokaz spektaklu w reż. 
Filipa Zylbera (Pasaż Kultury 
Andromeda, pl. Baczyńskiego)
godz. 18 – DELIKATESy 
– wystawa malarstwa Moniki 
Ślósarczyk (Tichauer Art 
Gallery, ul. Browarowa 7)

7 lipca, środa
godz. 16 – BAJTLE 
W PLENERZE – cotygodniowe 
animacje dla dzieci na os. L 
(plac zabaw przy ul. Legionów 
Polskich)

8 lipca, czwartek
godz. 10-12 – LETNIE 
WARSZTATy artystyczne dla 
dzieci (Klub McK Urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)
godz. 16 – SZTUKA X MUZy 
– projekcja filmu dla dorosłych 
„Niezwykła podróż fakira, 
który utknął w szafie” (MBP – 
Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 16 – PODRóż 
DOOKOłA ŚWIATA – spektakl 

plenerowy i animacje dla 
dzieci w dzielnicy czułów 
(plac zabaw przy pl. Im. 
Krystyny Ryguły)
godz. 17 – PROJEKT „LAcUS”: 
Poznaj jezioro – EKORyby 
– rodzinne warsztaty 
plastyczne (Muzeum Miejskie, 
pl. Wolności 1)

9 lipca, piątek
godz. 11 – SZTUKA X 
MUZy – projekcja filmu dla 
dorosłych „Obdarowani” (MBP 
– Mediateka, al. Piłsudskiego 
16)
godz. 16 – BAJKOTEKA: 
projekcja filmu dla dzieci 
„Wiking i magiczny miecz” 
(MBP – Mediateka, al. 
Piłsudskiego 16)
godz. 18 – RZEŹBA – 
wernisaż wystawy prac 
Augustyna Dyrdy w 95. 
rocznicę urodzin (Galeria 
„Obok”, Pasaż Kultury 
Andromeda, pl. Baczyńskiego)
godz. 19 – „EMIGRANcI” 
– słuchowisko Sławomira 
Mrożka (online na stronie 
teatr.maly.tychy.pl)
godz. 20 i 21.15 – 
MUZycZNE WIEcZORy NAD 
JEZIOREM: koncert duetu 
Stechek – Piotr i Paweł Steczek 
(OW Paprocany)
godz. 21.30 – KINO 
FREELOVE: pokaz plenerowy 

filmu „Mirai” w reż. Mamoru 
Hosody (ogród McK, 
ul. Bohaterów Warszawy 26)

10 lipca, sobota
godz. 9 – KADRy DZIELNIcy 
– osiedle D wczoraj 
i dziś – kameralne warsztaty 
fotograficzne i spacer 
(zbiórka przed wejściem 
do kościoła św. Krzysztofa, 
ul. Wyszyńskiego)
godz. 11 – STAROTySKIE 
ANIMAcJE dla dzieci (Szkoła 
Podstawowa nr 1, pl. Wolności 
4)
godz. 18.30 – MUZycZNE 
OGRóDKI NA BAcZU: koncert 
„Blues ze Śląska – Marek 
Mccarron Motyka (pl. 
Baczyńskiego)
godz. 19 – „EMIGRANcI” 
– słuchowisko Sławomira 
Mrożka (online na stronie 
teatr.maly.tychy.pl)
godz. 20.30 – KINO 
PLENEROWE w Urbanowicach 
– projekcja filmu 
„W deszczowy dzień 
w Nowym Jorku” (Klub 
McK Urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)

11 lipca, niedziela
godz. 12 – POKULAJMy 
SIę – warsztaty ruchowe dla 
wszystkich (dziedziniec Teatru 
Małego, ul. Hlonda 1)

Więcej Na WWW.kultura.tychy.Pl

W sierpniu w hali Clio w ru-
muńskim mieście Arad odbę-
dzie się międzynarodowa wy-
stawa fotograficzna, której 
tematem jest fotografia uliczna. 
Spośród nadesłanych z całego 
świata prac, jury zakwalifiko-
wało na wystawę także zdjęcie 

autorstwa tyszanina, Artura Ja-
strzębskiego.

Uznanie jurorów zdobyło zdjęcie 
zatytułowane „Rodzina”, wykonane 
przez autora na Terenach Przemy-
słowych w Tychach. – To fotografia 
typowej polskiej rodziny typu 2+1. 
Chciałem pokazać jak osamotnie-

nie dziecka wśród najbliższych ro-
dzi lęk i prowadzi do swoistego za-
gubienia się dziecka – mówi autor.

Publikowana poniżej fotografia 
będzie, wraz z innymi zakwalifi-
kowanymi, prezentowana w Ru-
munii przez dwa sierpniowe ty-
godnie. WW ●

W najbliższy piątek, 9 lipca o godz. 
18 w Miejskiej Galerii Sztuki 
„Obok” (Pasaż Kultury Androme-
da przy pl. Baczyńskiego) odbę-
dzie się wernisaż wystawy prezen-
tującej artystyczną drogę jednego 
z wybitniejszych polskich rzeźbia-
rzy – od ukończenia w 1954 roku 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych po piękny jubileusz 95. uro-
dzin, który obchodził ledwie kilka 
dni temu, 4 lipca.

„Augustyn Dyrda jak nikt inny 
jest wpisany w historię tego mia-
sta. Tychy stały się jego miejscem 
na ziemi – zarówno w sensie eg-
zystencjalnym, jak i twórczym. 

Bodaj nie ma takiego drugiego 
miasta w kraju, w którym jeden 
artysta pozostawił tyle śladów 
i poprzez swoje dzieła opisuje 
dzieje miasta, które, jak się po-
wiada, jest „miastem bez histo-
rii”. Ale historia Tychów, sięgają-
ca zaledwie lat powojennych, nie 
ma sobie równych, bo opowiada 
zarazem o przeobrażeniach, ja-
kie niosła ze sobą sztuką współ-
czesna. Tychy były poligonem 
doświadczalnym, swego rodza-
ju niespotykaną galerią miejską, 
w której sztuka służyła życiu co-
dziennemu. Nazwiska twórców 
dla większości mieszkańców za-

pewne nie miały i nie mają żad-
nego znaczenia, liczył się efekt. 
Na pewno podobały się nie tyl-
ko „Niedźwiadki”, ale i fontan-
na z „Karolinką” – dziewczy-
ną w stroju śląskim wylewająca 
wodę z dzbana, czy gołębie zdo-
biące inną fontannę – pisze w ka-
talogu wystawy Wiesława Kono-
pelska.

Wystawa w Galerii Obok przy-
gotowana z okazji 95. urodzin 
Mistrza jest wielką retrospekty-
wą jego twórczości – są na niej 
rzeźby, rozliczne medale, także 
projekty, które nigdy nie ujrzały 
światła dziennego. Powstała nie 
tylko opowieść o twórczości, ale 
i o przebogatym życiu artysty. Jest 
dziełem Wojtka Łuki, tyskiego 
grafika i kuratora galerii, zafascy-
nowanego twórczością Augustyna 
Dyrdy, jak i Tomasza Wenklara – 
Jego znakomitego ucznia. 
Wojciech Wieczorek ●

Galeria Tichauer Art. Gallery, 
mieszcząca się w historycznym 
budynku dawnej warzelni Browa-
ru Obywatelskiego przy ul. Browa-
rowej 7 zaprasza na kolejną wy-
stawę, zatytułowaną „Delikatesy”. 
Tym razem swoje prace prezento-
wać będzie Monika Ślósarczyk.

Urodzona w Bielsku-Białej, za-
mieszkała w Wiśle artystka dyplom 
ASP w Krakowie z malarstwa szta-
lugowego w pracowni Jana Szan-
cenbacha z aneksem w pracowni 
książki i typografii Jana Banaszew-

skiego uzyskała w 1996 roku. Poza 
malarstwem sztalugowym zajmu-
je się artystycznym wykończeniem 
wnętrz, mozaiką ceramiczną, sztu-
katerią, freskiem, płaskorzeźbą itp. 
Była uczestnikiem około 35 wy-
staw zbiorowych i 60 indywidual-
nych. Ponadto jest twórcą happe-
ningów np.: „Lepienie owiec”, czy 
„Owsik Krzywicki”, a także uczest-
niczką plenerów malarskich krajo-
wych i zagranicznych.

