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W niedzielę święcimy
25 lipca w parafii św. Krzysztofa odbędzie się 
tradycyjne święcenie pojazdów.

Hej, hej, sokoły
Drużyna Tychy Falcons zdobyła wcemistrzostwo 
Polski w futbolu amerykańskim

trzymajcie za mnie kciuki
Tuż przed wyjazdem do Tokio rozmawiamy  
z Karoliną Nają, olimpijką rodem z Tychów.4 148
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miasto chwilowo zalane
W miniony piątek obfite opady deszczu zablokoWały na jakiś czas ruch W mieście. nie obyło się bez podtopień i poWalonych drzeW.

reklama

11
2t

yc
hy

.p
l



kronika policyjna

Ogłoszenia drobne: tel. 32 325 72 15
Skład: Tomasz Pałka, Graphen – usługi DTP
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
Projekt graficzny: Emil Kłosowski

Numer zamknięto: 19.07.2021 r. Nakład: 10.000 egz.
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega 
sobie prawo ich redagowania i skracania. Za treść reklam 
i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Sprzedaż tygodnika oraz 
jego dystrybucja bez pisemnej zgody wydawcy – zabroniona.

reklama

Wydawca: Śródmieście Sp. z o.o.
Redakcja: Tychy, al. Piłsudskiego 12, I piętro,
tel. 32 325 72 38, faks 32 325 72 14
e-mail: redakcja@twojetychy.pl

Redaktor Naczelny: Wojciech Wieczorek
Zespół: Kamil Peszat, Leszek Sobieraj,
Biuro reklam:
Ewa Kunc – e-mail: e.kunc@twojetychy.pl; tel. 605 874 605, 32 325 72 40
Dorota Pajor – e-mail: d.pajor@twojetychy.pl; tel. 601 624 255, 32 325 72 15

DyżuR REPORTERA e-mail: redakcja@twojetychy.pl

21⁰ 22⁰ 22⁰ 24⁰ 25⁰ 28⁰ 29⁰

wt
20.07

Śr
21.07

cz
22.07

pt
23.07

so
24.07

nd
25.07

pn
26.07tel. 667 022 090

Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

◆ Nie ma tygODNia, żeBy 
POlicja Nie ODNOtOWa-
ła PRZyNajmNiej jeDNe-
gO PRZyPaDku ZDaRZeNia 
z udziałem rowerzystów, pieszych 
i kierowców i to po wprowadzeniu 
znowelizowanych przepisów, któ-
re w założeniu miały ograniczać 
liczbę tych wypadków. 17 lipca 
ok. godz. 7.40 na oznakowanym 
przejściu dla pieszych z wyzna-
czoną drogą rowerową na ul. Żwa-
kowskiej, w rejonie ronda Polonia 
(Żwakowska – al. Bielska – al. Jana 
Pawła II) doszło do potrącenia ro-
werzysty przez samochód osobo-
wy. Mężczyzna z obrażeniami ciała 
trafił pod opiekę ratowników me-
dycznych, a następnie został prze-
wieziony do szpitala na dokładne 
badania. Ze wstępnych ustaleń po-
licji wynika, iż kierowca opla nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
rowerzyście.
◆ kilka DNi WcZeśNiej, 
12.07 PRZy RONDZie ZeSłań-
cóW SyBiRu (Armii Krajowej – 
Sikorskiego) doszło do zdarzenia 
drogowego z udziałem kierujące-
go peugeotem i rowerzystki, któ-
ra doznała złamania nadgarstka 
i została przewieziona do szpitala 
na dalsza diagnostykę.
◆ 16.07, PRZeD gODZiNą 12, 
Na al. jaNa PaWła ii W Re-

jONie BuDyNku Byłej te-
lekOmuNikacji na pasie 
w kierunku Hotelu Tychy doszło 
do groźnie wyglądającego zda-
rzenia drogowego. Na prostym 
odcinku drogi kierowca hondy 
zjechał na pas zieleni i uderzył 
w przydrożne drzewo. Z ustaleń 
pracujących na miejscu policjan-
tów wynika, że nastąpiła awaria 
techniczna osobówki (wahacz). 
W wyniku tej awarii kierowca 
utracił panowanie nad pojazdem 
i uderzył w drzewo.
◆  Na ul. BeSkiDZkie j 
P O m i ę D Z y  W yj a Z D e m 
Z ul. SikORSkiegO a ZjaZ-
Dem DO ZamecZku w Prom-

nicach 14.07 seat wypadł z drogi 
i uderzył w drzewo. Kierująca 
nim kobieta (ok. 40 lat) praw-
dopodobnie utraciła panowanie 
nad swoim pojazdem i z obraże-
niami ciała została przewieziona 
do szpitala.
◆ 14.07 OkOłO gODZiNy 20 
POiNfORmOWaNO StRaż 
i POlicję O POżaRZe DOmu 
przy ul. Mąkołowskiej. Do pożaru 
miało dojść po uderzeniu pioru-
na. Po dotarciu na miejsce okaza-
ło się, że w wyniku uderzenia pio-
runa doszło do spalenia instalacji 
elektrycznej w domu. Na szczęś-
cie mieszkańcy nie doznali żad-
nych obrażeń. ls ●
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20 tysięcy złotych nagrody 
za informacje, które pozwo-
lą zatrzymać poszukiwane-
go Jacka Jaworka lub odnaleźć 
jego zwłoki (niewykluczone, 
że mężczyzna nie żyje), wyzna-
czył Komendant Wojewódzki 
Policji w Katowicach. Jacek Ja-
worek jest poszukiwany listem 
gończym w związku z podej-
rzeniem dokonania potrójnego 
zabójstwa. Jeśli ktoś ma infor-
macje na jego temat, proszony 
jest o pilny kontakt z Wydziałem 
Kryminalnym Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Katowicach 
pod numerem telefonu 798-031-
306. Policja gwarantuje anoni-
mowość.

Przypomnijmy, iż do trage-
dii doszło 10 lipca w miejsco-
wości Borowce k. Częstochowy. 
W domu jednorodzinnym znale-
ziono ciała małżeństwa oraz ich 
17-letniego syna. Ofiary zostały 
zastrzelone. Ustalenia śledczych 
wskazują, że sprawcą zbrodni 
jest Jacek Jaworek. Tuż po zabój-

stwie mężczyzna uciekł, 
a prokuratura wystawiła 
za nim list gończy.

Jeśli ktoś posiada in-
formacje na jego temat, 
proszony jest o pilny 
kontakt z Wydziałem 
Kryminalnym Komen-
dy Wojewódzkiej Poli-
cji w Katowicach pod 
numerem telefonu 
798-031-306, Komendą 
Miejską Policji w Czę-
stochowie pod nume-
rem telefonu 47/858-
12-55 lub numerem 
alarmowym 112.

W chwili zdarzenia 
Jacek Jaworek ubrany był w gra-
natową koszulkę z jasnym napi-
sem na przedniej części, granato-
we spodnie jeansowe oraz szarą 
bluzę dresową. Po zdarzeniu po-
szukiwany mężczyzna mógł jed-
nak się przebrać.

Na prawej łopatce ma widocz-
ną przez koszulkę narośl o roz-
miarze 5-7 centymetrów. Uwa-

ga! Poszukiwany może posiadać 
broń palną! Może próbować 
ucieczki! Może zachowywać się 
agresywnie!

Policja gwarantuje anonimo-
wość, jednocześnie przestrzega, 
że ukrywanie lub pomoc w ukry-
ciu osoby poszukiwanej jest prze-
stępstwem i grozi za to kara po-
zbawienia wolności do 5 lat. ls ●

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Urszuli 
Jankowiak
Wyrazy żalu i współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają
Pracownicy

Przychodni Nr 4 w Tychach

z z

kondolencje

Wyznaczono nagrodę w wysokości 20 tys. złotych.

Poszukiwany żywy  
lub martwy

Poszukiwany Jacek Jaworek.
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W rejonie ronda Polonia doszło 17 lipca do potrącenia rowerzysty.
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16 lipca około godziny 15 nad Ty-
chami przeszła kolejna w ostat-
nich dniach burza z nawalnymi 
opadami deszczu. W kilkanaście 
minut część ulic zamieniła się 
w potoki, a w niektórych miej-
scach woda sięgała 20 cm.

Takich ilości wody, które po-
jawiły się w krótkim czasie, nie 
potrafiły odebrać studzienki. Po-
zalewane zostały parkingi, par-
kingi podziemne, piwnice oraz 
połamane zostały drzewa. Przez 
wiele godzin pracowali strażacy 
Komendy Miejskiej PSP w Ty-
chach, jednostki OSP z: Bojszów 
Nowych, Bierunia Starego i No-
wego, Świerczyńca, Bojszów i Lę-
dzin oraz inne służby.

Jak informuje portal 112tychy.
pl, zalane zostały m.in. al. Bielska, 

al. Jana Pawła II, al. Niepodległo-
ści, ulice: Żwakowska, Harcerska, 
Mozarta, Moniuszki, Grota-Ro-
weckiego, Wyszyńskiego, Armii 
Krajowej, Stoczniowców 70, Jaś-
kowicka, Budowlanych, Bursche-
go. Znaczne ilości wody pojawiły 
się na podziemnych parkingach 
w budynkach wielorodzinnych 
przy ulicach: Skalnej, Sikorskiego 
i innych. Strażacy usuwali powa-
lone drzewa, m.in. przy ul. Len-
cewicza, Legionów Polskich, Żor-
skiej, Konecznego.

Potok tyski, będący ciekiem 
wodnym odprowadzającym wodę 
z terenu miast, po kilkunastu mi-
nutach nawałnicy wystąpił z brze-
gów. Przez kilka dni trwało usu-
wanie skutków burzy i deszczowej 
nawałnicy. ls ●

trWają Wakacyjne 
reMonty W placóWkacH 
ośWiatoWycH. 
W tyM roku, 
podobnie jak W 2020, 
Miasto przeznaczy 
na nie z budżetu okoŁo 
3 Mln zŁ. róWnocześnie 
realizoWane są trzy 
duże inWestycje, 
na niektóre pozyskano 
dofinansoWanie 
ze środkóW 
zeWnętrznycH.

Lada dzień podpisana zostanie 
umowa na modernizację dachu 
w Szkole Podstawowej nr 13 przy 
al. Niepodległości 108 – w tym 
wykonanie dachu ekstensywne-
go („zielonego”) nad salą gimna-
styczną. Wartość prac to 190 tys. 
zł, a w przetargu wyłoniono firmę 
Wandzel-Dachy z Żor. Prace mają 
potrwać 6 tygodni od podpisania 
umowy. Wypięknieje plac zabaw 
Przedszkola nr 26 przy ul. Mło-
dzieżowej 5. Prace trwają od kwiet-
nia, a firma Color-Sport z Bieru-
nia ma je wykonać do 4 sierpnia 
za kwotę 197 tys. zł.

W Liceum Ogólnokształcącym 
nr 1 im. L. Kruczkowskiego trwa 
wymiana instalacji elektrycznej 
wraz z pracami towarzyszącymi. 
To trzeci etap prac, który kosz-
tował będzie ponad 146 tys. zł 
i potrwa do 28.08. Wykonawcą 
jest Wybrańczyk Józef Z.P.H.U. 
Remstol z Tychów. Ta sama firma 
wymienia stolarkę okienną w sali 
gimnastycznej w Szkole Podsta-
wowej nr 6 (ul. Katowicka 102). 
Wartość prac – 63.960 zł, a za-
kończą się one 6 września. Nową 
nawierzchnię otrzymała już bież-
nia lekkoatletycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 10 (ul. Borowa 
123). Przetarg wygrało Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe Greta-
sport z Dąbrowy Górniczej, war-
tość prac – prawie 80 tys. zł.

Prawie 100 tys. zł kosztował bę-
dzie remont instalacji elektrycz-
nych wraz z robotami towarzy-
szącymi w Szkole Podstawowej 

nr 36 (ul. de Gaulle`a 18). To ko-
lejny etap prac o wartości prawie 
98.500 zł, które wykonuje tyska 
firma Elmax Żywicki Sp. z o.o. 
Prace zakończą się 30.08.

Uczniowie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leś-
nej 66 rozpoczną naukę w wyre-
montowanych salach. Ich remont 
(renowacja posadzek parkieto-
wych, malowanie, wymiana opraw 
oświetleniowych) prowadzi firma 
Wybrańczyk Józef Z.P.H.U. Rem-
stol z Tychów za 96,5 tys. zł. Pra-
ce zakończą się 16.08.

Na etapie postępowania prze-
targowego są kolejne inwesty-
cje, m.in. budowa podjazdu dla 
niepełnosprawnych w Przedszko-
lu nr 17 przy ul. Tołstoja, remont 
posadzek w salach wraz z malo-
waniem w Szkole Podstawowej nr 
1 przy placu Wolności, wymia-
na stolarki okiennej w sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej 
nr 10 przy ul. Borowej 123, re-
mont pomieszczeń kuchennych 
wraz z zakupem wyposażenia 
w Sportowej Szkole Podstawo-
wej nr 19 przy al. Niepodległości 

oraz wykonanie robót budowla-
nych na potrzeby wymiany in-
stalacji elektrycznej wraz z ma-
lowaniem, posadzkami i stolarką 
drzwiową w salach budynku B 
Zespołu Szkół nr 7 w Tychach. 
Ponadto wyremontowane zosta-
ną pomieszczenia wraz z docie-
pleniem stropu w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym nr 2 przy ul. 
Jedności 51, ogrodzenie I Liceum 
Ogólnokształcącego, sanitaria-
ty w II Liceum Ogólnokształcą-
cym. W Żłobku Miejskim wyko-
nany zostanie drenaż opaskowy 
oraz izolacja wraz z docieple-
niem ścian piwnicznych i remon-
tem schodów wejściowych, a przy 
Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. 
Konecznego wyremontowane zo-
stanie boisko. Wymiana instalacji 
elektrycznej wraz z częściową wy-
mianą posadzek czeka budynek, 
w którym ma siedzibę Niepub-
liczne Przedszkole Ekologiczno-
Artystyczne Promyk.

Na ten rok (i przyszły) zapla-
nowano trzy duże inwestycje. 
Dobiegają końca prace związa-
ne z termomodernizacją czte-

rech szkół podstawowych – nr 5, 
7, 11 i 17. Łączny ich koszt to 16 
mln zł, z czego 8 mln zł pocho-
dzi z dofinansowania pozyska-
nego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego. Kolejną dużą inwestycją 
jest rozbudowa Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 3 przy ul. 
Cmentarnej. Obecnie trwają pra-
ce projektowe, a realizacja pla-
nowana jest na lata 2021-2022. 
Łączny koszt zadania wynosi 7,5 
mln zł, a część prac sfinansowa-
na zostanie ze środków pocho-
dzących z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Przesunię-
to natomiast w czasie realizację 
rozbudowy Ośrodka Rehabilita-
cyjno-Edukacyjno-Wychowaw-
czego przy al. Niepodległości. 
Aby uchronić stare drzewa, ros-
nące przy ośrodku, konieczne 
było przeprojektowanie obiek-
tu. Remont zaplanowany został 
na lata 2021-2022. Łączny koszt 
zadania finansowanego w całości 
ze środków własnych miasta wy-
nosi 7 mln zł. 
leszek sobieraj ●

podtopienia, zalane piwnice, przewrócone drzewa... 

bilans nawałnicy

Ulice, chodniki i trawniki błyskawicznie znalazły się pod wodą.

Najbardziej dramatycznie wyglądała sytuacja na osiedlu M.

Strażacy walczyli nie tylko z podtopieniami, ale 
i połamanymi przez wiatr drzewami.
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Pracowite wakacje w oŚwiacie
MILIONy ZłOTych MIASTO PRZEZNAcZA NA REMONTy TySKIch SZKół I PRZEDSZKOLI.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 powoli dobiega końca.
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komunikaty

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

przy al. Niepodległości 49 został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych, 

przewidzianych do sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności gruntu  

w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców dotyczący:

• lokalu mieszkalnego nr 25 w budynku wielolokalowym przy ul. Einsteina 4;

• lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku wielolokalowym przy ul. Dąbrowskiego 25;

• lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku wielolokalowym przy ul. Wojska Polskiego 3c;

• lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku wielolokalowym przy ul. Batorego 78;

• lokalu mieszkalnego nr 48 w budynku wielolokalowym przy ul. Edukacji 34;

• lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielolokalowym przy ul. Gen. Ch. de Gaulle’a 24;

• lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku wielolokalowym przy ul. Gen. Ch. de Gaulle’a 24;

• lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku wielolokalowym przy ul. Grota Roweckiego 31.

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

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

–    sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2786/219 
o pow. 33 m2, położonej w Tychach przy ul. Balladyny. Zamiana nieruchomości pomiędzy 
Gminą Tychy a osobą fizyczną, w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości w tym 
rejonie, w tym przejęcie działek prywatnych pod parking. 

