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Miejski

pół życia na działce
Wincentyna Perdion doskonale radzi sobie z uprawą 
ogródka działkowego, mimo ukończonych właśnie 90 lat.

punkt na inaugurację
Od remisu w meczu z ŁKS Łódź piłkarze 
GKS Tychy rozpoczęli rozgrywki nowego sezonu.

piękno zaklęte w koliach
Tyszanka w domowym warsztacie wykonuje  
piękną unikatową biżuterię.5 147
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będzie mural z riedlem
na ścianie bloku przy ul. filaretów 14 powstanie malowidło upamiętniające legendarnego wokalistę zespołu dżem.
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OwOcOwy 
sad
Na miejskim skwerze przy 
ul. Hlonda pod koniec listopa-
da powstać ma ogólnodostępny 
miejski sad o powierzchni pra-
wie 2000 metrów kwadratowych. 
Będą w nim rosły m.in. czereś-
nie, wiśnie, mirabelki, brzoskwi-
nie, jabłonie oraz różne odmiany 
malin czy jeżyny.  str. 4
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tel. 789 069 424
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil Peszat
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kronika policyjna

◆ W śrODę, 28 liPca Nie-
ZNaNy sPraWca, podając się 
za pracownika wodociągów, do-
konał kradzieży pieniędzy w kwo-
cie 4.000 zł z mieszkania przy 
ul. Cienistej. Policjanci apelują 
o ograniczone zaufanie względem 
obcych osób, które pod różnymi 
pozorami chcą wejść do mieszka-
nia lub dzwonią przez telefon.
◆ POlicjaNci WyDZiału ru-
chu DrOgOWegO zatrzymali 
w sumie trzech pijanych kierow-
ców. Pierwszy (63-letni tyszanin) 
wpadł w ręce stróżów prawa jadąc 
ul. Beskidzką i miał w wydycha-
nym powietrzu 0.86 mg/l. Kolejny 
(tyszanin, lat 43) poruszał się ul. 
Konecznego będąc w stanie nie-
trzeźwości (1.06 mg/l). Ostatni 
z amatorów podwójnego gazu 
(45-letni mieszkaniec Bierunia) 
zatrzymany został na ul. Bieruń-
skiej. Badanie pokazało wynik 
0,65 mg/l. Ponadto funkcjonariu-

sze drogówki zatrzymali dwóch 
kierowców, którzy poruszali się 
pomimo zakazu prowadzenia po-
jazdów.
◆ 30 liPca OkOłO gODZi-
Ny 16.20 Na skrZyżOWa-
Niu ulic DamrOta – BO-
cheńskiegO – kOściusZki 
doszło do nietypowego zdarze-
nia. Z miejsca parkingowego 
w pobliżu skrzyżowania stoczyła 
się zaparkowana osobowa hon-
da (na zdjęciu). Pojazd utrud-

niał wykonanie manewru skrętu 
w prawo z ul. Bocheńskiego w ul. 
Kościuszki. Ze względu na brak 
właściciela w pobliżu, o utrudnie-
niach powiadomiony został dy-
żurny policji. Przybyli na miejsce 
strażnicy miejscy zabezpieczyli 
miejsce zdarzenia, a policjanci 
szybko ustalili właściciela feral-
nego samochodu. Pojazd został 
usunięty na miejsce parkingowe. 
Utrudnienia trwały około trzy-
dziestu minut. kp ●

29 lipca około godziny 20.45 
na terenie dworca PKP Tychy do-
szło do wypadku. Młody chłopak 
(ok. 17 lat) wszedł na wagon przy 
jednym z peronów i dotknął sie-
ci trakcyjnej. W wyniku tego do-
tknięcia został porażony prądem 
i spadł na peron. Doszło u niego 
do zatrzymania krążenia.

Z pomocą ruszyły osoby będą-
ce na peronie, które jednocześ-
nie powiadomiły służby ratun-
kowe. Po przybyciu na miejsce 
ratownicy przejęli prowadzenie 
resuscytacji krążeniowo-odde-
chowej. Użyty został również au-
tomatyczny defibrylator będący 
na wyposażeniu jednego z wo-
zów bojowych tyskiej straży po-
żarnej.

Dzięki szybkiej reakcji świad-
ków oraz podjętym czynnościom 
ratunkowym udało się przywró-
cić czynności życiowe. Od chło-
paka wyczuwalna była silna woń 
alkoholu. Został on przetrans-
portowany do szpitala w Katowi-
cach Ligocie. Na miejscu czynno-
ści prowadził również policyjny 
technik kryminalistyki.

Kilka dni później (1 sierpnia) 
około godziny 4.20 na torowi-
sku w rejonie nieczynnej sta-

cji PKP Tychy Miasto (rejon ul. 
Dąbrowskiego) doszło do tra-
gicznego w skutkach zdarzenia. 
Z niewyjaśnionych na tę chwilę 
przyczyn doszło do potrącenia 
człowieka przez pociąg pasa-
żerski relacji Tychy Lodowisko 
– Katowice. Mężczyzna już nie 

żył, zanim dotarli do niego ra-
townicy. Na miejsce wezwa-
na została dodatkowo grupa 
dochodzeniowo-śledcza KMP 
Tychy oraz prokurator. Trwa 
ustalanie przyczyn i okoliczno-
ści tego tragicznego w skutkach 
zdarzenia. kp ●

W trosce o bezpieczeństwo wy-
poczywających nad jeziorem Pa-
procany, rejon ten jest codziennie 
patrolowany przez munduro-
wych. Policjantów można spotkać 
w patrolu pieszym, rowerowym 
lub konnym. Stróże prawa dba-
ją o bezpieczeństwo miłośników 
kąpieli wodnych, przypominając, 
że woda oprócz radości i zabawy, 
niesie za sobą również wiele nie-
bezpieczeństw.

Policjantów Sezonowego Og-
niwa Policji Wodnej wspierają 
także mundurowi na koniach. 
Patrole konne cyklicznie przy-
jeżdżają z Ogniwa Policji Konnej 
Wydziału Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Częstochowie. 
Zarówno policjanci na koniach, 
jak i pełniący służbę na jedno-
śladach, są w stanie kontrolować 
teren wokół jeziora, wszędzie 
tam, gdzie wjazd samochodem 
jest zabroniony lub niemożli-
wy. Policjanci pełniący służbę 
w patrolach konnych wzbudza-

ją wielkie zainteresowanie wśród 
mieszkańców, a w szczególności 
dzieci, jednak przede wszystkim 
stróże prawa pilnują ładu i po-
rządku publicznego oraz reagu-
ją na wszelkie naruszenia prawa, 
a wszystko po to, aby było bez-
piecznie.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo 
nasze i naszych dzieci nad wodą 
w dużej mierze zależy od nas sa-
mych. Przestrzegajmy więc pod-
stawowych zasad, które powinny 
obowiązywać podczas wypoczyn-
ku nad wodą. Ważne, by prze-
de wszystkim zachować zdrowy 
rozsądek, gdyż brawura, alkohol 
i brak rozwagi mogą doprowadzić 
do nieszczęścia.

Bezpieczna kąpiel, to ta w miej-
scu do tego przeznaczonym, któ-
re jest odpowiednio oznakowane 
i w którym nad bezpieczeństwem 
czuwa ratownik. „Dzikie kąpie-
liska” mają nieznane dno i głę-
bokość, a woda w nich może być 
skażona. oprac. kp ●

policjanci dbają o bezpieczeństwo w Paprocanach.

KOnnO i na rOwerze

porażenie i śmierć na torach.

KOlejOwe wypadKi

Słowa wsparcia, współczucia i otuchy
dla rodziny oraz bliskich z powodu śmierci

Pana

Henryka 
Porcza

Radnego Miasta Tychy w latach 1994-2002

składają 
Andrzej Dziuba 

Prezydent Miasta Tychy 
wraz ze współpracownikami

oraz Barbara Konieczna 
Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 

z Radnymi

�  �
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DOBry mOmeNt, DOBre miejsce

Zadaliśmy Sebastianowi Riedlowi trzy proste pytania 
na temat muralu. Oto co odpowiedział:

co myślisz o pomyśle na mural z twoim ojcem?
– Dobrze, że w końcu ktoś się za to zabrał. Słuchy 
o takim projekcie chodzą od lat. Ojciec związany był 
z Tychami. To tu się przeprowadził i żył. W tym roku 
we wrześniu przypadnie 65. rocznica jego urodzin, 
więc to odpowiedni moment, żeby poświęcić mu taki 
projekt. Bardzo fajna inicjatywa.

myślisz, że miejsce jest odpowiednie?
– Już wcześniej mnie pytano, gdzie bym widział miejsce na pamiątkę po ojcu. Nigdy się nad tym nie 
zastanawiałem. Filaretów 14 to dobre miejsce, symboliczne. W końcu tam właśnie mieszkaliśmy. Za-
stanawiam się tylko czy z dobrej strony ścianę wybrano. Myślę, że najważniejsze, żeby jak najwięcej 
osób mogło tę pracę zobaczyć.

jak sam projekt ci się podoba?
– Szczerze powiedziawszy to jeszcze nie widziałem, ale wierzę, że autorzy zrobią kawał dobrej 
roboty. kp

reklama

w tychach na ścianie bloku przy 
ul. Filaretów 14 powstanie Mural 
przedstawiający ryszarda riedla, 
legendarnego wokalistę grupy dżeM. 
Miejsce Muralu jest nieprzypadkowe, 
gdyż to wŁaśnie w tyM bloku MieszkaŁ 
rysiek. prace ruszą w poŁowie 
sierpnia.

O muralu przedstawiającego jednego z najlepszych 
polskich bluesmanów mówiono od wielu lat. Po-
wstało kilka projektów, rozważano liczne lokalizacje. 
– Rozważaliśmy trzy lokalizacje na os. F, ostatecz-
nie zdecydowaliśmy, że najlepiej będzie jak mural 
Ryszarda Riedla powstanie na jednej ze ścian blo-
ku, w którym mieszkał muzyk. Będzie to piękne 
upamiętnienie jednego z najbardziej kojarzonych 
z Tychami artystów. Kontrowersyjnego, ale zdecy-

dowanie nietuzinkowego człowieka. Legendy dla 
wielu fanów bluesa w naszym kraju – mówi Mał-
gorzata Król, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury 
w Tychach.

Za projekt i realizację odpowiada duet Czary-
Mury, czyli tyszanin Marek Grela i chorzowianka 
Marta Piróg. To oni w ubiegłym roku wykonali bar-
dzo dobrze przyjęty przez mieszkańców mural Zo-
fii Nałkowskiej. Kiedy rozmawialiśmy z artystami 
jeszcze podczas pracy nad Nałkowską, padło na-
zwisko Riedla. Wtedy to było pobożne życzenie, 
które już wkrótce się ziści. Mural Ryszarda Ried-
la będzie utrzymany w kolorach szarości i zieleni. 
Zajmie powierzchnię ok. 130 metrów kw. Inspira-
cją była fotografia wykonana przez Macieja Kuszelę. 
– To będzie trudne zadanie, oddać charakter Ryś-
ka Riedla, pokazać go namacalnie, jako człowieka. 
Dla mnie to będzie emocjonalne przeżycie, bo pa-
miętam go jak miałam 5-6 lat, w kapeluszu i płasz-
czu. Takim go zapamiętałam – mówi Marta Piróg 
z duetu Czary-Mury.

Riedel na muralu będzie nieoczywisty, trochę 
schowany, autsajder. Ważnym elementem muralu 
będzie sześć ceramicznych, kolorowych puzzli, na-
wiązujących do okładki płyty „Autsajder” z 1993 
roku i słów „zawsze warto być człowiekiem” z utwo-
ru o tym samym tytule. – Na muralu oprócz po-
staci muzyka pojawią się rozpadające puzzle, któ-
re z jednej strony „budują” artystę, a z drugiej on 
się rozpada z tych puzzli. Ma to symbolizować do-
świadczenia, z których się składamy. Nasze życie 
to przecież zbiór doświadczeń, ale jest bardzo kru-
che, wystarczy chwila, by nasza życiowa układan-
ka się rozsypała. Musimy mieć tego świadomość 
i znaleźć w sobie siłę, by poskładać się na nowo – 
mówi Marek Grela.

Dlatego w każdej sytuacji, „zawsze warto być czło-
wiekiem” – taki przekaz ma nieść ze sobą dzieło du-
etu Czary-Mury. Prace mają się rozpocząć w połowie 
sierpnia, tak by na początek września, gdy w Teatrze 
Małym odbędzie się koncert zespołu Cree i Dżem 
w ramach wydarzenia „Rock nie na plaży” mural był 
gotowy. Koszt muralu to ok. 30 tysięcy złotych.
OPrac. kamil PesZat ●

31 lipca w Riedel Music Club 
odbył się „Moto Piknik dla RR”, 
na który zjechali się fani Dżemu 
z całej Polski.

Najważniejszym punktem pik-
niku było wspólne odwiedzenie 
grobu lidera Dżemu, który znaj-
duje się na Wartogłowcu. Blisko 
setka osób na motocyklach uda-
ła się na cmentarz. – Dżem ma fa-
nów w całej Polsce, którzy wciąż 
pamiętają o ojcu. Dlatego zorga-
nizowaliśmy ten piknik. Aby ra-
zem się spotkać i zapalić świeczkę 
na jego grobie w 27. rocznicę jego 
śmierci – mówił Sebastian Riedel.

To był wyjątkowy widok, gdy 
kolumna motocyklistów, har-
leyowców, bluesmanów czy też 
po prostu fanów Dżemu podje-

chała na Wartogłowiec i udała 
się pod pomnik nagrobny z wy-
rytymi cytatami „W życiu pięk-
ne są tylko chwile” oraz (dodany 
po śmierci żony) „Tylko ty i ja”.

– Pojechaliśmy zapalić świecz-
kę – kontynuuje Sebastian Rie-
del. – Były z nami całe rodziny, 
bo to z założenia miał być pik-
nik rodzinny. Dlatego zaprosili-
śmy Miejskie Centrum Kultury, 
Tyszaki oraz animatorów, którzy 
nam towarzyszyli podczas im-
prezy. W przyszłym roku planu-
jemy powtórzyć wydarzenie, tylko 
na jeszcze większą skalę. Na pew-
no przejedziemy ulicami miasta 
i zrobimy trochę hałasu – dodaje.

Wieczorem w Riedel Mu-
sic Club odbył się koncert Ko-

biórskiej Formacji Muzycznej, 
która dzień wcześniej zagrała 
na „Zjeździe rodzinnym festi-
walu im. Ryśka Riedla Ku Prze-
strodze” w Klubie „Beczka”. 
Po koncercie zorganizowano 
pokaz niepublikowanych ni-
gdzie indziej nagrań filmowych 
z początków Dżemu. – Dziś 
ten ok. 15 minutowy materiał 
pierwszy raz zostanie pokaza-
ny szerszej publiczności. Mam 
nadzieję, że będziecie się przy 
nim bawić co najmniej tak do-
brze, jak ja, gdy pierwszy raz 
na niego trafiłem – mówił Se-
bastian Riedel.

Piknik zakończył Jam Session, 
podczas którego oczywiście kró-
lował blues. kaMil peszat ●

rysiek na bloku
duet czary-Mury wykona Mural, NA KTóRy W TychAch cZEKANO OD LAT. 

z okazji 27. rocznicy śmierci Ryszarda Riedla.

piKniK dla idOla

Wcześniej uczestnicy imprezy odwiedzili grób Ryszarda i Małgorzaty Riedlów na Wartogłowcu.
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Podczas Moto Pikniku dla RR Miejskie Centrum Kultury przygotowało 
atrakcje dla dzieci. Na zdjęciu tyskie maskotki Tyszaki. 

KM
P T

yc
hy

Wizualizacja muralu z wizerunkiem Ryszarda Riedla. 
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czytelnicy 
pytają

OGŁOSZENIE
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXVIII/566/21  

z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaskrów,  

Dzwonkowej i Cmentarnej oraz Cmentarza Komunalnego w Tychach - etap I.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247 z późn. zm.), informuję o przyjęciu przez 
Radę Miasta Tychy Uchwałą Nr XXVIII/566/21 z dnia 27 maja 2021r., dokumentu pn:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU 
POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC: JASKRÓW, DZWONKOWEJ I CMENTARNEJ ORAZ 

CMENTARZA KOMUNALNEGO W TYCHACH - ETAP I.

Z treścią planu miejscowego oraz:
a) uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 

polegającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
ustaleń projektu planu miejscowego,

b) podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego planu miejscowego 
w odniesieniu do rozpatrywanych różnych rozwiązań alternatywnych, a także informację, 
w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
- ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
- opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
- propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień planu miejscowego.

można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta 
Tychy, al. Niepodległości 49, w godzinach pracy urzędu.
Treść ww. dokumentu opublikowana jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 
/-/ mgr Igor Śmietański  

komunikatreklama

na MiejskiM 
skwerze przy ul. 
hlonda pod koniec 
listopada powstać 
Ma ogólnodostępny 
Miejski sad 
o powierzchni 
prawie 2000 Metrów 
kwadratowych. będą 
w niM rosŁy M.in. 
czereśnie, wiśnie, 
Mirabelki, brzoskwinie, 
jabŁonie oraz różne 
odMiany Malin czy 
jeżyny. to pierwszy tego 
typu sad w tychach. 
poMysŁodawcą jest 
katarzyna palka.