Prace artystki zdobią nie tylko 
domy prywatne, można je oglą-

dać m.in. w restauracji „Wierzy-
nek” w Krakowie, Willi Dycju-
sza w Krakowie (odtworzenie 
fresków Sali Kominkowej we 
współpracy z konserwatorem i 
historykiem), etnochacie „Topo-
lej” w Goleszowie, hotelu „Góral” 
w Szczyrku, zajeździe „Korbaso-
wy Dwór” w Cieszynie. W gmi-
nie Łobez odnowiła historycz-
ny Pomnik Żołnierzy Polskich 
i Radzieckich, zniszczony krzyż 
poniemiecki i dzwonnicę w Za-
jezierzu. WW ●

9 lipca godz. 20 i 21.15 – koncert dUetU 
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W piątek otWarcie WystaWy RZEŹBy AUGUSTyNA DyRDy, KTóRy W MINIONą NIEDZIELę SKOŃcZył 95 LAT.

Fotografia artura jastrzębskiego zakwalifikowana na wystawę w Rumunii.

tyska rodzina W arad

Zakwalifikowane na wystawę w Rumunii zdjęcie „Rodzina”.
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Wernisaż wystawy Moniki Ślósarczyk.

tichauer art zaprasza

Z pewnością warto odwiedzić w tych dniach Miejską Galerię Sztuki „Obok” 
i obejrzeć wystawę twórcy m.in. popularnych „Niedźwiadków”.

nie Ma chyba Wśród MieszkańcóW tychóW nikogo, 
koMU nazWisko aUgUstyna dyrdy nic nie MóWi. 
a jUż z peWnością nie Ma tyszan, którzy nie 
znają jego niektórych prac; W szczególności 
popUlarnych niedźWiadkóW ze skWerU przy 
Ul. edUkacji czy „żyraFy”, czyli stojącego 
W parkU MiejskiM poMnika Walki i pracy.
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„twoje tychy”: dożyła pani 
pięknych lat, od urodzenia 
w paprocanach. co pani pamięta 
z okresu dzieciństwa?
aNNa kONtNy: – Urodziłam się 
w lipcu 1935 roku w rodzinnym 
domu przy ulicy Poziomkowej, 
gdzie obecnie znajduje się sklep 
„Żabka”. Rodzice byli obszarni-
kami podobnie jak kilka innych 
rodzin: Biolik, Bortel, Czypek, 
Czardybon i Jarek, które posia-
dały ogromne gospodarstwa. Na-
sze, rodziny Gojów, miało 80 morg 
i ciągnęło się aż pod obecny Urząd 
Miasta. Drugą połowę dostał brat 
taty Karol Goj, a jego włości sięgały 
po jezioro Paprocańskie. Nasz mu-
rowany dom składał się z kuchni 
i 4 pokoi. Na szczęście było świat-
ło i woda, którą doprowadzała 
ze studni specjalna pompa. Obok 
stała murowana stodoła i długa 
stajnia, w której żyły krowy, kury 
i świnie. Była też szopa na wozy 
i bryczka, którą brat woził młode 
pary i gości do kościoła. Było nas 
siedmioro dzieci (jedno zmarło) 
– trzej bracia i trzy siostry. Teraz 
pozostałam tylko ja i najmłodsza 
siostra. Rodzice Maria i Józef zaj-
mowali się uprawą ziemi.
Pamiętam trochę, jak wybuchła 
II wojna światowa i uciekaliśmy 
z mamą, która wcześniej 
napiekła dużo chleba. Jechaliśmy 
wozem z pościelą do rodziny 
w Lędzinach. Po dwóch 
tygodniach, gdy się trochę 
uspokoiło, wróciliśmy do taty, 
który pilnował dobytku.
Moje dzieciństwo upływało 
na pilnowaniu młodszej 
siostry Marty i wymyślaniu jej 
różnych zabaw. Nie wiedziałam 
co to lalka lub piłka. Mieliśmy 
po starszych braciach konika 
na biegunach. Do przedszkola 
nie chodziłam, bo dla nas, 
Polaków, nie było w nim miejsca. 
Tam, gdzie stoi tymczasowy 
klasztor franciszkanów był 
Kindergarten i Urząd Gminy. 
Załatwiało się tam, w czasie 
wojny różne sprawy na przykład 
tzw. kleiderkarty na ubrania. 
Do kościoła, w którym zostałam 
ochrzczona, chodziliśmy 
na Stare Tychy, ponieważ ten 
w pobliżu wybudowany za starej 
Polski, nie miał za Niemca 
księdza i nie funkcjonował. Nie 
było nam łatwo, bo mieliśmy 
tzw. Volkslistę, na której było 
napisane „abgelehnt” (odrzucili) 
i dla Niemców nie liczyliśmy 
się. Musieliśmy zdawać tzw. 
kontyngent, czyli jajka, mleko, 
mięso. Czas szybko mijał, wojna 
trwała a trzeba było żyć dalej.

i przyszedł czas na szkołę? jak 
wyglądała edukacja w czasie 
trwającej wojny?

– 1 września 1941 roku przekro-
czyłam próg szkoły podstawowej 
na ulicy Paprocańskiej. Było 
wielu uczniów w klasie. Lekcje 
odbywały się w języku niemie-
ckim, którego wcześniej nie zna-
łam. Było trudno na początku, 
bo elementarz był po niemiecku. 
Uczyły nas panie Klamner 
i Sosinka. Spędziłam w tej 
szkole 3,5 roku, do stycznia 1945 
roku. Miałam kilka koleżanek, 
z którymi pasłam krowy i czas 
leciał. Potem przyszły Rusy. Gdy 
byłam w drugiej klasie Szkoły 
Podstawowej (1942) musiałam 
z rodzeństwem i rodzicami 
(mama była wtedy w ciąży 
z siostrą Martą) jechać bryczką 
do Bierunia Starego na tzw. 
„Rasynprifung”. Za długim 
stołem siedziało trzech cywilów 
i dwóch esesmanów. Wchodziło 
się do sali pojedynczo. Kazali 
mi się obracać. Nagle jeden 
z nich spytał mnie: „Warum 
guckst du byjzyn? ” (Dlaczego 
tak brzydko na nas patrzysz?). 
Akcja ta miała na celu 
sprawdzenie czy nie jesteśmy 
Żydami. Około rok po tym 
wydarzeniu przyszła do naszego 
domu pewna pani, która była 
krawcową. Nie wiemy skąd się 
wzięła. Mieszkała w naszym 
domu około jednego miesiąca. 
Od rana do wieczora siedziała 
przy maszynie. Siedziała 
w swoim kątku i nie wchodziła 
nawet do kuchni. Szyła nam 
odzież codziennego użytku. Mia-
ła ok 40-50 lat, lokowane włosy 
opasane grubym warkoczem. 
Miała na imię Irka, dla nas ciocia 
Irka. Rodzice zabronili nam 
o niej komukolwiek mówić. 
Dopiero po długich latach mama 
wyjawiła nam, że przechowywa-
liśmy Żydówkę.
Pamiętam, że w latach dzieciń-
stwa zimy były bardzo mroźne, 
a opady śniegu bardzo obfite. 
Aby mógł przejechać przez 
naszą wioskę autobus (jeździł 
tylko dwa razy dziennie), został 
skonstruowany drewniany pług 
zaprzęgnięty przez dwie pary 
koni. Gdy w okresie letnim 
pług był już nieużyteczny, 
stał on na poboczu drogi, 
pod stodołą sąsiada Piecha. 
W letnie wieczory, bardzo 
często przesiadywała na nim 
młodzież z wioski.
Na posesji teściów przy 
ul. Paprocańskiej, gdzie za-
mieszkałam z mężem po ślubie, 
stoi około 200-letnia kapliczka. 
Teść urodzony w 1877 roku nie 
pamiętał, kto ją postawił. Pod 
tym krzyżem odprawialiśmy 
„za Niemca” nabożeństwa 
majowe i nieszpory. Pod koniec 
wojny pod kapliczką został 

pochowany przez kolegów wyż-
szej rangi radziecki oficer. Jak 
wracaliśmy ze szkoły do domu, 
składaliśmy pod nią kwiaty. 
Po wojnie zwłoki przeniesiono 
do mogiły zbiorowej. Cieszyli-
śmy się z wyzwolenia, bo inaczej 
na pewno trafilibyśmy do obozu 
w Auschwitz. W maju wróciłam 
do szkoły i kontynuowałam 
naukę po polsku. Bardzo lubiłam 
przyrodę i geografię. Interesowa-
ło mnie, co się dzieje w świecie. 
Pamiętam „Międzynarodówkę”, 
której się nauczyłam po czesku. 
W szkole podstawowej w wieku 
11 lat przystąpiłam do I Komunii 
Świętej w działającej po wojnie 
parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Udzielił jej ks. Wyciślik, 
kuzyn długoletniego proboszcza 
z parafii św. Krzysztofa. Mieszkał 
u sąsiada Czypka, bo domu para-
fialnego (fary) jeszcze nie było. 
Udało mi się ukończyć 7 klas.

