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trawnik na szkolnym... dachu
Budynek szkoły podstawowej nr 13 jest pierwszym 
w Tychach, na którego dachu rośnie trawa.

bezradność
Piłkarze GKS Tychy po porażce 0:3 z Miedzią 
zajmują przedostatnie miejsce w tabeli.

400 metrów kw. atrakcji
Jest już pozwolenie na budowę wodnego 
placu zabaw w Parku Jaworek.4 148
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powstańcze obchody
w minioną niedzielę w paprocanach i urbanowicach obchodzono rocznicę wybuchu iii powstania śląskiego.

reklama

Redakcyjną tradycją stały się już coroczne dyżury prezydenta Ty‑
chów Andrzeja Dziuby w redakcji naszego tygodnika. Po ubie‑
głorocznej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, już 
we wtorek, 17 sierpnia, wracamy do tej tradycji i w godz. 12‑13.30 
gościć będziemy gospodarza miasta w naszych progach.

Zatem każdy, komu uda się w tym czasie wybrać numer telefonu 
32 325 72 38, będzie mógł porozmawiać z prezydentem, zgłosić 
mu jakiś problem lub o jakąś ważną dla miasta sprawę zapytać.

Zdając sobie sprawę, że chętnych do rozmowy z Andrzejem 
Dziubą będzie bardzo dużo, a nie każdy będzie miał możliwość 
zatelefonowania, oferujemy też adres mailowy, na który Czytel‑
nicy „TT” mogą nadsyłać swoje pytania. Wszystkie je zbierzemy 
i przekażemy prezydentowi, który w kolejnych numerach nasze‑
go tygodnika będzie się starał na nie odpowiedzieć. Pytania na‑
leży wysyłać na adres: redakcja@twojetychy.pl.
Przypominamy zatem: we wtorek, 17 sierpnia w godz. 12‑13.30 
zadzwoń do prezydenta!

jak co roku, andrzej dziuba porozmawia z naszymi czytelnikami.

ZadZwoń do preZydenta!
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tel. 667 022 090
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj
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kronika policyjna

◆ W sOBOtę, 14.08 OkOłO 
gODZ. 21, z okna na 6. piętrze 
budynku wielorodzinnego przy 
ul. Ustronnej wypadł mężczy‑
zna. Upadek okazał się śmier‑
telny. Jak informuje 112tychy.
pl, funkcjonariusze KMP Tychy 
ustalają czy był to nieszczęśliwy 
wypadek czy samobójstwo.

◆ także 14.08 na ul. Jaś-
kOWickieJ, w rejonie skrzy‑
żowania z ul. Kubicy, doszło 
do zderzenia trolejbusu i samo‑
chodu nauki jazdy. Na szczęście 
w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. 
Ze wstępnych ustaleń policji 
wynika, że kierujący samocho‑
dem nauki jazdy, włączając się 
do ruchu z jednego z pobliskich 
parkingów, nie ustąpił pierw‑
szeństwa przejazdu kierowcy 
trolejbusu i uderzył w jego bok.

◆ na ul. OśWięcimskieJ, 
w rejonie bieruńskiego osiedla 
Homera, kierujący oplem corsą 
potrącił 11.08 rowerzystę, a na‑
stępnie jego samochód uderzył 
w opla vectrę. Rowerzysta do‑
znał m.in. złamania ręki i został 
przewieziony do szpitala.

◆ na al. BielskieJ, w rejonie 
skrzyżowania z ul. Starokościel‑

ną, zderzyli się kierujący dacią 
i peugeotem. Z ustaleń policji 
wynika, że kierowca peugeota 
nie zachował należytej ostroż‑
ności i odległości od poprzedza‑
jącego pojazdu i uderzył w tył 
dacii, która zatrzymała się przed 
oznakowanym przejściem dla 
pieszych. Jedna z osób uczest‑
niczących w zdarzeniu trafiła 
pod opiekę ratowników me‑
dycznych, ale nie doznała po‑
ważniejszych obrażeń i pozo‑
stała na miejscu.

◆ 9.08, OkOłO gODZ. 21.30 
na ul. mikOłOWskie J, 
w rejonie wyjazdu ze stacji pa‑
liw przy ul. Mąkołowskiej, do‑
szło do zderzenia dwóch aut. Jak 
ustaliła policja, kierująca fiatem 
22‑letnia kobieta uderzyła w tył 
peugeota, którym kierował 30‑
letni mężczyzna. Utrudnienia 
w ruchu trwały blisko dwie go‑
dziny.

◆ kilka Dni późnieJ, tak-
że na ul. mikOłOWskieJ, 
z naczepy tira wyjeżdżającego 
z browaru wysypały się na jezd‑
nię skrzynki z butelkami po pi‑
wie. W kierunku skrzyżowania 
z ul. Katowicką ruch został 
całkowicie zablokowany. Kie‑

rowca tira sam zaczął usuwać 
stłuczkę z lewego pasa jezdni, 
aby udrożnić ruch. Przyczyną 
zdarzenia było złe zabezpiecze‑
nie ładunku.

◆ na ul. sikOrskiegO vw 
bus uderzył w sygnalizację 
świetlną i drzewo. Do zdarzenia 
doszło 13.08, około godz. 18.20 
w rejonie aquaparku. Trzy osoby 
podróżujące busem trafiły pod 
opiekę ratowników medycznych, 
ale nie doznały one poważniej‑
szych obrażeń. Jak wyjaśnił kie‑
rowca, chciał skręcić na parking 
aquaparku, jednak oślepiło go 
słońce i pojechał na wprost, ude‑
rzając w słupy sygnalizacji świet‑
lnej i w drzewo.

◆ DO DWóch pOWażnych 
pOżaróW DOsZłO 9.08 – 
najpierw wybuchł pożar w hali 
terminala logistycznego przy ul. 
Turyńskiej w Tychach, a potem 
w zakładach Nitroerg w Bieru‑
niu. W obu przypadkach z dale‑
ka widoczne było duże zadymie‑
nie. W terminalu ogień pojawił 
się ok. godz. 17.30. Wszyscy pra‑
cownicy hali – 18 osób – zdołali 
ją opuścić. Na miejscu akcję gaś‑
niczą prowadzili nie tylko stra‑
żacy z Komendy Miejskiej PSP 
w Tychach, ale także z OSP Lę‑
dziny i KW PSP Katowice, a ich 
działania zabezpieczali policjan‑
ci z Bierunia i Tychów. Około 
godziny 18.45 sytuacja została 
opanowana, a pożar został uga‑
szony. 

Tymczasem po godzinie 19 
doszło do pożaru w pomiesz‑
czeniu pomocniczo‑technicz‑
nym sprężarkowni na terenie 
zakładów Nitroerg w Bieru‑
niu. Na miejsce udały się zastę‑
py, które zakończyły już działa‑
nia przy pożarze hali w Tychach. 
Dodatkowo wezwano zastępy 
OSP Świerczyniec i OSP Boj‑
szowy. Po dotarciu na miejsce 
pożar został dość szybko uga‑
szony. Ze wstępnych informacji 
wynika, że jego przyczyną było 
zaprószenie ognia. Nie było za‑
grożenia dla załogi oraz miesz‑
kańców pobliskich zabudowań. 
ls ● Dym pożaru w bieruńskim Nitroergu widać było z daleka.

Oślepiony przez słońce kierowca busa uderzył na ul. Sikorskiego w słup i drzewo.

kondolencje
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W Paprocanach obchody roz‑
poczęły się już o godz. 11 mszą 
świętą w kościele pw. Najświęt‑
szego Serca Pana Jezusa, który 
jest świątynią wotywną, posta‑

wioną w miejscu poświęconej 
powstańcom kaplicy z 1937 roku. 
Z kolei wczesnym popołudniem 
uroczystości przeniosły się pod 
pobliskie przedszkole (dawna 

szkoła w Paprocanach), gdzie 
wieńce i wiązanki kwiatów zło‑
żyły delegacje m.in. władz mia‑
sta, służb mundurowych, rad 
osiedli oraz harcerze i młodzież 
szkolna.

W nocy z 16 na 17 sierpnia 
1919 roku to właśnie w Paproca‑
nach i Urbanowicach powstańcy 
z sukcesem starli się z oddziała‑
mi niemieckiego Grenzschutzu 

i zdobyli broń, potrzebną w dal‑
szych dniach powstania. Papro‑
cańskim oddziałem dowodził 
Jan Wróbel, zaś urbanowickim – 
Wiktor Szczygieł.

Podobne uroczystości odbyły 
się tego popołudnia także w Ur‑
banowicach, gdzie pod pomni‑
kiem ofiar powstań śląskich 
i II wojny światowej składano 
kwiaty (m.in. praprawnuczę‑

ta powstańca Tomasza Szczy‑
gła oraz tutejsze kółko rolnicze 
i koło gospodyń), a także śpie‑
wano powstańcze pieśni z ze‑
społem Urbanowiczanki i gru‑
pą Szwarne Karlusy. Mocnym 
akcentem uroczystości przy ul. 
Głównej była uroczysta salwa 
armatnia, przygotowana przez 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Pszczynie.

Po zmroku na fasadzie Zespo‑
łu Szkół Muzycznych przy al. Nie‑
podległości aż do godz. 22 wy‑
świetlana była ok. 10‑minutowa 
animacja „Śląsk wspólna spra‑
wa”, przygotowana z okazji ob‑
chodzonego w maju br. stulecia 
wybuchu III Powstania Śląskie‑
go, która cieszyła się sporym za‑
interesowaniem mieszkańców Ty‑
chów. ww ●

Uczczono pamięć powstańców
na niedzielę i wtorek zaplanowano Miejskie uroczystości ZWIąZANE ZE 102. ROcZNIcą WyBuchu I POWSTANIA ŚLąSKIEGO.

Poza mieszkańcami pamięć powstańców uczcili także przedstawiciele władz miasta oraz służb mundurowych: wojska, policji i straży pożarnej.
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Mieszkańcy tychów oraz dzielnic 
obrzeżnych wzięli udziaŁ w Minioną niedzielę 
w uroczystościach rocznicowych w paprocanach 
i urbanowicach oraz wieczornyM Mappingu 
na budynku zespoŁu szkóŁ Muzycznych.
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28 sierpnia na terenie Ośrod‑
ka Wypoczynkowego w Papro‑
canach odbędzie się IX Tyski 
Dogtrekking, organizowany 
przez Fundację Człowiek i Pies 
oraz MOSiR. Można się jesz‑
cze zgłaszać do udziału w im‑
prezie.

