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Współpraca nabiera rumieńców
Tyska młodzież i sportowcy gościli w partnerskim  
niemieckim mieście Oberhausen.

z piekła do nieba
Piłkarze GKS wreszcie pokazali na co ich  
stać i niespodziewanie ograli Wisłę Kraków.

trzydziestka pereł i Łotrów
Od piątku do niedzieli trwać będzie 38. edycja 
festiwalu szantowego „Port Pieśni Pracy”. 5 149
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Mój kraj MureM 
podzielony
Głośno się ostatnio zrobiło o kabarecie, a zasadniczo o jednym skeczu, 
pokazanym kilkanaście dni temu w telewizji Polsat podczas transmi-
sji na żywo z festiwalu kabaretowego w Koszalinie. Przypomnę, choć 
liczba wyświetleń w YouTube każe sądzić, że nie ma już w Polsce ni-
kogo, kto skeczu „Wigilia” nie obejrzał, że zagrana przez Neo-Nówkę 
scenka pokazywała świąteczne spotkanie rodzinne, podczas którego 
dochodzi do ostrego spięcia ojca z synem. Powodem awantury nie jest 
bynajmniej kwestia spadku, metod wychowawczych czy inne tego typu 
duperele, o które czasem spieramy się w rodzinie. Otóż do karczem-
nej, pełnej wulgaryzmów i wzajemnego obrażania się bliskich sobie 
przecież mężczyzn dochodzi na skutek… różnicy poglądów politycz-
nych, a co za tym idzie – odmiennej opinii na temat aktualnej sytuacji 
w Polsce i jej przyczyn.

Krótko mówiąc, skecz kabaretu Romana Żurka opisuje podziały, 
jakie w ostatnich latach pojawiły się w polskim społeczeństwie i pod 
tym względem jest wyjątkowo prawdziwy. Dopóki na dwie rywali-
zujące ze sobą grupy podzielone zostało generalnie społeczeństwo, 
dopóty mogliśmy mówić o czymś, co się zdarza i to nierzadko także 
w innych miejscach na świecie. Dało się jeszcze wytrzymać sytuację, 
kiedy rozpadały się przyjaźnie, bo ten głosował na PiS, a tamten na PO. 
Jeżeli jednak stosunek do katastrofy smoleńskiej, drożyzny w sklepach 
i na stacjach benzynowych, wiarygodności premiera, a nawet narodo-
wości Tuska dzieli i skłóca rodziny – to już należy się niepokoić.

Sam znam przykład sióstr, z których jedna ogląda TVP i „Trwam”, 
a druga woli informacje czerpać z TVN24. Jeszcze dekadę temu kochały 
się, wspierały, odwiedzały i dzwoniły do siebie bez ustanku. Od mniej 
więcej pięciu lat nie rozmawiają ze sobą. Siostry!!!

Hipotezy, kto do tego doprowadził, są, a jakże, dwie. Zwolennicy 
obecnie nam panującej władzy trzymają się wersji, że to wina ich 
politycznych przeciwników, którzy kiedyś mówili coś o „dorzynaniu 
watahy” i „moherowych beretach”. Zwolennicy opozycji z kolei cytują 
klasyka i jego „zdradzieckie mordy”, „kanalie”, a także inne barwne 
inwektywy, po które ochoczo sięgają członkowie i sympatycy obozu 
rządzącego. Którzy mają rację? Mam swój pogląd, ale nie on jest tu-
taj najważniejszy. Ważny jest bowiem sam fakt totalnej polaryzacji 
społeczeństwa, jaką sprezentowali nam politycy, uznający pewnie 
za swoją starorzymską doktrynę „divide et impera”.

Do początków sierpnia Polskę mniej więcej na pół dzieliła Wisła. 
Teraz Polaków dzieli Odra, bo przecież jedni twierdzą, że to nieudolny 
rząd doprowadził do ekologicznej katastrofy, a inni próbują doszukać 
się w tym jakiejś „winy Tuska” i opozycję obarczyć odpowiedzialnością 
za dziesiątki ton padłych ryb.

„Moja ulica murem podzielona (…) mój dom murem podzielony” 
– śpiewał przed laty zespół Kult. Ciekaw jestem, czy autor tych słów, 
Kazik Staszewski przewidział, że wiele lat później, na początku trzeciej 
dekady XXI wieku w szpitalu w Wadowicach pacjenci niemal pobiją 
się o to, czy szpitalny telewizor nastawić na TVP czy TVN. Dyrekcja 
placówki medycznej ograniczyła przez to dostęp chorych do telewizji 
w ogóle, bo „to przeszkadza im zdrowieć”. Myślę, że wskazane byłoby 
też, żeby ozdrowieli także politycy i to z obu stron barykady.

Nie byłbym jednak sobą, gdybym nie napisał, że moim zdaniem ci 
z jednej strony bardziej… Wieczorek

P.S. Po poprzednim moim felietonie na internetowych forach rozgo-
rzała gorąca dyskusja. Co prawda nie wszyscy jej uczestnicy zrozu-
mieli, o co mi chodziło w tekście „Ja, hejter”, ale to pewnie moja wina. 
Dziękuję za głosy wszystkim, także tym, którzy określili mnie mianem 
„redaktorzyny”, „nawiedzonego pismaczyny” czy „podjudzającego de-
bila”, że innych nie wspomnę. Bez satysfakcji stwierdzam natomiast, 
że internetowa „dyskusja” potwierdziła tezę, którą przyjąłem pisząc 
tamten felieton. WW

◆ 12.08 DOSZłO DO WyPaD-
ku DROgOWym Na tRaSie 
S1 W kieRuNku PSZcZyNy.   
W zdarzeniu brały udział lexus 
oraz fiat. Poszkodowanemu kie-
rowcy fiata,   pospieszyli z po-
mocą świadkowie zdarzenia. 
Mężczyzna z obrażeniami cia-
ła trafił pod opiekę ratowników 
medycznych, a następnie został 
przetransportowany do szpita-
la. Nie został ustalony dokład-
ny przebieg tego zdarzenia. Po-
licjanci KMP Tychy skierowali 
sprawę do sądu.

◆ Na SkRZyżOWaNiu ul. 
BegONii - BuDOWlaNych – 
BOcheńSkiegO, 11.08 peu-
geot uderzył w betonowy słup 
trakcji trolejbusowej. Na czas 
działań ruch w kierunku dwor-
ca PKP został zablokowany. Kie-
rowcy najpierw pomogli świad-
kowie zdarzenia, a potem trafił 
on pod opiekę ratowników me-
dycznych i został przewieziony 
do szpitala. Był trzeźwy.

◆ tegO SamegO DNia POiN-
fORmOWaNO SłużBy O Wy-
WRócONej łODZi na Jeziorze 
Paprocańskim. Ze zgłoszenia 
wynikało, że w wodzie są oso-
by. Przed przybyciem strażaków, 
działania ratownicze podjęli już 
ratownicy WOPR Tychy przy 
wsparciu Policji i Straży Miej-
skiej. Jak się okazało znajdujące 
się w wodzie kobieta i dziecko 
zostały przetransportowane na 
brzeg, gdzie trafiły pod opiekę 
ratowników medycznych.

◆ O godz. 0.35 dyżurny tyskiej 
straży pożarnej otrzymał 11.08 
zgłoszenie o plamie nieznanej 
substancji na pasie drogowym 
al. Bielskiej. Ze względu na 
brak możliwości rozpoznania 
jaka substancja została rozlana 
na pasie drogowym, na miejsce 
wysłano mobilne laboratorium 
Specjalnej Grupy Ratownictwa 
Chemiczno-Ekologicznego w 
Katowicach-Piotrowicach. Po 
pobraniu próbek i ich zbadaniu 
okazało się, że jest to najprawdo-
podobniej koncentrat spożyw-
czy, który nie jest groźny dla śro-
dowiska. Kierujący działaniami 
podjął decyzję o zmyciu plamy 
z pasa drogowego. Działania na 
miejscu trwały kilka godzin.  

◆ W śRODę, 10.08 POlicjaN-
ci tySkiej DROgóWki PRZe-

PROWaDZili DZiałaNia 
POD NaZWą „BeZPiecZNy 
PieSZy”. Sprawdzano przestrze-
ganie przepisów przez  pieszych, 

rowerzystów i kierowców. Ujaw-
niono ponad 60 wykroczeń i 
wszystkie dotyczyły kierujących 
pojazdami. Przewinienia jakich 

dopuścili się kierujący pojaz-
dami dotyczyły głównie prze-
kraczania prędkości w rejonie 
przejść dla pieszych. ls ●

Dopiero co zamontowany na sta-
łe na placu Baczyńskiego forte-
pian plenerowy Cadenza zo-
stał wyłączony. Powód – błąd 
w oprogramowaniu.

Od początku fortepian miał 
być wyciszany w godzinach 21 
do 8. Jak informuje Miejskie 
Centrum Kultury „usterka jest 
niezależna od nas i jest nam bar-

dzo przykro, że po przejawach 
entuzjazmu pojawiły się trud-
ności, także dla mieszkańców. 
Problem został zgłoszony ser-
wisowi producenta i miał zo-
stać usunięty. Jesteśmy w trak-
cie wyjaśnień”.

Po usunięciu usterki MCK 
zaprasza na serię koncertów. 
Najbliższe odbędą się 27 sierp-

nia – muzyka klasyczna na czte-
ry ręce (Agnieszka i Piotr Ko-
pińscy), 3 września – letnie 
impresje (Katarzyna Rzeszutek 
– fortepian, Grażyna Jurszy – 
flet) oraz 10 września – Tribute 
to Wodecki (Klaudiusz Jania). 
Początek – godz. 17.

Po raz pierwszy tyszanie mo-
gli zagrać na fortepianie plene-

rowym od 30 kwietnia do 15 
maja. Dostępny był dla każ-
dego, kto odwiedził plac. Gra-
li na nim także artyści, w tym 
uczestnik zeszłorocznego Kon-
kursu Chopinowskiego – Ma-
teusz Krzyżowski oraz organi-
sta i kompozytor Henryk Jan 
Botor.
ls ●

z powodu kłopotów z oprogramowaniem.

Fortepian wyłączony

Do groźnie wyglądającego zderzenia lexusa i fiata doszło na trasie S1.

Kolizja peugeota ze słupem trakcji trolejbusowej zablokowała przejazd ul. Budowlanych.
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obchody z okazji 103. 
rocznicy Wybuchu 
pierWszego poWstania 
śląskiego rozpoczęŁy 
się z Wielką poMpą. 
przez Weekend W kilku 
tyskich dzielnicach 
śWiętoWaliśMy tę 
uroczystość, zaś 
W MiejskiM parku 
solidarności 
z okazji śWięta 
Wojska polskiego 
zorganizoWano piknik 
(piszeMy o niM na str. 4).

według ceremoniału wojskowego
Obchody rozpoczęła msza świę-
ta w parafii Krzyża Świętego 
w Czułowie, w której udział wzię-
li przedstawiciele miasta z prze-
wodniczącą Rady Miasta Barba-
rą Konieczną, wiceprezydentem 
Maciejem Gramatyką i czułow-
skim radnym Józefem Twardzi-
kiem na czele, liczni wojskowi 
w tym szef Wojskowego Cen-
trum Rekrutacji w Tychach ppłk 
Piotr Janosz oraz kompania ho-
norowa 34. śląskiego dywizjonu 
rakietowego obrony powietrz-
nej. Poczty sztandarowe wysta-
wili: Miasto Tychy, Zespół Szkół 
im. Orląt Lwowskich w Tychach 
oraz Kurkowe Bractwo Strzele-
ckie. Obecni na mszy tyszanie 
podkreślali swoje przywiązanie 
do Śląska, prezentując tradycyj-
ne stroje kobiece czy górnicze 
galowe mundury. Nabożeństwo 

uświetniły występy chóru Zespołu 
Pieśni i Tańca Śląsk, chóru Can-
tate Deo oraz Orkiestry Wojsko-
wej z Bytomia, która później po-
prowadziła defiladę pod pomnik 
Poległych Powstańców Śląskich. 
Warto również odnotować wy-
jątkowe kazanie, a raczej wykład 
z historii Śląska, które wygłosił ks. 
Antoni Klemens. – Sam jestem 
Ślązakiem i żywo interesuję się 
historią naszego regionu. Żeby 
zrozumieć, czym jest śląskość, 
czy też polskość na Śląsku, trzeba 
prześledzić naszą historię. Śląsk 
zawsze był bardzo europejski. 
Nasza ziemia leży na styku kilku 
kultur i należała do wielu księstw. 
Dlatego doskonale odnajdujemy 
się w kulturze niemieckiej, cze-
skiej czy polskiej. One nie są nam 
obce. Pomimo tego przez te setki 
lat nie zatraciliśmy swojej indy-
widualności i odrębności. Warto 
o tym pamiętać.

Po mszy defilada prowadzona 
przez kompanię honorową z ko-
łowym transporterem opance-
rzonym Rosomak na czele udała 
się pod pomnik Poległych Po-
wstańców Śląskich, gdzie odby-
ła się dalsza część uroczystości. 
Przypomniano historię pomni-
ka, która sięga roku 1936, kie-
dy to czułowska grupa Związku 
Powstańców Śląskich rozpoczę-
ła starania o jego utworzenie. 
Prowadzący odczytał również 
krótki rys historyczny, nawią-
zujący do wydarzeń sprzed 103 

lat. Apel Pamięci odczytała por. 
Kinga Zając, po którym kom-
pania honorowa oddała salwę 
dla uczczenia pamięci bohate-
rów powstań śląskich. Ostatnim 
punktem uroczystości było zło-
żenie kwiatów pod pomnikiem. 
Kwiaty składali wicemarszałek 
senatu Gabriela Morawska-Sta-
necka, przedstawiciele władz 
miasta przewodnicząca rady 
Barbara Konieczna, wiceprezy-
dent Maciej Gramatyka i radny 
Józef Twardzik; posłanka Boże-
na Borys-Szopa, przedstawiciele 
ugrupowań politycznych i klu-
bów radnych, przedstawiciele 
szkół i przedszkoli oraz miesz-
kańcy Czułowa, w tym Edward 
Kost i Jolanta Jara – wnukowie 
powstańców śląskich. Biorący 
udział w uroczystościach mieli 
również okazję podziwiać wysta-
wione wozy bojowe w tym wy-
rzutnię rakiet WR-40 Langusta, 
wspomnianego Rosomaka i sa-
mobieżny przeciwlotniczy ze-
staw rakietowy Poprad. Obcho-
dy zorganizowali: radny Józef 
Twardzik, Wojskowe Centrum 
Rekrutacyjne w Tychach oraz 
Miejskie Centrum Kultury.

paprocany i Urbanowice
W niedzielę w kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
w Paprocanach odbyła się msza 
święta, po której nastąpiło złoże-
nie kwiatów pod tablicą upamięt-
niającą powstańcze wydarzenia. 

Uroczystości rozpoczęto od od-
śpiewania hymnu narodowego 
wspólnie z chórem Presto Can-
tabile pod dyrygenturą Dominiki 
Kawiorskiej, a po przypomnieniu 
historii sprzed 103 lat zgromadzo-
ne delegacje złożyły kwiaty pod 
pamiątkową tablicą. W imieniu 
Prezydenta Miasta Tychy kwiaty 
złożył jego zastępca Igor Śmietań-
ski, władze miasta reprezentowa-
li również przewodnicząca rady 
Barbara Konieczna i wiceprze-
wodniczący rady Józef Twardzik. 

Wśród delegacji można było zo-
baczyć m.in. przedstawicieli rad 
osiedli Paprocany, Cielmice oraz 
Jaroszowice Urbanowice Wygo-
rzele czy Młodzieżową Radę Mia-
sta. Na zakończenie oddano cześć 
powstańcom minutą ciszy przy 
melodii „Śpij kolego”, po czym ze-
brani odśpiewali wspólnie z chó-
rem pieśń „O ziemio ojców, o kra-
ju drogi”.

W podobnym ceremoniale od-
były się poniedziałkowe obcho-
dy pod pomnikiem powstańców 

śląskich i pomordowanych przez 
niemieckiego okupanta w Urba-
nowicach. Obchodom towarzy-
szył występ Orkiestry Dętej KWK 
„Ziemowit” oraz zespołu „Urba-
nowiczanki” z Koła Gospodyń 
Wiejskich, który odśpiewał utwór 
„Tam, gdzie słonko”.

Wydarzeniem towarzyszącym 
miejskim obchodom był rajd 
rowerowy organizowany przez 
KTK Gronie, o którym piszemy 
na stronie 4.
kaMil peszat ●

dłUgi weekend Z obChodAmi
103. rocznica Wybuchu 1. POWSTANIA ŚLąSKIEGO. 

W niedzielę uroczystości przeniosły się do Paprocan, a w świąteczny poniedziałek odbyły się w Urbanowicach.

Piątkowe uroczystości uświetnili członkowie zespołu Śląsk.

Na czele przemarszu ulicami Czułowa dumnie prezentował się wojskowy Rosomak.
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reklamakondolencje

Na al. Niepodległości, w rejonie 
przejścia dla pieszych przy Urzę-
dzie Miasta rozpoczął się mon-
taż nowej sygnalizacji świetlnej. 
Mogą więc wystąpić utrudnienia 
w ruchu. W rejonie robót jezd-
nia al. Niepodległości zostanie 
zawężona miejscami do jednego 
pasa ruchu.

– Zakładamy, że nie będzie 
znaczących utrudnień dla kie-
rowców, ale prosimy o ostrożną 
jazdę i stosowanie się do znaków. 
Prace potrwają do końca sierp-
nia – mówi Artur Kruczek, dy-
rektor Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów w Tychach.

W tym miejscu występuje duży 
ruch generowany m.in. przez 
Urząd Miasta, szkoły, park oraz 
przystanki komunikacji zbioro-
wej. Nagminne jest przekracza-
nie prędkości, dochodzi także 
do kolizji i wypadków. Potwier-
dzają to statystyki.

W ciągu ostatnich 10 lat na tym 
odcinku drogi doszło do 28 zda-

rzeń drogowych. Dlatego ko-
nieczne były działania, które po-
prawią bezpieczeństwo pieszych 
w tym rejonie. Na przejściu dla 
pieszych powstanie sygnalizacja 
świetlna i dźwiękowa dostosowa-
na do osób niepełnosprawnych 
(do tego gminę obliguje Konwen-
cja ONZ o prawach osób niepeł-
nosprawnych na terenie miast).