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

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

–   sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonych jako działki 
numer: • 1141/19 o pow. 1 240 m2 przy ul. Przejazdowej w Tychach,

	 • 1142/19  o pow. 1 240 m2 przy ul. Przejazdowej w Tychach,
	 • 383/19  o pow. 45 m2 przy ul. Przejazdowej w Tychach,
	 • 999/4  o pow. 781 m2 przy ul. Poprzecznej w Tychach. 

W dniach 22-24 lipca w godzi-
nach od 18 do 5 rano (od czwart-
ku wieczorem do soboty rano) 
zostanie wyłączona sygnaliza-
cja świetlna na skrzyżowaniu 
ulic Edukacji/Budowlanych/
Bielska.

Pozwoli to na przeprowadze-
nie prac bitumicznych w obrębie 
skrzyżowania. Dla zminimalizo-
wania utrudnień, wprowadzone 
zostanie ręczne sterowanie ru-
chem. Jak informuje Miejski 
Zarząd Ulic i Mostów, termin 
prowadzenia prac uzależnio-
ny jest od warunków atmosfe-
rycznych.

–  K i e row c ów  pro s i my 
o ostrożną jazdę i stosowa-
nie się do znaków oraz pole-
ceń osób kierujących ruchem, 
a także przepraszamy za wszel-
kie utrudnienia i niedogodno-
ści związane z realizacją zadania 
– mówi Agnieszka Kijas, rzecz-
nik MZUiM.

Przypomnijmy, że prace pro-
wadzone są w ramach szerokiej 

inwestycji pod nazwą Inteligentny 
System Zarządzania i Sterowania 
ruchem (w skrócie ITS). Doce-
lowo ITS usprawni komunikację 

w mieście, poprawi bezpieczeń-
stwo, a także stworzy możliwość 
bezpośredniego sterowania ru-
chem. Mn  ●

Po kilku miesiącach nieobecności, 
gąska Balbina wróciła na plac za-
baw im. Grażyny Bacewicz w Ty-
chach. Po renowacji „patronka” 
osiedla znów czuwa nad bawiący-
mi się na placu dziećmi, którym 
ma przynosić szczęście.

Rzeźbę gąski Balbiny odsłonię-
to w 2010 roku, podczas otwarcia 
nowego placu zabaw. Kilka mie-
sięcy temu spółka Tyskie TBS Sp. 
z o.o. była jednak zmuszona do jej 
demontażu. 

– Na przełomie marca i kwiet-
nia doszło prawdopodobnie 
do próby kradzieży gąski. Zosta-
ły nacięte nogi, dlatego zdecy-
dowaliśmy się ją zdemontować 
– tłumaczy Artur Wyżkiewicz 
z Tyskiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego.

Po demontażu pojawił się jed-
nak kolejny problem. – Ze względu 
na to, że rzeźba jest z brązu, mieli-
śmy problem ze znalezieniem wy-
konawcy, który podjąłby się na-
prawy gąski. W końcu zleciliśmy 
naprawę panu Krzysztofowi Ceterze 
z firmy Spawanie Precyzyjne, któ-
ry podszedł do tematu bardzo pro-
fesjonalnie. Jak stwierdził, to było 
jego pierwsze tego typu zlecenie – 
dodaje A. Wyżkiewicz.  Mn ●

Okręgowa Komisja Egzaminacyj-
na i Centralna Komisja Egzami-
nacyjna poinformowały, że pro-
centowy wskaźnik zdawalności 
matur dla Śląska wyniósł 72,8%, 
a dla całej Polski 74,5%. Zdawal-
ność matur w tyskich szkołach 
publicznych była wyższa i wy-
niosła 76,3%.

5 lipca 2021 r. maturzyści po-
znali wyniki egzaminów matural-
nych. Spośród tegorocznych ab-
solwentów tyskich publicznych 
liceów i techników do wszyst-
kich wymaganych egzaminów 
przystąpiło 762 uczniów, z czego 

świadectwo dojrzałości otrzyma-
ło 581 uczniów. Średnia zdawal-
ność w tyskich publicznych lice-
ach ogólnokształcących wyniosła 
86,6%, natomiast w tyskich pub-
licznych technikach – 61,3%.

Maturzyści obowiązkowo przy-
stąpili do trzech egzaminów pi-
semnych: z języka polskiego, 
matematyki i języka obcego no-
wożytnego na poziomie pod-
stawowym. Aby egzamin został 
uznany za zdany, wystarczyło 
uzyskać co najmniej 30% z moż-
liwych punktów na egzaminie 
z trzech przedmiotów obowiąz-

kowych. Średnio najlepsze wyniki 
uczniowie tyskich szkół uzyskali 
z języka obcego.

Ostateczne wyniki egzaminu 
maturalnego w 2021 r. ogłoszo-
ne zostaną 10 września 2021 r., 
po przeprowadzeniu egzaminów 
poprawkowych w dniu 24 sierpnia 
2021 r. dla zdających, którzy przy-
stąpili do egzaminu maturalnego 
ze wszystkich przedmiotów obo-
wiązkowych i nie zdali egzaminu 
tylko z jednego przedmiotu.

Szczegółowe informacje o wy-
nikach matur dostępne są na stro-
nie OKE Jaworzno. Mn ●

Święcenie pojazdów z okazji 
dnia świętego Krzysztofa – pa-
trona kierowców – to już trady-
cja. Jedna z największych takich 
uroczystości w Polsce odbędzie 
się już w najbliższą niedzielę (25 
lipca) w parafii pw. św. Krzysztofa 
w Tychach.

Co roku wielu kierowców przy-
jeżdża do Tychów niemal z całego 
Śląska – m.in. z Katowic, Miko-
łowa, Piekar Śląskich, Pszczyny, 
Gliwic i Zabrza. Kierowcy po-
święcają swoje pojazdy, wierząc, 
że święty Krzysztof zapewni im 
bezpieczeństwo na drogach.

Niedzielne uroczystości roz-
poczną się o godzinie 11.30 mszą 

świętą w kościele św. Krzyszto-
fa przy ulicy Wyszyńskiego 1. 
Po mszy w intencji kierowców 
(ok. 12.30-13.30) biskup poświę-
ci zgromadzone w rejonie kościo-
ła pojazdy.

W związku ze świętem zostanie 
zamknięty ruch na ulicach:
·  ul. Wyszyńskiego – od al. Nie-

podległości do ul. Edukacji,
·  ul. Wyszyńskiego – od al. Nie-

podległości do al. Jana Pawła II 
(w przypadku większej liczby 
pojazdów z możliwością rozsze-
rzenia w kierunku ul. Dąbrow-
skiego),
·  ul. Edukacji – od ul. Filaretów 

do ul. Elfów (w przypadku więk-

szej liczby pojazdów – do wyjaz-
du z parkingu przy Tesco).

Ruch dla autobusów zosta-
nie zamknięty od godz. 12.30 
do 13.30.

Kierowcy, którzy chcą wziąć 
udział w uroczystościach i po-
święcić swoje samochody, po-
winni umieścić za przednią szy-
bą lub wycieraczką białą kartkę 
formatu A4. Policja i Straż Miej-
ska widząc, tak oznakowany sa-
mochód, będzie go kierować 
na wyznaczone miejsce posto-
jowe od godziny 9 rano. Policja 
prosi także o odebranie samo-
chodów po zakończeniu uroczy-
stości. rM ●

po renowacji, wymuszonej przez działania wandali, Balbina znowu cieszy dzieci.

Gąska wróciła

Po renowacji, gąska kilka dni temu wróciła na swoje miejsce. 

uWaga kierowcy!

w nocy bez świateł

komunikaty
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matury Powyżej średniej
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reklama

Już w najbliższą niedzielę, 25 lipca 
odbędzie się dwunasta już edy-
cja Spaceru Paprocańskiego dla 
wszystkich miłośników przyrody 
i ekologii. Jak zapowiadają orga-
nizatorzy, edycja letnia jak zwy-
kle zakończy się wspólnym gril-
lem. To świetna okazja, aby raz 
na kwartał spotkać się i przejść 
leśnymi ścieżkami wokół jeziora 
i posłuchać ciekawostek przyrod-
niczych. Nie zabraknie np. pana 
Grzegorza z pasieki Gucio, który 
będzie opowiadał o życiu pszczół. 
Dodatkowo przy zabawach będzie 
można wygrać domki dla dzikich 
owadów zapylających, otrzymać 
miododajną lawendę lub szkla-

ne gadżety. Podczas spaceru będą 
zbierane porzucone w lesie szkla-
ne butelki, wymieniane na miej-
scu na nowe szklanki. Worki 
i rękawiczki zapewniają organi-
zatorzy. Będą zgadywanki zwią-
zane z przyrodą wokół Jeziora 
Paprocańskiego. Na zakończenie, 
w wiacie na dzikiej plaży, odbę-
dzie się grill (z uwagi na epidemię 
kiełbaski we własnym zakresie). 
Długość trasy to około 8 km, czas 
trwania Spaceru około 2 godziny, 
start z kwadratowego mola w nie-
dzielę o godzinie 15. Imprezę or-
ganizują: Klaudia Matlachowska, 
Karolina Chemicz-Pałys i Michał 
Kasperczyk. Mn ●

W poŁoWie sierpnia 
do tycHóW przyjadą 
designerzy i arcHitekci 
z praWie 20 krajóW, 
by Wziąć udziaŁ 
W MiędzynarodoWyM 
projekcie Meetings of 
design students (Meds), 
który jest okazją 
do WyMiany poMysŁóW 
i idei zWiązanycH 
z arcHitekturą, 
WzornictWeM 
przeMysŁoWyM, grafiką, 
Modą i fotografią. 
W raMacH projektu 
poWstaną W naszyM 
Mieście specjalne 
instalacje. Miasto tycHy 
jest jednyM z partneróW 
projektu.

– W 2010 roku kilku znajomych 
wpadło na pomysł, by wspólnie 
sobie pomagać, dawać możliwości 
rozwoju, a jednocześnie tworzyć 
projekty dla konkretnych środo-
wisk i lokalnych społeczności. 
Od tego czasu MEDS zapewnia 
przestrzeń do wymiany pomy-
słów i idei związanych z archi-
tekturą, wzornictwem przemysło-
wym, grafiką, modą i fotografią 
– mówi Magdalena Storożenko, 

prezydentka MEDS Silesia Foun-
dation, odpowiedzialna za reali-
zację tegorocznej, polskiej edycji 
projektu.

MEDS to jednak nie tylko war-
sztaty. – To także ambitni, zaan-
gażowani designerzy i architek-
ci, którzy wspierają się wzajemnie 
w swoich działaniach. Uczestnicy 
warsztatów sami stają się później 
tutorami, organizują wydarzenia 
we własnych krajach oraz kolej-
ne warsztaty – dodaje Magdalena 
Storożenko.

Do Polski przyjedzie 60 uczest-
ników m.in. z Libanu, Irlandii 
i Kosova. Uczestnicy przez dwa 
tygodnie będą mieszkali w róż-
nych częściach miasta, jednak ich 
„bazą” będzie Browar Obywatelski 
w Tychach. Oprócz tego, uczest-
nicy MEDS’a zrealizują dwa pro-
jekty w Tychach oraz po jednym 
w Katowicach i Dąbrowie Górni-
czej. Dwa projekty powstaną rów-
nież dla Metropolii GZM.

– W tunelu na al. Jana Pawła 
w Tychach powstanie mozai-
ka z „odpadów”, która ma za za-
danie ukazać nowe spojrzenie 
na to miejsce oraz poruszyć prob-
lem zalewających świat w ogrom-
nych ilościach odpadów. Autora-
mi projektu są Errita Zuna i Elira 

Beqaj z Kosova, a będzie go rea-
lizował zespół z Libanu i Irlan-
dii: Vanessa Chamilian, Deimis 
Bakunas i Andrew Byrne – mówi 
Magdalena Storożenko.

Z kolei w Parku Północnym 
powstanie projekt lustrzanej 
„kaplicy zadumy”, która dzię-
ki lustrzanej elewacji wtapia się 
w otaczającą zieleń. Jego auto-
rem jest irlandzki architekt Kie-
ran Donnellan.

MEDS to nie tylko spotkania 
młodych, ambitnych ludzi, ale 
także wiedza, która z tych spot-
kań wynika.

– Wiedza zdobyta na MEDS 
Revival 2021 to wiedza dotycząca, 

między innymi polskiego wzorni-
ctwa, które przyciąga niemożli-
wym do pomylenia z żadnym in-
nym, niszowym (w skali świata) 
charakterem. Na tym oparta jest 
strategia promocyjna edycji 2021 
oraz wydarzenia towarzyszące. 
To właśnie te etnograficznie wy-
jątkowe aspekty polskiej kultury 
mają być inspiracją dla projektów 
realizowanych przez uczestników 
warsztatów – podkreśla Kamila 
Haja, wiceprezydentka MEDS Si-
lesia Foundation.

Od 2010 roku w ramach MEDS 
zrealizowano kilkadziesiąt projek-
tów m.in. w Belgii, Grecji, Serbii, 
Rumunii czy Libanie. rn ●

Z najnowszych danych Głównego 
Urzędu Statystycznego wynika, 
że w Polsce spisało się 42% lud-
ności, na Śląsku ten wskaźnik wy-
nosi 42,6%, a w Tychach 46,01%. 
W przedziale gmin od 70 do 200 
tys. mieszkańców Tychy zajmują 
4. pozycje w kraju.

– Cieszy nas duże zaangażowa-
nie i mobilizacja mieszkańców, 
ale wciąż ponad połowa miesz-
kańców miasta nie dokonała sa-
mospisu. Zachęcamy wszystkich, 

którzy tego jeszcze nie zrobili 
do tego, by poświecić kilka mi-
nut i się spisać – mówi Piotr So-
lik z Urzędu Miasta Tychy.

Urząd zorganizował 3 lipca br. 
„Spisową sobotę”. W Biurze Ob-
sługi Klienta na mieszkańców Ty-
chów przez kilka godzin czekali 
pracownicy urzędu, którzy po-
magali w spisie. Z tej możliwości 
pomocy skorzystało ponad 400 
osób. W sierpniu planowana jest 
kolejna taka akcja. rn ●

mozaika i leŚna kaPlica
polska edycja Meds revival 2021 W SIERPNIu W TychAch. 

prawie połowa mieszkańców już się spisała.

tychy na czwartym

Xii spacer paprocański już 25 lipca.

edycja z Grillem

Zdjęcie z jednego z poprzednich Spacerów Paprocańskich.
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adaM koWalczyk 
i daWid gruszczyk 23 
czerWca o godz. 20.30 
Wsiedli na roWery 
pod braMą sŁońca, 
by W Mniej niż 66 godz. 
pokonać trasę na Hel. 
ubiegŁotygodnioWą 
relację z tego Wyczynu 
zakończyliśMy Mniej 
Więcej W poŁoWie trasy. 
dzisiaj dokończenie.

Przeklęty achilles
Obowiązkowa regeneracja, masa-
że, sen, toaleta i zapewne ta świe-
ża kawa działają cuda. Tyszanie 
znów są pełni sił i po raz kolejny 
mocno zaatakowali trasę. Eks-
presowo dojechali do Torunia, 
czyli na ok. 400 km swojej trasy 
i Adam zaczyna odczuwać ścięg-
no Achillesa. – Tak samo jak Da-
wid początkowo ignorowałem 
sygnały – wspomina. – Przy każ-
dym nadepnięciu pedała zagryza-
łem jednak zęby. Gdybym jechał 
sam, to pewnie bym jęczał z bólu, 
ale nie chciałem dać po sobie tego 
poznać. To było zdecydowanie 
gorsze niż wypadek na 220 km. 
Podświadomość znowu zaczęła 
wyrzucać ponure myśli... To ko-
niec, nie dam rady dłużej, nie 
przejadę już nawet metra.

Na tym etapie kolarze spo-
tykają się ze swoim suppor-
tem co 20 km. Kolejna przerwa 
ma być decydująca. Adam wciąż 
nie daje po sobie poznać, w jak 
beznadziejnej jest sytuacji. Był 
o włos, żeby powiedzieć ekipie, 
że odpuszcza. Zrozumiał, że żar-
ty się już skończyły i sprawa robi 
się poważna. Co się robi w ta-
kich momentach? Usłyszeliśmy, 
że najważniejszy jest cel. A celem, 
prócz testu granic swoich moż-
liwości, była pomoc dzieciom 
z Hospicjum Świetlikowo. – Sko-
ro one walczą do końca, to ja też 
– pomyślał Adam. – Uczciwie 
muszę przyznać, że gdybym 
w tym momencie był bez Dawi-
da, to bym odpuścił. Powiedział-
bym dziewczynie, że dalsza tra-
sa grozi poważną kontuzją i bez 
wstydu wrócił na tarczy. Zro-
zumiałaby i jestem przekonany, 
że wsparłaby moją decyzję. Jed-
nak nie mogłem odpuścić przy 
Dawidzie. Widziałem ile chło-
pak wkłada serca w każde kolej-
ne napięcie łydki. Z nas dwóch 
ja jestem zawodowym sportow-
cem, a on po prostu chciał wziąć 
udział w szalonym projekcie. Po-
kazał mi jednak, co to znaczy siła 
ducha i co to znaczy „mieć jaja”. 
Nie odpuszczał, niejednokrot-
nie nadawał niesamowite tem-
po, motywował mnie do jeszcze 
cięższej pracy, gonił za naszym 
wspólnym celem jak prawdziwy 
drapieżnik. Imponował mi. Tyl-
ko dzięki niemu się wtedy nie 
poddałem.

złotoręki, energetyki i ketonal
Jak w popularnym teleturnie-
ju, Adam decyduje się na koło 
ratunkowe – telefon do przyja-
ciela. Dzwonią do Złotorękiego, 
fizjoterapeuty. – Facet jest nie-
samowity i nie raz stawiał mnie 
na nogi. Wytłumaczył dokładnie, 
jak to rozmasować krok po kroku. 
W tym momencie też zdecydo-
wałem się na silne środki prze-

ciwbólowe. Ruszyliśmy dalej, nie 
dając po sobie poznać, co dzieje 
się w środku, w głowie – opowia-
da Adam.