Dogtrekking, to długi spacer 
z psem, połączony z elementa‑
mi marszu na orientację. Wygry‑
wa zespół, który dotrze na metę 
w najkrótszym czasie, pokonu‑
jąc jednocześnie całą trasę wy‑
znaczoną przez organizatorów. 
Imprezie przyświecają dwa cele: 
dobra zabawa i zdrowa rywali‑
zacja.

Aby w zawodach mógł wziąć 
udział każdy pies i każdy jego pan, 
przygotowano dwie trasy o róż‑
nym stopniu trudności: trasa Mini 
liczyć będzie 8 km, a trasa Mid bę‑
dzie dwukrotnie dłuższa. Klasyfi‑
kacje będą prowadzone oddzielnie 
dla mężczyzn, kobiet i rodzin.

Poza samym dogtrekkingiem, 
czyli zawodami, imprezie towa‑
rzyszą co roku także inne atrak‑
cje: porady behawioralne, po‑
rady żywieniowe, pokazy pracy 
psów ratowniczych i pokazy 
psich sportów, zabawy eduka‑
cyjne dla dzieci oraz spotkania 
z psami ze schroniska i zachęty 
do adopcji „bezdomniaków”.

Na stronie czlowiekipies.pl 
trwa rejestracja uczestników, 
której można dokonać za po‑
średnictwem internetu jeszcze 
do 20 sierpnia. Po tej dacie zgła‑
szać się będzie można jedynie 
w dniu imprezy do godz. 8. Start 
pierwszej kategorii zaplanowano 
na godz. 9.

IX Tyski Dogtrekking obję‑
ty jest honorowym patronatem 
prezydenta Tychów Andrzeja 
Dziuby, zaś patronat medial‑
ny sprawuje redakcja „Twoich 
Tychów”. W następnym nume‑
rze napiszemy o imprezie ob‑
szerniej.
ww ●

w parku niedźwiadków 
w tychach, w Miejscu 
starego placu 
zabaw, powstaŁ 
nowy naturalny 
plac, wykonany 
z robinii akacjowej. 
z tego saMego drewna 
wykonano eleMenty 
doposażenia placu 
zabaw przy ul. 
sikorskiego.

Stary plac zabaw zlikwidowano 
po 12 latach, ponieważ urządze‑
nia były już w złym stanie tech‑

nicznym. Postanowiono je usu‑
nąć, a w ich miejsce zamontowano 
duży zestaw zabawowy składający 
się z trzech wież, dwóch zjeżdżal‑
ni, tunelu linowego i lin spraw‑
nościowych. Urządzenia są prze‑
znaczone dla dzieci w wieku od 2 
do 14 lat.

Konstrukcja została wykona‑
na z drewna robinii akacjowej, 
które ma wyjątkowe właściwości 
użytkowe. – Jest jedynym w Eu‑
ropie drewnem z klasą odporno‑
ści 1, co oznacza, że jest trwal‑
sze i bardziej odporne nawet 
od dębu. Jego żywotność wynosi 
minimum 25 lat. Jest całkowicie 
odporne na warunki zewnętrzne. 
Niestraszna mu wilgoć i uszko‑
dzenia mechaniczne – mówi Bar‑
bara Skotniczy z Tyskiego Zakła‑
du Komunalnych w Tychach.

Robinia akacjowa jest też bar‑
dzo dekoracyjna. – Ozdobne, cie‑
kawe usłojenie i spokojne barwy 
tworzą wyjątkowo estetyczną ca‑
łość, którą można podziwiać go‑
dzinami. Na tak zaaranżowany 
plac zabaw aż chce się przycho‑
dzić – podkreślają pracownicy 
Tyskiego Zakładu Usług Komu‑
nalnych w Tychach, który zlecał 
wykonanie placu zabaw. – Zapra‑
szamy do odkrycia zalet urządzeń 
wykonanych z robinii akacjowej. 
To drzewo z duszą, które może 
stać się długowiecznym świad‑
kiem zabaw naszych pociech – 
zachęcają.

– Zależało nam na tym, by ko‑
lorystyka, zastosowane materiały 

i cały charakter placu nawiązy‑
wał do natury. To ważny element 
tego projektu, ale także innych re‑
alizowanych w mieście, z punktu 
widzenia nie tylko estetyki miej‑
sca, ale i poszanowania przestrze‑
ni, w których realizujemy tego 
typu inwestycje. Odchodzimy 
od krzykliwych kolorów, sztucz‑
nych materiałów i uszczelnionych 
nawierzchni. W zamian wprowa‑
dzamy naturalne materiały m.in. 
piasek czy drewno – mówi Han‑
na Skoczylas, zastępca prezyden‑
ta Tychów ds. zrównoważonego 
rozwoju. 

Jeszcze w tym roku TZUK 
chce doposażyć ten plac zabaw 
w huśtawkę dwustanowiskową, 
wykonaną z tego samego drew‑
na. Nowy plac zabaw jest ostat‑
nim etapem renowacji Parku 
Niedźwiadków. Wcześniej wy‑
mieniono ławki oraz odnowio‑
no fontannę.

W ostatnim czasie także plac 
zabaw przy ul. Sikorskiego został 
doposażony o zestaw sprawnoś‑
ciowy. Wykonany jest z tego sa‑
mego materiału, co plac zabaw 
w Parku Niedźwiadków. Drew‑
no robinii akacjowej zostało oko‑
rowane, odbielone i zabezpie‑
czone olejem do drewna. Zestaw 
ma wymiary 1200 cm x 480 cm 
i jest przeznaczony dla dzieci 
w wieku od 6 do 14 lat. W ubie‑
głym roku naturalny plac zabaw 
powstał również m.in. na ulicy 
Zbożowej na os. Z‑1 w Tychach. 
ru ●

3 sierpnia rozpoczęły się prace 
budowlane w Parku Północnym 
w ramach realizowanego w mie‑
ście od 8 miesięcy zadania pn.  
„Modernizacja systemu oświet‑
lenia w mieście Tychy”.

W całym parku zostanie wy‑
mienionych 42 szt. opraw. Stare, 
zużyte oprawy zostaną wymie‑
nione na nowe, ledowe oprawy 
energooszczędne. Prace potrwa‑

ją 4 tygodnie i będą wykonywane 
zgodnie z wprowadzonym „Syste‑
mem zarządzania publicznymi te‑
renami zieleni dla miasta Tychy” 
oraz z poszanowaniem walorów 
przyrodniczych tego miejsca.

W sierpniu, w ramach projektu 
pn. „Modernizacja systemu oświet‑
lenia w mieście Tychy – obszar 2 
i 4” prace będą prowadzone jesz‑
cze m.in. na ulicach: Piłsudskiego, 

Dmowskiego, Jana Pawła II, Miko‑
łowskiej, Budowlanych, Bursche‑
go, Andersa, Fitelberga, Filare‑
tów, Grota‑Roweckiego, Cienistej, 
Bema. W związku z tym mogą wy‑
stąpić krótkie, czasowe wyłączenia 
oświetlenia na tych ulicach.

W sumie zostanie wymienio‑
nych 2.308 szt. opraw i 1.298 szt. 
słupów. Koszt zadania to 15,3 mln 
złotych. ru ●

W Tychach zamontowano w mi‑
nionym tygodniu pierwszy zielo‑
ny dach. Wbrew pozorom trawnik 
na dachu jest bardzo praktyczny 
i pełni wiele funkcji. Instalacja 
została położona na dachu Szko‑
ły Podstawowej nr 13. Koszt pro‑
jektu to ok. 55.000 złotych.

Po co komu trawnik na da‑
chu? Otóż zielony dach posiada 
wiele zalet, dotyczą one kwestii 
zarówno ekonomicznych, eko‑
logicznych jak i społecznych. Na‑
leżą do nich m.in. gromadzenie 
wody deszczowej, oczyszczanie 
powietrza, obniżanie tempera‑
tury otoczenia, regulacja tem‑
peratury wewnątrz budynku, 
udział w oszczędnościach ener‑
getycznych, jak również zwięk‑
szona różnorodność gatunkowa 
roślin w miastach. Ponadto zielo‑
ne dachy stanowią część budow‑
nictwa odpornego na zamiany 
klimatyczne. – Warstwa reten‑
cyjna pozwala na utrzymywanie 
wilgoci i odpowiednie nawod‑
nienie zielonego dachu. Desz‑
czówka po opadach nie spływa 
do rynien, ale pozostaje na da‑
chu przez długi czas – mówi Jo‑
anna Kudela naczelnik Wydzia‑

łu Remontów Urzędu Miasta 
Tychy.

same zalety
Rośliny w zielonym dachu filtru‑
ją pyły zawieszone w powietrzu 
oraz przetwarzają dwutlenek wę‑
gla w tlen. Zielone dachy nie tylko 
przyczyniają się do oczyszczania 
powietrza. – Taki dach, wykona‑
ny w technologii Icopal, chłonie 
wodę deszczową poprzez bufo‑
rowanie jej w warstwie roślin‑
nej, podłożu i warstwie drenują‑
cej – tłumaczy Michał Wandzel, 
wykonawca projektu. – Opóźnia 

odprowadzenie wód opadowych 
do kanalizacji, oczyszcza wodę 
deszczową, woda odparowu‑
je także przez rośliny. Wszystko 
to przyczynia się do stabiliza‑
cji poziomu wód gruntowych, 
zmniejsza obciążenia szczytowe 
sieci kanalizacyjnej oraz ryzyko 
powodzi. Na dachu SP 13 zasto‑
sowano specjalną mieszankę roz‑
chodników, ziół i mchów w fazie 
wzrostu, odpornych na zmiany 
temperatur. Dach o powierzchni 
blisko 190 metrów kwadratowych 
posiada także warstwę izolacyj‑
ną i specjalną warstwę drenar‑
ską oraz retencyjną. W przypad‑
ku dachów, które są wystawione 
na silne działanie wiatru, takie 
maty wegetacyjne gwarantują, 
że podłoże nie odfrunie podczas 
np. burzy. Zielony dach posiada 
trwałą i odporną na erozję war‑
stwę zewnętrzną. Takie rozwiąza‑
nia stają się coraz popularniejsze 
w Polsce od mniej więcej 5 lat – 
dodaje. kaMil peszat ●

wkrótce w tychach możemy spodziewać się więcej zieleni w nietypowych miejscach.

trawnik na sZkolnym… dachu

dogtrekking w Paprocanach.