Ze względów bezpieczeństwa 
zlikwidowane zostanie przej-
ście dla pieszych zlokalizowa-
ne 67 metrów dalej (w kierun-
ku ulicy Grota-Roweckiego). 
– Likwidacja przejścia wyni-
ka z konieczności dostosowa-
nia do obowiązujących przepi-
sów. Zgodnie z nimi przejścia 
dla pieszych na drogach dwu-
jezdniowych powinny być lo-
kalizowane nie bliżej niż 200 m 
od siebie – mówi Jacek Tu-
chowski z Wydziału Komuni-
kacji UM Tychy.

Ponadto pozostawienie przej-
ścia dla pieszych w tak bliskiej 

odległości od sygnalizacji świet-
lnej może wprowadzać w błąd 
kierowców w taki sposób, że kie-
rujący pojazdem skupiający swój 
wzrok na nadawanych sygnałach 
może przeoczyć przejście zloka-
lizowane ok. 70 metrów wcześ-
niej.

Obecnie na kilometrowym 
odcinku al. Niepodległości jest 
siedem przejść dla pieszych, 
po zmianie zostanie ich sześć. 
Koszt budowy sygnalizacji świet-
lnej na jednym z nich wyniesie 
ok. 250 tys. złotych. Stosowane 
przez MZUIM w Tychach oraz 
Wydział Komunikacji UM Tychy 
rozwiązania poprawiające bez-
pieczeństwo na drogach, przyno-
szą wymierny skutek w postaci 
regularnego corocznego spad-
ku liczby wypadków z udziałem 
osób pieszych. W roku 2021 licz-
ba zdarzeń z pieszymi jest naj-
niższa w historii tworzenia anali-
zy bezpieczeństwa (czyli od 2001 
roku). Mn ●

W Minioną sobotę, 
MiMo licznych opadóW 
deszczu, W parku 
MiejskiM solidarności 
odbyŁ się piknik 
„zostań żoŁnierzeM. 
dobroWolna 
zasadnicza 
sŁużba WojskoWa” 
zorganizoWany przez 
WojskoWe centruM 
rekrutacji oraz Miejskie 
centruM kultury 
z okazji śWięta Wojska.

Piknik rozpoczęła europoseł Ja-
dwiga Wiśniewska, odczytując 
list Ministra Obrony Narodowej. 
Podczas oficjalnych uroczysto-
ści Urząd Miasta Tychy repre-
zentował zastępca prezydenta 
Maciej Gramatyka, zaś Radę 
Miasta jej przewodnicząca Bar-
bara Konieczna. – Drodzy woj-
skowi przyjaciele miasta Tychy 
– rozpoczął Maciej Gramatyka. 
– Spotykamy się po pandemicz-
nej przerwie. Mam nadzieję, 
że w przyszłości już nic nie za-
kłóci naszych corocznych spot-
kań z okazji Święta Wojska Pol-
skiego. Dziś mieszkańcy mają 
okazję zobaczyć nowoczesny 

sprzęt, nowoczesne pojazdy bo-
jowe, mogą wziąć udział w kon-
kursach strzeleckich i skoszto-
wać wojskowej grochówki. Rolę 
wojska, o czym wspomniała pani 
poseł, odczytując list ministra, 
szczególnie teraz doceniamy, ob-
serwując to, co dzieje się za na-
szą wschodnią granicą. Żyliśmy 
przez lata w przekonaniu, że po-
kój to jest nasza przyszłość, coś 
co się nam należy. Ostatnie mie-
siące przeczą naszym wyobraże-
niom. Dlatego dziękuję za pracę 
i doceniam wysiłek, jaki każdy 
żołnierz wkłada podczas wypeł-
niania swoich obowiązków, bez 
względu na to, kto sprawuje wła-
dze w państwie. Bo wojsko prze-
de wszystkim służy i chroni oby-
wateli, a zatem nas wszystkich 
– mówił Maciej Gramatyka.

Wszystkim zebranym udanej 
zabawy życzył szef Wojskowego 
Centrum Rekrutacji w Tychach 
ppłk Piotr Janosz. – Zebraliśmy 
na tyskim placu sporo jedno-
stek wojskowych z każdego ro-
dzaju sił zbrojnych. Siły zbroj-
ne, zgodnie z nową ustawą będą 
zwiększały swój potencjał za-
równo osobowy jak i sprzętowy 
pod względem tak ilościowym 

jak i jakościowym. Wszystkich 
chętnych zachęcam do zapozna-
nia się z naszą ofertą czy to bez-
pośrednio w budynku Wojsko-
wego Centrum Rekrutacji czy 
w internecie i na naszych me-
diach społecznościowych.

Podczas pikniku w Tychach 
można było odwiedzić punkty 
promocyjne i rekrutacyjne, m.in.: 
Wojskowego Centrum Rekrutacji 
w Tychach, Oddziału Żandarme-
rii Wojskowej Jednostki Wojsko-
wej Komandosów, 133. batalionu 
lekkiej piechoty w Cieszynie, 18. 
Bielskiego Batalionu Powietrzno-
desantowego, 5. Pułku Chemicz-
nego, 18. Batalionu Powietrzno-
desantowego, 13. Śląskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej, Centrum 
Szkolenia Wojsk Specjalnych 
oraz 34. śląskiego dywizjonu ra-
kietowego Obrony Powietrznej. 
Ponadto swoje stoiska wystawi-
li Muzeum Śląskiego Września 
1939 oraz Stowarzyszenie Hu-
saria, zaś grupa Mażoretki Fan-
tazja Ogrodzieniec zaprezento-
wała umiejętności akrobatyczne 
w paradnych strojach z elemen-
tami umundurowania galowego 
różnych służb i formacji.
kaMil peszat

Wydarzeniem towarzyszącym 
obchodom 103. rocznicy wybu-
chu powstania śląskiego, był IX 
Miejski Rajd Rowerowy „Ślada-
mi Powstańców Śląskich” zorga-
nizowany przez Klub Turystyki 
Kolarskiej „Gronie”. Rowerzyści 
przejechali 30-kilometrową trasę, 
zatrzymując się przy pomnikach 
i tablicach pamiątkowych w na-
szym mieście. Wszyscy uczestni-
cy rajdu otrzymali pamiątkowe 
naklejki.

Rowerzyści zgromadzili się 
na placu Wolności przy pomni-
ku powstańca śląskiego, gdzie za-
palono znicz. Prezes KTK „Gro-
nie” Cezary Sawicki przypomniał 
historię pomnika oraz przybliżył 
historię plebiscytu na ziemiach 
śląskich sprzed stu lat, dzięki 
któremu nasz region znalazł się 
w granicach państwa polskiego. 
– Rocznica pierwszego powstania 
oraz plebiscytu to ważne wyda-
rzenia, o których pamięć powin-
no przekazywać się z pokolenia 
na pokolenie. Dlatego zorganizo-
waliśmy tej rajd. W tym roku tra-
sę ułożyliśmy tak, aby odwiedzić 
pomniki i miejsca związane z ple-
biscytem. Odwiedziliśmy Wilko-
wyje i budynek, gdzie znajduje 
się restauracja „Pod kasztanem”. 

W przyszłości ma tam powstać 
tablica upamiętniająca plebiscyt. 
W Czułowie, pod pomnikiem po-
ległych powstańców śląskich za-
paliliśmy znicze, następnie udali-
śmy się do Jaroszowic pod Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 4 gdzie 
również ma powstać pamiątko-
wa tablica. Stamtąd ruszyliśmy 
do Urbanowic, by zapalić znicz 
pod pomnikiem powstańców 

śląskich i pomordowanych przez 
niemieckiego okupanta. Odwie-
dziliśmy również szkołę w Ciel-
micach i przedszkole w Paproca-
nach. Metę wyznaczyliśmy na ul. 
Damrota, gdzie w tym roku odsło-
nięto tablicę z brązu upamiętnia-
jącą setną rocznicę przyłączenia 
części Górnego Śląska do Polski 
– mówił w rozmowie z nami pre-
zes KTK „Gronie”. kp ●

desZCZowy piknik
żoŁnierze śWiętoWali W PARKu MIEjSKIM.

Zainteresowanie uczestników wojskowego pikniku wzbudzało uzbrojenie współczesnych żołnierzy.
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Miejski zarząd ulic i Mostów wprowadzi zmiany na przejściu przy urzędzie Miasta.

Bezpieczniej na niepodległości

iX Miejski rajd Rowerowy.

śladaMi pleBiscytu

Na mecie rozdano puchary ufundowane przez Miejskie Centrum Kultury dla 
najstarszego i najmłodszego członka rajdu oraz dla najliczniejszej grupy.
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jak już inforMoWaliśMy, 
grupa tyskiej 
MŁodzieży od 23 lipca 
do 6 sierpnia braŁa 
udziaŁ W projekcie 
Multi W nieMieckiM 
oberhausen. ponadto 
taMże gościŁa róWnież 
piŁkarska drużyna gks 
u-19. MŁodzi zaWodnicy 
rozegrali przyjacielski 
Mecz z róWieśnikaMi 
z rot-Weiss.

Oberhausen to miasto na pra-
wach powiatu, liczące 213 tys. 
mieszkańców. Położone jest w za-
chodniej części Niemiec, w kraju 
związkowym Nadrenia Północna-
Wesfalia w Zagłębiu Ruhry. Umo-
wa z niemieckim partnerem zo-
stała zawarta 17 lutego 2020 r.

ruszyło po pandemii
– Ten wyjazd był zrealizowaniem 
w praktyce współpracy pomię-
dzy miastami – zauważą Maciej 
Gramatyka, zastępca prezydenta 
Tychów do spraw społecznych. – 
Podpisanie umowy partnerskiej 
nastąpiło tuż przed wybuchem 
pandemii, zatem faktycznie do-
piero od niedawna mamy możli-
wość realizowania wspólnych za-
łożeń. Ze strony naszego partnera 
wyszło zaproszenie naszej mło-
dzieży do udziału w programie 
MULTI, który jest największym 
projektem wymiany młodzieży 
w Niemczech, a w tym roku ob-
chodzone było jego trzydziesto-
lecie. To była wyjątkowa okazja 
dla młodych tyszan, aby obcować 
z kulturami ze wszystkich stron 
świata. Nie codziennie ma się 
taką okazję. Ponadto zaproszono 
naszych młodych piłkarzy GKS 
Tychy U19 na towarzyski mecz 
z rówieśnikami z Rot-Weiß Ober-
hausen, którzy na co dzień wystę-
pują w Centralnej Lidze Juniorów 
Under 19 Bundesliga. Mecz ten 
wygraliśmy 1:0 – dodaje zastępca 
prezydenta.

– Cieszę się, że współpraca 
z miastami partnerskimi Tychów 
nie ogranicza się tylko do wizyt 
oficjalnych delegacji władz mia-
sta. Naszym celem, misją Wy-
działu Promocji i Współpra-
cy z Zagranicą UM jest szeroka 

wymiana doświadczeń różnych 
środowisk – mówi naczelnik wy-
działu Magdalena Łuka. – Te-
raz czas na pokazanie naszym 
partnerom Tychów. Zaczynamy 
od zaproszenia na XVIII Ślą-
ską Jesień Gitarową. A w przy-
szłym roku to my przejmujemy 
pałeczkę. O wszystkichwydarze-
niach będziemy na pewno infor-
mować tyszan – dodaje.

Warto przypomnieć, że pod 
koniec maja tego roku w Gale-
rii KIR w Oberhausen odbył się 
wernisaż prac artystów związa-
nych z Miejską Galerią Sztuki 
OBOK. To był pierwszy projekt 
w ramach współpracy międzyna-
rodowej między dwoma miastami 
partnerskimi. Wówczas w Ober-
hausen wizytowali Piotr Bąk, Je-
rzy Rupik, Wojciech Łuka i Beata 
Wąsowska. Natomiast w czerwcu 
związany z Tychami Teatr Hom 
miał przyjemność zaprezento-
wać spektakl „Monsieur Char-
lie”. – Zostaliśmy po królewsku 
ugoszczeni – wspominają aktorzy. 
O wydarzeniu pisała lokalna pra-
sa: „Na Starym Rynku w Ober-
hausen polscy aktorzy z Tychów 
przyciągnęli setki widzów. Ich 
wizja Chaplina niesie niezwykłą 
dramaturgię. Takich to wspania-

łych, robiących wrażenie obra-
zów nie widziano już na rynku 
w Oberhausen lata”.

młodzież z mdk nr 1 w projekcie
Dla tyskiej młodzieży były to wy-
jątkowe dwa tygodnie fantastycz-
nej zabawy, nowych doświadczeń, 
poznawania ludzi i kształtowania 
własnego światopoglądu. – Nasza 
delegacja liczyła 11 osób. Miesz-
kaliśmy u niemieckich rodzin. 
To było bardzo ciekawe doświad-
czenie – mówi Maciej Gruchlik, 
dyrektor MDK nr 1 i opiekun ty-
skiej delegacji. – Podczas pierw-
szych dni moi podopieczni syg-
nalizowali o towarzyszącym im 
dyskomforcie, ale z biegiem cza-
su zniknęły bariery wynikające 
z posługiwaniem się innym ję-
zykiem i obcowania z nieznaną 
kulturą. Niemcy faktycznie są 
bardzo dobrze zorganizowani 
i to było widać podczas całej na-
szej wizyty. W projekcie MUL-
TI udział wzięło blisko 200 osób 
z ośmiu krajów, a wszystkie za-
planowane wydarzenia odbywa-
ły się punktualnie. To wymagało 
sporych umiejętności organiza-
cyjnych. Dzieci czasem śmiały 
się z pewnego sztywnego po-
dejścia do tej organizacji. Mia-

nowicie jak raz wybrały do picia 
herbatę brzoskwiniową, to piły 
ją przez kolejne dwa tygodnie. 
Co się tyczy zajęć, to wzięliśmy 
udział w przeróżnych. Prócz ty-
powych jak np. warsztaty tańca, 
rękodzieła czy śpiewu, braliśmy 
udział w zajęciach bardziej spo-
łecznie zaangażowanych. Próbo-
waliśmy zdiagnozować problemy, 
jakie trapią obecnie nasze społe-
czeństwa i wspólnie szukaliśmy 
rozwiązań. Sporo czasu spędzali-
śmy wśród rodzin, które nas goś-
ciły. Wówczas jeździliśmy z nimi 
na wycieczki. Założeniem wyjaz-
du nie była nasza wewnętrzna in-
tegracja. Dla niektórych z nas był 
to pierwszy tak intensywny kon-
takt z innymi kulturami, jednak 
wszyscy wróciliśmy z wyjazdu 
partnerskiego bardzo zadowo-
leni – relacjonuje dyrektor Gru-
chlik.

Jeden zero dla naszych
To były wyjątkowo ciekawy, ak-
tywny i udany wyjazd dla junio-
rów GKS Tychy. Przez trzy dni 
zawodnicy piłkarskiej drużyny 
U-19 przebywali w Oberhausen, 
zwiedzili miasto oraz rozegrali 
zwycięski sparing z rówieśnika-
mi z miejscowej drużyny. Mło-
dzi tyszanie odwiedzili m.in. byłą 

wieżę ciśnień głównego dworca, 
która dziś jest centrum kultural-
nym miasta, salę wystawienni-
czą poświęconą ochronie środo-
wiska zbudowaną w gazometrze, 
a także obejrzeli z trybun mecz 
Regionalliga West pomiędzy Rot
-Weiß Oberhausen a SV Straelen 
1919 e.V.

Na głównej płycie Niederrhe-
instadion tyszanie zaprezentowali 
się z bardzo dobrej strony i poko-
nali rywala 1:0, po bramce Wikto-
ra Kudyby z rzutu karnego w 88. 
minucie spotkania. Trener zespo-
łu nie krył zadowolenia z możli-
wości udziału w wyjeździe. – Był 
on dla nas bardzo dobry zarów-
no pod kątem organizacyjnym, 
jak i sportowym. Wszystko było 
dopięte na ostatni guzik. Zostali-
śmy w Oberhausen bardzo dobrze 

przyjęci. Mogliśmy się zmierzyć 
z przedstawicielem niemieckiej 
Centralnej Ligi Juniorów i udało 
nam się wygrać. Zebraliśmy cen-
ne doświadczenie – ocenił Seba-
stian Idczak.

Asystent trenera zwrócił rów-
nież uwagę na pozasportowe 
aspekty pobytu w Niemczech. 
– To na pewno kolejny bodziec 
do rozwoju młodych zawod-
ników w aspekcie sportowym. 
Poza piłką był też czas na pozna-
nie miejscowej kultury oraz inte-
grację zespołu przed zbliżającym 
się startem sezonu. Ten wyjazd 
na pewno pozostanie w pamię-
ci chłopaków na długo – dodał 
Marcin Zemanek.
kaMil peszat, ●
WspóŁpraca: 
piotr podsiadŁy.

współprACA nAbierA rUmieńCów
piŁkarze gks tychy u-19 ORAZ WychOWANKOWIE MłODZIEżOWEGO DOMu KuLTuRy NR 1 ODWIEDZILI PARTNERSKIE MIASTO ObERhAuSEN. 
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Tyscy piłkarze przed restauracją „Gdańska” w centrum Oberhausen.

Podczas pomeczowego spotkania nastąpiła tradycyjna wymiana szalików pomiędzy prezesem 
Rot-Weiß Oberhausen a wiceprezydentem Tychów Maciejem Gramatyką (z prawej).