Do celu zostało 260 km. Da-
wid zmaga się z kontuzjami barku 
i kolana, Adam od tego momen-
tu pedałuje piętą. Można powie-
dzieć, że Projekt Hel wchodzi 
w decydującą fazę. To już prze-
staje być wyczyn czysto sporto-
wy. Przygotowanie fizyczne scho-
dzi na drugi plan, zaś za pierwsze 
skrzypce łapią na zmianę ambicja, 
odporność, samokontrola i prze-
de wszystkim dyscyplina. Braki 
w technice doskwierają coraz bar-
dziej. Złe ułożenie stóp odbija się 
na kolanach, te dają popalić bar-
kom – reakcja łańcuchowa, któ-
ra obejmuje całe ciało. W ekspre-
sowym tempie kończą się środki 
przeciwbólowe zapijane napojami 
energetycznymi.

– Myślę, że przekroczyliśmy 
pewną granicę, za którą nie było 
już powrotu. Nie mogliśmy od-
puścić, porażka nie wchodzi-
ła w grę. Nie mogliśmy przestać 
pedałować. Ja nie mogłem przed 
Dawidem, a zapewne Dawid prze-
de mną. Zmagaliśmy się z przy-
kurczami, Dawid czasem nie 
mógł wyprostować nogi i krzy-
czał z wściekłości, a może dla otu-
chy. Ale wciąż poruszaliśmy się 
do przodu. Wciąż z dobrym cza-
sem, wciąż z szansą na pokonanie 
tej terasy w mniej niż 66 godzin 
– mówi tyski kolarz.

Minęło 48 godzin. Mieli za sobą 
500 km, co oznacza, że przez ostat-
nie 24 godz. zrobili 200 km, czy-
li o sto mniej niż poprzedniego 
dnia. Pozostało zatem 14 godz. 
na 166 km. Atmosfera robi się gę-
stawa. Za Pruszczem Gdańskim 
urządzają ostatni dwugodzinny 
nocleg. Budzik ustawia tylko Da-
wid, który... budzi się o 4 rano, 
dwie godziny po założonym czasie. 
– W życiu się tak szybko nie zerwa-
łem na nogi, znaczy się na rower. 
Dystans 166 km, czas 10 godzin, 
średnia prędkość 16 km/h. Damy 
radę. Jedziemy. Szybko, szybko...

Na śniadanie łykają tabletki, 
zapijają napojami energetyczny-
mi. Pedałują. W tym momencie 
już nie patrzą na siebie, widok 
wykręconego przez ból ciała nie 
koi nerwów. Te łagodzi widziany 
kątem oka zarys partnera, który 
wciąż gna do przodu, na przekór 
wszystkiemu. To, póki co, musi 
wystarczyć. Było naprawdę cięż-
ko, jednak teraz robi się po pro-
stu piekielnie. Tempo dramatycz-
nie spada.

Bunkrów nie ma, ale... jest fan
– Porządne śniadanie zjedliśmy 
30 km dalej. Oczywiście przyjęli-
śmy też odpowiednią dawkę tab-
letek. Tak, to było już przegięcie. 
Ale ten projekt z założenia takim 
przegięciem miał być. Co 20 km 
zatrzymujemy się na masaż, żele, 
tabletki, energetyki i na trasę. 
Było beznadziejnie źle, aż w koń-

cu w Gdańsku zobaczyliśmy mo-
rze. Cholerne polskie morze, jesz-
cze 48 godzin wcześniej byliśmy 
na Śląsku, a teraz widzimy fale. 
Dojechaliśmy pomimo wszystko. 
To było małe zwycięstwo. W tym 
momencie dostaliśmy głupawki, 
poczuliśmy, że już jedną nogą je-
steśmy na mecie. Wszystkie bóle 
zniknęły, krzyczeliśmy do ludzi, 
że jesteśmy z Tychów, że jedzie-
my na Hel na rowerach w niecałe 
trzy dni. Biła od nas energia, pa-
sja, radość i zwycięstwo. Wtedy 
uzmysłowiłem sobie, że wszystko 
tak naprawdę jest w głowie, że ból 
nie istnieje, a ja jestem w stanie 
zrobić dużo więcej, niż jestem so-
bie w stanie uzmysłowić. Między 
Gdańskiem a Sopotem mieliśmy 
znowu średnią powyżej 30 km. 
To było wspaniałe – z błyszczący-
mi oczami wspomina Adam.

I trwało tylko chwilę. Morze 
zniknęło z horyzontu. Do celu 
pozostało 80 km drogą szyb-
kiego ruchu. Znów trzeba było 
ciężko i z wielkim mozołem pra-
cować. Do Władysławowa je-
chali bez żadnej przerwy. Było 
to 50 km okupione rwącym bó-
lem. Podjazdy bezlitośnie zwal-
niały duet do prędkości 7 km/h. 
– W pewnym momencie wy-
miękliśmy w połowie podjaz-
du. Musieliśmy odsapnąć, usiąść 
i złapać oddech. I wtedy zaczęły 
dziać się czary. Przejechał samo-
chód trąbiąc wniebogłosy. My-
śleliśmy, że znów ktoś się spina, 

że drogę zajmujemy, bo zniknął 
za zakrętem. Ale zawrócił, zatrzy-
mał się facet i krzyczy z radością 
do nas, że nas obserwuje „na fej-
sie”, że nam kibicuje i że w ogó-
le jesteśmy mega goście. Zbija 
z nami piątki, zwracając się do nas 
po imieniu i wciąż komplementu-
jąc i wypytując o nasze kontuzje. 
Wymieniliśmy się uprzejmościa-
mi i jak odczarowani ruszyliśmy 
w drogę. Jak tylko zrobiliśmy ten 
podjazd, a samochód naszego 
fana zniknął na horyzoncie, cały 
znój wrócił bezlitośnie.

Bieg po kropkę nad „i”
Duet w słabym tempie dociera 
do Władysławowa, czyli do ostat-
niego punktu przed cyplem Helu. 
Pozostaje 35 km prostej drogi 
do upragnionego celu i 1,5 godzi-
ny. – Znów dostaliśmy głupawki, 
najedliśmy się słodyczy i ruszyli-
śmy w drogę – kontynuuje Adam 
Kowalczyk. Chyba już trochę tra-
ciliśmy kontakt z rzeczywistością, 
bo gadaliśmy straszne głupoty. 
To już był ten poziom zmęcze-
nia. Ale na trasie byliśmy znów 
rześcy jak nigdy. Dawid ostro za-
atakował i miałem cholernie cięż-
ko utrzymywać jego tempo. Ten 
chłopak naprawdę jest niesamo-
wity. Jedziemy półwyspem zabój-
czym tempem, jedziemy po zwy-
cięstwo, które jest na wyciągnięcie 
ręki, wystarczy już tylko donieść, 
postawić kropkę nad „i”... i Dawid 
łapie gumę 26 km od celu.

Przypomnieć należy, że tyski 
duet poruszał się na dość niety-
powym ogumieniu, którego zmia-
na (4 opony) w serwisie trwała 1,5 
godziny. Na stanie nie mają zapa-
sowego koła, jedynie dętki, ale nie 
mają sprzętu, aby zdjąć oponę. 
Nad sprawą pochylił się zawodo-
wy triathlonista. Niestety nie dał 
rady, twierdząc, że pierwszy raz 
w życiu widzi taką oponę. Pozo-
staje 26 km do mety i około go-
dziny. Dawid bierze rower na plecy 
i rozpoczyna bieg po kropkę nad 
„i”. W międzyczasie support uda-
je się do wypożyczalni rowerów 
i wypożycza popularnego „górala” 
na dużo mniejszych kołach. – Ten 
człowiek jest niesamowity, na tych 
26-calowych kółkach utrzymywał 
stałą prędkość powyżej 30km/h. 
Udzielił mi się ten jego entuzjazm 
i nie miałem problemu z utrzy-
maniem tego szaleńczego tem-
pa, mając 640 km za sobą – mówi 
Adam.

sprintem na metę
Tyszanie dokręcają ile sił w no-
gach. W końcu pojawia się zielona 
tabliczka z napisem Hel. To dzia-
ła jak wrzucenie ukrytego turbo 
biegu. Patrzą na zegarek, który 
pokazuje 65,5 godziny od startu. 
Na starówkę, gdzie ustalili sobie 
metę pozostaje 10 km. – Mieliśmy 
to już w garści, trzymaliśmy moc-
no zębami. Nie było mowy, żeby 
się nie udało. Na podjazdach osią-
galiśmy prędkości ponad 30 km/h. 
Ścigaliśmy się jak dzieci. W końcu 
wpadamy na starówkę jak te dzi-
ki... a tam nadmuchana ogromna 
meta, spiker wykrzykuje nasze 
imiona, tłum ludzi wita nas okla-
skami, ktoś wręcza nam butelki 
szampana, ktoś inny chce zrobić 
sobie z nami fotkę i czujemy się 
jak co najmniej zwycięzcy Tour de 
France. Dziewczyny skontaktowa-
ły się z lokalnymi samorządowca-
mi, by zorganizować nam tę nie-
spodziankę. Jak ich tu nie kochać. 
Tego dnia wygraliśmy dużo więcej 
niż jakiś tam francuski wyścig, wy-
graliśmy ogromną wiarę w swoje 
możliwości. Tak zrodził się duet 
Iron Guys 13. Obserwujcie nas 
w mediach społecznościowych. Je-
steśmy głodni, ambitni i wiemy jak 
diabłu śmiać się prosto w twarz, 
przechodząc przez piekło – koń-
czy Adam.

tysiące dla hospicjum
Podczas całej akcji udało się zebrać 
prawie 6 tys. zł. Za cel panowie 
ustalili sobie 20 tys. Mają zamiar 
licytować sprzęt, jaki im towarzy-
szył w trasie, na charytatywnych 
aukcjach. – Poza tym nasz spon-
sor, pan Darek z Polskiego Sadu, 
powiedział, że o nic nie mamy się 
martwić i nam pomoże. Komu jak 
komu, ale jego słowom absolutnie 
ufamy – dodają.

Projekt Hel wspierali: Funda-
cja Śląskie Hospicjum dla Dzie-
ci Świetlikowo, Decathlon Biel-
sko-Biała, datEnergy, Polski Sad, 
Octagon, Octagon Tychy – sklep 
z odzieżą, Pakamedia.pl, ALE – 
Active Life Energy, PIZZA LUKA, 
Sej-G/Forever HARD, Lakiernia 
Proszkowa Harres, Barry – Two-
je klapki i wkładki, MM Aku-
stik, ART Rich-Bud, Avanti Ste-
ak House, Vipmar Tour Przewóz 
osób.  kaMil peszat ●

Przez Piekło na hel (cz. 2)
dWaj tyszanie przez Mniej niż 66 godzin POKONALI NA ROWERAch TRASę Tychy – hEL, LIcZącą 666 KILOMETRóW.

Tyszanie na ostatniej prostej do mety. Wtedy już wiedzieli, że cel został osiągnięty.
ar
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reklama

Dla uczczenia 100. rocznicy po-
wrotu części Górnego Śląska, 
w tym Tychów do Polski, co na-
stąpiło w efekcie III powstania 
śląskiego i decyzji Komisji Ple-
biscytowej w czerwcu 1922 r, 
jeden z naszych Czytelników 
zaproponował, by na jednym 
z budynków przy al. Piłsudskie-
go upamiętnić to wydarzenie 
muralem.

„Mural mógłby przedsta-
wiać marszałka Józefa Piłsud-
skiego, który odznacza tysza-
nina Stanisława Krzyżowskiego 
orderem Virtuti Militari. Było 
to 22.08.1922 roku. Zdjęcie 
przedstawiające ten moment 
znajduje się w publikacji „Tychy. 
Monografia Historyczna”, na str. 
175”. I dalej czytamy w piśmie: 
„Stanisław Krzyżowski zało-
żył Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół”, wspólnie z bratem Fran-
ciszkiem powołali Polską Orga-
nizację Wojskową. Był zastęp-
cą komendanta POW na powiat 
pszczyński. Brał czynny udział 
w przygotowaniu powstań ślą-
skich w Tychach i powiecie 
pszczyńskim, a w III powstaniu 
śląskim był komendantem po-
wiatowym. Jego sztab znajdował 
się najpierw w Jankowicach, po-
tem w Tychach.

Inna propozycja historycz-
nego murala to umiejscowienie 
na nim zasłużonego dla polsko-
ści tych ziem rodzeństwa Krzy-
żowskich. W większości brali 

oni aktywny udział w przebie-
gu powstań śląskich w Tychach, 
przeprowadzeniu plebiscytu oraz 
w procesie polonizacji admini-
stracji w powiecie pszczyńskim. 
W piśmie, które złożone zostanie 
jako petycja w Urzędzie Miasta, 
czytamy, iż „Maria Krzyżowska 
organizowała powstańczą służbę 
zdrowia, została zamordowana 
przez hitlerowców w K.L. Aus-
chwitz. Z kolei brat Marii i Sta-
nisława, Franciszek dowodził ak-
cją opanowania urzędu poczty 
przy ul. Kościuszki w czasie II 
powstania”.

Dodajmy, iż w sumie rodzeń-
stwo Krzyżowskich to pięciu braci 
i siostra: Maria oraz Stefan, Sta-
nisław, Franciszek, Paweł i Mie-
czysław.

Bardzo modne w ostatnim cza-
sie murale, będące formą street 
artu upiększają elewacje budyn-
ków zaskakując formą, ciekawy-
mi rozwiązaniami graficznymi, 
geometrycznymi, kolorystyką, 
itd. Mogą być jednak także for-
mą upamiętnienia ważnych wy-
darzeń czy postaci w historii mia-
sta. Czy właśnie w tym kierunku 
powinna podążać „muralizacja” 
Tychów? Jak wam się podoba po-
mysł naszego Czytelnika?

Czekamy na opinie naszych 
Czytelników, które prosimy kie-
rować na adres: redakcja@two-
jetychy.pl lub tradycyjną pocztą 
na adres redakcji.
ls ●

W najbliższy 
piątek czeka nas 
uroczystość otWarcia, 
przesuniętycH 
z ubiegŁego roku – 
igrzysk oliMpijskicH 
W tokio. jedną 
z reprezentantek 
polski, która będzie 
Walczyć na oliMpijskicH 
arenacH, jest tyszanka 
karolina naja – 
brązoWa Medalistka 
igrzysk W londynie 
(2012) i rio de janeiro 
(2016). o tyM, czy 
kolejny oliMpijski 
start przyniesie trzeci 
Medal, rozMaWiaMy 
z nią tuż przed WyloteM 
na najWażniejszą 
iMprezę czterolecia.

