
bezpŁatny 
tyski 
tygodnik
Miejski

Uczniowie do szczepienia
Tylko 185 uczniów i uczennic tyskich szkół  
złożyło deklarację chęci zaszczepienia się.

przegrany weekend
Finaliści poprzedniego sezonu okazali się 
lepsi w meczach z hokeistami GKS Tychy.

niezapisana karta historii
W związku z budową nowego miasta wielu  
tyskich rolników zostało wywłaszczonych.4 178
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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

kronika policyjna

◆ 17.09 Na DK 1, W RejO-
Nie SKRZyżOWaNia Z ul. 
FRycZa-MODRZeWSKiegO 
(na pasie w kierunku Katowic) 
doszło do zderzenia osobowe-
go fiata i ciężarowego mana. 
Ze wstępnych ustaleń policji 
wynika, że kierowca osobów-
ki najprawdopodobniej zaga-
pił się i uderzył w tył ciężarów-
ki. Na szczęście nikt nie doznał 
obrażeń.
◆ Na al. NiePODległOści, 
W RejONie SKRZyżOWaNia 
Z ul. eStetycZNą, zderzyły się 
16.09 peugeot i bmw. Jak ustaliła 
policja i opisali zdarzenie świad-
kowie, kierowca peugeota, jadąc 
prawym pasem ruchu chciał wje-

chać na pobliski parking. Po włą-
czeniu kierunkowskazu, zmienił 
pas z prawego na lewy, nie ustę-
pując pierwszeństwa przejazdu 
jadącemu sąsiednim pasem kie-
rowcy bmw.
◆ N a O Z N a KOWa NyM 
PRZejściu Dla PieSZych 
(z wyznaczonym przejazdem 
rowerowym) na al. Jana Pawła 
II, w rejonie ronda „Polonia” 
kierujący fordem potrącił 14.09 
rowerzystę. Na szczęście w wy-
niku potrącenia rowerzysta nie 
doznał obrażeń i nie wymagał 
pomocy medycznej. Jak stwier-
dziła wstępnie policja, kierowca 
forda nie ustąpił pierwszeństwa 
rowerzyście.

◆ W cZWaRteK, 16.09 Ka-
RetKa POgOtOWia RatuN-
KOWegO ORaZ lOtNicZe 
POgOtOWie RatuNKOWe 
interweniowały w Zespole Szkół 
nr 8. Zostały wezwane z powodu 
zasłabnięcia 17-letniego ucznia. 
Śmigłowiec lądował na placu pod 
Żyrafą. Okazało się jednak, że nie 
ma konieczności transportu pa-
cjenta drogą powietrzną, poszko-

dowany został zabrany karetką 
do szpitala.
◆ tyScy POlicjaNci Z Wy-
DZiału DO WalKi Z PRZe-
StęPcZOścią gOSPODaR-
cZą Komendy Miejskiej Policji 
zatrzymali 37-latka, który posia-
dał papierosy oraz tytoń niewia-
domego pochodzenia. Mężczyzna 
miał sprzedawać nielegalny towar 
na jednym z targowisk. Śledczy 

zabezpieczyli łącznie ponad 10 
tysięcy papierosów bez polskich 
znaków akcyzy oraz ponad 2 kilo-
gramy tytoniu. Straty Skarbu Pań-
stwa z tytułu uszczuplenia podat-
ku oszacowano wstępnie na około 
11 tysięcy złotych. Za tego rodzaju 
wykroczenie kodeks karny skarbo-
wy przewiduje karę grzywny. 
◆ FuNKcjONaRiuSZe POli-
cji ZatRZyMali DWie PaNie, 

KtóRe PROWaDZiły auta 
POD WPłyWeM alKOhOlu. 
16.09 rano, na ul. Oświęcimskiej, 
50-letnia bierunianka jechała 
chevroletem mając ok 1 promi-
la, natomiast 18.09, ok. godz. 
21.30, na ul. Towarowej policja 
zatrzymała do kontroli 32-letnią 
mieszkankę Tychów, jadącą peu-
geotem. Miała 2 promile.
ls ●

kondolencje

kondolencje

Na alei Niepodległości zderzyły się w miniony czwartek peugeot i bmw.
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Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy  

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

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 3062/76, część działki nr 3061/76 i działkę nr 2395/76 o łącznej pow. 780 m2 położonych 
w Tychach przy ul. Zacisze z przeznaczeniem na cele dojazdu, małej architektury i zieleń, 
na okres 3 lat.

komunikat

KONiec głOSOWaNiaFlash

20 września zakończyło się głosowanie na projekty w Budżecie 
Obywatelskim, w którym do wyboru było 28 projektów 
dotyczących ogółu mieszkańców oraz 116 dotyczących 
określonego rejonu miasta. Głosowanie odbywało się online 
na stronie razemtychy.pl, w 14 stałych punktach na terenie 
miasta oraz za pośrednictwem punktu mobilnego. – Swój głos 
mógł oddać każdy mieszkaniec miasta niezależnie od wieku 
– mówi Agnieszka Kryńska z urzędu Miasta Tychy. –  Przez 
miniony tydzień krążyliśmy mobilnym punktem po mieście, 
aby przez te ostatnie dni przypomnieć mieszkańcom o tym, 
że mają realny wpływ na swoje otoczenie oraz żeby po prostu 
pomóc w głosowaniu. W ubiegłym roku udział wzięło 15,3% 
mieszkańców, co jest bardzo dobrym wynikiem w skali kraju. 
W tym robiliśmy wszystko, aby ten rezultat polepszyć. Wyniki 
głosowania podamy do 7 października – dodaje. kp ●
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Ministerstwo Edukacji i Nauki 
poinformowało, że do tej pory 
poziom „wyszczepienia” w gru-
pie wiekowej 12-18 lat wynosi 
34,4 proc. Z tego w najmłodszej 
grupie wiekowej, czyli 12 lat – nie-
spełna 22 proc. Jak jest w Tychach 
– nie wiadomo, bo takich infor-
macji po prostu nie ma. Wiado-
mo tylko, że w tyskich szkołach 
wszystkich typów złożonych zo-
stało 185 deklaracji chęci zaszcze-
pienia uczniów.

szkolne punkty szczepień
W trzech szkołach tj. w III Lice-
um Ogólnokształcącym, w Szko-
le Podstawowej nr 37 oraz w Ze-
spole Szkół nr 7 są zorganizowane 
punkty szczepień. Pozostałe pla-
cówki w ramach akcji szczepień 
współpracują z punktami szcze-
pień zorganizowanymi m.in. 
w Szpitalu Megrez w Tychach, 
Szpitalu Miejskim w Tychach, 
w NZOZ „Medico”, Neuca Med 
Sp. z o.o., Przychodni Helpmed 
(Filia nr 1) oraz Centrum Me-
dyczne im. J. Mierzwy.

– Przeprowadziliśmy pełną ak-
cję informacyjną, zgodnie z za-
leceniami Ministerstwa Eduka-
cji i Nauki, dla rodziców uczniów, 
a materiały zostały zamieszczo-
ne na naszej stronie interneto-
wej – powiedziała Grażyna Ju-
rek, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 
im. Gustawa Morcinka. – Jednak 
zainteresowanie jest bardzo małe, 
to zaledwie kilka osób. W związ-
ku z tym szczepienia odbędą się 
w punkcie w Megrezie. Myślę, 

że ci, którzy chcieli, już się za-
szczepili, bo przecież akcja zwią-
zana ze szczepieniami uczniów 
trwa już od jakiegoś czasu, od-
bywa się w przychodniach, nie 
tak dawno jeszcze w wyznaczo-
nych miejscach w mieście, a teraz 
także w parafiach, w mobilnych 
punktach szczepień. Są jednak 
rodzice, którzy nie chcą wyrazić 
zgody na szczepienie dzieci, ostat-
nio pojawiło się sporo informa-
cji w przestrzeni publicznej tzw. 
antyszczepionkowych. Trudno 
także dokładnie określić, ilu za-
szczepiło się nauczycieli i pracow-
ników szkoły, ale myślę, że oko-
ło 80 proc.

ilu chętnych?
Najwięcej deklaracji złożono 
w Szkole Podstawowej nr 40 
– 23. A w innych? Kilka przykła-
dów: III Liceum Ogólnokształcą-
ce – 22, Zespół Szkół nr 7 – 17, 
Szkoła Podstawowa nr 17 – 16, 
Szkoła Podstawowa nr 35 – 13.

– W naszej szkole otrzyma-
liśmy 15 deklaracji i porównu-
jąc dane z innymi placówkami, 
to wcale niemało – stwierdził 
Zygmunt Marczuk, dyrektor Ze-
społu Szkół nr 4. – To jednak 
nie jest liczba, która wymagała-
by utworzenia punktu w szkole, 
więc uczniowie zostali zgłoszeni 
do punktu w Szpitalu Miejskim.

W Megrezie będą się też szcze-
pić uczniowie Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 19.

– Otrzymaliśmy pięć deklara-
cji, z których jedna nie była pra-

widłowa – powiedział dyrektor 
Jacek Baran. – Jak się bowiem 
okazuje, uczeń miał skończyć 
12 lat za dwa tygodnie, a zgod-
nie z przepisami zarejestrować 
na szczepienie może się dopie-
ro tydzień po dacie 12. urodzin. 
Deklaracji mamy niewiele, bio-
rąc pod uwagę, że uprawnio-
nych do zaszczepienia było 155 
uczniów. Jednak z tego co się 
orientuję, część dzieci zaszcze-
piło się przed wakacjami lub 
w czasie wakacji. Jesteśmy szko-
łą sportową i wielu naszych ucz-
niów wyjeżdża latem na obozy 
i zgrupowania, a cześć wybie-

rała się z rodzicami za granicę, 
stąd decyzja o wcześniejszym za-
szczepieniu.

w wakacje
– Moi rodzice zaszczepili się, 
kiedy tylko przyjmowany był ich 
rocznik, a my z siostrą w sierp-
niu – powiedziała 16-letnia Aga-
ta. – Nie wiem, czy byśmy się 
zaszczepiły, ale w czasie waka-
cji wyjeżdżaliśmy do dziadków 
i oni powiedzieli, że jak chcemy 
do nich przyjechać, to musimy 
się zaszczepić. Po zastrzykach 
czułyśmy się dobrze, nie było 
żadnych problemów... ls ●

w tyskich szkołach złożono tylko 185 deklaracji w sprawie szczepień. Najwięcej w Szkole Podstawowej nr 40.

Uczniowie do szczepienia

Tyszanin Mateusz Krzyżow-
ski, absolwent Zespołu Szkół 
Muzycznych im. F. Rybickiego 
w Tychach, zakwalifikował się 
do finału XVIII Międzynarodo-
wego Konkursu Pianistycznego 
im. Fryderyka Chopina. Do tego-
rocznej edycji prestiżowego kon-
kursu zgłosiło się ponad 500 mło-
dych pianistów z całego świata. 
W minioną sobotę jego recital 
chopinowski można było usły-
szeć w Mediatece.

– Mateusz Krzyżowski uro-
dził się w 1999 roku w Tychach. 

Grę na instrumencie rozpoczął 
w wieku 5 lat w szkole mu-
zycznej Yamaha pod kierun-
kiem Jarosława Kwasa. Edu-
kację kontynuował w Zespole 
Szkół Muzycznych im. Feliksa 
Rybickiego w Tychach w klasie 
mgr Bożeny Furmańskiej, a na-
stępnie w Państwowej Szkole 
Muzycznej II stopnia im. Ka-
rola Szymanowskiego w Kato-
wicach w klasie prof. Lubow 
Nawrockiej oraz mgr Sebastia-
na Nawrockiego. Obecnie jest 
studentem Uniwersytetu Mu-

zycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie w klasie prof. Jo-
anny Ławrynowicz-Just – zapo-
wiedział artystę Tomasz Gied-
wiłło, dyrektor ZSM.

Tyszanin zaprezentował utwo-
ry, które przygotowuje na kon-
kurs: Ballada g-moll op. 23, Etiuda 
es-moll op. 10 nr 6, Etiuda Es-dur 
op. 10 nr 11, Etiuda a-moll op. 25 
nr 11, Nokturn c-moll op. 48 nr 
1, Nokturn fis-moll op. 48 nr 2, 
Walc As-dur op. 34 nr 1, Preludia 
op. 28, Scherzo b-moll op. 31.
kaMil peszat ●

Niestety, pomimo wysiłku ratow-
ników nie udało się uratować ży-
cia mężczyzny, który we wtorek, 
(14 września) przed godziną 11 
na terenie firmy Master – Odpa-
dy i Energia wpadł do buforowe-
go zbiornika, elementu instalacji 
do przetwarzania bioodpadów. 
Pracownik zakładu zajmował się 
demontażem jednego z korków 
blokujących, gdy doszło do nagłe-
go wyrzutu z odcieku. Zbiornik 
zaczął się błyskawicznie wypeł-
niać, a mężczyzna stracił przy-
tomność.

Na miejsce natychmiast wy-
słano Zespół Ratownictwa Me-
dycznego, śmigłowiec Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego Ratow-
nik4 oraz straż pożarna i policję. 
Pierwsi na miejscu pojawili się 
strażacy, którzy rozpoczęli reani-
mację. – Po wydobyciu mężczy-
zny ze zbiornika przystąpiliśmy 
do czynności reanimacyjnych. 
Trwało to dopóki na miejscu nie 

pojawił się zespół ratownictwa 
medycznego. Lekarz prowadzą-
cy przystąpił do dalszej reanima-
cji, po czym czynności zaniechał, 
co było równoznaczne ze stwier-
dzeniem zgonu – przybliża sy-
tuację Tomasz Kostyra rzecznik 
prasowy Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej.

Spółka Master – Odpady i Ener-
gia wydała oświadczenie w spra-
wie wypadku:

„Master spółka z o.o. z siedzi-
bą w Tychach z przykrością infor-
muje, że dnia 14 września 2021 
roku na terenie zakładu przy ul. 
Lokalnej 11 w Tychach miał miej-
sce tragiczny wypadek. Nastąpił 
on podczas uruchamiania wy-
remontowanego zbiornika OS1, 
do którego odprowadzane są ście-
ki z hali kompostowni. Pracownik 
zszedł do pustego zbiornika. Pod-
czas gdy demontował jeden z kor-
ków blokujących odpady, nastąpił 
nagły wyrzut odcieku, a zbiornik 

zaczął się błyskawicznie wypeł-
niać. Pracownik stracił przytom-
ność. Ponieważ Master posiada 
system bezpośredniego powia-
damiania, w ciągu pięciu minut 
na miejscu pojawiła się straż po-
żarna oraz Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe i karetka. Pomimo 
poświęcenia strażaków i szybko 
podjętej akcji reanimacyjnej pra-
cownik poniósł śmierć. Na miej-
scu zdarzenia pracują specjali-
styczne służby: straży pożarnej, 
policji, przedstawiciele Państwo-
wej Inspekcji Pracy, a także służ-
by prokuratorskiej. Zarząd spółki 
Master ściśle współpracuje z poli-
cją, prokuratorem oraz pozostały-
mi służbami. Powołano specjalną 
komisję, badającą wszystkie oko-
liczności zdarzenia, które mogły 
mieć wpływ na przyczyny i prze-
bieg wypadku. Do czasu zakoń-
czenia prac prowadzonych przez 
policję i prokuraturę oraz usta-
lenia przyczyn wypadku zarząd 
spółki Master zmuszony jest 
wstrzymać się od udzielania ko-
mentarzy w sprawie. Zapewnia-
my jednocześnie, że o wynikach 
prac wewnętrznej komisji powo-
łanej do wyjaśnienia tego wyda-
rzenia, poinformujemy najszyb-
ciej jak tylko będzie to możliwe. 
Zarząd spółki Master zapewnił 
rodzinie zmarłego oraz pracow-
nikom obecnym podczas zda-
rzenia wsparcie medyczne i psy-
chologiczne. Prosimy wszystkich 
o uszanowanie tej wyjątkowej, 
tragicznej sytuacji. O ewentual-
nych nowych faktach będziemy 
informowali na bieżąco”. 
kaMil peszat ●

Mateusz krzyżowski znalazł się wśród najlepszych pianistów na świecie.

chopin w Mediatece
w firmie Master – odpady i energia doszło do tragicznego w skutkach wypadku. 

ŚMierć na MiejscU

Mateusz Krzyżowski podczas recitalu w Mediatece.
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Pierwsi na miejscu wypadku pojawili się strażacy, ale 
już wtedy mężczyzna nie dawał oznak życia.
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MŁodzieżowa rada 
Miasta podsUMowaŁa 
swoją dziaŁalność, tyM 
saMyM kończąc roczną 
kadencję. rada dziaŁa 
od 23 czerwca 2016 
po wieloletniej przerwie 
spowodowanej brakieM 
zainteresowania. 
na ostatniej 
radzie pojawiŁa się 
przewodnicząca 
rady Miasta barbara 
konieczna oraz radny 
MichaŁ kasperczyk, 
którzy podziękowali 
MŁodszyM kolegoM 
i wręczyli UpoMinki.