Projekt zakłada stworzenie sadu 
edukacyjnego i ogrodu dostępne-
go dla wszystkich. Będzie to miej-
sce spotkań, przestrzeń eduka-
cji przyrodniczej i ogrodniczej. 
Obejmuje wykonanie nasadzeń 
starych odmian drzew i krze-
wów owocowych z tabliczkami 
edukacyjnymi w naturalistycz-
nej aranżacji. Zadanie poprawi 
bioróżnorodność oraz zwiększy 
estetykę i atrakcyjność osiedla 
Barbara. – Owocowy sad będzie 

pełnił głównie funkcję edukacyj-
ną i prospołeczną – mówi Róża 
Jaros z Tyskiego Zakładu Usług 
Komunalnych w Tychach. – Za-
leży nam, aby to mieszkańcy za-
angażowali się w pielęgnację ro-
ślin, gdyż takie zajęcia mocno 
integrują. Poza tym doglądanie 
roślin wymaga wiedzy. Mamy na-
dzieję, że tę nasi mieszkańcy za-
czną również gromadzić na włas-
ną rękę. Nic nie prowadzi bardziej 
do świadomości ekologicznej niż 
odpowiednio ugruntowana wie-
dza. Oczywiście my, jako TZUK, 
dołożymy wszelkich starań, aby 
sad mógł w prawidłowy sposób 
funkcjonować, ale tak jak wspo-
mniałam, sad ma być głównie 
dla mieszkańców, a nie dla nas 
– dodaje.

Aranżacja oraz mała architek-
tura będą nawiązywać do natu-
ralistycznych tradycji, np. za sie-
dziska posłużą drewniane kłody. 
Do aranżacji sadu wykorzysta-
ne zostaną drzewa pozyskane 
z niezbędnej wycinki miejskiej. 
– Ważna częścią będą tabliczki 
edukacyjne. Dzięki nim miesz-
kańcy będą mogli zapoznać się 
w mnogością wszelkich odmian 

jabłoni, gruszy czy czereśni. 
Drzewa owocowe w przestrzeni 
miejskiej są niestety coraz rzad-
sze – dodaje.

W sadzie znajdzie się miejsce 
dla pergoli w kształcie kopuły. 
Konstrukcja stanowić ma pod-
porę dla winorośli, będzie też 
elementem wyróżniającym sad 
i po prostu przyciągającym oko 
mieszkańców. W listopadzie 
odbędzie się wspólne sadzenie 
drzew połączone z warsztatami 
(dokładna data sadzenia poda-
na zostanie co najmniej dwa ty-
godnie przed planowaną akcją). 
– Sadzonki owocowe zawsze 
najlepiej sadzić jesienią. Będą 
to młode krzewy i młode drzew-
ka. Zatem na pierwsze owoce 
trochę poczekamy. Tym bardziej 
wszystkich nas ucieszy ich widok 
– śmieje się Róża Jaros. W sadzie 
wyrosną starsze odmiany takie 
jak antonówka czy reneta oraz te 
szybko owocujące.

Miejsce ma być przestrzenią 
do edukacji m.in. w zakresie sa-
mowystarczalności żywieniowej, 
a także promocją miejskich upraw 
poprzez stworzenie ogrodu jadal-
nego. kaMil peszat ●

Już od czwartku, 29 lipca w Za-
kładzie Diagnostyki Obrazowej 
w Szpitalu Megrez w Tychach 
można wykonać badanie USG 
piersi. Do grona pracowników 
Zakładu Diagnostyki Obrazo-
wej dołączyła najlepsza specja-
listka w dziedzinie radiologii 
i diagnostyki piersi, dr Katarzy-
na Kniewska-Jarząbek. – Pani 
doktor zna się na swojej dział-
ce jak mało kto, piersi nie mają 
przed nią żadnych tajemnic! Jej 
ogromna wiedza, profesjonalizm 
i serdeczność zostały docenione 
przez setki pacjentek – zacheca 
Małgorzata Jędrzejczyk, rzecznik 
szpitala Megrez.

Na badania można zapisywać 
się od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8-18 w Rejestracji 
pod numerem telefonu 32 32 55 
150 lub osobiście.

Badanie USG trwa ok 20 
minut, i nie trzeba się do nie-
go specjalnie przygotowywać. 
Jego koszt to 130 zł. Jeśli pojawi 
się potrzeba wykonania mam-
mografii, badanie może zostać 
wykonane na miejscu w Zakła-

dzie – koszt to 120 zł. Wyniki 
badania USG wraz ze zdjęciem 
i opisem pacjentka otrzymuje 
od razu, a w przypadku mam-
mografii w ciągu 10 dni robo-
czych.

– W każdą środę na profilu 
facebook’owym szpitala Megrez 
specjaliści będą dzielić się swoją 
wiedzą dotyczącą piersi i profi-
laktyki raka – zachęcamy do czy-
tania i zostawiania komentarzy 
– informuje Małgorzata Jędrzej-
czyk. rs  ●

Jak poinformował nas Wojewódz-
ki Szpital Specjalistyczny Megrez, 
w związku z czasowym ogranicze-
niem działalności Oddziału Cho-
rób Wewnętrznych oraz Oddziału 
Chorób Wewnętrznych z Podod-
działem Kardiologicznym, od 1 
do 15 sierpnia została wstrzyma-

na działalność Izby Przyjęć w za-
kresie diagnostyki i kwalifikacji 
do hospitalizacji pacjentów inter-
nistycznych.

Opiekę nad w/w pacjenta-
mi sprawować będą podmioty 
ościenne w ramach dostępności 
miejsc. rs ●

samOwOlKa 
przy 
cienistej?
Dzwonię w imieniu lokatorów ul. 
Cienistej 27. Pod naszym blokiem 
jeden z mieszkańców urządził so-
bie prywatny ogródek – ściął cisa, 
postawił parasol, huśtawkę. Jak 
się zbierze 2-3 panów, to już jest 
głośno. To trwa już od ubiegłe-
go roku. Czy to jest legalne? Czy 
każdy może sobie urządzić taki 
ogródek? Dlaczego do tej pory 
nie interweniowała administra-
cja? – pyta mieszkanka Tychów.
ODPOWiaDa agata gOc, Dy-
rektOr miejskiegO ZarZą-
Du BuDyNkóW miesZkal-
Nych: – Teren zielony na działce 
gminnej przy ul. Cienistej 27 zo-
stał wydzierżawiony w 2020 roku 
jednej z mieszkanek z przeznacze-
niem na ogródek przydomowy 
i zagospodarowanie go roślinami 
ozdobnymi oraz rabatami kwia-
towymi. W momencie przekaza-
nia terenu została wykonana do-
kumentacja fotograficzna, z której 
nie wynika, aby na tym terenie rósł 
cis, zatem nie możemy potwier-
dzić informacji o jego wycięciu.

Jeśli natomiast chodzi o ogro-
dzenie ogródka oraz ustawienie 
huśtawki, to zostało wykonane 
przez dzierżawcę bez wymaga-
nej zgody. W tym temacie pro-
wadzone są działania zmierzają-
ce do ich usunięcia. ls ●

oWoCoWy sad 
dla WszystkiCh
powstanie w raMach budżetu OByWATELSKIEGO.

Megrez zaprasza serdecznie wszystkie pacjentki na uSG piersi.

wartO  
się zbadać

Wizualizacja pierwszego miejskiego sadu owocowego w Tychach.

TZ
UK

 

ważna informacja dla pacjentów.

szpital Ogranicza
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tegoroczne urodziny 
tyszanki, pani 
wincentyny perdion, 
byŁy szczególne. nie 
tylko dlatego, że pani 
wincentyna skończyŁa 
okrągŁe 90 lat, ale też 
dlatego, że zbiegŁy się 
z jubileuszeM 40-lecia 
ogródków dziaŁkowych 
„nad potokieM”, 
w których jubilatka 
jest od początku.

Urodziła się w lipcu 1931 roku 
na Mazowszu. Około 1950 
roku wraz z mężem przeniosła 
się do Tychów, gdzie państwo 
Perdion otrzymali mieszkanie. 
Mąż jubilatki, pan Alfred długie 
lata starał się o ogródek działko-
wy, który w końcu 40 lat temu 
otrzymał i tak znalazł się „Nad 
Potokiem”. – Muszę się przy-
znać, że przez pierwsze kilka-
naście lat to głównie mąż zajmo-
wał się ogródkiem. Ja jakoś nie 
miałam do tego serca, a ponadto 
zajmowałam się wnuczką i nie 
miałam czasu na „grzebanie 
w ziemi” – opowiada z uśmie-
chem pani Wincentyna. Do-
piero po śmierci męża, 27 lat 
temu, została niejako zmuszo-
na do pokochania tego kawałka 

ziemi. Choć początki nie były 
łatwie…

– Mąż posadził m.in. drzewo 
czereśniowe i gdy przyszło lato 
trzeba było te owoce oberwać – 
wspomina Wincentyna Perdion. 
– Nie miałam pojęcia jak to zro-
bić, bo ja niska, a drzewo wysokie, 
więc postawiłam pod czereśnią 
stół, na nim taboret i po wdra-
paniu się na tę konstrukcję zaczę-
łam zrywać. Dopiero przechodzą-
ca przerażona sąsiadka zwróciła 
mi uwagę, że przecież w każdej 
chwili mogę spaść i zrobić sobie 
krzywdę.

Pani Wincentyna uprawia 
działkę w sposób tradycyjny. Trzy 
czwarte powierzchni zajmuje tra-
wa i posadzone na niej dwie ja-
błonie i tyleż wiśni. Na jed-
nej czwartej uprawia pomidory, 
ogórki, marchewkę i inne warzy-
wa. Jest ciągle w świetnej formie 
i samodzielnie radzi sobie z utrzy-
maniem ogródka i małej altanki. 
– Mieszkam na ul. Dąbrowskiego 
i stamtąd zawsze autobusem linii 
4 jadę na działkę, gdzie od kwiet-
nia do października spędzam 
tak 3-4 godziny każdego dnia. 
W zimie też przychodzę, ale tyl-
ko w dni targowe, żeby zobaczyć 
czy wszystko z ogródkiem w po-
rządku – opowiada.

90. urodziny pani Wincen-
tyny Perdion zarząd Stowarzy-
szenia Ogrodowego „Nad Po-
tokiem” zorganizował w swoim 
domu działkowca, gdzie zapro-
szono także tych wszystkich, któ-
rzy uprawiają ogród od począt-
ku istnienia, czyli od 40 lat. Poza 
panią Wincentyną są to: Jadwiga 
Duda, Alicja i Krzysztof Strzezik, 
Barbara i Piotr John, Małgorza-
ta i Krzysztof Knopik, Wisława 
i Edward Góra, Janina i Ryszard 
Melka, Wiktoria i Kazimierz 
Głód, Barbara Czyba, Aniela 
Buczek oraz Renata i Paweł Hei-
mann. „Nad Potokiem” jest jedy-
nym ogrodem w Tychach, który 
w 2014 roku wystąpił z Polskie-
go Związku Działkowców i zaczął 
funkcjonować jako stowarzysze-
nie. Aktualnie jego prezesem jest 
Dariusz Błaszkowski, który jest… 
siostrzeńcem pani Wincentyny. – 
Dziękujemy Miastu Tychy za par-
king, który znakomicie rozwiązał 
nasze problemy z samochodami 
– mówi prezes Błaszkowski. – 
Wciąż jeszcze mamy problemy 
z Potokiem Tyskim, który tyl-
ko w tym roku trzykrotnie zale-
wał nasze ogrody. Zabetonowane 
miasta to problem globalny, któ-
ry nas, niestety, każdego roku do-
tyka. ww ● od 11 sierpnia 

na skrzyżowaniu ulic 
grota roweckiego 
i edukacji, należy 
spodziewać się 
poważnych zMian 
organizacji 
ruchu. zgodnie 
z wcześniejszyMi 
zapowiedziaMi, 
Ma zostać ono 
zaMknięte.

Trwające od połowy czerwca pra-
ce na skrzyżowaniu ulic Eduka-
cji i Grota Roweckiego, wkracza-
ją w kolejną fazę. Od środy – 11 
sierpnia – skrzyżowanie to zo-
stanie zamknięte dla ruchu ko-
łowego, za wyjątkiem pojazdów 
komunikacji zbiorowej. Ich ru-
chem sterować będzie sygna-
lizacja wahadłowa. Informacje 
o zamknięciu będą umieszczone 
na pobliskich skrzyżowaniach, 
skorygowane zostaną również 
tablice drogowskazowe.

Wyłączenie potrwa około 2,5 
miesiąca (do drugiej połowy paź-
dziernika). W tym czasie skrzyżo-
wanie zostanie gruntownie prze-
budowane.

Jak wyjaśnił Arkadiusz Bąk, za-
stępca dyrektora Miejskiego Za-

rządu Ulic i Mostów w Tychach, 
w pierwszej kolejności stara na-
wierzchnia zostanie rozebrana, 
przebudowane zostaną także ko-
lidujące z projektem sieci. – Bę-
dziemy prowadzić nasilone prace 
ziemne, zejdziemy w dolne war-
stwy nawierzchni i wymieniamy 
całą konstrukcję drogi. Po przebu-
dowie skrzyżowanie zyska nową 
geometrię, zmodyfikujemy łuki, 
poszerzymy trzy wloty o dodatko-
we pasy ruchu oraz ustawimy nową 
sygnalizację świetlną, która będzie 
włączona do systemu sterowania 
ruchem. Przebudowane zostaną 
także chodniki i ścieżki rowerowe, 
oświetlenie i trakcja trolejbusowa. 
Wszystkie te działania prowadzone 
są w celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa i poprawy płynności ruchu 
– informuje Arkadiusz Bąk.

Modernizacja skrzyżowania 
prowadzona jest w ramach sze-
rokiego projektu pod nazwą In-
teligentny System Zarządzania 
i Sterowania Ruchem (ITS).

– Prace nad ITS idą pełną parą. 
Roboty prowadzone są i będą 
na wielu tyskich skrzyżowaniach 
– mówi Agnieszka Kijas, rzecznik 
Miejskiego Zarządu Ulic i Mo-
stów. – Utrudnień w ruchu nie 
da się uniknąć. Kierowców prze-

praszamy i jednocześnie prosimy 
o cierpliwość, o ostrożną jazdę 
i stosowanie się do znaków. Pa-
miętajmy, że z chwilą, gdy inwe-
stycja dobiegnie końca, a przejazd 
przez miasto będzie bezpieczniej-
szy i sprawniejszy, te wszystkie 
niedogodności zostaną nam zre-
kompensowane.

Przypomnijmy, że łącznie w ra-
mach ITS Tychy przebudowanych 
zostanie blisko 40 skrzyżowań 
w Tychach. Ponadto powstanie 
szeroko zakrojona struktura tele-
informatyczna, co stworzy możli-
wość sterowania ruchem. W efek-
cie komunikacja ma działać lepiej 
i bardziej punktualnie, a kierowcy 
mają przemieszczać się po mie-
ście płynniej.

Prace nad systemem ITS w Ty-
chach rozpoczęły się w 2019 r. 
i planowo potrwają do połowy 
2022. Całkowity koszt wraz z prze-
budową skrzyżowań to prawie 
120 mln zł z czego blisko 85% 
procent stanowi dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, z puli na tzw. 
niskoemisyjny transport miejski 
dla wydatków kwalifikowanych. 
Środki te zostały ujęte w Regio-
nalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Śląskiego. rM ●

zamknięte 
do października
uwaga kierowcy! ZMIANy W ORGANIZAcJI Ruchu W REJONIE „BuDOWLANKI”.

pół żyCia na działCe
90-letnia tyszanka SAMA uPRAWIA OGRóDEK DZIAŁKOWy I ROBI TO Z POWODZENIEM.

Pani Wincentyna podczas krojenia tortu, który działkowcy przygotowali na jej 90. urodziny.
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Skrzyżowanie Edukacji z Grota-Roweckiego będzie zamknięte od 11 sierpnia do drugiej połowy października.
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w 1956 roku, czyli 
w roku powstania, 
w Miejskiej 
bibliotece publicznej 
zarejestrowanych 
byŁo 1.300 czytelników. 
dziesięć lat później – 
już 8.000, co najlepiej 
oddaje systeMatyczny 
rozwój czytelnictwa 
w tychach. co wówczas 
lubili czytać tyszanie?