„twoje tychy”: jak wyglądają te 
ostatnie chwile przed igrzyskami?
Karolina Naja: – Aktualnie 
jesteśmy na ostatniej prostej, 
w sobotę wyjeżdżamy 
do włoskiej miejscowości 
Livigno, gdzie skoncentrujemy 
się na treningach. Miesiąc temu 
mieliśmy czas na regenerację, dla 
rodzin, na ostatni taki wypoczy-
nek psychiczny dla zawodnika. 
Na chwilę wracamy do Polski, 
by szlifować typowe dystanse, 
na których wystartujemy 
na igrzyskach olimpijskich.

okres przygotowawczy do takiej 
imprezy jak igrzyska olimpijskie 
jest długi i wymagający. jak 
to znosi rodzina?
– Rodzina po prostu akceptuje 
teraźniejszość taką jaka jest. 
Dla sportowca to sytuacja 
normalna i do tego dostosowuje 
się rodzina. Cały ten wysiłek jest 
po to, żeby móc godnie repre-
zentować Polskę na igrzyskach 
olimpijskich w Tokio.

jesteś od kilku lat mamą małego 
urwisa. jak sobie radzisz z rozłąką, 
gdy mijają tygodnie, a ty jesteś 
na zgrupowaniach?
– Gdy nie byłam mamą, 
miałam bardzo dużo czasu, choć 
wydawało mi się że mam go 
mało. Od kiedy zostałam mamą 
zrozumiałam, że wcześniej 
być może marnowałam swój 
wolny czas. Gdy pojawiło się 
więcej obowiązków, pojawiła się 
większa motywacja, ponieważ 
teraz nie mogę pozwolić sobie 

na chwilę słabości, próbując 
pogodzić sport wyczynowy 
z macierzyństwem.

przejdźmy już do io 2020 
– a w zasadzie 2021, bo olimpiada 
w covidzie została przesunięta 
o rok. czy to miało dla ciebie jakieś 
znaczenie?
– Gdy się dowiedziałam, że IO 
zostały przesunięte na następny 
rok, starałam się potraktować 
to jako dodatkową szansę. 
Jednak z perspektywy czasu, 
kiedy już wiem jak ten rok 
minął, uważam że przeszłam 
takie małe chwilowe załamanie, 
które było można odczuć 
i zobaczyć. Po prostu trochę 
słabiej pływałam na zawodach 
rangi krajowej. Brakowało 
mi dodatkowej motywacji, 
że walczę o coś więcej. Jednak 
w tym roku już wszystko wróci-
ło na prawidłowe tory: świetne 
wyniki w mistrzostwach 
Europy, Pucharze Świata, więc 
większa motywacja wróciła. 
Razem z nią wróciła „stara 
Karolina”. Wiem, że to nie będą 
takie same igrzyska i na pewno 
będą się różniły bardzo, jeśli 
chodzi o organizację i brak 
kibiców. Wiadomo, że damy 
z siebie wszystko i każdy 
podchodzi do startu bardzo 
poważnie. Osoby, które jadą 
pierwszy raz na igrzyska, 
mogą się lekko rozczarować, 
ponieważ z opowieści kole-
żanek czy też moich, wynika 
że te Igrzyska będą się bardzo 

różniły od wcześniejszych. 
Wydaje się, że będzie brakować 
tej atmosfery i kibiców i może 
być ciężko organizacyjnie 
to jakoś dopiąć, ponieważ 
wszelkie obostrzenia utrudniają 
tak naprawdę funkcjonowanie 
sportowcom. Codzienne pod-
dawanie się testom też będzie 
dodatkowym czynnikiem 
stresującym dla niektórych 
zawodników.

a jak się motywuje karolina naja 
do kolejnych igrzysk i, mamy 
nadzieję, do kolejnego medalu?
– Zawsze staram się do swoich 
startów podchodzić zadaniowo 
i w ten sposób radzić sobie 
ze stresem. Wiem, że jestem 
dobrze przygotowana i że same 
wyścigi na Igrzyskach Olim-
pijskich nie różnią się niczym 
od mistrzostw Europy czy 
świata. Jeśli w poprzednich 
latach na tych zawodach sobie 
świetnie radziłam i rywalizowa-
liśmy z najlepszymi na świecie 
o pozycje medalowe, to i teraz 
dam radę.

czym byłby dla ciebie medal 
w tokio?
– Takie urzeczywistnienie 
marzenia, które powstało 
po urodzeniu mojego synka 
Mieczysława. Jestem spełnioną 
zawodniczką, teraz mamą i pod-
chodzę w pełni zmotywowana 
i świetnie przygotowana. Spró-
buję na kolejnych Igrzyskach 
reprezentować Polskę najlepiej 

jak się da. Medal będzie tak 
naprawdę dodatkiem do całego 
trudu, do drogi, którą do tego 
momentu odbyłam.

reprezentując polskę 
reprezentujesz również swoje 
rodzinne strony z dzieciństwa, 
bo przecież pochodzisz 
z tychów. całe miasto trzyma 
jak zawsze za ciebie kciuki, 
a ty odwdzięczasz się medalami. 
nie zapominasz też o tychach 
angażując się w charytatywne 
projekty, jesteś mamą chrzestną 
sportowych przedszkoli w naszym 
mieście, a czasem, by pomóc 
w dobroczynnej zbiórce potrafiłaś 
przejechać 600 km i wrócić 
do Wałcza. co znaczą dzisiaj dla 
ciebie tychy?
– Oczywiście Tychy są w moim 
sercu – tu się urodziłam, 
tu stawiałam pierwsze kroki. 
Mam świetne wspomnienia 
z dzieciństwa, z pierwszego 
etapu treningowego, trener 
Stanny – to wszystko jest 
bezcenne. Drugi, „dorosły dom” 
jest jednak już tutaj w Wałczu, 
do którego przenieśli się też moi 
rodzice i mieszkamy tu jedną 
wielką rodziną.

co chciałabyś powiedzieć tyszanom 
przed io?
– Trzymajcie za mnie kciuki, 
Ja zrobię jak zawsze wszystko 
co się da zrobić, a jeśli będą 
medale to cudownie!
rozMaWiaŁ:
paWeŁ janas ●

„Jeśli Ty albo ktoś z Twoich bli-
skich doświadcza przemocy w 
rodzinie, znajdujesz się w kryzy-
sowej sytuacji lub masz potrzebę 
porozmawiania o swoim proble-
mie - skorzystaj z naszej pomo-
cy! – w ten sposób Ośrodek In-
terwencji Kryzysowej Miejskiego 
Ośrodka Opieki Społecznej w Ty-
chach zachęca do zgłaszania się 
osoby, dotknięte jakimiś drama-
tycznymi wydarzeniami.

Ośrodek mieści się przy ul. No-
wokościelnej 27 i codziennie (od 
poniedziałku do piątku) w godz. 

7-19 dyżur pełnią tam specjaliści. 
Co ważne – schronienie w sytu-
acji zagrożenia zdrowia lub życia 
dostępne jest przez całą dobę. Nu-
mer telefonu OIK: 32 227 05 75, 
Tyska Niebieska Linia: 32 322 70 
04. Pomoc świadczona jest bez-
płatnie.

„Nie bądź sam ze swoimi prob-
lemami. Jesteśmy i chcemy po-
móc Ci odzyskać poczucie bez-
pieczeństwa, wiarę we własne siły 
i możliwości” – zachęcają specja-
liści Ośrodka Interwencji Kryzy-
sowej. rn ●

trzymajcie za mnie kciuki!
rozMoWa z kajakarką karoliną nają, Tuż PRZED WyLOTEM NA ZGRuPOWANIE PRZED IO TOKIO 2020.

czekamy na opinie naszych czytelników.

mural Przy 
al. PiłsudskieGo?

ośrodek interwencji kryzysowej pomaga krzywdzonym.

zadzwoń 
w Potrzebie

Pa
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as

Karolina Naja na treningu z synem Mieczysławem.
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20 lipca, wtorek
godz. 9 – NORDIc WALKING 
w Paprocanach () W Paprocany)
godz. 9.30 – ZuMBA KIDS i aerobic 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 10 – JOGA (Kompleks 
Sportowy w Paprocanach)
godz. 10.20 – ZuMBA KIDS 
i aerobic dla dzieci 7-16 lat (boisko 
przy ul. Nowej)
godz. 16 – „WEJDŹ DO ŚWIATA 
BAJEK – Bananowe stworki” 
– animacje dla dzieci w dzielnicy 
Wartogłowiec (plac zabaw 
ul. cmentarna 54)
godz. 17 – „PRZyGODA 
Z PRZyRODą” – warsztaty dla 
mieszkańców osiedla A (kościół 
Miłosierdzia Bożego, ul. Andersa 25)
godz. 18 – ScENA TEATRu TV: 
„19 południk” – pokaz spektaklu 
(Pasaż Kultury Andromeda, 
pl. Baczyńskiego)

21 lipca, środa
godz. 9 – GIMNASTyKA 
prozdrowotna dla seniorów (Klub 
McK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

godz. 9.30 – ZuMBA KIDS i aerobic 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 10 – JOGA (Kompleks 
Sportowy w Paprocanach)
godz. 10.20 – ZuMBA KIDS 
i aerobic dla dzieci 7-16 lat (boisko 
przy ul. Nowej)
godz. 10.20 – „ZDROWy 
KRęGOSłuP” – warsztaty dla 
mieszkańców osiedla A (kościół 
Miłosierdzia Bożego, ul. Andersa 25)
godz. 16 – WAKAcyJNE MOTyLKI 
(MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 16 – BAJTLE W PLENERZE 
– cotygodniowe animacje dla 
dzieci na os. L (plac zabaw przy 
ul. Legionów Polskich)
godz. 17 – „SuRVIVAL”, „Zdrowy 
kręgosłup” – warsztaty dla 
mieszkańców osiedla A (kościół 
Miłosierdzia Bożego, ul. Andersa 25)
godz. 17 – FITNESS 
na Wartogłowcu (boisko przy ZS-P 
nr 3, ul. cmentarna)
godz. 18 – TAI chI z instruktorem 
(boisko OW Paprocany)

22 lipca, czwartek
godz. 9 – NORDIc WALKING (OW 
Paprocany)
godz. 9.30 – ZuMBA KIDS i aerobic 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 10.20 – ZuMBA KIDS 
i aerobic dla dzieci 7-16 lat (boisko 
przy ul. Nowej)
godz. 16 – „PODRóZE PO ŚWIEcIE 
– Australia” – animacje dla dzieci 
z dzielnicy czułów (plac Krystyny 
Ryguły)
godz. 16 – SZTuKA X MuZy 
– projekcja filmu dla dorosłych 

„Supernova” (MBP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – „NA NOWO, czyli 
drugie życie ulubionych jeansów” 
– rodzinne warsztaty kreatywne 
(Muzeum Miejski, pl. Wolności 1)
godz. 17 – JOGA (Kompleks 
Sportowy w Paprocanach)
godz. 18 – cZWARTEK Z TEATREM 
dla dzieci: „Morskie opowieści ka-
pitana Guliwera” – spektakl Teatru 
Gry i Ludzie (Klub McK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)

23 lipca, piątek
godz. 9.30 – ZuMBA KIDS i aerobic 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 10 – TAI chI dla seniorów 
(Ośrodek sportowy przy 
ul. Brzozowej 2 lub OW Paprocany)
godz. 10.20 – ZuMBA KIDS 
i aerobic dla dzieci 7-16 lat (boisko 
przy ul. Nowej)
godz. 11 – EXTREME cITy 
(skatepark w Parku Jaworek)
godz. 16 – BAJKOTEKA: 
projekcja filmu dla dzieci „Bayala 
i ostatni smok” (MBP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 i 19 – KINO PLENEROWE 
w dzielnicy Wartogłowiec – projekcje 
filmów „Marona – psia opowieść” 
i „Tajemnica Raoula Taburina” (teren 
przy SP nr 8, ul. cmentarna 54)
godz. 18 – TAI chI (boisko OW 
Paprocany)
godz. 20 i 21.15 – MuZycZNE 
WIEcZORy NAD JEZIOREM: koncert 
„Muzyczne impresje” w wykonaniu 
duetu Formation-In: Krzysztof 
Nowakowski – wibrafon i Bogusław 
Kaczmar – fortepian (OW Paprocany)

24 lipca, sobota
godz. 8 – JOGA (Kompleks 
Sportowy w Paprocanach)
godz. 9 – „KADRy DZIELNIcy – 
powrót do przeszłości. Osiedle E 
wczoraj i dziś” – spacer i warsztaty 
fotograficzne (zbiórka przed 
Zespołem Szkół nr 2, ul. Elfów 9)
godz. 9 – NORDIc WALKING 
– warsztaty dla mieszkańców osiedla 
A (kościół Miłosierdzia Bożego, 
ul. Andersa 25)
godz. 9.30 – FITNESS 
na Wartogłowcu (boisko przy ZS-P 
nr 3, ul. cmentarna)
godz. 9.30 – ZuMBA KIDS i aerobic 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 10 – STAROTySKIE ANIMAcJE 
dla dzieci (plac zabaw przy SP 1, pl. 
Wolności 4)
godz. 10.45 – ZuMBA KIDS 
i aerobic dla dzieci 7-16 lat (boisko 
przy ul. Nowej)
godz. 11 – „POZNAJ JEZIORO 
– krajobraz” – rodzinny spacer 
edukacyjny (zbiórka na parkingu 
przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego 
i Zgrzebnioka)
godz. 18.30 – MuZycZNE 
OGRóDKI NA BAcZu: „Dixieland 
na Baczu” – koncert Jacka 
Dobrzańskiego i Jakuba 
Gwardeckiego (pl. Baczyńskiego)

25 lipca, niedziela
godz. 8 – NORDIc WALKING 
w żwakowie (zbiórka w rejonie stacji 
PKP Tychy żwaków)
godz. 12 – „uRuchOMIĆ 
NIERuchOME” – rodzinne warsztaty 
choreografii (dziedziniec Teatru 
Małego, ul. hlonda 1)

godz. 15 – XII SPAcER 
PAPROcAŃSKI – edycja z grillem 
(zbiórka na kwadratowym molo 
w OW Paprocany)
godz. 18 – BAchATA i RuEDA DE 
BAchATA – bezpłatne lekcje (Beach 
Bar, Dzika Plaża)
godz. 19 – POTAŃcóWKA 
w latynoskich rytmach (Beach Bar 
Dzika Plaża)

26 lipca, poniedziałek
godz. 9.30 – ZuMBA KIDS i aerobic 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 10.20 – ZuMBA KIDS 
i aerobic dla dzieci 7-16 lat (boisko 
przy ul. Nowej)
godz. 18 – TAI chI z instruktorem 
(boisko OW Paprocany)
godz. 18 – ANDROMEDA – KINO, 
JAKIE ZNAMy: projekcja filmu „Over 
the limit” (Pasaż Kultury Andromeda, 
pl. Baczyńskiego)

24 lipca godz. 18.30  
– „diXieland na baczu” 
– koncert jacka 
dobrzańskiego i jakuba 
gWardeckiego
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W ticHauer art 
gallery odbyŁ się 
Wernisaż prac Moniki 
ślósarczyk, która 
zaprezentoWaŁa sWoje 
WielkogabarytoWe 
obrazy. artystka 
poza MalarstWeM 
sztalugoWyM zajMuje 
się także artystycznyM 
WykończenieM Wnętrz, 
Mozaiką ceraMiczną, 
sztukaterią, freskieM, 
pŁaskorzeźbą oraz 
HappeningaMi.

Monika Ślósarczyk dyplom uzy-
skała na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie z malarstwa 
sztalugowego w pracowni Jana 
Szancenbacha z aneksem w pra-
cowni książki i typografii Jana 
Banaszewskiego. Była uczestni-
kiem około 35 wystaw zbioro-
wych i 60 indywidualnych. Po-
nadto jest twórcą happeningów 
np.: „Lepienie owiec” czy „Owsik 
Krzywicki”, a także uczestniczką 
plenerów malarskich krajowych 
i zagranicznych. Prace artystki 
zdobią nie tylko domy prywatne, 
można je oglądać m.in. w restau-
racjach, etnochacie czy hotelach. 
Warto dodać, że w Willi Dycju-
sza w Krakowie odtworzyła freski 
Sali Kominkowej we współpracy 
z konserwatorem i historykiem, 
zaś w gminie Łobez odnowiła hi-
storyczny Pomnik Żołnierzy Pol-
skich i Radzieckich oraz zniszczo-
ny krzyż poniemiecki i dzwonnicę 
w Zajezierzu. 

Sporo jej zaprezentowanych 
prac odwołuje się do najbliższego 
otoczenia artystki. – Wisła, w któ-
rej mieszkam, jest rozkopanym 
placem budowy, stąd tak często 
robotnicy pojawiają się na mo-
ich pracach – opowiadała w roz-
mowie z nami malarka. – W jakiś 
sposób moje prace są reportażem 
mojej rzeczywistości. Pokazu-
ję poprzez nie, jak widzę świat. 
Lepiej sobie z tym radzę za po-
mocą obrazów, sztuka werbalna 
to zdecydowanie nie moja dzie-
dzina. Maluję zdarzenia, to co wi-
dzę na co dzień, szukam estetyki 
w prozaicznych sytuacjach.

Jedna z jej prac przedstawia 
czerwoną zupę na talerzu wśród 
licznych trumien, zapytaliśmy więc 
skąd ta niechęć do pomidorówki? 
– To nie jest niechęć. Umieranie 
jest częścią naszego życia. Jedni je-
dzą, inni umierają. Chciałam po-
kazać poprzez ten obraz zamknię-
cie cyklu, w którym wszystko jest 
jedną całością. Takie to nasze ży-
cie jest – odpowiedziała.

– Kiedy zobaczyłam jej prace, 
zachwyciłam się nimi od razu – 
mówiła na wernisażu Katarzyna 
Korus z Tichauer Art Gallery. – 
Przede wszystkim świetną tech-
niką i wykorzystanymi materiała-

mi. To nie jest tylko płótno i farby. 
Osoby zaznajomione z technika-
mi malarskimi w moment zła-
pią, z czym mają do czynienia. 
Oryginalny styl artystki jest nie 
do podrobienia. Charakteryzu-
je go niedopowiedziana oraz 
nieprzerysowana kreska. Bardzo 
ciekawie wykorzystuje liczne, wy-
dawałoby się, niedoskonałości jak 
zacieki czy plamy.