Pomysłodawcą Młodzieżowej 
Rady Miasta jest Maciej Gra-
matyka, zastępca prezydenta 
Tychów. – Korespondowałem 
z tyskimi szkołami, zapraszając 
uczniów do utworzenia MRM. 
Po kilku spotkaniach z nauczy-
cielami okazało się, że ucznio-
wie wykazują zainteresowanie 
i utworzyliśmy tę radę. Osobi-
ście bardzo mnie to cieszy, bo-
wiem ci młodzi ludzie przejmują 
inicjatywę promowania postaw 
samorządowych wśród swoich 
rówieśników. MRM pełni głów-
nie funkcje doradcze Rady Mia-
sta oraz prezydenta miasta. Wia-
domo, że członkowie „dorosłej” 
RM patrzą z innej perspektywy 
na problemy młodych ludzi, 
dlatego tak ważnym jest funk-

cjonowanie MRM, dzięki której 
jesteśmy w stanie lepiej je zrozu-
mieć – podsumował w rozmowie 
z nami Maciej Gramatyka.

słowa przestrogi
Ostatnie posiedzenie 5. kadencji 
Młodzieżowej Rady Miasta Tychy 
rozpoczęła przewodnicząca RM 
Barbara Konieczna. – Wszyst-
kim radnym pragnę podzięko-
wać za tę wielomiesięczną pracę, 
trud i zaangażowanie – mówiła 
Barbara Konieczna. – Jesteście 
wyjątkowymi młodymi ludźmi, 
którym się chce działać i potra-
ficie to robić skutecznie. Praca 
społeczna to trudna droga, którą 
wykonuje się przede wszystkim 
w terenie, wśród ludzi. To nie 
tylko organizacja imprez czy wy-
darzeń kulturalnych, ale przede 
wszystkim pielęgnowanie swojej 
wrażliwości na problemy dru-
giego człowieka. To umiejętność 
słuchania i sprawne wyciąganie 
wzniosów, to szukanie rozwią-
zań często wśród mocno ogra-
niczonych możliwości, w końcu 
to sztuka dokonywania wyboru. 
Trudno jest pomóc i zadowolić 
wszystkich, dlatego nasze decy-
zje spotykają się z aprobatą, ale 
też dezaprobatą. Życzę wam, aby 
w przyszłości tych drugich było 
jak najmniej. Chciałabym was 
również przestrzec przed pew-
nym niebezpieczeństwem. Jeste-
ście młodzi i podatni na wiele 
wpływów, choćby tych płynących 

z mediów społecznościowych. 
Bycie społecznikiem, radnym czy 
w końcu politykiem to nie kon-
kurs na „lajki”, pokazywanie się 
czy bywanie w towarzystwie. Tak 
jak już powiedziałam, to przede 
wszystkim praca w terenie. Wa-
sze profile w internecie to tylko 
wierzchołki gór lodowych, naj-
bardziej widoczne, ale najmniej 
istotne. Bez porządnych funda-
mentów, czyli samej góry waszego 
niezłomnego charakteru i praco-
witości, które kryją się pod taflą 
wody, nie będziecie w stanie re-
alnie kształtować otaczającej was 
rzeczywistości, lecz tylko pokazy-
wać się i bywać. A nie po to two-
rzycie tę radę.

MrM w liczbach
W okresie od października 2020 r. 
do września 2021 r. zwołane zo-
stało pięć sesji, podczas których 
uchwalono 17 uchwał: m.in. 
w sprawie uchwalenia planu rocz-
nego, powołania przewodniczą-
cych poszczególnych komisji czy 
odwoływania radnych. Napisano 
5 protokołów z sesji, dwa proto-
koły z posiedzeń prezydium rady, 
dwa protokoły z posiedzeń ko-
misji rady oraz 4 protokoły z po-
siedzeń zespołów doradczych. 
– W tej kadencji głównie sku-
pialiśmy się na pomocy podczas 
epidemii – mówił w rozmowie 
z nami Mikołaj Figlarski wice-
przewodniczący MRM. – Zor-
ganizowaliśmy Konkurs Pisania 
na Komputerze, przeprowadzili-
śmy akcję „Posprzątajmy tyskie 
lasy” oraz włączyliśmy się do or-
ganizacji Tyskiej Wigilii dla Po-
trzebujących. Braliśmy udział 
we wszystkich ważnych obcho-
dach rocznicowych oraz spotka-
niach, np. z wicemarszałek Sena-
tu Gabrielą Morawską-Stanecką. 
Aktualnie współorganizujemy 
„Śląski Dialog Młodzieżowy – Po-
gadajmy po naszemu”, który od-
będzie się na Stadionie Śląskim 24 
września. Serdecznie wszystkich 
zapraszamy – dodał radny.

Przez całą kadencję Młodzie-
żowa Rada Miasta Tychy współ-
pracowała z Młodzieżowym Sej-
mikiem Województwa Śląskiego, 
innymi młodzieżowymi radami 
oraz tyskimi szkołami.
kaMil peszat ●

konsUltacje 
spoŁeczne dotyczące 
zagospodarowania 
przestrzennego osiedla 
c weszŁy w kolejny etap. 
czas na wypracowanie 
razeM z MieszkańcaMi 
rozwiązań i poMysŁów 
dla zidentyFikowanych 
wcześniej probleMów.

Konsultacje społeczne na os. C 
trwają od czerwca br. W pierw-
szym etapie urzędnicy spotkali 
się z mieszkańcami i użytkow-
nikami osiedla w dwóch punk-
tach konsultacyjnych zlokalizo-
wanych na placu Czarnieckiego 
(24 czerwca) i placu Marii Curie
-Skłodowskiej (1 lipca), w któ-

rych łącznie przeprowadzono 80 
rozmów. Równolegle, mieszkań-
cy wypełnili 100 ankiet. Były one 
dostępne do końca lipca w kilku 
punktach na terenie osiedla. Do-
datkowo, 29 lipca odbył się spacer 
badawczy po osiedlu prowadzo-
ny przez Annę Syskę – Miejską 
Konserwatorkę Zabytków w Ty-
chach.

są atuty, są potrzeby
Na podstawie przeprowadzonych 
działań opracowano diagnozę po-
trzeb i problemów związanych 
z zagospodarowaniem prze-
strzennym Osiedla C. – Wśród 
atutów osiedla wymieniano, m.in. 
ilość zieleni, zabudowę, bliskość 
infrastruktury komunikacyj-

nej i sportowo-rekreacyjnej czy 
dostępność usług publicznych. 
Wśród kwestii wymagających po-
prawy znalazła się infrastruktura 
techniczna, niedostateczna liczba 
miejsc parkingowych, ale też ich 
budowa kosztem istniejącej ziele-
ni. Zachęcamy do zapoznania się 
z opracowaną diagnozą i zapra-
szamy do dalszych prac – mówi 
Michał Lorbiecki z Wydziału Pla-
nowania Przestrzennego i Urba-
nistyki w UM Tychy.

wrześniowe spotkania
We wrześniu zaplanowano dwa 
spotkania w punktach konsulta-
cyjnych, a następnie podczas pra-
cy warsztatowej w formule online 
(informacje wkrótce). Spotkania 

mają na celu wspólne wypraco-
wanie rozwiązań i pomysłów dla 
zidentyfikowanych problemów.

Pierwsze spotkanie odbyło 
się 16 września, na drugie za-
praszamy 23 września w godzi-
nach 13.30-16.30 na plac Czar-
nieckiego.

Konsultacje zakończone zosta-
ną raportem zawierającym wy-
tyczne do planu miejscowego.

Koordynatorem konsultacji 
jest Michał Lorbiecki z Wydziału 
Planowania Przestrzennego i Ur-
banistyki Urzędu Miasta Tychy, 
z którym można kontaktować się 
za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej (e-mail: urbanistyka@
umtychy.pl) lub telefonicznie: tel. 
32 776 3701 wewn. 3768).

Osiedle C jest kolejnym, po Sta-
rych Tychach, miejscem podob-
nych konsultacji. Prace prowa-
dzone są pod okiem ekspertów 

z Pracowni Zrównoważonego 
Rozwoju oraz Fundacji Stocznia 
w ramach projektu Przestrzeń dla 
Partycypacji. Mo ●

We wtorkowy poranek 14 wrześ-
nia tyszanie, którzy zadarli głowy 
i spojrzeli w niebo, mogli ujrzeć 
niecodzienny widok – przelatu-
jący nad miastem sterowiec. To 
część akcji promocyjnej jednego 
z koncernów branży motoryza-
cyjnej.

Sterowiec nosi nazwę Zeppe-
lin NT i reprezentuje nową gene-
rację sterowców, które powstają 
we Friedrichshafen nad Jezio-
rem Bodeńskim. Ma 75 metrów 
długości i jest obecnie najwięk-
szym sterowcem na świecie. Jego 
prędkość przelotowa wynosi ok. 

100 km/h i zależy od siły i kie-
runku wiatru. Maksymalna wy-
sokość na jaką może się wznieść 
to 3000 m n.p.m., jednak normal-
na wysokość przelotowa wynosi 
ok. 300 m nad powierzchnią zie-
mi. Sterowiec wypełniony jest he-
lem. ww ●

Mieszkańcy naszego miasta 
mocno zaznaczyli swoją obec-
ność w telewizyjnych show sta-
cji TVN.

W programie kulinarnym 
„MasterChef ” tyszanka Marle-
na Starzec wywalczyła fartuch 
i tym samym znalazła się w fi-
nałowej czternastce, zaś Vladys-
lav Beshevets otrzymał trzy razy 
„tak” w „Mam talent” i przeszedł 

do kolejnego etapu artystycznych 
zmagań.

Marlena Starzec na co dzień 
prowadzi z mężem sklep zoolo-
giczny i jest mamą. Gotowanie 
to jednak jej wielka pasja, dlate-
go zgłosiła się do programu. War-
to wspomnieć, że tyszanka pró-
bowała już rok temu, w 9. edycji 
programu. Wtedy niestety nie 
przeszła do dalszego etapu. Co się 

tyczy Vladyslava Beshevets, któ-
ry przyjechał do Tychów z Ukra-
iny, ukończył studia na kierun-
ku reżyserskim i chciałby zostać 
wielką gwiazdą, dlatego spró-
bował swoich sił w programie. 
Wykonał utwór „The Best” Tiny 
Turner, czym zaskarbił sobie 
sympatię wszystkich trzech ju-
rorów i publiczności. 
kaMil peszat ●

niecodzienna atrakcja dla miłośników awiacji.
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nasi w „Mam talent” i „MasterChefie”.

tyszanie w  tVn

Marlena Starzec i Vladyslav Beshevets.
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dobiegŁa końca 5. kadencja MłODZIEżOWEj RADy MIASTA TyChy. 

Kończącym kadencję młodym radnym podziękowania 
wręczali Barbara Konieczna i Michał Kasperczyk.
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poroZMawiajMy o osiedlu C
kolejny etap konsUltacji spoŁecznych - RuSZAją SPOTKANIA Z MIESZKAńCAMI

Konsultacje społeczne mają pomóc w przygotowaniu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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tySZaNKa W śWiecie F1Flash

Kym Illman, słynny fotograf świata Formuły 1, przy okazji GP Węgier wrzucił na swój profil na 
Instagramie serię zdjęć z najpiękniejszymi kobietami, które udało mu się uchwycić. Na pierwszym 
i najważniejszym zdjęciu znalazła się tyszanka – Angelika Nawrocka. 

Angelika Nawrocka jest absolwentką I LO w Tychach oraz Wydziału Prawa na uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach. Wyścigami Formuły 1 interesuje się od dziecka i doskonale pamięta kiedy 
na torze jeździł jeszcze Michael Schumacher, Felipe Massa czy jenson Button. jej ulubieńcem 
jednak jest Lewis hamilton. Pomimo tego, że kibicuje drużynie Mercedesa, sama siebie widzi we 
włoskim, czerwonym LaFerrari. W przyszłości planuje zdobyć aplikację adwokacką, by przy pomocy 
osiągnięć współczesnej kryminalistyki prowadzić skuteczną obronę swoich klientów. W wolnych 
chwilach prowadzi modowe konto na Instagramie. kp ●
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i związane 
z nią ograniczenia 
pokrzyżowaŁy 
szyki bardzo wielU 
instytUcjoM. nie 
oMinęŁy też tyskiego 
Utw

– Nie wszystko zależy od nas – 
mówi kierowniczka Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Tychach Jo-
anna Kucz-Pieczka. – Spotkania 
autorskie, koncerty, festiwale, któ-
re zaplanowaliśmy na następny 
rok akademicki, podlegają tym 
samemu zastrzeżeniu: jeśli nam 
pandemia nie przeszkodzi. UTW 
w Tychach nie jest przecież wyod-
rębnioną wyspą, więc osoby od-
powiedzialne za organizację za-
jęć stanęły przed dylematem: jak 
działać i jednocześnie zapewnić 
słuchaczom maksymalne bezpie-
czeństwo. Ale UTW działa i to jest 
najważniejsza informacja!

Pomysł utworzenia UTW 
w Tychach zrodził się podczas 
jednego z Seminariów Majowych 
i miał swój początek 1 październi-
ka 2007 roku. W zajęciach w tym 
pierwszym roku udział wzięło 600 
seniorów. W marcu 2020 r., przed 
pandemią, wokół UTW skupio-
nych było już ponad 1500 słucha-
czy, w wieku od 55 do 90 lat. Tym 
samym stał się on jednym z naj-
większych w kraju.

Słuchacz, co jest ważne, pła-
ci za udział w zajęciach. Tyle, 
że jest to opłata symboliczna – 
20 zł za jeden przedmiot na cały 
semestr, czyli za kilkanaście za-
jęć językowych, sportowych, 
plastycznych czy innych. Całość 
kosztów ponosi miasto Tychy.

Rok 2021/2022 to już pięt-
nasty już rok istnienia UTW. 
A od 2013 r. UTW działa jako 
Filia Krakowskiej Akademii im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskie-
go. Oferta zajęć przez lata była 
sukcesywnie rozszerzana. – Dzi-

siaj sekcje, w ramach których od-
bywają się zajęcia to: nauka ję-
zyków obcych (angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego, hi-
szpańskiego, włoskiego, rosyj-
skiego), obsługa komputera, tu-
rystyka, rękodzieło, florystyka 
i decoupage, basen oraz gimna-
styka (z uwagi na bezpieczeństwo 
słuchaczy, te ostatnie zajęcia, 
zmieniono na zajęcia sportowe 
w mieście), rysunek, brydż, ta-
niec, nordic walking – mówi Jo-
anna Kucz- Pieczka. – Należy 
jeszcze wspomnieć o sekcji kul-
turalno-literackiej, wokalno-mu-
zycznej a także amatorskiej sek-
cji szachowej.

Do czasu pandemii w każdy 
poniedziałek po południu słucha-
cze mieli okazję wysłuchać wy-
kładów różnotematycznych, pro-
wadzonych przez pracowników 
naukowych, wybitnych specjali-
stów. Oczywiście na razie zrezyg-
nowano z tej bardzo popularnej 
formy spotkań. Ale, jak podkreśla 
Joanna Kucz-Pieczka, UTW wró-
ci do tych spotkań, kiedy to tylko 
będzie możliwe.

Przez cztery lata, w zaprzyjaź-
nionej z Uniwersytetem Miejskiej 
Bibliotece Publicznej realizowany 
był projekt „Akademia Polskiego 
Filmu”, finansowany przez Polski 
Instytut Sztuki Filmowej. To ogól-
nopolski program edukacyjny, 
przybliżający wiedzę o historii 
polskiego kina. Każda projekcja 
poprzedzona była wykładem fil-
moznawcy.

Ale życie UTW toczy się nie tyl-
ko w murach szkoły. Są przecież 
jeszcze konkursy, pikniki, grillo-
wanie, biesiady w tłusty czwartek, 
rajdy górskie, wycieczki krajowe 
i zagraniczne, olimpiady sporto-
we, zimowa Seniorada na Podha-
lu, turnieje brydżowe. – Dodajmy 
do tego Jarmark Bożonarodze-
niowy, warsztaty rękodzieła dla 
dzieci i dorosłych, prowadzone 

przez nasze seniorki, a na pewno 
nie wyliczyłam jeszcze wszystkie-
go – mówi Joanna Kucz-Pieczka. 
W 2019 r. UTW dołączyło do ak-
cji Szlachetna Paczka, nawiąza-
no współpracę z Fundacją Śląskie 
Hospicjum Świetlikowo.

Od semestru jesiennego 2020 
UTW przeszedł na nauczanie 
hybrydowe, zorganizowano cykl 
szkoleń z udziałem informaty-
ka, tak, aby słuchacze mogli bez 
większych problemów korzystać 
z zajęć on- line. Dzięki temu, 
w semestrze jesiennym udało się 
prowadzić zajęcia stacjonarne 
przez aż 8 tygodni a skorzysta-
ło z nich około tysiąca seniorów. 
W semestrze wiosennym 2021 
odbywały się zajęcia z rękodzie-
ła, florystyki, rysunku, językowe, 
podstawy obsługi komputera. Se-
mestr jesienny 2021/2022 rozpo-
czął się już 30 sierpnia i potrwa 
do 27 listopada. Zajęcia nadal re-
alizowane są hybrydowo.

Co ważne z uwagi na pande-
mię, w tym semestrze do dyspo-
zycji słuchaczy będzie psycholog, 
który przygotuje cykl wykładów 
jak sobie radzić po odejściu bli-
skiej osoby, jak funkcjonować 
w otaczającej nas nadal rzeczy-
wistości pandemicznej. Urucho-
miony zostanie także telefon za-
ufania.

Uniwersytet daje swoim słu-
chaczom poczucie, że nie są sami, 
że mają dokąd wyjść z domu. 
Mogą rozwijać swoje pasje, 
na które nie zawsze mieli czas 
pracując zawodowo. Wielu słu-
chaczy podkreśla, że UTW to jest 
ich drugi dom. – I to jest dla nas 
najważniejsze. Bo dla wielu z nas, 
którzy zajmują się na co dzień 
UTW, to też drugi dom – mówi 
Joanna Kucz-Pieczka. – I najważ-
niejsze jest, że działamy nadal, nie 
poddajemy się i z nadzieją patrzy-
my w przyszłość – dodaje.
jan MazUrkiewicz ●

Zarząd Transportu Metropoli-
talnego podpisał umowę, dzięki 
której zamontowane zostaną 43 
dodatkowe biletomaty. Prawdo-
podobnie będzie ich jeszcze wię-
cej, ponieważ w trzech miastach 
planowany jest montaż kolejnych 
5 automatów, a sam organizator 
komunikacji miejskiej zastrzegł 
sobie prawo domówienia kolej-
nych 24 urządzeń.

Biletomaty pełnią dwie istotne 
funkcje – sprzedażową i infor-
macyjną. Dzięki dotychczas za-
montowanym urządzeniom pa-
sażerowie mogą m.in. kupić bilet 
papierowy i elektroniczny, odebrać 
kartę ŚKUP oraz odczytać komu-

nikaty dotyczące zaplanowanych 
zmian w organizacji ruchu. Nowe 
biletomaty, względem wcześniej-
szych wersji, będą posiadać także 
dodatkową funkcję – pokażą rze-
czywisty czas przyjazdu autobu-
sów, tramwajów, czy trolejbusów. 
Jest to zatem zarówno ilościowy, 
jak i jakościowy rozwój tego ka-
nału sprzedaży i informacji.