– Korzystano głównie ze słow-
ników, encyklopedii, pytano 
o poradniki, o książki, które 
uczą i wychowują – mówi Ma-
ria Bisztyga, pracownica MBP, 
współautorka książki o historii 
tyskiej książnicy. – Poszukiwali 
też publikacji o pisarzach. Tychy 
były prawdziwą kulturową moza-
iką ze Ślązakami, mieszkającymi 
tutaj od pokoleń i przybyszami 
ze wszystkich stron Polski, a na-
wet Europy i świata, repatrian-
tami. Było dużo ludzi młodych, 
którzy zakładali rodziny, zachę-
cali do korzystania z biblioteki 
swoje dzieci, ale wybór ksią-
żek dla najmłodszych był wte-
dy bardzo skromny. Edukacja 
czytelnicza musiała trochę po-
trwać, zanim tyszanie zapozna-
li się z księgozbiorem bibliote-
ki, wertując książki na miejscu 
oraz pytając bibliotekarzy o ty-
tuły. Pierwsze miejsce na liście 
książkowych hitów zajmował re-
portaż Melchiora Wańkowicza 
„Bitwa o Monte Cassino”, chętnie 
czytano powieści Kraszewskiego, 
Sienkiewicza, Sartre’a, Camusa, 
Hłaski. Kryminały wyrywano so-
bie z rąk. Dużym powodzeniem 
cieszyły się także wspomnienia 
dowódców z okresu drugiej woj-
ny światowej.

rekordowe lata
W 1966 roku na terenie miasta 
było już pięć bibliotek, które ręka-
mi szesnastu bibliotekarzy obsłu-
giwały blisko 65-tysięczne Tychy. 
Księgozbiór, z którego korzystało 
łącznie blisko 8 tys. czytelników, 
liczył ponad 63 tys. woluminów. 
W 1975 roku, na skutek zmian 
granic administracyjnych mia-
sta, kiedy do Tychów przyłączono 
ościenne miasta i gminy, miasto 
liczyło prawie 140 tys. mieszkań-
ców, a liczba placówek biblioteki 
wzrosła do osiemnastu. Bibliote-
ka zatrudniała 42 pracowników 
merytorycznych. Liczba czytelni-
ków wzrosła do ponad 20 tysięcy, 
a liczba woluminów wynosiła 233 
tysiące. Zanotowano imponują-
cy wskaźnik przeszło 490 tysięcy 
wypożyczeń.

motoryzacja i elektronika
– Tychy były młodym miastem, 
wśród użytkowników bibliote-
ki długo dominowała młodzież 
ucząca się. Dało się też zaobser-
wować znaczne kontrasty pomię-
dzy czytelnikami. Na jednym bie-
gunie można by postawić osoby 
studiujące oraz czytające dzie-
ła naukowe w języku obcym, 
a na drugim gospodynie domo-
we oraz amatorów krzyżówek. 
W drugiej połowie lat 70. na jed-
nego tyskiego czytelnika przypa-
dały rocznie 24 książki. Tychy 
zdążyły już ugruntować swoją 
pozycję na mapie województwa 
katowickiego jako ważny ośrodek 
przemysłowy, znany z produkcji 

„fiatów”. W tym czasie w bibliote-
kach i księgarniach coraz częściej 
pytano o książki na temat budow-
nictwa i urządzania wnętrz. Ro-
sło zainteresowanie motoryzacją 
i elektroniką. Jak w każdym roz-
wijającym się mieście, stale wy-
stępowało duże zapotrzebowanie 
na książki dla dzieci i młodzieży. 
Dużą popularnością cieszyły się 
również encyklopedie i książki 
kucharskie – dodaje Maria Bisz-
tyga.

nie tylko książki
Po boomie czytelnictwa w la-
tach 70. dekadę później nastąpił 
kryzys. Nadal najdotkliwszy był 
brak budynku Biblioteki Głów-
nej i odpowiednich magazynów. 
Wszystkie placówki borykały się 
z problemem ciasnoty, a działal-
ności bibliotecznej nie ułatwiała 
również trudna sytuacja na ryn-
ku księgarskim i zła jakość wy-
dawanych książek. W 1986 roku 
w przeszło 185-tysięcznych Ty-
chach działały 22 placówki bi-
blioteczne, w których 55 biblio-
tekarzy obsłużyło ponad 30 tys. 
czytelników.

– MBP zaczęła rozszerzać dzia-
łalność, koncentrując się na po-
trzebach dzieci i młodzieży – wy-
jaśnia bibliotekarka. – Działały 
dwie filie dziecięce i siedem od-
działów dla dzieci. Podejmowano 
różne formy współpracy ze szko-
łami i przedszkolami. Nabywano 
więcej zbiorów pozaksiążkowych, 
w tym płyty i książkę mówioną. 
Wiele tyskich placówek biblio-
tecznych udzielało wsparcia na-
uczycielom i uczniom przy or-
ganizacji akademii, olimpiad, 
wieczornic, lekcji bibliotecz-
nych. Przygotowywano zesta-
wienia bibliograficzne i scenariu-
sze imprez. Podejmowano próby 
dostarczania książek ludziom 
chorym do domu we współpra-
cy z Polskim Czerwonym Krzy-
żem. Wypożyczano czasopisma 
emerytom.

pokoleniowa zmiana
Historia MBP w znakomity spo-
sób pokazuje, jak zmieniały się 
Tychy. W pierwszych trzech de-
kadach czytelnikami byli głównie 
ludzie młodzi, do 20. roku życia, 
którzy stanowili ponad połowę 
użytkowników. Biblioteka pub-
liczna miała wtedy do spełnienia 
przede wszystkim funkcję kształ-
cącą. W latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych stopniowo 
zaczęło jednak przybywać osób 
niepracujących, emerytów oraz 
rencistów. Nadal wypożyczano 
najwięcej literatury beletrystycz-
nej oraz pięknej dla dorosłych. 
Coraz większym zainteresowa-
niem cieszyła się literatura na-
ukowa i popularnonaukowa.

W 1988 roku liczba czytel-
ników wynosiła prawie 32.500. 
Osiągnięto tym samym naj-
wyższy wskaźnik 17,1 czytelni-
ków na 100 mieszkańców. Rów-
nież wtedy zwiększył się odsetek 
użytkowników powyżej 30. roku 
życia. Wtedy też czytelnicy wy-
pożyczyli ponad 700 tysięcy wo-
luminów. W porównaniu z pierw-
szym rokiem działalności tyskiej 
MBP oznaczało to czterdziesto-
krotny wzrost!

Przełom lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych, a dodatko-
wo jeszcze początek dwudzieste-

go pierwszego wieku to prawdzi-
wie złoty czas dla czytelń. W 1988 
roku w Tychach działało już 7 
czytelń, w tym dwie dla dzieci 
oraz specjalistyczna w dziale mu-
zycznym. Największa w mieście 
Czytelnia Naukowa w dziewią-
tej dekadzie dwudziestego wieku 
przeżywała istne oblężenie.

transformacja
Historycznie przełomowym ro-
kiem dla Polski był 1989. Nastąpił 
drastyczny wzrost kosztów zakupu 
książek, materiałów i usług. Odno-
towano duży spadek czytelnictwa, 
rejestrując blisko o 2.800 mniej 
czytelników i wypożyczając o po-
nad 78 tysięcy mniej woluminów 

niż w 1988 roku. Na zmianę za-
chowań czytelniczych i nawyków 
lekturowych miało wpływ rosnące 

zainteresowanie informacją w tele-
wizji i rozwój techniki wideo.
leszek sobieraj ●

W lipcu i sierpniu biblioteki 
w naszym mieście funkcjonu-
ją w godzinach wakacyjnych tj. 
od 9.30 do 16. W tym czasie or-
ganizowane są liczne spotkania 
dla czytelników, tych starszych, 
jak i najmłodszych.

– Okres wakacyjny to czas ur-
lopów i wyjazdów – zauważa 
Anna Krawczyk, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Ty-
chach. – Wielu naszych czytelni-
ków zaopatrzyło się w wybrane 
pozycje na czas urlopów, ale są 
też tacy, którzy przez całe wakacje 
chętnie zaglądają w nasze mury. 
Dla nich właśnie przygotowaliśmy 
bogaty harmonogram spotkań. 
Zapraszam wszystkich chętnych 
na „Kiermasz na deptaku”, który 
odbywa się w każdą pierwszą śro-
dę miesiąca. To świetna okazja, 
aby spotkać się w większym gro-
nie, powymieniać woluminami, 
ale też swoimi spostrzeżeniami 
i czytelniczym doświadczeniem. 
Najbliższy odbędzie się już jutro 
tj. 4 sierpnia w godz. od 12 do 14 
przed Mediateką.

Lipiec w MBP upłynął pod zna-
kiem premierowego seansu głoś-
nego filmu „Immortal Kombat” 
duetu Julii Karasiewicz i Toma-
sza Kazaneckiego. Film traktuje 
o najważniejszym problemie do-
tykającym wszystkich ludzi: spra-
wie życia i śmierci. Przedstawia 
różne spojrzenia na problem – ka-
tolickie i ateistyczne, technokra-
tyczne i humanistyczne, ducho-
we i futurologiczne. W sierpniu 
nie zabraknie kolejnych seansów 
w ramach cyklu „Wakacje z ki-

nem”. W każdy czwartek o godz. 
16 odbędą się kolejno pokazy 
filmów: „Ostatnia stacja” (5.08), 
„Chce się żyć” (12.08), „Smak cur-
ry” (19.08) oraz „Małe szczęścia” 
(26.08). Polecamy zwrócić uwagę 
na „Chce się żyć”, wszak wyreży-
serowany został przez tyszanina 
Macieja Pieprzycę.

W każde kolejne piątki, rów-
nież o godz. 16 emitowane są 

bajki dla dzieci i tak zobaczyć 
będzie można: „Czworo dzieci 
i coś” (6.08), „Dzwoneczek i ta-
jemnica piratów” (13.08), „Kac-
per i Emma na safari” (20.08) 
oraz „Kacper i Emma najlep-
si przyjaciele” (27.08). Ponad-
to od poniedziałku do czwartku 
od godz. 11 do 13 odbywają się 
„Wakacje z coolturką... Loteria 
Sztuki” czyli zajęcia i warsztaty 

dla najmłodszych. Działa rów-
nież Klub Motyli Książkowych, 
w ramach którego w trzech fi-
liach (Biblioteka Główna/Media-
teka w środy o godz. 16, Filia nr 
12 w czwartek o 17, Filia nr 13 
w czwartki o 17) odbywają się 
literacko-plastyczne zajęcia dla 
dzieci w wieku przedszkolnym 
i ich rodziców.
kaMil peszat ●

Co lubili Czytać tyszanie?
65 lat Miejskiej biblioteki publicznej – NAJSTARSZEJ INSTyTucJI KuLTuRy W TychAch (2).

w okresie wakacyjnym Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała liczne atrakcje dla swoich czytelników.

waKacje z bibliOteKą

Justyna Biskup-Naumienko jako Bajkoopowiadacz.
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Jedną z wielu filii MBP, które funkcjonują do dziś jest Filia nr 3 przy ul. Batorego.

M
BP
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Wynajmij wolne
boksy handlowe
w doskonałej przestrzeni

Czekamy na Ciebie, skorzystaj!

reklama

– Od dziecka byłam bardzo kre-
atywna – mówi pani Adrianna. 
– Dużo rysowałam, malowałam 
i bawiłam się w rękodzieło. Ko-
niec końców skończyłam techni-
kum budowlane, później studia 
inżynierskie, a na koniec archi-
tekturę. Biżuterią zajmuję od 13 
lat i jest to moja pasja.

Wcześniej również przez 13 lat 
zajmowała się projektowaniem 
architektonicznym, brała udział 
choćby w projektowaniu Złotych 
Tarasów w Warszawie. Artystycz-
nie wyżyta, zawodowo spełnio-
na kobieta. Wydawałoby się... – 
Tak, projektowanie, zwłaszcza 
tych najbardziej wymagających 
elementów, dawało mi mnóstwo 
satysfakcji. Pracowałam w świet-
nym zespole bardzo ambitnych 
ludzi, jednak praca zajmowa-
ła zbyt dużą część mojego ży-
cia. Na świecie pojawiła się moja 
córka, a ja we własnym domu za-
częłam być bardziej gościem niż 
domownikiem. Poza tym spot-
kał mnie wypadek na budowie 
i zapragnęłam etatu na miejscu, 
po osiem godzin dziennie. Ot ta-
kie przyziemne marzenie. Dzię-
ki takiej pracy znalazłam czas 
na swoje hobby.

Pani Adrianna w swoich pracach 
łączy bardzo wiele technik. Nieobce 
jest jej tłoczenie czy spawanie sre-
bra, haft prawosławny, garbarstwo. 
Swoje kolie często wysadza kamie-
niami z Uralu czy innymi minera-
łami. – To, co dla jednego może być 
odpadem, dla mnie jest surowcem. 
Jeden z handlarzy z Polski regular-
nie jeździ do Francji, gdzie spotyka 
się z kupcem, który przywozi mi-
nerały z Maroka. On skupuje kilo-
gramy tych minerałów, a dla mnie 
cenne są małe kawałeczki, które na-
zywa odpadami. Sporo elementów 
moich biżuterii pochodzi z czte-
rech stron świata. Lubię łączyć, 
na pierwszy rzut oka, niepasują-
ce techniki czy materiały trudne 
do połączenia, by stworzyć coś nie-
powtarzalnego. W jednej ze swo-
ich prac wykorzystałam metalowe 
bajorki, stosowane do wyszywania 
pagonów w wojsku, połączyłam też 
skórę z elementami metalowymi 
czy sutasz z kamieniami. Odkrywa-
nie nowych połączeń to dla mnie 
wyzwanie i świetna zabawa.

Frywolitki, zegarki i Vincent 
van Gogh
Cała przygoda z rękodziełem 
rozpoczęła się od frywolitek czy-

li artystycznej koronki, na którą 
składają się węzły, słupki i pikot-
ki, za ich pomocą tworzy się kół-
ka i łuczki. – Tą techniką zaraziła 
mnie mama. Na początku wyko-
nywałam proste kolczyki, później 
odkryłam sutasz, haft koraliko-
wy, następnie włączyłam do tego 
elementy trawionego metalu. Jeź-
dziłam na spotkania, gdzie uczo-
no tego typu technik. Niestety, 
w Polsce są to rzeczy mało po-
pularne i trudno o rzemieślników 
na poziomie mistrzowskim. Tych 
można spotkać głównie w Rosji 
i to właśnie stamtąd dzięki inter-
netowi czerpałam wiedzę. Mam 
bardzo rozbudowaną wyobraźnię 
przestrzenną, dzięki czemu wy-
starczy mi zdjęcie przedmiotu, 
by wyobrazić sobie, jak jest zbu-
dowany. Później metodą prób 
i błędów staram się wprowadzić 
podpatrzone rozwiązania. Wie-
le rozwiązań, które stosuję, sama 
wymyśliłam. Często je łączę, aby 
wykonać jakiś element. W moich 
pracach bardzo często pojawia-
ją się mechanizmy z zegarków, 
ponieważ uwielbiam steampunk 
(nurt stylistyczny nawiązujący 
do estetyki epoki wiktoriańskiej 
– przyp. red.). Inspiruję się rów-
nież fantastyką, jak choćby „Grą 
o tron”, malarstwem – stąd za-
czerpnęłam inspiracje z Vincenta 
Van Gogha. Pracę, odnoszącą się 
do „Gwieździstej nocy” zrobiłam 
z kolei na konkurs Swarovskiego. 
Jest to konkurs dla profesjonali-

stów, pracujących niejednokrot-
nie dla znanych projektantów 
mody. Samo zakwalifikowanie 
się do niego było dla mnie du-
żym osiągnięciem. Znalazłam 
się w gronie osób, które niejed-
nokrotnie podglądałam, chcąc 
się czegoś nauczyć. Moja biżu-
teria doszła do finału w innym, 
już mniejszym konkursie. Wy-
syłałam też zgłoszenia na kon-
kursy rosyjskie, gdzie tego typu 
rękodzieło jest znacznie popular-
niejsze niż u nas. Często przecho-
dziłam pierwszy etap, a dla mnie 
to już coś znaczy. Niech wiedzą, 
że w innych krajach też coś robi-
my – śmieje się Adrianna.

długie godziny późnymi 
wieczorami
Zajęcie, które wybrała pani Ad-
rianna, jest bardzo czasochłonne. 
Jeden projekt potrafi zajmować 
długie miesiące i setki roboczo-
godzin. – Zazwyczaj do swoje-
go warsztatu wchodzę późnym 
wieczorem. Kiedy dzień chyli się 
ku końcowi, a ja mam już wszyst-
kie obowiązki za sobą, wtedy po-
święcam się mojemu ulubione-
mu zajęciu. Każda kolia składa 
się z mnóstwa elementów, któ-
re później łączę w taki sposób, 
aby te łączenia nie były w ża-
den sposób widoczne. Wymaga 
to niemałej wprawy. Każdy z naj-

mniejszych elementów to długie 
wieczory spędzone przeze mnie 
w warsztacie. Łącząc haft korali-
kowy z materiałami metalowymi, 
mogę stworzyć liść wypełniony 
drucikami, dzięki czemu moż-
na go wyginać, nadając pożą-
dany kształt. Czasami zapomi-
nam o biżuterii i zaczynam szyć 
stroje, dodatki, różnego rodzaju 
akcesoria czy po prostu lampy. 
W swoim warsztacie przesiaduję 
bardzo często. To mnie niesamo-
wicie odpręża.

z biżuterią przez świat
Przez te lata tyska artystka wy-
pracowała swój niepowtarzalny 
styl, na który składają się prze-
de wszystkim wspomniana już 
mnogość technik oraz łączenie 
licznych materiałów. W jednej 
pracy spotkać możemy trawiony 
mosiądz, rzeźbiony kamień czy 
skórę. W środowisku prace pani 
Adrianny są bardzo rozpoznawal-
ne, niestety od lat nieskutecznie 
próbuje przebić się ze swoją ofertą 
na komercyjny rynek. W stycz-
niu 2019 r. odbyła się wystawa bi-
żuterii w Mediatece w Tychach. 
Zgromadziła nie tylko amatorów 
nietuzinkowych ozdób, ale także 
wszystkich miłośników sztuki. 
Przedstawione prace jak zwykle 
były niepowtarzalne, wykonane 
misternie i z prawdziwym piety-

zmem. Wyjątkową oprawę wy-
stawy tworzyły zdjęcia artystów 
fotografików z udziałem prezen-
towanej biżuterii. Lista konkur-
sów i wystaw, w których wzięła 
udział jest długa: Perlen Poesie 
– IBA 2017 i 2018 – Hamburg, 
Battle Of The Beadsmith 2019 
i 2020 – międzynarodowy kon-
kurs biżuteryjny organizowany 
w USA, Letni Konkurs Green-
bird 2017/18/19 Swarovski Create 
Your Style, Muzeum Rosyjskie-
go Impresjonizmu. Była uczest-
nikiem Międzynarodowego Art 
Festiwalu w Rumunii Art Jewelry 
Festival Oradea 2020. A to tylko 
niektóre z nich.