Aktualnie w galerii wystawio-
ne są również prace Kamili Knagi, 
Artura Szołdry, prof. Lecha Ko-
łodziejczyka oraz wspomnianej 
Monika Ślósarczyk.
kaMil peszat ●

Niepubliczne Przedszkole Mu-
zyczne w Tychach otrzymało 
1. nagrodę za najlepszą piosenkę 
na 2 Krajowym Festiwalu Piosen-
ki Przedszkolnej w Opolu „Mini 
debiuty”. Nagrodę wywalczyła 
Izabela Krokwiak piosenką „Pa-
puga” z tekstem Anny Marczak 
oraz muzyką Jarosława oraz Ane-
ty Kwas.

Nagrodzona piosenka nale-
ży do autorskiego gatunku tzw. 
wkrętek. – Sami sobie wymyślili-
śmy taką nazwę – śmieje się Jaro-
sław Kwas, dyrektor Niepublicz-
nego Przedszkola Muzycznego 
w Tychach. – Są to krótkie pio-
senki dla dzieci, które jak man-
tra wchodzą do głowy i nuci się 
je przez cały dzień. Ważne jest, 
aby taka wkrętka miała dydak-
tyczne przesłanie oraz dawała 
wiele radości ze śpiewania – do-
daje dyrektor.

Wkrętek powstało już ponad 
70, docelowo ma być ich 123. 
Czego dotyczą? Wszystkiego – 
wizyty u dentysty, Dnia Dziecka, 
gry w ping-ponga, chomika, piz-
zy czy babci i dziadka. – Wkręt-
ka daje nieograniczone możliwo-
ści pracy z dzieckiem. Rozwija nie 
tylko pamięć, wzbogaca słowni-
ctwo dziecka, przekazuje war-
tości. Każda jest inna, nie tylko 
pod względem tekstu, ale muzy-
ki. Poprzez różnorodność uczy-
my dzieci wrażliwości na muzykę 
i różne style. Do każdej wkrętki 
mamy układ taneczny dostosowa-
ny do wieku dzieci. Na podstawie 
naszych doświadczeń mogę śmia-
ło powiedzieć, że nasze piosenki 
zmieniają życie nie tylko dzieci 
ale i dorosłych. Słyszę to często 
od rodziców, że cały dzień cho-
dziła im po głowie jakaś wkrętka 
– tłumaczy Jarosław Kwas. kp ●

usłyszysz raz i potem nucisz cały dzień.

wkrętka z PaPuGą

Izabela Krokwiak odbiera wyśpiewaną nagrodę.
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jedni jedzą inni umierają...
WystaWa MalarstWa W TIchAuER ART GALLERy.

Monika Ślósarczyk podczas wernisażu w Tichauer Art Gallery.
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zŁaManie zęba 
Może nastąpić nie 
tylko na skutek 
bezpośredniego 
uderzenia lub 
urazu. zęby Mogą 
zostać uszkodzone 
już Wcześniej, a icH 
osŁabiona struktura 
staje się WrażliWa 
na nacisk, dlatego ząb 
Może zŁaMać się naWet 
podczas spożyWania 
posiŁku.

Odsłonięcie wewnętrznych czę-
ści zęba powoduje ból, a także 
stwarza ryzyko infekcji. Bakterie 
mogą przedostać się bezpośred-
nio do wnętrza zęba, co powodu-
je szybki rozwój stanu zapalne-

go. Zainfekowanie tkanek zęba 
może skutkować koniecznością 
ekstrakcji.

Najczęściej stosowanym spo-
sobem rekonstrukcji złamanego 
zęba, który wymaga jedynie nad-
budowy w miejscu odłamania, 
jest zastosowanie licówek – mówi 
lek. stom. Lucyna Plewnia-Sitko 
z ES Dentica Praktyka. – Meto-
da ta pozwala na perfekcyjne od-
wzorowanie pierwotnego kształtu 
i koloru zęba. Licówka jest bar-
dzo cienkim płatkiem, który jest 
mocowany na zewnętrznej części 
zęba, gdzie pozostaje niewidocz-
ny. Licówki mogą być wykonane 
z porcelany lub kompozytu. Por-
celanowe są bardziej wytrzyma-
łe i lepiej odwzorowują natural-
ne uzębienie. Kompozyt szybciej 

ulega przebarwieniom i jest mniej 
trwały – dodaje.

Zęby, które uległy większym 
uszkodzeniom, odbudowuje się 
za pomocą koron protetycznych. 
Często stosuje się je w przypadku 
zębów trzonowych i przedtrzono-
wych, na które działają większe 
siły. Korony najczęściej wykonu-
je się z porcelany.

– Po urazie należy się nie-
zwłocznie skontaktować z den-
tystą, który sprawdzi uszkodzenie 
i zaplanuje leczenie. Jeśli istnieje 
taka możliwość, najlepiej jest za-
bezpieczyć odłamaną część zęba 
i zabrać ją na wizytę. Ułatwi 
to dentyście ocenę sytuacji i do-
pasowanie najlepszej metody re-
konstrukcji – kończy lek. stom. 
Lucyna Plewnia-Sitko. as ●

reklama

licówka czy korona?
czyli jak zrekonstruoWać ZłAMANy ZąB?

diagnostyka jaskry i przeciwdziałanie jej postępowaniu.

choroba 70 milionów
Jaskra jest chorobą nerwu wzro-
kowego, która polega na tym, 
że występują w nim nieodwracal-
ne zmiany zanikowe, a bez leczenia 
tego schorzenia następuje stopnio-
wo pogłębiające się pogorszenie 
wzroku, które może prowadzić na-
wet do całkowitej jego utraty.

Zaczyna się dosyć niewinnie, 
a osoba, u której wystąpiło scho-
rzenie jaskrowe często nie jest na-
wet niczego świadoma. Na jaskrę 
w skali globalnej cierpi ponad 70 
milionów ludzi na całym świecie, 
z czego ponad 6 milionów z tego 
powodu całkowicie straciło wzrok. 
Szacuje się, że w Polsce na jaskrę 
choruje ponad 250.000 osób, a za-
grożonych jej wystąpieniem jest 
prawie 700 tysięcy.

Panuje przekonanie, że na ja-
skrę chorują głównie osoby star-
sze, ale tak naprawdę ta choroba 
może pojawić się nawet u dzieci 
i młodzieży. Jaskra istnieje w po-
staci jaskry wrodzonej, dziecięcej, 
młodzieńczej, jaskry u osób doro-
słych oraz jaskry wtórnej. Warto 
wiedzieć, że ryzyko wystąpienia 
u nas jaskry wzrasta w momencie, 
kiedy ktoś w rodzinie zmagał się 
już z tym schorzeniem, ponieważ 
jaskra jest dziedziczna.

Do grupy szczególnego ryzyka 
zalicza się osoby powyżej 35. roku 
życia (ryzyko zachorowania roś-
nie wraz z wiekiem), mające niskie 
ciśnienie tętnicze (lub zbyt inten-
sywnie leczone nadciśnienie krwi), 
cierpiące na krótkowzroczność, mi-
grenowe bóle głowy czy chorujące 

na przewlekłe schorzenia, takie jak 
miażdżyca i cukrzyca, a także ma-
jące cienkie rogówki oczu.

Im wcześniej lekarz specja-
lista wykryje jaskrę, tym lepiej 
dla pacjenta, gdyż mniejszy ob-
szar nerwu wzrokowego zostanie 
zniszczony, a przeciwdziałanie 
postępowaniu choroby, dzięki za-
awansowanej technologii, przyno-
si coraz lepsze i bardziej wymier-
ne efekty.

Do niedawna metody lecze-
nia i zapobiegania w postępowa-
niu jaskry nie były tak rozwinięte 
jak w chwili obecnej. Zazwyczaj 
odbywało się to na zasadzie prze-
pisywania tabletek, które osoba 
chora musiała brać do końca ży-
cia lub lekarze kierowali pacjentów 
na skomplikowane operacje.

– W chwili obecnej dysponu-
jemy najnowocześniejszą tech-
nologią leczenia i zapobiegania 
postępowi jaskry i z pewnością 
najbardziej bezpieczną – słyszy-
my w gabinecie Art Optyk. – Nasi 
doświadczeni lekarze już od kil-
ku lat wykonują z powodzeniem 
zabiegi, które pomagają pacjen-
tom. Posługujemy się nowoczes-
nym laserem, który wyróżnia się 
spośród konwencjonalnych la-
serów dostępnych w innych pla-
cówkach medycznych tym, że nie 
działa destrukcyjnie na narząd 
wzrokowy, a jedynie pobudza go, 
wykorzystując mikropulsy żółtej 
wiązki laserowej o odpowiedniej 
częstotliwości, dzięki czemu pa-

cjent osiąga znacznie lepsze wy-
niki leczenia.

Skierowanie na zdiagnozowa-
nie i leczenie jaskry w poradni 
można dostać u każdego lekarza 
okulisty w Tychach w większych 
przychodniach, szpitalu, a także 
u diabetologów, celem diagnosty-
ki retinopatii cukrzycowej.

– Jeśli chcesz zarejestrować się 
na wizytę i badania bezpośred-
nio w naszej placówce, zachęca-
my do skorzystania z formularza 
rejestracji online, dostępnego 
na naszej stronie www.artoptyk.
pl, gdzie znajdziesz również pełny 
opis usług diagnostycznych oraz 
zabiegów mikropulsami lasera, 
zamieszczonych w artykułach na 
naszym blogu – zachęcają okuli-
ści z Art Optyk. as. ●

jak działa liPo laser?
to śWietny sposób NA POZBycIE SIę PłyTKIEJ TKANKI TłuSZcZOWEJ.

lipo laser, zWany 
też ziMnyM lasereM, 
jest urządzenieM, 
które eMituje śWiatŁo 
o dŁugości 650nM.

Wiązka świetlna poprzez po-
szczególne warstwy skóry kieru-
je się do komórek tłuszczowych, 
w których pod jej wpływem do-
chodzi do reakcji chemicznej, 
mającej na celu rozbicie triglice-
rydów na wolne kwasy tłuszczo-
we i glicerol. Przekazywane są one 
do układu limfatycznego, a na-
stępnie wydalane z organizmu. 
Proces ten ułatwiony jest poprzez 
dodatkowe głowice umieszczo-
ne w okolicy węzłów chłonnych, 
znajdujących się najbliżej obszaru 
poddawanego zabiegowi, stymu-
lujące układ limfatyczny.

Światło lasera nie niszczy błon 
komórek tłuszczowych, a jedynie 
w wyraźny i kontrolowany sposób 
wpływa na ich objętość. Przypo-
mina to proces wysuszania doj-
rzałych winogron tak, by stały 
się rodzynkami. Laser działa je-
dynie na komórki tłuszczowe, nie 
uszkadza okolicznych tkanek czy 
naczyń krwionośnych. Co rów-
nie istotne, sposób generowania 
wiązki promieni laserowych za-
pobiega nadmiernemu rozluźnie-
niu skóry i nie stwarza zagrożenia 
powstania nierówności.

dlaczego warto wybrać lipo 
laser?
Urządzenie Lipo Laser działa 
na komórki tłuszczowe znajdu-
jące się pod powierzchnią skóry. 
Redukcja ich jest procesem trud-
nym i niekoniecznie przynoszą-
cym zadowalające efekty, nawet 
przy pomocy diety lub ćwiczeń 
fizycznych, które zazwyczaj pozy-
skują energię z głębiej położonych 
komórek tłuszczowych. A zatem 
osoby regularnie ćwiczące, a ma-
jące problem z redukcją tłuszczy-
ku płycej położonego, mogą śmia-
ło zdecydować się na ten zabieg. 
Ponadto zabieg wysmukla sylwet-
kę i przynosi efekt zregenerowa-
nej, odmłodzonej skóry.

jak wygląda zabieg?
Na wybraną partię ciała przykła-
dane są cztery głowice emitujące 

wiązki laserowe i powodujące roz-
pad triglicerydów. Zabieg jest cał-
kowicie bezbolesny i nieinwazyjny, 
dający jedynie uczucie delikatnego 
ciepła. W zależności od wielkości 
obszaru poddawanego zabiegowi, 
może on trwać 10-40 minut. Do za-
biegu kwalifikują się nie tylko miej-
sca powszechnie znane z odkłada-
nia się w nich tłuszczu, czyli uda, 
brzuch, pośladki czy boki, ale także 
ramiona, łydki i podbródek.

jak często?
Aby uzyskać pożądany efekt, 
warto przyjąć zabiegi w serii, 
dwa razy w tygodniu. W trakcie 
kuracji należy zastosować lekko-
strawną dietę, pić dużo płynów 
i wdrożyć wysiłek fizyczny, który 
może pogłębić pożądane efekty 
nawet o 150%, ale też eliminuje 
efekt jo-jo i przeciwdziała ewen-
tualnym zatorom limfatycznym. 
Chociaż zabieg jest skuteczny 

sam w sobie, to osoby borykają-
ce się ze złożonym problemem 
cellulitu czy nadmiarem tkanki 
tłuszczowej mogą połączyć go 
z zabiegami drenującymi i ujęd-
rniającymi.

Zastosowanie: redukcja cellu-
litu, poprawienie konturów cia-
ła, modelowanie sylwetki, ujęd-
rnienie skóry, napięcie tkanki 
podskórnej.
izabela tajstra ●
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WojeWódzki szpital 
specjalistyczny 
Megrez dziaŁa jako 
placóWka HybrydoWa, 
oferując leczenie 
zaróWno pacjentoM 
cHoryM na covid-19, 
jak i niezakażonyM, 
a WyMagającyM 
specjalistycznego 
leczenia z zakresu 
różnycH dziedzin 
Medycyny. taki 
stopnioWy poWrót 
do roli szpitala 
specjalistycznego 
pociąga 
za sobą konieczność 
przeproWadzenia 
inWestycji 
dostosoWaWczycH 
oraz WproWadzenia 
zMian W sposobie 
funkcjonoWania 
placóWki. i takie zMiany 
W Megrezie dokonaŁy 
się dzięki pozyskanyM 
środkoM zeWnętrznyM.

– Ponadroczna walka z COVID 
dała nam nową wiedzę i doświad-
czenia, z których korzystamy 
w bieżącej działalności szpitala 
i przy opracowywaniu planów 
na przyszłość – mówi Mariola 
Szulc, prezes WSS Megrez. – Każ-

da z naszych inwestycji oraz zaku-
pów sprzętu medycznego będzie 
skutkować poprawą bezpieczeń-
stwa i jakości leczenia pacjentów, 
niezależnie od tego, ile jeszcze bę-
dzie trwać pandemia. Przed jej 
wybuchem szpital mógł się po-
szczycić bardzo niskim współ-
czynnikiem zakażeń szpitalnych 
i zależy nam, żeby po jej zakoń-
czeniu jeszcze te wyniki poprawić 
w trosce o dobro pacjentów i per-
sonelu. Wysoki reżim sanitarny 
w szpitalu ważny jest zawsze.

Pod koniec czerwca dobiegł 
końca wart ponad 7 milionów 
złotych projekt pn. „Zapobiega-
nie, przeciwdziałanie i zwalcza-
nie COVID-19 – zakup środków 

ochrony indywidualnej, wypo-
sażenia i sprzętu oraz wykona-
nie robót budowlanych na po-
trzeby Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Tychach przy 
ul. Edukacji 102”, sfinansowany 
z funduszy unijnych.

automatyczna myjnia
Na najniższym poziomie bloku 
leczniczego, w pomieszczeniach 
użytkowanych przed laty do hy-
droterapii, wykonano pomiesz-
czenie dla myjni automatycznej 
do mycia i dezynfekcji łóżek. 
Zainstalowana w szpitalu myjnia 
jest nowoczesnym, przelotowym 
urządzeniem, przeznaczonym 
do mycia i dezynfekcji między 
innymi łóżek szpitalnych, wóz-
ków inwalidzkich, chodzików, 
materacy, butów szpitalnych 
i przemysłowych. Posiada sześć 
programów myjących oraz dwa 
do dezynfekcji. Całkowity cykl 
mycia i suszenia wynosi zaledwie 
15–20 min. w zależności od pro-
gramu. Urządzenie spełnia normy 
wymagane dla tego typu wyro-
bów medycznych.

Dojście do myjni wykonane zo-
stało tak, by rozdzielić transport 
łóżek brudnych i czystych. Po-
wstały również dwie strefy – brud-
na i czysta. Do każdej prowadzi 
odrębne wejście z korytarza. Przy 

każdej wydzielono także odrębne 
pomieszczenie porządkowe.

W strefie brudnej zlokalizo-
wano magazyn brudnej bielizny 
wraz z pomieszczeniem porząd-
kowym, w strefie czystej zapro-
jektowano magazyn czystej bie-
lizny. Automatyczna myjnia 
przelotowa umieszczona została 
na granicy obu stref. Pracowni-
cy, którzy będą się przemieszczać 
pomiędzy nimi, będą przechodzić 
przez boks dezynfenkcji oraz ślu-
zę szatniowo–fartuchową.