Z psem na orientację

Zalety ZielOnych DachóW

Dachy wykonane w technologii dachu zielonego:
– łagodzą klimat miejski,
– odbierają i zatrzymują ok. 50% wód opadowych,
– zmniejszają hałas uliczny,
– chłoną do 20% pyłów i szkodliwych gazów z powietrza,
– zwiększają powierzchnię miejską biologicznie czynną,
–  zwiększają wilgotność powietrza i wzbogacają powietrze w tlen.

Pierwszy trawnik na dachu położono na 
budynku Szkoły podstawowej nr 13. 

trwa wymiana oświetlenia w Tychach.

nowe lampy i słupy

zabawa w natUrze
nowe atrakcje NA PLAcAch ZABAW W TychAch. 

reklama

Robiniowy plac zabaw prezentuje się naprawdę okazale.
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WOluminy na DeptakuFlash

W każdą pierwszą środę miesiąca Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach organizuje w Mediatece 
„Kiermasz na deptaku”. To świetna okazja, aby spotkać się w większym gronie, powymieniać 
woluminami, ale też swoimi spostrzeżeniami i czytelniczym doświadczeniem. Książki przeznaczone 
na kiermasz (rozdawane czytelnikom za darmo, 3 sztuki na czytelnika) są własnością Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. – Są to zazwyczaj pozycje, które przynieśli nam nasi czytelnicy, a których 
już mamy nadmiar – tłumaczy dyrektor MBP Anna Krawczyk. – Rozdajemy również nasze zasoby, 
które są w stanie nienadającym się do wypożyczalni, jednak na tyle dobrym, że komuś mogą się 
jeszcze przydać. Na kiermasz trafiają również tytuły, które miały trafić do nieutworzonych bibliotek. 
Mam nadzieję, że każdy czytelnik znajdzie coś dla siebie. kp ●
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sierpień to tradycyjnie 
Miesiąc poświęcony 
proMowaniu 
abstynencji. w tychach 
dziaŁa wiele instytucji 
poMagających 
osoboM uzależnionyM 
oraz ich rodzinoM 
w trudnej chorobie 
jaką jest alkoholizM. 
w najbliższy weekend 
Miasto organizuje 
tyskie dni trzeźwości.

Wszyscy zainteresowani oraz po‑
trzebujący pomocy mogą 20 i 21 
sierpnia (piątek/sobota) skorzy‑
stać z bezpłatnych dyżurów tera‑
peutów i osób pomagających roz‑
wiązywać problemy alkoholowe.

W tych dniach do dyspozycji 
mieszkańców pozostają: Punkt 
Konsultacyjny ds. Uzależnień 
i Przemocy, Ośrodek Pomocy 
Psychologicznej Profilaktyki Le‑
czenia Uzależnień Mens Sana, sto‑
warzyszenia abstynenckie: Tyski 
Klub Abstynentów Bosman oraz 
Abstynencki Klub Żeglarski Pa‑
procany. Dodatkowo będzie moż‑
liwość spotkania się z członkami 
Miejskiej Komisji Rozwiązywa‑
nia Problemów Alkoholowych, 
a na tyskich drogach policja bę‑
dzie badać trzeźwość kierowców 
oraz wręczać im materiały profi‑
laktyczne.

W Punkcie konsultacyjnym 
do spraw Uzależnień i Przemocy 
prowadzonym przez Stowarzy‑
szenie Trzeźwość Życia, będzie 
istniała możliwość skorzysta‑
nia z konsultacji dot. uzależnie‑
nia od alkoholu i narkotyków dla 
uzależnionych i współuzależnio‑
nych. Punkt konsultacyjny jest 
miejscem, w którym osoby uza‑
leżnione oraz członkowie ich ro‑
dzin motywowani są do podję‑
cia psychoterapii w placówkach 
leczenia uzależnienia oraz kiero‑
wani do leczenia specjalistycznego 
czy skorzystania z pomocy grup 
samopomocowych. Dodatkowo 
punkt udziela wsparcia osobom 
po zakończonym leczeniu odwy‑
kowym.

Punkt mieści się w siedzibie 
stowarzyszenia Trzeźwość Życia 
przy ul. Nałkowskiej 19 i zapra‑
sza w piątek w godz. 10‑18 oraz 
w sobotę w godz. 10‑15. Numer 
telefonu: 32/720‑52‑42.

Ośrodek Pomocy Psychologicz‑
nej Profilaktyki Leczenia Uzależ‑
nień MENS SANA oferuje dyżur 
Terapeutów zarówno telefonicz‑
ny jak i na miejscu. Mens Sana 
to Przychodnia Terapii Uzależnie‑
nia od Alkoholu i Innych Substan‑
cji Psychoaktywnych oraz Dzienny 
Oddział Terapii dla Osób Uzależ‑
nionych od Alkoholu i Innych 
Środków Psychoaktywnych. Reali‑
zuje się tu programy psychoterapii 
uzależnień i współuzależnień oraz 
udzielane są świadczenia lecznicze 
dla osób uzależnionych od alkoho‑
lu i członków ich rodzin.

Ośrodek mieści się przy ul. Bu‑
kowej i w piątek zaprasza w godz. 
8‑20, a w sobotę w godz. 8‑13. 
Numery tel,: 32/327‑51‑83 lub 
605‑637‑072.

W piątek i w sobotę członko‑
wie Tyskiego Klubu Abstynentów 
Bosman (al. Piłsudskiego 12 pok. 
317) oraz Abstynenckiego Klubu 
Żeglarskiego Paprocany (przystań 
żeglarska w Paprocanach), korzy‑
stając ze swojego osobistego do‑
świadczenia, udzielą informacji jak 
można walczyć z chorobą alkoho‑
lową oraz gdzie szukać pomocy.

Poprzez swoje działania stowa‑
rzyszenia promują abstynencję 
i zdrowy styl życia, wspierają ro‑
dziny, które mogą podjąć wspólny 
trud odbudowywania więzi i rela‑
cji utraconych w trakcie choroby. 
Oba punkty czekać będą na chęt‑
nych w godz. 10‑18.

Dla zainteresowanych swój 
dyżur w siedzibie Urzędu Mia‑
sta Tychy będą pełnić członko‑
wie Miejskiej Komisji Rozwiązy‑
wania Problemów Alkoholowych, 
którzy pomogą wypełnić wnio‑
sek o podjęcie czynności zmierza‑
jących do orzeczenia obowiązku 
poddania się leczeniu w zakła‑
dzie lecznictwa odwykowego oraz 
przedstawią procedurę działania 
Komisji.

MKRPA zaprasza do Biura Ob‑
sługi Klienta w Urzędzie Miasta, 
w piątek od godz. 14 do 16 i w so‑
botę w godz. 12‑14 (numer tel. 
32/776‑30‑30).

Warto wspomnieć, że miasto 
kieruje działania profilaktycz‑
ne również do przedsiębiorców 
sprzedających napoje alkoholo‑
we. Edukacja z zakresu odpowie‑
dzialnej sprzedaży alkoholu jest 
szczególnie ważna, gdy po alko‑
hol w sklepie sięga osoba nielet‑
nia lub nietrzeźwy kierowca. Po‑
czątkiem sierpnia, kontynuując 
działania z poprzednich lat, około 
50 sprzedawców napojów alkoho‑
lowych skorzystało ze szkolenia 
terenowego w tej tematyce.
Mn ●

16 sierpnia ruszyŁa 
kolejna edycja 
bezpŁatnych 
warsztatów 
z języka Migowego, 
prowadzonych 
w raMach projektu 
„Miganie uŁatwia 
poznanie”. projekt 
wspóŁFinansowany jest 
z budżetu Miasta tychy, 
a realizowany przez 
Fundację „kopalnia 
kreatywności”.

– Warsztaty języka migowego or‑
ganizujemy po raz drugi – mówi 
Marcin Brodowiak z zarządu Fun‑
dacji. – W ubiegłym roku odby‑
wały się one w Wydziale Zdrowia 
na os. Balbina, a potem w Andro‑
medzie i w tym roku także spoty‑
kać się będziemy w Andromedzie. 
Jak się okazuje, zainteresowanie 
naszym projektem jest bardzo 
duże, a chętnych było dwa razy 
więcej niż miejsc. Kiedy tylko 
ukazała się pierwsza informacja 
o organizowanych warsztatach, 
grupa 15 osób, bo tyle możemy 
przyjąć, zapełniła się błyskawicz‑
nie. Nadal mamy sporo telefonów 
od osób chcących uczestniczyć 
w zajęciach, ale wpisywani są 
już na listę rezerwową, na któ‑
rej obecnie jest już kilkanaście 
nazwisk. To dowodzi, jak wiele 
osób chce poznać język migowy, 
by nauczyć się komunikować 
w ten sposób.

Na wzrost zainteresowania ję‑
zykiem migowym niewątpliwie 
wpłynęła ustawa z 2011 roku, 
która nałożyła na jednostki ad‑
ministracji publicznej obowią‑
zek zapewnienia tłumacza języ‑
ka migowego, aby ułatwić dostęp 
do usług publicznych osobom 
niedosłyszącym. Odpowiednie 

szkolenia i kursy przeszli pra‑
cownicy samorządowi, admini‑
stracji rządowej, a także niektó‑
rzy pracownicy służby zdrowia, 
policji, itd. Umiejętność posługi‑
wania się językiem migowy stała 
się również atutem kandydatów 
aplikujących o pracę.

Uczestnic y  warsztatów 
to w większości osoby słyszące, 
które chcą się nauczyć języka mi‑
gowego, ale wśród zapisanych są 
również niedosłyszący.

– Uczestnicy warsztatów będą 
mieli możliwość sprawdzić w prak‑
tyce poziom swoich umiejętności 
komunikowania się w języku mi‑
gowym, ponieważ pod koniec za‑
jęć zaplanowaliśmy zorganizowa‑
nie spotkania z osobą posiadającą 
orzeczony stopień niepełnospraw‑
ności, borykającą się z dysfunk‑
cją mowy, słuchu i zaburzeniami 
głosu – dodał Marcin Brodowiak, 
który będzie prowadził zajęcia. – 
Dodam iż podstawy nauki języka 
migowego można poznać w cią‑
gu kilku miesięcy, choć oczywi‑
ście stopień ich opanowania zale‑
ży od preferencji indywidualnych, 
od włożonej pracy i poświęconego 
czasu. Porozumiewać się w języku 
migowym można w zasadzie już 
po zaliczeniu pierwszego, podsta‑
wowego stopnia, bo jeśli ktoś nie 

poznał określonego znaku, będzie 
mógł dane słowo przeliterować. 
Na kolejnych etapach poznaje się 
znaki, których nie trzeba litero‑
wać, tylko wystarczy je pokazać. 
Myślę, że najtrudniejsze w nauce 
języka migowego jest to, że kie‑
dy przejdziemy na wyższy sto‑
pień zaawansowania, przybędzie 
znaków i mogą być one do siebie 
bardzo podobne. Trzeba po pro‑
stu uważać, bo można „wymigać” 
zupełnie inne rzeczy niż się chce 
przekazać. Jest też potrzebna cią‑
głość i systematyczność nauki, 
jak to ma miejsce w przypadku 
języków obcych. Jeśli nie używa 
się danego języka, umiejętność 
posługiwania się nim po prostu 
zanika.