– W mieście Oradea znajdu-
je się najstarsze muzeum secesji 
w Europie, gdzie były wystawio-
ne wszystkie prace projektantów 
z całego świata. Kustosz muzeum 
wybrał 5 najlepszych prac, które 
odzwierciedliły styl secesji. Pra-
ca „Przebudzenie natury”, którą 
wykonałam wraz z moją mamą 
Krystyną Latosik, znalazła się 
w tej piątce najpiękniejszych prac. 
Po tym, jak fotografia tej pracy 
ukazała się w tym czasie w gazecie 
w Rumunii, sporo osób, widząc 
moje kolie, nie dowierzało, że zaj-
muję się tym czysto hobbystycz-
nie. Cudownie byłoby się z takie-
go zajęcia utrzymywać.
kaMil peszat ●

piękno zaklęte W koliaCh
przedstawiaMy tyszankę, KTóRA OSIąGNęŁA NIEByWAŁy POZIOM RZEMIOSŁA W SWOIM FAchu. 

Na modelkach prezentują się jeszcze piękniej.

Prace Adrianny Latosik-Piórkowskiej.
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tyszanka adrianna latosik-piórkowska w swoiM 
prywatnyM warsztacie tworzy piękną i ręcznie 
robioną biżuterię. Misterne rękodzieŁa zachwyciŁy 
nas kunszteM wykonania i licznyMi nawiązaniaMi 
do literatury Fantasy, steaMpunku czy też 
najbardziej znanych Malarzy.
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czternaście 
Miniaturowych stacji 
drogi krzyżowej 
(kwadraty o bokach 
15 MM) wojtek Łuka, 
tyski artysta Malarz, 
graFik i rysownik 
przekazaŁ dla MuzeuM 
Miniaturowej sztuki 
proFesjonalnej henryk 
jan doMiniak. tyskiego 
artystę poprosiliśMy 
o krótką rozMowę.

„twoje tychy”: po wielkich 
formatach na ścianach i fasadzie 
budynku, zdecydował się pan 
na wykonanie czegoś zupełnie 
innego – narysowanie miniatur.
WOjtek łuka: – Takie 
małe formy także są sporym 
wyzwaniem, podobnie jak te 
wielkie. W tym przypadku 
nie jest sztuką narysowanie 
czegoś na małym kartoniku 
o wymiarach 15 mm na 15 mm, 
czy nawet jeszcze mniejszym, 
ale to, by uchwycić określoną 
treść, ideę. Skoro Drogę 
Krzyżową można przeskalować, 
nadając jej wielkie, nieraz 

gigantyczne rozmiary, równie 
dobrze można ją zminiatury-
zować, posłużyć się kilkoma 
kreskami i symbolem. Być 
może jest to najmniejsza 
Droga Krzyżowa, jaka została 
narysowana, bo nie znalazłem 
na to nigdzie potwierdzenia, 
ale nie sądzę. Rzecz jednak nie 
w samej miniaturowej formie, 
ale w tym, by treść rysunku 
trafiała do odbiorcy, by była 
identyfikowana, by przekaz był 
czytelny.

w tyskim muzeum jest już wiele 
innych pana prac, skąd pomysł 
narysowania drogi krzyżowej?
– Tak się składa, że pracuję 
pewnymi cyklami tematycz-
nymi. Od kilku lat maluję 
katedry i rozety, które zdobią 
ich fasady. Dla mnie katedra 
to wyjątkowa budowla, coś 
w rodzaju pośrednika między 
nami a tym, co sobie wyobraża-
my, do czego zmierzamy, czyli 
naszym ostatecznym celem. Dla 
niektórych ma to wymiar boski, 
bo przecież taka jest geneza 
tych budowli. Przepięknych 

zresztą i fascynujących pod 
każdym względem. Z kolei 
rozeta, czyli to „oko Boga”, 
umiejscowione w centralnej 
części budowli, przepuszczająca 
strumień kolorowego światła 
do zaciemnionej olbrzymiej 
przestrzeni. Także dzisiaj robi 
to wrażenie, a co dopiero 
przed wiekami. Można sobie 
wyobrazić człowieka, który 
mieszkał w jakiejś ziemiance czy 
skleconej chałupie z klepi-
skiem, żyjącego w brudzie, 
smrodzie, wśród insektów… 
I oto raz na jakiś czas wędruje 
do miasta i staje przed czymś, 
co dziś nazwalibyśmy wielkim 
multimedialnym wydarzeniem. 
Przed budowlą, która powstała 
nie z gałęzi, ziemi czy drewna, 
ale z kamienia, niewiarygodnie 
wysokiej, której szczyt niemal 
dotyka nieba. Wchodzi do środ-
ka przez olbrzymie drzwi, 
widzi posadzkę nie klepisko 
i wpadające przez witraże 
kolorowe światło. Wewnątrz 
panuje półmrok, jest absolutna 
cisza, którą nagle przerywa 
muzyka płynąca z organów lub 

przepiękny śpiew… To wprost 
niebywałe i nawet dzisiaj 
jesteśmy pod wrażeniem tej 
chwili. Fascynuje mnie jak 
niesamowitym pomysłem było 
budowanie katedr i właśnie 
to, jak katedry oddziaływały 
na ludzi. Droga Krzyżowa, 
którą wykonałem, bez względu 
na jej stronę formalną, wymiar, 
mieści się w tej mojej fascynacji 
rzeczami wielkimi, nieprzemi-
jającymi. Bo Droga Krzyżowa 
dotyczy nas wszystkich, to dla 
mnie pojęcie filozoficzne, pełne 
symboliki, mówiące o tym, 
że my także niesiemy swój 
krzyż i że przeżywamy zbliżone 
sytuacje. Jesteśmy osądzani, ktoś 
z nas szydzi, wyśmiewa, oskarża, 
ktoś inny pomaga, lituje się nad 
nami, interesuje się naszym 
losem itd. Droga Krzyżowa 
jest nośnikiem niesamowitej 
mądrości, ale w wielu przypad-
kach jej nadmierna dekoracyjna 
forma, odsuwa na plan dalszy jej 
treść. Jestem przeciwny takiemu 
dekoracyjnemu przesytowi, 
który widzimy w niektórych 
kościołach. Po co dekorować, 

skoro ważna jest idea, myśl 
zawarta w Drodze Krzyżowej.

kiedy tworzył pan „drzewo 
mądrości” na jednej z fasad 
budynku, trzeba było ustawić 
kilkumetrowe rusztowanie. teraz 
rysował pan posługując się szkłem 
powiększającym?
– Nie, wystarczyły okulary 
(śmiech)... Temat jednak 
trzeba było przemyśleć i – jak 
wspomniałem – w każdej 
z 14 stacji zastosować pewien 
skrót, symbol. Samo rysowanie 
jest już sprawą drugorzędną. 
Posłużyłem się rapidogra-
fem – najmniejszy jaki mam 
ma 0,1 mm, choć czasami, 
do niektórych prac, przydałby 
się mniejszy. W przeciwień-
stwie do jednolitego, „tępego” 
śladu długopisu czy cienkopisu, 
rapidograf na odpowiednim 
papierze pozostawia ciekawą 
kreskę, trochę rozmytą, której 
szerokość można regulować 
dociskiem. Z kolei liczba kresek 

w danym miejscu pozwala 
stosować szarość – im więcej 
kresek, tym dany fragment 
jest ciemniejszy. Trzeba też 
wybrać odpowiedni papier. 
Ten, na którym rysowałem, 
ma fakturę przypominającą 
bibułkę, więc kreska na nim 
daje dodatkowe efekty.

którą ze stacji było najtrudniej 
narysować?
– Niewątpliwie stację VI, 
kiedy Weronika ociera twarz 
Jezusowi oraz stację, w której 
Jezus spotyka swoją matkę. Jak 
narysować kobietę, kiedy nie 
ma miejsca, żeby pokazać oczy 
lub twarz? Trzeba operować 
skrótem, gestem, ale tak, by ten 
gest coś wyrażał. Każdy z nas 
ma niejako utrwaloną, zakodo-
waną tę symbolikę, co ułatwia 
„odczytanie” miniaturowych 
stacji. Przy tej wielkości karto-
nika był problem, by narysować 
np. koronę cierniową.
leszek sobieraj ●

„status quo 2021” – 
to najnowsza wystawa 
w MuzeuM Miniaturowej 
sztuki proFesjonalnej 
henryk jan doMiniak. 
jest ona nawiązanieM 
do przypadającego 
17 czerwca 
światowego dnia walki 
z pustynnienieM i suszą, 
który kilkanaście 
lat teMu ustanowiŁo 
zgroMadzenie ogólne 
organizacji narodów 
zjednoczonych.

Na wystawie znalazło się kilka-
dziesiąt miniaturowych dzieł 
malarstwa, rysunku i grafiki od-
noszących się do problemu ocie-
plenia, wywołanego działaniami 
człowieka – od początków jego 
istnienia do czasów współczes-
nych. Znalazły się one w otocze-
niu „topniejących lodowców”, 
które imitują kawałki szkła i usy-
chających „drzew” – łodyg buksz-
panów, uschniętych po ataku tzw. 
ćmy bukszpanowej.

– Tytuł wystawy „Status quo 
2021”, czyli stały stan rzeczy, 
coś co jest niezmienne, może 

nieco dziwić – mówi Henryk 
Jan Dominiak, właściciel mu-
zeum. – Wszak żyjemy w świe-
cie, w którym wszystko się zmie-
nia i my sami również. Problem 
w tym, że nie zmienia się, nieste-
ty, nasz stosunek do otaczające-
go nas świata, przyrody i środo-
wiska. Wszyscy widzimy, że coś 
jest nie tak, że degradacja po-
stępuje, że niszczymy otaczające 
nas piękno. Oczywiście, podej-
mowane są różne działania – se-
gregujemy odpady, oszczędzamy 
wodę, wprowadzane są progra-
my ograniczenia emisji, alter-
natywne źródła energii, ale tak 
naprawdę w naszej mentalności 
nic się nie zmienia. Z moich do-
świadczeń wynika, że jeśli cho-
dzi o nasz stosunek do ekologii, 
zapanował jakiś zastój, zachowu-
jemy status quo. Bo na parkingu 
ktoś ma przez pół godziny włą-
czony silnik, żeby działała klima-
tyzacja… Ktoś rzuca papierek czy 
pustą plastikową butelkę, tłuma-
cząc, że w pobliżu nie ma kosza. 
Co z tego, że nie ma? Dlaczego 
tego papierka czy plastikowego 
opakowania nie można zabrać 
ze sobą i wyrzucić w domu! A wy-

starczy się przejść po parkach lub 
wejść do lasu... Nadal śmiecimy 
na potęgę. Pod względem ekolo-
gii edukujemy dzieci, kolejne po-
kolenia, tymczasem nadal tkwimy 
w tych samych problemach, ma-
jących zarówno naszą małą, co-
dzienną skalę, jak i ogólnoświa-
tową.

Wystawa „Status quo 2021” zo-
stanie zaprezentowana w ramach 
Konkursu na Wydarzenie Muze-
alne Roku Sybilla 2021, organi-
zowanego od ponad 40 lat przez 
Narodowy Instytut Muzealnictwa 
i Ochrony Zbiorów, pod patrona-
tem Ministra Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego. Wyróżnienie 
w konkursie Sybilla jest najważ-
niejszą formą uznania osiągnięć 
w polskim muzealnictwie.

Na wystawie prezentują swo-
je prace: Wojtek Łuka, Agniesz-
ka Seidel-Kożuch i Henryk Jan 
Dominiak – Tychy, Paweł Bro-
dzisz i Robert Znajomski – Łęcz-
na, Justyna Neyman – Warsza-
wa, Natalia Hirsz i Piotr Mosur 
– Gdańsk, Agata Ruman – Cze-
chowice-Dziedzice, Justyna We-
ronika Bruj – Mikołów, Anna 
Januszewicz-Pitlok i Jan Anto-

ni Rzymełka – Katowice, Renata 
Sobczak i Adam Korszun – Biała 
Podlaska, Julia Kaczmarczyk-Pio-
trowska – Poznań oraz Brazylij-
ka Neywa Cezar, Szwedzi – To-
mas Niklasson i Otto Niklasson 
Elmeras oraz Ukrainiec Volody-
myr Goncharenko.

Muzeum systematycznie po-
większa swoje zbiory, niedawno 
kolejne swoje prace przekazał dla 
niego tyski artysta plastyk, gra-
fik i rysownik Wojciech Łuka. Jest 
to droga krzyżowa narysowana 
na kwadratach o długości boku 
15 mm (szerzej o tym piszemy 
w rozmowie z W. Łuką). Wszyst-
kie 14 stacji mieści się na pasku 
o długości 21 cm. W sierpniu 
natomiast, z okazji Bitwy War-
szawskiej, czyli „cudu nad Wisłą” 
do Muzeum Miniaturowej Sztuki 
Profesjonalnej Henryk Jan Domi-
niak ma trafić praca Anny Janu-
szewicz-Pitlok. Będzie to obraz 
olejny wykonany na niewielkim 
kamyku, ozdobiony kamienia-
mi – ciemnozielonymi zoisyda-
mi i czerwonymi rubinami.

Wystawa „Status quo 2021” 
czynna będzie do końca roku.
leszek sobieraj ●

Czas katedr
rozMowa z wojtkieM Łuką, ARTySTą MALARZEM, PLASTyKIEM, GRAFIKIEM I RySOWNIKIEM.

W otoCzeniu lodoWCóW
„status quo 2021” – NOWA WySTAWA W MuZEuM MINIATuROWEJ SZTuKI PROFESJONALNEJ hENRyK JAN DOMINIAK.

Droga Krzyżowa Wojciecha Łuki, to 14 stacji, mieszczących się na sztalugach z zapałek.

Wojciech Łuka.
zd
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Miniaturowe prace Pawła Brodzisza.
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3 sierpnia, wtorek
godz. 9 – NORDIc WALKING – zaję-
cia Aktywni 60+ (OW Paprocany)
godz. 9.30 – ZuMBA KIDS i aerobik 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy ul. No-
wej)
godz. 10 – JOGA – zajęcia dla chęt-
nych (Kompleks Sportowy Paproca-
ny)
godz. 10.20 – ZuMBA KIDS i aero-
bik dla dzieci 7-16 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 16 – „W INDIAŃSKIEJ WIOScE 
POcAhONTAS” – animacje dla dzie-
ci w dzielnicy Wartogłowiec z cyklu 
„Wejdź do świata bajek” (plac zabaw 
ul. cmentarna 54)
godz. 17 – „PRZyGODA Z PRZy-
RODą” – warsztaty dla mieszkańców 
os. A (kościół Miłosierdzia Bożego, 
ul. Andersa 25)

4 sierpnia, środa
godz. 9 – GIMNASTyKA prozdro-
wotna dla seniorów (Klub McK Wil-
kowyje, ul. Szkolna 94)
godz. 9.30 – ZuMBA KIDS i aero-
bik dla dzieci 2-6 lat (boisko przy 
ul. Nowej)

godz. 10.20 – ZuMBA KIDS i aero-
bik dla dzieci 7-16 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 10.20 – ZDROWy KRęGO-
SŁuP – warsztaty dla mieszkańców 
os. A (kościół Miłosierdzia Bożego, 
ul. Andersa 25)
godz. 16 – BAJTLE W PLENERZE – 
„Warsztaty legalnego brudzenia się” 
– cotygodniowe animacje dla dzieci 
na os. L (plac zabaw przy ul. Legio-
nów Polskich)
godz. 16 – WAKAcyJNE MOTyLKI – 
zajęcia kreatywne dla dzieci (MBP – 
Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – ZDROWy KRęGOSŁuP, 
Survival – warsztaty dla mieszkań-
ców os. A (kościół Miłosierdzia Boże-
go, ul. Andersa 25)
godz. 17 – FITNESS na Wartogłow-
cu (boisko przy ZS-P nr 3, ul. cmen-
tarna)

5 sierpnia, czwartek
godz. 9 – NORDIc WALKING – zaję-
cia Aktywni 60+ (OW Paprocany)
godz. 9.30 – ZuMBA KIDS i aerobik 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy ul. Nowej)
godz. 10.20 – ZuMBA KIDS i aero-
bik dla dzieci 7-16 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 16 – „hISZPANIA” – animacje 
dla dzieci z dzielnicy czułów w cyklu 
„Podróże po świecie” (plac Krystyny 
Ryguły)
godz. 16 – SZTuKA X MuZy – pro-
jekcja filmu dla dorosłych „Ostatnia 
stacja” (MBP – Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 17 – JOGA – zajęcia dla 
chętnych (Kompleks Sportowy Pa-
procany)

godz. 17 – NAJDROżSZE SŁONEcZ-
NIKI ŚWIATA – wykład o sztuce (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)
godz. 18 – DZIEŃ SENIORA w dziel-
nicy Wartogłowiec (hotel Aros, 
ul. Oświęcimska 51)