Udział w projekcie MULTI był dla młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 bardzo ciekawym doświadczeniem.

reklama
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czytelnicy pytają

sektor 
rodzinny
– chodzi mi o sektor rodzinny 
na stadionie miejskim. byłem 
na ostatnim meczu i wyglądało 
tu tak, jakby sektor nie był 
sprzątany od kilku miesięcy. 
zabrudzone, także przez gołębie, 
były foteliki, walały się jakieś 
papiery. moim zdaniem sektor ten 
powinien być wizytówką obiektu, 
a wydaje się, że organizatorzy 
go nie przygotowali jak należy 
– napisał do nas czytelnik 
i kibic gks.
ODPOWiaDa kRZySZtOf 
tRZOSek, RZecZNik PRaSO-
Wy gkS tychy: – Z naszej stro-
ny możemy przeprosić za zaist-
niałą sytuację. Wezwaliśmy już 
firmę sprzątającą i nakazaliśmy 
jej poprawę jakości sprzątania 
na obiekcie. Otrzymaliśmy za-
pewnienie, że zostaną wpro-
wadzone działania zmierzające 
do poprawy tej sytuacji i usunię-
cia plagi gołębi przebywających 
na stadionie.

autoBus 
z Mąkołowca
– chodzi mi o kursowanie linii 
273. w dniach 10 i 11 sierpnia 
w godzinach porannych nie 
jeździły autobusy, a dowiedziałam 
się, że 12.08 także nie będą 
kursować. czy naprawdę 
jest tak trudno umieścić 
kartkę na rozkładzie jazdy, 
że w określonych godzinach 

autobusy nie będą kursowały 
i ewentualnie do kiedy? ludzie 
czekają i złorzeczą. po co? dodam, 
że na stronie zarządu transportu 
metropolitalnego nie ma żadnego 
komunikatu ani nie wprowadzono 
zmian w kursowaniu autobusów. 
autobusy na tej linii jeżdżą 
jak chcą. rano nie jeżdżą, 
po południu już tak, mniej więcej 
co godzinę, półtorej. dzisiaj szłam 
do pracy w centrum, co zajęło 
mi około 50 minut. to naprawdę 
denerwujące, zwłaszcza, że mam 
wykupiony bilet miesięczny. 
proszę o interwencję – dlaczego 
nie powiadomiono pasażerów 
o odwołaniu kursów, z jakich 
powodów i kiedy zostaną 
wznowione – powiedziała 
czytelniczka z mąkołowca.
O D P O W i a D a  m i c h a ł 
WaWRZaSZek, RZecZNik 
PRaSOWy ZaRZąDu tRaNS-
PORtu metROPOlitalNe-
gO: – 10 i 11 sierpnia niektóre 
z porannych kursów linii 273 nie 
zostały zrealizowane. Były to ko-
lejno 2 i 3 kursy. Jak się dowie-
działem, powodem okazały się 
problemy kadrowe przewoźnika 
PKM Tychy – brak wystarczającej 
liczby kierowców. Niezrealizowa-
nie rozkładów jazdy oznacza dla 
firm przewozowych konsekwen-
cje finansowe. ls ●

ostatni Wypadek 
W paprocanach 
ponoWnie zWróciŁ 
uWagę na probleM 
bezpieczeństWa nad 
Wodą. przypoMnijMy, 
iż 26-letni Mężczyzna 
skoczyŁ na gŁoWę 
do jeziora W Miejscu, 
gdzie Woda sięga 
nieWiele ponad 
kolana. nie WypŁynąŁ, 
a po Minucie Wyciągnęli 
go inni plażoWicze. jak 
się okazaŁo, doznaŁ 
poWażnego urazu 
kręgosŁupa.

O niebezpieczeństwach czyhają-
cych na kąpieliskach rozmawia-
my z Marcinem MARCAKIEM, 
instruktorem Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego, 
wiceprezesem WOPR Tychy i wi-
ceprezesem Śląskiego WOPR.

„twoje tychy”: to jeden 
z najpoważniejszych przypadków, 
jakie zanotowano w ostatnich 
latach na Jeziorem paprocańskim. 
kąpiący często próbują skakać 
z pomostów?
maRciN maRcak: – Można 
powiedzieć, że nagminnie. 
Kiedy w akwenie nie zakwi-
tają sinice i można się kąpać, 
skakanie do wody z pomostów 
to prawdziwa plaga, zwłaszcza 
jeśli chodzi młodych ludzi, 
14, 15-letnich. Bez przerwy 

ostrzegamy, przypominamy, in-
formujemy, są znaki, ale niewiele 
to pomaga. Na ogół ratownik 
słyszy „a co mi będziesz gadał” 
i wystarczy, że się odwróci i ktoś 

już skacze. Bywa, że razem 
z nami chodzą policjanci z Sezo-
nowego Ogniwa Policji Wodnej 
i także upominają. Jednak 
i to na niewiele się zda.

na terenie całego ośrodka 
wypoczynkowego obowiązuje 
całkowity zakaz skoków do wody?
– Tak. Głównie z uwagi na to, 
że Jezioro Paprocańskie jest 
bardzo płytkie, tylko w niektó-
rych miejscach sięga do 2,5 m, 
natomiast średnio ma głębokość 
1,70 cm. W miejscu gdzie skakał 
mężczyzna i przy pomostach 
woda jest tak płytka, że widać 
dno. Mógł uderzyć głową 
w betonowe czy metalowe ele-
menty, mocujące pomost. Jednak 
w zasadzie nie trzeba w nic 
uderzyć – przy tak małej ilości 
wody po skoku z wysokości, czy-
li z dużą prędkością, zderzenie 
z dnem, nawet jeśli jest miękkie 
i muliste, jak w Paprocanach, 
powoduje, że nacisk na kręgi jest 
bardzo silny i po prostu one nie 
wytrzymują.

od lat wopr i policja 
prowadzą wiele działań i akcji 
prewencyjnych dotyczących 
właściwego zachowania się 
nad wodą. czy coś się zmienia 
w świadomości ludzi?
– Niewiele, zwłaszcza w okresie 
wakacyjnym. Wspólnie 
z policją i Strażą Pożarną 
prowadzimy m.in. akcję „Płytka 
wyobraźnia to kalectwo”, ale 
co roku odnotowujemy przy-
padki niewłaściwego i grożącego 
fatalnymi skutkami zachowania 
kąpiących się. Ale akcje te 
trzeba powtarzać, bo z drugiej 

strony nie sposób ustalić w ilu 
przypadkach zapobiegliśmy 
nieszczęściu. Przypomina 
to apelowanie o wolniejszą, 
bezpieczną jazdę samochodem, 
stosowanie się do ograniczeń. 
A przecież i tak są to najczęstsze 
przyczyny wypadków.

zdarza się też wiele innych 
niebezpiecznych sytuacji, jak 
chociażby niedawno, kiedy jedna 
z kobiet próbowała przepłynąć 
jezioro, a okazało się, że miała 
prawie 2,5 promila alkoholu. 
na szczęście nic się nie stało – 
kobieta wyszła na brzeg przed 
przyjazdem służb.
– Alkohol to nad wodą rzecz 
karygodna, bez względu 
na rodzaj akwenu czy kąpieliska. 
Po spożyciu alkoholu wiele osób 
nabiera odwagi, pojawia się 

brawura, zatraca się rozsądek 
i odruch bezpieczeństwa. Bar-
dzo dobrze, że w tym przypadku 
ktoś się zainteresował i wezwał 
służby, bo można powie-
dzieć, że chuchał na zimne. 
Jednak z drugiej strony 
trzeba pamiętać, że na miejsce 
udali się strażacy – kilka wozów 
bojowych z Tychów i Bytomia, 
funkcjonariusze policji, załoga 
pogotowia ratunkowego, nie 
mówiąc o ekipie ratowników 
WOPR. Uruchomiono cały 
system alarmowania, a w za-
sadzie kobieta weszła do wody 
i stosunkowo szybko wyszła. 
Gdyby w tym czasie wydarzyło 
się naprawdę groźnego w innym 
miejscu, byłby problem, 
bo pomoc mogłaby nie zdążyć 
na czas.
leszek sobieraj ●

tyszanin krystian 
WaWrzynek obroniŁ 
tytuŁ Mistrza śWiata 
W konkurencji 
korekty tekstóW 
na MistrzostWach 
śWiata W pracy 
z teksteM, które 
odbyŁy się W raMach 53. 
kongresu intersteno. 
jego kolega 
z reprezentacji 
franciszek puchaŁa 
W tej saMej konkurencji 
zdobyŁ srebrny 
Medal. obaj panoWie 
należą do tyskiego 
stoWarzyszenia 
interinfo polska.

O Krystianie Wawrzynku pisali-
śmy w „Twoich Tychach” w paź-
dzierniku 2019 roku. Wówczas, 
zdobywając mistrzostwo świata, 
ustanowił zawrotny wynik w tej 
konkurencji z wynikiem 282 po-
prawek w czasie 10 minut. W tym 
roku jeszcze wyśrubował ten wy-
nik, kończąc 10-minutowe zawo-
dy z 321 korektami.

– Uczciwie przyznam, że jecha-
łem po zwycięstwo – mówi mistrz 
świata. – Wiedziałem, że konku-
rencja jest bardzo mocna. Sami 
Polacy w ostatnich latach doko-
nali ogromnego postępu. Przy-
kładem jest Franciszek Puchała. 
Wspólnie się przygotowywali-
śmy i wiedziałem, że ma świetne 
wyniki i nie będzie łatwo z nim 
wygrać. Poza tym bez nastawie-
nia, że jedzie się po zwycięstwo, 

nie można wygrać. Podchodzi-
my do mistrzostw pracy z teks-
tem bardzo sportowo. Odbywają 
się w siedmiu różnych konkuren-
cjach. Ja obroniłem złoty medal 
w korekturze tekstu. W formie 
trzeba być cały czas. Wzmożony 
trening rozpocząłem trzy mie-
siące przed wyjazdem do Maa-
stricht w Holandii, gdzie odbyła 
się impreza. Trening podzielony 
jest na segment psychiczny i czy-
sto sprawnościowy. Palce to jed-
nak narządy, o które trzeba od-
powiednio dbać. Wykonywałem 
zatem ćwiczenia czysto szybko-
ściowe, w których skala błędów 
nie miała znaczenia. W korek-
turze tekstu ważna jest również 
koncentracja, zatem podczas tre-
ningów z tekstem dodajemy sobie 
czynniki rozpraszające, na przy-
kład operacje matematyczne czy 
nawet zwykłe rozmowy. Najważ-
niejsze w mojej konkurencji jest 
jednak nanoszenie poprawek, 
zatem trzeba doskonale oriento-
wać się w znakach korektorskich. 
Trening, co oczywiste, przepro-
wadzamy tak, aby szczyt formy 
osiągnąć właśnie na zawodach. 
Takie detale jak godzina zawo-
dów są istotne, bo tak ustalamy 
swój program, aby właśnie o tej 
godzinie przypadały treningi. 
To są szczegóły treningu przed 
samymi zawodami, ale tak na-
prawdę nasze dwa najcenniejsze 
medale to wynik ciężkiej pra-
cy w ciągu ostatnich pięciu lat – 
tłumaczy mistrz świata Krystian 
Wawrzynek.

Tyszanin już od najmłod-
szych lat trenował bezwzroko-
we pisanie na komputerze. Pro-
gram edukacji nie przewiduje 
osobnych zajęć kształtujących 
takie umiejętności. – Sama na-
uczam w szkole i w ramach za-
jęć pracy z komputerem kładę 

nacisk na naukę bezwzroko-
wego pisania. To bardzo waż-
na umiejętność – komentuje 
prezes stowarzyszenia Inter-
info Polska oraz nauczycielka 
Technikum nr 2 w Tychach Te-
resa Wawrzynek.
kaMil peszat ●

płytkA wyobrAźniA to kAleCtwo
najczęstszą przyczyną WypadkóW NAD WODą Są bRAWuRA I ALKOhOL.

tysZAnie nAJlepsi nA ŚwieCie
najszybsza klaWiatura ZNOWu W TychAch.
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yKrystian Wawrzynek z medalem zdobytym w holenderskim Maastricht.
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maRciN maRcak

Marcin Marcak uprawnienia ratownika WOPR zdobył w wieku 
16 lat, a pracę rozpoczął na otwartym basenie, który swego 
czasu działał na os. A. Przez lata rozwijał swoje umiejętności, 
ma uprawnienia płetwonurka, instruktora pływania, sternika 
motorowodnego, żeglarza jachtowego i ratownika medycz-
nego z certyfikatem Europejskiej Rady Resuscytacji. ukończył 
specjalistyczne szkolenia z zakresu ratownictwa na lodzie, 
ratownictwa na wodach szybkopłynących i powodziowych 
oraz ratownictwa wysokościowego, z zastosowaniem technik 
linowych.

jest instruktorem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego, wiceprezesem WOPR Tychy i wiceprezesem Śląskiego 
WOPR. Pełni funkcję kierownika OW Paprocany.

Marcin Marcak.
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na paprocanach, 
W obrębie przystani 
kajakoWej, 
organizoWane 
są spotkania 
taneczne. regularnie 
kilkadziesiąt 
osób spotyka się 
przy latynoskich 
rytMach. spotkania te 
organizuje taneczny 
klub sportoWy 
Mohito, który nacisk 
kŁadzie na budoWanie 
spoŁeczności tancerzy, 
nie zaś na Wyniki 
W konkursach.

– Naszą misją i zarazem ce-
lem statutowym jest stworze-
nie miejsca spotkań różnych 
pokoleń mieszkańców, walczy-
my z szerzącym się efektem sa-
motności w tłumie i z wyklu-
czeniem społecznym – mówi 
Jerzy Ronkiewicz, prezes klubu 
Mohito. – Na kursy przychodzą 
zarówno młodzi ludzie w wieku 
około dwudziestki jak i senio-
rzy po sześćdziesiątce. Taniec, 
prócz cech typowo technicznych 
czy sportowych, ma również 
ogromny wymiar społeczny czy 
psychologiczny. Warto zauważyć, 
że wokoło klubów tanecznych 
budują się bardzo zżyte ze sobą 
społeczności. W naszym klubie 
seniorzy tańczą z młodzieżą. 
Wiek tutaj nie ma żadnego zna-
czenia. Zapraszamy się wzajem-
nie na grilla czy domówkę, spo-
tykamy na wyjazdach, a nawet 
tańczymy w przestrzeniach miej-
skich. Funkcjonujemy jak grupa 
przyjaciół, a nawet jako rodzina. 
Taniec po prostu uczy kontaktów 
między ludzkich. Nie bez przy-
czyny style, których uczymy, na-
zywane są tańcem socjalnym.

taniec prostuje wiele rzeczy
– Widzimy, jak nasi kursanci roz-
kwitają. I to nie tylko kobiety, ale 
też mężczyźni – dodaje Angelika 
Klimczak, wiceprezes Mohito. – 
Na pierwsze zajęcia przychodzi 
niezbyt pewna siebie kobieta, 
ubrana w luźne dresy. W mia-
rę rozwoju swoich umiejętności 
zmienia się jej pewność siebie, 
postawa ciała i wygląd zewnętrz-
ny. Po prostu odnajduje w sobie 
tę kobiecość i zaczyna się nią cie-
szyć. Uwielbiamy patrzeć na takie 

metamorfozy. Dotyczy to również 
panów, którzy ćwicząc się w tańcu 
z kobietami, wyrabiają się ogólnie 
w kontaktach międzyludzkich, 
stają się pewni siebie i zaczynają 
wyglądać po prostu lepiej, a nawet 
zdrowiej. Taniec to w końcu jakaś 
forma popisu, pokazania swoich 
umiejętności. Dzięki temu budu-
jemy w delikatny sposób poczucie 
własnej wartości. To nie jest tok-
syczne czy narcystyczne, nikogo 
do niczego nie zmuszamy. Po pro-
stu uczymy podstaw, dopinguje-
my do stawiania śmielszych kro-
ków i cieszymy się ze wspólnych 
sukcesów – z uśmiechem dodaje 
Angelika.

klub to społeczność
Społeczność taneczna w Ty-
chach zaczęła budować się oko-
ło 2009 r. wówczas jeszcze pod 
inną nazwą. Jerzy Ronkiewicz 
poznał środowisko jako taneczny 
laik 6 lat temu, zaś sam Tanecz-
ny Klub Sportowy Mohito dzia-
ła od 2020 r. Aktualnie w swoim 
programie ma zajęcia z tak zwa-
nych tańców socjalnych. Zajęcia 
prowadzone są w stylach latino: 
salsa kubańska, bachata, latino 
solo, tango argentyńskie a tak-
że angolańska kizomba, semba i 
wywodzący się m.in od kizombay 
urban kiz. Pomimo tego, że klub 
ma w nazwie „sportowy”, to bar-
dzo duży nacisk kładzie na re-
kreację i socjalizację członków. 
Zajęcia są dostosowane do umie-
jętności kursantów i prezentują 
różny stopień obciążenia fizycz-

nego. – Jeżeli ktoś podchodzi 
do tańca bardziej sportowo, 
to zapraszamy na zajęcia choć-
by z salsy czy zumby, gdzie fak-
tycznie można się spocić – tłu-
maczy Jerzy. – Style jak bachata 
czy kizomba nie są aż tak wyma-
gające sprawnościowo i bardziej 
tutaj kładziemy nacisk na poczu-
cie rytmu i indywidualny styl. 
– Zazwyczaj jest tak, że każdy 
ma swój ulubiony styl tanecz-
ny – dodaje Angelika. – Ale jak 
złapiesz bakcyla na taniec, to za-
czniesz tańczyć wszystkie style, 
oczywiście z jednym dominu-
jącym. Podczas naszych imprez 
gramy bloki muzyczne pod sty-
le. Osoby, które akurat nie tań-
czą danego stylu, nie chcą stać 
pod ścianą i próbują swoich sił. 
Uczymy się od siebie nawzajem, 
świetnie się bawiąc – tłumaczy 
Angelika.

Społeczność Tanecznego Klu-
bu Sportowego Mohito liczy ak-
tualnie około pół tysiąca osób. 
I rośnie. Jest to przede wszyst-
kim grupa znajomych, często 
przyjaciół. Klub organizuje wy-
jazdy integracyjne, ale integracją 
zajmują się też sami członkowie. 
Zapraszają się wzajemnie na im-
prezy, organizują wspólne wyda-
rzenia czy też wyjazdy na zabawy 
taneczne do innych miast.