W warsztatach można uczest‑
niczyć bez względu na stopień 
znajomości języka migowego, tak‑
że zaczynając od podstaw. Odby‑
wać się one będą w Andromedzie 
w poniedziałki – dla grupy pod‑
stawowej, w soboty – dla grupy 
średnio zaawansowanej, w której 
znalazły się także osoby uczestni‑
czące w warsztatach w ubiegłym 
roku. Udział w nich jest bezpłatny 
jedynym warunkiem jest to, że ich 
uczestnicy muszą być mieszkań‑
cami Tychów.
leszek sobieraj ●

warsztaty sztUki 
migania
duże zainteresowanie NAuKą I DOSKONALENIEM JęZyKA MIGOWEGO

na pomoc Uzależnionym
w najbliższy weekend MOżNA BEZPłATNIE uZySKAć PORADę TERAPEuTóW.

reklama
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w parku jaworek 
powstanie atrakcja dla 
dzieci, jakiej jeszcze 
w tychach nie byŁo 
– nowoczesny wodny 
plac zabaw, wykonany 
z naturalnych 
MateriaŁów, 
o powierzchni 400 M kw., 
który zaoFeruje 20 
wielobarwnych 
urządzeń. 
charakterystycznyM 
eleMenteM będzie 
Mostek nad 
wodospadeM, z którego 
Można zobaczyć caŁy 
plac. przestrzeń 
zaprojektowaŁ robert 
skitek, którego 
tyskie projekty 
byŁy wielokrotnie 
nagradzane.

– Powierzchnia niecki wodnego 
placu zabaw w Parku Jaworek 
będzie o 100 m kw. większa niż 
wodnego placu na Paprocanach. 
Największą różnicą między tymi 
przestrzeniami będzie jednak to, 
że rodzice czy dziadkowie będą 
mogli oglądać swoje dzieci z góry. 
W Jaworku strefa rekreacyjna 

została rozszerzona o naturalny 
plac zabaw, który z pewnością bę‑
dzie dodatkową atrakcją dla naj‑
młodszych – mówi Robert Skitek 
z pracowni RS+, która projekto‑
wała wodny plac zabaw w Parku 
Jaworek.

Niecka wodnego placu otoczo‑
na zostanie ławeczką do siedze‑
nia oraz drewnianym tarasem. 
Nad niecką zostanie przewieszo‑
ny mostek w konstrukcji żelbe‑
towej, który ma służyć do prze‑
chodzenia między południową 
a północna częścią terenu oraz 
jako miejsce obserwacji bawią‑
cych się dzieci. Mostek będzie się 
łączył z alejkami parkowymi.

tylko naturalne
Wszystkie elementy placu za‑
baw zostaną wykonane m.in. 
z drewna, wikliny, otoczaków, 
żwiru, piasku, zrębków drew‑
na i jutowych lin. Pojawią się 
w nim elementy pełniące funk‑
cje edukacyjne np. lupa oraz re‑
kreacyjne m.in. domek, kopuły, 
labirynt czy szałas. Plac zabaw 
będzie skomunikowany z resz‑
tą terenu za pomocą dwóch ale‑
jek. Zagospodarowany zostanie 
także teren wokół. Zaprojekto‑

wano również natryski, prze‑
bieralnie, automatyczną toaletą 
publiczną. Pojawią się także sto‑
jaki dla rowerów, kosze na śmie‑
ci, zamontowane zostanie także 
oświetlenie. Projekt przewiduje 
przesadzenie istniejących drzew 
oraz nowe nasadzenia w posta‑
ci m.in. drzew w formie piennej 
i wielopiennej, krzewów (w tym 
krzewy formowane i soliterowe), 
bylin, pnączy.

– Wodny plac zabaw w Par‑
ku Jaworek będzie drugim ta‑
kim obiektem w naszym mieście. 
Mieszkańcy długo na niego cze‑
kali. Mam nadzieję, że przyjęte, 
ciekawe rozwiązania i mnogość 
atrakcji przyciągną ich do Parku 
Jaworek, a dzieci aktywnie będą 
spędzały w nim czas. Po zakoń‑
czeniu prac przy tej budowie 
przystąpimy do kolejnych eta‑
pów rewitalizacji Parku Jaworek 
– mówi Hanna Skoczylas, zastęp‑
ca prezydenta Tychów ds. zrów‑
noważonego rozwoju.

Szacowany koszt inwestycji 
to ok. 7 milionów złotych. Mia‑
sto złożyło wniosek o dofinan‑
sowanie tego zadania w ramach 
programu „Polski Ład”.
oprac. kaMil peszat ●

Wspomniany teatr powstał 
w 2014 roku i od początku swo‑
jego istnienia skupiał się głów‑
nie na pantomimie. W tym roku 
reżyser Jakub Kabus postanowił 
przerwać milczenie i trzeba przy‑
znać, że wyszło to premierowemu 
spektaklowi na dobre. Produk‑
cje Kabusa kojarzone są również 
z rozbudowaną scenografią, bo‑
gatymi kostiumami i animacjami 
(np. Golema w widowisku „Go‑
lem Godula”).

Z powodu ograniczonego czasu 
produkcji, w środowisku związa‑
nym z tyskim teatrem podsłuchać 
można było obawy „czy aby Kabus 
wyrobi się”. W warsztacie Teatru 
HoM do późnych godzin nocnych 
paliło się światło, zaś w dzień nie 
ustawał warkot wiertarek czy pił. 
Nawet podczas premiery w zebra‑
nym tłumie szemrano o małej ilo‑
ści odbytych prób...

pojawia się narrator
Tymczasem opowieść rozpoczął 
wierny giermek Sancho Pansa. 
Świetnie zrealizowano przejście 
z świata rzeczywistego w maja‑
ki błędnego rycerza, które sym‑
bolizowały otwierające się wro‑

ta książek, z których w kłębach 
dymu wyszedł Rosynant, w pełni 
animowany koń tytułowego Don 
Kichota. Dwóch animatorów przy 
pomocy wajch i dźwigni nadawa‑
ło koniowi niezwykle sugestywne 
ruchy. Ten co rusz kopał kopytem 
ziemię, rzucał łbem na boki, za‑
czepiał publiczność czy po prostu 
skubał trawę. W tym momencie 
wcześniejsze niepokoje odczu‑
walne w tłumie pękły jak bańki 
mydlane, które podczas przedsta‑
wienia łapała Dulcynea. Reżyser 
na tych kilku metrach placu po‑
wołał do życia miasto z targiem 
handlowym, kowalem i dwuna‑
stometrowym młynem, którego 
mieszkańców skutecznie mamił 
(dosłownie) kiełbasą wyborczą 
obłudny klecha. Tłum prosty 
a głupi toteż rozumował prosto 
a głupio. Mieć kiełbasę jest do‑
brze, zaś mieć kiełbasę smażoną 
jest nawet lepiej, zatem nie pro‑
testował, gdy pod uznane za wy‑
wrotowe księgi klecha podłożył 
ogień. Opowiadający to z za‑
pamiętaniem Sancho od czasu 
do czasu puszczał do publiczno‑
ści oczko żartując np. o ugrun‑
towanych cnotach niewieścich... 

Choć czuć było w głosie, że wcale 
mu nie jest do śmiechu.

dobra zmiana...
Twórczości Teatru HoM dodanie 
narratora wyszło zdecydowanie 
na plus. Pantomima nie zawsze 
jest łatwa i czytelna w odbiorze, 
zaś forma teatru ulicznego nie 
ułatwia wychwycenia wszyst‑
kich założeń reżysera. Narrator 
spiął tę prostą opowieść, która być 
może nie wymagała wielce wy‑
szukanych klamer. Zrobił jednak 
coś jeszcze. Od pierwszych słów 
nawiązał kontakt z publicznością 
obietnicą dobrej opowieści. Zła‑
pał ją za gardło i nie puszczał już 
do końca. Obietnicę dotrzymał, 
przez co widzowie z targu tego 
wyszli z poczuciem dobrze ubi‑
tego interesu. Nam ta zmiana bar‑
dzo przypadła do gustu. Zresztą 
jak cała sztuka. Świetnie zagra‑
na, z dobrą narracją, chodzą‑
cym dwunastometrowym mły‑
nem, piękną Dulcyneą tańczącą 
w rytm muzyki granej na żywo 
przez mistrza flamenco Michała 
Czachowskiego oraz... ogniskiem 
z kiełbaskami.

Spektakl zostanie ponownie 
wystawiony podczas tegorocz‑
nego Andromedonu – Tyskiego 
Festiwalu Teatrów Niezależnych, 
który rozpocznie się w drugi 
weekend września.
kaMil peszat ●

400 metrów kw. atrakcji
11 sierpnia zostaŁo wydane pozwolenie NA BuDOWę WODNEGO PLAcu ZABAW 
W PARKu JAWOREK.

kiełbasy nad księgi
to byŁo prawdziwe święto TEATRu uLIcZNEGO.

Rodzice będą mogli obserwować bawiące się dzieci z usytuowanej nad wodnym placem zabaw estakady.

Letnia atrakcja dla najmłodszych rozciągać się będzie na powierzchni 400 metrów kwadratowych.
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Twórcy „Don Kichota”; w środku klęczy reżyser Jakub Kabus.