– Ta inwestycja nie należy do 
najprostszych – mówi Michał 
Wawrzaszek, rzecznik prasowy 
ZTM. – Jej stronami nie jesteśmy 
bowiem tylko my i wykonawca, 
ale również m.in. gminy, na ob-
szarze których nowe urządzenia 
zostaną zlokalizowane. Zgodnie 

z założeniami, automaty biletowe 
zostaną zainstalowane do począt-
ku II kwartału przyszłego roku. 
Nadal będziemy rozwijać system 
sprzedaży biletów, świadcząc 
usługi na obszarze aż 56 gmin.

Nowe urządzenia pojawią się 
we wszystkich 41 gminach Me-
tropolii, w tym m.in. w Będzinie, 
Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, 
Zabrzu, w Tychach, Piekarach Ślą-
skich i w Katowicach. Ustalenie 
lokalizacji automatów biletowych 
to efekt porozumienia z władzami 
miast. Władze Sosnowca, Siewie-
rza i Łazisk Górnych zdecydowa-
ły się na zakup łącznie 5 dodatko-
wych urządzeń. ls ●

zarząd transportu Metropolitalnego podpisał umowę, dzięki której zamontowane zostaną 
43 dodatkowe biletomaty.

Bilet z inforMacją iCh drugi doM
Uniwersytet trzeciego wiekU W TyChACh NIE PODDAjE SIę!

Obecnie pasażerowie ZTM mogą korzystać z ponad 130 automatów biletowych.
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Drzwi UTW są otwarte dla osób powyżej 55. roku życia.

Gr
ze

go
rz 

Kr
zy

sz
to

fik

6 | 21 września 2021 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



TYSKI Informator SamorządowY Nr 33/697

7|21 września 2021www.tychy.pl twoje tychy

DODATEK WYDAWANY I FINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA TYCHY  ADRES REDAKCJI:   43-100 Tychy   ·   al. Niepodległości 49   ·   tel. 32 776 39 16   ·   e-mail: redakcja@umtychy.pl 



reklama

luka do wypełnienia
Jak nam powiedziała Maria Li-
pok-Bierwiaczonek, etnograf i 
socjolog, była dyrektor Muzeum 
Miejskiego w Tychach, temat ten 
nadal stanowi niezapisaną kartę 
w historii miasta. To luka w hi-
storii miasta, którą trzeba i warto 
zapełnić. Tylko nieliczne wspo-
mnienia tyszan traktują bowiem 
o tym, co zostało im odebrane, a 
co otrzymali w zamian za utra-
cone mienie, jak się odnaleźli w 
nowej rzeczywistości. Wiadomo, 
że aby dać coś jednym, trzeba in-
nym zabrać. W tym przypadku 
nowa władza dawała mieszkania 
i całą miejską, nowoczesną na 
tamte czasy infrastrukturę, za-
kłady pracy, żłobki, przedszkola, 
szkoły – słowem perspektywę no-
wego życia, w znacznie lepszych 
warunkach. Z kolei zabierała zie-
mię, którą jej właściciele od po-
koleń uprawiali, sady, łąki, stawy, 
ogrody, działki, na których stały 
budynki mieszkalne i zabudowa-
nia gospodarcze. Zmiany, które 
w przypadku innych miast prze-
biegały stopniowo, były rozłożo-
ne w czasie, trwały dziesiątki czy 
nawet setki lat rozwoju miast, w 
Tychach, będących „niezwykłym 
eksperymentem, miastem budo-
wanym od podstaw”, przebiegały 
błyskawicznie, potęgując skutki 
zachodzących procesów. Szybkie 
wywłaszczenia i równie szybka 
budowa. Jak szybka? W książce 
„Dzieciństwo, młodość i wielka 
budowa” pod red. Marii Lipok
-Bierwiaczonek i Joanny Kucz-
Pieczki, Stefania Badura wspo-
mina: „Im bardziej zbliżała się 
do nas budowa osiedla B, tym 
tematy stawały się gorętsze, bo 
związane z wysiedleniami, za-
mianą gruntów, z przeliczenia-

mi, które nie zawsze były ko-
rzystne dla mieszkańców”(…) 
W jednym tygodniu w drodze 
do szkoły obserwowaliśmy, jak 
koparka pogłębia wykop po blok. 
W następnym tygodniu mierni-
czy albo geodeci wymierzali, za-
znaczali miejsca na ławy, potem 
wylewano beton”.

Czas wojny
Cofnijmy się jednak o dekadę 
wstecz… W „Monografii Mia-
sta. Tychy 1939-1993” pod re-
dakcją Marka S. Szczepańskie-
go czytamy, iż tuż po zajęciu 
Tychów przez wojska hitlerow-
skie, Polaków objęła konfiskata 
ziemi, natomiast po wojnie, z ko-
lei Niemcy zostali przesiedleni 
i stracili ziemie, które na mocy 
reformy rolnej przechodziły w 
ręce przesiedleńców lub ludno-
ści miejscowej. O swoją włas-
ność  upomnieli się ich dawni 
właściciele (także osoby zreha-
bilitowane z II i III Volkslisty). 
„Rozpoczynał się drugi i trzeci 
akt dramatu” – czytamy w mo-
nografii. Zrehabilitowani dążyli 
do odzyskania dawnego mienia, 
ale sprawy rehabilitacji i przy-
wrócenia własności trwały lata-
mi. To powodowało, że w przez 
ten cały czas prawowici właści-
ciele musieli mieszkać i przeby-
wać na co dzień z... rodzinami 
gospodarzy-przesiedleńców, któ-
rzy na mocy reformy gospodar-
stwa te otrzymali. Ale dramaty 
stały się także udziałem samych 
repatriantów. Deklarując, że są 
Polakami, opuścili swoje dotych-
czasowe miejsca zamieszkania i 
pozostawili poza granicami kraju 
cały swój dorobek, często także 
ziemię. Zostali skierowani do Ty-
chów i okolicznych wsi, nadano 

im gospodarstwa, a tymczasem 
dawni właściciele na nowo od-
zyskiwali swoje mienie i repa-
triantów czekała kolejna tułacz-
ka… W 1945 roku, w gminie 
Urbanowice na gospodarstwach 
zostało umieszczonych 13 repa-
triantów, ale po kilku latach po-
zostało dwóch, bo ich dawnym 
właścicielom (w tym zrehabili-
towanym) zostały gospodarstwa 
te przywrócone.

Oczywiście trudno porówny-
wać wojenne konfiskaty i przy-
wrócenia własności, z tym co 
działo się w latach 50. i następ-
nych przy budowie miasta, ale to 
pokazuje, jaki wpływ na życie jed-
nego pokolenia rolników i właści-
cieli nieruchomości miały wspo-
minane wydarzenia. 

dramatyczna zmiana
Nie licząc najstarszej części mia-
sta (tzw. Starych Tychów) i po-
rozrzucanych gdzieniegdzie go-
spodarstw, cały teren dzisiejszego 

miasta pokrywały pola, na któ-
rych gospodarowało wielu rol-
ników, a które w części należały 
także do książąt pszczyńskich. W 
1950 roku Tychy zajmowały po-
wierzchnię 30,1 km kw. i liczy-
ły ok. 13 tys. mieszkańców. Jak 
stwierdza w katalogu do wystawy 
„To było tak… Z życia tyszan w 
latach 1950-1960” Maria Lipok
-Bierwiaczonek, mimo troski 
projektantów, „budowa nowego 
miasta zmieniła, często drama-
tycznie życie wielu starotyskich 
rodzin (potem także mieszkań-
ców Paprocan i innych sąsied-
nich wsi, włączonych w granice 
miasta)”. 

Z kolei Kazimierz Wejchert 
tak pisał o wywłaszczaniu: „Pro-
ces ten był od 1951 do 1980 roku 
ważnym i trudnym problemem 
społecznym. Po roku 1980 jest 
nadal najważniejszy dla rozwo-
ju miasta, chociaż warunki ule-
gły zmianie. Proces budowy przy-
sparzał kłopotów, był uciążliwy, 

naruszał spokojne bytowanie, 
niszczył pola, zamieniając je w 
zespoły mieszkaniowe. Te fakty 
też wpływały na stosunek starych 
mieszkańców do nowego i przy-
byszy. Dużo nieufności i niechęci 
istnieje jeszcze do dziś”.

pytania, pytania...
Przez kilka lat po wojnie tyscy 
rolnicy jeszcze gospodarowali 
na swojej ziemi, ale potem zaczął 
się dramat. Plan budowy miasta 
i przyjazd tysięcy ludzi z róż-
nych stron Polski, oznaczało dla 
miejscowych, starotyszan, koniec 
pewnej epoki i diametralną zmia-
nę sytuacji życiowej. Co prawda z 
upływem lat zmieniało się podej-
ście władz do wywłaszczeń, zmie-
niały się też przepisy, jednak spra-
wy o odszkodowania ciągnęły się 
latami, niektóre toczyły się jeszcze 
na początku XXI wieku.

Jak zatem w Tychach przebie-
gał proces wywłaszczeniowy na 
przestrzeni  prawie 30 lat? Jakie 

w poszczególnych latach obowią-
zywały przepisy, jak się zmienia-
ły? Co właściciele terenów, bu-
dynków mieszkalnych i różnych 
obiektów otrzymali w zamian za 
utracone mienie, ilu osób i ro-
dzin to dotyczyło? Czy były to 
pieniądze (jak wyceniano nie-
ruchomości, czy stawki były go-
dziwe czy symboliczne?), dział-
ki zamienne (gdzie, czy np. były 
o zbliżonej jakości gleby?), czy 
też mieszkania (o jakim standar-
dzie, o jakiej wartości?). Braku-
je też informacji jakie gospodar-
stwa gdzie się znajdowały, od jak 
dawna na nich gospodarowano, 
jakie były losy rodzin rolników. 
Pytań  można mnożyć... To nadal 
niezapisana karta w historii mia-
sta, być może też nieco wstyd-
liwa, bo w wielu przypadkach 
wspomniane poczucie niespra-
wiedliwości na lata i pokolenia 
odcisnęło piętno na życiu wielu 
tyskich rodzin. 
leszek sobieraj ●

nasze dziedzictwo

nieZapisana karta historii 
w cieniU entUzjastycznego socjalistycznego bUdowania, KRyłO SIę POCZuCIE NIESPRAWIEDLIWOŚCI. 

Dziesiątki hektarów pól uprawnych zostało wywłaszczonych pod budowę nowego miasta. Fot. Zygmunt Kubski ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.

tychy Mają bogatą literatUrę opisUjącą bUdowę 
Miasta, poszczególnych osiedli, zakŁadów pracy, 
są opracowania dotyczące zMian spoŁeczno-
ekonoMicznych, jakie teMU towarzyszyŁy, jest 
kilka MonograFii, przekrojowo traktUjących 
tworzenie się tkanki Miejskiej. jednak niewiele 
Mówi się o tyM, że w cieniU entUzjastycznego 
socjalistycznego bUdowania, kryŁo się 
poczUcie niesprawiedliwości, czasaMi 
draMatów caŁych rodzin, bo pierwotnie 
odszkodowania za wywŁaszczenia byŁy 
wręcz syMboliczne, a grUnty zaMienne nie 
zawsze odpowiadaŁy wartości zabranyM.
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KIeDyś PrODUKOWałO SIę INacZej Flash

Tyskie hale Targowe zorganizowały „Kiermasz książek i rzeczy 
używanych”, który dobył się w miniony weekend. Klienci ThT 
mieli możliwość zakupić po atrakcyjnych cenach mnóstwo 
przedmiotów sprzed dekady lub nawet kilku. – Mieliśmy 
z mężem żyłkę do kolekcjonerstwa czy raczej zbieractwa 
– mówiła jedna z wystawców. – Stąd mam kilkanaście młynków 
do kawy i pieprzu, stare żelazka z duszą, świeczniki kandelabry, 
zastawy, kryształy czy nawet maszynę do pisania. Męża już nie 
ma, a ja postanowiłam „przewietrzyć” swój dom. Co ciekawe, 
te przedmioty, pomimo wieku, wciąż są w pełni sprawne i daję 
głowę, że będą służyć nowym właścicielom przez kolejne 
dziesięciolecia. Kiedyś produkowało się inaczej – dodaje. kp ●
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14 września, po ciężkich zmaga-
niach z chorobą, zmarła znako-
mita tyska artystka malarka Ka-
tarzyna Nowak-Zagórska.

Urodziła się w Radomiu, ale 
większość swojego twórczego 
życia spędziła w Tychach. Była 
absolwentką Wydziału Grafiki 
w Katowicach krakowskiej ASP, 
gdzie studiowała u prof. Stani-
sława Kluski (projektowanie 
książki), prof. Wojciecha Krzy-
wobłockiego (grafika warsztato-
wa) i prof. Andrzeja S. Kowal-
skiego (malarstwo).

Katarzyna Nowak-Zagór-
ska jako córka znanego tyskie-
go artysty Jana Nowaka, ponie-
kąd skazana była na obcowanie 
ze sztuką obrazu.

– Pamiętam, że ze sztuką 
miałam do czynienia od zawsze. 
Mieszkaliśmy w małym miesz-
kaniu, więc wychowywałam 
się tak naprawdę w pracowni 
graficznej. Nasiąkałam kulturą 
obrazu już od skorupki – żarto-

wała malarka przy okazji jednej 
z wystaw w Tychach.

Uprawiała malarstwo i ry-
sunek. Interesowała ją głównie 
przyroda we wszelakiej for-
mie. Stąd tak dużo jej obrazów 
traktuje o kwiatach, zwierzę-
tach czy całych pejzażach. Na-
wet jeżeli pokusi się o abstrakcję, 
to przedstawi ją w sposób przy-
wołujący na myśl kwitnący kwia-
tostan czy pływające na wietrze 
motyle gromady. – Czemu aku-
rat przyroda? Mam taką natural-
ną potrzebę obcowania z kolo-
rem, a kwiaty czy motyle są jego 
naturalnymi przedstawicielami. 
Nawet gdy pracowałam z portre-
tami na linorycie, to również syl-
wetki były przedstawione z bu-
kietami kwiatów – opowiadała 
artystka.

Uroczystości pogrzebowe Ka-
tarzyny Nowak-Zagórskiej od-
będą się w sobotę, 25 września 
o godz. 11 w kościele pw. św. Ma-
rii Magdaleny w Tychach. ww

tychy przystąpiŁy 
do wydarzenia 
w sobotę iMprezą 
„postaw na nogi”, 
która odbyŁa się 
na placU pod „żyraFą” 
w parkU MiejskiM 
solidarności. tego dnia 
tyszanie wzięli UdziaŁ 
w paradzie, zobaczyli 
występy kaskaderów 
rowerowych, 
spotkali się z zŁotyM 
oliMpijczykieM dawideM 
toMalą, darMowo 
kUrsowali zabytkowyM 
trolejbUseM oraz 
pojechali na rowerach 
do bierUnia w raMach 
iii partnerskiego 
rodzinnego rajdU 
rowerowego.

Europejski Tydzień Zrównoważo-
nego Transportu to akcja w ska-
li ogólnoeuropejskiej, mająca 
na celu pobudzenie i uczynienie 
widocznymi działań, projektów 
i wydarzeń promujących zrów-
noważony transport.

Co to jest zrównoważony 
transport?
– Aby zrozumieć, czym jest zrów-
noważona mobilność, trzeba zro-
zumieć co to znaczy, że miasto 
rozwija się w sposób zrównowa-
żony – mówił w rozmowie z nami 
Michał Lorbiecki, pieszy oficer 
Tychów. – Jest to rozwój przede 
wszystkim chroniący środowisko 
naturalne, poprawiający jakość 
życia, dbający o nasze zdrowie, 
a także wspomagający wzrost go-
spodarczy. A zatem zrównoważo-
ny transport to taki, który pomaga 
miastu rozwijać się w oparciu o te 
wartości. W miastach najbardziej 
zrównoważonym środkiem trans-
portu jest rower oraz transport 
zbiorowy. Kluczowe znaczenie 
ma tutaj sposób zagospodarowa-
nia. Bowiem im mniejsze zagęsz-
czenie ludności oraz mniejsza róż-
norodność funkcji – czyli większe 
odległości między celami podróży 
– tym mniej zrównoważone jest 
miasto, a co za tym idzie również 
i transport. Dla przykładu na te-
renach słabo zurbanizowanych, 
o małej gęstości zaludnienia jak 
wsie i przedmieścia, autobus był-
by nieefektywny, nieekonomiczny, 

zużywałby więcej zasobów i był-
by niewygodny, w przeciwieństwie 
do samochodu. Natomiast w mie-
ście zwartym i rozwijającym się 
w sposób zrównoważony miesz-
kańcy nie potrzebują samocho-
dów do indywidualnych podró-
ży, gdyż mają wszystko w zasięgu 
spaceru, dojazdu rowerem lub ko-
munikacją zbiorową – tłumaczył 
pieszy oficer.

rozwój infrastruktury 
rowerowej
Wydarzeniem współtowarzy-
szącym był III Partnerski Ro-
dzinny Rajd Rowerowy Tychy
-Bieruń-Tychy, zorganizowany 
przez rowerowego oficera Ty-
chów Michała Kasperczyka. Dla 
50 pierwszych uczestników rajdu 
przygotowano specjalne limito-
wane skarpetki-niespodzianki. 
Każdy uczestnik otrzymał rów-
nież pamiątkowy dyplom i opaskę 
odblaskową. Ponadto wicemar-
szałek senatu Gabriela Morawska
-Stanecka ufundowała puchary 
dla najliczniejszej grupy zorga-
nizowanej, najliczniejszej rodzi-
ny, najmłodszego i najstarszego 
uczestnika rajdu.