6 sierpnia, piątek
godz. 9.30 – ZuMBA KIDS i aerobik 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy ul. Nowej)
godz. 10 – TAI chI – zajęcia Ak-
tywni 60+ (ośrodek sportowy przy 
ul. Brzozowej lub OW Paprocany)
godz. 10.20 – ZuMBA KIDS i aero-
bik dla dzieci 7-16 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 11-14 – EXTREME cITy (ska-
tepark w Parku Jaworek)
godz. 16 – BAJKOTEKA: projekcja 
filmu dla dzieci „czworo dzieci i coś” 
(MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 20 – MuZycZNE WIEcZORy 
NAD JEZIOREM: koncert „Moonlight 
Serenade, czyli dyskretny urok kla-
syki jazzu” w wykonaniu Jacka Do-
brzańskiego i Jakuba Gwardeckiego 
(OW Paprocany)
godz. 20.30 – KINO SAMOchO-
DOWE FrreLove: pokaz filmu „Palm 
Springs” (plac pod żyrafą)

7 sierpnia, sobota
godz. 8 – JOGA – zajęcia dla chęt-
nych (Kompleks Sportowy Paprocany)
godz. 9 – NORDIc WALKING – war-
sztaty dla mieszkańców os. A (kościół 
Miłosierdzia Bożego, ul. Andersa 25)
godz. 9.30 – FITNESS na War-
togłowcu (boisko przy ZS-P nr 3, 
ul. cmentarna)
godz. 9.30 – ZuMBA KIDS i aerobik 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy ul. Nowej)

godz. 10.45 – ZuMBA KIDS i aero-
bik dla dzieci 7-16 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 11 – POZNAJ JEZIORO – Ar-
chispacer – rodzinny spacer eduka-
cyjny (zbiórka: Dzika Plaza Paproca-
ny)
godz. 11 – „Tu GRALy NAJWIęK-
SZE GWIAZDy” – kameralne zwie-
dzanie Stadionu Miejskiego (zbiór-
ka: wejście do Tyskiej Galerii Sportu 
od ul. Baziowej)
godz. 14 – WARSZTATy FOTOGRA-
FII GóRSKIEJ z Karolem Nienartowi-
czem i pokaz zdjęć (Miejskie cen-
trum Kultury, ul. Boh. Warszawy 26)
godz. 15 – „O TySZKu, STAWIE 
I PIERWSZyM TySKIM KINIE – zwie-
dzamy Stare Tychy” – rodzinny spa-
cer historyczny (zbiórka na Rynku 
przy fontannie z wydrami)
godz. 18 – PROJEKT ARTySTycZ-
Ny „7 ZMySŁóW” – wernisaż wysta-
wy (Tichauer Art Gallery, ul. Browa-
rowa 6)

godz. 18.30 – MuZycZNE OGRóD-
KI NA BAcZu: koncert duetu For-
mation-In: Krzysztof Nowakowski 
– wibrafon i Bogusław Kaczmar – for-
tepian (pl. Baczyńskiego)

8 sierpnia, niedziela
godz. 8 – NORDIc WALKING 
w żwakowie (zbiórka: rejon stacji 
PKP Tychy żwaków)
godz. 12 – TEATR IMPRO „Sztuka 
bycia nieprzygotowanym” – warszta-
ty teatralne (dziedziniec Teatru Małe-
go, ul. hlonda 1)
godz. 17 – PIKNIK RODZINNy 
z okazji 25-lecia parafii pw. św. Fran-
ciszka i Klary (plac budowy kościoła 
franciszkanów, ul. Paprocańska 90)

9 sierpnia, poniedziałek
godz. 9.30 – ZuMBA KIDS i aerobik 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy ul. Nowej)
godz. 10.20 – ZuMBA KIDS i aero-
bik dla dzieci 7-16 lat (boisko przy 
ul. Nowej)

6 sierpnia godz. 20.30 – kino saMochodowe Frrelove: po-
kaz FilMu „palM springs”, plac pod żyraFą
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13 artystów 
zaprezentuje swoją 
twórczość podczas 
rozbudowanego 
wernisażu wystawy 
„7 zMysŁów”, którego 
poMysŁodawca jest 
katarzyna korus. 
Muzyka, tancerze, 
perForMance z jagą 
hupaŁo, Mapping, 
obrazy, „ożywające” 
rzeźby – to tylko część 
atrakcji, które wylicza 
artystka.

Pod koniec maja tego roku 
w „Oknie na kulturę” (cykl Miej-
skiego Centrum Kultury reali-
zowany w Gemini Park) odbył 
się swego rodzaju trailer sobot-
niej wystawy „7 zmysłów” czyli 
ekspozycji prac Katarzyny Ko-
rus z udziałem artystów: Marthy 
Mulawy, Moniki Chomiuk, Darii 
Nędzy-Stabrawy, Katarzyny Gro-
nostaj, Jagi Hupało, Miss God, 
Katarzyny Gwiszcz, Ari Dykiel, 
Monomike, Gaby Porabik, Da-
niela Fedorczyka, Sebastiana 
Cynk, Sebastiana Wichary i Mar-
cina Urzędowskiego.

Twórczość Katarzyny Korus 
cechuje oryginalny styl i spory 
przekaz emocjonalny. Sama ar-
tystka dopatruje się w nim re-
alizmu magicznego (tendencja 
estetyczna, ukształtowana począt-
kowo w Niemczech w latach 20. 
XX wieku w sztukach plastycz-
nych). Obrazy zostały opatrzo-

ne opisami, które stanowią mini 
przypowieści. – Mamy pięć pod-
stawowych zmysłów odnoszących 
się do poznania świata material-
nego – mówi Katarzyna Korus. 
– Szósty określany jest często 
jako intuicja, mistyka, narzędzie 
do poznania świata niematerial-
nego. My trochę przewrotnie za-
tytułowaliśmy wystawę „7 zmy-
słów”. Po pierwsze siódemka jest 
liczbą magiczną, która pojawia 
się w wielu wierzeniach, po dru-
gie chciałyśmy zamanifestować 
nasz pogląd, że rzeczywistość jest 
dużo bardziej złożona niż ludzkie 
możliwości poznania. Zapraszam 
na wernisaż w sobotę o 18, wte-
dy się wszystko wyjaśni – doda-
je autorka.

Prace bezpośrednio odnoszą 
się do ludzkich zmysłów. Za-
miarem autorek było pełne po-
budzenie sensoryczne widza. 
– Nie chciałam po prostu po-
wiesić swoich obrazów i powie-
dzieć „patrzcie! ”. To zaledwie je-
den ze zmysłów, na który chcę 
oddziaływać. Stąd rzeźby Marthy 
Mulawy, elementy aromaterapii 
czy instalacje video oraz muzy-
ka, która jest integralną częścią 
całości. Tutaj właśnie pojawia się 
nasz siódmy element spinający 
świat materialny i niematerialny: 
balans i równowaga. Mamy na-
dzieję, że będzie nim nasz widz 
– dodaje.

Pomysł na projekt pojawił się 
kilka lat temu. Najpierw powsta-
ły zdjęcia podczas sesji z model-

kami, następnie kolaż w wer-
sji elektronicznej, po czym już 
w wersji fizycznej autorka wszel-
kimi możliwymi technikami da-
wała upust swoim kreatywnym 
pomysłom.

Rzeźby Marthy Mulawy są wy-
konane autorską techniką, w któ-
rej bazą jest żywica połączona 
z gipsem polimerowym. – Jest 
to bardzo pracochłonna techni-
ka. Przy pracy nad rzeźbą serca 
wykorzystałam dodatkowo praw-
dziwy korzeń drzewa, co ma zna-
czenie symboliczne. To są dzie-
siątki godzin mojej pracy, ale 
dzięki tej technice możemy prze-
puścić przez rzeźbę światło, któ-
re nadaje jej finalnego kształtu 
– opowiada Martha Mulawa.

Uzupełnieniem projektu będą 
działania na żywo. Podczas wy-
stawy w „Oknie na kulturę” od-
był się performance „Połączenie 
zmysłów i znaczeń” z autorską 
muzyką w wykonaniu Katarzyny 
Korus, Moniki Chomiuk, Mart-
hy Mulawy i Kasi Gronostaj. 
Dziewczyny wykonały również 
performance „Powstawanie ser-
ca”. Na oczach widzów stworzyły 
przestrzenną instalację ludzkiego 
serca wzorowanego na motywie 
przewodnim obrazów Katarzyny. 
Ponadto Daria Nędza-Stabrawa 
wykonała pokaz taneczny w sty-
lu hip-hop i dancehall. – To był 
tylko przedsmak tego, co czeka 
na miłośników sztuki w sobotni 
wieczór w Tichauer Art Gallery.
kaMil peszat ●

bo zmysłóW jest WięCej
7 sierpnia w galerii w tichauer art gallery ODBęDZIE SIę cIEKAWA WySTAWA. 

Katarzyna Korus (na zdjęciu) nad projektem pracowała kilka lat.
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płyta z operą nowaka 
i Tokarczuk nagrodzona.

FryderyK 
dla aUKsO
Za kilka dni odbędzie się uroczy-
sta gala wręczenia Fryderyków 
– dorocznych nagród muzycz-
nych – w kategorii muzyka roz-
rywkowa. Nie każdy jednak wie, 
że tegoroczne Fryderyki w kate-
gorii muzyki poważnej zostały 
wręczone już w końcu czerwca.

Piszemy o tym głównie dlate-
go, że w kategorii „Album Roku 
– Muzyka oratoryjna i operowa” 
ta najważniejsza w Polsce na-
groda trafiła w tyskie ręce. A to 
za sprawą Orkiestry Kameral-
nej Miasta Tychy AUKSO, która 
wzięła udział w nagraniu opero-
wego dzieła Aleksandra Nowaka 
do tekstu Olgi Tokarczuk „Ahat-
ili. Siostra bogów”. Oprócz tyskiej 
orkiestry na płycie słychać także 
solistów: Urszulę Kryger, Joannę 
Freszel, Ewę Biegas, Jana Jakuba 
Monowida, Łukasza Koniecznego, 
Bartłomieja Misiudę, Sebastiana 
Szumskiego oraz Chór Polskiego 
Radia. Całością nagrania dyrygo-
wał maestro Marek Moś.

Inne dzieło Aleksandra Nowa-
ka, w realizacji którego także brała 
udział tyska orkiestra oraz Marek 
Moś: „Drach. Dramma per mu-
sica” do tekstu Szczepana Twar-
docha, także zostało zauważone i 
wyróżnieniem nominacją do Fry-
deryka w kategorii „Najwybitniej-
sze nagranie muzyki polskiej”.

Uroczystość wręczenia tego-
rocznych Fryderyków za osiąg-
nięcia w muzyce poważnej wrę-
czono we wnętrzach Opery na 
Zamku w Szczecinie. ww ●
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w wakacyjnyM 
cyklu „przewodnicy 
pttk tychy 
na szlakach beskidów 
i jury krakowsko-
częstochowskiej” 
prezentujeMy 
trasy turystyczne, 
zaproponowane przez 
koŁo przewodników 
turystycznych 
iM. henryka czyby, 
dziaŁające przy pttk 
oddziaŁ w tychach.

trasa: drugi wariant wejścia 
na Pilsko – poleca przewodnik 
beskidzki Jacek Bar.
OPis: Pilsko, po Babiej Górze, 
jest najwyższym i równie cha-
rakterystycznym szczytem (masy-
wem) Beskidu Żywieckiego. Jego 
główny wierzchołek o wysokości 
1557 m znajduje się nieznacznie 
po słowackiej stronie i zaliczany 
jest do Beskidów Orawskich. Pil-
sko to nie tylko sam szczyt, ale 
cały masyw.
stOPień truDNOści: trasa 
o średniej trudności.
DystaNs, cZas PrZejścia: 
ok. 12 km, sam przemarsz ok. 4 
i pół godziny.
uWagi: suma wzniesień: 
ok. 750 m.
OPis trasy: krótki, piękny 
szlak wiodący nas wzdłuż gra-
nicy polsko–słowackiej na drugi 
pod względem wysokości szczyt 
w Beskidzie Żywieckim – Pilsko 
1557 m n.p.m. Trasę zaczyna-

my od dotarcia do gminy Kor-
bielów. Dalej, mijając Korbie-
lów Kamienne, kierujemy się 
na drogowo–piesze przejście 
graniczne na przełęczy Glinne 
(809 m n.p.m.). Obok przejścia 
znajdują się zabudowania z małą 
gastronomią, kantorem i pętlą au-
tobusową. W tym miejscu znaj-
duje się również mały parking, 
gdzie możemy pozostawić nasz 
pojazd, jako że będziemy scho-
dzić w to samo miejsce. Można 
tu również dotrzeć PKS-ami lub 
kursującymi tu z Żywca prywat-
nymi busami. Aby trafić na szlak 
wystarczy przejść szosę i skiero-
wać się na widoczną z daleka sze-
roką ścieżkę prowadzącą wzdłuż 
przecinki granicznej. Po przekro-
czeniu szosy zauważymy stojącą 
pomiędzy drzewami różę szla-
ków. Wybieramy szlak czerwo-
ny i kierujemy się doskonale wi-
doczną ścieżką w górę. Po około 
godzinie szlak czerwony skręca 
w prawo (będziemy nim wracać), 
a my dalej idziemy szlakiem nie-
bieskim słowackim na Górę Pię-
ciu Kopców 1542 m n.p.m., która 
jest tzw. polskim wierzchołkiem 
Pilska. Warto czasami obejrzeć się 
za siebie, bo w miarę nabierania 
wysokości odsłania nam się Babia 
Góra (1725 m n.p.m.). Po kolej-
nych 45 minutach podchodzenia, 
dotrzemy na małe siodełko, gdzie 
kończy się las. Przed nami otwo-
rzy się widok na podejście pod 
szczyt Pilska. Początkowo szlak 
ostro wyrywa do góry, podejście 

to jest jednak krótkie. Po jego po-
konaniu będziemy się poruszać 
łagodnie wznoszącą się ścieżką, 
pomiędzy pojedynczymi skarło-
waciałymi świerkami i kosodrze-
winami. Przebiega tędy granica 
polsko–słowacka, a główny wierz-
chołek znajduje się już za granicą. 
Cała górna część masywu poroś-
nięta jest gęstą kosówką, co do-
daje uroku i tworzy wysokogórski 
charakter tego miejsca.

Po nacieszeniu się wspaniały-
mi widokami na Beskid Żywiecki 

z Babią Górą i Pilskiem na czele, 
wąską ścieżką przez gęste kosówki 
ruszamy na słowacki szczyt Pilska 
1557 m n.p.m. Po paru minutach 
stajemy na kamienistym wzniesie-
niu, skąd przy dobrej widoczno-
ści możemy podziwiać panoramę 
Tatr, otoczenie Jeziora Orawskie-
go, Beskidy Orawskie, Beskid Ży-
wiecki i Śląski. Na szczycie, oprócz 
drogowskazów szlaków, znajduje 
się krzyż i kamienny ołtarz polo-
wy postawiony przez mieszkań-
ców wsi Mutne (Orawa, Słowacja). 

Podobnie jak na Babiej Górze, 
na szczycie Pilska często trafimy 
na silny wiatr, a przy słabej wi-
doczności bardzo łatwo jest pobłą-
dzić. Wracamy na polską stronę, 
ale dla odmiany na Halę Mizio-

wą, schodzimy żółtym lub czar-
nym szlakiem (ostre zejście).

Po odpoczynku przy schroni-
sku udajemy się szlakiem czer-
wonym z powrotem na Przełęcz 
Glinne. ls ●

przewodnicy pttk tychy na szlakach beskidów i jury krakowsko-częstochowskiej (4)

krótkim szlakiem na pilsko

ZaWsZe DBaj O BeZPiecZeństWO

Zabierz mapę, odpowiednią odzież, wygodne buty, zabezpiecz 
się przed trudnymi warunkami pogodowymi, zabierz latarkę 
i telefon z zainstalowaną aplikacją „Ratunek”. Jeśli wybierasz się 
sam, poinformuj kogoś o swoich planach.
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tuż przed zakończenieM 
roku szkolnego 
odbyŁo się ślubowanie 
klas Mundurowych 
zespoŁu szkóŁ iM. orląt 
lwowskich w tychach 
zdz katowice. deFiladzie 
towarzyszyŁa orkiestra 
dęta grupy tauron 
wytwarzanie s.a.

Wydarzenie zostało objęte pa-
tronatem prezydenta Tychów 
Andrzeja Dziuby oraz prezesa 
Zakładu Doskonalenia Zawodo-
wego w Katowicach Jacka Kwiat-
kowskiego.

Partnerami ślubowania byli: 
Wojskowa Komenda Uzupeł-
nień w Tychach, Komenda Miej-
skiej Policji w Tychach, Komenda 
Miejska Państwowej Straży Po-
żarnej w Tychach, Straż Miejska 
w Tychach oraz Stowarzyszenie 
Husaria. Dowódcą uroczystości 
była uczennica Martyna Hajduk, 
zaś kompanii honorowej uczeń 
Szymon Hes.