Fragment widowiska na placu Baczyńskiego.

zasŁużone owacje zebraŁ teatr hoM podczas 
preMierowego spektaklu „don kichot”, który MiaŁ 
Miejsce w Minioną sobotę na placu baczyńskiego. 
wydarzenie, w raMach cyklu „tychy na lato”, 
zorganizowaŁo Miejskie centruM kultury.
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17 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. Nowej)
godz. 10 – JOGA – zajęcia dla chęt-
nych (Kompleks Sportowy Paprocany)
godz. 10.20 – ZuMBA KIDS i aero-
bik dla dzieci 7-16 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 15.30 – WAKAcJE PROFI-
LAKTycZNE pod żyrafą – zajęcia dla 
dzieci i młodzieży w wieku 3-15 lat 
(Park Miejski Solidarności)
godz. 16 – „GWIEZDNE WOJ-
Ny” – animacje dla dzieci w dziel-
nicy 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)

18 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 
– 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)

19 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. No-
wej)
godz. 10.20 – ZuMBA KIDS i aero-
bik dla dzieci 7-16 lat (boisko przy 
ul. Nowej)
godz. 16 – „POLSKA” – animacje 
dla dzieci z dzielnicy czułów w cyklu 
„Podróże po świecie” (plac Krystyny 
Ryguły)
godz. 16 – SZTuKA X MuZy – pro-
jekcja filmu dla dorosłych „Smak cur-
ry” (MBP – Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)
godz. 17 – JOGA – zajęcia dla chęt-
nych (Kompleks Sportowy Paprocany)
godz. 17 – „LILIA WODNA – KRó-
LOWA JEZIORA” – rodzinne warszta-
ty plastyczne w ramach projektu 

„Lacus” (Muzeum Miejskie, pl. Wol-
ności 1)

20 sierpnia, piątek
godz. 9.30 – ZuMBA KIDS i aero-
bik 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: projek-
cja filmu dla dzieci „Kacper i Emma 
na safari” (MBP – Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 17 – „PIąTEK Z KSIężNIcZ-
KAMI” – kameralne warsztaty pla-
styczne dla dziewcząt i kobiet, to-
warzyszące wystawie „Księżniczki 
i dziewczyny” (Muzeum Miejskie, 
pl. Wolności 1)
godz. 20 – KONcERT zespołu Pol-
ska Wersja (Klub Muzyczny under-
ground, pl. Korfantego 1)
godz. 20 – MuZycZNE WIEcZO-
Ry NAD JEZIOREM: koncert „Lata 20., 
lata 30., czyli piosenki międzywojnia” 
w wykonaniu kwartetu smyczkowe-
go AQuartet (OW Paprocany)
godz. 20.30 – KINO SAMOchODO-
WE FreeLove: pokaz filmu „Najgor-
sze wiersze świata” (Plac pod żyrafą 
w Parku Miejskim Solidarności)
godz. 21.15 – FIRE & LIGhT ShOW 
w wykonaniu Teatru Nam-Tara (OW 
Paprocany)

21 sierpnia, sobota
godz. 8 – JOGA – zajęcia dla chęt-
nych (Kompleks Sportowy Paprocany)

godz. 9 – NORDIc WALKING – war-
sztaty dla mieszkańców os. A (koś-
ciół Miłosierdzia Bożego, ul. Ander-
sa 25)
godz. 9 – „KADRy DZIELNIcy – po-
wrót do przeszłości. Osiedla F i G 
wczoraj i dziś” – kameralny spacer 
fotograficzny i warsztaty (zbiórka 
pod urzędem Miasta, al. Noepodle-
głości 49)
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. 16 – FESTyN ŚLąSKI 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
(ul. Fitelberga 41)
godz. 18.30 – MuZycZNE 
OGRóDKI NA BAcZu: koncert „Muzy-

ka świata” w wykonaniu Roberta Kie-
ra – akordeon (pl. Baczyńskiego)

22 sierpnia, niedziela
godz. 8 – NORDIc WALKING 
w żwakowie (zbiórka: rejon stacji 
PKP Tychy żwaków)
godz. 11 – TROKOLOROWy PIKNIK 
z okazji 50-lecia GKS Tychy (Stadion 
Miejski, ul. Edukacji 7)
godz. 12 – WARSZTATy TEATRAL-
NE: „Jaką rolę odegrasz w teatrze 
świata” (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

23 sierpnia, poniedziałek
godz. 9.30 – ZuMBA KIDS i aerobik 
dla dzieci 2-6 lat (boisko przy ul. Nowej)
godz. 10.20 – ZuMBA KIDS i aerobik 
dla dzieci 7-16 lat (boisko przy ul. Nowej)
godz. 15.30 – WAKAcJE PROFI-
LAKTycZNE pod żyrafą – zajęcia dla 
dzieci i młodzieży w wieku 3-15 lat 
(Park Miejski Solidarności)

20 sierpnia, godz. 21.15 – Fire & light show w wykonaniu 
teatru naM-tara, ow paprocany
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Wynajmij wolne
boksy handlowe
w doskonałej przestrzeni

Czekamy na Ciebie, skorzystaj!

reklama
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Trasę w Ojcowskim Parku Na‑
rodowym poleca przewodnik 
beskidzki i terenowy, Ewa Rze‑
pisko.
trasa: szlakiem zielonym Do‑
lina Sąspowska – szlakiem żół‑
tym – Dolina Prądnika – Jaski‑
nia Krowia – szlak zielony – Góra 
Koronna – Góra Okopy – Dolina 
Prądnika – szlak czerwony – Bra‑
ma Krakowska szlak niebieski 
– Dolina Ciasne Skałki – szlak 
czarny – Chełmowa Góra – Do‑
lina Prądnika – Ojców Centrum 
– Góra Zamkowa – Złota Góra 
parking.
DOJaZD: samochodem drogą 
nr 94 do Jerzmanowic, na skrzy‑
żowaniu w lewo (kierunek Oj‑
ców, Skała) parking Ojców 

– Złota Góra z prawej strony 
drogi.
stOpieŃ truDnOści: łatwa, 
trzy niedługie podejścia, dobrze 
oznakowana.
Dystans, cZas prZeJścia: 
Ok. 12 km, 4 godziny.
u Wa g i :  s u m a  p o d e j ś ć 
– ok. 540 m.
Opis trasy: z parkingu szla‑
kiem zielonym kierujemy się 
w dół do Doliny Sąspowskiej. 
Po zejściu do doliny kieruje‑
my się w lewo szlakiem żółtym. 
Po drodze mijamy źródełko wy‑
wierzyskowe, rozlewiska Sąspów‑
ki ze śladami działalności bo‑
brów, podziwiamy piękne ostańce 
skalne. Po ok. 45’ wychodzimy 
do Doliny Prądnika. Tu znajdu‑

ją się punkty gastronomiczne 
serwujące posiłki, słodycze, na‑
poje. Na wprost, po przeciwnej 
stronie doliny, podziwiamy skały 
Ostrogi, Bystrą, a w dali z pra‑
wej Okopy. Stąd idziemy w pra‑
wo wraz z szlakiem czerwonym 
i niebieskim. Po drodze mijamy 
Pstrągarnię oraz osobliwe ostań‑
ce m.in. Jonaszówkę (punkt wi‑
dokowy) Skały Kawalerskie, Pa‑
nieńskie, Igłę Deotymy. Przy 
Jaskini Krowiej skręcamy drogą 
w lewo do kasy (jeśli mamy ocho‑
tę zwiedzić Jaskinię Ciemną – ku‑
pujemy bilety). Z drogi obok kasy 
w prawo rozpoczynamy krótkie 
podejście szlakiem zielonym 
na Górę Koronną. Po drodze mi‑
jamy punkty widokowe i wejście 
do Jaskini Ciemnej (zwiedzanie). 
Po wejściu na górę szlak skręca 
w prawo. Wędrujemy dalej przez 
Górę Okopy (punkt widokowy) 
i schodzimy do Doliny Prądni‑
ka (Prądnik Czajowski) – ok.45 
minut.

Kierujemy się w prawo wraz 
ze znakami czerwonymi/żółtymi. 
Po ok. 20 minutach dochodzimy 
do Źródełka Miłości, podziwiamy 
Górę Koronną (Rękawice) oraz 
Bramę Krakowską. Stąd szlakiem 
niebieskim za „Bramą” przez Wą‑
wóz Ciasne Skałki wychodzimy 
na Górę Chełmową (dalej czar‑
nym w lewo możemy podejść 
do Groty Łokietka – zwiedza‑
nie) ok.30’ od „Bramy”. Z groty 
wracamy czarnym szlakiem koło 
Skały Jonaszówki do centrum Oj‑

cowa, ok.45’. W centrum znajduje 
się sklep spożywczy, kilka punk‑
tów gastronomicznych, Muzeum 
Regionalne, Muzeum Przyrod‑
nicze Ojcowskiego Parku Naro‑
dowego.

Z centrum kierujemy się szla‑
kiem zielonym/czarnym na Złotą 
Górę ok. 30’ do parkingu. Po dro‑
dze na Złotą Górę można zwie‑
dzić pozostałości zamku Kazi‑
mierzowskiego. ls ●

przewodnicy pttk tychy na szlakach beskidów i jury krakowsko-częstochowskiej (6)

spacerkiem po jUrze
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.

PT
TK

PRACA dla Kierowców Autobusów

sekretarlat@pkmtychy.pl 

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

WWW.PKMTYCHY.PL
FACEBOOK.COM/PKMTYCHY

Oferujemy: 

Wymagania:

Miejska biblioteka 
publiczna, 
we wspóŁpracy 
z urzędeM Miasta, 
wŁączyŁa się w akcję 
przeciwdziaŁania 
e-wykluczeniu 
Mieszkańców powyżej 
60. roku życia. jest 
to ważne, bowieM dzisiaj 
MożeMy już Mówić 
o nowej kategorii 
osób korzystających 
z biblioteki 
– e-czytelnikach, 
a reprezentanci 
trzeciego wieku stali 
się gŁównyMi bywalcaMi 
wszelkich akcji 
i iMprez czytelniczych 
organizowanych przez 
tyską książnicę.

samoobsługa
Pełna komputeryzacja usług 
sprawiła, że czytelnik może 
w znacznym stopniu samodziel‑
nie zarządzać swoim kontem 
bibliotecznym, dokonywać za‑
mówień, rezerwacji i prolongat 
zbiorów online. Dzięki zainsta‑
lowaniu całodobowej wrzutni 
i książkomatu zyskał niezależność 
od godzin otwarcia placówki. Gdy 

czekanie w kolejce do lady w wy‑
pożyczalni przekracza jego możli‑
wości czasowe, ma do dyspozycji 
urządzenie zwane self‑checkiem, 
czyli tzw. samowypożyczaczem. 
Komunikacja z czytelnikiem 
w przeważającej mierze odbywa 
się drogą e‑mailową. Stale ak‑
tualizowany system bibliotecz‑
ny Prolib sam generuje i wysyła 
przypomnienia o zbliżającej się 
dacie zwrotu książek oraz powia‑
domienia o karach. Do dyspozycji 
mieszkańców jest już ponad 100 
bezpłatnych stanowisk interne‑
towych.

w warunkach pandemii
Kolejnym wyzwaniem, z jakim 
przyszło się zmierzyć bibliote‑
ce, okazała się pandemia koro‑
nawirusa. Przez półtora roku 

w trakcie serii naprzemiennie 
następujących po sobie okre‑
sów lockdownu i luzowania ob‑
ostrzeń, pracownicy biblioteki 
niestrudzenie docierali do użyt‑
kowników, wykorzystując nowo‑
czesne narzędzia komunikacji. 
Podczas zamknięcia biblioteki, 
gdy tylko było to możliwe, po‑
zostawały czynne całodobowo 
wrzutnia i książkomat w Biblio‑
tece Głównej. W tym roku książ‑
komat został powiększony o 24 
skrytki, co znacznie przyspieszy‑
ło realizację zamówień. Terminy 
zwrotu wypożyczonych zbiorów 
były systematycznie przedłużane, 
wstrzymano również naliczanie 
opłat za przetrzymanie książek. 
Bibliotekarze wykonywali zesta‑
wienia bibliograficzne na zamó‑
wienie czytelników oraz skany 
z książek i czasopism, które do‑
starczano zainteresowanym dro‑
gą elektroniczną. Czas pandemii 
jeszcze dobitniej pokazał, że nad‑
chodzi schyłek tradycyjnych pe‑
riodyków, a ich miejsce – również 
ze względów sanitarnych – stop‑
niowo zacznie przejmować e‑pra‑
sa. Obecnie MBP oferuje wiele ty‑
tułów czasopism elektronicznych 
dostępnych na tabletach w czytel‑
ni głównej oraz filii nr 3.