i co po szkole? nie chciała się pani 
uczyć dalej i uciec ze wsi? czy było 
to w ogóle możliwe?
– Może bym chciała kontynuo-
wać naukę, ale nie było wyboru. 
Siostra Lucyna była w szkole 
rolniczej, druga Helena wyszła 
za mąż, brat Ryszard odrabiał 
wojsko w kopalni. Konrad miał 
do obróbki połowę gospo-
darstwa, a ja musiałam zostać 
z bratem Adolfem, który poszedł 
do szkoły zawodowej i pomagać 
rodzicom. Od czasu do czasu 
przyjeżdżało do nas kino 
objazdowe, które wyświetlało 
film, w karczmie wybudowanej 
„za starej Polski”. Do tej pory 
pamiętam pierwszy film, który 
obejrzałam i zrobił na mnie duże 
wrażenie. Był to „Szatan z siód-
mej klasy”. Jesienią przychodziły 
do nas panny skubać pierze. 
Rozmawiałyśmy, śpiewałyśmy 
i było wesoło. Chłopcy, 
koledzy brata, robili nam różne 
psikusy. Jeden wpuścił kiedyś 
gołębia do izby i pierze fruwało 
po całym domu.
Brat był hodowcą gołębi 
pocztowych. Było ich około 
30. Czasami latały za granicę. 
Gdy gołąb wracał, musieliśmy 
siedzieć w domu, dopóki nie 
wszedł do gołębnika. Mimo 
ciężkich lat 50. ubiegłego 
wieku, były organizowane 
zabawy u pana Bortla, tzw. bale 
maskowe. Przebieraliśmy się 
za różne postacie, np. Chinkę, 
górnika, młodą panią.
W 1952 roku wiele dziewcząt 
z naszej wsi przydzielono do SP 
(Służby Polsce). Wywieziono nas 
w maju do Choszczna w woj. 
szczecińskim do pracy w PGR. 
Mieszkałyśmy ze setką innych 
dziewcząt w poniemieckim 

gospodarstwie. Wtedy po raz 
pierwszy w Polsce pojawiła się 
stonka ziemniaczana. Najpierw 
sadziłyśmy kartofle, a potem 
zbierałyśmy stonkę. Wycina-
łyśmy też oset z owsa, bo nie 
było oprysków. Pod koniec lipca 
wróciłyśmy do domu na żniwa. 
Dużo prac wykonywało się przy 
pomocy koni, które bardzo 
lubiłam. Ziemia była wtedy 
najważniejsza i nie było dyskusji 
o żadnej nauce. Za panny wraz 
z dziewczętami ze wsi robiłam 
wianki z situ na czerwcowy 
odpust w parafii NSPJ. Wianki 
z mirty przechowywało się 
w studni, 30 cm nad wodą, 
w takiej naturalnej lodówce. 
Nosiłam feretrony, podczas 
procesji odpustowej, wtedy 
ubierałam się w kiecki śląskie, 
które zostały mi po mamie.
Zostałam przy rodzicach 
do mojego zamążpójścia 
w 1956 roku, kiedy to prze-
prowadziłam się do domu 
teściów. W Paprocanach był taki 
zwyczaj, że jak nowa gospodyni 
przychodziła na nowy dom, 
to witano ją w progu domu 
bochenkiem chleba. Zamieszka-
liśmy z teściową i siostrą męża. 
Pracy było o połowę mniej. Mąż 
pracował najpierw w gospodar-
stwie, ale jak państwo zaczęło 
zabierać ziemię pod budowę 
nowego osiedla, jeździł do pracy 
na nocki na kopalnię „Boże 
Dary” w Kostuchnie. Zawoził też 
wozem mleko, które zbieraliśmy 
po sąsiednich gospodarstwach, 
do mleczarni w Bieruniu. 
Po śmierci męża to ja chwytałam 
za lejce. Żadna inna gospodyni 
we wsi nie robiła nic z pomocą 
koni, tylko ja. Po 5 latach 
małżeństwa zaczęliśmy budować 
dom, ale było ciężko z materia-
łami budowlanymi. Dom stanął, 
mieliśmy nawet wędzarnię 
w piwnicy. Taki mały biznes. 
Dorobiliśmy się trójki dzieci. 
Dwoje mieszka ze mną, a jeden 
syn w Świerczyńcu. W 1977 roku 
zostałam wdową i musiałam iść 
do pracy. Pracowałam na trzy 
zmiany w OPEC, gdzie byłam 
odpowiedzialna za dochodzenie 
ciepła i wody na osiedla. Naj-
młodszy syn zostawał z teściową. 
Pracowałam też jako sprzątaczka 
w „harcówce” przy parku. 
Mówiono coś o utworzeniu 

w niej schroniska dla zwierząt, 
ale sąsiedzi mieszkający naprze-
ciwko, nie wyrażali na to zgody. 
Gdy wyszła ustawa, że po 30 
latach pracy można było przejść 
na wcześniejszą emeryturę sko-
rzystałam, bo zaliczono mi pracę 
na gospodarstwie i w wieku 
55 lat, w 1990 roku zostałam 
emerytką.

i nie nudzi się pani przyzwyczajona 
do ciężkiej pracy?
– Na początku emerytury 
miałam więcej czasu dla wnuka, 
którym zajmowałam się od 1983 
roku, bo córka poszła do pracy. 
Potem zaangażowałam się 
w pracę przy powstającej parafii 
pw. św. Franciszka i Klary. Te-
raz mam ręce zdrowe, ale nogi 
nie pozwalają się poruszać, 
a tak by chciało się coś zrobić 
w domu. Teraz mam czas 
na czytanie.

i wspomnienia. parafia pw. 
św. Franciszka i klary świętuje 
jubileusz 25-lecia. jako jedna 
z najstarszych parafianek, 
na pewno pamięta pani początki 
tworzenia się nowej wspólnoty.
– Oj tak. W maju 1995 roku 
proboszcz parafii NSPJ Leon 
Pawełczyk wezwał kilku parafian 
na spotkanie dotyczące nowej 
parafii. Byli na nim obecni 
przedstawiciel Rady Miasta 
i Kurii katowickiej, obecny 
biskup Marek Szkudło, francisz-
kanin z Panewnik ojciec Marian 
Jankowski. Wyraziliśmy zgodę 
i cieszyliśmy się na przybycie 
zakonników. Pierwsi zakonnicy 
przybyli do Paprocan w grudniu 
1995 roku. W „harcówce” 
zamieszkał pierwszy proboszcz, 
ojciec Bernardyn Bednorz. 
Górnej kaplicy jeszcze nie było. 
Do tej „harcówki” robotnicy 
z okolicznych kopalni i firm 
budowlanych dobudowali 
obecną tymczasową kaplicę. 
Pamiętam pierwszą pasterkę 
i piękne kazanie. Była mroźna 
zima i dużo śniegu, ale kaplica 
pękała w szwach.
Mój pierwszy kontakt z nowym 
proboszczem zaczął się od prob-
lemu z uruchomieniem jego 
auta, które stało na zewnątrz. 
Zaproponowałam mu korzysta-
nie z naszego garażu. Gdy zoba-
czyłam jego albę, która szybko 

się brudziła w czasie remontu, 
zaoferowałam mu pranie szat 
liturgicznych. Szyłam też obrusy 
na ołtarz. I tak było przez 12 
lat. Chodziłam też z siostrą 
Martą, córkom oraz córkami 
siostry sprzątać tymczasową 
kaplicę. Gdy pojawił się ojciec 
Symplicjusz, opiekun mini-
strantów, zaczęły się wyjazdy 
na tzw. Wakacje z Chrystusem 
w Górkach Wielkich. Jeździłam 
tam ze znajomymi parafian-
kami przez kilka lat do pracy 
w kuchni. Przyjeżdżały tam też 
dzieci z rodzin pochodzenia 
polskiego z Białorusi. W 1997 
roku przeżyłyśmy tam „powódź 
stulecia”, ale klasztoru, w któ-
rym spędzaliśmy wakacje, nie 
zalało. Od początku istnienia 
parafii jestem w Różach 
Różańcowych, które zainicjował 
pierwszy proboszcz. Byliśmy 
na pielgrzymce w sanktuarium 
w Mariazell. Na mojej działce 
był zawsze ołtarz podczas 
procesji Bożego Ciała. Wnuk 
Marcin był ministrantem. 
Do kuchni się nie pchałam, 
usługiwałam tylko podczas 
jednego odpustu. Teraz mogę 
się tylko modlić.