– Ogromnie cieszę się, że po raz 
17. udało nam się w Tychach zor-
ganizować Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Transportu. 
To piękna idea, mająca za zada-
nie kształtowanie zachowań pro-
ekologicznych, upowszechnienie 
informacji o negatywnych skut-
kach używania samochodu, prze-

konanie mieszkańców metropo-
lii do alternatywnych środków 
transportu, promocję transpor-
tu publicznego oraz pokazanie, 
że życie w mieście bez samocho-
du jest nie tylko możliwe, ale tak-
że o wiele przyjemniejsze – mówi 
Michał Kasperczyk, pełnomocnik 
prezydenta Tychów ds. koordyno-
wania i rozwoju ruchu rowerowe-
go. – Nie bez znaczenia są rów-
nież inwestycje w infrastrukturę. 
Co roku przybywa nam w Ty-
chach wyremontowanych nowych 
dróg rowerowych i choć do idea-
łu wciąż daleka droga, to w koń-
cu pojedyncze odcinki dróg za-
czynają stanowić spójną całość, 
co bardzo usprawnia poruszanie 
się po mieście na rowerach, ale 
również na rolkach i hulajnogach. 
To już drugi sezon kiedy obok ro-
weru miejskiego tyszanie mogą 
przemieszczać się na hulajnogach 
i, jak widać, trend ten przyjął się 
na dobre. Przed nami jeszcze spo-
ro nowości, które usprawnią jazdę 
rowerem. To m.in. detekcja rowe-
rzystów przed przejazdami rowe-
rowymi, dająca im priorytet czy 
podpórki przed skrzyżowaniami 
dla rowerzystów. Działania te re-
alizowane są w ramach budowy 
ITS w Tychach – dodaje Michał 
Kasperczyk.

olimpijczyk pod „Żyrafą”
Tego dnia na placu pod „Żyrafą” 
na tyszan czekał bogaty program 
przygotowany przez Miejskie 
Centrum Kultury. Prócz uroczy-

stej parady z zespołem bębniarzy 
na czele, w towarzystwie maskotek 
Tyszaków, największym zaintere-
sowaniem cieszyło się spotkanie 
z Dawidem Tomalą – mistrzem 
olimpijskim z Tokio w chodzie 
na 50 km. Olimpijczyk przeprowa-
dził rozgrzewkę oraz odpowiedział 
na kilka pytań. – Bardzo szybko 
przyszła mi technika, szybką ją za-
łapałem stąd równie szybko przy-
szedł progres – odpowiadał pyta-
ny o swoje początki. – Pierwszy 
ważny medal (brąz – przyp. red.) 
zdobyłem po roku treningu na mi-
strzostwach Polski. Muszę przy-
znać, że ten medal był dla mnie nie 
mniejszym skoczeniem niż złoto 
w Tokio. Ten brąz dał mi niesamo-
witego kopa i mnóstwo motywacji 
do dalszej pracy. Gdy ćwiczyłem 
dystans 5 tys. metrów nigdy nawet 
nie przypuszczałem, że będę mie-
rzył się z 50 km. To była dla mnie 
abstrakcja. Kiedyś nawet zarzeka-
łem się, że nigdy nie będę chodził 
„pięćdziesiątki”. W miarę trenin-
gu apetyt rósł. Można powiedzieć, 
że dojrzałem do tego dystansu – 
mówił mistrz.

Warto przypomnieć, że Dawid 
Tomala 50 km przeszedł w tem-
pie 4.36 min/km, co daje ponad 
13 km/h. – Czułem się bardzo 
komfortowo na tym dystan-
sie i wiedziałem, że mam rezer-
wę szybkości, stąd mogłem so-
bie pozwolić na zryw w tempie 
4,11 min/km. To jest tempo szyb-
sze niż na rekord świata – dodał 
mistrz.

Tego dnia wszyscy odwiedza-
jący Park Miejski Solidarności 
mogli otrzymać pamiątkowy bi-
let na przejazd zabytkowym tro-
lejbusem Skodą 14Tr, odwiedzić 
„Galerię na szelkach” (wspólna 
inicjatywa Tyskich Linii Trolej-
busowych oraz galerii „Obok”) 
z reprodukcjami prac Jana Kante-
go Pawluśkiewicza, wziąć udział 
w edukacyjnych grach za sprawą 
interaktywnej śmieciarki imPET 
Mobilny Punkt Edukacji Ekolo-
gicznej, odbyć trening z Dawidem 
Tomalą czy wziąć udział w warszta-
tach prowadzonych przez profesjo-
nalnych instruktorów rolkarzy.

Podczas wydarzenia Urząd 
Miasta Tychy zapewnił możli-
wość szczepienia się przeciwko 
Covid-19, a także punkt spisu 
powszechnego.
kaMil peszat ●

na nogaCh, rolkaCh 
i roweraCh
16 września ROZPOCZął SIę EuROPEjSKI TyDZIEń ZRóWNOWAżONEGO TRANSPORTu. 

zMarła Katarzyna 
nowaK-zagórsKa

Uczestnicy rajdu rowerowego do Bierunia, z marszałek Senatu Gabrielą Morawską-Stanecką, przewodniczącą 
tyskiej rady Miasta Barbarą Konieczną i radnym Michałem Kasperczykiem na czele, wyruszyli spod Urzędu Miasta.

Honorowym gościem imprezy był złoty medalista z Tokio, chodziarz Dawid Tomala, który poprowadził rozgrzewkę. 
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Tylko w tym roku jego prace moż-
na było oglądać na pięciu różnych 

wystawach indywidualnych. Ta ty-
ska jest 25. z kolei w dorobku ar-

tysty. „Jego działanie opiera się 
na wnikliwej obserwacji rzeczywi-
stości, która pozwala mu następ-
nie dokonać syntezy polegającej 
na odrzuceniu niepotrzebnego 
detalu i zbudowaniu esencjalnego 
ekwiwalentu dla rzeczy, czynności 
lub pojęć” – pisała o dorobku Ślą-
skiego dr hab. Irma Kozina. „Jest 
twórcą plakatu rozpoznawalnym, 

ma swój ślad mocnej linii, świado-
mie zrezygnował z konwencji ma-
larskiego gestu na rzecz ascezy, sil-
nej typografii, mocnego kontrastu: 
bieli, czerni, żółci. Mocny znak. 
Ostrość widzenia” – tak widzi jego 
twórczość prof. Michał Kliś.

twoje tychy: jakie są cechy 
dobrego plakatu?
SłaWOMiR śląSKi: 
– Najważniejsze w plakacie 
to trafić do odbiorcy za pomocą 
obrazu oraz informacji. Kwestia 
informacyjna jest w plakacie 
najważniejsza. Plakat to połącze-
nie afisza z artystyczna kreacją, 
jednak wciąż ma za zadanie 
zainteresować odbiorcę 
wydarzeniem czy też tematem, 
o którym traktuje. Kreacja czy 
wizja artysty nie powinna grać 
tutaj pierwszych skrzypiec, te 
zarezerwowane są dla informacji.

czy istnieje śląska szkoła plakatu 
i nie chodzi tutaj o pana autorską 
szkołę?
– Faktycznie istnieje opraco-
wanie Tadeusza Grabowskiego 
„Śląska szkoła plakatu”. To opra-
cowanie potwierdza, że ze Śląska 
wywodzi się mnóstwo świetnych 
plakacistów. Opracowanie 
to powstało pod koniec XX w., 
a od tego czasu pojawiło się 
mnóstwo świetnych artystów, 
którzy reprezentują region 
na scenie ogólnopolskiej czy też 
międzynarodowej. Chciałbym 

jeszcze podkreślić, że stwierdze-
nie o śląskiej szkole plakatu jest 
bardzo umowne. To bardziej 
zbiór artystów działających 
w danym regionie i czasie niż 
programowe założenia.

jaki był klucz doboru prac pod 
wystawę w zs nr 1?
– Przede wszystkim starałem się 
odnieść do wydarzeń lokalnych. 
Stąd plakaty zapowiadające 
wydarzenia w galerii „Iuvenis 
Amicus Artis”. Pokazuję 
również plakaty zapowiadające 
wydarzenia muzyczne i tu także 
skupiłem się na wydarzeniach 

lokalnych. Chciałem zaznaczyć 
funkcję użytkową plakatu, wszak 
funkcjonuje w życiu miasta.

czy plakat zniknie wraz ze słupami 
ogłoszeniowymi?
– Słupy ogłoszeniowe czy też 
wydruk to tylko nośnik. Sam 
plakat to sposób formułowania 
myśli. Faktycznie można zauwa-
żyć, że druk na papierze staje 
się nośnikiem coraz bardziej 
elitarnym. Myślę, że plakat, 
nawet w formie wydruku, jeszcze 
długo będzie funkcjonował 
w przestrzeni miejskiej.
kaMil peszat ●

Grażyna Jurek (dyrektor Zespołu 
szkół nr 1) zabrała swoich wycho-
wanków na lekcję języka polskie-
go pod blok przy ul. Filaretów 14, 
gdzie niedawno odsłonięto mural 
upamiętniający Ryszarda Riedla – 
legendę polskiego bluesa.

– Temat lekcji, która odbyła 
się w 65. urodziny lidera Dże-
mu, brzmiał „Autsajdera portret 
własny na bloku i przed blokiem”. 
Ryśka znałam osobiście, pamię-
tam jak na osiedlu siadał na ław-
ce i pięknie grał na harmonijce. 
Rysował, rzeźbił w mydle czy też 

wyplatał pierścionki z drucików. 
Jego teksty były proste, ale praw-
dziwe i biła z nich autentycz-
na miłość do muzyki i sztuki – 
wspomina dyrektor Jurek.

Na lekcji opracowano dwa 
teksty lidera Dżemu – „Whisky” 
oraz napisany wspólnie z Miro-
sławem Bochenkiem „Autsajder”. 
– Te teksty doskonale charakte-
ryzują tego artystę. Przemawia 
z nich poczucie inności oraz 
ogromna potrzeba akceptacji. 
Niestety, te zamieniły się w de-
mony uzależnienia, które dopro-

wadziły tego wspaniałego i bar-
dzo utalentowanego bluesmana 
do tragicznego końca. Jego histo-
ria była inspiracją do powstania 
festiwalu „Ku przestrodze” i po-
mimo tego, że festiwalu już daw-
no nie ma, wciąż może być prze-
strogą szczególnie dla młodych 
ludzi, zmagających się z brakiem 
akceptacji i poczuciem inności – 
dodaje Grażyna Jurek.

W lekcji udział wzięła klasa 
mistrzostwa sportowego IV LO 
im. Gustawa Morcinka.
kaMil peszat ●

„Kraina czarnych diamentów” 
wystawa prac, którą pierwotnie 
pokazała Galeria Sztuki Profesjo-
nalnej „Juvenis Amicus Artis”, zo-
stała wyeksponowana na świeżym 
powietrzu przed Pasażem Kultury 
Andromeda na pl. Baczyńskiego. 
Jest to efekt współpracy szkolnej 
galerii Zespołu Szkół nr 1, Miej-
skiej Galerii Sztuki „Obok”, Miej-
skiego Centrum Kultury oraz Te-
atru Małego.

– Tytuł wystawy nawiązuje 
do słów Jana Pawła II – przypo-
mniała Teresa Wodzicka, kurator 
wystawy. – „To ziemia, na której 
rodzą się diamenty” powiedział 
o Śląsku papież na lotnisku Mu-
chowiec. Odniósł się do wspa-
niałych synów i córek śląskiej 
ziemi, również artystów. Tytuł 

wystawy koresponduje właśnie 
z nimi. Udało nam się zaprosić 
największych tuzów śląskiej pla-
styki. Czternastu autorów zgłosi-
ło 28 prac wykonanych w różnych 
technikach takich jak: rysunek 
ołówkiem, piórkiem, serigra-
fia, collage, akwarela, malarstwo 
olejne i akrylowe, grafika kom-
puterowa, druk cyfrowy, plakat, 
litografia, rzeźba, medale i plakie-
ty. Tematyka części prac oscylu-
je ściśle wokół powstań śląskich 
i ich przywódców, ale wzrusza-
jące są też prace przedstawiające 
pejzaż z hałdami czy szybami ko-
palń. Cennymi dziełami są dwie 
litografie zmarłego przed dziecię-
ciu laty Jana Nowaka, które udo-
stępniła nam córka artysty. Nie 
sposób opowiedzieć o wszystkich 

walorach dzieł znajdujących się 
na wystawie, dlatego serdecznie 
zapraszam do zwiedzania eks-
pozycji.

W wernisażu udział wzięli ucz-
niowie I Liceum Ogólnokształ-
cącego, których przywitał szef 
Galerii „Obok” Wojciech Łuka. 
– Wystawę pierwotnie zorgani-
zowano z okazji setnej rocznicy 
ostatniego, trzeciego powstania 
śląskiego. To wydarzenie zadecy-
dowało o tym, że dziś możemy 
spotkać się tutaj w Tychach mó-
wiąc po polsku, nie zaś po nie-
miecku. Miałem przyjemność 
uczestniczyć w wernisażu pier-
wotnej wystawy i bardzo się cie-
szę, że potencjał tego zbioru 
możemy pokazać jako Galeria 
„Obok”. kaMil peszat ●

14 autorów i 28 prac wystawiono przed Pasażem Kultury Andromeda.

czarne diaMenty w plenerze
do nietypowej lekcji j. polskiego doszło pod nowo odsłoniętym muralem.

języK polsKi z ryŚKieM

To nie pierwsza lekcja języka polskiego na świeżym powietrzy. Grażyna jurek 
często prowadzi zajęcia dydaktyczne poza murami szkoły.
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Plenerową wystawę można oglądać na placu Baczyńskiego.

sposób forMułowania MyŚli
galeria sztUki proFesjonalnej „IuvENIS AMICuS ARTIS” ZAPRASZA NA WySTAWę.

SłaWOMiR śląSKi

Grafik, projektant, plakacista, 
nauczyciel akademicki, jaworznia-
nin. W 2007 roku z wyróżnieniem 
ukończył studia na kierunku 
grafika Wydziału Artystycznego 
WShE w łodzi w Pracowni Grafiki 
Wydawniczej prof. Krzysztofa 
Tyczkowskiego. Odbył prakty-
kę dydaktyczną u dr. Tadeusza 
Piechury w Pracowni Typografii 
i Obrazu. W 2018 r. otrzymał tytuł 
doktora sztuki na Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach. Aktualnie 
pracuje w Muzeum Miejskim 
w jaworznie jako projektant gra-
ficzny oraz nauczyciel akademicki 
na uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach w Katedrze Projek-
towania i Analizy Komunikacji.Od lewej: kuratorka wystawy Teresa Wodzicka, autor prac i dyrektor ZS nr 1 

Grażyna jurek w otoczeniu plakatów Sławomira śląskiego.
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prężnie dziaŁająca przy zespole szkóŁ nr 1 galeria 
sztUki proFesjonalnej „iUvenis aMicUs artis” 
zaprezentowaŁa zbiór plakatów dr. sŁawoMira 
śląskiego, którego praca, zapowiadająca wystawę 
„kraina czarnych diaMentów”, znalazŁa się 
w Finale „boliwia poster biennial”. ekspozycja 
potrwa do 20 października.
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technikUM kolejowe 
w tychach ksztaŁci 
specjalistów branży 
kolejowej. o wyborze 
zawodU Uczniowie 
decydUją, korzystając 
z konsUltacji 
z MistrzaMi w zawodzie.

– Współpracujemy z wiodącymi 
firmami: PKP CARGO SERVICE, 
PKP Energetyka, PKP PLK, Kole-
je Śląskie oraz PKP Intercity S.A. 
– mówi dyrektor szkoły Ludmiła 
Łogiewa-Fierla. – Zajęcia praktycz-
ne prowadzone są na stanowiskach 
pracy u pracodawców, co pozwa-
la na świetne zaznajomienie się 
ze środowiskiem pracy.

Pracodawcy zapewniają za-
trudnienie w czasie wakacji 
i po ukończeniu szkoły oraz sty-
pendia podczas trwania nauki 
oraz zapewniają możliwość dal-
szego kształcenia na wyższych 
uczelniach.

– W tym roku szkolnym 15% 
naszych uczniów otrzymało świa-
dectwa z wyróżnieniem w tym 
stypendia Prezesa Rady Mini-

strów, mamy także 4 finalistów 
II Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy Kolejowej, mimo że limit 
przewidywał tylko dwoje uczest-
ników z każdej szkoły. Możemy 
się też pochwalić tym, że jako 
nieliczni na Śląsku mamy w tym 
roku stuprocentową zdawalność 
matur – dodaje dyrektor Łogie-
wa-Fierla.

Obecnie Technikum Kole-
jowe w Tychach kształci w na-
stępujących zawodach: technik 
elektroenergetyk transportu 
szynowego, technik automatyk 
sterowania ruchem kolejowym, 
technik budownictwa kolejo-
wego i technik transportu kole-
jowego. – Przedstawiciele tych 
zawodów stanowią prawdziwą 
elitę wśród poszukiwanych fa-
chowców, biorąc pod uwagę roz-
wój kolei w Europie i na świecie 
można śmiało stwierdzić, że nasi 
absolwenci mają gwarantowaną 
pracę. Znajdziecie nas: al. Nie-
podległości 32, tel. 32/322-00-
99 www.szkoly-kolejowe.pl oraz 
na facebooku. Zapraszamy!
as ●

W inauguracji roku szkolnego 2021/2022 wzięli udział liczni przedstawiciele firm kolejowych. 
Ministra Przemysława czarnka reprezentowała Urszula Bauer – śląska Kurator Oświaty.

Te
ch

nik
um

 Ko
lej

ow
e

Matura na setkę
tyskie technikUM kolejowe MA SIę CZyM POChWALIć.
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reklama europejskie doświadczenia pedagogów Zespołu Szkół nr 6.

naUczyciele na erasMUsie

ZS
 nr

 6

W ciągu niespełna dwóch lat, 
trzynaścioro nauczycieli Zespołu 
Szkół nr 6 uczestniczyło w kur-
sach zagranicznych w projekcie 
Erasmus Plus – „Współtworzymy 
mobilną szkołę. Szkolenie kadr”. 
Uznać to należy za spory suk-
ces, zważywszy, że w tym czasie 
mieliśmy okresy znacznych ob-
ostrzeń, problemy z podróżowa-
niem, przyjmowaniem osób z za-
granicy, itd. Szkoła jednak tak 
potrafiła zorganizować wyjazdy 
i uzgodnić terminy, że przypada-
ły one w czasie luzowania ogra-
niczeń i projekt został w pełni 
zrealizowany.