– Poczucie samotności może 
zwiększać ryzyko przedwczes-
nej śmierci nawet o 14 procent. 
Tak wskazują badania przepro-
wadzone przez psychologa Joh-
na Cacioppo. Wpływ samotno-

ści na stan naszego zdrowia jest 
podobny do życia w biedzie. Po-
czucie izolacji od innych wpły-
wa na nasz sen, podnosi ciśnienie 
krwi, zwiększa poziom kortyzolu 
(hormonu stresu), zaburza eks-
presję genów związanych z pracą 
układu odpornościowego, zwięk-
sza ryzyko depresji i ogólnie ob-
niża samopoczucie. Pogarszają się 
nam również funkcje poznaw-
cze. Bezpośredni kontakt z in-
nymi ludźmi sprawia nam przy-
jemność. Wiele osób biorących 
udział w zajęciach tanecznych 
właśnie kontakt z innymi uważa 
za największą ich wartość – za-
uważa Jurek.

wejście w społeczność
Żeby wejść, wystarczy przyjść. 
Przyjść na bezpłatne zajęcia prób-

ne. W każdym miesiącu startuje 
grupa o poziomie zerowym dla 
zupełnych nowicjuszy. Z założe-
nia grupy takie startują w każdym 
ze stylów, ale uwarunkowane jest 
to frekwencją. Kursy cieszą się 
taką popularnością, że klub jest 
na etapie uruchamiania kolejnej 
lokalizacji. Klub akceptuje wie-
le kart członkowskich, takich jak 
Multisport, Fitprofi, Medicover, 
PZU Sport oraz własne karnety 
Mohito. Bierze również udział 
w tyskim programie aktywizacji 
seniorów Aktywni 60 Plus.

– Sam uważałem siebie za oso-
bę, która ma dwie lewe ręce, takie 
same nogi i zerowe poczucie ryt-
mu – wspomina Jurek. – Kiedyś 
ze swoją randką trafiłem na salso-
tekę. Przestaliśmy pod ścianą całą 
noc. Jak się można domyślić nie 

była to udana randka. Następne-
go dnia poszedłem na lekcje tań-
ca i ku mojemu ogromnemu zdzi-
wieniu okazało się, że nawet takie 
drewno jak ja potrafi złożyć kilka 
zgrabnych kroków i ruchów. By-
łem tym odkryciem zachwycony. 
– Od tego zaczynamy – podpo-
wiada Angelika. – Od dreptania, 
od kroczków. Kroczek za krocz-
kiem, czasem są to małe krocz-
ki, czasem większe. Zdarzają się 
dwa małe do tyłu, aby zrobić je-
den większy do przodu. I tak 
w tym tańcu idziemy przed sie-
bie przez życie.

dzień otwarty
3 września odbędzie się dzień 
otwarty w Tanecznym Klubie 
Sportowym Mohito. Od godz. 13 
do 20 prowadzone będą darmo-
we zajęcia z trzech stylów: bacha-
ta, salsa i kizomba, a także latino 
solo. Dzień będzie podzielony 
na dwugodzinne bloki zajęciowe 
z podstaw. – Można to nazwać 
spotkaniem zapoznawczym. Po-
każemy jak wyglądają u nas zaję-
cia, czym charakteryzuje się dany 
styl, zaprezentujemy naszą szko-
łę od wewnątrz. W takich dniach 
biorą udział również nasi człon-
kowie, więc jest to świetna okazja, 
by przyjrzeć się naszemu środowi-
sku. Zapraszamy wszystkich bez 
względu na wiek i umiejętności. 
Tak naprawdę próg wejścia jest ze-
rowy. Wystarczy przyjść wygodnie 
ubranym i w obuwiu sportowym. 
To wszystko – zaprasza Jurek.

Zapisy prowadzone są przez 
stronę internetową mohito.ty-
chy.pl. kaMil peszat ●

reklama

tAńCZąCy Z wyklUCZeniem
W tychach MAMy bLISKO PółTySIęcZNą SPOłEcZNOŚć TANcERZy. 

Zalety tańca:

• u osób, które systematycznie korzystają z różnego rodzaju rozrywek, na przykład tańca, ryzyko 
demencji jest mniejsze. Tak wynika z badań opublikowanych przez magazyn medyczny „The 
New England journal of Medicine”.

• Dla dorosłych to idealna okazja do spotkań towarzyskich, poznawania nowych ludzi, a nawet 
odnalezienia miłości. 

• Taniec usprawnia – przywraca ruchomość stawów i zwiększa zakres ruchu. Likwiduje blokady 
mięśni i uwalnia nagromadzone w ciele napięcia. 

• ćwiczy kurczenie się tętnic i pozwala na poprawę ich elastyczności. co ważne, jest to wysiłek 
umiarkowany, czyli taki, jaki lubią kardiolodzy, a nie zrywowy i intensywny.

• Tańczenie pogłębia i reguluje oddech. 
• Taniec to jedna z najbardziej polecanych form aktywności fizycznej dla osób z osteoporozą. 
• Według psychologów z uniwersytetu Oksfordzkiego naśladowanie w tańcu ruchu innych osób 

powoduje, że wzrasta nam próg bólu. 
• Taniec to wspaniały lek przeciwdepresyjny! Pobudza wydzielanie endorfin (tzw. hormonów 

szczęścia), które poprawiają nastrój, dodają chęci do życia i wyzwalają naszą energię. jednocześ-
nie obniża poziom hormonu stresu – kortyzolu. 

Widok tańczących par na stałe wpisał się w krajobraz przystani kajakowej na Paprocanach.
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„Rock na Plaży”, to impreza, która 
już na stałe weszła do kalenda-
rza tyskich imprez muzycznych. 
Wymyślony w 2014 roku przez 
ówczesnego dyrektora MCK i 
menedżera zespołu Cree jedno-
dniowy festiwal w tym roku po-
wróci po pandemicznej przerwie 
na Dziką Plażę nad Jeziorem Pa-
procańskim.

Miłośników dobrej rockowej 
muzyki Miejskie Centrum Kul-
tury zaprasza w pierwszy po-
wakacyjny weekend, a ściślej w 

sobotę, 3 września już od godz. 
15.30, kiedy to rozpoczną się 
przesłuchania konkursu kapel. 
O zwycięstwo i czek powalczą 
tego roku zakwalifikowane przez 
jury zespoły Ornette i Hengelo, 
a także Kasia Skiba i Ja – laure-
aci przeglądu „Dla Tych zagra-
ją – nowa fala tyskich brzmień”. 
Decyzję komu przyznać prymat 
podejmie konkursowe jury: Se-
bastian Riedel (Cree), Janusz 
Borzucki (Dżem) i Piotr Baron 
(dziennikarz radiowy).

Koncert główny rozpocznie się 
o godz. 17, a zadanie rozgrzania 
publiczności otrzymała kapela 
RoseMerry – laureaci konkursu 
z 2019 roku. Po nich na scenie po-
jawi się legendarny Sztywny Pal 
Azji, a po ogłoszeniu wyników te-
gorocznego konkursu tradycyjnie 
zagrają zespoły Cree i Dżem.

Warto zatem już dzisiaj wpisać 
sobie w kalendarz datę 3 września, 
zwłaszcza, że jak zawsze wstęp na 
„Rock na Plaży” jest wolny.

WW ●  

13 sierpnia odbyŁ 
się kolejny 
architektoniczny 
spacer po ulicach 
tychóW. tyM razeM 
Wszystkie chętne 
osoby MogŁy podziWiać 
piękne zakątki osiedli 
k, l i s. organizatoreM 
spaceróW jest MuzeuM 
Miejskie W tychach. 
przeWodnikieM W tej 
drodze byŁ Mateusz 
MiŁoń.

osiedle k
Spacer architektoniczny śladami 
tyskiej urbanistyki lat 70. i 80. roz-
począł się na osiedlu K. Wszyscy 
zebrani mieli okazję poznać ar-
chitekturę, historię oraz anegdoty 
związane z procesem powstawa-
nia tzw. dzielnicy południowej. 
Uczestnicy spaceru poznali też 
historię powstania popularnej 
rzeźby Karolinki. Przechodząc 
obok budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 37 im. Kornela Makuszyń-
skiego w Tychach, można się było 
dowiedzieć, że była to pierwsza 
w Tychach, i jedna z pierwszych 
w całej Polsce, placówek oświato-
wych, w których odbywały się nie 
tylko zajęcia edukacyjne. W bu-
dynku szkoły mieściła się duża 
aula, w której uczniowie mogli 

uczęszczać na dodatkowe zaję-
cia, m.in. tańce ludowe czy kół-
ko teatralne. Można było rów-
nież poznać historie powstania 
placu Korfantego w Tychach, jak 
również anegdoty związane z… 
garażami. Pierwsi projektanci 
Tychów – Hanna Adamczewska
-Wejchert i Kazimierz Wejchert 
uznali, że garaże wolnostojące nie 
są najbardziej atrakcyjną rzeczą 
do oglądania dla przechodniów. 
Dlatego wykorzystali różnice 
poziomów w terenie osiedla K 
i umiejętnie „schowali” je za zie-
loną górką, dodając im unikato-
wego klimatu.

osiedle l
Zwiedzanie przecznic osiedla L 
skupiło się w dużej mierze na koś-
ciele p.w. Ducha Świętego, który 
jest ozdobą tego rejonu miasta. 
Spacerując wraz z przedstawi-
cielami muzeum, można było 
usłyszeć, że kościół został wy-
budowany rok wcześniej niż całe 
osiedle, czyli już w 1979 roku. 
Zgodę na jego budowę udało się 
uzyskać mimo początkowej od-
mowy władz komunistycznych 
i kościelnych w tamtym czasie. 
Niewątpliwą ciekawostką jest 
fakt dotyczący ogródków działko-
wych, znajdujących się na osied-
lu L. W pierwotnych planach ty-

skich architektów miało ich tam 
w ogóle nie być. Tereny te miały 
być wykorzystane pod budynki 
mieszkalne. Jednak zmiana wła-
dzy i ustroju w Polsce sprawiła, 
że te ogródki pozostały z nami aż 
po dziś dzień.

osiedle s
Osiedle S lub szerzej znane jako 
osiedle Sosnowe. Jego budowę 
rozpoczęto w 1988 roku, a ukoń-
czono w połowie lat 90. ub. wieku. 
Całość osiedla obejmuje ul. Jaśko-
wicką, Żorską, budynki idące aż 
w głąb w stronę lasów żwakow-
skich. Jest najmłodszym z całego 
zestawienia tzw. dzielnicy połu-
dniowej.

Całość wyprawy trwała nieco 
ponad dwie godziny. Wydarze-
nie cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem, a każdy z przybyłych 
złakniony był słów przewodni-
ka, który opowiadał z pasją hi-
storie sprzed niemal pół wieku, 
urozmaicając je humorystyczny-
mi anegdotami. Trzeci ze space-
rów architektonicznych śladami 
tyskiej urbanistyki był ostatnim 
w tym roku. Wszystkich miłoś-
ników architektury i urbanisty-
ki zachęcamy do wzięcia udziału 
w kolejnych edycjach spacerów 
ulicami naszego pięknego miasta. 
arkadiusz dęboWski ●

od piątku do niedzieli 
tychy staną się – jak 
nieMal zaWsze W 
sierpniu od Wielu lat 
– MiasteM… portoWyM. 
Wszystko to za spraWą 
38. już edycji festiWalu 
szantoWego port pieśni 
pracy.

W tym roku organizatorzy, czyli 
Miejskie Centrum Kultury i ze-
spół Perły i Łotry, postarali się 
szczególnie, a to z powodu okrą-
głego jubileuszu Pereł, które ob-
chodzą swoje 30-lecie. Zespoło-
wi poświęcony będzie koncert 
jubileuszowy w Teatrze Małym, 
na który zapraszamy w sobotę, 
20 sierpnia o godz. 17. Poza ju-

bilatami, którzy zaśpiewają także 
w historycznych składach sprzed 
lat, zobaczymy i usłyszymy na de-
skach teatru także Dominikę Żu-
kowską i Andrzeja Koryckiego, 
Marka Szurawskiego i grupy: 
Trzecia Miłość, Sąsiedzi i Bana-
na Boat.

Teatr Mały to jednak tylko jed-
no z aż siedmiu miejsc, gdzie fe-
stiwal szantowy zawita tego lata. 
Pieśni mórz i oceanów usłyszeć 
będzie można także w Ośrodku 
Wypoczynkowym w Paproca-
nach, na tamtejszym placu zabaw, 
w Pubie pod Browarem przy ul. 
Katowickiej, na pl. Baczyńskie-
go, na Dzikiej Plaży, zaś w ogro-
dzie Miejskiego Centrum Kultury 
będzie można obejrzeć koreański 

film „W sieci” o rybaku, który zo-
stał uznany za szpiega…

W programie imprezy znaj-
dzie się także spotkanie autor-
skie z Markiem Szurawskim, któ-
ry o szantach, morzach, oceanach 
wie wszystko, zaś dzieci będą mia-
ły swój koncert-zabawę z zespo-
łem Klang w niedzielne południe 
na statku w OW Paprocany. Port 
Pieśni Pracy zakończy się koncer-
tem finałowym na Dzikiej Plaży 
nad jeziorem.

Zapraszając – jako medialny pa-
tron festiwalu – na wszystkie wy-
darzenia 38. edycji Portu Pieśni 
Pracy (wstęp na nie jest wolny), 
po szczegółowy harmonogram im-
prezy odsyłamy na stronę 7 tego 
wydania „Twoich Tychów” WW ●

trZydZiestkA 
pereł i łotrów
najbliższy Weekend uPłyNIE W TychAch POD ZNAKIEM PIEŚNI żEGLARSKIch.

Współorganizatorem i jednym z bohaterów tegorocznego festiwalu będzie zespół Perły i Łotry.

Marek Szurawski zainauguruje imprezę spotkaniem autorskim, a potem 
dwukrotnie zaśpiewa i zagra na festiwalowych scenach.
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Warto już dziś zarezerwować sobie czas.

rockowa plaża

sChowAne gArAże  
i nie tylko
architektoniczny spacer PO TychAch.

Plac Wojciecha Korfantego, lata 80. XX wieku; ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.
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ogłosZeniA drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

z n a j d z i e c i e  n a s  W  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

æ  Targowisko Miejskie

æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10

æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 

Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1

æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1

æ WBU Balbina, ul. Barona 30

æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6

æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b

æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134

æ Dworzec PKP

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9

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

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy, 
ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o., 
ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

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

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

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

Warszawy 26
æ  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 

ul. Przejazdowa 8
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  AGA ul. Dąbrowskiego 21

æ  Sklep Groszek ul. Wspólna 63

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. Mikołowska 141
æ  Piekarnia Gruzińska, ul. Biblioteczna 26
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75

auto:

usŁugi:

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 329. 

Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176

Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223

Firma remontowo - budowlana 30 lat na 
rynku, wykonuje malowanie domów, da-
chów, krycie papą, bla1,5chą i inne. Tel: 
723 442 989, 727 207 735

Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474

Płytkowanie, malowanie, sufity podwie-
szane, hydraulika Tel: 668 651 688
Elektryk. Tel. 504 877 825

Meble na wymiar, przeróbki, pomiar GRA-
TIS tel. 691 577 335

Sprzątanie piwnic, ogródków, domów 
tel.691 577 335

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:

Agencja Ochrony zatrudni do pracy w 
Tychach chętnych emerytów i renci-
stów, więcej informacji pod nr tel. 32 
219-25-57

autoreklama

autoreklama

Obiekt posiada:LOKALE BIUROWE   od 20 m²

 
Tychy 

. 
 

 
 

reklama
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www.tychy.pl

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

Przyjmę osoby do sprzedawania tel: 576 
949 233

nieruchoMości:

BIURA NIERUCHOMOŚCI

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
Nowo budowane osiedle „Stary Browar” 
w Sosnowcu Zagórze. Mieszkania od 32 
m2 do 93 m2, cena od 6.700 zł/m2, nie 
płacisz 2% PCC, 0% prowizji. Zapraszamy 
do biura sprzedaży www.ASTON.com.pl 
519-595-674

Tychy, os. Z, 2 pokoje 47,2 m2, 2 piętro 
w niskim bloku, cena 329 000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674

Tychy os.A 2 pokoje, 1 piętro 48 m2, z bal-
konem, po generalnym remoncie, cena 
349.000 zł tel 728 713 101 www.ASTON.
com.pl

Tychy, os. G 60,7 m2, niski blok, 2 piętro, 3 
ustawne przestronne pokoje, mieszkanie 
„do wejścia”, cena 450.000 zł do negocja-
cji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl

Tychy, os. K 62,7 m2, niski blok, 4 piętro, 3 
duże ustawne pokoje, oddzielna kuchnia 
z oknem, duże możliwości aranżacyjne, 
cena 369.000 zł do negocjacji, 731 713 
110 www.ASTON.com.pl

Tychy, os. R, ul. Skalna 89, do sprzedaży 
3 pokojowe mieszkanie o pow. 70 m2 z 
komórką lokatorską, tarasem 12 m2 i ga-
rażem podziemnym (dodatkowo płatne),  
na I p. w niskim bloku w apartamentowcu 
z windą, cena 570 000 zł.  www.ASTON.
com.pl 519-595-674

Tychy, os. A 101 m2 (po podłodze ok. 115 
m2), 2 poziomowe mieszkanie, niski blok, 
2 piętro, 5 pokoi, 2 łazienki, duże możli-
wości aranżacyjne, cena 599.000 zł do 
negocjacji, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl

Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2, działka nie jest budowlana – te-
reny zielone, blisko lasu, cena 100 zł/m2 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Wilkowyje działka 797 m2, pod za-
budowę wielorodzinną, blisko lasu, cena 
300.000 zł netto + VAT www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Miedźna Frydek działka 1051 m2, super 
miejsce, blisko lasu, cena 89.335 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Wisła Wielka k. Pszczyny, ul. Cieszyńska, 
działka 1319 m2, piękny widok na jezioro 
i góry. cena 169 000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-110
Tychy, Mikołowska/Studzienna, do sprze-
daży działka dla inwestora o pow. 2099 
m2, cena 799 000 brutto (z VAT) 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy Zwierzyniec, bliźniak, pow. 147,39 
m2, działka 333 m2, stan developerski, 
nowoczesna bryła, fajny układ pomiesz-
czeń, cena 899.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Nowa inwestycja deweloperska w Ty-
chach – domy w centrum, ul. Hierow-
skiego. Zapraszamy do biura sprzedaży. 
Nie płacisz 2% PCC www.ASTON.com.pl 
731-713-070
Lędziny, nowoczesny dom wolnostojący 
do wejścia, pow. 252 m2, działka 1033 
m2, cena 1.350.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Tychy Mąkołowiec, dom w zabudowie 
bliźniaczej w wysokim standardzie, 124 
m2 4 pokoje, garaż w bryle budynku 
cena 999.000 zł www.ASTON.com.pl 
728-713-101
Tychy Glinka ul. Szuwarków, dom wolno-
stojący z 2021 r., pow. 175 m2, działka 
990 m2, cena 1.900.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy ul. Harcerska, budynek mieszkalno-
usługowy z garażem podziemnym, całko-
wita pow. 536 m2, parking zewnętrzny na 
11 samochodów, podjazd dla inwalidów, 
cena 1 950 000 zł, www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy, Balbina, lokal usługowo-handlo-
wy po remoncie, na wynajem o pow. 33 
m2, 1600 netto zł + VAT + media www.
ASTON.com.pl 731-713-100