przeżyła pani wiele pięknych 
lat, czasami bardzo trudnych 
i pracowitych. co w życiu jest 
najważniejsze? co pomaga 
przetrwać, szczególnie w takich 
trudnych czasach jak teraz okres 
pandemii?
– Przede wszystkim kochająca 
się rodzina i panująca w niej zgo-
da, mimo różnych przeciwności. 
Zawsze mogłam liczyć na pomoc 
rodziców, rodzeństwa, potem 
męża, dzieci i wnuków. Jestem 
szczęśliwa, że na stare lata mam 
ich przy sobie. Cieszę się jak 
do pokoju zagląda wnuk i dwóch 
prawnuków (3 i 9 lat). Są tacy 
kochani, prawdziwe wisienki 
na torcie. Nie wolno zapominać 
o zdrowiu, którego z wiekiem 
ubywa. Chciałabym jeszcze być 
pożyteczna, mimo wszystko. Nie 
narzekam, bo po burzy zawsze 
świeci słońce. Oby tylko był 
pokój w kraju i na świecie, wtedy 
będzie dobrze. Nadzieja umiera 
ostatnia! Pokój i dobro niech 
nam towarzyszy na każdy dzień!
rozMaWiaŁa:
danUta Wencel ●

„babciU, dziadkU, opoWiedz sWoiM WnUczętoM”

naJWażnieJsza 
zgoda W rodzinie
„jeśli chcesz być nadzieją przyszŁości MUsisz przejąć pochodnię od sWojego 
dziadka i babci”- poWiedziaŁ papież Franciszek podczas śWiatoWych dni 
MŁodzieży W polsce W lipcU 2016 rokU. na ŁaMach echa W latach 2016-2018 
UkazyWaŁy się WyWiady z seniorkaMi i senioraMi z cyklU „babciU, dziadkU 
opoWiedz sWoiM WnUczętoM”. poWstaŁa z nich książka, która UkazaŁa się 
We WrześniU 2019 rokU. WyWiady cieszyŁy się dUżą popUlarnością nie tylko 
Wśród lUdzi starszych, sięgali po nie MŁodzi, odkryWając W nich różne 
ciekaWe, czasaMi historyczne rzeczy. na prośbę tyskiej rady senioróW 
WracaMy do rozMóW z tyskiMi senioraMi tyM razeM na ŁaMach tygodnika 
tWoje tychy W nadziei, że będą one WsparcieM na te trUdne czasy pandeMii 
koronaWirUsa, które kiedyś Miną.

ANNA KONTNy, lat 86, Ślązaczka z Paprocan z dziada pradziada; od 43 lat wdowa, troje dzieci: Róża, 
Hubert i Piotr, wnuczka Zofia i wnukowie Wiktor i Marcin oraz prawnuczęta: Szymon i Wiktoria.
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W czWartek, 1 lipca 
W Urzędzie Miasta 
52 pary śWiętoWaŁy 
dŁUgoletnie 
pożycie MaŁżeńskie. 
trzy zaproszone 
pary obchodziŁy 
sześćdziesiątą, 
a 49 pozostaŁych – 
pięćdziesiątą rocznicę 
ślUbU.

Podczas uroczystości Igor Śmie-
tański, zastępca prezydenta Ty-
chów, pogratulował małżonkom 
pięknego jubileuszu i życzył wielu 
kolejnych wspólnych lat spędzo-

nych wśród bliskich. – Te 50, 60 
lat małżeństwa to nie tylko wspól-
ny związek, dobre i złe chwile, ale 
też rodzina, dzieci wnuki, a cza-
sem nawet prawnuki. Państwo 
stanowicie tradycję i opokę swo-
ich rodzin, ale też społeczności 
naszego miasta. Dla mnie osobi-
ście jest to ogromne wyróżnie-
nie, że mogę państwu wręczyć te 
medale, gdyż zdaję sobie sprawę, 
że za jakiś czas te odznaczenia 
mogą nie być przyznawane wcale. 
Tym bardziej jestem pełen podzi-
wu dla waszej umiejętności bu-
dowania i trwania w relacji. Pań-
stwo jesteście skarbnicą wiedzy, 

z której powinny czerpać młode 
pokolenia – mówił do obecnych 
na uroczystości jubilatów Igor 
Śmietański.

Medal za długoletnie pożycie 
małżeńskie to najczęściej przy-
znawane przez prezydenta RP 
polskie odznaczenie państwo-
we. Medale wręczane są osobi-
ście obojgu małżonkom z okazji 
50. rocznicy ślubu. Są nadawane 
na mocy ustawy o orderach i od-
znaczeniach z dnia 16 paździer-
nika 1992r. przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. W imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej mogą je wręczać: marszałek 

województwa, starosta, wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta.

Medalami za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie odznaczeni zo-
stali w miniony czwartek: Zdzi-
sław i Lucyna Adamczyk, Józef 
i Krystyna Biełka, Jerzy i Boże-
na Błach, Stanisław i Krystyna 
Boczar, Teodor i Gabriela Bryła, 
Henryk i Małgorzata Bugaj, Bo-
lesław i Maria Burzawa, Wojciech 
i Helena Chmielewscy, Mirosław 
i Grażyna Dybała, Stefan i Małgo-
rzata Fajferek, Ryszard i Wanda Fi-
glarscy, Stanisław i Dorota Górny 
(również 60 lat po ślubie), Andrzej 
i Helena Grad, Józef i Anna Gu-

dyka, Leszek i Kazimiera Kalitka, 
Zygmunt i Krystyna Kempińscy, 
Józef i Teresa Kośmider, Andrzej 
i Czesława Kulpeccy, Andrzej i Te-
resa Lis, Jan i Maria Łuczyna, Józef 
i Janina Michura, Bogdan i Tere-
sa Miodek, Herbert i Wanda Mro-
zik, Leon i Maria Niteccy, Karol 
i Bernadeta Okoń, Edward i Do-
rota Pakuła, Jan i Wiktoria Pie-
cha, Zygmunt i Wanda Pop, Ry-
szard i Irena Potykanowicz, Marek 
i Anna Ptak, Ryszard i Natalia Puk, 
Zdzisław i Teresa Rybak, Teodor 
i Ludwika Sorek, Kazimierz i Kry-
styna Sowula, Antoni i Wacława 
Strąg, Edward i Weronika Strzę-

pek, Józef i Krystyna Suscy, Jerzy 
i Jadwiga Szajor, Bogdan i Kry-
styna Szpigiel, Zygmunt i Józefa 
Szwed, Władysław Śliwiński i Ja-
nina Wolnik-Śliwińska, Bernard 
i Aniela Śmiłowscy, Grzegorz 
i Marianna Świderscy, Czesław 
i Irena Wendreńscy, Jan i Prakse-
da Wydmańscy, Gerard i Aleksan-
dra Zając, Ryszard i Jadwiga Zemi-
rek, Stanisław i Renata Zielińscy, 
Jan i Zofia Zybała. 60 lat po ślu-
bie świętowali: Rudolf i Barbara 
Kaganiec, Józef i Krystyna Micha-
łowscy, Włodzimierz i Genowe-
fa Pawlik oraz Stanisław i Dorota 
Górny. kaMil peszat ●

50 lat razem 
Wręczono Medale ZA DłUGOLETNIE POżycIE MAłżEŃSKIE. 
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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 RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS. 691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE 

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Elektryk. Tel. 504 877 825

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

ELEKTRYK Usługi 609 606 737 

Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
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 694 423 
810
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223

Firma budowlana 32 lata stażu specjalizu-
je się: malowanie domów, dachów, krycie 
papą, blachą i inne Tel; 531 351 746 lub 
723 442 989

MT-BUD firma budowlana, wykonuje: po-
krycia dachowe, malowanie, docieplenia, 
wykończenia oraz inne prace. Kontakt: 
459 344 047

Finanse:

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

praca:
Bistro z obiadami domowymi zatrud-
ni kucharkę - tel: 516 175 264

Bistro z obiadami domowymi zatrud-
ni pomoc kuchenną - dorywczo , tel: 
516 175 264

Zatrudnię górnika emerytowanego lub 
pracownika do przyuczenia z okolic Tychów. 
Zapraszam do kontaktu : 696 609 349
Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 095 

Potrzebna Pani do całodobowej opieki 
dla pana 80 lat - samodzielny, chodzący 
tel. 601 550 590

nierUchoMości:
KUPIĘ

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

autoreklama

autoreklama
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ogłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

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.