Pomimo lockdownów, bibliote‑
ka pracowała pełną parą, a biblio‑
tekarze na bieżąco opracowywali 
nowości książkowe, porządkowali 
księgozbiory poszczególnych pla‑
cówek i przeprowadzali spisy kon‑
trolne zbiorów, czyli wykonywali 
wszystkie te prace, które można 
wykonać bez obecności czytelni‑
ka. leszek sobieraj ●

e-czytelnicy
65 lat Miejskiej biblioteki publicznej – NAJSTARSZEJ INSTyTucJI KuLTuRy W TychAch (4)

reklama

Bieganie pomiędzy regałami zostało zastąpione 
przez szukanie w komputerze.

M
BP

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.
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– odpowiednie 
nawodnienie zapewni 
naszeMu organizMowi 
równowagę w upalne 
dni. podczas wyjątkowo 
gorących okresów 
stawiajMy też 
na lekkie dania, owoce 
i zielone warzywa. 
dlaczego warto jeść 
chŁodniki, a picie 
bardzo ziMnej wody 
nie jest najlepszyM 
wyboreM – wyjaśnia 
wspóŁpracująca z siecią 
e.leclerc specjalistka 
ds. żywienia anna 
radowicka.

Latem powinniśmy pamiętać 
o tym, by unikać ciężkostraw‑
nych posiłków. Jednym z rozwią‑
zań mogą być wracające do łask 
chłodniki. Dzięki niskiej warto‑
ści kalorycznej tych zup, unik‑
niemy przegrzania organizmu 
podczas trawienia. – Tradycyj‑
ne polskie zupy zwykle są kalo‑
ryczne i na pewno sprawdzą się, 
gdy potrzebujemy dodatkowego 
ciepła. W upalne dni warto jeść 
za to zimne zupy. Chłodniki za‑
wierają więcej wody niż tłuszczu 
czy białka. Dzięki temu organizm 
nie musi wydatkować dużej ilości 
energii, więc nie jest rozgrzany – 
mówi Anna Radowicka.

warzyw, owoców i wody nigdy 
za wiele
W upały powinniśmy także jeść 
szczególnie dużo warzyw i owo‑
ców. Są one nie tylko zdrową 
przekąską, ale również dobrym 
sposobem na uzupełnienie pły‑
nów. Szczególnie sprawdzą się 
tu takie owoce, jak arbuz, grejp‑
frut, melon, truskawki czy poma‑
rańcze. Zielone warzywa, czyli 
ogórek, cukinia i brokuł również 
są bogate w wodę oraz zawiera‑
ją elektrolity, które odpowiednio 
nawadniają organizm.

Podstawową zasadą przy wy‑
sokich temperaturach jest czę‑
ste i systematyczne picie wody. 
W ciągu dnia powinniśmy jej wy‑
pijać 2‑3 litry. W upalne dni zwy‑
kle odruchowo sięgamy po wodę 
bardzo schłodzoną, co może jed‑
nak wywołać szok dla organi‑
zmu, dlatego najlepiej utrzymać 
ją w temperaturze pokojowej.

Jednym z produktów, po które 
intuicyjnie sięgamy, by ochłodzić 
się latem, są lody. Mogą one sta‑
nowić dobrą przeciwwagę dla po‑
pularnych słodkości, szczególnie, 
gdy są to niskokaloryczne sorbety 
z samych owoców bogatych w wi‑
taminy. Należy jednak pamiętać, 
że różnica temperatur daje efekt 
jedynie chwilowy, a w trakcie 
trawienia lodów znów odczuje‑
my ciepło.

kilka prostych zasad
Specjalistka ds. żywienia współ‑
pracująca radzi, o czym należy pa‑
miętać w ramach letniej diety:

– Pij wodę w temperaturze 
pokojowej. Woda to najlepsze 
nawodnienie, które zapewnia 
organizmowi równowagę. Schło‑
dzona, prosto z lodówki to jednak 
dla niego zbyt duży szok, wynika‑
jący z różnicy temperatur.

– Jedz chłodniki. Możemy 
przygotowywać je w wielu wer‑
sjach, zarówno w postaci warzyw‑

nej, jak i owocowej. Zwykle ich 
przygotowanie nie zajmuje wiele 
czasu, a jest to lekki i zdrowy po‑
siłek, zapewniający odpowiednią 
temperaturę ciała.

– Postaw na zielone warzywa. 
Latem wybierajmy warzywa zielo‑
ne. Brokuły gotujmy na półtwar‑
do. Ogórki świetnie sprawdzą się 
za to w letniej sałatce. Zielone wa‑
rzywa nie tylko nawadniają orga‑
nizm, ale również utrzymują od‑
powiednią temperaturę ciała.

– Owoce, owoce, jeszcze raz 
owoce. Wybierajmy szczególnie 
te owoce, które są bogate w wita‑
minę C oraz dużą zawartość wody. 
Możemy przygotować je w formie 
koktajlu czy orzeźwiającej sałatki.

– Wybieraj lody z dobrym skła‑
dem. Kupując lody gałkowe, zapy‑
tajmy sprzedawcę o ich skład, który 
powinien zawierać głównie mleko, 
śmietanę, jaja oraz cukier. W przy‑
padku lodów w opakowaniach naj‑
lepiej wybrać te, które mają krótką 
listę składników. as ●

wiele osób zMaga się 
z różnego rodzaju 
probleMaMi związanyMi 
z przebarwieniaMi. 
jeśli plaMy są duże 
i wyraźnie odznaczają 
się na tle skóry, 
wówczas Mogą 
powodować 
dyskoMFort, a nawet 
koMpleksy.

Laserowe usuwanie przebar‑
wień to nic innego, jak punkto‑
we działanie wiązki światła lasera. 
W efekcie komórki barwnikowe 
ulegają zniszczeniu. Zabieg przy‑
nosi długotrwały efekt, a skóra 
po jego przeprowadzeniu pozo‑
staje gładka i zregenerowana.

jak wygląda zabieg?
Zabiegi laserowe na przebarwie‑
nia są procedurą polegającą na na‑
świetlaniu poszczególnych plam. 
Pochodzące z lasera światło jest 
absorbowane przez nagromadzo‑
ną miejscami melaninę, która roz‑
bijana jest na mniejsze kawałki. 
W ten sposób barwnik może być 
samodzielnie usuwany przez orga‑

nizm. Z uwagi na możliwość poja‑
wienia się dyskomfortu, w postaci 
bólu lub pieczenia, zwykle przy 
zabiegu stosowane jest znieczule‑
nie miejscowe. – Laser redukujący 
przebarwienia sprawia, że krót‑
ko po strzale laserowym plamy 
mogą jeszcze bardziej ciemnieć. 
Przez pewien czas należy bar‑
dzo dokładnie chronić ten ob‑
szar przed działaniem promieni 
słonecznych. Zabieg jest bardzo 
skuteczny, pozwala na usunięcie 
większości przebarwień. Trzeba 
jednak mieć na uwadze, że elimi‑
nuje jedynie efekty przebarwień, 
a nie przyczynę ich powstawania 
– informuje Izabela Tajstra z ga‑
binetu Villa Urody.

skuteczność zabiegu
Dzięki współczesnej technologii 
stosowanie lasera redukującego 
przebarwienia stało się absolutnie 
bezpieczne. Wszelkiego rodzaju 
negatywne odczucia, które mogą 
pojawić się podczas sesji, takie 
jak uczucie kłucia, są tolerowane 
przez pacjentów. Dodatkowo uży‑
cie maści znieczulających lub in‑
nych środków o podobnym dzia‑

łaniu pozwala na jeszcze większe 
zminimalizowanie dyskomfortu. 
Nowoczesne lasery do redukcji 
przebarwień umożliwiają również 
krótki czas potrzebny na rekon‑
walescencję. Pacjenci mogą wró‑
cić do codziennej aktywności już 
po upływie kilku dni.

czy zawsze można przeprowadzić 
zabieg?
Lasery do usuwania przebarwień 
nie mogą być stosowane u kobiet 
w ciąży lub też wówczas, gdy 
są w okresie karmienia. – Prze‑
ciwwskazaniem są również cho‑
roby, takie jak: bielactwo, łusz‑
czyca, cukrzyca, padaczka oraz 
nowotwory skóry – ostrzega Iza‑
bela Tajstra. – Nie powinno się 
mieć również świeżo wydepilowa‑
nej skóry lub świeżej opalenizny. 
Laser stosowany jest wyłącznie 
na skórę pozbawioną opalenizny. 
Planując zabieg, należy zaprzestać 
również korzystania z samoopa‑
laczy i peelingów. Przy dostoso‑
waniu się do wszystkich zaleceń 
można uzyskać bardzo zadowa‑
lający efekt i pozbyć się niechcia‑
nych plam – dodaje. as ●

laser pomoże
jeśli chcesz się pozbyć PRZEBARWIEń I PLAM NA TWARZy.

dieta na Upały
paMiętajMy, By uNIKAć cIężKOSTRAWNych POSIłKóW.

ar
c.