Tychy ul. Oświęcimska/Czarna do wyna-
jęcia działka 500 m2, czynsz 1500 zł/mc. 
Istnieje możliwość postawienia biura i 
wtedy czynsz 2500 zł/mc www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy, os. P, do wynajęcia lokal na par-
terze, idealny na usługi, biura, o pow. 
88 m2, cena 3168 zł netto + VAT www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, os B, lokal biurowy po remoncie, 
kuchnia i łazienka do własnej dyspozycji, 
parking przed lokalem, czynsz 1900 zł/mc 
netto www.ASTON.com.pl 731-713-100
Mikołów Rynek lokal na parterze 120 m2, 
czynsz 7500 zł/mc www.ASTON.com.pl 
731-713-100

zdroWie:

Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 
Najtaniej i najbardziej dostępnie na 
mieście!
Gabinet masażu Dyplomowany fizjotera-
peuta  512-375 -741

transport:

Transport - przeprowadzki - komplekso-
wo tel. 691 577 335

kupię / sprzedaM:

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

Kupię monety „PRL” ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 335

inne:

autoreklama

autoreklamaautoreklama

ważne telefony miejskie

Komenda Miejska Policji, 
al. Bielska 46, tel. 47 85 512 00, 
47 85 512 55 alarmowy 997;
Straż Pożarna, 
al. Niepodległości 230, 
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe,
ul. Fitelberga 71, 
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe
ul. Barbary 25, tel. 32/227 31 24, 
alarm. 992, www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi-
cy 6, tel. 32/325 64 11, 
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach, 
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00, 
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00, 
www.szpitalmegrez.pl; 
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 
7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7.30-17, 
pt. 7.30-12; rej.pojazdów: 
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55;

Sanepid, ul. Budowlanych 131, 
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 7-19, 
sob. 7-14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30-18, 
wt.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skar-
bowy-w-tychach, czynny: pon. 
7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/323 
22 63, e-mail: sekretariat@mops.
tychy.pl, czynny: pon.-śr. 7.30-
15.30, czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-
13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.-
pt. 7.30-15.30.

WOLNE   MIEJSCA   HANDLOWE
Targowisko Miejskie
na Starych Tychach
al. Bielska przy Browarze Tyskim

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030
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alfabet tgs
u jak uniwersjada
W 1979 ROku tySka lekkOatletka ZDOByła ZłOty me-
Dal uNiWeRSjaDy, uStaNaWiając PRZy OkaZji RekORD 
tej imPReZy.

W dobie igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, 
przeróżnych Lig Narodów czy Pucharów Świata, uniwersja-
da – współzawodnictwo sportowców z krajów zrzeszonych 
w Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego – sy-
stematycznie traci na znaczeniu. Pierwszy raz impreza pod 
nazwą uniwersjada została rozegrana w 1959 roku w Turynie, 
ale międzynarodowe zawody studentów odbywały się jeszcze 
przed II wojną światową.

Nawet nie będąc fanem uniwersjady, obojętnie: letniej czy 
zimowej, czuję się w obowiązku przypomnieć, że złotą meda-
listką tej imprezy została w 1979 roku lekkoatletka GKS Tychy 
Lucyna Langer-Kałek.

uniwersjada’79 odbyła się w Meksyku, a jej lekkoatletyczna 
część na Stadionie Olimpijskim. Położenie miasta na wysokości 
2200 m n.p.m. i rozrzedzone powietrze sprzyjało sprinterom 
i przedstawicielom konkurencji technicznych, natomiast zde-
cydowanie gorzej czuli się w tych warunkach średnio- i dłu-
godystansowcy.

Tyszanka, specjalizująca się w biegu na 100 m przez płotki, 
wystartowała na uniwersjadzie jako studentka Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Poznaniu. biegaczki rozegrały najpierw 
trzy biegi eliminacyjne, dwie najlepsze zawodniczki z każdego 
z nich oraz kolejne dwie z najlepszymi czasami zakwalifiko-
wały się do finału. Langer wygrała swój wyścig eliminacyjny 
wynikiem 12,69. Szybciej od niej pobiegła Danuta Perka, któ-
ra wygrała trzeci bieg i czasem 12,65 ustanowiła swój rekord 
życiowy. W stawce 21 płotkarek różnice w umiejętnościach 
były ogromne. Na przykład Willette Lalasoari z Madagaskaru 
dobiegła do mety z czasem 16,21, a Mayra Figueroa z Gwate-
mali – 16,42. Te akurat zawodniczki bardziej chyba skupiały się 
na studiach, niż na treningu…

W finale Langer była najszybsza i czasem 12,62 ustanowiła re-
kord uniwersjady. Perka była druga 12,66, a trzecie miejsce zajęła 
Wiera Komisowa (ZSRR) 12,90. Za rok na Igrzyskach Olimpijskich 
w Moskwie to nieoczekiwanie Komisowa będzie najszybsza, 
a Langer zdobędzie brązowy medal. Natomiast Perka w ogóle 
nie zakwalifikuje się do polskiej reprezentacji. Ostatnia na mecie 
w tym uniwersjadowym biegu Amerykanka benita Fitzgerald 
zostanie w 1984 roku mistrzynią olimpijską w Los Angeles.

Drugim, obok Langer, polskim mistrzem uniwersjady był 
Władysław Kozakiewicz w skoku o tyczce.

Gwiazdą uniwersjady okazał się jednak Włoch Pietro Men-
nea, w swojej ojczyźnie nazywany „Freccia del Sud” (Strzała 
Południa). Mennea najlepiej wykorzystał warunki, w jakich 
odbywała się uniwersjada i w finale biegu na 200 m czasem 
19,72 ustanowił rekord świata, który przetrwał aż do igrzysk 
olimpijskich w 1996 roku w Atlancie. Po zakończeniu kariery 
Mennea zajmował się m.in. polityką, był m.in. eurodeputowa-
nym do Parlamentu Europejskiego. Zmarł w 2013 roku.

Powody do satysfakcji mógł mieć Polak Leszek Dunecki, który 
w tym legendarnym biegu na uniwersjadzie zajął drugie miej-
sce. Drugi na mecie był zresztą również na dystansie 100 m.

Lekkoatletyczne zawody uniwersjady miały znakomitą obsa-
dę. I takież wyniki. Pewnie z tego względu, że kalendarz nie był 
wtedy jeszcze tak przeładowany jak obecnie: nie rozgrywano 
choćby mistrzostw świata (po raz pierwszy odbyły się w 1983 
roku), nie organizowano tylu wysoko płatnych mityngów. Stąd 
obecność na akademickich zawodach w 1979 roku wielu świet-
nych sportowców, którzy studentami byli tylko z nazwy. Wśród 
medalistów można znaleźć tak znane nazwiska jak Marita Koch, 
Marlies Goehr, Ilona Slupianek, udo beyer, Rolf beilschmidt 
z NRD, ulrike Meyfarth i harald Schmid z RFN, Sara Simeoni 
z Włoch, Willie banks z uSA, jurij Siedych z ZSRR.

XXXI Letnia uniwersjada, która miała odbyć się w chengdu 
(chiny) na przełomie czerwca i lipca 2022 roku, została prze-
łożona na 2023 rok. Pierwotnie impreza była zaplanowana 
na sierpień 2021 roku. 
piotr zaWadzki, tyska galeria sportu ●

Lucyna Langer – mistrzyni Uniwersjady w Meksyku w 1979 roku.

edWard kuder 
przygotoWuje się 
do WrześnioWej 
WystaWy, która 
odbędzie się 
W noWej bibliotece 
W czechoWicach-
dziedzicach. 
zgroMadzone taM 
zostaną trofea, które 
zdobyWali czechoWiccy 
sportoWcy różnych 
klubóW, a piękną kartę 
W tej historii zapisaŁ 
WŁaśnie edWard kuder, 
byŁy pracoWnik fsM 
i fiata auto poland.

Pochodzi z Czechowic-Dziedzic 
i w latach 60. był jednym z najlep-
szych polskich zawodników kar-
tingowych. Zdobywał medale mi-
strzostw Polski, został powołany 
do reprezentacji kraju…

Zgubione i odnalezione
– Tych różnych trofeów: pucha-
rów, medali, szarf, dyplomów, 
legitymacji, licencji, a przede 
wszystkim zdjęć zebrało się spo-
ro – mówi Edward Kuder. – Jed-
nak jeszcze do niedawana mia-
łem ich bardzo niewiele, byłem 
przekonany, że przepadły. Przed 
laty na jeden z jubileuszy czecho-
wickiego klubu, wypożyczyłem 
swoją kolekcję na wystawę. Kie-
dy się zakończyła, kierowca wiózł 
ją w dwóch skrzyniach do Ty-
chów, ale po drodze zatrzymał 
się w domu. Kiedy wrócił do auta 
– skrzyń już nie było. I właściwie 
już się pogodziłem z tym, że stra-
ciłem moje pamiątki. Jakież było 
moje zdziwienie, kiedy okazało 
się, że skrzynie te zabrał jeden 
z działaczy, który potem wyje-
chał do Niemiec. Jego syn zna-
lazł je na strychu i jak zoriento-
wał się co to jest, skontaktował się 
ze mną…

Pewnie niewiele osób pamię-
ta, że i w Tychach istniała sek-

cja kartingowa, którą założyli 
pracownicy FSM, w tym właś-
nie pan Edward. Działała przy 
Fasamie Tychy, ale przetrwała 
niespełna trzy lata. Jak się oka-
zało, była ona ostatnim epizo-
dem w kartingowej karierze 83-
letniego dziś Edwarda Kudera, 
który po latach swoje motoryza-
cyjne zainteresowania kontynuo-
wał działając w Automobilklubie 
Śląskim, Automobilklubie Ziemi 
Tyskiej oraz przy organizacji raj-
dów samochodowych. Ma także 
uprawnienia sędziego sportu sa-
mochodowego I klasy i do dziś 
można go spotkać podczas róż-
nych imprez rajdowych, w tym 
na comiesięcznych eliminacjach 
do Samochodowych Mistrzostw 
Tychów.

gokarty wygrały z piłką 
i hokejem
Od dziecka interesował się samo-
chodami i sportem samochodo-
wym, jednak najpierw grał w pił-

kę i w hokeja. Przez wiele lat był 
bramkarzem w Elektrostalu Cze-
chowice i równocześnie hokeistą 
w Walcowni.

– Łatwo nie było. Po sobot-
nim meczu w koszulce Elektro-
stalu wsiadałem w samochodu, 
jechałem na drugi koniec Pol-
ski – do Koszalina, Bydgosz-
czy, Wrocławia, Nowego Sącza 
i na inne tory – by rano, w nie-
dzielę, ścigać się na torze, ale już 
w barwach Walcowni, bo ta mia-
ła także sekcję kartingową, swe-
go czasu jedną z najmocniej-
szych w kraju. A rywali było 
wtedy mnóstwo, bo w dwóch 
klasach mistrzostw Polski jeź-
dziło ok. 350 zawodników. Cie-
kawostką jest, że pierwsze trenin-
gi mieliśmy na trasie usytuowanej 
na czechowickim rynku. Jako eki-
pa RKS Walcownia startowaliśmy 
również w wyścigach zagranicz-
nych.

Sportem kartingowym E. Ku-
der zajął się stosunkowo późno, 
bo kiedy pojawił się na torze miał 
31 lat. Szybko zdobył sobie uzna-
nie – wygrywał kolejne wyścigi, 
wreszcie stanął na podium mi-
strzostw Polski. W latach 1967-
69 zdobył trzy tytuły mistrza Pol-
ski i trafił do reprezentacji, która 
w latach 60. była jedną z liczących 
się w Europie. W klasie sportowej 
(gokarty z oryginalnymi silnika-
mi, bez przeróbek) przez kilka lat 
nie miał sobie równych. Oto cy-
tat z jednego z artykułów: „Kuder 
jest szalenie szybki, impulsywny, 
ale potrafi właściwie ocenić każ-
dą sytuację. Ma refleks rutyno-
wego kierowcy, co w decydują-
cej walce na torze ma ogromne 
znaczenie. Należy do najbardziej 
bojowych i odważnych zawod-
ników, a stylem jazdy dorównu-
je mistrzom kartingu z Niemiec, 
Rosji i Czech”.

wyścig na Śląskim
Niezapomnianym przeżyciem dla 
pana Edwarda był wyścig na to-
rze żużlowym Stadionu Śląskie-
go przed meczem Polska – Węgry 
w 1966 roku. Zajął wówczas dru-
gie miejsce, a popisy kierowców 
w małych bolidach obserwowało 

100 tysięcy widzów! Można po-
wiedzieć, że takiej widowni nie 
miał żaden inny wyścig kartin-
gowy.

– Jeździliśmy na sprzęcie kra-
jowym, początkowo własnej pro-
dukcji – wspomina pan Edward. 
– Kiedy budowaliśmy pierwsze-
go karta, posługiwaliśmy się do-
kumentacją zamieszczoną w piś-
mie „Horyzonty Techniki”. Pojazd 
ten powstał w 1962 roku i spisy-
wał się wręcz znakomicie, zdoby-
wając uznanie wielu zawodników 
i trenerów. Miał silnik z zakładów 
DAB o mocy 5 KM i osiągał pręd-
kości porównywane z najlepszy-
mi w klasie popularnej. W RKS 
Walcownia była ekipa techniczna, 
która budowała i przygotowywała 
inne gokarty, bazując także na do-
kumentacji zdobytej w krajach 
zachodnich. Kierownik naszej 
sekcji kartingowej, inż. Antoni 
Bularz zaprojektował i skonstru-
ował z rur aluminiowych zna-
nego w Polsce „Bukarta”. Warto 
dodać, że po każdych zawodach 
sędziowie rozbierali silnik do naj-
drobniejszej śrubki, sprawdzając 
czy ktoś czegoś nie zmienił. Po-
tem te wszystkie części wkłada-
no do worka i zwracano zawod-
nikowi. I po złożeniu mój silnik 
zawsze działał lepiej! Pod koniec 
mojego ścigania były już jednak 
autka zachodnie, o znacznie lep-
szych osiągach.

Karting nie jest sportem ta-
nim. Pomijając sam bolid, trzeba 
mieć środki na treningi na torze, 
na specjalne paliwo, ogumienie, 
serwis, itd. To jednak wspaniała 
dyscyplina, znakomicie przygo-
towuje młodych ludzi do sportu 
samochodowego pod względem 
techniki jazdy, panowania nad 
pojazdem, oswaja też z pręd-
kością, wyrabia odwagę, przebo-
jowość. Szkoda jednak, że sek-
cji kartingowych nie ma już ani 
w Czechowicach, ani w Tychach, 
choć od czasu do czasu pojawiają 
się młodzi ludzie, którym rodzi-
ce umożliwiają starty w barwach 
różnych klubów, jak chociażby 
Oliwier Kobiela z Czechowic-
Dziedzic.
leszek sobieraj ●
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100 tys. widZów…
edWard kuder – PIłKARZ, hOKEISTA, MISTRZ GOKARTóW, SęDZIA SPORTu SAMOchODOWEGO I KLASy I DZIAłAcZ 
AuTOMObILKLubu ZIEMI TySKIEj.

Legenda śląskiego kartingu i trzykrotny mistrz Polski w latach swojej świetności.
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9 sierpnia W tyskiej 
galerii sportu odbyŁo 
się spotkanie 
z pierWszyM trenereM 
piŁkarzy gks tychy 
– doMinikieM noWakieM. 
pierWotnie W spotkaniu 
MiaŁ uczestniczyć 
róWnież trener 
braMkarzy andrzej 
bledzeWski, jednak 
z poWodóW osobistych 
nie pojaWiŁ się.

gotowy na ciężką pracę
Dominik Nowak został oficjalnie 
zaprezentowany jako trener Trój-
kolorowych pod koniec maja 2022 
roku. Wcześniej prowadził m.in. 
takie zespoły jak Flota Świno-
ujście, Miedź Legnica, z którą 
wywalczył awans do Ekstrakla-
sy w sezonie 2017/2018, czy Ko-
rona Kielce. Jest trenerem wciąż 
młodym, ale już z określonym do-
robkiem. Opowiedział wszystkim 
zgromadzonym jakie były jego 
pierwsze skojarzenia z drużyną, 
w której przyszło mu pracować 
i czego od niej oczekuje. – Przed 
podjęciem pracy w danym klubie 
nigdy nie patrzę na to czy to jest 
fajny klub, czy nie. Nie patrzę 
również na to czy ma piękny sta-
dion. Nie interesuje mnie czy mia-
sto jest lepsze czy gorsze do ży-
cia. Patrzę na to, co ta drużyna 
może osiągnąć i jaki ma potencjał 
– mówił trener Nowak. – Ogląda-
łem rozgrywki I ligi, prowadziłem 
zespoły w tej lidze, więc GKS nie 
był mi obcy. Uważam, że Tychy 
zasługują na awans do Ekstrakla-
sy. Powiem więcej: mają poten-
cjał, by ten awans osiągnąć. Do-
strzegłem w moich chłopakach 
olbrzymie możliwości, które każ-
dego dnia będę starał się z nich 
wyzwolić. Potrzeba czasu i cięż-
kiej, mozolnej pracy, ale jestem 
na to gotowy – dodawał.