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 - za gotówkę. Tel: 
501 503 735. 
Kupię za gotówkę mieszkanie. Telefon: 
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

SPRZEDAM
Sprzedam garaż przy ul. G. Roweckiego 
obok starej myjni. Cena 36.000 zł Tel. 502 
338 823
Sprzedam mieszkanie Tychy, al. Niepod-
ległości. 2/3 pokoje, I piętro z balkonem, 
metraż – 44,60 m2 + piwnica. Cena – 
247 000 zł. BN VOTUM: 501 503 735.
Sprzedam działki w Bieruniu Nowym. 
Powierzchnie od 1330 m2 do 4700 m2. 
Cena od 90 zł. /m2. Tylko w BN VOTUM: 
501 503 735.
Sprzedam działkę budowlaną 1000m2 
w Bojszowach Nowych bez pośredników 
Tel. 501 325 108

WYNAJMĘ

Szukam mieszkania, pokoju do wynajęcia 
783 516 447 , 722 151 747
Pokój z łazienką do wynajęcia 665 27 
27 15
Wynajmę hale 150m2 na działce 2400m2 
w Tychach ul. Oświęcimska Tel. 501 325 
108

Przyjmę Pana na kwaterę 793 460 704
Tychy ul. Budowlanych - Lokal Użytkowy 
8 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 700 
zł. + media + kaucja. BN VOTUM: 501 
503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy os. R, M-5, 78 m2, 5 piętro, cena 
370000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś.B.M-2, 34m2, 2 piętro, cena 
189000zł VIPART 509 733 966
Tychy, os. H, LOKAL ,parter, duże wi-
tryny 150m2. cena 640000zł VIPART 
501396663
Lachowice, Dom,160m2,działka 592m2ce-
na 349000zł, VIPART 501396663
Tychy, dom inwestycyjnie - 9 kawalerek, 
cena 675000zł VIPART 501 396 663
Tychy Paprocany, działka zieleń eko, pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 966
Tychy Wartogłowiec, działka, pow.1277 
m2, cena 170 zł/m2 VIPART 790 855 188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
72000 zł VIPART 509 733 966
Pisarzowice , dom pow. 96,15, działka 
500m2, cena 359800zł VIPART 790 855 188
Tychy Mąkołowiec - nowy dom, bliźniak, 
pow. 136m2/550m2, cena 750000 zł VI-
PART 501 396 663
LĘDZINY, do wynajęcia kawalerka, 13m2, 
cena 700zł + media VIPART 509 733 977
Tychy, do wynajęcia mieszkanie M-3, ceny 
od 1350zł + media 501 396 663
Tychy, do wynajęcia mieszkanie M-3, ceny 
od 1350zł + media 501 396 663

Pilnie szukamy 1 lub 2 pokojowego 
mieszkania dla gotówkowego klienta, 
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 mieszkania 1,2,3 pokojowe z 
balkonem i windą już od 5300 m2 tel.696
-493-977 www.ihn.com.pl
Tychy os Z pow.56,5 m2 widok na Papro-
cany możliwośc zrobienia 3 pokoi, balkon 
duża piwnica 3 piętro cena 310.000 zł tel. 
696-493-977 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 
Dom wolnostojący Mikołów-Kamionka 4 
pokoje, działka 407 m2 cena 599.000 zł tel 
696-493-977, www.ihn.com.pl
Dom wonostojący Kobiór duża działka 800 
m2, 5 pokoi, cena 390.000 zł do negocjacji 
tel. 886309-197 www.ihn.com.pl 
Tychy- Czułów Dom w zabudowie bliźnia-
czej z garażem o pow 129 m2 cena 485.000 
zł tel. 886309-197 www.ihn.com.pl 
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl 
Lędziny Dom wolnostojący-dwurodzinny 
o pow ok 250 m2 działka 670 m2 cena 
369.000 zł 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/ m-ce tel. 886-309-197 
www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia 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? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania 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
Chcesz sprzedać nieruchomość szybciej 
i drożej niż myślisz – zadzwoń, pomogę 
Marzena 519-595-674
Tychy os M, 50,44 m2, 3 pokoje, cena 
279.000 zł, 731 713 100 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 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. B, 2 pokoje do wynajęcia, 37 
m2, częściowo umeblowane, obok sta-
dionu czynsz 1500 zł/mc, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Tychy Żorska, 42 m2, do wynajęcia 
mieszkanie w apartamentowcu, salon z 
aneksem kuchennym, sypialnia, łazien-
ka czynsz 1500 zł + media www.ASTON.
com.pl 728-713-101
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 Cztery Pory Roku, mieszkanie 2 
pokoje z tarasem, umeblowane czynsz 
1800 zł + media www.ASTON.com.pl 
728-713-101
Tychy os.B wysoki standard dla wyma-
gającego klienta, mieszkanie 2 pokoje z 
balkonem, kompletnie umeblowane i wy-
posażone. Czynsz 2500 zł + media 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
Kobiór ul.Poziomkowa działka budowlana 
933 m2, media w granicach (woda, kana-
lizacja, gaz, prąd) cena 205.260 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101

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, działki 
budowlane, dostępne wszystkie media, 
cena 300zł/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
Pszczyna, osiedle Daszyńskiego, cicha 
uliczka, "amerykanka", pow. 175 m2, dół 
do remontu, góra w stanie do wprowadze-
nia, 5 pokoi, działka 577 m2, 550.000zł, 
731-713-100, www.ASTON.com.pl
Pszczyna, 13 minut pieszo do Parku 
Pszczyńskiego, okolica wyłącznie nowych 
domów, pow. 133 m2, 5 pokoi, działka o 
pow. 501 m2, 750.000 zł 731-713-100, 
www.ASTON.com.pl
Świerczyniec, dom szeregowy o pow. 169 
m2, działka 273 m2. Dogodny dojazd do 
Tychów, Katowic. NOWA CENA 699.000 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
Tychy, Glinka, ul. Borowa, dom z pięknym 
ogrodem, okolica wyłącznie nowych do-
mów, pow. 227 m2, 5 pokoi, działka o 
pow. 1000 m2, 1.490.000 zł 731-713-
100, www.ASTON.com.pl

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.
OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ w ŁA-
ZISKACH GÓRNYCH UL. DWORCOWA – 2 
pokoje, 51m2 ZAPRASZAMY INDOMO tel. 
508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. 
Niepodległości, 2 pokoje, 55m2– IN-
DOMO tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, Miko-
łów Centrum– INDOMO tel. 531 099 212

SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w 
Tychach na ul. Piłsudskiego i ul. Żor-
skiej – INDOMO tel. 508 063 856, 531 
099 212, szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją-
cy- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 96,50 
+garaż+działka pow. Ok. 650m2 –STAN 
DEVELOPERSKI – ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856, www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lo-
kalizacja, media na działce– pow. 
1180m2 - ZAPRASZAMY INDOMO tel. 
508 063 856 www.indomo.info.pl oraz 
www.facebook.com/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

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

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

reklama
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• Świetna lokalizacja 

• Budynek biurowy z recepcją, 
 

LOKALE BIUROWE 
DO WYNAJĘCIA

CENA od 

28 

marketing@srodmiescie.tychy.pl 32 219 08 52 512 048 016 

reklama

drUżyny akadeMii piŁki nożnej sMs 
WystartoWaŁy W tUrniejU piŁkarskiM 
dla dzieci, zorganizoWanyM 
na stadionie śląskiM W chorzoWie 
i spisaŁy się znakoMicie – Wszystkie 
WróciŁy z MedalaMi.

Po złote medale sięgnęli piłkarze najstarszego rocz-
nika – U-11. W tej kategorii grały zespoły 5-osobo-
we (4 + bramkarz). Po rundzie meczów grupowych, 
w 1/8 finału APN SMS zwyciężył 5:0 Polonię Bytom, 
w ćwierćfinale wygrał 3:1 z GKS Katowice, a w pół-
finale 5:0 z Zagłębiem Sosnowiec. Mecz finałowy 
miał emocjonujący przebieg, niemal do ostatniej 
sekundy notowano remis 1:1, ale w chwili, kiedy 
sędzia zamierzał kończyć mecz, Dominik Wróbel 
popisał się celnym strzałem, zapewniając drużynie 
złoty medal.
aPN sMs tychy – staDiON śląski chOrZóW 
2:1. Bramki dla APN SMS: Wiewióra i Wróbel.

APN SMS: Maciej Bogocz, Mateusz Biskup, Karol 
Ziobro, Bartosz Ryt, Miłosz Łataś, Dominik Wró-
bel, Fabian Ścisłowicz, Oliwier Koczur, Karol Ma-
zur, Wiktor Wiewióra. Trenerzy: Remigiusz Smo-
liński i Maciej Sternal.

W kategorii U-10 drużyny grały 5x5 na 4 bramki 
(popularne funino). W 1/8 tyszanie wygrali z Football 
Project Jasienica, w ćwierćfinale z United Żywiec, ale 
w półfinale przegrali 4:7 z Górnikiem Zabrze. Zagra-
li o brąz z Kuźnią Ustroń, wygrywając 5:4, po bram-
kach: A. Kopla 2, Zięty, Pehla i K. Kopla.
aPN sMs: Mateusz Tarasiewicz, Ksawery Kopel, 
Tomasz Zięty, Tymon Pehl, Antoni Kopel, Antoni 
Wysocki, Bruno Myszor, Adrian Wyżkiewicz. Tre-
nerzy: Łukasz Piszczek i Łukasz Morcinek.