Po złożeniu przysięgi 36 ucz-
niom (LO: klasa mundurowa 
wojskowa – 12 uczniów, mun-
durowa policyjna – 16 uczniów; 
technikum: klasa mundurowa 
wojskowa – 8 uczniów) został 
nadany stopień kadeta i oficjal-
nie stali się oni członkami szkol-
nej społeczności – kadetami klas 
mundurowych. – Czas pandemii 
niestety pokrzyżował nam pier-
wotne plany, dlatego uczniowie 

ślubują już po rozpoczęciu na-
uki – mówi Bożena Uszok-Jarek, 
dyrektor Zespołu Szkół im. Or-
ląt Lwowskich. – Niemniej jest 
to bardzo ważna uroczystość 
w życiu naszej szkoły. Ślubo-
wanie zobowiązuje do miłości 
do naszej kultury narodowej, za-
chęca do pełnego zaangażowania 
się w pomnażanie wiedzy, po-
przez należyte wywiązywanie się 
z obowiązków szkolnych, syste-
matyczne powiększanie tej wie-

dzy. Treść ślubowania nawiązuje 
do ideałów i wartości humani-
stycznych. Liczę, że uczniowie 
będą godnie oraz świadomie re-
prezentować swoją szkołę. War-
to przypomnieć, że od tego roku 
jesteśmy objęci patronatem Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej, 
dzięki czemu możemy przepro-
wadzić nabór do Oddziału Przy-
gotowania Wojskowego. Mini-
sterstwo pozwoliło dziesięciu 
szkołom w Polsce prowadzić 

takie oddziały i my jesteśmy 
jedną z nich. Aby utworzyć od-
dział potrzebnych jest 25 kade-
tów. My mamy już 24, a rekruta-
cja trwa do końca sierpnia, więc 
jesteśmy spokojni – dodaje.

Na koniec uroczystości kpt. 
Zbigniew Pawłowski przedsta-
wiciel Związku Młodocianych 
Więźniów Politycznego Okresu 
Stalinowskiego przypomniał ucz-
niom historię Orląt Lwowskich.
kaMil peszat ●

Dzięki wsparciu finansowemu 
Miasta Tychy, 21 tyskich przed-
szkoli wraz z inauguracją nowego 
roku szkolnego 2021/2022 przy-
stąpi do Międzynarodowego Pro-
gramu Powszechnej Dwujęzycz-
ności „Dwujęzyczne Dzieci”.

Ideą programu jest umożliwie-
nie dzieciom na wczesnym etapie 
rozwoju, poprzez zabawy języko-
wo-muzyczno-ruchowe (indy-
widualne i grupowe) oraz stały, 
codzienny kontakt z językiem an-
gielskim i jego nauczanie równo-
legle do języka polskiego, po to, 
by dzieci mogły porozumiewać 
się w tym języku w sposób rów-
nie naturalny, co w języku ojczy-
stym.

– Korzyści wynikające z po-
wszechnej znajomości języka an-
gielskiego czy jakiegokolwiek ję-

zyka obcego są bezdyskusyjne. 
Dwujęzyczność poprawia kon-
centrację, podzielność uwagi 
i pamięć, rozwija zdolności ana-
lityczne i empatyczne oraz pogłę-
bia wrażliwość kulturową i spo-
łeczną. W konsekwencji sprawia, 
że dzieci osiągają lepsze wyni-
ki w nauce, lepiej adaptują się 
w społeczeństwie. Dlatego zde-
cydowaliśmy się wesprzeć finan-
sowo nasze przedszkola, by mogły 
wziąć udział w tym międzynaro-
dowym projekcie – mówi Maciej 
Gramatyka, zastępca prezydenta 
Tychów ds. społecznych.

Pedagodzy podkreślają, 
że, prócz samych umiejętności ję-
zykowych, dwujęzyczność wiąże 
się także z licznymi korzyściami 
dla intelektu, psychiki i zdrowia 
dziecka. Mózg otrzymuje zdrową 
dawkę treningu, a przy tym wie-
dzę i umiejętności, które na tym 
etapie rozwoju utrwalają się nad-
zwyczaj szybko i efektywnie.

Międzynarodowym Progra-
mem Powszechnej Dwujęzycz-
ności „Dwujęzyczne Dzieci” zo-
staną pilotażowo objęte dzieci 
w grupach wybranych przez dy-
rektorów przedszkoli, natomiast 
w dalszej perspektywie, gdy pro-
gram spełni pokładane w nim 
oczekiwania, jego realizacja zo-
stanie rozszerzona także na po-
zostałe grupy dzieci.

Programem objętych zosta-
nie ok. 700 dzieci. Miasto Tychy 
na realizację Programu Powszech-
nej Dwujęzyczności przeznaczyło 
blisko 100 tys. złotych. ru ●

orlęta ŚluboWały
uroczystość W ZESPOLE SZKóŁ IM. ORLąT LWOWSKIch W TychAch ZDZ KATOWIcE.

tyskie przedszkola w Międzynarodowym Programie Powszechnej 
Dwujęzyczności. 
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Uroczyste ślubowanie złożyło 36 uczniów. 
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„twoje tychy”: – jest pan 
młodym emerytem na chodzie, 
na pewno dużo pamięta pan z lat 
dzieciństwa w paprocanach?
Benedykt Zawisza: – Urodziłem 
się w 1953 roku we wsi Paproca-
ny koło Tychów. Mieszkaliśmy 
w domu odziedziczonym 
po dziadkach – rodzicach 
mamy. Cała nasza rodzina 
od pokoleń ma Śląskie korzenie 
– dziadkowie pochodzili z okolic 
przyległych do Tychów (Gostyń, 
Żwaków, Kobiór, Stare Tychy). 
Ojciec Józef pochodził ze Starych 
Tychów. Był z zawodu stolarzem, 
cieślą, bednarzem, pracował 
w browarze. Mama Anastazja, 
z domu Liszka, była krawcową, 
obszywała z drugą krawcową 
(panią Plutą) całą wieś. Pokój, 
w którym szyła, wyglądał jak 
sklep z materiałami.
Mam dwóch braci: Czesława 
i Ryszarda oraz siostrę Danutę. 
Nasze dzieciństwo wyglądało 
zupełnie inaczej niż teraz. 
Mieliśmy małe gospodarstwo: 
krowa, kozy, kury, kaczki, gęsi. 
Musieliśmy pomagać rodzicom 
w ich karmieniu i oporządzaniu.

i przyszedł czas, aby przekroczyć 
progi szkoły…
– Przed pójściem do szkoły 
chodziłem do przedszkola, które 
mieściło się w budynku szkoły 
im. Powstańców Śląskich, obok 
kościoła Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Nie wszyscy wiedzą, 
że zarówno kościół, jak i szkoła 
zostały wybudowane w okresie 
międzywojennym dla uczczenia 
mieszkańców Paprocan, którzy 
walczyli i zginęli w czasie trzech 
powstań śląskich w latach 1919-
1920-1921. Do tego samego 
przedszkola chodziły również 
moje dzieci. O dziwo, wycho-
wawczynią nadal była po tylu 
latach ta sama pani Rzepka.
W 1960 roku rozpocząłem 
8-letnią szkołę podstawową, 
do której uczęszczał jedną klasę 
wyżej obecny biskup katowicki 
Marek Szkudło.
Miło wspominam moją pierwszą 
wychowawczynię, panią Barbarę 
Wolny, kolejnych wychowaw-
ców: panią Różę Pajor i pana 
Leona Kopca.
Po pierwszej Komunii Św. 
zostałem ministrantem 
w Kościele NSPJ w Paprocanach, 
gdzie proboszczem był ks. 
Stanisław Czerwionka. Służbę 
ministranta pełniłem do drugiej 
klasy LO. W 1966 roku nowym 
proboszczem został ks. Józef 
Porcek, a wikarym ks. Bronisław 
Gawron. I wtedy, oprócz posługi 
ministranckiej, pojawiły się 
nowe formy naszej aktywności: 
wycieczki do Krakowa, Ojcowa, 
Wieliczki, a także wakacyjne 
wyjazdy na obozy w góry. 
Wyjazdom zawsze towarzyszyła 
dobra atmosfera oraz gitarowe 
występy ks. Bronisława i naszego 
kolegi Marka Szkudło.
Lubiłem się uczyć. Interesowała 
mnie fizyka i matematyka, gorzej 
było z przedmiotami humani-
stycznymi.

ale nie został pan 
na gospodarstwie, jak wielu 
kolegów i koleżanek z paprocan, 
którzy musieli kontynuować 
tradycje rodzinne?
– Na szczęście nie musiałem. 
W 1968 roku rozpocząłem naukę 
w I LO im. Kruczkowskiego. 
Co roku zmieniał się nam 
wychowawca, aż w końcu 
przegarnęła nas wicedyrektorka 
pani Anna Szeliga, która, mimo 
że osiągnęła wiek emerytalny, 
postanowiła doprowadzić naszą 
klasę do matury i tak się stało.
Pani Anna, będąc już 
na emeryturze śledziła losy 
swoich wychowanków. Co jakiś 
czas spotykaliśmy się w celu uak-
tualnienia informacji o losach 
wychowanków. Miała też bardzo 
dobrą pamięć, po kilku latach 
potrafiła z pamięci odtworzyć 
wykaz uczniów tak, jak został 
zapisany w dzienniku. Dotyczyło 
to nie tylko naszej klasy, ale 
wszystkich klas, których była 
kiedyś wychowawczynią.
Będąc w liceum myślałem o stu-
diach technicznych, o branży 
motoryzacyjnej. Powoli budziła 
się we mnie pasja motocyklowa, 
którą miałem w genach po ojcu, 
który od najmłodszych lat jeździł 
na motorze. W wieku 16 lat 
zrobiłem prawo jazdy i do szkoły 
jeździłem na motorze, najpierw 
była to WFM, SHL, później Jawa 
CZ. Maturę zdałem w 1968 roku.

a potem przyszedł czas na studia? 
czy udało się panu dostać 
na wymarzony kierunek i czy był 
to dobry wybór?
– Miałem szczęście i dostałem 
się w 1972 roku na Politechnikę 
Krakowską, Wydział Mecha-
niczny, specjalizacja – silniki 
spalinowe.
Byłem jednym z niewielu papro-
canioków, którzy w tym czasie 
poszli na studia. W tym samym 
czasie Marek Szkudło studiował 
teologię w Seminarium Śląskim 
w Krakowie zlokalizowanym 
przy Alejach, niedaleko akade-
mika Politechniki Krakowskiej 
przy ul. Bydgoskiej, w którym 
mieszkałem przez pierwsze trzy 
lata studiów. Nieraz spotykali-
śmy się i wspominaliśmy stare 
dobre czasy.
Dyplom obroniłem w grudniu 
1977 r. Nie był to czas spokojny: 
wydarzenia 1976 r. w Radomiu; 
tragiczna śmierć Stanisława Py-
jasa w Krakowie w 1977; czarny 
marsz w czasie studenckich 
Juwenaliów w maju 1977…
Ale mam też miłe wspomnienia 
z okresu studiów. Na drugim 
roku razem z kolegami 
z wydziału mechanicznego 
PK i koleżankami z Wydziału 
Chemicznego założyliśmy grupę, 
której głównym celem było 
uprawienie turystyki górskiej. 
Obiektem naszej eksploracji 
były Beskidy – od Śląskiego 
do Niskiego poprzez Gorce, 
aż po Bieszczady. W grupie 
mieliśmy kolegów multiin-
strumentalistów, którzy mieli 

świetnie opanowany repertuar 
turystyczny i kabaretowy.
Najważniejszą imprezą co roku 
był rajd PK organizowany 
na początku maja. W imprezie 
tej uczestniczyła cała uczelnia – 
studenci, asystenci, profesorowie 
łącznie z Rektorem. Liczba 
uczestników wynosiła kilka 
tysięcy osób. Zajęcia na czas 
rajdu zostały zawieszone.
Na jednym z rajdów Politechniki 
Krakowskiej poznałem moją 
przyszłą żonę, studentkę 
Wydziału Chemicznego.
W pamięci zapisały się też 
spotkania z biskupem Karolem 
Wojtyłą w kościele NMP z Lour-
des w parku Polewki (obecnie 
park im. św. Wincentego a Pau-
lo), w którym co roku dzielił się 
opłatkiem ze studentami przed 
świętami Bożego Narodzenia. 
Gdy wchodził do świątyni, 
z wszystkimi serdecznie się 
witał. O jego wyborze na papieża 
dowiedzieliśmy się podczas 
wędrówki po górach. Radość 
była nieopisana, trudno było 
uwierzyć!

ale studia szybko się skończyły. czy 
nie chciał pan zostać w krakowie?
– Najpierw musiałem odsłużyć 
rok w wojsku. Pierwszą połowę 
w Szkole Wojsk Samochodowych 
w Pile, drugą – w Wojskach 
Ochrony Powietrznej Kraju 
w Bytomiu-Radzionkowie. 
Służbę zakończyłem w stopniu 
podporucznika.
Na III roku studiów podpisałem 
umowę o stypendium fundo-
wanym z Fabryką Samochodów 
Małolitrażowych w Tychach, 
która zobowiązywała mnie 
do podjęcia pracy w fabryce 
w Tychach. Praca w FSM bardzo 
mi odpowiadała, była zgodna 
z moimi zainteresowaniami 
motoryzacją i wyuczonym 
zawodem. Po zakończeniu 
służby wojskowej zgłosiłem się 
więc do fabryki i podjąłem pracę 
na wydziale montażu samocho-
du Fiat 126P. Pracę rozpocząłem 
na linii montażowej na sta-
nowisku mistrza, piąłem się 
powoli po szczeblach i zostałem 
kierownikiem linii montażowej, 
kierując pracą około 500 osób. 
Większość pracowników znałem 
z imienia i nazwiska.
Kolejnym krokiem było objęcie 
stanowiska zastępcy kierownika 
montażu do spraw technicznych. 
Po zakupie FSM przez Fiata 
pracowałem jako kierownik 
zmiany wydziału montażu. 
Po 15 latach pracy w FSM 
postanowiłem zmienić miejsce 
pracy. Objąłem stanowisko 
dyrektora we włoskiej firmie 
RPO w Bielsku-Białej, w dalszym 
ciągu była to praca w branży 
samochodowej. Po 5 latach 
firma przeniosła swoją siedzibę 
do Ozorkowa koło Łodzi.
Nowa lokalizacja nie odpowiada-
ła mi z powodu dużej odległości 
od domu i związanej z tym 
częstej nieobecności. Na terenie 
Fiata w 1998 powstała nowa 
włoska firma Delfo S.A. w której 

znalazłem nową pracę – zosta-
łem zatrudniony na stanowisku 
specjalisty ds. inwestycji, zastęp-
cy głównego technologa. Pracę 
tę wykonywałem aż do przejścia 
na emeryturę w kwietniu 2020 
roku.
Moja żona pochodzi z Rabki-
Zdrój, skończyła studia na wy-
dziale chemicznym Politechniki 
Krakowskiej. Po ukończeniu 
studiów rozpoczęła pracę w Kra-
kowie. Po ślubie w 1979 roku 
przeniosła się do Tychów, 
gdzie mieszkamy do dnia 
dzisiejszego. Podjęła pracę 
w laboratorium w Wojewódzkim 
Przedsiębiorstwie Wiertniczo
–Geologicznym.
Na świat zaczęły przychodzić 
kolejne dzieci: Agata, Bożena 
i Bartłomiej. Żona zajęła się ich 
wychowaniem; potem (na skutek 
zawirowań gospodarczych w la-
tach 90. i likwidacji WPWG), 
podjęła pracę w Agencji Celnej 
obsługującej Fiata.
W 2015 roku przeszła na zasłu-
żoną emeryturę.

pan też już na emeryturze. czy 
po tylu latach intensywnej pracy 
nie nudzi się pan?
– Bardzo lubię prace stolarskie. 
Po ojcu odziedziczyłem mały 
warsztat, w którym spędzam 
dużo czasu. Dla rodziny i zna-
jomych wykonuję różne meble. 
Mam na utrzymaniu dwa domy: 
jeden ponad 100-letni drew-
niany w Rabce-Zdrój, drugi, 
również zbliżający się do setki, 
w Tychach.

Do moich obowiązków należy 
również dbanie o przydomowy 
ogród. W wolnych chwilach 
wsiadam na motor i ruszam 
„w świat”. Poza tym staram się 
wrócić do czytania, nie było 
to moją mocną stroną w czasie 
aktywności zawodowej. Często 
razem z żoną zajmujemy się 
wnukami, którzy ucząc się on-
line czasem pomieszkują z nami. 
Zatem na nudę nie ma czasu.

a co w życiu zdaniem pana jest 
najważniejsze?
– Rodzina i utrzymywanie z nią 
bliskich więzi, co wcale nie jest 
takie łatwe w ostatnich czasach. 
To jest priorytet, dla którego 
człowiek może poświęcić resztę. 
Cieszę się, że wszystkie dzieci 
pokończyły studia i ułożyły 
sobie życie. Ważne jest zdrowie, 
z wiekiem człowiek zaczyna 
odczuwać różne dolegliwości 
i dopiero wtedy zdaje sobie 
sprawę, co to znaczy. Ważne 
są przyjaźnie i kontakty z innymi 
ludźmi. Moje, mimo pandemii, 
nie ograniczyły się, bo człowiek 
potrzebuje drugiego człowieka, 
jak płuca powietrza.

w tym roku ojcowie franciszkanie 
świętują 25-lecie przybycia 
do tychów, a ściślej do paprocan. 
pamięta pan, co czuliście z rodziną 
na wieść o powstawaniu nowej 
parafii?
– Gdy 25 lat temu zaczęto 
mówić, że nasza parafia przy 
kościele NSPJ ma się podzielić, 
moja rodzina była zaskoczona. 