Czy wróci „Jojo”?
– Przed objęciem zespołu byłem 
świadomy wyzwania jakie mnie 
czeka i ogromu pracy, ale mie-
liśmy wspólną z prezesem wizję 
budowania klubu. To było bar-
dzo ważne, bo trener musi mieć 
wsparcie. Nie zapominajmy, 
że przed startem obecnego sezo-

nu z klubem pożegnało się ośmiu 
piłkarzy. Chciałem trochę prze-
wietrzyć tę szatnię, żeby zaczęła 
żyć na nowo. W tym momencie 
na treningach mamy 21 piłka-
rzy, z czego trzech to bramkarze. 
To nie jest szeroka kadra. Wręcz 
przeciwnie, uważam, że ta kadra 
nie jest zamknięta. Przydałby 
nam się jeszcze jeden defensyw-
ny pomocnik i środkowy obrońca 
– wyznał Dominik Nowak.

Zapytany o odejście z druży-
ny wieloletniego jej kapitana, 
Łukasza Grzeszczyka, szkolenio-
wiec GKS odpowiadał: – Łukasz 
to bardzo dobry piłkarz. Ma swo-
ją jakość. Wiele w przeszłości dał 
tej drużynie. Rozstania nigdy nie 
są łatwe, jednak podjąłem taką 
decyzję, ponieważ uznałem, 
że nie jest już gotowy motorycz-
nie na to, czego oczekuję od dru-
żyny – tłumaczył swoją decyzję 
Nowak.

W kuluarach można było usły-
szeć, że GKS interesuje się dwoma 
konkretnymi nazwiskami na wy-
mienione przez trenera Nowaka 
pozycje. Nowym defensywnym 
pomocnikiem tyszan miałby zo-
stać eks-tyszanin Jan Biegański 
(aktualnie „Jojo” jest piłkarzem 
Lechii Gdańsk), natomiast środek 
obrony miałby wzmocnić Mak-
symilian Pingot z Lecha Poznań. 
Czas pokaże czy uda się dopiąć te 
cele transferowe przed zamknię-
ciem okienka.

o nowym ustawieniu
W obecnych rozgrywkach ty-
szanie przeszli na zupełnie nowe 
ustawienie: 1-3-4-3, którym nie 
grali nigdy wcześniej. Skąd po-
mysł na takie ustawienie, ja-
kie są jego zalety i jak czują się 
w nim piłkarze? – Gdy przycho-
dziłem tutaj, to jeszcze nie wie-
działem jaką taktyką będzie-
my grali. Miałem w głowie dwa 
ustawienia: 1-3-4-3 i 1-4-3-3, 
które byśmy stosowali naprze-
miennie. Skąd taki pomysł? Pa-
trzyłem na profile piłkarzy pod 
względem umiejętności i motory-
ki. Uważam, że mamy idealnych 
graczy pod to ustawienie. Petr 
Buchta bardzo dobrze wyprowa-
dza piłkę i grywał w tym ustawie-
niu w Czechach. Nemanja Nedić 

jest szybki, co również sprzyja 
grze w tym ustawieniu. Maciek 
Mańka był bocznym obrońcą, ale 
odnalazł się świetnie w nowym 
ustawieniu. Krzysiu Wołkowicz 
miał najlepszy wynik w klubie 
pod względem wydolnościowym. 
Szkoda mi było marnować jego 
potencjał motoryczny i ofensyw-
ny. Podobnie Krzysiu Machowski, 
Natan Dzięgielewski. Nawet An-
tonio Domínguez to nie jest typo-
wa, statyczna „dziesiątka”. Uwa-
żam, że mamy potencjał ludzki, 
aby grać tym ustawieniem, jednak 
potrzeba czasu, żeby to wszyst-
ko wdrożyć. Dlatego proszę kibi-
ców o odrobinę cierpliwości. Nie 
oceniajcie nas po kilku meczach 
– apelował trener Nowak.

– Krzysiu Machowski to wasz 
wychowanek, cieszcie się. Mło-
dy chłopak bardzo dobrze prze-
pracował okres przygotowawczy. 
Już słyszę głosy o tym, że może 
być powołany do młodzieżo-
wej kadry Polski, czego mu ży-
czę. Z każdym miesiącem będzie 
tylko lepszy, podobnie jak reszta 
młodych chłopaków, którzy dołą-
czyli do nas z rezerw. Chciałbym 
wlać trochę optymizmu w serca 
zagorzałych tyskich fanów – do-
dawał.

o bramkarzach
Osobny wątek spotkania doty-
czył młodego tyskiego bramka-
rza Kacpra Dany, który wobec 
kontuzji śródręcza Konrada Ja-
łochy, dostał swoją szansę w me-
czu w Chojnicach. Czy późniejsze 
sprowadzenie Adriana Kostrzew-
skiego z Górnika Łęczna, który 
z miejsca stał się podstawowym 
bramkarzem tyszan, nie „ska-
sowało” młodego wychowanka? 
– Uważam, że Kacper ma wielki 
talent, tylko musi grać – w IV li-
dze w rezerwach, na wypożycze-
niu, gdziekolwiek. Błędy popeł-
niali więksi od niego, to część 
tego sportu. Nie mam do niego 
pretensji o błąd w Chojnicach, 
uważam, że trochę za wcześnie 
zderzył się z presją oczekiwań 
i został rzucony na głęboką wodę. 
Rozmawiałem z nim o tym. Ale 
co gdyby popełnił błąd w meczu 
u siebie, w Tychach? Gdyby do-
stał gwizdy od swoich kolegów 

z klasy, znajomych, mieszkańców 
miasta, w którym się wychował? 
Załamałby się doszczętnie. Stąd 
decyzja o zmianie – mówił Do-
minik Nowak.

– Adriana polecił nam tre-
ner Bledzewski, któremu w peł-
ni ufam w kwestii bramkarzy, 
bo to członek sztabu. Widać 
u niego potencjał. Konrad Jało-
cha powoli wraca do zdrowia, 
więc wróci rywalizacja o miejsce 
między słupkami. Podkreślę jesz-
cze raz: uważam, że Kacper Dana 
to wielki talent i zrobi karierę, ale 
musi regularnie grać. Miał udane 
sparingi, ale żaden sparing, żaden 
trening nie zastąpi meczu, tej pre-
sji, adrenaliny. Dostał za wcześnie 
szansę, na którą po prostu nie był 
gotowy, bo nie mógł być. Zabra-
kło doświadczenia, o czym boleś-
nie się przekonał w Chojnicach. 
Ale jeżeli będzie grał regularnie, 
jestem przekonany, że zrobi ka-
rierę – kontynuował.

pytania od kibiców
Trener Dominik Nowak miał 
okazję „skonfrontować się” z py-
taniami kibiców, niejednokrotnie 
rozżalonych po domowej poraż-
ce 1:4 z Podbeskidziem Bielsko
-Biała. Na każde pytanie odpo-
wiedział bardzo wyczerpująco. 
Fani tyskiego zespołu poruszali 
różne kwestie, od wspomniane-
go już Kacpra Dany, przez system 
VAR, przyczyny porażki z „Gó-
ralami”, aż po inspiracje trenera 
Nowaka do gry trójką stoperów. 
– Porażkę z Podbeskidziem biorę 
na siebie. Być może za ciężko tre-
nowaliśmy przed tym spotkaniem 

i powinniśmy się bardziej skupić 
na regeneracji. Uważam, że bra-
kowało nam świeżości, nie ambi-
cji, czego dowodem były głupio 
tracone bramki. Jest taka aplika-
cja In Stat, gdzie można spraw-
dzić wszystkie statystyki, często 
te z pozoru niewidoczne gołym 
okiem. W dotychczasowych czte-
rech spotkaniach dopuściliśmy 
rywali do zaledwie pięciu sytu-
acji bramkowych. Nasz problem 
polega na tym, że traciliśmy czę-
sto pechowe bramki w sytuacjach, 
w których nawet algorytm tego 
nie przewidział – mówił.

– Nie skreślajcie nas po kilku 
meczach, bo równie dobrze mo-
glibyśmy grać słabo, mieć dziś 
12 punktów i rozmawiać zupeł-
nie inaczej. Jesteśmy w pewnym 
procesie budowy drużyny. Głę-
boko wierzę w to, że mój zespół 
stać na awans do Ekstraklasy, ale 
nie wypracujemy tego w ciągu 4 
tygodni. Całą odpowiedzialność 
za wyniki biorę na siebie, ale uwa-
żam, że aby w miarę obiektywnie 
ocenić moją pracę, należy pocze-
kać do stycznia. Wtedy zespół na-
uczy się taktyki, wdroży w życie 
to, czego od niego oczekujemy 
i rozpocznie się zimowe okien-
ko transferowe, w którym będzie 
można pewne rzeczy skorygować. 
Teraz jest zdecydowanie za wcześ-
nie na ferowanie wyroków – do-
dawał Dominik Nowak.

ojciec, psycholog czy analityk?
Trener Dominik Nowak odniósł 
się do słów legendarnego menad-
żera Arsenalu Arséne Wengera. 
Były boss „Kanonierów” stwier-

dził, iż trener piłkarski powinien 
być kimś więcej niż tylko trene-
rem, powinien być również psy-
chologiem, analitykiem. – Wenger 
to analityk. Wybitny specjalista. 
Nie bez przyczyny przepracował 
w jednym klubie 22 lata, a obecnie 
odpowiada za szkolenie w UEFA. 
Ale zgodzę się z nim, trener musi 
być i ojcem i psychologiem i ana-
litykiem. Musi zganić, pochwa-
lić. Często największego wsparcia 
w drużynie potrzebują zawodni-
cy rezerwowi, w których narasta 
frustracja i zwątpienie we własne 
umiejętności. Ale to normalne, 
bo każdy chce grać – mówił Do-
minik Nowak.

Awans do ekstraklasy
– Mam nadzieję, że wszyscy ra-
zem to zrobimy. Nie trener No-
wak, nie piłkarze, nie dzien-
nikarze, nie prezesi, nie kibice 
– my wszyscy razem! Tychy za-
sługują na miejsce w Ekstraklasie. 
Nie wiem czy tak się stanie za mo-
jej kadencji, ale wiem, że tę dru-
żynę stać na awans. Ja w to wie-
rzę, wy też uwierzcie – opowiadał 
Dominik Nowak, wlewając na-
dzieję w serca kibiców. Przypo-
mnijmy, że mimo słabego startu 
szanse tyskiej drużyny na poten-
cjalny awans, nie zostały jeszcze 
przekreślone. – Pamiętacie Gór-
nika Łęczna? Słabo zaczęli, ro-
zegrali świetną wiosnę. Sezon 
zasadniczy skończyli na 6. miej-
scu w tabeli, ale wygrali baraże, 
dzięki którym wywalczyli miejsce 
w elicie. Dajcie nam trochę czasu 
i cierpliwości – zwieńczył.
arkadiusz dęboWski ●

dAJCie nAm troChę CZAsU!
„tę drużynę stać na aWans. ja W to Wierzę, Wy też uWierzcie” – MóWIł DO KIbIcóW TRENER DOMINIK NOWAK.

Dominik Nowak należy do szkoleniowców dość żywo reagujących na boiskowe wydarzenia.
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Trener tyszan podczas spotkania w Tyskiej Galerii Sportu (z lewej przepytujący go Kamil Hajduk).
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z piekŁa do nieba – taką 
drogę przeszli tyscy 
piŁkarze W MinionyM 
tygodniu, najpierW 
przegryWając 
W sosnoWcu, 
a poteM nieoczekiWanie 
pokonując lidera 
i spadkoWicza 
z ekstraklasy 
– WisŁę krakóW. 
zresztą do przebiegu 
sobotniego Meczu 
tytuŁoWe stWierdzenie 
także pasuje.

Pierwsza połowa środowej po-
tyczki GKS Tychy z Zagłębiem 
nie mogła zadowolić kibiców fut-
bolu. Gra była spokojna, toczyła 
się głównie w środku pola, a sy-
tuacji podbramkowych było jak 
na lekarstwo. Pierwszą stworzy-
li tyszanie, a konkretnie Daniel 
Rumin, który w 5 min. najpierw 
skiksował pod bramką gospoda-
rzy, a potem – poprawiając się 
– posłał piłkę z bliska nad po-
przeczkę.

Niewykorzystana sytuacja 
Rumina zemściła się niespełna 
kwadrans później. Tyszanie eg-
zekwowali rzut rożny, po którym 
ruszył szybki kontratak Zagłębia. 
Pawłowski obdłużył Banaszew-
skiego, a temu pozostało już tylko 
wpakować piłkę do siatki. Odpo-
wiedzią GKS był tylko strzał Na-
tana Dzięgielewskiego z 34 min., 
który po zagraniu Krzysztofa 
Wołkowicza posłał piłkę nad po-
przeczką.

W nieco żywszym tempie to-
czyła się gra po zmianie stron, 
a zwłaszcza w końcowych mi-

nutach spotkania. Najpierw jed-
nak dwie okazje do podwyższenia 
prowadzenia mieli sosnowicza-
nie. W 53 min. Sobczak z bliska 
nie trafił, a w 62 min. po faulu Pe-
tra Buchty na Banaszewskim Za-
głębie miało rzut karny. Sobczak 
uderzył z jedenastu metrów źle, 
z kolei Adrian Kostrzewski za-
chował się bardzo dobrze i kar-
nego obronił.

W końcówce tyszanie po-
stawili wszystko na jedną kartę 
i za wszelką cenę próbowali wy-
równać. Napór podopiecznych 
trenera Dominika Nowaka przy-
niósł jednak tylko strzał Macieja 
Mańki w poprzeczkę i uderzenie 
Mateusza Radeckiego nad bram-
ką. Tym samym druga z rzędu po-
rażka Trójkolorowych stała się 
faktem.
ZagłęBie SOSNOWiec – gkS 
tychy 1:0 (1:0). Gol: Banaszew-
ski (19’).
gkS tychy: Kostrzewski – Kar-
gulewicz (46’ Połap), Buchta (67’ 
Kozina), Nedić, Mańka, Wołko-
wicz – Domínguez, Żytek (74’ 
Mikita), Czyżycki (46’ Radecki) 
– Dzięgielewski (65’ Machowski), 
Rumin. Żółte kartki: Wołkowicz, 
Nedić, Buchta.

W pozostałych meczach 5. ko-
lejki: Ruch – Łęczna 1:1 Chojni-
czanka – Stal 1:1, ŁKS – Puszcza 
2:0, Termalica – Chrobry 3:1, 
Podbeskidzie – Skra 0:1, Wisła 
– Katowice 2:1, Resovia – Arka 
1:3, Odra – Sandecja 4:2.

W sobotnie popołudnie na try-
bunach Stadionu Miejskiego przy 
ul. Edukacji 7 zasiadło prawie 6 ty-
sięcy widzów, których przyciągnął 
rywal GKS. Klub-legenda, do nie-

dawna jeszcze ekstraklasowa Wisła 
Kraków przyjechała do Tychów, 
by do pięciu przedłużyć serię zwy-
cięstw, która dała jej fotel lidera. 
Zapędy wiślaków miał powstrzy-
mać zmieniony w trzech ele-
mentach zespół trenera Nowaka, 
co jednak nie okazało się rzeczą ła-
twą. Krakowianie w I połowie wy-
raźnie dominowali, notowali pra-
wie 70-procentowe posiadanie 
piłki i stwarzali raz po raz zagro-
żenie pod bramką Kostrzewskiego. 
Pierwszy raz tyski bramkarz miał 
okazję popisać się umiejętnościa-
mi już w 4 min., kiedy to kapital-
nie obronił strzał pozostawionego 
bez opieki Fernandeza. Po upływie 
kwadransa Wisła miała kolejną 
bramkową szansę, ale po uderze-
niu Jarocha Kostrzewski na spółkę 
z Mańką zdołali wybić piłkę z linii 
bramkowej.

Po raz pierwszy groźnie pod 
krakowską bramką zrobiło się do-
piero w 21 min. Dośrodkowywał 
Wołkowicz, ale w zamieszaniu 
na polu karnym żaden z miejsco-
wych nie przyłożył nogi. Niewiele 
brakło też Ruminowi w 24 min., 
ale golkiper Wisły wygarnął mu 
piłkę spod nóg.

W 36 min. krakowianie osiąg-
nęli cel i otworzyli wynik. Starcie 
Wołkowicza z Jarochem sędzio-
wie po analizie VAR zakwalifi-
kowali jako faul w polu karnym 
i podyktowali „jedenastkę”, któ-
rą Fernandez zamienił na pro-
wadzenie Wisły. Na szczęście 
jeszcze przed przerwą udało się 
tyszanom wyrównać, w czym po-
mogli im sami wiślacy. Wyrzu-
coną z autu przez Dominika Po-
łapa piłkę przejął na głowę Żyro 
i – ku zaskoczeniu swoich kole-
gów – umieścił ją w siatce włas-
nej bramki.

Po zmianie stron nadal piłka 
znajdowała się pod kontrolą by-
łego ekstraklasowicza, ale gole 
zdobywali już tylko miejscowi. 
Nieoceniony okazał się w tym 
dziele Krzysztof Wołkowicz, któ-
ry całkowicie zrehabilitował się 
za sprokurowanie rzutu karnego 
i dwukrotnie obsłużył ostatnim 
podaniem swoich kolegów. W 58 
min. dośrodkował z lewej strony 
wprost na głowę Rumina, który 
dał tyszanom prowadzenie 2:1. 
Z kolei w 70 min. „Wołek” zacen-
trował do Mateusza Czyżyckie-
go, który ostatecznie ustalił raczej 
nieoczekiwany rezultat meczu, 
po którym Wisła Kraków po raz 

pierwszy w tym sezonie schodzi-
ła z boiska pokonana.