W najmłodszej kategorii U-9 grano 3x3 na 4 
bramki. APN SMS wygrał w 1/8 finału 10:6 z Pia-
stem Cieszyn, w ćwierćfinale 10:5 z Akademią Pie-
kary Śląskie, a w półfinale 10:9 z Akademią Espa-
nola.

W finale tyszanie minimalnie ulegli United Ży-
wiec 9:10. Bramki zdobyli: Stasiak 3, Stachura 3, 
Bąk, Walter, Telega. Dodajmy, iż najmłodszym za-
wodnikiem turnieju był tyszanin Oskar Bąk (rocz-
nik 2003). Zagrał bardzo dobrze, a w finale zdo-
był gola!

APN SMS: Karol Dziewięcki, Miłosz Stasiak, Bar-
tosz Stachura, Karol Telega, Oskar Bąk, Dawid Strzą-
bała, Michał Walter, Jakub Zaręba. Trener Marcin 
Wojtak. ls ●

Kilka medali przywiozła ekipa 
Śląskiego Towarzystwa Strzele-
ckiego w Tychach z dwóch waż-
nych imprez – mistrzostw Polski, 
które rozegrano we Wrocławiu 
oraz strefowych eliminacji do Fi-
nałów Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Starachowicach.

We Wrocławiu zawodniczki 
czołowego śląskiego klubu strze-
leckiego nie zawiodły i ponow-
nie stanęły na podium mistrzostw 
Polski. Zespół, w składzie którego 
były dwie młode seniorki Wiolet-
ta Pawluczek i Weronika Paszek, 
wspierane przez juniorkę młodszą 

Olę Moiczek, w obu konkuren-
cjach pistoletowych pneumatycz-
nym i sportowym zdobył brązowe 
medale w klasyfikacji drużyno-
wej. Indywidualnie Wiola Pawlu-
czek awansowała do ścisłego fina-
łu, gdzie zajęła czwarte miejsce 
w pistolecie sportowym.

Zaraz po tych mistrzostwach 
juniorzy młodsi w komplecie 
zameldowali się na strefowych 
eliminacjach do FOOM, gdzie 
we wszystkich czterech konku-
rencjach pistoletowych odnieśli 
zwycięstwa i zajęli czołowe miej-
sca. Paweł Baniusiewicz zwycię-
żył w pistolecie pneumatycznym 
i szybkostrzelnym, Ola Moiczek 
również wygrała w dwóch kon-
kurencjach – pistolecie pneu-
matycznym i sportowym, a Julia 
Szklanny była druga w pistolecie 
pneumatycznym.

Łącznie startowało sześcioro 
podopiecznych trenera Krzysz-
tofa Rymskiego i wszyscy uzyska-
li kwalifikacje do Finałów Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w strzelectwie sportowym, któ-
re tuż przed Igrzyskami Olimpij-
skimi w Tokio, rozegrane zostaną 
w Bydgoszczy, na obiektach Za-
wiszy. ls ●

klasa OkręgOWa (grupa 
spadkowa). Oba tyskie zespoły 
zakończyły rozgrywki zwycię-
stwami. OKS Zet potwierdził, 
że w grupie walczącej o utrzy-
manie jest najlepszy i pewnie 
pokonał u siebie Sokoła Wola 
2:0. Natomiast za plecami „Zet-
ki” uplasował się Ogrodnik, któ-
ry na trudnym terenie w Bielsku-
Białej pokonał BKS Stal 3:2. Dwa 
trafienia w tym spotkaniu zaliczył 
Gajewski, a trzeciego gola doło-
żył Klimas.

Ogrodnik zagrał w Bielsku 
w składzie: Utrata – Białas, Fol-
tyn, Granek, Gurbisz – Koczy, 
Stawicki, Zając, Klimas – Gajew-
ski (85’ Chrząścik), Wala (65’ Ko-
łodziejczyk).
1. Oks Zet 20 45 54:25
2. Ogrodnik 20 41 54:25
3. Wisła W. 20 37 44:32
4. BKS Stal 20 33 36:22
5. Piast B. 20 29 33:37
6. Bestwinka 20 29 27:27
7. czechowice II 20 29 44:36
8. Pisarzowice 20 24 35:44

9. Wola 20 20 31:45
10. Rudołtowice 20 15 23:46
11. Kaniów 20 5 15:59

klasa a. Zespół trenera Dawida 
Frąckowiaka wykorzystał szansę 
na wygranie rywalizacji w tyskiej 
klasie A i w derbowym spotkaniu 
rozgromił Siódemkę 4:1. Wygrał 
też Leśnik, ale dzięki lepszemu bi-
lansowi meczów z kobiórzanami, 
to właśnie JUWe zakończyło se-
zon na fotelu lidera.
1. juWe 28 67 97:39
2. Leśnik 28 67 87:38
3. Studzionka 28 65 81:31
4. Frydek 28 43 64:52
5. Woszczyce 28 42 78:56
6. Jankowice 28 39 72:72
7. Krupiński 28 38 59:59
8. Unia Bieruń 28 36 48:57
9. siódemka 28 33 50:75
10. Brzeźce 28 32 36:52
11. Gardawice 28 31 43:52
12. Kryry 28 30 57:73
13. Stal chełm 28 28 54:71
14. Międzyrzecze 28 27 43:71
15. Iskra II 28 15 43:114

klasa B. Nasze zespoły w klasie 
B walczyły w miniony weekend 
ze zmiennym szczęściem. Cieszy-
ła się Czułowianka, która poko-
nała Nadwiślana Góra 2:0 (gole: 
Sebastian Dobroś i Maciej Pyka) 
i zakończyła rozgrywki na naj-
niższym stopniu podium. Z ko-
lei beniaminek Tysovia uległa re-
zerwom Pniówka Pawłowice 4:7 
i musiała zadowolić się 11. pozy-
cją na mecie sezonu.
1. Goczałkowice II 28 75 164:21
2. Wyry 28 68 119:34
3. czułowianka 28 63 101:44
4. Gol Bieruń 28 55 84:43
5. Pniówek II 28 54 101:77
6. Wisła Mała 28 48 78:76
7. Lędziny II 27 43 59:51
8. Orzesze 28 40 58:69
9. Piasek 28 37 64:81
10. Nadwiślan 28 36 44:69
11. tysovia 28 26 57:90
12. Warszowice 28 20 54:119
13. Bojszowy II 28 18 57:111
14. Gardawice II 27 10 31:122
15. Mizerów 28 10 28:92
WW ●

trzy razy na podium
sUkces najMŁodszych piŁkarzy AKADEMII PIłKI NOżNEJ SMS W PIłKARSKIM TURNIEJU 
SILESIA cUP.

zakończenie sezonu w niższych ligach

zetka i juWe na czele

kolejny sukces zawodniczek Śląskiego Towarzystwa Strzeleckiego Tychach.

Wystrzelały brąz mp

Najlepsza drużyna Silesia Cup U-11 z APN SMS Tychy z trenerami – Remigiuszem Smolińskim 
i Maciejem Sternalem oraz działaczami Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
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Tyski team strzelecki na medal: Wioletta Pawluczek, 
Weronika Paszek i Aleksandra Moiczek.
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t jak testosteron
jak tO MOżliWe, że NieDOZWOlONy śrODek DOPiNgO-
Wy ZNalaZł się W OrgaNiZMie sPOrtOWej gWiaZDy? 
PrZecież i BeZ DOPiNgu MirOsłaW cOPija Był NajleP-
sZyM ZaWODNikieM gks tychy i rePreZeNtacji.

W polskim hokeju niedozwolony doping kojarzy się przede 
wszystkim z aferą na Igrzyskach Olimpijskich w calgary w 1988 
roku. Dopingowa wpadka Jarosława Morawieckiego i słynny 
barszcz z krokietem jako domniemana przyczyna dopingu 
przeszły do niesławnej historii polskiego sportu. I z pewnością 
miały wpływ na postawę drużyny, która do czasu afery była re-
welacją olimpijskiego turnieju z szansami, kto wie, może nawet 
na podium.

Tychy też miały swoją aferę. Na początku 1992 roku głównym 
tematem sportowych rozmów w Tychach była tzw. sprawa Mi-
rosława copiji. 27-letni napastnik stał się bohaterem najgłoś-
niejszej afery dopingowej w historii tyskiego klubu.