Spora w tym zasługa jego ko-
ordynatorów Aleksandry Nych 
i Grzegorza Jeżeli, a także dy-
rektora szkoły Adama Burczyka. 
Warto także dodać, iż obecnie – 
w ramach projektu – 26 uczniów 
przebywa na trzytygodniowych 
praktykach w miejscowości Bra-
ga w Portugalii. Koordynatorem 
projektu uczniowskiego jest Da-
nuta Janecka.

Nauczyciele z tyskiej „samo-
chodówki” przebywali w Lüne-
burgu, Barcelonie, Pradze, Lin-
dau i na Malcie.

– Były to wyjazdy na kursy te-
matyczne poświęcone nowoczes-
nej dydaktyce, wykorzystaniu ta-
kich metod, jak np. „drama” czy 
„odwrócona klasa” – powiedziała 
Aleksandra Nych. – W pierwszej 
chodzi o stawianie ucznia w takiej 
sytuacji, aby odczuwał on potrze-
bę podejmowania działań, jakich 
od niego oczekujemy, druga na-
tomiast polega na tym, że z ma-
teriałem teoretycznym uczniowie 
zapoznają się w domu, na lekcję 
przychodzą przygotowani, wyko-
nują praktyczne zadania i ćwicze-
nia utrwalające. To metody które 
od lat realizowane są – ze znako-
mitym zresztą skutkiem – w wielu 
zagranicznych szkołach. Pojawiły 
się podczas kursów poświęconych 
inteligencji emocjonalnej, skutecz-

nej komunikacji, aktywnego słu-
chania, itd. Wraz z nami w takich 
zajęciach uczestniczyło kilkuna-
stu nauczycieli z różnych krajów. 
Podczas zajęć mieliśmy prezenta-
cje, warsztaty, zadania projektowe, 
a np. w szkole w Lüneburgu na-
uczyciele uczestniczyli w zajęcia 
job shadowing – jako obserwato-
rzy podczas lekcji i różnych zajęć.

Takie wyjazdy i kontak-
ty z nauczycielami z innych 
państw niewątpliwie przyczy-
niają się do podnoszenia atrak-
cyjności i skuteczności naucza-
nia, poznania nowych rozwiązań 
metodycznych np. w nauczaniu 
matematyki, języków obcych, 
edukacji zawodowej, tworze-
nia gotowych scenariuszy lekcji 

i słowników do przedmiotów za-
wodowych itd. W związku z tym, 
że kursy i zajęcia odbywają się 
w języku angielskim lub nie-
mieckim, nauczyciele mają też 
możliwość podnoszenia pozio-
mu znajomości tych języków, na-
wiązania kontaktów z nauczycie-
lami z innych krajów. 
ls ●

Grupa nauczycieli ze szkół z kilku krajów spotkała się na kursie w Lüneburgu.

reklama
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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:

elektryk. Tel. 504 877 825

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     

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.

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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. 504625566
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
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
Remonty dachów – papa. Tel. 505 015 176
Płytkowanie, malowanie, sufity podwie-
szane, hydraulika. Tel. 668 651 688

Finanse:

POŻYCZKI-SZYBKO Z KOMORNIKIEM 
32/260-00-33, 516-516-611, Pośred-
nik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. 
z o.o.

praca:

Przyjmę krawcową TycHy 602 802 
095 
Zatrudnimy młodego emeryta lub renci-
stę, elektryka lub automatyka, zdolnego 
do pracy w serwisie.

Zatrudnimy elektryka lub automatyka do 
pracy w serwisie. kontakt: 502 323 151, 
mail, biuro@technikagrzewcza.tychy.pl
Agencja Ochrony zatrudni rencistów, 
emerytów do pracy w Tychach i najbliższej 
okolicy na stanowisku: pracownik ochrony. 
Wymagamy: niekaralności, dyspozycyjno-
ści, umiejętności współpracy w zespole. 
Oferujemy: elastyczny grafik, stałe miej-
sce pracy, gwarantujemy wynagrodzenie 
wypłacone do 10 dnia każdego miesiąca. 
Więcej informacji pod nr tel. 32 219-25-57
Bistro z obiadami domowymi zatrudni 
dorywczo panią do sprzątania, pomoc 
kuchenną tel: 516 175 264
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ogłosZenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

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. 737 938 416
Kupię garaż na os. H  - za gotówkę. Tel: 
501 503 735. 
Kupię za gotówkę mieszkanie. Telefon: 
501 503 735. 

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

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
Tychy os. K, M - 4, 63.0 m2, 1 piętro, cena 
390600zł, BN FUBI 509 041 910
Sprzedam mieszkanie Tychy – centrum. 
2 pokoje z aneksem kuchennym, 36 m2, 
I piętro z balkonem + piwnica. Niska 
zabudowa. Cena – 212 000 zł.  Tel: 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

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

Wynajmę pokój studentce TANIO w do-
brym miejscu! Tel: 511 055 718
Garaż do wynajęcia Tel: 731 548 494
Do wynajęcia umeblowany pokój tel. 609 
192 905
Tychy centrum -  M-3, 42 m2,  Czynsz 
najmu 1600 zł.  + media + kaucja.  BN 
VOTUM: 501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy os. R, M-5, 78 m2, 5 piętro, cena 
370000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś. C,  M-3, 46,9 m2, parter, cena 
230000zł VIPART 509 733 966
Tychy oś F, M-4, 47,5 m2, 5 piętro, cena 
285000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś W, M-4,66,2m2,3 piętro, cena 
470000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś M,M-3,37m2, 3 piętro, cena 
210000zł VIPART 501 396 663
Tychy, os. H, LOKAL ,parter, duże wi-
tryny 150m2. cena 640000zł VIPART 
501396663
Lachowice, Dom,160m2,działka 592m2ce-
na 349000zł, VIPART 501396663
Tychy, dom inwestycyjnie - 9 kawalerek, 
cena 675000 zł VIPART 501 396 663 
Tychy Mąkołowiec - nowy dom, pow. 
136m2/550m2, cena 750000 zł VIPART 
501 396 663
Tychy Paprocany, działka zieleń eko, pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 
966
Bojszowy , działka , pow. 1007m2,cena 
170zł/m2 VIPART 501 396 663
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
72000zł VIPART 509 733 966

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 C, 2 piętro, niski blok, 37 m2, 1 
pokój,  po remoncie, wyposażanie w ce-
nie, cena 236.800 zł, 731 713 100 www.
ASTON.com.pl
Tychy, os N, 16 piętro, 49,9 m2, 2 poko-
je, po remoncie, 2 balkony, zapierający 
dech widok, cena 300.000 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, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
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
Tychy, Wilkowyje, ul. Browarowa 791 m2, 
działka budowlana, dostępne wszystkie 
media, użytkowanie wieczyste, promocja 
przy rezerwacji do 31.08 cena 199.000 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
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 wprowa-
dzenia, 5 pokoi, działka 577 m2, 499.000 
zł, 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, 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, Stare Tychy, 2 piętro, niski blok, 46 
m2, 2 pokoje, stan do wejścia, balkon, 
cena 250.000 zł, 731 713 100 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Cztery Pory Roku, mieszkanie do 
wynajęcia, 4 pokoje, parter z ogródkiem, 
czynsz: 2800 zł + media, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Tychy ul. Żorska/Legionów Polskich, nowy 
apartamentowiec z 2020 r., do wynajęcia 
2 pokoje, 38 m2 umeblowane w bardzo 
wysokim standardzie + 60 m2 ogródka. 
Opłata 1800 zł z czynszem i internetem 
+ media www.ASTON.com.pl 519-595-
674
Tychy, Skalna, nowy apartamentowiec, 
do wynajęcia 2 pokoje, 37 m2 umeblo-
wane w bardzo wysokim standardzie. 
Opłata 1800 zł z czynszem i ogrzewa-
niem + media www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Tychy, os. H, 4 pokoje w wysokim standar-
dzie, 78 m2, nowy blok, duży taras, cena 
599.000 zł, 519 595 674, www.ASTON.
com.pl

PILNIe POSZUKUjeMy MIeSZKaŃ 
DLa NaSZycH KLIeNTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZaPraSZaMy do kontaktu INDOMO: 
508 063 856
SPRZEDŻ Mieszkań i Apartamentów De-
veloperskich w Tychach– INDOMO tel. 
508 063 856 szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/indo-
motychy
SPrZeDŻ Mieszkań i apartamentów 
Developerskich w Katowicach, Mi-
kołowie i Tychach– INDOMO tel. 508 
063 856 szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
Nowe Działki budowlane – Bojszowy 
Nowe – pow. ok. 1000m2 – cena:150 zł/
m2 - INDOMO tel. 508 063 856 szczegóły 
na www.indomo.info.pl oraz www.fa-
cebook.com/indomotychy

NOWOcZeSNy aParTaMeNT W Ty-
cHacH GOTOWy DO ZaMIeSZKaNIa – 
pow. 106m2 + ogródek + dwa miej-
sca parkingowe pod budynkiem. 
Osiedle nowych domów jednorodzin-
nych. Tychy Paprocany -INDOMO tel. 
508 063 856 szczegóły na www.indo-
mo.info.pl oraz www.facebook.com/
indomotychy 

zdrowie:
BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889935290
Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTęPNe BONy UPO-
MINKOWe elastyczne Oferty cenowe! 
Najtaniej i najbardziej dostępnie na 
mieście!

transport:

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

kUpię / sprzedaM

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

Sprzedam  monety „PRL” ,medale, od-
znaczenia, antyki, komiksy, starocie 691 
577 335
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wojciech wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

za podopiecznyMi 
trenera artUra derbina 
dwa trUdne doMowe 
spotkania, rozegrane 
w ciągU niespeŁna 
trzech dni. z dorobkU 
pUnktowego Mogą być 
chyba zadowoleni.

Czwartkowy mecz z Chrobrym 
Głogów tyszanie rozpoczęli bar-
dzo aktywnie i pierwszy kwa-
drans bezapelacyjnie należał do 
nich. Odnotowaliśmy w tym cza-
sie dwie groźne próby GKS: w 8 
min. po strzale Sebastiana Steb-
leckiego piłka minimalnie minęła 
słupek, a w 11 min. składną akcję 
zakończył Krzysztof Wołkowicz 
strzałem w bramkarza.

Potem mecz się nieco wyrów-
nał, ale wciąż większe zagroże-
nie pod bramką rywala stwarzali 
gospodarze. W 32 min. po do-
środkowaniu Bartosza Biela nie 
sięgnął piłki Tomaš Malec, ale 
interwencja obrońcy omal nie 
zakończyła się golem samobój-
czym. Sytuacje z pierwszej po-
łowy wyczerpał Malec, którego 
uderzenie z 34 min. zostało za-
blokowane.

Po zmianie stron nadal prze-
waga była po stronie GKS, ale za-
wodziła skuteczność. W 50 min. 
Kamil Szymura w doskonałej sy-
tuacji posłał piłkę nad poprzecz-
ką, cztery minuty później po błę-
dzie głogowskiej obrony tyszanie 
znaleźli się w sytuacji dwóch na 
jednego, ale kłopoty Malca z przy-
jęciem i opanowaniem piłki spo-
wodowały, że rezultat wciąż był 
bezbramkowy. To walenie głową 
w głogowski mur przyniosło efekt 
dopiero w 89 min. Wtedy to kapi-
talne podanie od wprowadzone-
go pół godziny wcześniej Łukasza 
Grzeszczyka otrzymał Malec, któ-
ry bez namysłu wpakował piłkę w 
długi róg bramki Chrobrego. Sta-
dion Miejski przy Edukacji 7 ode-
tchnął z ulgą…

Przy okazji tego spotkania war-
to wspomnieć, że w doliczonym 
czasie gry szansę debiutu na I-li-
gowych boiskach otrzymał 17-

letni Miłosz Pawlusiński – do 
niedawna podpora drużyny wal-
czącej w Centralnej Lidze Junio-
rów. 
gKS tychy – chROBRy głO-
góW 1:0 (0:0). Gol: Malec 
(89’).
gKS tychy: Jałocha – Połap, Ne-
dić, Szymura, Wołkowicz – Janiak 
(58’ Kozina), J. Piątek (59’ Żytek), 
Steblecki (90’ Pawlusiński), Biel 
(68’ Kargulewicz) – Jaroch (59’ 
Grzeszczyk), Malec. Żółte kartki: 
Połap i Kozina.

W innych zaległych meczach 
7. kolejki: Polkowice – Stomil 2:2, 
GKS Katowice – Arka 2:4, Pusz-
cza – Sandecja 1:2.

Jako, że kolejny ligowy mecz 
przyszło piłkarzom GKS grać 
już 62 godziny po zakończeniu 
potyczki z Chrobrym, trener Ar-
tur Derbin wprowadził do skła-
du na Widzew kilka korekt. W 
wyjściowym składzie wyszli ci, 
którzy albo w czwartek nie gra-
li wcale (Mańka, Paprzycki, No-
wak), albo rozegrali z Chrobrym 
niepełny mecz.

Od początku do ataku ruszył 
Widzew, który już w 1 min. miał 
szansę na gola, zmarnowaną przez 
Guzdka. Ten sam piłkarz wypró-
bował czujność Konrada Jałochy 
w 17 min., zaś kilka minut póź-
niej groźnie strzelał Michalski. 
Tyszanie niemal przez całą po-
łowę koncentrowali się na obro-
nie i czynili to na tyle skutecznie, 
że na przerwę piłkarze schodzili 
przy stanie 0:0.

Po zmianie stron zespół trene-
ra Derbina zaczął powoli otrzą-
sać się z dominacji łodzian i kilka 
razy poważnie zagrozili bramce 
Reszki. W 50 min. po dośrodko-
waniu Kacpra Janiaka minimal-
nie niecelnie główkował Grzesz-
czyk, kilka minut później obrona 
Widzewa zablokowała uderzenia 
Wołkowicza i Żytka, a w 57 min. 
po kontrze Nedića i podaniu do 
Janiaka, ten drugi nie trafił w 
światło bramki.

Kolejne minuty należały jed-
nak do Widzewa. W 67 min. po 
zagraniu ręką Wołkowicza świet-
ny strzał z rzutu wolnego jeszcze 
obronił Jałocha, ale dwie minuty 
później pozostawiony bez opie-

ki Danielak zakończył celnym 
strzałem głową dośrodkowanie 
Montiniego i goście objęli pro-
wadzenie.

Trzeba Trójkolorowym oddać, 
że nie załamali się po utracie gola 
i dalej cierpliwie dążyli do zmia-
ny rezultatu. Zdarzało się, że na 
długie minuty zamykali cofnię-
tych widzewiaków na ich poło-
wie i próbowali pokonać Reszkę. 
I przyniosło to efekt w doliczo-
nym czasie gry. Po zbyt krótkim 
wybiciu obrońcy do piłki dopadł 
Grzeszczyk i z woleja uderzył tuż 
przy słupku, ratując tym samym 
punkt dla swojego zespołu. Sta-
dion Miejski przy Edukacji 7 ode-
tchnął z ulgą…
gKS tychy – WiDZeW łóDź 
1:1 (0:0). Gole: Grzeszczyk (90’) 
oraz Danielak (69’)
gKS tychy: Jałocha – Mańka, 
Nedić, Szymura, Wołkowicz – Ja-
niak (74’ Kozina), Paprzycki (84’ 
Steblecki), Żytek (67’ J. Piątek), 
Grzeszczyk, Biel (75’ Kargule-
wicz) – Nowak (67’ Malec). Żół-
ta kartka: Wołkowicz.

W pozostałych meczach 9. ko-
lejki: Odra – Stomil 2:0, Puszcza 
– Chrobry 2:2, Jastrzębie – Za-
głębie 1:1, Korona – Sandecja 0:1, 
ŁKS – Podbeskidzie 1:2. Spotka-
nie Resovia – Miedź zostało od-
wołane z powodu zalania boiska 
w Rzeszowie, zaś mecze Skra – 
Arka i Polkowice – GKS Katowi-
ce zakończyły się już po zamknię-
ciu tego numeru do druku. ●

i liga
1. Korona 9 22 13:5
2. Widzew 9 20 18:8
3. Sandecja 8 16 11:7
4. Miedź 8 15 11:5
5. Podbeskidzie 9 15 13:10
6. gKS tychy 9 15 8:8
7. łKS 9 14 14:11
8. Odra 9 14 10:10
9. Arka 8 13 13:9
10. Chrobry 9 11 10:8
11. Resovia 8 9 10:10
12. Skra 7 8 5:7
13. Puszcza 9 8 9:16
14. Polkowice 8 7 10:15
15. jastrzębie 9 7 7:13
16. Zagłębie 9 6 11:14
17. Katowice 8 6 10:18
18. Stomil 9 4 7:16

stadion odetChnął 
Z ulgą
piŁkarze gks tychy ODROBILI W CZWARTEK LIGOWE ZALEGłOŚCI, A W NIEDZIELę 
ZREMISOWALI Z WICELIDEREM. Po dwóch remisach z Czecho-

wicami i Landkiem, sobotnia 
potyczka z Czarnymi miała być 
szansą na powiększenie dorobku 
punktowego o komplet. Tak też 
się stało – podopieczni trenera Ja-
rosława Zadylaka nie dali rywalo-
wi z Gorzyc najmniejszych szans 
na choćby marzenia o punkcie 
i wygrali pewnie 4:0.

Tyszanie przypuścili atak 
na bramkę Czarnych już chwilę 
po pierwszym gwizdku sędziego. 
Jako pierwszy próbował szczęś-
cia Misztal, ale został zatrzymany 
przez bramkarza, chwilę później 
Kopczyk trafił w poprzeczkę. Po-
dobno powiedzenie, że do trzech 
razy sztuka nie sprawdza się w pił-
ce nożnej, ale w sobotę tak właś-
nie było. Trzecia próba tyskich re-
zerwistów przyniosła im w 4 min. 
prowadzenie. Podawał Machow-
ski, a Krężelok zakończył wszyst-
ko celnym uderzeniem z kilkuna-
stu metrów.