Wydawało nam się, że parafia 
nie była aż tak duża, aby trzeba 
było ją dzielić. Podchodziliśmy 
do tego pomysłu z rezerwą. 
Z dziada pradziada byliśmy 
przypisani do parafii NSPJ. Nie 
mieliśmy żadnego doświad-
czenia z zakonnikami. O ile 
dobrze pamiętam pierwotnie 
kościół pw. św. Franciszka 
i Klary miał być postawiony 
obok „harcówki”, tam gdzie 
znajduje się wymiennikownia 
ciepła. Ten pomysł nie cieszył 
się poparciem mieszkańców. 
Dzięki uprzejmości Grzegorza 
Czardybona, który przekazał 
część swoich włości pod budowę 
kościoła na skrzyżowaniu ulicy 
Paprocańskiej z Przemysłową, 
powstała nowa koncepcja. 
Starsi ludzie, w tym moi rodzice 
dalej uczęszczali do swojego 
„starego kościoła”. Gdy w 2001 
roku zmarł mój tata, uroczy-
stości pogrzebowe ze względu 
na ogromną ilość ludzi 
biorących w nich udział, odbyły 
się w kościele NSPJ. Do mojej 
chorej mamy zaczęli przychodzić 
ojcowie franciszkanie i szybko 
się do nich przyzwyczailiśmy. 
Moje córki brały udział w życiu 
powstającej parafii. Agata 
uczęszczała na spotkania 
młodzieży franciszkańskiej, 
Bożena redagowała gazetkę 
„Porcjunkula”. Tak więc można 
powiedzieć, że moja rodzina 
zapisała się w historii 25-lecia 
tyskich franciszkanów.
rozMawiaŁa:
danuta wencel ●

„babciu, dziadku, opowiedz swoiM wnuczętoM”

rodem z paproCan
„jeśli chcesz być nadzieją przyszŁości Musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci”- powiedziaŁ papież Franciszek podczas światowych dni MŁodzieży 
w polsce w lipcu 2016 roku. na ŁaMach „echa” w latach 2016-2018 ukazywaŁy się wywiady z seniorkaMi i senioraMi z cyklu „babciu, dziadku opowiedz swoiM 
wnuczętoM”. powstaŁa z nich książka, która ukazaŁa się we wrześniu 2019 roku. wywiady cieszyŁy się dużą popularnością nie tylko wśród ludzi starszych, 
sięgali po nie MŁodzi, odkrywając w nich różne ciekawe, czasaMi historyczne rzeczy. na prośbę tyskiej rady seniorów wracaMy do rozMów z tyskiMi senioraMi 
tyM razeM na ŁaMach tygodnika „twoje tychy” w nadziei, że będą one wsparcieM na te trudne czasy pandeMii koronawirusa, które kiedyś Miną.

BENEDyKT ZAWISZA, lat 68, Ślązak z Paprocan z dziada pradziada, inżynier mechanik silników spalino-
wych, wieloletni pracownik FSM i Fiata na różnych stanowiskach, aktualnie emeryt. żona Maria, dwie 
córki: Agata i Bożena, syn Bartłomiej, 8 wnucząt: Zuzanna, Gabriela, Aniela, Antonina, Szymon, Zofia, 
Przemysław i niedawno narodzony Sebastian. członek poprzedniej kadencji Rady Osiedla Paprocany.
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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 RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE     

Elektryk. Tel. 504 877 825
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 

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.
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

Finanse:

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

praca:

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

Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095 

nieruchoMości:

KUPIĘ

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

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416

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 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

autoreklama

reklama
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Sprzedam mieszkanie Tychy, al. Niepod-
ległości. 2/3 pokoje, I piętro z dużym bal-
konem, metraż – 44,60 m2 + piwnica. 
Cena – 241 000 zł.  Tylko w BN VOTUM: 
501 503 735.
Sprzedam mieszkanie po remoncie os. 
H, M-3, 47 m2, wieżowiec. Cena – 279 
000 zł. Do negocjacji.  Tylko w BN VOTUM: 
501 503 735.
Sprzedam działkę mieszkaniowo-usłu-
gową w Bieruniu Nowym. Powierzchnia  
5155 m2. Cena 90 zł. /m2. Tylko w BN VO-
TUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ:

Do wynajęcia umeblowany pokój tel. 609 
192 905
Przyjmę Pana na kwaterę 793 460 704
Tychy centrum -  M-2, 36 m2, parter. 
Czynsz najmu 1250 zł.  + media + kau-
cja.  BN VOTUM: 501 503 735.

Szukam mieszkania, pokoju do wynajęcia 
783 516 447, 722 151 747

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy os. R, M-5, 78 m2, 5 piętro, cena 
370000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś.B.M-2, 34m2, 2 piętro, cena 
189000zł VIPART 509 733 966
Tychy, os. H, LOKAL ,parter, duże wi-
tryny 150m2. cena 640000zł VIPART 
501396663
Lachowice, Dom,160m2, działka 592m2 
cena 349000zł, VIPART 501 396 663

Tychy, dom inwestycyjnie - 9 kawalerek, 
cena 675000zł VIPART 501 396 663
Tychy Paprocany, działka zieleń eko, pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 
966
Tychy Wartogłowiec, działka, pow.1277 
m2, cena 170 zł/m2 VIPART 790 855 188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
72000zł VIPART 509 733 966
Pisarzowice , dom pow. 96,15, działka 
500m2, cena 359800zł VIPART 790 855 
188
Tychy Mąkołowiec - nowy dom, bliźniak, 
pow. 136m2/550m2, cena 750000 zł VI-
PART 501 396 663
LĘDZINY, do wynajęcia kawalerka, 13m2, 
cena 700zł + media VIPART 509 733 977
Tychy, do wynajęcia mieszkanie M-3, ceny 
od 1350zł + media 501 396 663
Tychy, do wynajęcia mieszkanie M-3, ceny 
od 1350zł + media 501 396 663

Pilnie szukamy 1 lub 2 pokojowego 
mieszkania dla gotówkowego klienta, 
bardzo dobre warunki 733- 476-805 
www.ihn.com.pl 
Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję do-
bre warunki może być zadłużone z ko-
mornikiem oraz innymi problemami tel. 
504- 476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działki dla dewelopera gwa-
rantujemy bezpieczną sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w 
Tychach i okolicy tel. 504-476-805 www.
ihn.com.pl 
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977  Nowa inwestycja !!! na 
sprzedaż mieszkania 1,2,3 pokojowe z 
balkonem i windą już od 5300 m2 tel.696
-493-977 www.ihn.com.pl

Tychy os Z pow.56,5 m2 widok na Papro-
cany możliwośc zrobienia 3 pokoi, balkon 
duża piwnica 3 piętro cena 310.000 zł tel. 
696-493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1900+media tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Dom wolnostojący Mikołów-Kamionka 4 
pokoje, działka 407 m2 cena 599.000 zł tel 
696-493-977, www.ihn.com.pl
Dom 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 bliź-
niaczej 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? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość szybciej 
i drożej niż myślisz – zadzwoń, pomogę 
Marzena 519-595-674
 Katowice, mieszkanie deweloperskie, 2 
pokoje, 32,7 m2, 235.440 zł, 519 595 672, 
www.ASTON.com.pl
Tychy os B, poddasze 77 m2 po podłodze, 
4 pokoje, możliwość zaadaptowania ko-
lejnej powierzchni, nowa cena 249.000 zł, 
731 713 100 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B, 2 pokoje do wynajęcia, 37 
m2, częściowo umeblowane, obok sta-
dionu czynsz 1500 zł/mc, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Tychy Żorska, 42 m2, do wynajęcia 
mieszkanie w apartamentowcu, salon z 
aneksem kuchennym, sypialnia, łazien-
ka czynsz 1500 zł + media www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Katowice Ligota, 33 m2, do wynajęcia 
nowoczesne umeblowane mieszkanie w 
apartamentowcu, z ogródkiem, czynsz 
1500 zł + media www.ASTON.com.pl 
731-713-420
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 os. R ul. Skalna apartamentowiec z 
windą, do wynajęcia 3 pokoje, 70 m2 + 
taras 11 m2, 3p/4 Czynsz 2800 zł + media 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła – ostatnie działki, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Wilkowyje, ul. Browarowa 791 m2, 
działka budowlana, dostępne wszystkie 
media, użytkowanie wieczyste, cena 
209.000 zł (z VAT) www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy Wilkowyje, super miejsce, pow. 839 
m2, wszystkie media, nowe domy w są-
siedztwie, cena 326.600 zł, 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
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
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
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
Lipno, Świdnica, woj. lubuskie, działki za 
4,77 zł za m2, ulokuj pieniądze w ziemi, 
pow. od 5700 m2 do 83.700 m2, 501-223-
821 www.ASTON.com.pl
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 Balbina, dom wolnostojący do ka-
pitalnego remontu, pow. 180 m2, działka 
885 m2, cena 700.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy, Mąkołowiec, dom w stanie dewelo-
perskim, bliźniak, cena 770.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
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/indomotychy
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 now ych domów jednoro-
dzinnych. Tychy Paprocany -INDOMO 
tel. 508 063 856 szczegóły na www.
indomo.info.pl oraz www.facebook.
com/indomotychy 

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

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

transport:

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

kupię / sprzedaM:

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

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

zwierzęta

Tofik stracił dom, 
jest w schronisku. 
To uroczy spokojny 
starszy piesek. Jest 
nieduży – do łyd-
ki, ma ładną sierść 
i siwy pyszczek. 
Szuka domu raczej 
bez drugiego psa.

Kontakt: Katarzyna 888 81 26 81

reklama

autoreklama
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Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

zgŁodniali 
pierwszoligowej 
piŁki kibice, którzy 
w liczbie ponad 3,5 
tysiąca zasiedli 
w piątek na trybunach 
stadionu Miejskiego, 
obejrzeli bardzo 
dobre i eMocjonujące 
spotkanie, które 
zakończyŁo się bez 
rozstrzygnięcia.

Pierwsze minuty mogły w sym-
patykach gospodarzy wzbudzić 
pewne obawy o losy meczu. Ło-
dzianie rozpoczęli bowiem z du-
żym animuszem i jakby zaskocze-
ni takim obrotem sprawy tyszanie 
dość łatwo pozwalali gościom 
wchodzić w pola karne i odda-
wać strzały. Z czasem jednak ten 
początkowy szok minął i spotka-
nie – choć posiadanie piłki było 
po stronie ŁKS – wyrównało się.

Pierwszą okazję dla tyszan 
odnotowaliśmy w 16 min., kiedy 
to na indywidualny rajd zdecy-
dował się Bartosz Biel. Uderzenie 
pomocnika zostało jednak zablo-
kowane i Kozioł nie musiał inter-
weniować. Podobnie w 27 min., 
kiedy aktywny Krzysztof Wołko-
wicz trafił w boczną siatkę jego 
bramki. Minutę wcześniej ty-
szanie stracili Łukasza Sołowie-
ja, który uległ kontuzji i został 
na pozycji stopera zastąpiony 
przez Nemanję Nedića.

W 33 min. znowu było groź-
nie pod tyską bramką, ale pił-
ka po strzale Jurića o centyme-
try minęła słupek. W rewanżu, 
po błędzie defensywy ŁKS, swo-
ją szansę miał Biel, ale jego strzał 
po raz kolejny został zablokowa-
ny. Była to jedna z ostatnich akcji 
pomocnika GKS – uraz Biela spo-
wodował, że w końcówce I poło-
wy gospodarze musieli dokonać 
kolejnej wymuszonej zmiany.

Niewiele brakowało, by na prze-
rwę podopieczni trenera Artura 

Derbina schodzili z jednobram-
nkową przewagą, ale ładny strzał 
Łukasza Grzeszczyka z 10 metrów 
równie pięknie obronił Kozioł.

Pierwsze minuty po przerwie 
to znowu lepsza gra łodzian, 
którzy dwukrotnie poważnie za-
grozili bramce Konrada Jałochy. 
W 48 min. tyski bramkarz świet-
nie interweniował w sytuacji sam 
na sam z Moreno, a dwie minuty 
później obrońcy musieli go wyrę-
czyć wybijając piłkę z linii bram-
kowej. Do trzech razy sztuka – nie 
udało się z bliska, to ŁKS spróbo-
wał z dystansu i w 52 min. osiąg-
nął cel po pięknym strzale Do-
mingueza.

Urażeni straconym golem go-
spodarze ruszyli do odrabiania 
straty, jednak defensywa łodzian 
spisywała się bez zarzutu. Do-
piero w 74 min., wprowadzony 
za kontuzjowanego Biela, Kac-
per Piątek miał szansę na gola, 
ale minimalnie chybił. Chwilę 
później, po rzucie rożnym pił-
ka trafiła do Krzysztofa Wołko-
wicza, który z około 20 metrów 
przymierzył i pięknym ude-
rzeniem posłał piłkę do siatki 
ŁKS. Rezultat 1:1 utrzymał się 
do końcowego gwizdka, choć 
szanse na zdobycie kompletu 
punktów mieli jeszcze w samej 
końcówce Gracjan Jaroch i Kac-
per Piątek.

– To był dla nas bardzo trud-
ny mecz, ale dzięki charakterowi 
drużyny i poświęceniu wyciąg-
nęliśmy z niego „maxa”. Grali-
śmy z klasowym zespołem, któ-
ry ma w swoich szeregach bardzo 
dobrych zawodników, ale byli-
śmy na to przygotowani i więk-
szość strzałów ŁKS udało się 
nam zablokować, choć jeden 
sięgnął celu – mówił po meczu 
trener Artur Derbin. – Drużyna 
charakternie wzięła się do pra-
cy i odrobiliśmy straty. Z wyniku 
możemy być zadowoleni, choć 
martwią nas urazy zawodników 
– dodał szkoleniowiec GKS. 
Artur Derbin pozytywnie oce-
nił też grę Tomaša Malca, który 

co prawda gola nie zdobył, ale 
robił dobrą robotę w defensywie. 
– To nie był mecz pod niego, ale 
jestem przekonany, że w kolej-
nych spotkaniach ten napastnik 
będzie zdobywał dla nas gole – 
mówił trener.

W trójkolorowych barwach 
w spotkaniu ligowym zadebiuto-
wali też Marcin Kozina i Gracjan 
Jaroch, ale grali na tyle któtko, 
że trudno jeszcze określić jaka 
będzie ich przydatność dla ze-
społu.

W kolejny piątek o godz. 18 
GKS Tychy spróbuje powalczyć 
o trzy punkty z Resovią, któ-
ra na inaugurację zremisowała 
w Katowicach.
gks tychy – łks łóDź 1:1 
(0:0). Gole: Wołkowicz (74’) oraz 
Dominguez (52’).
gks tychy: Jałocha – Mańka, 
Sołowiej (26’ Nedić), Szymura, 
Wołkowicz – Staniucha (71’ Ko-
zina), Steblecki, Żytek (72’ J. Pią-
tek), Grzeszczyk, Biel (44’ K. Pią-
tek) – Malec (72’ Jaroch). Żółta 
kartka: Wołkowicz.

W pozostałych meczach 1. ko-
lejki: Arka – Zagłębie 1:1, Widzew 
– Sandecja 3:0, Górnik – Podbe-
skidzie 1:1, Odra – Miedź 1:4, 
Katowice – Resovia 2:2, Korona 
– Skra 2:0, Jastrzębie – Puszcza 
0:2, Stomil – Chrobry 1:2. ●

i liga
1. Miedź 1 3 4:1
2. Widzew 1 3 3:0
3. Puszcza 1 3 2:0
    Korona 1 3 2:0
5. chrobry 1 3 2:1
6. Katowice 1 1 2:2
    Resovia 1 1 2:2
8. gks tychy 1 1 1:1
    Arka 1 1 1:1
    Górnik 1 1 1:1
     ŁKS 1 1 1:1
     Podbeskidzie 1 1 1:1
     Zagłębie 1 1 1:1
14. Stomil 1 0 1:2
15. Skra 1 0 0:2
      Jastrzębie 1 0 0:2
17. Odra 1 0 1:4
18. Sandecja 1 0 0:3

Łodzianie to klasowy zespół, mający w swoim składzie m.in. znakomitych 
Hiszpanów, w tym strzelca gola w Tychach – Antonio Domingueza.

Tomaš Malec, choć bramki nie zdobył, to ligowy debiut może zaliczyć do niezłych.

Na zdjęciu słowacki napastnik GKS w jednej z akcji pod bramką łodzian.

Inauguracyjne spotkanie zakończyło się remisem, który nie krzywdzi żadnej ze stron.

Przygotowujący się do startują-
cego w połowie sierpnia nowego 
sezonu w IV lidze piłkarze GKS II 
Tychy rozgrywają mecze sparin-
gowe i wygrywają je coraz wyżej. 
W sobotę na boisku w Paproca-
nach rozgromili czwartoligowców 
z LKS Jawiszowice 6:1.

Sygnał do ostrego strzelania 
dał już w 14 min. Kopczyk, któ-
ry głową pokonał bramkarza go-
ści. Kilka minut przed przerwą 
na 2:0 podwyższył Paluch, któ-
ry wykorzystał idealne zagranie 
Koziny.