Dzięki maściom i innym środkom znieczulającym, poddane zabiegowi osoby nie odczuwają dyskomfortu.
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z n a j d z i e c i e  n a s  w  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9

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

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

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

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

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

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

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

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

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

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

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

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

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

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

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

kariera/edukacja

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

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

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

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

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 

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

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504 625 566
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 329. 
Pranie narożników, materacy, foteli, kom-
pleksowe sprzątanie mieszkań, aparta-
mentów. PUCUŚ Glancuś 533-872-049
Malowanie, gładź, płytki TANIO 694 423 
810
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223

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

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

Finanse:

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

praca:

Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095 

Zatrudnię fachowców budowlanych i po-
mocników. Mile widziani emeryci z prawa 
jazdy kat B. tel: 459 344 047

nieruchoMości:

KUPIĘ

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

Kupię garaż na os. H - za gotówkę. Tel: 
501 503 735. 

Kupię za gotówkę mieszkanie. Telefon: 
501 503 735. 

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416
Kupię garaż na os. H - za gotówkę. Tel: 
501 503 735. 
Kupię za gotówkę mieszkanie. Telefon: 
501 503 735. 

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

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.

SPRZEDAM
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.

autoreklama
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WYNAJMĘ

Wynajmę pokój 20m2 z dostępem do ła-
zienki i kuchni 400,00 zł Kobieta dojrzała 
538 922 789
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 150 m2. cena 640000zł VIPART 
501396663
Lachowice, Dom,160 m2, działka 592m2 
cena 349000 zł, VIPART 501 396 663
Tychy, dom inwestycyjnie - 9 kawalerek, 
cena 675000 zł 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 bliźnia-
czej z garażem o pow 129 m2 cena 485.000 
zł tel. 886309-197 www.ihn.com.pl 
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl 
Lędziny Dom wolnostojący-dwurodzinny 
o pow ok 250 m2 działka 670 m2 cena 
369.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl 
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl 
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działka Lędziny 1710 m2 blisko S1cena 
159.000 zł idealna pod inwestycję tel.696
-493-977 www.ihn.com.pl
Działka Tychy Cielmice pow. 985 cena 
250.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Tychy lokal do wynajęcia pow. 25 m2 duża 
witryna główna ul. al. Bielska cena 900 zł 
733-476-805 www.ihn.com.pl 
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter, duże witryny o. pow. 80 
m2 cena 2000 zł/ m-ce tel. 886-309-197 
www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia hala magazynowa Tychy i 
okolice, różne powierzchnie, zadzwoń i 
zapytaj o szczegóły 733- 476-805 www.
ihn.com.pl 
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl 

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? - zadzwoń 731 713 100

Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość szybciej 
i drożej niż myślisz – zadzwoń, pomogę 
Marzena 519-595-674
Katowice, mieszkanie deweloperskie, 2 
pokoje, 32,7 m2, 235.440 zł, 519 595 672, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, os F, 10 piętro, 56 m2, 4 poko-
je, stan do remontu, balkon w czterech 
pokojach, cena 290.000 zł, 731 713 100 
www.ASTON.com.pl
Katowice/Mysłowice Janów Miejski, 
ogromne mieszkanie w budynku 3 ro-
dzinnym, 86 m2, do kapitalnego remon-
tu, możliwość własnej aranżacji, duża 
piwnica 21 m2, ogród, 259.000 zł, 519 
595 672, 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 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, 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 wpro-
wadzenia, 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/indo-
motychy

SPRZEDŻ Mieszkań i Apartamentów 
Developerskich w Katowicach, Mi-
kołowie i Tychach– INDOMO tel. 508 
063 856 szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy

Nowe Działki budowlane – Bojszowy 
Nowe – pow. ok. 1000m2 – cena:150 zł/
m2 - INDOMO tel. 508 063 856 szczegóły 
na www.indomo.info.pl oraz www.fa-
cebook.com/indomotychy

NOWOCZESNY APARTAMENT W TY-
CHACH GOTOWY DO ZAMIESZKANIA – 
pow. 106m2 + ogródek + dwa miej-
sca parkingowe pod budynkiem. 
Osiedle nowych domów jednorodzin-
nych. Tychy Paprocany -INDOMO tel. 
508 063 856 szczegóły na www.indo-
mo.info.pl oraz www.facebook.com/
indomotychy 

zdrowie:

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!

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

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 puka do Twojego serduszka. Czy 
jest tam miejsce dla małego, chudego, 
beżowego pieska? Kocham spacerki, je-
stem spokojny, 
czekam na do-
mek u dobrych 
ludzi, teraz je-
stem w schro-
nisku.

Kontakt: Katarzyna 888 812 681

inne:

reklama
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Hokeiści GKS Tychy zajęli dru‑
gie miejsce w turnieju z okazji 75‑
lecia Unii Oświęcim, natomiast 
od czwartku rywalizować będą 
w kolejnych zawodach – Turnie‑
ju im. Pavla Zabojnika w słowa‑
ckim Zvoleniu. W tym tygodniu 
testy w ekipie GKS Tychy rozpo‑
czął szwedzki hokeista Douglas 
Elgstam.

Turniej w Oświęcimiu tysza‑
nie zaczęli od porażki z gospoda‑
rzami, przegrywając 1:3, a jedyną 
bramkę dla GKS zdobył Bartło‑
miej Pociecha. Kolejnym rywa‑
lem podopiecznych Krzysztofa 
Majkowskiego był GKS Kato‑
wice. W spotkaniu tym tyszanie 
grali bez Ondreja Raszki, któ‑

ry ma anginę i Michała Kotlo‑
rza – kontuzja pleców. Po trzech 
tercjach w meczu Tychy – Ka‑
towice był remis 3:3 (dla trój‑
kolorowych gole zdobyli: Mate‑
usz Ubowski, Jegor Fieofanow 
i Alex Szczechura), a o wygra‑
nej tyszan zadecydowały karne. 
Jako jedyny wykorzystał sytuację 
sam na sam z bramkarzem Jean 
Dupuy. Na zakończenie turnie‑
ju GKS Tychy zmierzył się z mi‑
strzami Polski JKH GKS Jastrzę‑
bie, wygrywając 3:1. Wszystkie 
gole hokeiści GKS Tychy zdoby‑
li w przewadze – dwa razy na li‑
stę strzelców wpisał się Christian 
Mroczkowski, jednego strzelił 
Artem Smirnow.

O zwycięstwie w turnieju de‑
cydował ostatni, niedzielny mecz, 
w którym GKS Katowice poko‑
nał JKH GKS Jastrzębie 2:1. Wy‑
nik ten dał turniejową wygraną 
Unii. Na drugim miejscu uplaso‑
wał GKS Tychy przed GKS Kato‑
wice i JKH GKS Jastrzębie.

19.08 GKS Tychy wyjedzie 
na Turniej im. Pavla Zabojnika. 
Będzie on okazją do sprawdze‑
nia umiejętności i przydatności 
do zespołu Douglasa Elgstama, 
wychowanka Haninge HF, a po‑
tem zawodnika m.in. New Jersey 
Rockets i Cortland Red Dragons 
(NCAA III). Ma 180 cm wzrostu 
i gra na pozycji prawoskrzydło‑
wego. ls ●

Z rozgrywanej w Bydgoszczy 
Ogólnopolskiej Olimpiady Mło‑
dzieży i mistrzostw Polski junio‑
rów w kajakarstwie klasycznym 
zawodnicy MOSM Tychy przy‑
wieźli kilka medali.

Na najwyższym podium sta‑
nęli Wojciech Mielnik i Konrad 
Gawor w konkurencji K‑2 500 m 
juniorów młodszych, a po tytuł 
mistrzowski w kategorii juniorów 

młodszych (na dystansie 1000 m) 
sięgnęła także czwórka w skła‑
dzie: Wojciech Mielnik, Konrad 
Gawor, Karol Szczepanek i Jakub 
Kwaśniewicz.

Wojtek Waksmański zajął 7. 
miejsce w C‑1 500 m juniorów. 
W kajakowej dwójce tym razem 
na 5000 m juniorów młodszych 
startowali Karol Szczepanek 
i Kuba Kwaśniewicz, zajmując 

6. miejsce. Z kolei podczas mi‑
strzostw Polski juniorów uda‑
ny występ zanotował ponow‑
nie Wojciech Waksmański, 
który sięgnął po brązowy me‑
dal w rywalizacji C‑1 na 5000 
metrów.

Więcej o ostatnich sukcesach 
kajakarzy MOSM napiszemy 
w jednym z najbliższych nume‑
rów TT. ls ●

olimpijskie krążki kajakarzy MOSM.

Śladami karoliny

szwed douglas elgstam na testach w GKS.

Z turnieju na turniej

GKS TYCHY
VS SANDECJA NOWY SĄCZ

reklama

W miniony weekend na Jeziorze Paprocańskim ro‑
zegrano kolejną edycję Regat Pań oraz Regaty Me‑
moriałowe im. Franciszka Szeremeta. Imprezy te 
zorganizowała Fundacja Żeglarska Dar Śląska oraz 
SW Szkwał.

12 pań rywalizowało na 6 jachtach, a trasa 
przebiegała dookoła 4 fontann. Bezkonkurencyj‑
na okazała się załoga KŻ Tornado z Łazisk Gór‑
nych w składzie: Agata Ficek i Justyna Białożyt, 
wyprzedzając FŻ Dar Śląska: Ewa Mann‑Witańska 
i Magda Tomalik oraz KŻ Wyga: Agata Szydełko 
i Antonina Kania. Puchar, medale i dyplomy wrę‑
czyła komisja regatowa – Jerzy Oberski Włodzi‑
mierz Pawłowski.

Regaty Memoriałowe (16 jachtów z 6 klubów) ro‑
zegrano w dwóch konkurencjach. W kategorii jach‑
tów kabinowych open wygrała załoga KŻ Wyga: 
Antoni Simka, Łukasz Dragon, Marta Kucharska 
przed załogą FŻ Dar Śląska: Włodzimierz Pawłow‑
ski oraz Tomasz i Mateusz Nych, a na trzecim miej‑
scu ukończył regaty ZHP 27 HDW Mikołów: Filip 
Leśniewski i Kacper Skupnik. W kat. jachtów kabi‑
nowych wygrał KŻ Wyga: Adam Simka i Bogdan 

Machul przed SW Szkwał: Michał Lipiński i Wło‑
dzimierz Pawłowski, a na 3. miejscu uplasował się 
KŻ Ziemowit: Wojtek, Kinga i Szymon Kotarscy. 
Drużynowo najlepiej spisał się KŻ Wyga przed FŻ 
Dar Śląska i KŻ Ziemowit. ls ●

regaty Memoriałowe i regaty pań w Paprocanach.