Zważywszy, że tyszanie nie 
zwolnili tempa, zamknęli go-
ści na ich własnej połowie i raz 
po raz stwarzali groźne sytuacje, 
strzelenie drugiego gola zdawa-
ło się być kwestią czasu. A kon-

kretnie 30 minut, bo dokładnie 
dwa kwadranse po golu Kręże-
loka na listę strzelców wpisał się 
Machowski. Jeszcze przed prze-
rwą na 3:0 podwyższył Misztal, 
praktycznie rozstrzygając sprawę 
zwycięstwa swojego zespołu.

Jego rozmiary zwiększył jesz-
cze w II połowie Kopczyk, który 
huknął w środek bramki i ustalił 
rezultat meczu na 4:0. Tyskie re-
zerwy mogły zagrać „na piątkę”, 
ale kilka minut przed końcem Pa-
luch nie wykorzystał rzutu kar-
nego, podyktowanego po faulu 
na Dzięgielewskim.

– To ważne, by w takim me-
czu nie pozwolić sobie na non-
szalancję i stratę bramki. Wy-
graliśmy pewnie i choć wynik 
mógł być okazalszy, to jednak nie 
ma co narzekać – podsumował 
mecz z Czarnymi Gorzyce asy-
stent trenera i strzelec jednego 
z goli, Łukasz Kopczyk.

Kolejny mecz, którego stawką 
będzie przedłużenie serii spot-
kań bez porażki, zespół GKS II 
Tychy rozegra w najbliższą sobo-
tę w Ustroniu. Przeciwnikiem ty-
szan będzie aktualnie trzecia w ta-
beli Kuźnia.

gKS ii tychy – lKS cZaRNi 
gORZyce 4:0 (3:0). Gole: Krę-
żelok (4’), Machowski (34’), Misz-
tal (43’) i Kopczyk (82’).
gKS ii tychy: Odyjewski – Pi-
pia, Zarębski, Kopczyk, Stefaniak, 
Misztal (53’ Orliński), Krężelok, 
Pawlusiński (46’ Paluch), Biegań-
ski (60’ Dzięgielewski), Machow-
ski (71’ Ploch), K. Piątek (46’ Sta-
niucha).

W pozostałych spotkaniach 
7. kolejki: Piast II – Landek 0:0, 
Jasienica – Czaniec 2:2, ROW 
– Bełk 1:3, Góral – Bestwina 
2:3, Unia Turza – Łękawica 7:2, 
Książenice – Podbeskidzie II 
4:2, Czechowice – Kuźnia 0:2. 
ww ●

iv liga
1. gKS ii tychy 7 17 23:3
2. Bełk 7 16 16:6
3. Kuźnia 7 13 14:11
4. Czechowice 7 12 11:6
5. Piast II 7 12 12:6
6. Landek 7 12 13:8
7. jasienica 7 12 12:11
8. unia Turza 7 10 17:16
9. Czaniec 7 9 11:11
10. Podbeskidzie II 7 8 12:14
11. łękawica 7 8 12:19
12. Gorzyce 7 7 10:19
13. Bestwina 7 6 13:15
14. Książenice 7 6 13:20
15. ROW 7 6 13:20
16. Góral 7 0 6:23

CZarni beZ sZans
rezerwy gks PO DWóCh REMISACh WRóCIły NA ZWyCIęSKą ŚCIEżKę.

Piłkarze z Gorzyc mogli jedynie bezradnie patrzeć, jak tyszanie strzelają im kolejne gole.
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do 19 wydŁUżyli swoją serię Meczów bez porażki 
piŁkarze rezerwowego zespoŁU gks tychy. ważne, 
że MeczeM z czarnyMi gorzyce lider tabeli wróciŁ 
na zwycięską ścieżkę.
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iNFORMatOR KiBica

hOKej. phl: 24.09 GKS Ty-
chy – GKS Katowice (godz.18), 
26.09 Energa Toruń – GKS Ty-
chy (17).
PiłKa NOżNa. i liga: 24.09 
Górnik Polkowice – GKS Ty-
chy (20.30); iv liga: 25.09 
Kuźnia ustroń – GKS II Tychy 
(16); liga okręgowa: 25.09 
Piast Bieruń – OKS Zet Tychy 
(16), 25.09 Ogrodnik Cielmice 
– Stal Bielsko (16), 26.09 juWe 
jaroszowice – Bestwinka (16); 
klasa a: 25.09 Leśnik Kobiór 
– Siódemka Tychy (16.30); 
klasa b: 25.09 Czułowianka 
Tychy – Gol Bieruń (16.30); iii 
liga kobiet: 26.09 KKS Za-
brze – Polonia Tychy (16).
leKKa atletyKa. 28.09 
bieg im. pawła loren-
sa – Otwarte Mistrzostwa 
Tychów w biegu na 10 km. 
Start o godz. 11 w OW Papro-
cany. Zapisy w dniu zawodów 
od godz. 8 – 10.45.
KOSZyKóWKa. i liga: 25.09 
AZS AGh Kraków – GKS Tychy 
(18).
FutSal. i liga: 26.09 unia 
Tarnów – GKS Futsal Tychy 
(18).
SiatKóWKa ii liga męż-
czyzn: 25.09 TKS Tychy – vol-
ley Rybnik (18). ls ●

w Miniony weekend 
hokeiści gks tychy 
doznali dwóch 
porażek, przegrywając 
z dwoMa najlepszyMi 
zespoŁaMi poprzedniego 
sezonU polskiej 
hokej ligi. w piątek 
Ulegli Mistrzowi jkh 
gks jastrzębie 1:3, 
a w niedzielę coMarch 
cracovii 0:2.

Nie tak sobie wyobrażali kibice 
GKS inauguracyjne starcie na Sta-
dionie Zimowym z mistrzem Pol-
ski JKH GKS Jastrzębie. Dla obu 
drużyn było to premierowe spot-
kanie – tyszanie po raz pierwszy 
w tym sezonie grali przed własną 
publicznością, a goście – w ogóle 
po raz pierwszy o ligowe punkty, 
bowiem do tej pory występowali 
w Hokejowej Lidze Mistrzów. Je-
śli tyszanie liczyli, że start w eu-
ropejskich pucharach nadwyrężył 
siły mistrzów Polski, srodze się 
zawiedli.

Co prawda zaczęli obiecująco, 
z dużym impetem, ale skutecz-
ność, pomysłowość i inicjatywa 
nie były w tym meczu atutami 
tyszan. Szkoda, że gospodarze 
nie potrafili wykorzystać pra-
wie dwóch minut gry w podwój-
nej przewadze i pozwoli jastrzę-
bianom na rozwinięcie skrzydeł. 
W miarę upływającego czasu ich 
ataki były coraz groźniejsze. W 18 
min, tuż po powrocie z ławki kar 
Kamila Wróbla, Samuel Mlyna-
rovic strzałem z dystansu zasko-
czył Ondreja Raszkę. Na dodatek 
z lodu musiał zjechać Jean Dupuy, 
który w starciu doznał złamania 
kości promieniowej i będzie pau-
zował przez około 6 tygodni.

Nikłe prowadzenie gości ni-
czego nie przesądzało, toteż 
oczekiwaliśmy zrywu tyszan 
po przerwie. I znów podopiecz-

ni Krzysztofa Majkowskiego za-
częli mocno, ale nadal nie mieli 
pomysłu na mistrzowski zespół 
z Jastrzębia, który mógł zdobyć 
drugiego gola w 36 min, kiedy 
to po uderzeniu Vitalijsa Pavlo-
vsa krążek trafił w poprzeczkę. 
Zmianę wyniku przyniosła ostat-
nia minuta tej tercji – po szybkiej 
kontrze, kapitalną akcję gości za-
kończył Egils Kalns.

W trzeciej odsłonie tyszanie 
bardzo starali się zdobyć kon-
taktową bramkę, ale ich wysił-
ki do 55. minuty nie przynosiły 
rezultatu. A wtedy właśnie Ka-
mil Wróbel uderzył krążek, któ-
ry najpierw odbił się od ścian-
ki z pleksi, a następnie uderzył 
w plecy bramkarza gości i wpadł 
do bramki. Ta dość kuriozal-
na, ale kontaktowa bramka wla-
ła w serca tyskich kibiców nieco 
optymizmu, jednak trwający po-
ścig tyszan nie przynosił efektu. 

W końcu z lodu zjechał Raszka, 
a Arturs Szewczenko posłał krą-
żek do pustej bramki.
gKS tychy – jKh gKS ja-
StRZęBie 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). 
Bramka: Wróbel.
gKS tychy: Raszka (Lewartow-
ski) – Bizacki, Seed; Mroczkow-
ski, Cichy, Szczechura – Karkls, 
Smirnow; Dupuy, Fieofanow, 
Sierguszkin – Biro, Pociecha; Je-
ziorski, Starzyński, Gościński – 
Michałowski, Kotlorz; Gruźla, 
Wróbel, Marzec.

A w niedzielę w Krakowie, ka-
tem tyszan okazał się Damian 
Kapica, który zdobył oba gole. 
Po pierwszej wyrównanej i bez-
bramkowej tercji, w pierwszej 
minucie drugiej odsłony Craco-
via zaskoczyła tyszan – w zamie-
szaniu podbramkowym bardzo 
przytomnie zachował się Kapica 
i wepchnął krążek do siatki. Po-
tem Raszka obronił kilka bardzo 

groźnych strzałów gospodarzy 
i… zjechał z lodu, uskarżając się 
na uraz. Mecz jednak nabrał tem-
pa, oba zespoły raz po raz stwa-
rzały sytuacje, ale jak się okaza-
ło na gola trzeba było poczekać 
do ostatniej minuty spotkania. 
Nieco wcześniej Lewartowski 
zjechał z lodu i w tym przypad-
ku ryzyko się nie opłaciło, bo-
wiem Kapica niemal spod włas-
nej bramki uderzył krążek i ustalił 
wynik meczu.
cOMaRch cRacOvia – gKS 
tychy 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). ls ●

1. GKS Katowice 4 12 19-7
2. Energa 4 10 17-11
3. Cracovia 2 5 6-3
4. gKS tychy 4 5 8-9
5. Zagłębie 4 4 14-18
6. jastrzębie 2 3 5-4
7. Podhale 3 3 8-13
8. Sanok 4 3 5-12
9. Oświęcim 3 0 9-14

Urodzony w Tychach znakomi-
ty judoka Janusz Wojnarowicz, 
olimpijczyk z Pekinu i Londynu, 
medalista ME został trenerem 
Gwardii Tychy.

Jest wychowaniem PKS Ka-
towice i trenera Ryszarda Dzie-
wulskiego, potem bronił barw 
Czarnych Bytom. Zdobył 28 me-
dali mistrzostw Polski, w tym 
16 złotych. Dwukrotnie starto-
wał w Igrzyskach Olimpijskich 
– w Pekinie (2008) i Londynie 

(2012), zajął 5. miejsce w mi-
strzostwach świata, zdobył sześć 
medali mistrzostw Europy i złoty 
medal wojskowych ME. Za swo-
je zasługi dla kraju został uhono-
rowany stopniem 6 DAN w judo 
(2018). Nosi przydomek El Mu-
erte, który nadali mu koledzy 
z kadry podczas jednego ze zgru-
powań. W swoim sportowym ży-
ciorysie ma również epizod gry 
w futbolu amerykańskim.
ls ●

Po kilka medali sięgnęły judoczki 
UKS Ippon Tychy w pierwszych 
w tym sezonie zawodach.

Podopieczni Urszuli Bożek sta-
rowali w Międzynarodowych Mi-
strzostwach Małopolski Juniorów 
Młodszych, Turnieju Rankingo-
wym Młodzików oraz Międzyna-
rodowym Turnieju Dzieci w Wol-
bromiu.

Złote krążki wywalczyły Mar-
ta Simon i Sandra Mokry, srebr-
ne Kinga Cichoń i Maja War-
choł, a na najniższym stopniu 
podium stanęły Nikola i Zofia 
Jarosińskie. Dobry start zaliczył 
też Dawid Czerwiński, który za-
jął piąte miejsce i zdobył punkty 
w klasyfikacji.
ls ●

W najbliższy weekend rozpo-
czyna się kolejny sezon w II li-
dze siatkówki, w której startuje 
ekipa TKS Tychy pod wodzą tre-
nera Marcina Nycza.

W kadrze nastąpiło parę zmian, 
jest kilka nowych twarzy, w tym 
wychowanków MOSM. Klub po-
szukiwał jedynie środkowego, ale 
można oczekiwać, że do startu 
rozgrywek pojawi się zawodnik. 
Z poprzedniego sezonu z ekipy 
ubył m.in. Przemysław Gepfert, 

pozostali: Damian Zborowski, 
Damian Miller, Mateusz Dem-
cio, Łukasz Żłobecki, Maciej Bo-
rzęcki, Dawid Żłobecki, wrócił 
do drużyny Jakub Gemborys, po-
jawili się Arkadiusz Fijałkowski, 
Dawid Świeboda, Adrian Rybak, 
Borys Malinowski, Piotr Żak.

Przed sezonem TKS Tychy 
grał m.in. z AZS Częstochowa 
2:3, Rudzińcem 2:3, MCKiS Ja-
worzno 0:3, Miasteczko Śląskie 
– w 4 setach – 4:0. ls ●

Kolejny sezon w I-ligowym gro-
nie rozpocznie w najbliższą nie-
dzielę drużyna futsalowa GKS Ty-
chy. Tyszanie wyjeżdżają na mecz 
z Unią Tarnów.

Tyski zespół już od kilku se-
zonów stara się o wywalczenie 
miejsca premiowanego awansem 
do ekstraklasy, albo przynajmniej 
zakończenia sezonu na podium. 
Jednak od lat gra GKS w naj-
wyższej lidze pozostaje w sferze 
marzeń. Warto przypomnieć, 
iż po raz ostatni tyscy futsaliści 
grali w najwyższej lidze w sezonie 
2013/2014, a więc już dość daw-
no. Właśnie w 2014 roku nastą-
pił spadek i od tej pory drużyna 
bezskutecznie stara się o awans 
do grona najlepszych polskich 
zespołów. Jak będzie w tym se-
zonie?

W ekipie sporo zmian. Na sta-
nowisku trenera Michała Słoninę 
zastąpił 28-letni Bartłomiej Noga, 
który właśnie do ekstraklasy wpro-
wadził Gwiazdę Ruda Śląska w se-
zonie 2018/2019. Z zespołu ode-
szli: Sitko, Cichy, Bernat, Lisiński, 
Migdał, Gruszczyński, Kochanow-
ski i Paweł Pytel, a kadrę zasiliło 
trzech graczy Kamionki Mikołów, 
którzy byli czołowymi postaciami 
swojej drużyny: Jakub Hasse, Se-
bastian Jastrzębski i jeden z naj-
skuteczniejszych piłkarzy całej ligi 
– Dawid Pasierbek a także z GSF: 
Dawid Barteczka, Piotr Hiszpań-
ski i Michał Widuch.

Przed sezonem tyszanie uczest-
niczyli w dwóch turniejach, w któ-
rych odnieśli 3 zwycięstwa, 2 me-
cze zremisowali, a 4 przegrali.
ls ●

Piłkarze OKS Zet Tychy zgarnęli 
całą pulę w wyjazdowym meczu 
ze Stalą Bielsko Biała po bardzo 
dobrej grze w drugiej połowie. 
Zetka nadal jest jedną z czterech 
niepokonanych dotąd drużyn ligi 
okręgowej.

Mecz w Bielsku nie za-
czął się dobrze dla podopiecz-
nych Krzysztofa Skiby, bo już 
w 4 min, po błędzie defensy-
wy w sytuacji sam na sam zna-
lazł się zawodnik gospodarzy 
i pokonał Wojciecha Czmoka. 
Piłkarze Zetki długo nie po-
trafili znaleźć drogi do bramki 
rywali, udało im się to dopiero 
w 78 min, kiedy to jako pierw-
szy na listę strzelców wpisał się 
Jakub Kuliński. Tyszanie złapa-
li wiatr w żagle i już po czte-
rech minutach prowadzili 2:1 
za sprawą Michała Pustelni-
ka. Ten sam zawodnik znako-
micie spisał się również w 86 
min., kiedy to zdobył swojego 
drugiego gola. Tak więc ekipie 
Zetki wystarczyło osiem minut, 
by pogrążyć rywala, który chy-
ba za wcześnie uwierzył, że spo-
kojnie dowiezie jednobramkową 
przewagę do końca meczu.

BKS Stal BielSKO – OKS Zet 
tychy 1:3 (1:0). bramki: Pustel-
nik 2, Kuliński.
OKS Zet: Czmok – Banaszczyk, 
Krupiński, T. Bernat, Lewicki 
(75’ Ptak) – Kamiński, Kuliński, 
Fortuna, Pustelnik – Olszowski 
(70’ M. Bernat), Migdał (60’ Sło-
nina).

Nie sprostał zadaniu natomiast 
Ogrodnik, który zanotował 5 po-
rażkę, przegrywając 0:5 z Pasjona-
tem Dankowice. Drużyna Grze-
gorza Chrząścika ma na koncie 
tylko punkt za bezbramkowy 
remis z GTS Bojszowy. Piłka-
rze JUWe Jaroszowice pokusi-
li się natomiast o wygraną, a ich 
ofiarą padł najsłabszy zespół ligi 
– Piast Bieruń Nowy. Tyszanie 
wygrali 4:2, jednak mimo zwy-
cięstwa, po tym meczu Dawid 
Frąckowiak zrezygnował z funk-
cji trenera.

1. Rekord 7 19 20-2
2. Wilkowice 7 17 33-6
3. Czarni 7 16 26-7
4. MKS Lędziny 7 15 19-5
5. Pasjonat 6 13 17-10
6. OKS Zet 7 13 18-9
7. Iskra 7 10 9-11

8. Studzienice 7 10 10-18
9. łąka 6 9 12-10
10. Wisła Wielka 7 8 14-14
11. jaroszowice 6 6 12-19
GTS Bojszowy 7 6 12-19
13. Stal 6 3 9-16
14. Ogrodnik  6 1 2-18
15. Bestwinka 6 1 3-25
16. Piast 7 0 9-36

W klasie A Siódemka Tychy 
– Znicz Jankowice 6:2. Po 7 me-
czach Siódemka zajmuje 9. miej-
sce 9 pkt. Prowadzi rezerwa Go-
czałkowic – 21 pkt.