Świetny strzelec, silny fizycznie, na dodatek sympatyczny 
i spokojny człowiek poza lodowiskiem. Idol po prostu. Nic dziw-
nego, że na podwórkowych lodowiskach, kiedy chłopcy ustalali 
składy drużyn, każdy z nich chciał być Mirkiem copiją.

W 1988 roku copija zagrał na Zimowych Igrzyskach Olimpij-
skich w calgary i chociaż wciąż był podstawowym napastnikiem 
reprezentacji, na kolejne igrzyska do Albertville już nie pojechał. 
W styczniu 1992 roku copija wraz z Piotrem Podlipnim z Podhala 
i Januszem Syposzem z Polonii Bytom zostali zawieszeni przez 
Polski Związek Hokeja na Lodzie. Wyniki badań antydopingo-
wych, przeprowadzonych kilkanaście dni wcześniej, wykazały 
obecność testosteronu w ich organizmach.

Działacze PZHL na konferencji prasowej w Tychach zapewniali, 
że uczynią wszystko dla wyjaśnienia afery copiji i jego kolegów. 
Sami zawodnicy zarzekali się, że niczego nie brali i zasłaniali 
się bałaganem w polskim laboratorium, które z opóźnieniem 
przekazało zainteresowanym wyniki. A ta zwłoka uniemożli-
wiła przeprowadzenie niezależnych badań w zagranicznych 
laboratoriach.

Powołana przez PZHL komisja wykluczyła świadome branie 
testosteronu przez zawodników. Roczna dyskwalifikacja została 
jednak utrzymana w mocy i cała trójka nie pojechała na igrzy-
ska, nie zagrała też na rozgrywanych w 1992 roku mistrzo-
stwach świata grupy A. W następnym roku copija wprawdzie 
wrócił do reprezentacji, ale miał ogromne pretensje do związku, 
że w kryzysowej sytuacji zostawił jego i kolegów samych sobie. 
W obronę wzięli go właściwie tylko zawodnicy z reprezentacji 
oraz dziennikarze. Nie wierzyli, że tak świetny zawodnik i uczci-
wy człowiek mógłby zdecydować się na niedozwolone wspo-
maganie swojego organizmu.

– Na zgrupowaniach często mieszkaliśmy w jednym poko-
ju, jedliśmy przy tym samym stole. Jestem przekonany, że nie 
wziął żadnego środka dopingowego. Teraz świat jest już dużo 
mądrzejszy i wiadomo, że można mieć naturalnie podwyższony 
poziom testosteronu – opowiadał mi ówczesny kapitan repre-
zentacji i GKS Tychy Henryk Gruth.

Kariera tyskiego gracza w najlepszym okresie jego kariery wy-
raźnie przyhamowała. Tyski hokej akurat przechodził ogromny 
kryzys finansowy i organizacyjny, więc copija skorzystał z oferty 
Podhala Nowy Targ, w którym z sukcesami grał do 1998 roku. 
Potem wrócił do Tychów i występował u nas jeszcze przez trzy 
sezony. Zadra w jego sercu pozostała jednak do dziś.
piotr zaWadzki, tyska galeria sportU ●
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Mirosław Copija w reprezentacyjnej bluzie.
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Na boiskach przy ul. Brzozowej 
rozegrano Mistrzostwa Amato-
rów Miasta Tychy w siatkówce 
plażowej 4x4. Do turniej zgło-
siło się 9 drużyn, które podzie-
lono na trzy grupy. Pierwszego 
dnia rozegrano mecze grupo-
we, po których zwycięzca gru-

py awansował do grupy fina-
łowej.

Oto wyniki decydujących me-
czów: Spiżowi Mocni – Kadra Bo-
brek Bytom 2:0 (15:13, 15:11), Te-
raz My – Spiżowi Mocni 0:2 (7:15, 
3:15), Kadra Bobrek Bytom – Te-
raz My 2:0 (15:9, 15:13), Kadra 
Bobrek Bytom – Spiżowi Mocni 

0:2 (9:15, 11:15), Spiżowi Mocni 
– Teraz My 2:0 (15:10, 15:5), Te-
raz My – Kadra Bobrek Bytom 0:2 
(14:16, 10:15).

Turniej wygrała drużyna Moc-
ni Spiżowi przed Kadrą Bobrek 
Bytom i Teraz My. Drużyny 
otrzymały medale i nagrody rze-
czowe. ls ●

zakończyŁ się pŁyWacki 
Maraton MistrzostW 
śląska W kilkU 
kategoriach WiekoWych. 
pŁyWacy MosM, któryMi 
opiekUją się trenerki 
jUstyna andrzejeWska, 
barbara baranoWska 
i aleksandra radek, 
zdobyli Łącznie 19 
Medali.

Ekipa uczniów Sportowej Szko-
ły Podstawowej nr 19, startująca 
w barwach MOSM, wywalczyła 4 
złote, 6 srebrnych i 9 brązowych 
medali. Wśród 15-latków najle-
piej spisała się Vanessa Kędziora – 
dwukrotna mistrzyni Śląska na 50 
i 100 m st. motylkowym oraz wi-

cemistrzyni Śląska na 100 m sty-
lem dowolnym.

Wiktor Brejnak został brązo-
wym medalistą na 100 m st. kla-
sycznym. Niestety, niedyspozycja 
zdrowotna wykluczyła ze startów 
czołowego żabkarza Aleksandra 
Ławniczaka.

W kategorii 14-latków bardzo 
dobrze popłynął Szymon Mróz, 
który zdobył tytuł mistrzowski 
na 50 m st. grzbietowym i brą-
zowy medal na 100 m st. grzbiet. 
Hanna Miernik wywalczyła brąz 
na 400 m st. zm. Po złoto sięgnęła 
sztafeta 4x50 m st. zm. mix w skła-
dzie: Kamila Jendrysko, Hanna 
Miernik, Szymon Mróz i Piotr 
Dominik. Ten sam skład wywal-
czył również brąz na 4x50 m st. 

dow. Sztafeta dziewcząt 4x100m 
st. dow.: Natalia Brożek, Kinga Ci-
choń, Kamila Jendrysko i Hanna 
Miernik także popłynęła po brą-
zowy medal.

W mistrzostwach Śląska mło-
dzików 13-letnich swój pierw-
szy indywidualny medal wywal-
czyła Natasza Kupczyk – srebro 
na 50 m st. mot.

Bardzo dobrze spisała się eki-
pa 12-latków zdobywając siedem 
medali. Multimedalistką została 
Michalina Ulman, która przy-
wiozła trzy srebrne medale na 50 
i 100 m st. mot., 100 m st. dow. 
oraz brąz na 100 m st. zm. Po raz 
pierwszy na podium stanęła rów-
nież Lena Ponińska, zdobywając 
brązowy medal na 200 m st. zm. 

Znakomicie dziewczęta popły-
nęły w sztafecie. Michalina Ul-
man, Lena Ponińska, Julia Mu-
sialska i Zuzanna Żerdka sięgnęły 
po wicemistrzostwo na 4x100 m 
st. zm. i brązowy medal 4x100 m 
st. dow.

Wśród 11-latków sztafeta 
chłopców 4x50 m st. zm.: Jakub 
Kupczyk, Bartosz Księżarczyk, 
Paweł Fąfara i Olaf Składan wy-
walczyła brązowy medal. ls ●

po mistrzostwach śląska 
– sukcesy w mistrzostwach 
Małopolski.

atuty 
Wodnika
Pływacy MKP Wodnik 29 Ty-
chy, który w tym roku świętuje 
5-lecie działalności, kontynu-
ują medalowa passę. Kilka dni 
po mistrzostwach woj. śląskiego 
wystartowali w Otwartych Mi-
strzostwach Województwa Mało-
polskiego i ponownie przywieźli 
całą kolekcję medali.

Po sześć krążków sięgnę-
ła Wiktoria Radek, która zdo-
była złoto na 50 m stylem kla-
sycznym, trzy srebrne na 200 m 
dowolnym, 50 m motylkowym 
i 200 m zmiennym oraz brąz 
na 100 m dow. Kacper Komo-
rowski sięgnął po dwa brązowe 
medale na 50 i 100 m st. klas., za-
jął też czwarte miejsce na 200 m 
st. klas. Dawid Wiekiera przy-
wiózł dwa medale, ale złote – 
na 400 m st. zm. i 200 m st. klas., 
a Kamil Jaworski był piąty na 200 
i 50 m st klasycznym. ls ●

płyWaCka ofensyWa
podczas MistrzostW śląska PłyWAcy MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU MłODZIEżOWEGO ZDOByLI 19 MEDALI.