Gabinety dla zakażonych 
pacjentów
Kolejną inwestycją dostosowaw-
czą do funkcjonowania szpita-
la w formule hybrydowej była 
przebudowa pomieszczeń przy-
legających do Zakładu Diagno-
styki Obrazowej. Na parterze, 
we wschodnim skrzydle budyn-
ku głównego, powstały gabinety 
obserwacyjno–zakaźne dla pa-
cjentów z podejrzeniem lub za-
każeniem wirusem SARS-CoV-2. 
Gabinety tworzą zamknięty układ 
pomieszczeń, do których pa-
cjenci będą wchodzić lub wjeż-
dżać odrębnym wejściem. W wy-
dzielonym obszarze znalazły się 
wszystkie niezbędne dla pacjen-
tów pomieszczenia: gabinety le-
karskie, gabinet diagnostyczno
–zabiegowy i toaleta.

Powstał także gabinet poza 
strefą skażoną, przeznaczony 
do pracy opisowej oraz do od-
praw pracowników i raportowa-
nia. Jest on gabinetem lekarskim 
w strefie „czystej” do wykony-
wania czynności związanych 
z uzupełnieniem dokumen-
tacji i uzupełnieniem danych 
medycznych w systemie infor-
matycznym oraz prowadzenia 
odpraw i narad dla personelu. 
Pracownicy medyczni, wycho-
dząc z wydzielonej strefy skażo-
nej, każdorazowo będą zdejmo-
wać odzież ochronną.

W ramach zadania wykonano 
również podjazd do transportu 
wewnętrznego od strony parku. 
Układ drogowy został oświetlo-
ny, wykonano również jego od-
wodnienie.

Środki ochrony indywidualnej 
i aparatura medyczna
Część unijnych środków prze-
znaczona została także na zakup 
dwóch kardiomonitorów i apara-
tu do wysokoprzepływowej tleno-
terapii donosowej oraz środków 
ochrony indywidualnej personelu 
medycznego: masek, kombinezo-
nów, czepków ochronnych, osłon 
i ochraniaczy na obuwie.

Przypomnijmy, że to nie pierw-
sze inwestycje dostosowujące 
szpital do działalności w warun-
kach trwającej wciąż pandemii. 
Na początku roku ukończone zo-
stały izolatki na oddziałach szpi-
talnych. To nowoczesne sale cho-
rych dla osób z podejrzeniem lub 
zdiagnozowanymi chorobami za-
kaźnymi, wymagających dodat-
kowo specjalistycznego leczenia. 
Każda izolatka wyposażona jest 
w śluzę, węzeł sanitarny i salę 
chorych oraz osobną wentyla-
cję z systemem odzysku ciepła. 
Dzięki temu powietrze w tych po-
mieszczeniach wymieniane jest 
12-krotnie w ciągu godziny i nie 

wydostaje się na korytarz szpital-
ny ani do innych pomieszczeń. 
Ponadto podczas każdej wymia-
ny z usuwanego powietrza odzy-
skiwane jest ciepło, które zostaje 
wykorzystane do ogrzania nowej 
porcji.

Każda nowa izolatka zostanie 
wyposażona w myjkodezynfektor 
do mycia i dezynfekcji termicznej 
różnego typu narzędzi medycz-
nych oraz przedmiotów służących 
pacjentom. Dwa kolejne urządze-
nia tego typu trafiły na inne od-
działy.

Nową jakość dla pracowników 
medycznych wprowadziła z kolei 
modernizacja szatni, z której ko-
rzystają. Oprócz przebudowy po-
mieszczenia głównego wykonany 
został węzeł sanitarny z toaleta-
mi i umywalnią. Tu także zasto-
sowany został ekologiczny system 
wentylacji z rekuperacją i odzy-
skiem ciepła. Nowe szatnie zyskał 
także personel z Działu Technicz-
nego szpitala. Pracownicy, którzy 
dbają na co dzień o jego bieżące 
funkcjonowanie oraz wykonują 
szereg modernizacji i napraw, zy-
skali wyremontowane gruntow-
nie szatnie, prysznice i toalety. Te, 
warte prawie 4 miliony złotych 
inwestycje, sfinansowała z kolei 
Górnośląsko-Zagłębiowska Me-
tropolia. rs ●

Przed niespełna dwoma tygodnia-
mi w Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym Megrez w Tychach 
odbył się pierwszy poród w wo-
dzie po rocznej przerwie spowo-
dowanej pandemią COVID-19 
oraz kompleksową modernizacją 
oddziału.

Mama urodzonego Mikołaja 
po raz trzeci na miejsce swojego 
porodu wybrała tyską placówkę. 
Był to jednak pierwszy raz, gdy 
urodziła w wannie porodowej 
– i żałuje, że nie zdecydowała się 
na to wcześniej.

Porody w wodzie nie są pol-
skim pomysłem. Ich ojcem nazy-
wany jest dr Michael Odent, któ-

ry pod koniec lat 70. przyjmował 
je w miejscowości Pitiwiers pod Pa-
ryżem, a potem także w Londynie. 
Metodę tę wprowadzano w różnych 
krajach świata. Nie bez powodu.

Poród w wodzie przynosi wy-
mierne korzyści zarówno dla mat-
ki, jak i dziecka. Rodząca jest bar-
dziej zrelaksowana, ma łatwość 
przyjmowania wygodnej dla sie-
bie pozycji, ciepła woda łagodzi 
ból a poród przebiega sprawniej. 
Zmniejsza się też potrzeba sto-
sowania leków rozkurczowych 
i przeciwbólowych. Z kolei dzię-
ki temu, że poród w wodzie trwa 
krócej, spada ryzyko niedotle-
nienia płodu, a szok porodowy 

dziecka jest złagodzony poprzez 
stałość temperatury (woda musi 
mieć 36-37 stopni), mniejsze od-
działywanie dźwięku i światła.

W tyskim szpitalu pracuje wie-
le profesjonalnych położnych, 
które zawsze asystują przy poro-
dach po uprzednim przeszkole-
niu z działania wanny do rodze-
nia. Przy narodzinach Mikołaja 
swoją obecnością także wspierała 
przyszłych rodziców jedna z nich 
– pani Anna Jabłońska (na zdjęciu 
wraz z Mikołajem i jego szczęśli-
wymi rodzicami).

– Wszystkie nasze dzieci 
urodziły się w tyskim szpitalu 
– mówi mama Mikołaja. – Ale 
w wodzie rodziłam pierwszy raz. 
Nie wiedziałam dotąd, że po-
ród może tak wyglądać. Szkoda, 
że nie skorzystałam z tej możli-
wości wcześniej.

Poza wszystkim ważne są prze-
cież także okoliczności oraz oto-
czenie, w jakich dziecko przy-
chodzi na świat. Przytulny pokój 
rodzinny z obszerną wanną i at-
mosferą intymności to znakomi-
te miejsce na pierwsze spotkanie 
ze swoim dzieckiem. rs ●

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Megrez wraca szkoła rodzenia z zajęciami dla przyszłych 
rodziców. Dzięki nawiązanej przed pandemią współpracy ze szkołą rodzenia „Bociek” łączymy 
nasze najlepsze doświadczenia, by służyć jeszcze większą wiedzą i pomocą oczekującym narodzin 
dziecka w przygotowaniach do porodu i opieki nad noworodkiem.
Osoby zainteresowane zajęciami już dzisiaj mogą zgłaszać swój akces u położnych: Marty 609 998 
666 lub Dominiki 669 558 116.

doBrze wykorzystane Pieniądze
noWe reżiMy sanitarne W Megrezie. NIE TyLKO NA cZAS PANDEMII

pierwszy po pandemicznej przerwie bobas urodzony w specjalnej wannie.

mikołaj z wody
można się już zgłaszać

szkoła rodzenia zaPrasza

Nowoczesna myjka do sprzętu medycznego.

Zmodernizowane toalety dla pacjentów.

Gabinet obserwacyjno-zakaźny.
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z n a j d z i e c i e  n a s  W  n a s t ę p u jąc yc H  M i e j s c ac H :

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

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

ul. Filaretów 31
æ  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102
æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ  Centrum Integracji Społecznej, ul. Edukacji 11
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9

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

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy, ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,  

ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33

æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46
æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. Baczyńskiego 2
æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 

Warszawy 26
æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49
æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10
æ PKM, ul. Towarowa 1
æ  „Atrium”, Rynek 2
æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12
æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35
æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

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

ul. Urbanowicka 33
æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa
æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ  Sklep rybny, ul. Mikołowska
æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52
æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości
æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43
æ  Hotel Arena
æ  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Opieki 

„Serio”, ul. Hierowskiego 12
æ  Kwiaciarnia, ul. Wejchertów 8
æ  Biblioteka, filia nr 1, pl. Św. Anny
æ  Sklep Kupiec, ul. Budowlanych 
æ  Sklep Kupiec, ul. Mikołowska 141
æ  Sklep Kupiec, Rynek
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75

kariera/edukacja

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

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

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

Elektryk. Tel. 504 877 825
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

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

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

Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504 625 566
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 329. 
Pranie narożników, materacy, foteli, kom-
pleksowe sprzątanie mieszkań, aparta-
mentów. PUCUŚ Glancuś 533-872-049
Malowanie, gładź, płytki TANIO 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

praca:

Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 095 

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

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

nierucHoMości:

KUPIĘ

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

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. 737 938 416

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 dużym bal-
konem, metraż – 44,60 m2 + piwnica. 
Cena – 243 000 zł.  Tylko w BN VOTUM: 
501 503 735.

autoreklama

reklama
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Sprzedam mieszkanie po remoncie os. 
H, M-3, 47 m2, wieżowiec. Cena – 282 
000 zł. Do negocjacji.  Tylko w 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.

WYNAJMĘ

Szukam mieszkania, pokoju do wynajęcia 
783 516 447, 722 151 747
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 witry-
ny 150m2. cena 640000 zł VIPART 501 
396 663
Lachowice, Dom 160m2, działka 592m2 
cena 349000 zł, VIPART 501396663
Tychy, dom inwestycyjnie - 9 kawalerek, 
cena 675000 zł VIPART 501 396 663
Tychy Paprocany, działka zieleń eko, pow. 
3170 m2, cena 221900 zł VIPART 509 733 
966
Tychy Wartogłowiec, działka, pow.1277 
m2, cena 170zł/m2 VIPART 790 855 188

Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
72000zł VIPART 509 733 966
Pisarzowice,  dom pow. 96,15, działka 500 
m2, cena 359800 zł VIPART 790 855 188
Tychy Mąkołowiec - nowy dom, bliźniak, 
pow. 136m2/550 m2, cena 750000 zł VI-
PART 501396663
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 wolnostojący Kobiór duża działka 
800 m2, 5 pokoi, cena 390.000 zł do nego-
cjacji  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
Lędziny mieszkanie 3 pokojowe, 63,1 m2, 
290 tys., 3p, 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. C, 35,5 m2, do wynajęcia miesz-
kanie 2 piętro w niskiej zabudowie, ka-
walerka czynsz 1100 zł + media www.
ASTON.com.pl 728-713-101
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. O, 51 m2, do wynajęcia mieszka-
nie na pierwszym piętrze, jest winda, sa-
lon z balkonem, sypialnia, osobna widna 
kuchnia  czynsz 1600 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 4 Pory Roku, do wynajęcia 50 m2, 2 
przestronne pokoje, piękny duży balkon, 
umeblowane, wysoki standard, możli-
wość wynajecia garażu, czynsz 1900 zł/
mc + opłaty i media 731 713 100 www.
ASTON.com.pl
Tychy os. B wysoki standard dla wyma-
gającego klienta, mieszkanie 2 pokoje z 
balkonem, kompletnie umeblowane i wy-
posażone. Czynsz 2200 zł + media www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, 4 Pory Roku, mieszkanie do wyna-
jęcia, 4 pokoje, 78 m2, umeblowane, w 
pełni wyposażone, czynsz 2800 zł/mc + 
media, 519 595 671, www.ASTON.com.pl
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 199.000 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, działki budowla-
ne, dostępne wszystkie media, cena 400 
zł/m2 www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Wygorzele 1667 m2, działka bu-
dowlana, wszystkie media, cena 383.410 
zł www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, Jaroszowice, wąska działka 6613 
m2, cena 599.000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-100

Lędziny Blych, działka 9706 m2, cena 
873.540 zł, www.ASTON.com.pl 731-
713-100
Pszczyna, osiedle Daszyńskiego, cicha 
uliczka, „amerykanka”, pow. 175 m2, dół 
do remontu, góra w stanie do wprowadze-
nia, 5 pokoi, działka 577 m2, 499.000zł, 
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
Tychy, w pobliży placu Baczyńskiego, 
dom wolnostojący z budynkiem gospo-
darczym, działka 651 m2, w planie zago-
spodarowania 12MWU z dopuszczeniem 
lokali użytkowych, cena 999.000 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
SPRZEDŻ Mieszkań i Apartamentów De-
veloperskich w Tychach– INDOMO tel. 
508 063 856 szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/indo-
motychy
SPRZEDŻ Mieszkań i Apartamentów 
Developerskich w Katowicach, Mi-
kołowie i Tychach– INDOMO tel. 508 
063 856 szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
Nowe Działki budowlane – Bojszowy 
Nowe – pow. ok. 1000m2 – cena:150 zł/
m2 - INDOMO tel. 508 063 856 szczegóły 
na www.indomo.info.pl oraz www.fa-
cebook.com/indomotychy
NOWOCZESNY APARTAMENT W TY-
CHACH GOTOWY DO ZAMIESZKANIA – 
pow. 106m2 + ogródek + dwa miej-
sca parkingowe pod budynkiem. 
Osiedle nowych domów jednorodzin-
nych. Tychy Paprocany -INDOMO tel. 
508 063 856 szczegóły na www.indo-
mo.info.pl oraz www.facebook.com/
indomotychy 

zdroWie:

BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889 935 290

Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 
Najtaniej i najbardziej dostępnie na 
mieście!

transport:

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

kupię/sprzedaM:

Kupię monety „PRL”, medale, odznaczenia, 
antyki, komiksy, starocie 691 577 335
Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

zWierzęta

Kontakt: Patka 785 420 330

Jestem Wolker, mały psiak o pięknej 
sierści. Lubię spokojne spacerki, bez sza-
leństw, bo mam 
chore serdusz-
ko. Nie chciał-
bym mieszkać 
w domu z ma-
łymi dziećmi ani 
kotami. Czekam 
w schronisku.

inne:

reklama

autoreklama
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od praWie 20 lat 
rozgryWane jest 
tyskie kryteriuM fiata 
(Wcześniej 4 asy fiata), 
ale W tyM roku byŁa 
to szczególna iMpreza, 
bo pośWięcona paMięci 
zMarŁego W Marcu 
br. organizatora 
i dyrektora iMprezy 
zygMunta Hanusika.

To dzięki jego staraniom ko-
larstwo przez lata było obec-
ne w naszym mieście, a zawody 
rozgrywane było jako elimina-
cja mistrzostw Polski. I tak było 
również w sobotę – na tradycyj-
nej trasie, usytuowanej na ul. Si-
korskiego, kolarze rywalizowali 
o punkty zaliczane do rankingu 
mistrzostw Polski.

Zygmunt Hanusik był na wy-
ścigu obecny we wspomnieniach 
rodziny, kolegów, w tym Józe-
fa Gawliczka, Franciszka Gazdy, 
a także zawodników, organizato-
rów oraz wszystkich, którzy go 
znali. Brakowało nam krzątają-
cego się Zygi, który sam wszyst-
kiego doglądał, dyscyplinował 
kolarzy, wręczał puchary, z każ-
dym starał się rozmawiać. Sło-
wem, wszędzie było go pełno... 
Ale nic dziwnego – Kryterium 
Fiata to była jego impreza, której 
organizacji poświęcał wiele mie-
sięcy zabiegów i przygotowań.

Podczas sobotniego kryterium 
dopisała kolarska młodzież, z cze-
go Zyga na pewno byłby dumny. 
Na starcie stanęło 145 zawodni-
czek i zawodników w kategoriach 
od żaków po juniorów. Skromniej 
natomiast tym razem wypadła 
obsada kategorii elity – wśród ko-
biet i mężczyzn startowało łącznie 
39 kolarzy. Trzeba jednak wziąć 
pod uwagę, że w ten weekend 
rozgrywanych było sześć wyści-
gów, w tym Ogólnopolska Olim-
piada Młodzieży w kat. juniorów 
młodszych.