Po 5. kolejkach liderem klasy 
B pozostaje Czułowianka, któ-
ra w tym sezonie błyszczy formą 
i dotąd nie przegrała meczu. Z ta-
kim samym dorobkiem punkto-
wym na drugim miejscu uplasuje 
się Fortuna Wyry. W niedzielnym 
meczu Czułowianka pokonała 
na wyjeździe rezerwę Pniówka 5:0. 
Hat trickiem popisał się Dobroś, 
po golu zdobyli Kostecki i A. Bąk

Czułowianka: Klimczak (Sza-
frański) – Milewski, Wróbel, M. 
Dobroś (Bajek), Sontag (Krupa) 
– Ostolski, Białas, Sobota (Rogal-
ski) – Adam Bąk, S. Dobroś, Ko-
stecki (Przyłubski). ls ●

zmiana trenera w juWe jaroszowice.

osieM MinUt zetKi

Uks ippon Tychy.

Medalowe 
otwarcie sezonU

janusz wojnarowicz rozpoczął prace trenerska w tyskim klubie.

gwardia 
z oliMpijczyKieM

siatkarze tks tychy przed sezonem.

Kadra prawie 
gotowa

gks Futsal Tychy

nowy trener i… 
drUżyna

prZegrany weekend 
hokeiści gks doznali dwóch porażek Z FINALISTAMI POPRZEDNICh ROZGRyWEK PhL

W meczu z jKH GKS jastrzębie drużyna GKS straciła nie tylko punkty, ale także jeana 
Dupuy, który z powodu kontuzji będzie pauzował przez około sześć tygodni.
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tyszanin, paweŁ ścierski 
(Mś cycling & dietetyka) 
zostaŁ MistrzeM polski 
jUniorów w Maratonie 
Mtb, rozgrywanyM 
w srebrnej górze. 
ponadto wygraŁ 
klasyFikację generalną 
pUcharU polski XcM! 
przypoMnijMy, iż przed 
rokieM wywalczyŁ 
wiceMistrzostwo polski 
w kat. jUniorów.

dramatyczny wyścig
– To dla mnie olbrzymia ra-
dość i satysfakcja, że wygra-
łem najważniejszy start w tym 
roku, czyli Mistrzostwa Polski 
XCM w Srebrnej Górze – mówi 
o swoim starcie. – Było dużo 
przygód, wywrotka, problemy 
z łańcuchem, skurcze na koń-
cówce… Od początku wyłoniło 
się trzech najlepszych juniorów: 
Mateusz Szyszko, obecny mistrz 
Polski w XC Filip Brzóska i ja. 
Tak jechaliśmy przez większość 
wyścigu, zgodnie ze sobą współ-
pracując. Każdy z nas myślał tyl-
ko o jednym – jak to wszystko 
rozegrać, jak taktycznie rozwią-
zać te ostatnie kilometry.

Na 40. kilometrze Filip Brzó-
ska popełnił błąd i się wywró-
cił. Paweł jako pierwszy wjechał 
na podjazd …

– Moc była kosmiczna. 
Na szczycie udało mi się zdo-
być kilka sekund przewagi, któ-
rą sukcesywnie powiększałem 
na płaskim szutrze. Na szyb-
kim zjeździe prawie dostałem 
zawału serca kiedy zobaczy-
łem, że łańcuch jakoś dziwnie 
wisi. Na szczęście po prostu tyl-
ko spadł, bo w głowie miałem 
myśl, że właśnie go zerwałem 
i mój wyścig się skończył. Szyb-
ko założyłem łańcuch i ruszy-
łem dalej. Miałem na tyle dużą 
przewagę, że wciąż prowadziłem. 
Na końcu ostatniego, najdłuższe-
go podjazdu, kiedy myślałem już 
o koszulce mistrza Polski, złapały 
mnie skurcze. Ból był tak mocny, 
że zrobiło mi się ciemno przed 
oczami i zamiast w prawo po-
leciałem prosto, a tam czekała 
mnie… spora skarpa. Zaliczy-
łem piękny lot, a rower poleciał 
jeszcze dalej. Jakoś się pozbiera-
łem i później jechałem już bar-
dziej ostrożnie. Po dwóch i pół 
godzinie wjechałem na metę jako 
nowy mistrz Polski! Oczywiście 
nie obeszło się bez wizyty w ka-
retce, ale koniec końców to tyl-
ko kolejne zadrapania i już się 
do nich przyzwyczaiłem. Prob-
lem jednak w tym, że – jak się 
później okazało – podczas upad-
ku złamałem dwie kości śródrę-
cza. Dla mnie sezon się już chy-
ba skończył, choć kość będzie się 
zrastała 3-4 tygodnie i może pod 
koniec października uda mi się 
jeszcze wystartować. Mój wynik 
to zasługa kilku, jeśli nie kilku-
nastu ludzi, a przede wszystkim 
rodziny. Dużo motywacji do-
starczają mi kibicie i znajomi, 
za co szczerze dziękuję.

Zdobył wszystko
Paweł Ścierski, uczeń I Liceum 
Ogólnokształcącego im. L. Krucz-
kowskiego, zdobył w tym roku 
nie tylko mistrzostwo Polski, ale 
znakomicie spisał się w Pucha-
rze Polski XCM, w kat. juniorów. 
Zdobył sobie tak dużą przewagę, 

że mimo kontuzji, która wyklu-
czyła go z ostatniej eliminacji 
w Gdyni (19.09), odniósł prze-
konujące zwycięstwo w klasyfi-
kacji generalnej. Ale nic dziwne-
go – w tym roku wygrał cztery 
zawody Pucharu Polski: w Zło-
toryi, Szklarskiej Porębie, Obiszo-
wie i Kowarach, był drugi w Bar-
łominie i drugi w Pucharze Polski 
w cross country w Krynicy Zdrój. 
Ponadto z ważniejszych zawodów 
wygrał 4-dniową etapówkę Bike 
Adventure w Szklarskiej Porębie 
i wygrał kilka wyścigów w katego-
rii open (wśród wszystkich star-
tujących) z cyklu Bike Maraton 
i Bike Atelier Maraton.

ostatni sezon?
– To był na pewno mój najlepszy 
sezon, jednak na takim poziomie 
ostatni – dodaje. – W przyszłym 
roku wybieram się na medycynę, 
a te studia nie sposób pogodzić 
z wyczynowym uprawianiem 
sportu. Nadszedł więc moment, 
kiedy trzeba zadecydować czy po-
święcić się profesjonalnemu upra-
wianiu sportu, czy zdecydować 
się na coś innego. Trochę oczy-
wiście żałuję, bo być może dało-

by się wyżyć ze ścigania w MTB, 
pod warunkiem, że forma i zdro-
wie by dopisywały, choć nie byłby 
to wysoki standard życia. Oczy-
wiście będę startował w zawo-
dach amatorskich dla satysfakcji 
i przyjemności. Do tej pory bez 
problemów godziłem naukę z wy-
czynowym uprawianiem sportu, 
a ostatni rok nauki zdalnej nawet 
bardzo mi w tym pomógł. W za-
sadzie dzięki niej mogłem wypra-
cować wysoką formę. Trenowa-
łem 4-5 godzin dziennie, co przy 
stacjonarnej nauce byłoby mało 
realne.

Paweł sport uprawiał od dzie-
cka, ale prawdziwą pasją okaza-
ło się kolarstwo górskie. W 2018 
roku, jeszcze nie trenując, zaczął 
notować pierwsze zwycięstwa 
i to zdopingowało go do trenin-
gów i solidniejszych przygotowań. 
Od kilku sezonów współpracuje 
ze swoim bratem Maciejem, któ-
ry jest trenerem i dietetykiem. 
Ta współpraca przyniosła zna-
komite efekty – Tychy mają dziś 
jednego z najbardziej utytułowa-
nych polskich zawodników MTB 
młodego pokolenia.
leszek sobieraj ●

przed tygodnieM 
35-letni koszykarz 
gks tychy ŁUkasz 
didUszko wywalczyŁ 
wraz z kolegaMi 
z reprezentacji brązowy 
Medal Mistrzostw 
eUropy w koszykówce 
3×3. takie troFeUM 
polska reprezentacja 
zdobyŁa po raz 
pierwszy.

W Paryżu Polska wygrała z Esto-
nią 20:18 i Słowenią 21:14 i awan-
sowała do czołowej ósemki 
z pierwszego miejsca w grupie. 
W ćwierćfinale biało-czerwoni 
wyeliminowali Holandię 21:14, 
ale w półfinale przegrali z Litwą 
10:19. W meczu o brązowy me-
dal zwyciężyli wicemistrza olim-
pijskiego Rosję 19:18. Zawodnika 
GKS Tychy poprosiliśmy o krótką 
rozmowę.

– to była prawdziwa huśtawka 
nastrojów. kiedy uwierzył 
pan, że jest szansa na miejsce 
na podium?
łuKaSZ DiDuSZKO: – Do tur-
nieju przystępowaliśmy, chcąc 
rozegrać pięć meczów i wszyst-
kie wygrać. Po fazie grupowej 
powiedzieliśmy sobie, że każde 
następne spotkanie będzie dla 
nas meczem o życie i po starciu 
z Holendrami uwierzyłem, 
że może być dobrze. Nasi rywale 
to przecież drużyna zawodowa, 
która jeździ na turnieje po całym 
świecie, a zawodnicy o nic nie 
muszą się martwić, dostają 
comiesięczne wynagrodzenie. 
Zwycięstwo z Holendrami 
bardzo nas podbudowało. Ale 
potem przyszła… porażka 
z Litwą. Nie ma co już jej rozpa-
trywać. Mecz o brąz natomiast 
był bardzo dramatyczny. Jeszcze 
na dwie minuty przed końcem 
Rosja prowadziła 18:14, jednak 
nasz finisz był piorunujący. Brąz, 
wyrwany Rosjanom w ostatniej 

chwili, smakuje bardziej niż 
smakowałoby np. przegrane 
złoto.

jak pan trafił do odmiany 
koszykówki 3×3?
– Większość z nas miała 
w przeszłości styczność 
z tzw. streetballem. Grało 
się na asfalcie czy betonie 
i wiele osób, które zetknęły się 
z tą odmianą koszykówki, chce 
grać dalej, szukać swojej szansy. 
Do koszykówki 3×3 trafiłem 
za namową mojego przyjaciela 
Szymona Rducha i będę mu 
za to wdzięczny do końca życia. 
W koszykówce 5×5 nigdy nie 
otrzymałbym szansy wystąpienia 
na mistrzostwach Europy, 
a jako koszykarz 3×3 jeżdżę 
na prestiżowe imprezy po całym 
świecie.

przed igrzyskami olimpijskimi 
w tokio był pan w szerokiej, 
ośmioosobowej kadrze, ale 
do japonii ostatecznie pan nie 
pojechał. dopiero po olimpiadzie 
zastąpił pan w kadrze michaela 
hicksa...
– Fakt, że nie pojechałem 
do Tokio, przyjąłem z pokorą, 
wiedziałem, że muszę jeszcze 

mocniej pracować i czekać 
na swoją szansę. I jadąc na zgru-
powanie przed mistrzostwami 
miałem świadomość, że mogą 
być zmiany w składzie, bo każdy 
zawodnik, który przyjeżdżał 
na zgrupowanie, miał szansę 
zagrać w reprezentacji Polski. 
Powołania na ME wywołały 
małe trzęsienie ziemi, ale 
większe spowodowało zdobycie... 
brązowego medalu. Szansa, jaką 
otrzymałem i ten medal to dla 
mnie spełnienie marzeń.

czy należy od dziecka szkolić 
zawodników w wersji 3×3?
– Jak najbardziej. To są dwie 
inne dyscypliny i w obu mogą 
się sprawdzać zawodnicy, 
którzy mają zupełnie odmienne 
predyspozycje. W 3×3 łatwiej 
gra się tym, którzy nie są wysocy 
i skoczni, ale mają serce i cha-
rakter. Tutaj sędziowie bardziej 
pozwalają na fizyczną walkę 
– jak w pojedynku bokserskim: 
jest dużo zbliżeń, dużo klinczu, 
dużo uderzeń. Tutaj liczy się 
rzut z dystansu, zbiórka, obrona. 
Liczy się charakter, energia. Trze-
ba od razu wskoczyć na wysokie 
tempo, czasem nie ma czasu 
podczas meczu z kolegami 
porozmawiać, wymienić uwagi, 
zdążymy powiedzieć tylko jaka 
zagrywka i to wszystko. Kiedy 
podczas meczu jest sekunda 
na podjęcie decyzji, nie ma cza-
su, by otrzeć pot. Na szczęście 
zmiany są częstsze, co pozwala 
złapać oddech i utrzymać 
meczowy rytm.

w tym roku polska kadra 3×3 
zakończyła już grę.
– Reprezentacyjny terminarz 
mamy jednak bardzo napięty, 
bo w przyszłym roku są mistrzo-
stwa świata, za dwa lata Igrzyska 
Europejskie w Krakowie, 
a potem olimpiada
I-ligowy sezon koszykarski 
startuje 25 września. GKS Tychy 
wyjeżdża na mecz z AZS AGH 
Kraków. ls ●

sukCes prZed… ligą
BRąZOWy MEDAL MISTRZOSTW EuROPy W KOSZyKóWCE 3x3, CZyLI hISTORyCZNy MEDAL 
łuKASZA DIDuSZKO.

Złoto Ze srebrnej góry
PAWEł ŚCIERSKI MISTRZEM POLSKI juNIORóW W MARATONIE MTB I ZDOByWCą PuChARu 
POLSKI xCM!

Paweł ścierski ze złotym medalem i w koszulce mistrza Polski.

W tym roku kolarz z Tychów zdobył w kategorii juniorów wszystko, 
co było do zdobycia – mistrzostwo Polski i Puchar Polski.
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ZDaNieM tReNeRa

tOMaSZ jagiełKa: – Kiedy składałem łukaszowi propozycję przejścia do GKS, wiedziałem, że bę-
dzie on kluczową postacią w naszej drużynie. Fakt, że teraz gra w naszym zespole także dla niego 
jest korzystny, bo gdyby występował w zespole ekstraklasowym, nie sądzę, by pojechał na mistrzo-
stwa Europy. Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż w kadrze 3×3 łukasz jest jedynym zawodnikiem, 
który ma podpisany kontrakt z zespołem zawodowym. Cieszę się, że ME odbyły się jeszcze pod-
czas naszego okresu przygotowawczego, bo licząc zgrupowania i turniej w Paryżu, byłaby to już 
poważna taka absencja w czasie rozgrywek. Gra w koszykówkę 3x3 i 5x5 oznacza bardzo różne 
nawyki koszykarskie. W 3×3 gra jest bardziej „brudna”, jest większa tolerancja nieczystej gry, a poza 
tym mamy większą intensywność. łukasz jest bardzo ambitnym zawodnikiem, ofiarnie walczącym 
na parkiecie i zdarza się, że częściej łapie faule. Natomiast jest też doświadczonym zawodnikiem 
i myślę, że z przestawieniem się na grę 5×5 nie będzie miał problemów. Ma pomagać naszemu 
zespołowi nie tylko na parkiecie, ale i poza nim.

łukasz Diduszko prezentuje medal zdobyty 
podczas mistrzostw europy w Paryżu.
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Wygrana z rosją dała biało-czerwonym pierwszy 
medal Me w historii rozgrywek 3x3. a tak prezentował 

się łukasz Diduszko na paryskim parkiecie.
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Na Jeziorze Paprocańskim sezon 
żeglarski zbliża się do końca. 
Do rozegrania pozostały jeszcze 
jedne regaty oraz kończące sezon 
zawody z okazji Święta Niepodle-
głości. Od kilku lat organizowa-
ne są również zawody dla dzieci, 
podczas których najmłodsi wy-
stępują w roli kapitanów.

12.09 do rywalizacji przystą-
piło sześć załóg z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Tychy, KŻ Zie-
mowit, dwie załogi SW Szkwał, 
Fundacji Żeglarskiej Dar Śląska 
i jedna nie zrzeszona. Przy sła-
bym wietrze rozegrano trzy wy-
ścigi. Najlepsza okazała się załoga 
z FŻ Dar Śląska, w której kapi-
tanem była Weronika Gogolew-
ska, sternikiem Magdalena Toma-
lik, a szotmenami Anna Oberska 
i Ewa Mann-Witańska. Na dru-

gim miejscu zawody ukończyła 
Zuzanna Lelko – kapitan z tatą 
Mariuszem, prezentującym KŻ 
Ziemowit, a na trzecim załoga 
SW Szkwał z Laurą Mirończyk 
jako kapitanem i Piotrem Rącz-
ką. Zawody sędziowali Bolesław 
Żurawski i Jerzy Oberski, a naj-
lepsi otrzymali medale, dyplomy 
i paczki ze słodyczami, ufundo-
wane przez firmę „Soanto”.

W Paprocanach odbyły się tak-
że regaty o Puchar SW Szkwał. 
Tym razem rozegrano 6 wyści-
gów. Wygrał Dar Śląska w skła-
dzie: Michał Oberski i Andrzej 
Kozłowski, przed drugą załogą 
z tego klubu: Jerzy Oberski, Ewa 
Mann-Witańska i Magdalena To-
malik oraz SW Szkwał w składzie: 
Sylwia Cieszkowska, Ewa Tom-
czyk i Janusz Dec. ls ●

licząca 6 osób ekipa 
z tychów stanęŁa 
na starcie konkUrencji 
iron rUn, rozgrywanej 
w raMach FestiwalU 
biegowego w piwnicznej 
zdrojU (10-12.09). 
to wyjątkowe zawody, 
podczas których 
Uczestnicy MUszą 
pokonać w ciągU trzech 
dni 9 biegów – górskich, 
Ulicznych, crossowych 
na dŁUgich, średnich 
i krótkich i dystansach. 
sUMa tych wszystkich 
biegów to 139 kM!