W turnieju siatkówki plażowej.

mocni spiżoWi z tytułem

W mistrzostwach Tychów w piłce plażowej wystąpiło 9 czteroosobowych drużyn.
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Sztafeta dziewcząt U-12 przywiozła dwa medale. Od lewej: Julia Musialska, Zuzanna 
Żerdka, Lena Ponińska i Michalina Ulman. W środku trener Aleksandra Radek.
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rowerem, w biegu i w kajaku

czWórbój 
mosir
Kolejne zawody Czwórboju MO-
SiR-u zgromadziły na starcie 23 
zawodniczki i zawodników, któ-
rzy rywalizowali w dwóch kate-
goriach wiekowych. Uczestnicy 
mieli do pokonania 12 km jazdy 
na rowerze, 2 km biegu, mężczyź-
ni musieli przepłynąć 400 m kaja-
kiem, a kobiety – 200 m, a następ-
nie ponownie przebiec 2 km.

Oto wyniki: w kategorii 40 lat 
i młodsi - 1. Ewelina Majewska 
47.10, 2. Monika Nowicka (obie 
Tychy) 50.35, 3. Aleksandra Fer-
dek (Wodzisław Śląski) 53.41 oraz 
1. Piotr Śleziona (Tychy) 57.08, 2. 
Eryk Welm (Częstochowa) 01:4.52; 
41 lat i starsi - 1. Marzena Rozmus 
(Bojszowy) 52,39, 2. Teresa Stuka-
tor 55,00 3. Bernadeta Naleźniak 
(obie Tychy) 1:14.51 oraz 1. Rafał 
Rakoczy (Tychy) 42.39, 2. Adam 
Sojka (Mikołów) 44.48, 3. Tomasz 
Hejduk (Tychy)  45.14.ls

Do mety zdąża Monika Nowicka.
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Hasło z krzyżówki nr 710: 
Witajcie Wakacje. 

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.

rak 21.Vi-22.Vii
Masz teraz okazję zrobić to, o czym od dawna 
marzysz. Bardzo dobry czas na podejmowanie 
wyzwań.

leW 23.Vii-22.Viii
Koniecznie wycisz emocje. Spokój i relaks – 
tego nie powinno teraz zabraknąć w Twoim 
życiu.

panna 23.Viii-22.iX
Księżyc sprzyja sprawom biznesowym. Możesz 
teraz śmiało podpisywać umowy, robić 
długoterminowe plany.

Waga 23.iX-23.X
Skup się teraz na swoim zdrowiu. Zadbaj 
o kondycję i zdrową dietę. Skontaktuj się 
z Bykiem.

skorpion 24.X-21.Xi
W miłości liczne zawirowania. Uważaj, gdzie 
lokujesz uczucia. Gwiazdy sugerują rozważyć 
możliwość rozstania.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Dobra passa. Pozytywne zmiany i zdarzenia 
na horyzoncie. Dodatkowo czeka na ciebie 
niespodziewana gotówka.

koziorożec 22.Xii-19.i
Romans, nowa miłość, flirt – to wszystko szykują 
ci gwiazdy. Będziesz teraz emanować aurą 
miłości.

Wodnik 20.i-18.ii
W pracy nieco pod górkę. Ktoś chce zająć 
Twoje stanowisko. Bądź czujny i pracuj 
za dwóch.

ryby 19.ii-20.iii
Kilka spraw potoczy się nie tak, jak sobie 
zaplanowałeś, ale nie przejmuj się tym.

baran 21.iii-20.iV
czas na wyjazd. Koniecznie zaplanuj sobie urlop. 
Teraz jest idealny czas dla ciebie na podróże 
i wycieczki.

byk 21.iV-21.V
Dobry czas na podejmowanie ważnych decyzji 
finansowych. Fortuna ci sprzyja. Koniecznie 
zagraj na loterii.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Możesz się zaplątać w niewygodne układy i za-
leżności. czyjeś złośliwe komentarze sprawią ci 
przykrość.
 WRÓŻKA ADRASTEJA TEL. 692 893 871

horoskop

daWno temu W sztuce (252)CzerWieC za 60 funtóW

W cenie ramy
„Za takie coś mogę dać najwyżej 
60 funtów” – powiedział właści-
ciel sklepu ze starzyzną i dodał. 
„Głównie ze względu na wartość 
ramy, bo sam obraz… Cóż, jest 
– delikatnie mówiąc – nieinte-
resujący”. Robotnik, który kilka 
dni wcześniej znalazł malowidło 
ukryte w kominie budynku, któ-
ry przeznaczony był do rozbiórki, 
machnął ręką. Dobre i tyle. Ta hi-
storia jest zapewne nieco przesa-
dzona, ale i tak tkwi w niej ziar-
no prawdy. Faktycznie, w dobie 
szalejącego w Wielkiej Brytanii 
modernizmu i Pop Artu z Andy 
Warholem na czele, wiktoriańskie 
ckliwe scenki po prostu się nie 
sprzedawały. Świat sztuki uważał 
je za żałosne i sentymentalne. Tak 
oto właściciel antykwariatu zdecy-
dował się wystawić na sprzedaż 
ramę, bo tylko na tej transakcji 
spodziewał się zysku, i pogodził 
się z tym, że nikt nigdy nie kupi 
obrazu śpiącej dziewczyny w mo-
relowej sukience. Aż tu nagle…

kupuję!
…w drzwiach skle-
piku stanął Jeremy 
Maas. Był to jeden 
z niewielu angiel-
skich marszandów, 
który wciąż wierzył 
w potencjał sztu-
ki wiktoriańskiej. 
To on zdecydował 
się na zakup obrazu, 
a kolejno proponował 
go największym lon-
dyńskim galeriom, 
w tym Tate. Szybko 
jednak okazało się, 
że nikt nie podziela 
jego zapału do „Pło-
nącego czerwca”. Ga-
lerie odrzucały propozycje jedna 
po drugiej. Wtedy jeszcze nikt 
nie przypuszczał, że „Płoną-
cy czerwiec” stanie się czymś 
w rodzaju odkupiciela sztu-
ki wiktoriańskiej i za niecałe 
dwie dekady zostanie zaliczony 
do najsłynniejszych obrazów 
na świecie.

sukces na karaibach
W końcu znalazł się chętny kupiec. 
Był nim przemysłowiec z Amery-
ki Łacińskiej, Luis A. Ferré, któ-
ry chciał założyć nowe muzeum 
w Puerto Rico. Maas sprzedał mu 
obraz za 2000 funtów, co na tamten 
moment było, i owszem, niezłym 
zyskiem. Biorąc jednak pod uwa-

gę to, że po kilku latach „Płonący 
czerwiec” osiągnął status arcy-
dzieła, które przyciąga rzesze mię-
dzynarodowych turystów, kwota 
ta wydaje się śmiesznie niska.

Zmysłowe przywołanie nad-
morskiej sielanki, idealnie wpi-
sywało się w klimat Karaibów 
i od tego czasu „Płonący czerwiec” 

jest jednym z najpopularniejszych 
dzieł w Museo de Arte de Pon-
ce. Podobizna śpiącej dziewczyny 
w brzoskwiniowej sukni zaczęła 
sprzedawać się na całym świe-
cie. Powielano ją na wszystkim, 
od T-shirtów po kubki. W 2013 
roku Jessica Chastain – znana 
amerykańska aktorka, która wy-

stąpiła m.in. u boku Brada Pitta 
– pojawiła się na okładce Vogue’a. 
Cała kompozycja zdjęcia była 
zaczerpnięta z wiktoriańskie-
go obrazu, który został odkryty 
w kominie przez robotnika bu-
dowlanego i sprzedany do sklepu 
ze starzyzną za wartość ramy.
agnieszka kijas ●

„Płonący czerwiec” Frederica Leightona dziś uważany jest za skarb 
malarstwa wiktoriańskiego, ale nie zawsze tak było.

Jessica Chastain pozowała na okładce Vogue w stylu 
arcydzieła Leightona.  (fot. Annie Leibovitz/Vogue).

piękna dzieWczyna W przejrzystej 
jasnopoMarańczoWej sUkience, gŁęboko 
śpi na MarMUroWej ŁaWie. za nią rozciąga 
się Widok na lśniące Morze. spod ognistej 
tkaniny przebija zarys piersi, kontUr 
zgrabnej nogi. UFF, jak gorąco! dziś 
praca Frederica leightona UWażana 
jest za klasykę sztUki Wiktoriańskiej 
i traFiŁa na listę kUltoWych arcydzieŁ, 
takich jak „Mona lisa” czy „dzieWczyna 
z perŁą”. ale jeszcze W latach 60. „pŁonący 
czerWiec” – bo taki jest tytUŁ tego obrazU 
– UWażany byŁ za bezWartościoWy śMieć.
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