Choć ilościowo peleton elity 
był skromny, nie zabrakło w nim 
znanych zawodniczek i zawod-
ników. W elicie pań do Tychów 
przyjechała m.in. mistrzyni Pol-
ski sprzed dwóch lat ze star-
tu wspólnego i aktualna torowa 
mistrzyni Polski Łucja Pietrzak 
(w MP zdobyła w różnych kate-
goriach wiekowych ponad 100 
medali, w tym 30 złotych), me-
dalistka mistrzostw świata i Eu-
ropy juniorów Agnieszka Skal-
niak-Sójka, górska mistrzyni 

Polski na szosie z 2019 roku Au-
rela Nerlo, czy Monika Brzeźna 
– dwukrotna wicemistrzyni Pol-
ski. Tym razem najlepiej punk-
towała Monika Brzeźna. W eli-
cie seniorów także nie brakowało 
znanych nazwisk, jak np. olimpij-
czyka z Londynu i mistrza Polski 
Marka Konwy, znanego głównie 
z wyścigów przełajowych i MTB. 
Wraz z Marcinem Fiołką i Ada-
mem Woźniakiem szybko odje-
chali od grupy i dzielili między 
siebie punkty na poszczególnych 
rundach. Najwięcej zgromadził 
ich Marcin Fiołka.

Zawody rozgrywane były 
w międzynarodowym gronie, 
bowiem na wyścig przyjechali 
również kolarze z Czech i Ukra-
iny. Na przykład w kategorii ju-
niorów pucharami i premiami 
na podium podzieli się Marek 
Majdanics z Czech, Polak Kaje-
tan Wasowicz i Ukrainiec – Il-
lia Hots.

Trudów organizacji Memoria-
łu Zygmunta Hanusika podjął się 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, natomiast głównym sponso-
rem pozostał FCA Poland Tychy. 
Impreza rozgrywana była pod 
patronatem prezydenta Andrze-
ja Dziuby, a najlepszych dekoro-
wali: senator Gabriela Morawska
-Stanecka, wicemarszałek senatu, 
Barbara Konieczna, przewodni-
cząca Rady Miasta, Maciej Gra-
matyka, wiceprezydent Tychów 
i Marcin Staniczek, dyrektor MO-
SiR-u. Dyrektorem wyścigu był 
Michał Kasperczyk.
WyNiki. kat. żakóW (5,4 km): 
1. Linda Sitkova (ACK Stara 

Ves), 2. Lena Ruszkiewicz (UKS 
Avatar), 3. Julia Pośpiech (LKK 
Mszana) oraz 1. Oliwier Bojna-
rowicz (KS Sobótka), 2. Stani-
sław Stelczyk (Moto Jelcz La-
skowice), 3. Stanisław Wrona 
(KS Sobótka);
młODZicy (10,8 km): 1. Aga-
ta Sekta (UKS Avatar), 2. Mar-
keta Huracova (CK Petrvald), 3. 
Gabriela Kaczmarczyk (ŚFS Da-
leszyce) oraz 1. Jakub Abramek 
(Górnik Wałbrzych), 2. Szymon 
Wrona (KS Sobótka), 3. Bartosz 
Łyżwa (UKS Avatar);
juNiORki młODSZe (10,8 km): 
1. Emilia Staniek (Feniks Ryduł-
towy), 2. Paulina Hojka (LKK 
Mszana), 3. Larysa Kolańczyk 
(Feniks Rydułtowy) oraz juNiO-
RZy młODSi (16,2 km): 1. Mi-
łosz Marciniak (Sportowiec Piła), 
2. Oskar Stelczyk (Moto Jelcz La-
skowice), 3. Robin Syrko (ACK 
Stara Ves);
juNiORki (27 km): 1. Łucja 
Szramowska (UKS Avatar), 2. 
Agnieszka Bolenda (MAT Atom 
Wrocław), 3. Julia Biskup (KKS 
Gostyń) oraz juNiORZy (27 km): 
1. Marek Majdanics (ACK Stara 
Ves), 2. Kajetan Wąsowicz (Ko-
lejarz Częstochowa), 3. Illia Hots 
(Boras Lubartów);
elita kOBiet (27 km): 1. Mo-
nika Brzeźna, 2. Agnieszka Skal-
niak-Sójka, 3. Łucja Pietrzak 
(wszystkie MAT Atom Wrocław) 
oraz elita mężcZyZN i ORli-
cy (36 km): 1. Marcin Fiołka 
(niezrzeszony), 2. Marek Kon-
wa (Krupiński Suszec), 3. Adam 
Woźniak (GKS Cartusia).
leszek sobieraj ●

kryterium Pamięci
Monika brzeźna i Marcin fioŁka NAJSZyBSI W ELIcIE, cZyLI ŚcIGANIE Z... 
OLIMPIJcZyKIEM.

W kategoriach młodzieżowych tegorocznego wyścigu wzięło udział prawie 150 zawodniczek i zawodników.

Najlepsze zawodniczki kryterium w kat. elity: Monika Brzeźna, Agnieszka 
Skalniak-Sójka i Łucja Pietrzak w towarzystwie wręczających dyplomy 

i puchary senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, przewodniczącej Rady 
Miasta Barbary Koniecznej i wiceprezydenta Tychów Macieja Gramatyki.
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drużyna futbolu 
aMerykańskiego tycHy 
falcons zrobiŁa W tyM 
sezonie duży krok 
naprzód. przez kilka 
sezonóW tyszanie 
kończyli rozgryWki 
na etapie póŁfinaŁu, 
ale teraz nasze sokoŁy 
WzbiŁy się znacznie 
Wyżej, bo dotarŁy 
do finaŁu ekstraklasy. 
W polisH boWl Xvi 
czekali jednak na nicH 
Łucznicy z bydgoszczy 
i niestety, ustrzeliŁy 
sokoŁóW, WygryWając 
27:7.

Swoje punkty tyszanie zdobyli 
dopiero w drugiej kwarcie, a mecz 
od początku toczył się pod dyk-
tando lepiej dysponowanych tego 
dnia Archers Bydgoszcz. Soko-
łom wyjątkowo trudno przy-
chodziło zdobywanie terenu, nie 
ustrzegli się też błędów i po kil-
ku minutach Archers objęli pro-
wadzenie, po skutecznym bie-
gu i podwyższeniu. Potem kilka 
prób ofensywnych tyszan udało 
się zatrzymać rywalom, z kolei 
bieg jednego z graczy Łuczników 

okazał się skuteczny i po touch-
downie oraz podwyższeniu objęli 
prowadzenie 14:0. Tyszanie ru-
szyli do ataku, ale Mateusz Patalas 
został zatrzymany przez rywali. 
W drugiej kwarcie Archers nadal 
dominowali, czego efektem były 
kolejne punkty. Tym razem zna-
komicie zagrał Kornel Witkowski, 
który po raz drugi w tym meczu 
złapał w polu punktowym poda-
nie Jake’a Schimenza i zaliczył 
przyłożenie, doliczając zresztą 
do wyniku punkt za przyłożenie. 
Drużyna z Bydgoszczy objęła pro-
wadzenie 21:0, z czego Witkowski 
zdobył 15 punktów – 12 za przy-
łożenia i 3 za podwyższenia.

Chwilę potem obejrzeliśmy 
znakomitą po kickoffie akcję po-
wrotną Grzegorza Dominika, któ-
ry złapał piłkę na linii własnego 
pola punktowego i ruszył w kie-
runku pola rywali. Zakończył swój 
bieg dopiero na 43. jardzie poło-
wy Archers. Kiedy do zakończenia 
pierwszej połowy pozostały dwie 
minuty, tyszanie, po niesporto-
wym zachowaniu jednego z gra-
czy Archers zaczęli akcję 7 jardów 
przed polem punktowym rywali. 
Piłkę przejął Grzegorz Dominik 
i zaliczył przyłożenie, które pod-

wyższył Robert Szmielak. Na prze-
rwę gracze schodzili więc przy wy-
niku 21:7 dla bydgoszczan.

Punkty „do szatni” bynajmniej 
nie pozbawiły Archers animuszu, 
po przerwie nadal dyktowali wa-
runki na boisku, a Falcons nie po-
trafili znaleźć sposobu, by zdobyć 
kolejne punkty. Trzecia kwarta 
wprawdzie nie przyniosła zmia-
ny wyniku, ale z każdą upływającą 
minutą stawało się jasne, że stra-
ta 14 punktów będzie tym razem 
trudna do odrobienia. Na doda-
tek w końcówce meczu tyszanie 
nie znaleźli sposobu na szarżują-
cego z piłką Bartosza Gnozę, który 
popisał się prawie 70-metrowym 
biegiem i zaliczył przyłożenie. Zły 
snap (rozpoczęcie gry) Archers 
spowodował, że nie było podwyż-
szenia i mecz zakończy się wygra-
ną ekipy z Bydgoszczy 27:7.

Mimo porażki w meczu finało-
wym, zespołowi Tychy Falcons 
należą się gratulacje za cały se-
zon, zakończony pierwszym 
w historii awansem do finału 
rozgrywek. Pierwsze, tuż po me-
czu gratulacje tyskim futboli-
stom złożył na portalu społecz-
nościowym prezydent Andrzej 
Dziuba. ls ●

Piłkarze GKS Tychy zakończy-
li już tygodniowe zgrupowa-
nie w Ustroniu, gdzie ładowali 
akumulatory przed zbliżającym 
się sezonem w I lidze. Po remi-
sie 33 z Karviną, w ostatnich 
dniach podopieczni trenera Ar-
tura Derbina rozegrali kolejne 
dwa sparingi.

W środę tyszanie pokonali 
w Ustroniu II-ligową Garbarnię 
Kraków 2:1 (1:0). Istotnym fak-
tem jest, że oba gole dla GKS zdo-
byli nowi zawodnicy w trójkolo-
lorowych barwach: Tomáš Malec 
(9’) i Marcin Kozina (54’).

W I połowie GKS zagrał w skła-
dzie: Dana – Połap, Sołowiej, Szy-
mura, Wołkowicz – Staniucha, 
Steblecki, Paprzycki, Grzeszczyk, 
K. Piątek – Malec. II połowa: Sip 
– Mańka, Nedić, Zarębski, Stefa-
niak – Machowski (73’ Orliński), 
J. Piątek, Żytek, Pawlusiński (73’ 
Misztal), Biel – Kozina.

Na pożegnanie Ustronia, w so-
botę nasi piłkarze podjęli czeskie-
go I-ligowca, SFC Opava. Mecz 
zakończył się remisem 1:1 (0:0), 
a wyrównującego gola dla GKS 
zdobył w końcówce Sebastian 
Steblecki.

SkłaD: I połowa Jałocha 
– Mańka, Nedić, Sołowiej, 
Wołkowicz – Kozina, J. Piątek, 
Żytek, Grzeszczyk, Biel – 
Malec. II połowa: Jałocha (59’ 
Odyjewski) – Połap, Zarębski, 
Szymura, Stefaniak (86’ Misztal) 
– Staniucha, Paprzycki, Misztal 
(70’ Pawlusiński), Steblecki, 
K. Piątek – Orliński (70’ 
Machowski).

W najbliższą sobotę, tydzień 
przed rozpoczęciem sezonu, ty-
scy piłkarze zagrają jeszcze ostat-
ni mecz kontrolny z GKS Jastrzę-
bie. WW ●

zwycięstwo z garbarnią i remis z Opavą.

Gks już Po obozie

hej, hej, sokoły...
futboliści tycHy falcons SIęGNęLI PO WIcEMISTRZOSTW POLSKI!

Tychy Falcons wybiegają na boisko w Ząbkach, by rozegrać swój pierwszy w historii finał.
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W jak wandale na engelsa

BieżNia lekkOatletycZNa tySkiegO StaDiONu, 
PO któRej DOPieRO cO Biegali cZOłOWi POlScy 
lekkOatleci, ZOStała W ZaPlaNOWaNy SPOSóB 
ZRyta kOłami SamOchODu. ktO Za tym Stał?

Mało co tak wkurza, jak bezmyślne niszczenie wspólnej własno-
ści. czy to będą potraktowane scyzorykiem ławki w parku, po-
sprejowana elewacja budynku czy też wywalone kosze na śmieci. 
Nic dziwnego, że akt wandalizmu, do jakiego doszło w Tychach 
jesienią 1970 roku, również wywołał w mieście spore emocje.

Dopiero co wybrzmiały słowa oficjalnych przemówień na ot-
warciu nowego stadionu w Tychach, dopiero co zakończyły się 
rozegrane na nim pierwsze zawody piłkarskie i lekkoatletyczne, 
gdy do ataku ruszyli wandale…

Tak relacjonował to zdarzenie tygodnik „Echo” (pisownia ory-
ginalna): „bez skrupułów wjechali na bieżnię lekkoatletyczną, 
dokonując na niej przysłowiowej rundy honorowej ignorując 
z uśmiechem na ustach, a potem ze złością i lekceważącym spoj-
rzeniem interweniującego stróża i gromadkę oburzonej mło-
dzieży. Nie byli to więc typowi chuligani, ani pospolici wandale, 
którzy najczęściej w przysłowiowym stadzie ruszają do inwazji 
zniszczenia, a z pewnością ludzie mający pretensje do miana 
osób kulturalnych, reprezentujących pewien poziom inteli-
gencji, ambicji i godności osobistej. A jednak ci ludzie wbrew 
wszelkim pozorom wystawili sobie jak najgorsze świadectwo 
co do ich wartości w społeczeństwie. I dlatego społeczeństwo 
ma pełne prawo domagać się by poprzez odpowiednie organy 
wyciągnięto wobec tych osób jak najsurowsze wnioski”.

Jak wspomniałem, dewastacja żwirowej bieżni zbiegła się 
w czasie z ceremonią otwarcia stadionu przy ul. Engelsa. Oka-
zało się, że samochód (jak poinformowało „Echo” – o numerach 
rejestracyjnych ST 74-66), należał do Inspektoratu Budownictwa 
Rolnego w Tychach. Nieoficjalnie wiadomo, że kierowała nim 
osoba zaangażowana w budowę stadionu, która jednak z jakichś 
względów została pominięta podczas przyznawania premii czy 
innych zaszczytów. Dała więc upust swojej frustracji, niszcząc 
część dopiero co otwartego obiektu. Sprawa trafiła do kolegium, 
które zapewne ukarało kierowcę.

Dziennikarz „Echa” napominał na koniec: „Powinno to być 
przestrogą dla wszystkich, którzy upodobali sobie teren sta-
dionu sportowego w Tychach jako miejsce do karygodnych 
swawoli lub dewastacji znajdujących się nań urządzeń.” Zapo-
wiadał też piętnowanie po nazwiskach sprawców niszczenia 
mienia społecznego. „Najwyższy już czas położyć kres bezkar-
ności rodzimych wandali, dodajmy w cywilizowanym kraju 
epoki atomu”.

Po kilkunastu latach istnienia dawny tyski stadion, nawet bez 
ingerencji sfrustrowanych wandali, sam się jakoś tak zdewasto-
wał i nie przypominał już obiektu sportowego…
piotr zaWadzki, tyska galeria sportu ●
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Stadion miejski w Tychach tuż po oddaniu do użytku w 1970 roku.

niedzielna runda 
saMocHodoWycH 
MistrzostW tycHóW, 
organizoWanycH 
przez autoMobilklub 
zieMi tyskiej, byŁa 
ostatnią przed letnią 
przerWą. kolejne 
zMagania na torze 
fca poland W bieruniu 
zaplanoWano dopiero 
na Wrzesień. zaniM 
jednak Wszyscy 
zaWodnicy udali 
się na zasŁużone 
Wakacje, stoczyli 
zaciętą Walkę W piątej 
rudzie tegorocznycH 
MistrzostW.

Zazwyczaj najlepsze rezultaty 
w całych zawodach osiągają za-
wodnicy startujący samochoda-
mi z napędem na cztery koła – 
z klasy 4. lub Open 4WD. Tym 
razem jednak najlepszy czas ca-
łych zawodów zanotowali Prze-
mysław Mendrek i Justyna Siko-
ra, startujący przednionapędową 
hondą civic. Dzięki temu zapisali 
na swoje konto wygraną w ofi-
cjalnej klasyfikacji 2WD całych 
zawodów i zwycięstwo w klasie 
3. Drugą pozycję wywalczyli Mi-
chał Mitko i Joanna Mitko (peu-
geot 206) – co dało im trzecie 
miejsce w 2WD, a podium w kla-
sie 3, uzupełnili Aleksander Ko-
łodziej i Paweł Hojdem (renault 
clio).

W klasie 4. również wyni-
ki były zaskoczeniem. Pierw-
si na mecie zameldowali się Mi-
chał Biały i Grzegorz Bartyzel 
w leciwym audi 80. Artur Ko-
biela i Kamil Wala zajęli drugie 
miejsce, warto jednak zaznaczyć, 
że załoga toyoty yaris GR otrzy-
mała 30 sekund kary za spóźnie-
nie na start. Gdyby nie doliczony 
czas, to oni byliby na czele tabe-

li. Trzeci czas w klasie zanotowa-
li Rafał Wlazłowski i Rafał Indyk 
(subaru impreza).