Nie trzeba dodawać, iż są to zawo-
dy tylko dla najtwardszych uczest-
niczek i uczestników, ludzi o że-
laznej kondycji, którzy potrafią 
właściwie rozplanować siły i po-
konać zarówno „sprinterskie” dy-
stanse na 1 milę, jak i ultramara-
ton. Między biegami jest bardzo 
mało czasu na sen i regenerację, 
a jeśli ktoś notuje słabsze wyniki, 
ma go... jeszcze mniej. Zawodnicy 
Iron Run to prawdziwa elita bie-
gaczy podczas Festiwalu Biego-
wego, na który składa się łącznie 
18 biegów i zawodów nordic wal-
king). Można sobie wybrać do-
wolny bieg lub kilka, jednak nie 
dotyczy to Iron Run. Aby go za-
liczyć, trzeba przebiec wszystkie 
9 dystansów i nieukończenie jed-
nego dyskwalifikuje zawodnika. 
Oto te biegi: piątek – 17.50 Mila 
(1.609 m), 18.50 Bieg na 15 km, 
22.20 Bieg Nocny 7 km; sobota 
– 5.30 Ultramaraton 61 km, 20.05 
Bieg na 3 km, 21.55 Nocny Bieg 
5 km; niedziela – 7.30 Koral Ma-
raton, 13.15 Bieg na Górę Kicarz, 
14.30 Bieg na 1 km. Do klasyfika-
cji zaliczany był łączny czas tych 
biegów.

Spośród tyszan w Iron Run 
startował wcześniej jedynie 
Andrzej Kowalczyk, pozostali 
z szóstki to debiutanci, ale spi-
sali się znakomicie. Nie tylko 
w komplecie ukończyli zawody, 
ale troje uplasowało się w czoło-
wych szóstkach swoich katego-
rii wiekowych. Oto wyniki ty-
szan (po łącznym czasie – miejsce 
w klasyfikacji generalnej/miejsce 
kat. wiekowej): Andrzej Kowal-

czyk (Sportowa Perspektywa) 
12:52.28 – 7/3, Krzysztof Koś-
cielnik (Team Papry) 14:10.48 
– 10/6, Mariusz Ryniak (40-latek 
Tychy/42k Pro Team) 15:57.08 
– 28/15, Bastek Kaczor – Run-
hogs Tychy (16:59.06) – 42/22, 
Ewelina Majewska (40-latek Ty-
chy/Vege Runners) – 17:21.34 
– 51/6, Michał Fidor (Runhogs 
Tychy) 18:22.30 – 56/31.

Biorąc pod uwagę fakt, iż 
w Iron Run startowało 61 bie-
gaczy, zawodnicy z Tychów sta-
nowili 10 procent stawki! Można 
powiedzieć, że tyszanie zdomino-
wali tę konkurencję.

Swoje wrażenia z trzydniowych 
zawodów tak opisał Andrzej Ko-
walczyk: – Miałem wrażenie, 
jakbym zasnął o godzinie 18.50 
w piątek i obudziłem się o go-
dzinie 15 w niedzielę. Wszyst-
ko, co pomiędzy, połączyło się 

w jeden wielki schemat: bieg, 
posiłek, płyny, bieg, płyny, bieg, 
posiłek, płyny, 2 godziny snu, 
7 godzin biegu, posiłek, drzem-
ka, bieg, posiłek, bieg, 5 godzin 
snu, bieg, posiłek, bieg, bieg. Nor-
malnie, po solidnym dniu trenin-
gu wiesz, że jutro masz luźniejszy 
dzień, który przeznaczysz na od-
poczynek. A tutaj po pokona-
niu jednego dnia trzech biegów 
po asfalcie, ponad 70 pięter w ra-
mach tych trzech biegów, ponad 
23 km w tempie poniżej 4,15 min/
km, masz zaledwie dwie godzi-
ny snu, bo rano czeka cię ponad 
60-kilometrowa wyprawa. Koń-
czysz ją … i znów nie ma czasu 
się nacieszyć, bo za parę godzin 
musisz utrzymać tempo rywaliza-
cji i polecieć 8 km w tempie 4,20 
min/km.

– To bardzo trudne zawo-
dy, a każdy kolejny bieg nawar-

stwia zmęczenie – dodał Michał 
Fidor. – W drugim dniu trzeba 
było pokonać m.in. 61 km po gó-
rach, a trzeciego z rana – mara-
ton po asfalcie. Dla uczestników 
Iron Run był jednak przygotowa-
ny specjalny namiot na regene-
rację i odpoczynek z jedzeniem 
i dostępem do masaży, ale czasu 
właśnie na odpoczynek było nie-
wiele. Konkurujący w Iron Run 
mają bardziej rygorystyczne li-
mity czasowe w każdym biegu niż 
inni zawodnicy – jak się nie zdą-
ży zmieścić w jakimś biegu, to au-
tomatycznie odpada z całych za-
wodów. Ważne było, że jako tyska 
grupa wspieraliśmy się na trasie. 
Choć na co dzień biegamy w róż-
nych klubach, każdy startował in-
dywidualnie, dla siebie, czuliśmy, 
że reprezentujemy barwy jednego 
miasta. I to nas także dopingowa-
ło...  leszek sobieraj ●

W sobotę 25 września, o godz. 
11 Tyska Galeria Sportu zapra-
sza na spacer po Stadionie Miej-
skim oraz zwiedzanie wystawy 
stałej TGS.

Kto jeszcze nie był, powinien 
zwiedzić tyski obiekt, ale ze spa-
ceru powinni skorzystać tak-
że ci, którzy bywają na każdym 

meczu GKS. W dni meczowe nie 
ma bowiem możliwości, by zaj-
rzeć do pomieszczeń zaplecza 
technicznego, piłkarskich szatni, 
strefy VIP, itd.

Wstęp jest wolny, ale licz-
ba miejsc – ograniczona. Zapi-
sy: tel. 515 717 430 lub e-mail: 
p.zawadzki@tgs.tychy.pl ls ●

p jak panie kopią piłkę
64 lata teMu cZułOWiaNKa tychy ZaPROSiła KOBiety 
Na PiłKaRSKi tReNiNg. WyWOłałO tO W Mieście SPORe 
PORuSZeNie.

Kobiety rywalizują dziś w ringu i na macie, rzucają młotem, bie-
gają maratony, zdobywają najwyższe góry oraz uprawiają jeszcze 
dziesiątki innych konkurencji, o których kilkadziesiąt lat temu nie 
śmiały nawet marzyć. Okazuje się, że nawet z naszą poczciwą piłką 
nożną na początku wcale nie było im tak łatwo…

W 1957 roku powstała przy klubie Kolejarz Katowice pierwsza 
w powojennej Polsce kobieca drużyna piłki nożnej. 1 września 
1957 roku w Katowicach odbył się premierowy mecz pomiędzy 
drużynami Kolejarza i Kolejarza Szczecin (1:0). Nie dziwi więc, 
że w sąsiednich Tychach szybko powstał pomysł zorganizowania 
kobiecej drużyny piłkarskiej. Konkretnie – na terenie założonej 
jeszcze w xIx wieku przez pszczyńskiego księcia Fabryki Papieru 
i Celulozy w Czułowie.

Optymistą był jan Kuc, dyrektor fabryki.
– Sport ten może się u nas przyjąć. Na terenie naszego zakładu 

jest dużo dziewcząt, które z pewnością chętnie chciałyby rywali-
zować z chłopcami. Na mecze uczęszczałbym regularnie – natu-
ralnie z żoną. Nie sprzeciwiłbym się też, aby moja córka chciała 
zagrać w piłkę – oświadczył prezes Kuc i obiecał poruszyć sprawę 
na najbliższym posiedzeniu zarządu klubu.

Późną jesienią Czułowianka Tychy pochwaliła się, że namówiła 
do treningu 18 dziewcząt. Piłkarki rozpoczęły zajęcia pod okiem 
trenera Eryka Kurka, który prowadził też męski zespół tego klubu. 
Na zimowy czas zarezerwowano dla kobiet salę w budynku szatni 
Fabryki Papieru i Celulozy. Kapitanem zespołu została Teresa God-
lewska, najlepsza w tym czasie lekkoatletka z Czułowa.

Lokalny tygodnik „Echo” przeprowadził z tej okazji krótką son-
dę wśród mieszkańców miasta. Większość zapytanych do pomy-
słu kopania piłki przez tyszanki odniosła się bardzo pozytyw-
nie. Oto najbardziej charakterystyczne wypowiedzi (pisownia 
oryginalna):

Eryka Daniłowicz: – Dlaczego mamy być gorsze od mężczyzn. 
już dawno powinniśmy się do tego zabrać.

Danuta Okwiecińska: – Chciałabym, żeby drużyna taka powstała 
jak najszybciej. Sama chętnie bym zagrała. Najchętniej w ataku.

Augustyn Pękala: – Chciałbym, żeby zagrały. Poszedłbym po-
dziwiać ładne nóżki. żonie również pozwoliłbym grać. Zresztą 
mogłaby wszystko robić, tylko nie zdradzać mnie.

Ale pojawił się też zdecydowany głos sprzeciwu…
Mgr inż. Chybiński: – jestem zastrzelony takim pomysłem. uwa-

żam, że jest to wielki nonsens. Biorąc z punktu widzenia czysto bio-
logicznego, budowa kobiet sprzeciwia się uprawianiu takich spor-
tów, jak piłka nożna, boks i hokej. Są to sporty wybitnie męskie. 
Nigdy bym się nie zgodził, by córka moja uprawiała ten sport.

W kolejnym roku wokół drużyny kobiet zapanowała jednak ci-
sza. Niestety, nie wiadomo, czy to piłkarkom z Czułowa nie starczy-
ło entuzjazmu do gry i treningów, czy też przesądziły jakieś inne 
powody. W każdym razie entuzjazmu tyszanek do futbolu już nie 
dało się zatrzymać. Trochę czasu musiało upłynąć, ale w później-
szych dekadach w mieście powstały kluby (m.in. Maluch i Polonia), 
które pozwoliły paniom szlifować piłkarskie pasje.
piotr zawadzki, tyska galeria sportU ●

alFabet tgs

Mecz piłkarski kobiet w latach 30. XX wieku. 
Niestety, nie w Tychach, ale w Niemczech...

odwieź Tyską Galerię Sportu i....

pospacerUj po stadionie
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iron run po tysku
Festiwal biegowy w piwnicznej: 9 BIEGóW, W TyM uLTRA 61 KM I MARATON W TRZy DNI!

rozegrano 5. dziecięce regaty oraz zawody SW Szkwał.

najMłodsi Kapitanowie

W Iron run startowało 61 biegaczy, 6-osobowa grupa z Tychów to 10 procent stawki! Od lewej: Bastek Kaczor, 
andrzej Kowalczyk, ewelina Majewska, Mariusz ryniak, Michał Fidor, z przodu - Krzysztof Kościelnik.

Zwycięska załoga FŻ Dar śląska – Weronika Gogolewska 
z pucharem oraz Magdalena Tomalik (z lewej) i anna Oberska 

(z prawej). Obok sędziujący zawody jerzy Oberski.
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KrzyżówKa z hasłeM sUdoKU
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Hasło z krzyżówki nr 721: 
NOWy SeZON W TeaTrZe

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.

panna 23.viii-22.iX
Znajdziesz czas i na pracę i dla bliskich znajomych. 
Także na przyjemności. Miłość też Cię zaskoczy.

waga 23.iX-23.X
Okazje towarzyskie i miłosne same będą Cię 
szukać. Gwiazdy zaczną wszystko obracać 
na Twoją korzyść.

skorpion 24.X-21.Xi
Księżyc spowoduje trochę zamieszania, ale 
ogarniesz się szybko i jeszcze na tym zyskasz. 
Zadbaj o zdrowie.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Księżyc obiecuje wiele flirtów. uważaj jednak, 
by nie uwierzyć w coś, co istnieje tylko w Twojej 
wyobraźni.

koziorożec 22.Xii-19.i
Sprawy rodzinne zaprzątną całą Twoją uwagę. 
Poluzuj trochę swoje zasady, ale nie pozwól 
na szantaż emocjonalny.

wodnik 20.i-18.ii
Spełniaj swoje marzenia, bo niebo Ci sprzyja. Ener-
gią, siłą charakteru i odwagą zaimponujesz innym.

ryby 19.ii-20.iii
Dość marudzenia. Gwiazdy zmobilizują Cię 
do działania. W sferze finansów pojawią się nowe 
możliwości zarobkowe.

baran 21.iii-20.iv
Dbaj nie tylko o swoje zdrowie, ale przede 
wszystkim o bezpieczeństwo. Księżyc będzie pchał 
Cię teraz do podejmowania ryzykownych działań.

byk 21.iv-21.v
Gwiazdy Cię wspierają, znajdziesz więc w sobie 
moc do realizacji ambitnych planów. Działaj szybko!

bliźnięta 22.v-20.vi
Nareszcie uporasz się z zaległościami w pracy. 
uważaj jednak, bo możesz podjąć błędną decyzję.

rak 21.vi-22.vii
Będziesz teraz zmieniać na lepsze świat wokół 
siebie. Gwiazdy szykują dla Ciebie niespodziankę 
w sprawach miłosnych.

lew 23.vii-22.viii
Rozważ dobrze, czego tak naprawdę chcesz. 
Nareszcie masz szansę odzyskać równowagę 
i balans życiowy.
 WRóżKa aDRaSteja tel. 692 893 871

horosKop

Oto Kubuś, którego możecie ko-
jarzyć z tyskich uliczek. To psiak, 
który kiedyś zdobywał pożywie-

nie stale stołując się u ludzi o do-
brym sercu. Codziennie czekali 
na niego z jedzeniem, bo wie-

dzieli że Kubuś przyjdzie się na-
jeść i jak zwykle pobiegnie robić 
obchód po Tychach. Miał swo-
je miejsca, w których koczował, 
ale od bliższego kontaktu z czło-
wiekiem raczej stronił. W końcu 
jednak, po dwóch latach prób, 
pościgów, obław i zasadzek uda-
ło się nam go złapać. Kiedy Kuba 
trafił do schroniska okazało się, 
że ma ostrą niewydolność wą-
troby. Na szczęście udało się go 
wyleczyć. Jego wątroba się zrege-
nerowała a Kubuś stał się okazem 
zdrowia. Dzięki pracownikom 
schroniska zaufał człowiekowi 
na nowo. Kuba jest świetnym 
towarzyszem spacerów. Ten ko-
chany przytulas już ponad 3 lata 
czeka, aż ktoś na niego spojrzy 
i powie: „Tak! To ten pies! Ko-
cham cię piesku!”. 
rM ●

zaadoptUj Mnie  

cO WieMy O PSie

• Imię: Kubuś 
• W typie rasy: mieszaniec 
• Wiek: 8 lat 
• Płeć: samiec 
• Waga: ok 14 kg 
• Nr: 6697 
• Status: do adopcji 
• Przyjęty: 2018-05-23 
•  Obecnie przebywa: w Miej-

skim Schronisku dla Zwierząt 
w Tychach 

•  Telefon w sprawie adopcji: 
605 897 607 

kubuŚ
w tyM MiejscU, we wspóŁpracy 
z wolontariUszaMi tyskiego schroniska 
dla zwierząt prezentUjeMy czworonogi, 
które czekają na swoich nowych wŁaścicieli. 
spójrzcie na nich ciepŁo i otwórzcie swoje 
serca i doMy.

Więcej Na WWW.KultuRa.tychy.Pl

21 września, wtorek
godz. 17 – SZTuKA x MuZy – projekcja filmu 
„judy” (MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

22 września, środa
godz. 17 – LABORATORIuM PANA KORKA: 
„Kolorowe szaleństwo T-shirtowe, czyli dyfuzja 
pod kontrolą” – warsztaty dla dzieci (Klub MCK 
urbanowice, ul. Przejazdowa 8)
godz. 17 – MALOWANIE NA KAMIENIACh 
– warsztaty plastyczne (Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 2, ul. jedności 51)
godz. 18 – PORTRETy LITERACKIE: „Rysiek 
Riedel część 2” – spotkanie z Marcinem Sitko, 
Mirosławem Bochenkiem i Sebastianem Ried-
lem (MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

23 września, czwartek
godz. 18 – „GALIMATIAS” – spektakl Teatru 
Na Walizkach z Wrocławia w ramach „Czwart-
ków z teatrem” (Klub MCK Wilkowyje, ul. Szkol-
na 94)
godz. 19 – WOjTEK FIEDORCZuK – występ 
stand up w programie „jak upozorować własne 
życie” (Klub Muzyczny underground, pl. Kor-
fantego 1)
godz. 18 i 20 – ANDRZEj PIASECZNy – kon-
cert akustyczny (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

24 września, piątek
godz. 19 – WIECZóR TANECZNy w dzielnicy 
Wartogłowiec (restauracja Irys, ul. Dzwonko-
wa 60)
godz. 19 – KONCERT W uNDERGROuNDZIE 
– wystąpią: Prawda, Sajgon, De łindows i Leś-
ne Ludki (Klub Muzyczny underground, pl. Kor-
fantego 1)

25 września, sobota
godz. 9 – KADRy DZIELNICy: „Osiedla K, L i M 
wczoraj i dziś” – spacer fotograficzny i war-
sztaty (zbiórka przed wejściem do PKO BP, 
ul. Dmowskiego 27)

godz. 11 – AuKSO4KIDS – „Gama i pasażero-
wie: fis – Paweł Mykietyn” – warsztaty muzycz-
ne dla dzieci (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – PROjEKT LACuS: żywioł oswo-
jony. Motyw jeziora w sztuce Zachodu – wy-
kład dr. jerzego Gorzelika (Muzeum Miejskie, 
pl. Wolności 1)
godz. 19 – KRZySZTOF hERDZIN – koncert 
z cyklu Next Wave (Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)
godz. 19 – LIPALI – koncert (Klub Muzyczny 
underground, pl. Korfantego 1)
godz. 19 – GOD’S PROPERTy – jubileuszowy 
koncert w 15-lecie tyskiego chóru gospel (koś-
ciół św. jana Chrzciciela, ul. Kopernika 5)

26 września, niedziela
godz. 17 – „NIEMCZyK – ostatni buntownik 
architektury” – pokaz filmu w ramach 25-lecia 
parafii św. Franciszka i Klary (dom przyjęć „Mi-
rabelle”, ul. Paprocańska 86)

RM

22 września: godz. 18 „rysiek 
riedel część 2” – spotkanie 
z MarcineM sitko, MirosŁaweM 
bochenkieM i sebastianeM 
riedleM – Mediateka
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