Żeglarskie emocje

Najlepsi w zawodach memoriałowych (od lewej): 
Łukasz Dragon, Marta Kucharska, Antoni Simka, 

Adam Simka i komandor KŻ Wyga Bogdan Machul.
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w niższych ligach.

seZon 
roZpocZęty
Pierwsze mecze nowego sezonu 
rozegrały zespoły niższych lig. 
Liga okręgowa: JUWe Jaroszo‑
wice – Ogrodnik Cielmice 5:1, 
OKS Zet Tychy – Bestwinka 3:1. 
Klasa A: Siódemka Tychy – Fry‑
dek 3:2.

W I rundzie Pucharu Pol‑
ski na szczeblu Podokręgu Ty‑
chy Czułowianka przegrała 0:4 
z LKS Goczałkowice i dołączy‑
ła, do drużyn które odpadły już 
z rywalizacji: JUWe Jaroszowice, 
Ogrodnika Tychy i OKS Zet Ty‑
chy. Na placu boju pozostała je‑
dynie rezerwa GKS Tychy, którą 
w II rundzie los skojarzył z Iskrą 
Pszczyna. Mecz rozegrany zosta‑
nie 8.09 w Pszczynie.
ls ●

zupeŁnie bezradni byli 
w piątkowy wieczór 
podopieczni trenera 
artura derbina w Meczu 
z dobrze dysponowaną 
Miedzią legnica. 
wynik 0:3 w peŁni 
odzwierciedla przebieg 
wydarzeń na stadionie 
przy ul. edukacji.

Już od pierwszego gwizdka sę‑
dziego widać było, że miejsco‑
wym nie będzie tego dnia ła‑
two. Goście zastosowali wysoki 
pressing, który uniemożliwiał 
tyszanom konstruowanie akcji, 
tymczasem sami atakowali i raz 
po raz stwarzali zagrożenie pod 
bramką Jałochy. Już w 4 min. 
bramkarz Trójkolorowych mu‑
siał bronić płaski strzał Makucha, 
kilkanaście minut później pozo‑
stawiony bez opieki Garuch ude‑
rzył nad poprzeczką. W 37 min. 
znowu Makuch znalazł się sam 
na sam z Jałochą, ale na szczęście 
Mańka wybił piłkę na róg i piłka‑
rzom GKS udało się dotrwać bez 
strat do przerwy.

Zaraz po zmianie stron prze‑
konaliśmy się, że „Miedzianka” 
nie zamierza rezygnować z walki 
o komplet punktów. W 48 min. 
jeszcze jakoś GKS wykaraskał się 
z zamieszania pod swoją bramką, 
ale dwie minuty później było już 
0:1 po kontrze i strzale Drzazgi 

w górny rób ramki. Minęło led‑
wie kilka minut a starcie Mańki 
z graczem Miedzi sędzia zakwa‑
lifikował jako faul w polu kar‑
nym, a po konsultacji z sędziami 
VAR podtrzymał swoją decyzję. 
Strzał z jedenastu metrów Drza‑
ga zamienił na drugiego gola dla 
gości i jasne się stało, że o ko‑
rzystny dla tyszan rezultat będzie 
bardzo trudno. 

Zwłaszcza, że piłkarze tyscy 
nie dawali bramkarzowi Mie‑
dzi szans na popełnienie błę‑
du. Strzelali rzadko i najczęściej 
obok bramki. Warto odnotować, 
że wciągu całego meczu Trójko‑
lorowi oddali ledwie jeden (!) 
strzał w światło bramki. Nic więc 
dziwnego, że sromotnie polegli, a 
gola dającego Miedzi trzybram‑
kowe zwycięstwo zdobył w koń‑
cówce Makuch, który bezbłędnie 
wykorzystał niefortunne wybi‑
cie Nedića. 
gks tychy – mieDź legnica 
0:3 (0:0). Gole: Drzazga (50’, 58’ z 
karnego), Makuch (84’).
gks tychy: Jałocha – Mańka, 
Nedić, Szymura (64’ Paprzycki), 
Wołkowicz – Janiak (80’ Staniu‑
cha), Steblecki (64’ J. Piątek), 
Żytek, Grzeszczyk, K. Piątek (64’ 
Kargulewicz) – Malec (64’ Ja‑
roch). Żółte kartki: Grzeszczyk i 
Kargulewicz.

W pozostałych meczach trze‑
ciej kolejki: Widzew – Chrobry 

2:0, Polkowice – Zagłębie 2:4, 
Odra – Sandecja 1:2, Katowice – 
Podbeskidzie 2:2, Puszcza – ŁKS 
0:2, Stomil – Arka 0:1, Resovia – 
Skra 0:1, Korona – Jastrzębie 2:1. 
ww ●

i liga
1. Miedź 3 9 8:1
2. Widzew 3 9 7:1
3. Korona 3 9 7:2
4. łKS 3 7 6:3
5. chrobry 3 6 4:3
6. Sandecja 3 6 4:4
7. Zagłębie 3 4 6:5
8. Resovia 3 4 3:3
9. Arka 3 4 2:3
10. Odra 3 3 5:6
11. Skra 3 3 3:5
12. Puszcza 3 3 3:5
13. Jastrzębie 3 3 2:4
14. Katowice 3 2 4:5
15. Podbeskidzie 3 2 3:6
16. Polkowice 3 1 3:7
17. gks tychy 3 1 1:5
18. Stomil 3 0 1:4

W minioną sobotę zainauguro‑
wali nowy sezon piłkarze IV ligi, 
a wśród nich drużyna GKS II Ty‑
chy. Podopieczni trenera Jarosława 
Zadylaka wrócili z Rybnika z kom‑
pletem punktów.

ROW 1964 Rybnik jest spad‑
kowiczem z III ligi, więc nasta‑
wiano się na ciężką przeprawę ty‑
szan. I faktycznie, już pierwszym 
kwadransie gospodarze mieli dwie 
szanse na gola, których jednak nie 
wykorzystali. Inaczej Kozina, który 
w 13 min. po minięciu kilku obroń‑
ców strzelił obok bramkarza i było 
1:0 dla GKS II. Rybniczanie nie za‑
mierzali się jednak poddawać i na‑
dal stwarzali zagrożenie pod bram‑
ką dobrze spisującego się Sipa.

Wystarczyło kilka początko‑
wych minut II połowy, by tyszanie 
wyraźnie już odskoczyli od rywa‑
li. Dobre zmiany trenera Zady‑

laka i wprowadzenie na boisko 
po przerwie Orlińskiego i Staniu‑
chy zaowocowały golami tych gra‑
czy i objęciem prowadzenia 3:0. 
W ostatnich 20 minutach znowu 
mocniej zaatakowali gospodarze, 
ale zdołali to zdyskontować tylko 
honorowym golem w 73 min.
rOW 1964 ryBnik – gks ii ty-
chy 1:3 (0:1). Gole: Kozina (13’), 
Orliński (50’) i Staniucha (51’) 
oraz Pieczka (73’).
gks ii tychy: Sip – Połap (46’ 
Hachuła), Zarębski, Kopczyk, Ste‑
faniak, Misztal, Krężelok, Kozina 
(76’ Dzięgielewski), Machowski, 
Biegański (46’ Orliński), Paluch 
(46’ Staniucha). Żółta kartka: 
Stefaniak.

W kolejnym ligowym meczu 
GKS II Tychy podejmie w sobotę, 
21 sierpnia o godz. 11 zespół Czar‑
nych‑Górala Żywiec. ww ●

bezradnoŚć
po drugiej z rzędu porażce PIłKARZE GKS Tychy Są 
Już NIEMAL NA DNIE TABELI.

komplet punktów rezerwy na inaugurację.

dobre Zmiany

Tomaš Malec wciąż nie 
potwierdza w lidze swoich 
strzeleckich umiejętności.
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Hasło z krzyżówki nr 716: 
IGRZYSKA W TOKIO 

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
Miej oczy szeroko otwarte, gdyż na horyzoncie 
pojawi się ktoś bardzo interesujący i – zdaniem 
gwiazd – zdecydowanie wyjątkowy.

panna 23.Viii-22.iX
Mimo, że Twój kalendarz będzie bardzo mocno 
napięty, to jednak znajdziesz czas na spotkania 
z przyjaciółmi. W pracy sięgaj po więcej!

waga 23.iX-23.X
Dbaj o własne przyjemności i nie ignoruj potrzeb 
ciała. Możesz teraz z sukcesem sięgnąć po to, 
o czym marzysz od dawna.

skorpion 24.X-21.Xi
Trzymaj emocje na wodzy, bo pożałujesz 
wypowiedzianych w gniewie słów. uważaj 
na ludzi, którzy będą chcieli cię pouczać.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Weź sprawy w swoje ręce i nie wahaj się pierwszy 
wyznać miłość. W sprawach domowych możesz 
spodziewać się nagłego zwrotu.

koziorożec 22.Xii-19.i
Jeżeli będziesz otwarty na propozycje partnera, 
możesz przeżyć cudowne chwile. Znikną obawy, 
które dręczyły cię od dłuższego czasu.

wodnik 20.i-18.ii
Na brak funduszy na szczęście nie będziesz 
narzekać. Teraz przekonasz się, że opłacało się 
pracować pilnie przez ostatnie miesiące.

ryby 19.ii-20.iii
Pozwól partnerowi przejąć inicjatywę. Poczuje 
się doceniony i szczęśliwy, a ciebie czeka wiele 
romantycznych chwil. Wykorzystaj je!

baran 21.iii-20.iV
Bądź czujny i uważny, gdyż na horyzoncie widać 
już wielką miłość. To również dobry moment 
na rozpoczynanie długofalowych przedsięwzięć.

byk 21.iV-21.V
żyj i daj innym żyć. Będziesz bardzo potrzebował 
adoracji i uwagi. Zadzwoń do Raka.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Poświęć więcej uwagi swojemu związkowi, 
a Twoja miłość zapłonie mocniej. Świetny czas 
na naukę i podejmowanie decyzji.

rak 21.Vi-22.Vii
Bez reszty oddasz się pracy. I bardzo dobrze, 
gdyż Twoje zaangażowanie zostanie wkrótce 
docenione. Postaw wszystko na jedną kartę,
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871

horoskop

Tychy, al. Piłsudskiego 12
• Świetna lokalizacja 

• Budynek biurowy z recepcją, 
 

LOKALE BIUROWE 
DO WYNAJĘCIA

CENA od 

28 

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