Romuald Stasik i Grzegorz 
Pękala (citroën C2) triumfowali 
w klasie 2. Za nimi uplasowali się 
Szymon Gańczarczyk i Sławomir 
Parzyk oraz Sebastian Mega i Da-
wid Gładki – obie załogi jechały 
hondami civic. W klasie 1. naj-
szybsi byli Paweł Oślak i Michał 
Kociołek (fiat seicento). Obok 
nich na podium stanęli Łukasz 
Semik z Krzysztofem Wadasem 
(fiat seicento) oraz Delfin Or-
łowski ze Sławomirem Raczkiem 
(nissan almera).

Paweł Rączka i Łukasz Kuś 
(bmw 120ti) odnieśli zwycięstwo 
w klasie RWD, przy okazji notu-
jąc drugi czas w klasyfikacji 2WD 
zawodów. W swojej kategorii po-
konali Daniela Strojka i Andrzeja 

Gulbę oraz Krystiana Kacprzaka 
i Mariusza Cieślara – obie załogi 
w bmw E36. Paweł Sitek i Michał 
Cianciara, jadący ładą 2105, wy-
grali klasę Retro, za nimi finiszo-
wali Kamil Wioska i Adam Kulik 
(vw golf II) oraz Paweł Czernik 
i Maciej Wyrobek (bmw E30).

Wśród samochodów francu-
skich (peugeot i citroën) naj-
szybsze były załogi citroenów. 
Jadący starszym modelem Saxo 
Damian Majchrzak i Marek Goj-
ny zanotowali najlepszy czas, wy-
przedzając dwie załogi w nieco 
nowszych citroenach C2: Marka 
Hohoła z Mariuszem Szczepania-
kiem i Tomasza Piksę z Grzego-
rzem Bołasem. W klasie CENTO 
triumfowali Michał Mucha i Ka-
rolina Klyta (fiat seicento). Ko-
lejne pozycje zajęły załogi fiatów 
cinquecento: Wojciech Książek 

i Kamila Szczerba przed Ada-
mem Pawłowskim i Mateuszem 
Regułą.

W klasie Open 4WD tym ra-
zem sklasyfikowano tylko jedną 
załogę: Michała Kareusza i Łu-
kasza Dudzika (subaru impreza). 
W klasie Open 2WD frekwencja 
była większa – do mety dojecha-
ło sześć załóg, z których najszyb-
szą byli Michał Jakubczyk i To-
masz Oleksik (opel corsa GSi). 
W klasie GOŚĆ triumfowali Ar-
tur i Piotr Szpakowie jadący mit-
subishi lancerem.

Kolejne zawody na torze FCA 
Poland odbędą się 5 września, 
a tydzień później najlepsze zało-
gi obecnego i ubiegłego sezonu 
(po pierwszych pięciu rundach) 
będą mogły stratować w Super 
Sprincie przy Rajdzie Śląska. 
oprac. ls ●

Dwanaście pań zdecydowało się 
rywalizować w tegorocznych Re-
gatach Kobiet, zorganizowanych 
przez Fundację Żeglarską Dar 
Śląska i Stowarzyszenie Wod-
niackie Szkwał.

Dwuosobowe załogi wystar-
towały w sobotę przy ładnej po-
godzie, rozgrywając trzy wy-
ścigi dookoła czterech fontann. 
W znakomitym stylu wygrała 
płynąca na jachcie „Aloha” załoga 
klubu Tornado z Łazisk Górnych 

w składzie: Agata Ficek i Justy-
na Białożyt. Na drugim miej-
scu uplasowały się tyszanki z FŻ 
Dar Śląska – Ewa Mann-Witań-
ska i Magdalena Tomalik, a trze-
cia lokata przypadła załodze Klu-
bu Żeglarskiego Wyga – Agacie 
Szydełko i Antoninie Kani.

Puchary, medale, dyplomy 
oraz kwiaty wręczyła najlepszym 
komisja regatowa w składzie: Je-
rzy Oberski i Włodzimierz Pa-
włowski. ls ●

Dobiegły końca urlopy hokeistów 
i w poniedziałek, 19 lipca, ekipa 
trenera Krzysztofa Majkowskiego 
wznowiła treningi. Przez pierwszy 
tydzień hokeiści GKS przygotowy-
wać się będą „na sucho”, a tydzień 
później zaplanowano rozpoczęcie 
treningów na lodzie.

Pierwsze dni po powrocie z urlo-
pów nie będą łatwe, bo sztab szkole-

niowy zaplanował dla zawodników 
sporo zajęć na siłowni oraz ogól-
norozwojowych. Powoli zaczynają 
zjeżdżać się do Tychów zawodni-
cy zagraniczni. Na przełomie lip-
ca i sierpnia do kadry GKS Tychy 
dołączą hokeiści, którzy do sezo-
nu przygotowywali się indywidu-
alnie, w tym Jean Dupuy, Szymon 
Marzec i Jegor Fieofanow.

W ostatnim etapie przygoto-
wań trójkolorowi rozegrają kilka 
meczów kontrolnych i mają za-
planowane starty w dwóch tur-
niejach – w Oświęcimiu i w Me-
moriale Pavla Zabojníka, choć 
działacze zastrzegli, że plan ten 
może ulec zmianie. Pierwszy 
mecz rozegrają 5 sierpnia z Za-
głębiem Sosnowiec, a następ-

nie wezmą udział w turnieju 
w Oświęcimiu. Tutaj rywalami 
GKS będą: Re-Plast Unia Oświę-
cim, GKS Katowice oraz mistrz 
Polski – JKH GKS Jastrzębie. Na-
stępnie będzie wspomniany tur-
niej w Zvoleniu, a na 3 wrześ-
nia trener Majkowski zaplanował 
jeszcze mecz GKS Katowice 
na Jantorze. ls ●

Hokeiści gks tychy już po urlopach i zaczynają decydującą fazę przygotowań do sezonu 2021/2022.

Pięć sParinGów, dwa turnieje

po raz drugi w paprocanach zorganizowano Regaty Kobiet.

Panie Pod żaGlami

Dwie najlepsze załogi regat – z prawej Agata Ficek i Justyna 
Białożyt, z lewej – Ewa Mann-Witańska i Magdalena Tomalik.

Na torze FCA Poland rozegrano ostatnią przed wakacyjną przerwą eliminację Samochodowych Mistrzostw Tychów. 

FŻ
 D

ar
 Śl

as
ka

Podwójna stawka
podczas ostatniej eliMinacji KIEROWcy WALcZyLI I O PuNKTy SAMOchODOWych MISTRZOSTW TychóW I PRAWO 
STARTu W SuPER SPRINcIE RAJDu ŚLąSKA.

Po krótkich urlopach druży-
ny rozpoczynają przygotowania 
do kolejnego sezonu, który w IV 
lidze i lidze okręgowej rozpocznie 
się 14 sierpnia.
W II grupie IV ligi nowymi ry-
walami GKS II Tychy będą ROW 
Rybnik (spadek z III ligi) oraz 
zespoły które wywalczyły awans 
z okręgówek: Piast II, Czarni Go-
rzyce, Bestwina i Góral Żywiec. 
Pozostałe drużyny to: Spójnia 
Landek, Książenice, Bełk, Unia 
Turza, Kuźnia Ustroń, Drzewiarz 
MRKS Czechowice, Podbeskidzie 
II, Czaniec i Orzeł Łękawica.

W lidze okręgowej zmierzą się: 
MKS Lędziny, BTS Rekord II, Pa-
sjonat Dankowice, Czarni Jawo-
rze, GTS Bojszowy, Studzienice 
i LKS Łąka oraz sześć najlepszych 

drużyn z grupy spadkowej: OKS 
Zet Tychy, Ogrodnik Cielmice, 
LKS Wisła Wielka, BKS Stal, Piast 
Bieruń i KS Bestwinka. Stawkę 
16 zespołów uzupełnią mistrzo-
wie klasy A – JUWe Jaroszowice 
i GLKS Wilkowice.

W tyskiej klasie A awansowa-
ła do okręgówki drużyna z Ja-
roszowic, spadła rezerwa Iskry, 
a z klasy B do A awansowała re-
zerwa LKS Goczałkowice. W kla-
sie A Tychy reprezentować będzie 
Siódemka, a w klasie B pozostały 
Czułowianka Tychy i Tysovia.

Polonia Tychy – wicemistrz IV 
kobiet – nadal występować bę-
dzie w IV lidze. Nowymi rywalami 
będą zespoły UKS Jaskółki Cho-
rzów (spadkowicz z III ligi) i nowa 
drużyna KKS II Zabrze. ls ●

W niższych ligach.

Przymiarki do sezonu
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hasło z krzyżówki nr 712: 
liPcOWe POPOłuDNie.

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
Teraz możesz spełnić swoje marzenia, jednak pod 
warunkiem, że nie będziesz się ociągać. Księżyc 
doda ci sił oraz energii do działania.

leW 23.vii-22.viii
Jeśli ci zależy na pełnej zgodzie w rodzinie, 
zaproś krewnych na imprezę – najlepiej pod 
gołym niebem. unikaj Strzelca!

panna 23.viii-22.iX
Gwiazdy ci nadal sprzyjają. Wyjdź szczęściu 
naprzeciw i nie zmarnuj żadnej okazji. W miłości 
sielanka.

Waga 23.iX-23.X
Twój upór niczemu nie służy. Bądź bardziej 
elastyczny i otwarty na pomysły bliskich ci osób.

skorpion 24.X-21.Xi
Słońce w Twoim znaku odnawia siły witalne, nic 
więc nie powinno cię stopować. Wykorzystaj swoją 
kondycję i zrób generalne porządki w swoim życiu.

strzelec 22.Xi-21.Xii
czeka cię więcej pracy, a czynności, które 
będziesz wykonywać, mogą mieć niewiele 
wspólnego z Twoim zakresem obowiązków.

koziorożec 22.Xii-19.i
Miłość czeka cię w podróży. Nie wybierasz się 
nigdzie? Nie szkodzi, nawet w autobusie ktoś cię 
wypatrzy i okaże się to wstępem do czegoś więcej.

Wodnik 20.i-18.ii
Głowa do góry! Nawet jeśli nie wszystko się 
układa, zaufaj losowi i nie martw się więcej.

ryby 19.ii-20.iii
Gwiazdy mogą ci przynieść jakieś rozczarowanie. 
uważaj na intrygi i manipulacje ze strony 
konkurentów.

baran 21.iii-20.iv
Macie szansę przezwyciężyć teraz małżeński 
kryzys, wybaczyć błędy i dać sobie drugą szansę. 
Spotkaj się z Panną.

byk 21.iv-21.v
W pracy przygotuj się na nowe wyzwania, 
z którymi nie miałeś wcześniej do czynienia.

bliźnięta 22.v-20.vi
Poczujesz, że nadszedł czas na zmiany. Nie próbuj 
jednak robić kilku rzeczy naraz.
 WRóżka aDRaSteja tel. 692 893 871

horoskoP

dawno temu w sztuce (254)Piach zamiast witkaceGo
staŁo się. Witkacy 
popeŁniŁ saMobójstWo. 
pocHoWano go 
na nieWielkiM cMentarzu 
We Wsi jeziory na polesiu. 
MogŁoby się WydaWać, 
że W tyM Miejscu Wypada 
postaWić kropkę, że teMat 
zostaŁ Wyczerpany, 
że tu Historia Ma sWój 
koniec. MogŁoby, gdyby 
nie fakt, że to niepraWda. 
otóż peWnego dnia 
postanoWiono 
sproWadzić ciaŁo 
Witkacego do polski 
i pocHoWać je z HonoraMi 
i poMpą na cMentarzu 
W zakopaneM. ot, i się 
zaczęŁo!

Przyjaźń kwitnie
Lata 80. Komunizm chylił się ku upad-
kowi. Rząd Wojciecha Jaruzelskiego nie 
był w stanie wyprowadzić gospodarki 
z zapaści ani poradzić sobie z wybucha-
jącymi strajkami.

Władze Rosji i Polski dogadały się, 
że należy pokazać jak to wspaniale kwitnie 
przyjaźń polsko-radziecka. Dumano, 
drapano się po głowach i zadecydowano, 
że pierwszym przedsięwzięciem 
potwierdzającym trwałość tejże przyjaźni 
będzie sprowadzenie do ojczyzny zwłok 
Stanisława Ignacego Witkiewicza 
– wyklętego twórcy. Strona Polska miała 
zorganizować ponowny huczny pogrzeb 
artysty w Zakopanem, natomiast strona 
rosyjska przeprowadzić ekshumacje 
w Jeziorach na Polesiu. Po zakończeniu 
wojny wieś ta znalazła się bowiem 
na terenie ukraińskiej republiki ZSRR. 
Niby wszystko pięknie, ładnie, z tym 

że zupełnie zapomniano zapytać o zdanie 
specjalistów, krewnych bądź świadków. 
Znawców ostentacyjnie pominięto. 
Co prawda, wykonano telefon do jednej 
z najsłynniejszych witkacolożek – Anny 
Micińskiej – przy czym zapytano ją jedynie 
o to czy przypadkiem nie ma aktu zgonu 
Witkacego. I to było na tyle.

Bez marginesu
Uszeregujmy: cmentarzyk położony 
na bagiennych terenach we wsi miesz-
czącej się na brzegu Wielkiego Jezio-
ra znacząco różni się od murowanego 
cmentarza miejskiego. Na takim cmen-
tarzyku po prostu wykopywano dół 
i chowano daną osobę w tym, co akurat 
było pod ręką, a nie w kwaterach grobo-
wych. Póki żyły osoby, które pamiętały 

o zmarłym, dbano o grób, a gdy nie było 
doglądających, z czasem grób zapadał 
się, niszczał. Od pochówku Witkace-
go minęło prawie 40 lat. Przez ten czas 
zmieniło się wiele i to zarówno w nie-
stabilnym gruncie, jak również z samy-
mi szczątkami. Tego zupełnie nie wzięto 
pod uwagę. Na miejsce wysłano ekipę 
antropologów i specjalistów od ekshu-
macji, natomiast już kilka dni później 
w Polsce miały odbyć się oficjalne uro-
czystości. Nie dano sobie żadnego mar-
ginesu błędu. Wszystko musiało pójść 
jak w zegarku i oczywiście (jak to w ży-
ciu bywa) nie poszło.

trumna musi być zanitowana
Gdy zaczęto kopać, faktycznie obawia-
no się, że sprawa może zakończyć się 

fiaskiem, ale i na to była rada. Wów-
czas do trumny miał zostać nasypany 
piasek– dla dodania ciężaru. Uznano, 
że skoro trumna musi być zanitowana, 
to i tak nikt nie zorientuje, że zamiast 
Witkacego w środku są grudy ziemi. 
A jednak znaleziono jakieś szczątki 
– najpierw dziecka. To powinien być 
pierwszy sygnał alarmowy, że coś się 
nie zgadza, ale nikogo to nie zastano-
wiło. Kopano dalej i znaleziono inne 
szczątki. Zebrano je, włożono do trum-
ny, a kolejno zorganizowano wielką im-
prezę w Jeziorach. Na warcie honoro-
wej ustawiono pionierów przy trumnie 
z kwiatami, a że było strasznie zimno, 
to ci biedni pionierzy w cienkich koszu-
linkach dygotali i trzęśli się jak galare-
ta. Na obchody przyjechali dygnitarze, 

przyjechali oficjele – krótko mówiąc, 
święto jak się patrzy.

włos się jeży
Wszystko poszłoby sprawnie, gdyby 
nie fakt, że przez przypadek i dosłow-
nie rzutem na taśmę, udało się do tej 
kuriozalnej ekspedycji dołączyć dwóm 
kluczowym dla rozwoju akcji osobom: 
Maciejowi Witkiewiczowi, który był 
kuzynem artysty i jednocześnie słyn-
nym śpiewakiem operowym oraz fo-
tografowi i dokumentaliście Witkace-
go, Stefanowi Okołowiczowi (to jemu 
zawdzięczamy znakomite fotografie, 
na których uwiecznił to wydarzenie). 
Kiedy przyjechali do Jezior, cała uro-
czystość już się odbyła. Trumnę za-
pakowano na specjalny samochód 
i dopiero wieczorem kiedy mężczyźni 
przyjechali do hotelu, zostały im prze-
kazane pamiątki z miejsca pochówku 
oraz zdjęcia. Zaczęli je oglądać i… włos 
im się na głowie zjeżył.

Co było dalej? Opowiem w następ-
nym felietonie, na który już dziś zapra-
szam wszystkich czytelników „Twoich 
Tychów”. agnieszka kijas ●

Czy w tej trumnie znajdowały się szczątki Witkacego?

Niecierpliwych odsyłam do mo-
ich podcastów, które nazywają się 
dokładnie tak samo jak ten cykl, 
czyli DAWNO TEMu W SZTucE. 
W 53. odcinku moim gościem 
była pani Natalia Kruszyna, która 
jest historykiem sztuki i opiekuje 
się kolekcją prac Witkacego prze-
chowywaną w Muzeum historii 
Katowic. Nasza rozmowa stała się 
kanwą do napisania tego tekstu.
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