Nie minął nawet kwadrans II 
połowy, a tyszanie prowadzili już 
4:0. W 57 min. Żelazowski zakoń-
czył akcję Orlińskiego, a chwilę 
później Kozina po błędzie bram-

karza zdobył czwartego gola. Lek-
ki moment rozluźnienia przy tak 
wysokim prowadzeniu zaowoco-
wał golem dla zespołu Jawiszowic, 
ale to było wszystko, na co przy-
jezdni mogli tego dnia liczyć. 
Kilka minut później na 5:1 pod-
wyższył Połap, a ostatnie słowo 
należało do Żelazowskiego, któ-
ry dobrą grę podsumował w koń-
cówce drugim trafieniem.

Podopieczni trenera Jarosława 
Zadylaka mają w planach jeszcze 
jeden sparing. W najblizszą śro-
dę zagrają z Polonią Łaziska, zaś 
na 7 sierpnia zaplanowano mecz 
I rundy piłkarskiego Pucharu Pol-
ski, w którym rywalem rezerw 
GKS będzie JUWe Jaroszowice. 
Tego samego dnia do rywalizacji 

o PP przystąpią: Ogrodnik Ciel-
mice (zagra na wyjeździe z Kru-
pińskim Suszec) i ZET Tychy, 
który w Jankowicach zmierzy 
się ze Zniczem. Spotkanie Czu-
łowianki z LKS Goczałkowice 
ma się odbyć 10 sierpnia.
gks ii tychy – lks jaWisZO-
Wice 6:1 (2:0). gOle Dla gks: 
kOPcZyk (14’), Paluch (41’), Że-
lazowski (57’ i 86’), Kozina (58’) 
i Połap (66’).
gks ii tychy: Odyjewski – Po-
łap, Bielusiak, Kopczyk, Stefaniak, 
Krężelok, Misztal, Kozina, Ma-
chowski, Biegański, Paluch oraz 
Baczewski, Legenzow, Hachuła, 
Orliński, K. Rutkowski, Żelazow-
ski, Zubrzycki, Kokoszka, Ploch, 
Wilk, Śmiłowski. ww ●

rezerwy imponują w spotkaniach sparingowych.

cOraz wyżej

punkt 
na inauGuraCję
reMiseM 1:1 ZAKOŃcZyŁ SIę PIERWSZy MEcZ PIŁKARZy GKS W NOWyM SEZONIE.

gKs – ŁKs w ObieKtywie
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p jak pięć lat tgs
WPraWDZie PrZy śWiętującym W tym rOku aBra-
hama gks-ie tyska galeria sPOrtu jest ZaleDWie 
BOBasem, ale i tak uWażam, że WartO się POchWalić 
NasZą 5-letNią OBecNOścią W życiu miasta.

Regułą już stało się, że Igrzyska rozpoczynają się jeszcze przed 
oficjalnym zapaleniem olimpijskiego znicza. My też zainauguro-
waliśmy działalność zanim jeszcze 29 lipca 2016 roku TGS otwo-
rzył swoją siedzibę na Stadionie Miejskim i – jako nowy oddział 
Muzeum Miejskiego – został wpisany do oficjalnych rejestrów. 
A debiut nastąpił już rok wcześniej podczas Nocy Muzeów, kiedy 
to wspólnie ze spółką Tyski Sport, zaprosiliśmy tyszan na nocne 
zwiedzanie budowanego właśnie nowego stadionu i spotkanie 
z dawnymi wicemistrzami Polski. Michał Rus oraz niżej podpisa-
ny odpytywali wtedy widzów z wiedzy o sporcie, a Eugeniusz 
cebrat, Marian Piechaczek i Kazimierz Szachnitowski opowiadali 
o pamiętnych meczach GKS z 1.Fc Koeln.

Zainteresowanie było tak duże, że jednego wieczoru trze-
ba było zorganizować dwa takie spotkania, a chętnych było 
o wiele więcej.

co nam najbardziej utkwiło w pamięci z tych pięciu lat dzia-
łalności?

– cieszy, że udało nam się przybliżyć tyszanom historię za-
pomnianej już trochę Polonii, pierwszego klubu w tzw. No-
wych Tychach. A nie jest to jeszcze nasze ostatnie słowo w tej 
sprawie…

– Kiedy tworzyliśmy wystawę stałą „Sportowa strona mia-
sta”, potrzebne były eksponaty. Niespecjalnie interesowały nas 
kryształowe puchary (choć też mamy wobec nich szacunek), 
ale rzeczy nieoczywiste. Jako jeden z pierwszych pomógł nam 
wybitny bramkarz hokejowego GKS Arkadiusz Sobecki, który 
na zakończenie kariery przytaszczył do Muzeum swój sprzęt 
hokejowy. Strój bramkarza z kijem, łapaczką, odbijaczką, parka-
nami, kaskiem, od samego początku robi furorę na wystawie.

– Staramy się na każdym kroku przypominać, że sport w Ty-
chach to nie tylko futbol i hokej. To także cała masa innych dy-
scyplin, które uprawiali bądź nadal uprawiają tyszanie. To rów-
nież pasja do biegania, wspinania się, fotografowania sportu 
czy innych aktywności. Lubimy słuchać opowieści dawnych 
siatkarzy, lekkoatletów czy koszykarzy. Niby występowali tylko 
w lokalnych rozgrywkach, ale pasja i ambicja windują ich na po-
ziom I-ligowy. Bo historię sportu w Tychach tworzą nie tylko ci 
najwięksi: Lucyna Kałek, Karolina Naja, Mariusz czerkawski czy 
Kazimierz Szachnitowski, lecz właśnie oni.

Dzięki wielu rozmowom, nie tylko z zawodnikami i trenerami, 
ale też mieszkańcami miasta, zyskaliśmy już ogromną wiedzę 
na temat historii sportu w Tychach. Godziny spędzone na spot-
kaniach, wertowaniu przeróżnych gazet, książek i wydawnictw 
wciąż przynoszą nowe informacje. Ot, choćby niedawno natra-
filiśmy na wzmiankę o występie piłkarzy Ruchu chorzów na sta-
dionie na osiedlu A. Wiedzieliśmy, że grały tu takie firmy, jak 
Górnik Zabrze, csepel Budapeszt i Wismut Aue, ale skąd wziął 
się Ruch? Okazało się, że z okazji Barbórki „niebieskich” zaprosił 
w 1966 roku III-ligowy wówczas Górnik Lędziny… Na osiedlu 
A mieszkało wielu górników z „Ziemowita” oraz „Piasta”, więc 
frekwencję i doping miał zapewniony.
piotr zawadzki, tyska galeria sportu ●

alFabet tgs

Podczas otwarcia Tyskiej Galerii Sportu na trybunach E7 
zasiadły setki osób związanych z tyskim sportem.
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Członkowie „srebrnej drużyny” z 1976 roku podczas wizyty w TGS.

podczas MŁodzieżowych 
Mistrzostw polski u-23 
w suwaŁkach tyszanka, 
julia Frąckowiak, 
startująca obecnie 
w barwach Mckis 
jaworzno, zdobyŁa 
srebrny Medal w skoku 
w dal. do zŁotego 
Medalu zabrakŁo jej 
zaledwie 1 cM.

Mistrzowski konkurs skoku w dal 
okazał się bardzo emocjonujący. 
W eliminacjach odpadły fawo-
rytki – liderka rankingu PZLA 
2021 Nikola Horowska oraz ze-
szłoroczna mistrzyni Polski San-
dra Sikorska. Julia spaliła pierw-
szą próbę, a w drugiej odbiła się 
sprzed belki… Dopiero trzeci 
skok dał jej prawo startu w ści-
słym finale i w czwartej kolej-
ce osiągnęła 6,16 m, obejmując 
prowadzenie w konkursie. Przez 
kilka minut była młodzieżową 
mistrzynią kraju, ale w tej samej 
kolejce „przebudziła się” Edyta 
Bielska, osiągając wynik 6,17 m. 
Dodajmy, iż Bielska jest wielobo-
istką, podczas Mistrzostw Europy 
U-23 w Estonii zajęła 9. miejsce. 
Trzecie miejsce w konkursie sko-
ku w dal zajęła Natalia Benedyk-
cińska (6,07 m). 

Rezultat Julii Frąckowiak – 
6,16 m – możemy nazwać histo-

rycznym, bowiem to lekkoatle-
tyczny rekord w historii tyskiej 
lekkiej atletyki. Poprzedni na-
leżał do Elżbiety Druzd, która 
w roku 2004 skoczyła na odle-

głość 6,05 m. Oczywiście tym 
wynikiem Julia ustanowiła re-
kord życiowy.

– Sukces Julii jest tym większy, 
że 22-letnia zawodniczka trenu-
je lekką atletykę od niedawna, 
zaczęła 2,5 roku temu – powie-
dział trener MOSM Bogdan Przy-
bycin. – Do lekkiej atletyki trafiła 
przez przypadek. Jest studentką 
Politechniki Gliwickiej i w 2019, 
żeby zaliczyć zajęcia z wychowa-
nia fizycznego, musiała wystąpić 
w Akademickich Mistrzostwach 
Śląska. Miała do wyboru: tenis 
stołowy lub lekka atletyka. Wy-
brała lekką atletykę, bo kiedyś 
w szkole średniej (w IV Liceum 
Ogólnokształcącym w Tychach) 
była na zawodach lekkoatletycz-
nych. Zgłosiła się wówczas do na-
szej sekcji, gdzie przeprowadzi-
łem sprawdziany, które wypadły 
wielce obiecująco. Niestety, na-
sza sekcja nie prowadzi szkole-
nia osób „w tak zaawansowanym 
wieku”, więc Julia wylądowała 
w klubie MCKiS Jaworzno i te-
raz pozostaje żałować, że jej suk-
cesy nie przynoszą splendoru ty-
skiej sekcji. Szkoda, że wcześniej, 
w szkole, nie poznano się na jej 
talencie, bo sportem interesowa-
ła się od dawna. Chodziła na za-
jęcia do trenera Krzysztofa Rym-
skiego do Śląskiego Towarzystwa 
Strzeleckiego oraz na zajęcia łyż-
wiarstwa figurowego. Jej pierwszy 
start w roku 2019 wypadł kiep-
sko jak na 20-latkę – skoczyła 
4,93 m. Brakowało techniki, ja-
kichkolwiek nawyków sporto-
wych. Po pół roku szkolenia sko-
czyła 5,41 m. Natomiast rok 2020 
to rok epidemii COVID-19, więc 
Julia, tak jak i każdy sportowiec, 
musiała poddać się obostrzeniom. 
W tym czasie trenowała jednak, 
próbując zrozumieć tajniki kon-
kurencji lekkoatletycznych.

We wrześniu ub. roku w Białej 
Podlaskiej rozegrano Młodzieżo-
we Mistrzostwa Polski U-23 i Ju-
lia skoczyła na zawodach 5,97 m. 
Wynik nie dał jej medalu, ale 
po tygodniu sięgnęła po brąz 
w Akademickich MP. Na sezon 
2021 miała już konkretne pla-
ny – zdobyć nominację na ME 

U-23 w norweskim Bergen. Naj-
pierw jednak wystartowała w za-
wodach krajowych w hali, debiu-
tując w gronie seniorów. Niestety 
– bez medalu… Tuż po sezonie 
halowym wprowadzono kolej-
ne obostrzenia, na dodatek Julia 
uległa oparzeniu i musiała pau-
zować przez prawie pięć tygo-
dni. To spowodowało, że wystę-
pów w kolejnych zawodach nie 
zaliczyła do udanych, nie zakwa-
lifikowała się też na ME.

– W Suwałkach Julka poka-
zała na co ją stać – dodał tre-
ner Przybycin. – Jechała na te 
zawody w fatalnej dyspozycji 
psychicznej, ale zarazem dobrze 
przygotowana motorycznie. To, 
że skoczyła te 6,16 m to oczy-
wiście sukces, ale trzeba dodać, 
iż w pierwszym spalonym skoku 
zaliczyła 6,30 m. Krótki staż nie 
pozwala jej skakać regularnie, ale 
ma takie rezerwy, że nigdy nie 
wiadomo co zrobi. W środowi-
sku polskich trenerów lekkiej at-
letyki zrobiła się rozpoznawal-
na. Ma zaledwie 2,5 roku stażu 
w treningu sportowym, a już wy-
grywa z utytułowanymi zawod-
niczkami, mającymi za sobą wie-
loletni okres szkolenia nie tylko 
w klubach, ale w kadrach wo-
jewódzkich i w kadrach Polski 
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Niewątpliwie Julia 
będzie miała na swej drodze wie-
le przeszkód, także związanych 
ze środowiskiem trenerów ka-
dry narodowej. Nigdy nie była 
na żadnym obozie sportowym 
(klubowym, wojewódzkim, czy 
reprezentacji Polski). Ale skoro 
potrafi wygrywać z kadrowicz-
kami to po co te wszystkie obo-
zy, zgrupowania, jak to świad-
czy o szkoleniowcach? Moim 
zdaniem Julia to talent sporto-
wy na miarę kolejnych Igrzysk 
Olimpijskich w Paryżu. Cieka-
wostką jest, że Adrianna Sułek, 
mistrzyni Europy w wieloboju, 
olimpijka z Tokio czterokrotnie 
startowała z naszą Julią w róż-
nych konkursach, w zawodach 
w latach 2020/21. I Julka 4 razy 
wygrywała…
leszek sobieraj ●

24 lipca rozegrane zostały w Ty-
chach VI Otwarte Mistrzostwa 
Śląska kobiet w siatkówce pla-
żowej.

Z grona 14 startujących par 
najlepsze okazały się Ewelina 
Wróbel i Marta Szajer-Widawska, 
które w meczu o pierwsze miejsce 
pokonały w stosunku 2:1 z Karo-
liną Kmitą i Renatą Bekier. Trze-
cią lokatę zajęły Klaudia Kubas 
i Martynika Robel, które w de-

cydującym starciu wygrały 2:0 
z parą Aleksandra Wróbel – Oli-
wia Caputa.

Kolejne miejsca w tyskim tur-
nieju zajęły: 5. miejsce ex aequo: 
Karolina Nowak – Kaja Strużyk 
oraz Karolina Naroznik – Anna 
Olchawa; 7. miejsce ex aequo: 
Weronika Grząślewicz – Karoli-
na Krzeszewska oraz Anna Sitek 
– Emilia Malkiewicz.
ww ●

diament do oszliFoWania
julia Frąckowiak TRENuJE SKOK W DAL OD 2,5 ROKu, A NIEDAWNO ZOSTAŁA MŁODZIEżOWą WIcEMISTRZyNIą POLSKI.

w rozegranych w tychach Mśl. w siatkówce plażowej.

ewelina i marta 
najlepsze

Tyskie mistrzostwa Śląska przyniosły wiele emocji i ciekawych spotkań.

Najlepsze z najlepszych – Julia Frąckowiak (z lewej) i Edyta Bielska 
po Młodzieżowych Mistrzostwach Polski U-23 w Suwałkach.
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KrzyżówKa z hasŁem sUdOKU
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hasło z krzyżówki nr 714: 
Piłkarska liga Wraca.

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.

lew 23.vii-22.viii
Gwiazdy sprzyjają podróżom i wojażom. czas 
spakować walizki i podbijać świat. Nie zapomnij 
o dobrym humorze.

panna 23.viii-22.iX
Dobry czas na podejmowanie decyzji 
w kwestiach zawodowych. Na horyzoncie spory 
przypływ gotówki.

waga 23.iX-23.X
Zadbaj o swoje zdrowie i kondycję. Zmień dietę 
i zacznij ćwiczyć. Koniecznie odnów relacje 
z bliskimi.

skorpion 24.X-21.Xi
Gwiazdy zadbają o Twoje samopoczucie. 
Możesz teraz nawiązać ciekawą relację 
towarzyską.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Przed Tobą wspaniałe dni, pełne miłości 
i erotyzmu. Warto też zaszaleć na zakupach, gdyż 
pieniędzy ci teraz nie braknie.

koziorożec 22.Xii-19.i
Możesz mieć teraz skłonności do melancholii 
i stanów depresyjnych. Zacznij pozytywnie 
patrzeć na to, co cię spotyka.

wodnik 20.i-18.ii
Gwiazdy patrzą na ciebie bardzo przychylnie. 
Możesz śmiało działać, ryzykować i iść do przodu. 
To Twój czas!

ryby 19.ii-20.iii
Przed Tobą czas dobrych wibracji. Koniecznie 
korzystaj z pozytywnych aspektów życia. 
Zadzwoń do Lwa!

baran 21.iii-20.iv
W pracy wiele będzie się działo, miej się zatem 
na baczności. Ktoś jest bardzo zazdrosny o Twoją 
posadę.

byk 21.iv-21.v
Na horyzoncie nowa miłość! Będziesz teraz 
emanować energią miłości i nikt nie będzie 
w stanie ci się oprzeć.

bliźnięta 22.v-20.vi
Jeżeli planujesz urlop, to teraz jest idealny 
moment na wyjazd. Zdrowie w najlepszym 
porządku, nie masz się o co martwić.

rak 21.vi-22.vii
Wkrótce otrzymasz wiadomość, na którą 
od dawna czekasz. Miej się na baczności.
 Wróżka aDrasteja tel. 692 893 871
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Tychy, al. Piłsudskiego 12
• Świetna lokalizacja 

• Budynek biurowy z recepcją, 
 

LOKALE BIUROWE 
DO WYNAJĘCIA

CENA od 
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