– Pierwsza połówka była ja-
kościowo słaba w naszym wy-
konaniu – mówił na konferencji 
prasowej trener Dominik No-
wak. – Do defensywy nie można 
mieć tutaj większych pretensji, ale 
w elemencie ofensywnym zaczę-
liśmy grać dopiero po wyrównu-
jącej bramce. Weźmy też jednak 
pod uwagę fakt, że Wisła po każ-
dym meczu w tym tygodniu mia-
ła jeden dzień więcej na regene-
rację, więc te szanse od początku 
nie były równe. Zdajemy so-
bie sprawę, że czeka nas jeszcze 
dużo pracy, bo takie spotkanie 
jak z Wisłą musimy zagrać także 
następne – dodał trener, dzięku-
jąc przy okazji kibicom za świet-
ny doping, któremu sam dał się 
porwać w końcówce.
gkS tychy – WiSła kRakóW 
3:1 (1:1). Gole: Żyro (44’ samob.), 
Rumin (58’), Czyżycki (70’) oraz 
Fernandez (36’ z karnego).
gkS tychy: Kostrzewski – Połap 
(78’ Kargulewicz), Mańka, Nedić, 
Buchta, Wołkowicz – Machowski 
(46’ Dzięgielewski), Żytek, Do-
mínguez (64’ Czyżycki), Radecki 
– Rumin (73’ Mikita). Żółte kart-
ki: Wołkowicz, Mańka, Czyżycki, 
Radecki.

W pozostałych spotkaniach 6. 
kolejki: Odra – Resovia 1:1, Ka-
towice – Sandecja 0:0, Skra – Za-
głębie 1:0, Łęczna – Arka 1:2, 
Chrobry – Podbeskidzie 0:1, Stal 
– ŁKS 1:. Mecze Puszcza – Ter-
malica i Ruch – Chojniczanka 
rozegrane zostały w poniedzia-
łek, po zamknięciu tego nume-
ru do druku.
Wojciech Wieczorek ●

i liga
1. Wisła 6 13 7:4
2. Podbeskidzie 6 12 8:4
3. łKS 6 12 8:6
4. Ruch 5 11 8:3
5. Arka 6 11 7:4
6. Termalica 5 10 10:7
7. Zagłębie 6 10 8:6
8. Skra 6 10 5:4
9. Puszcza 5 9 6:7
10. Katowice 6 8 9:7
11. Stal 6 8 9:9
12. gkS tychy 6 7 8:9
13. Sandecja 6 5 4:6
14. chrobry 6 4 8:12
15. Odra 6 4 8:12
16. łęczna 6 3 4:7
17. Resovia 6 3 4:9
18. chojniczanka 5 2 5:10

reklama

Z piekłA do niebA
W środku tygodnia PIłKARZE GKS PRZEGRALI Z ZAGłębIEM, ZA TO W WEEKEND SPRAWILI KIbIcOM MIłą NIESPODZIANKę.

Daniel Rumin był wraz z Krzysztofem Wołkowiczem jednym 
z głównych architektów sobotniego zwycięstwa z Wisłą.
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W miniony weekend zainaugu-
rowali sezon 2022/23 piłkarze IV 
ligi, a wśród nich zespół GKS II 
Tychy, któremu na starcie przy-
szło zmierzyć się na wyjeździe 
z rezerwami innego I-ligowca, 
Podbeskidzia Bielsko-Biała.

Mimo, że początek spotkania 
należał do bielszczan, to jednak 
to podopieczni trenera Jarosława 
Zadylaka jako pierwsi cieszyli się 
z gola. W 31 min. dośrodkowanie 
Orlińskiego z rzutu rożnego przy-
jął na głowę Kopczyk i doskonale 
wiedział jaki z tego zrobić użytek. 
Prowadzenie gości utrzymało się 
do przerwy, choć zarówno tysza-
nie, jak i gracze Podbeskidzia mie-
li swoje szanse na jego zmianę. Tuż 
przed gwizdkiem kończącym I po-
łowę piłka wpadła nawet, po strza-
le Parkitnego, do siatki gospodarzy, 
ale arbiter odgwizdał spalonego.

Po przerwie nadal oglądali-
śmy ciekawy, pełen zwrotów akcji 
mecz. Po stronie GKS II próbowa-
li szczęścia m.in. Biegański, Par-
kitny i Kacprowski, ale bez skut-
ku. W 72 min. piłka po raz kolejny 
– po strzale Biegańskiego – zatrze-
potała w siatce Podbeskidzia, ale 
po raz kolejny sędzia liniowy pod-
niósł chorągiewkę i główny gola 
nie uznał. Arbiter nie miał na-
tomiast wątpliwości kilka minut 
później, po główce Abate, która 
dała gospodarzom wyrównanie 
i ustaliła rezultat spotkania.

– Mamy zupełnie nową dru-
żynę i sporą konkurencję w ze-

spole. Każdy walczy o wyjściowy 
skład – mówił po meczu trener 
Jarosław Zadylak. – Jeszcze nie 
do końca jesteśmy zgrani i to też 
było widać. Po meczu pozosta-
je lekki niedosyt, bo strzeliliśmy 
trzy bramki, a wyjeżdżamy z re-
misem – dodał.

Mówiąc o konkurencji, tre-
ner miał zapewne na myśli fakt, 
że w ostatnim czasie kadra rezer-
wistów GKS Tychy wzbogaciła się 
o pięć nowych nazwisk, z których 
kilka już ma za sobą debiut w Biel-
sku-Białej. Z Gwarka Ornontowice 
przyszedł do Tychów napastnik Ka-
mil Lewandowski, natomiast na za-
sadzie wypożyczenia pozyskano 
Miłosza Poloczka i Filipa Parkit-
nego ze Stadionu Śląskiego Cho-
rzów oraz Błażeja Chwaję i Mariu-
sza Lacha ze Śrubiarni Żywiec.
PODBeSkiDZie ii – gkS ii ty-
chy 1:1 (0:1). Gole: Kopczyk 
(31’) i Abate (78’).
gkS ii tychy:  Dana – Zaręb-
ski, Parkitny (78’ Kawka), Pipia, 
Biegański (89’ Lach), Kopczyk, 
Orliński (81’ Wilk), Kacprowski, 
Rabiej (65’ Poloczek), Oleksy, Le-
wandowski. Żółte kartki: Biegań-
ski, Kacprowski i Lewandowski.

W pozostałych meczach inau-
guracyjnej kolejki: Unia Racibórz 
– Lędziny 3:1, Łaziska – Bełk 2:0, 
Jasienica – Czechowice 1:2, Bły-
skawica Drogomyśl – Unia Tu-
rza 1:0, Czaniec – ROW 2:1, Lan-
dek – Ornontowice 5:1, Łękawica 
– Kuźnia 1:1.WW ●

W poprzednim numerze „Twoich 
Tychów”, podsumowując pierw-
szą rundę piłkarskiego Pucharu 
Polski na szczeblu Podokręgu 
Tychy, cieszyliśmy się wraz z ze-
społem OKS Zet Tychy z awan-
su do kolejnej tury. Przypo-
mnijmy, że „Zetka” zremisowała 
mecz z Krupińskim Suszec 3:3, 
ale okazała się lepsza w rzutach 
karnych. Niestety, Śląski Zwią-
zek Piłki Nożnej zweryfikował 
rezultat tego meczu na walkower 
na korzyść Krupińskiego, z uwa-
gi na grę w tyskich barwach nie-
uprawnionego zawodnika, zatem 
pucharowa przygoda OKS Zet 
w tej edycji się zakończyła.

Dalej grać będzie natomiast 
rezerwa GKS Tychy. Druży-
na trenera Jarosława Zadylaka 
bez problemów poradziła sobie 
w Jankowicach ze Zniczem i po-

konała go 4:0 (2:0). Gole na wagę 
awansu do II rundy zdobyli: Ja-
roch i Biegański przed przerwą 
oraz Orliński i Pipia po zmianie 
stron. Rozmiary zwycięstwa GKS 
II mogły być bardziej okazałe, ale 
bardzo dobrze dysponowany był 
tego dnia bramkarz z Jankowic, 
a w kilku sytuacjach tyskich gra-
czy zawodziła skuteczność.

Jak się później okazało, także 
mecz w Jankowicach nie prze-
szedł weryfikacji Śląskiego ZPN. 
Z powodu gry w drużynie Zni-
cza nieuprawnionych zawodni-
ków tyszanom przyznano walko-
wer, z utrzymaniem wyniku 4:0 
osiągniętego na boisku.

W kolejnej rundzie PP mamy 
zatem dwie (z czterech) tyskie 
drużyny: rezerwę GKS i Czuło-
wiankę, która w I rundzie miała 
wolny los. WW ●

W piłkarskim Pucharze Polski.

zetka jednak odpadła

remis w meczu rezerw.

punkt na początek
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iNfORmatOR kiBica

hOkej. 24. Memoriał pav-
la zabojnika w zvoleniu: 
18.08 GKS Tychy – hc Nowe 
Zamki, 19.08 hKm Zwoleń – 
GKS Tychy, 20.08, GKS Tychy 
– Mhk 32 Liptowski Mikulas.
Piłka NOżNa. i liga: 22.08 
Sandecja Nowy Sącz – GKS 
Tychy (godz. 18); iV liga: 
20.08 GKS II Tychy – Polonia 
łaziska (11); liga okręgowa: 
20.08 OKS juwe jaroszowice 
– Rotuz bronów, 20.08 GLKS 
Wilkowice – OKS Zet Tychy; 
klasa a: 20.08 Ogrodnik 
Tychy – czapla Kryry, 21.08 
Siódemka Tychy – LKS Fry-
dek; klasa b: 21.08 GKS II 
Pniówek Pawłowice – czuło-
wianka Tychy (17), 21.08 LKS 
II Gardawice – OKS juWe II 
jaroszowice (15).
lekka atletyka. 21.08 
i Mityng lekkoatletyczny 
im. jana dery. Arena Lekko-
atletyczna przy ul. Edukacji, 
początek – godz. 15. ls ●

Ostatni etap przygotowań do se-
zonu hokeiści GKS Tychy rozpo-
częli od dwóch wygranych me-
czów sparingowych.
Podczas pierwszego spotkania 
z Podhalem Nowy Targ przewa-
ga tyszan ani przez moment nie 
podległa dyskusji. Jednak nowo-
tarżanie późno wznowili trenin-
gi i jeszcze niedawno nie było 
wiadomo czy w ogóle przystąpią 
do rozgrywek. W Tychach rywale 
zaprezentowali się w mocno od-
mienionym składzie. Po pierwszej 
tercji GKS prowadził 2:0 po go-
lach Ondreja Sedivego i Mateu-
sza Ubowskiego, a w kolejnych 
odsłonach trójkolorowi dołoży-
li po jeszcze jednym trafieniu. 
W tyskiej ekipie testowany był 

czeski obrońca 25-letni Jakub 
Brezak, który ostatnio grał w Dra-
ci Sumperk. Zabrakło natomiast 
zawodników, którzy dopiero nie-
dawno dołączyli do zespołu: Ol-
liego Kaskinena, Alexandra Yo-
unana, Jeana Dupuy, Alexandra 
Boivina i Romana Szturca.
gkS tychy – PODhale NOWy 
taRg 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) karne: 
1:0. Bramki: Sedivy, Ubowski, Bu-
kowski, Mroczkowski oraz karny 
– Bukowski.

W drugim meczu tyszanie 
zmierzyli się z mistrzami Polski 
GKS Katowice. I znów bardzo do-
brze zaprezentowali się debiutan-
ci, w tym Oskar Jaśkiewicz, który 
zdobył swojego pierwszego gola 
w barwach GKS.

W drugiej tercji katowiczanie 
od początku próbowali doprowa-
dzić do wyrównania, jednak ich 
próby na nic się zdały. Mateusz 
Gościński dobił strzał Romana 
Szturca i krążek wpadł do bram-
ki. W serii rzutów karnych lepsi 
okazali się zawodnicy GKS Ka-
towice.
gkS tychy – gkS katOWice 
2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Bramki: Jaśkie-
wicz i Gościński.
gkS tychy: Fucík (Lewartowski) 
– Bagin, Jaśkiewicz; Jeziorski, Ga-
lant, Gościński – Pociecha, Ciura; 
Mroczkowski, Komorski, Sedivy 
– Kaskinen, Bizacki; Marzec, Sta-
rzyński, Wróbel – Sobecki, Youn-
an; Dupuy, Szturc, Bukowski oraz 
Kasperek, Ubowski. ls ●

Koszykarski sezon pierwszoli-
gowy 2022/2023 rozpocznie się 
w ostatni weekend września. 
W pierwszym meczu, 24.09, ko-
szykarze GKS Tychy podejmować 
będą Polonię Warszawa.

Przygotowania do nowego se-
zonu trwają. Oprócz treningów, 
trener Tomasz Jagiełka zafun-
dował teraz swoim podopiecz-
nym cykl spotkań kontrolnych. 
Pierwszy mecz tyszanie mają już 
za sobą – wygrali 92:83 z Polo-
nią Bytom. Przez trzy kwarty to-
czył się wyrównany pojedynek, 
rywale wygrali nieznacznie dwie 
pierwsze, jednak w ostatniej od-
słonie tyszanie zniwelowali prze-
wagę i prowadzenia nie oddali już 
do końca.
POlONia BytOm – gkS ty-
chy 83:92 (22:20, 23:22, 20:22, 
18:28)
gkS tychy: Kędel 19, Kamiński 
12, Mąkowski 11, Stankowski 10, 

Krajewski 10, Koperski 10, No-
wak 7, Ziaja 5, Wieloch 4, Cho-
dukiewicz 2, Jakacki 2, Danielak, 
Wspaniały.

Kolejnym rywalem tyszan bę-
dzie drużyna AZS AGH Kraków.

Dodajmy, iż w tym sezonie 
– oprócz GKS Tychy – w I lidze 
grają: PGE Turów Zgorzelec, Żak 
Koszalin, Polonia Warszawa, Sta-
rogard Gdański, AZS Politechnika 
Opolska, Decka Pelplin, Górnik 
Zamek Książ Wałbrzych, Mia-
sto Szkła Krosno, Start II Lublin, 
Śląsk II Wrocław, AZS AGH Kra-
ków, Kotwica Kołobrzeg, WKK 
Wrocław, Dziki Warszawa, Enea 
Basket Poznań, HydroTruck Ra-
dom, Polonia Bytom.

W sezonie zasadniczym dru-
żyny grać będą systemem każdy 
z każdym, a następnie zespoły, 
które zajmą miejsca 1-8 zagrają 
w play-off (do trzech zwycięstw). 
ls ●

do tej pory paMięci 
trenera jana dery 
pośWięcony byŁ 
coroczny piknik 
biegoWy W oW 
paprocany. byŁ to bieg 
na 10 kM oraz iMpreza 
nordic Walking. od tego 
roku organizoWany 
będzie Mityng 
lekkoatletyczny iM. 
jana dery na arenie 
lekkoatletycznej.

Zawody te, których historia roz-
pocznie się w niedzielę 21 sierp-
nia, MOSiR planował przeprowa-
dzić po oddaniu obiektu, jednak 
wówczas plany pokrzyżował wy-
buch epidemii.

Mityng Lekkoatletyczny im. 
Jana Dery będzie pierwszymi 
zawodami lekkoatletycznymi 
dla zawodników klubów spor-
towych. Zorganizowane zostaną 
następujące konkurencje: kobie-
ty – biegi na 60 m (U-12, U-14), 
100 m, 200 m, 300 m (U-16), 
400 m, 600 m (U-16), 800 m, 
1000 m (U-16), 3000 m, 80 m 
ppł., 400 m ppł.; skok w dal, trój-
skok, pchnięcie kulą; mężczyź-
ni: biegi na 60 m (U-12, U-14), 
100 m, 200 m, 300 m (U-16), 
400 m, 600 m (U-16), 800 m, 
1000 m (U-16), 5000 m; skok 
w dal, trójskok, pchnięcie kulą. 
Dodajmy, iż nagroda (rzeczowa, 
finansowa) przypadnie najlepsze 
zawodniczce/zawodnikowi z Ty-
chów za wynik sportowy zawo-
dów najwyżej punktowany wg ta-
bel wielobojowych PZLA.

Uroczyste otwarcie mityngu 
nastąpi o godz. 15, wstęp wolny.

***
Trener Jan Dera urodził się 
w 1935 roku, a zmarł w 2008 roku. 
Od 1967 roku pracował w sekcji 
lekkoatletycznej Polonii Tychy, 
a od 1971 r. w GKS Tychy. Zwią-
zany był także z innymi śląskimi 
klubami – Baildonem Katowice, 
Kostuchną i Budomarkiem My-
słowice. Najbardziej znaną jego 
wychowanką była Lucyna Langer
-Kałek, brązowa medalistka olim-

pijska z Moskwy (1980) i mistrzy-
ni Europy z 1982 roku. Inni znani 
podopieczni trenera Dery to: Wi-
told Bańka (brązowy medalista 
Mistrzostw Świata w sztafecie 
4x400 m, a później minister spor-
tu i turystyki oraz przewodniczą-
cy Światowej Agencji Antydopin-
gowej), Leszek Dyja, Piotr Cudek, 
Wojciech Szwed, Piotr Sawicki, 
Krystyna Domagała, Arkadiusz 
Gruchlik i Marta Kałek.

Kiedy w 2007 roku w tyskim 
„Polonezie” odbyła się uroczy-
stość 40-lecia pracy trenerskiej 
Jan Dery, przybyło na nią po-

nad 40 osób z kraju i z zagranicy, 
w tym ci najbardziej utytułowani 
– Lucyna Kałek, medalistka olim-
pijska z Moskwy i Witold Bańka 
– medalista MŚ w Osace.

– To dla mnie wyjątkowa chwi-
la – mówił wówczas J. Dera. – 
Cieszę się, że mogę spotkać się 
z prawie całą moja gromadką. 
Najbardziej ucieszył mnie al-
bum ze zdjęciami byłych i obec-
nych zawodników. To wspania-
ła pamiątka. W czasie tych 40 lat 
wychowałem 17 reprezentantów 
Polski seniorów, z czego ośmioro 
wywodzi się z Tychów… ls ●

Omiń kolejki i zaoszczędź czas. 
Kup karnet przez internet – za-
chęcają działacze hokejowego 
GKS. Dla wszystkich kibiców 
Trójkolorowych, którzy nie mają 
jeszcze konta w systemie ticket-
master przygotowano krótką in-
strukcję w jaki sposób można ku-
pić bilety.

Naszą podróż po zakup wej-
ściówki rozpoczynamy od wejścia 
na stronę – www.ticketmaster.pl. 
W prawym górnym rogu ekranu 
klikamy w Moje Konto, następnie 
wybieramy opcję utwórz konto 
i jesteśmy już przeniesieni do for-
mularza rejestracyjnego. Wypeł-
niamy w nim rubryki z emailem, 
hasłem, imieniem, nazwiskiem, 

krajem zamieszkania i wojewódz-
twem. Na koniec klikamy akcep-
tuj regulamin i możemy już po-
chwalić się kontem.

Teraz czas przejść do zaku-
pu biletu. Na głównej stronie ti-
cketmaster najeżdżamy kursorem 
na niebieski pasek znajdujący się 
w górnej części rogu ekranu. Kli-
kamy w SPORT i wybieramy in-
teresujące nas wydarzenie. Pozy-
cją obowiązkową dla każdego fana 
Trójkolorowych jest – GKS Tychy 
– sezon 2022/23 – karnety.

Klikamy w Kup bilety i prze-
nosimy się na mapę z krzesełkami 
na Stadionie Zimowym. Doko-
nujemy wyboru wolnego miejsca 
i po jego kliknięciu pokazuje nam 

się cena. Wybieramy np. jedną 
sztukę i zjeżdżamy w dół kurso-
rem klikając dodaj do koszyka.

W polu po prawej stronie ekra-
nu widzimy wybraną przez nas 
trybunę oraz końcową cenę. Kli-
kamy w zielone pole – kup bile-
ty. Następnie wybieramy adres 
dostawy, ale tylko wtedy, kiedy 
chcemy otrzymać bilet tradycyj-
ną pocztą.

Na sam koniec wybieramy 
metodę płatności. Do dyspozy-
cji mamy kartę kredytową/debe-
tową, przelew bankowy/blik czy 
PayPal. Ostatnim krokiem jest 
akceptacja wszystkich niezbęd-
nych zgód i kliknięcie w zama-
wiam i płacę. rk ●

Drużyny ligi okręgowej oraz klasy 
A Podokręgu Tychy rozpoczęły 
sezon 2022/2023 i dla tyskich ekip 
inauguracja wypadła raczej sła-
bo – w obu ligach nasze drużyny 
wywalczyły zaledwie dwa punkty, 
po remisach JUWe Jaroszowice 
i Siódemki Tychy.

Nie tak pewnie kibice Zetki 
wyobrażali sobie mecz z Czar-
nymi Jaworze i ligowy debiut 
trenera Roberta Balcerowskie-
go. Choć rywal to czołowy zespół 
poprzedniego sezonu, tyszanie 
rozprawili się wiosną z rywala-
mi 2:0. Ale od tamtej pory minę-
ło kilka miesięcy i w obu zespo-
łach nastąpiło sporo zmian. Tym 
razem Czarni nie dali szans OKS 
Zet, wygrywając 6:3. Po 11 mi-
nutach Zetka przegrywała 0:2 
(w tym po golu z karnego). Po-

tem Hachuła zdobył kontakto-
wego gola, a Gajewski wyrównał. 
Jednak do przerwy rywale odpo-
wiedzieli dwoma golami, a go-
spodarze – jedną, po uderzeniu 
Augustyniaka w doliczonym cza-
sie gry. Po zmianie stron Czar-
ni jeszcze dwukrotnie wpisali się 
na listę strzelców.
OkS Zet tychy – cZaRNi ja-
WORZe 3:6 (3:4): Bramki Ha-
chuła, Gajewski, Augustyniak.
OkS Zet: Kulski – Bernat, Ha-
chuła, Kamiński (72’ Olszowski), 
Ryszka, Fortuna, Kokoszka, Ga-
jewski, M. Pustelnik, Kuliński, 
Augustyniak.
juWe jaROSZOWice – gtS 
BOjSZOWy 2:2 (1:0). Bramki: 
Cibor, Matysek- samobójcza.
juWe: Pieczonka – Banaś, Gur-
bisz, Szlosarek, Braś – Hornik, 

Koczy, Żytka, Cibor – Chrząścik, 
Dryk (Matysek).
klaSa a. Porażki doznali piłka-
rze Ogrodnika Tychy, przegry-
wając 1:2 w wyjazdowym meczu 
z Leśnikiem Kobiór. Punkt z Ćwi-
klic przywiozła Siódemka Tychy, 
która zremisowała z miejscową 
drużyną 3:3.

W najbliższy weekend roz-
grywki wznowi klasa B, gdzie 
w tym sezonie mamy dwa ze-
społy – Czułowiankę Tychy 
i rezerwowy zespół JUWe Jaro-
szowice. Piłkarki rozpoczną se-
zon w ostatni weekend sierpnia, 
a do rozgrywek przystąpią trzy 
tyskie drużyny. W III lidze grać 
będzie KKS Polonia Tychy, nato-
miast w IV lidze – rezerwa Polo-
nii Tychy i KP GKS Tychy.
ls ●

koszykarze gks tychy w trakcie przygotowań.

zaczęli od wygranejrozpoczęły się rozgrywki w niższych ligach.

Falstart zetki

instrukcja dla fanów tyskiego hokeja.

karnet przez internet

pod wygranych z podhalem i gks katowice, hokeistów czeka start w 24. Memoriał Pavla Zabojnika.

zwycięskie sparingi

pAmięCi trenerA 
21 sierpnia NA ARENIE LEKKOATLETycZNEj ROZEGRANy ZOSTANIE MITyNG 
LEKKOATLETycZNy IM. jANA DERy.

jaN DeRa W alei gWiaZD 

Przed rozpoczęciem niedzielnych zawodów, w Tyskiej Galerii 
Sportu Oddziale Muzeum Miejskiego odbędzie się uroczystość 
uhonorowania jana Dery miejscem w Alei Gwiazd TGS (21.08, 
w godz. 14.30-15). Ponadto TGS organizuje na Arenie Lekkoat-
letycznej wystawę plenerową, poświęconą osobie trenera jana 
Dery i historii tyskiej lekkoatletyki.

Natomiast dzień wcześniej, w sobotę o godz. 20 odbędzie się 
wieczorny spacer po najciekawszych miejscach Stadionu Miej-
skiego oraz wystawie stałej Tyskiej Galerii Sportu. Zbiórka przed 
wejściem głównym na stadion od ul. baziowej. Wstęp wolny.

Jan Dera.

Podczas rozgrywanych w Rzymie 
pływackich mistrzostw Europy 
tyszanin Dawid Wiekiera dwu-
krotnie był bliski zdobycia meda-
lu, jednak ostatecznie musiał się 
zadowolić czwartą lokatą.

Podopieczny Marka Mroza naj-
pierw wystartował w sztafecie mie-
szanej 4x100 m stylem zmiennym. 

Nasza czwórka co prawda o ponad 
sekundę poprawiła ubiegłoroczny 
rekord Polski, ale zajęła 4. lokatę. 
Sztafeta w składzie: Paulina Peda, 
Dawid Wiekiera, Jakub Majerski 
i Aleksandra Polańska do ostatnich 
metrów walczyła o brązowy medal 
z ekipą Wielkiej Brytanii. Warto 
dodać, iż Dawid uzyskał najlepszy 

wynik w historii polskiego pływa-
nia na swojej zmianie.

W wyścigu na 100 m st. kla-
sycznym Wiekiera został osta-
tecznie sklasyfikowany na 9. miej-
scu, a następnie awansował finału 
wyścigu na 200 m st. klas. I tym 
razem musiał się zadowolić się 
czwartym miejscem. ls ●

pływackie mistrzostwa Europy w Rzymie.

dawid wiekiera tuż za podiuM
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W tyM Miejscu, 
We WspóŁpracy 
z WolontariuszaMi 
tyskiego schroniska 
dla zWierząt pre-
zentujeMy czWoro-
nogi, które czekają 
na sWoich noWych 
WŁaścicieli. spójrzcie 
na nich ciepŁo i ot-
Wórzcie sWoje serca 
i doMy.

Cola to ulubienica wszystkich 
wolontariuszy w schronisku. 
I każdego, kto ją tylko pozna. Jej 
po prostu nie da się nie pokochać. 
Niestety, ciągle na tyle za mało, 
żeby dać Coli dom.

Maleńka sunia jest wielkim 
przytulasem, grzecznie drepcze 
na spacerkach, jest pogodnie na-

stawiona zarówno do dzieci jak 
i innych psów. Ale ma też swoją 
słodką tajemnicę – cukrzycę. Musi 
mieć podawane leki i być karmio-
na specjalistyczną karmą. Oczywi-
ście jest bardzo dzielna i wszystkie 
zabiegi znosi cierpliwie.

Nie pozwólmy, by ta choroba 
stała się dla Coli wyrokiem skazu-
jącym ją na dożywocie w schro-
nisku…. rM ●

cO Wiemy O PSie:

imię: cola
Wiek: około 8 lat
Waga: około 7 kg
Płeć: suczka
NR eWiDeNcyjNy: 7563
Wysterylizowana
Przebywa w Miejskim 
Schronisku dla Zwierząt 
w Tychach
NR telefONu W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

ColA

Więcej Na WWW.kultuRa.tychy.Pl

16 sierpnia, wtorek
godz. 9 – WARSZTATy ARTySTycZ-
NE dla dzielnicy w dzielnicy Mąkołowiec 
– warsztaty wokalne (parafia św. Ojca 
Pio, ul. Przepiórek 50)
godz. 11 – WAKAcjE ZE SZTuKą – war-
sztaty dla dzieci (Klub McK urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)
godz. 11.30 – WARSZTATy ARTy-
STycZNE dla dzielnicy w dzielnicy Mą-
kołowiec – warsztaty plastyczne (parafia 
św. Ojca Pio, ul. Przepiórek 50)
godz. 16 – ANIMAcjE DLA DZIE-
cI w plenerze na żwakowie – zabawa 
z Leną bajer (plac zabaw ul. Nowa)

17 sierpnia, środa
godz. 9 – WARSZTATy ARTySTycZ-
NE dla dzielnicy w dzielnicy Mąkołowiec 
– warsztaty telewizyjne (parafia św. Ojca 
Pio, ul. Przepiórek 50)
godz. 11.30 – WARSZTATy ARTy-
STycZNE dla dzielnicy w dzielnicy Mąko-
łowiec – warsztaty pantomimiczne (para-
fia św. Ojca Pio, ul. Przepiórek 50)
godz. 17 – cyKLIcZNE WARSZTATy dla 
mieszkańców na os. A: Przygoda w natu-
rze z Dziką Drogą (Park Górniczy, ul. An-
dersa 25)

18 sierpnia, czwartek
godz. 11 – WAKAcjE ZE SZTuKą – war-
sztaty dla dzieci (Klub McK urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)
godz. 11.30 – WARSZTATy ARTy-
STycZNE dla dzielnicy w dzielnicy Mą-
kołowiec – warsztaty taneczne (parafia 
św. Ojca Pio, ul. Przepiórek 50)
godz. 16 – ANIMAcjE DLA DZIEcI 
w plenerze na osiedlu L – zabawa z Leną 

bajer (plac zabaw ul. Legionów Polskich 
16)
godz. 16 – SZTuKA X MuZy – projekcja 
filmu „41 dni nadziei” (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

19 sierpnia, piątek
godz. 9 – WARSZTATy ARTySTycZ-
NE dla dzielnicy w dzielnicy Mąkołowiec 
– warsztaty wokalne (parafia św. Ojca 
Pio, ul. Przepiórek 50)
godz. 12 – bAjKOTEKA – projekcja fil-
mu dla dzieci „Zaplątani” (MbP – Media-
teka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – SPOTKANIE PLANSZóW-
KOWE (MbP – Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)
godz. 19 – FESTIWAL SZANTOWy „Port 
Pieśni Pracy”: koncert Marka Szurawskie-
go (OW Paprocany)
godz. 20 – FESTIWAL SZANTOWy „Port 
Pieśni Pracy”: koncert Marta Śliwa Śpie-
wająco (OW Paprocany)
godz. 22 – FESTIWAL SZANTOWy „Port 
Pieśni Pracy”: koncert w pubie (Pub pod 
browarem, ul. Katowicka 9)

20 sierpnia, sobota
godz. 10-14 – PRZyGODA Z TySZAKA-
MI – wycieczka dla dzieci w wieku 7-13 
lat śladami tyskich skrzatów (zbiórka 
przy fontannie z wydrami na Rynku)
godz. 11 – cyKLIcZNE WARSZTATy dla 
mieszkańców na os. A: Strefa Zamknię-
ta – Archery Tag (Park Górniczy, ul. An-
dersa 25)
godz. 11 – POZNAjMy SIę na sportowo 
– zwiedzanie Tyskiej Galerii Sportu dla 
dzieci, w języku ukraińskim (Tyska Gale-
ria Sportu, ul. Edukacji 7)

godz. 14 – FESTIWAL SZANTOWy „Port 
Pieśni Pracy”: koncert na placu (pl. ba-
czyńskiego)
godz. 17 – FESTIWAL SZANTOWy „Port 
Pieśni Pracy”: koncert w teatrze (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)
godz. 20 – POZNAj STADION MIEjSKI 
i Tyską Galerię Sportu – oprowadzanie 
wieczorne (Tyska Galeria Sportu, ul. Edu-
kacji 7)
godz. 20.30 – KINO FREELOVE: pro-
jekcja plenerowa filmu „W sieci” (ogród 
McK, ul. bohaterów Warszawy 26)

21 sierpnia, niedziela
godz. 12 – FESTIWAL SZANTOWy „Port 
Pieśni Pracy”: koncert dla dzieci (plac za-
baw – statek – OW Paprocany)
godz. 15 – WychOWAWcA KILKu PO-
KOLEŃ tyskich lekkoatletów – uhonoro-
wanie trenera jana Dery w Alei Gwiazd 
TGS (Tyska Galeria Sportu, ul. Eduka-
cji 7)
godz. 16 – „SZEWcZyK DRATEWKA” 
– spektakl Teatru Lalki i Aktora z Wałbrzy-
cha (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 16 – FESTIWAL SZANTOWy „Port 
Pieśni Pracy”: koncert finałowy (Dzika 
Plaża Paprocany)
godz. 16 – WAKAcyjNy MuZycZNIK: 
„Podróż między wierszami” – koncert So-
nos Kwartet (Park Miejski Solidarności, 
al. Niepodległości)

22 sierpnia, poniedziałek
godz. 18 – cyKLIcZNE WARSZTA-
Ty dla mieszkańców na os. A: zaję-
cia rekreacyjne dla dorosłych i dzieci 
z Reha Fit (Park Górniczy, ul. Ander-
sa 25)

leW 23.Vii-22.Viii
Możesz odczuć spadek formy, ale i tak 
na nic poważnego nie będziesz się uskarżać. Nie 
wymagaj teraz od siebie zbyt wiele.

panna 23.Viii-22.iX
Gwiazdy szepczą, że siedzisz na żyle złota, 
choć jeszcze o tym nie wiesz. Niewykluczone, 
że musisz sięgnąć do dawnych pomysłów, bo zbyt 
pospiesznie z nich zrezygnowałeś.

Waga 23.iX-23.X
Zachowanie równowagi będzie teraz wyzwaniem, 
gdyż ktoś bliski namiesza ci w głowie. Aby 
zadowolić innych, będziesz musiał zrezygnować 
z własnych potrzeb.

skorpion 24.X-21.Xi
Planety pomogą ci uzmysłowić sobie, że nie warto 
robić niczego na siłę. uzbrój się w cierpliwość 
i przeczekaj złą passę.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Świat wokół ciebie zawiruje. Nie trać wiary 
w siebie, a na pewno wyjdziesz na swoje. Waga 
poprawi ci humor.

koziorożec 22.Xii-19.i
Gwiazdy obdarzą cię potężnym zastrzykiem 
energii. To dobra pora na rozpoczęcie regularnych 
ćwiczeń.

Wodnik 20.i-18.ii
układ planet sprawi, że zaczniesz teraz coraz 
intensywniej myśleć o kupnie nowego mieszkania 
lub powiększeniu rodziny. Twoją inspiracją będzie 
znajomy Lew.

ryby 19.ii-20.iii
Na horyzoncie niebezpieczeństwo konfliktów 
z bliskimi. Poróżni Was ocena, co jest ważne, 
a co nie. Na szczęście po weekendzie wszystko 
wróci do normy.

baran 21.iii-20.iV
Pieniądze, miłość i trochę wyzwań. czego chcieć 
więcej? jeśli myślisz o diecie, to teraz będzie 
idealny moment, by ją zacząć.

byk 21.iV-21.V
W Twoim życiu może pojawić się ktoś, kto całko-
wicie je odmieni. Odpowiedni moment na wejście 
w nowy związek. Wenus zadba o Wasze relacje.

bliŹnięta 22.V-20.Vi
W pracy koniecznie zawalcz o swoje. 
Niekomfortowa sytuacja w końcu wyjaśni się 
na Twoją korzyść. Gwiazdy nie pozwolą ci niczego 
odpuścić.

rak 21.Vi-22.Vii
będziesz mieć teraz nosa do inwestycji. Szanse 
na zarobek same wpadną ci w ręce. Nie przegap 
ich! czas na urlop.
 Wróżka adrasteja tel. 692 893 871

krzyżówka z hasłeM sudoku
Sdowa
posada

Stał na
widecie

Rolina
z

inspektu

Dziura w budecie

Hałas,
zamieszanie

Wyrwał
si z nich

Filip

Dopro-
wadza
wod

Druga
potga
liczby

Nalenik
z

misem

Ogórki
w occie

Turgieniew

Apel, ordzie

Poczucie
pikna

Długoterminowa
w banku

Gaz, nie
znosi

aerozoli

Silny, zwinny
drapienikOpłata

za postój
wagonu

Hala
sportowa

stolicy

Tiul na
twarzy

Boek
z kolimi
nogami

Jest nim
deszcz
lub grad

Nigiri
lub maki

Ohydne
zabój-
stwo

Lampa w
dawnym
telewi-
zorze

Samowa-
rowe

miasto

Skory do
zwady,

bitki

Moralna
skaza,
wina

Lokalny
elekt Atrybut

muzy
taca

Duy
magazyn
zboowyUraz

tkanki
W cztery

oczy,
sam

na sam

Motyw
rolinny

9

14

8

7

13

6

2

1

3

4

16

5

10

11

12

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7

2

1

2

9

3

6

8

8

5

7

9

8

2

6

1

5

2

7 1

5

4

4

8

5

8

1

3

horoskop

Hasło z krzyżówki nr 768: 
BITWA WARSZAWSKA.

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.
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