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Rondo początkiem współpracy 
Od ubiegłego tygodnia rondo przy Gemini  
funkcjonuje pod nazwą Rondo Chorwackie.

biegacze zawładną miastem
W niedzielę, 4 września odbędzie się jubileuszowa 
10. edycja Tyskiego Półmaratonu.

„kruczek” z międzynarodową klasą
Od września uczniowie I LO będą przygotowywać 
się do międzynarodowego egzaminu dojrzałości. 3 156
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przez dwa dni minionego weekendu na terenie tyskich hal targowych królował miód i wszystko, co z nim związane.

stronA 3
KiermAsz pełen słodyczy

reklamaautoreklama

Rock wRaca 
na plażę
Już w najbliższą sobotę, po trzech 
latach nieobecności, jednodnio-
wy festiwal Rock na Plaży powra-
ca w odpowiadające jego nazwie 
miejsce – Dziką Plażę nad Jezio-
rem Paprocańskim.

Ostatni raz fani zespołów Cree 
i Dżem spotkali się nad tyskim 
akwenem w 2019 roku. Potem, 
ze względu na pandemiczne ob-
ostrzenia, dwukrotnie Miejskie 
Centrum Kultury zorganizowa-
ło alternatywną imprezę Rock Nie 
na Plaży, która odbyła się w Me-
diatece i Teatrze Małym. W tym 
roku przyszedł czas na wielki po-
wrót. stR.8



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

Numer zamknięto: 29.08.2022 r. Nakład: 10.000 egz.
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega 
sobie prawo ich redagowania i skracania. Za treść reklam 
i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Sprzedaż tygodnika oraz 
jego dystrybucja bez pisemnej zgody wydawcy – zabroniona.

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

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

bohateR tygodniakRonika policyjna

21⁰ 20⁰ 20⁰ 20⁰ 21⁰ 22⁰ 23⁰

Wt
30.08

Śr
31.08

cz
1.09

pt
2.09

so
3.09

nd
4.09

pn
5.09

tel. 667 022 090
DyżuR REPORTERA e-mail: redakcja@twojetychy.pl Na Państwa telefony czekamy

we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

Valentin ezMeR 
witkowski jest 13-letniM 
wychowankieM tyskiego 
klubu spoRtowego 
Ronin. na początku 
Roku zdobyŁ zŁoto 
na MistRzostwach 
polski Muaythai dzieci 
i kadetów, natoMiast 
w ubiegŁyM tygodniu 
z MŁodzieżowych 
MistRzostw Świata 
Muaythai iFMa 2022 
w kuala luMpuR 
w Malezji, wRóciŁ 
z bRązowyM MedaleM. 
na co dzień uczęszcza 
do sp 35, gdzie w klasie 
spoRtowej tRenuje 
koszykówkę.

Od rzucania piłką woli jed-
nak rzucać wyzwania kolejnym 
przeciwnikom na ringu. Niestety 
na Muaythai IFMA 2022 zatrzy-
mał się na dużo bardziej doświad-
czonym zawodniku Arseniyu 
Bulginovie (ponad 80 stoczonych 
walk). Jak podkreślają trenerzy 
kadry narodowej dzieci i kade-
tów Polskiego Związku Muaythai, 
Ezmer (bo tego imienia używa) 
pokazał ogromne serce do walki, 
charakter i hart ducha. Do ringu 
wyszedł z przeciwnikiem, który 
miał ogromną przewagę kilku-
dziesięciu stoczonych pojedyn-
ków. Zaatakował, nie odpuszczał, 
z pokorą przyjmował ciosy, ale 
odpowiadał z pełną determinacją 
i zdrową agresją. Chciał wygrać, 
to było widać. Niestety zabra-
kło... kilkudziesięciu stoczonych 
pojedynków. Przegrał na punk-
ty 18:20. – Widziałem, że mój 
przeciwnik mnie rozgrywa. Był 
spokojniejszy, bardziej konse-
kwentnie realizował obraną stra-
tegię. Czułem, że miał nade mną 
przewagę, którą... za wszelką cenę 
chciałem przełamać – mówi mło-
dy wojownik. – Bardzo chciałem 
wygrać, chyba trochę za bardzo. 
Do pierwszej rudny wyszedłem 
lekko oszołomiony miejscem 
i ogólnym gwarem. Bardzo dużo 
działo się też w narożniku, przez 
co nie miałem spokoju w głowie, 
a to właśnie głową, no i oczywi-
ście sercem, się wygrywa. Mój 
przeciwnik to wykorzystał. Za-
uważyłem, że brakuje w mojej 
walce spokoju i opanowania. 
Szybko wprowadziłem korektę 
i druga runda wyszła mi zde-
cydowanie lepiej. Wciąż jednak 
nie potrafiłem przejąć kontroli 
i rozgrywać walki po swojemu. 
Zabrakło mojego ogromnego atu-
tu jakim są kopnięcia, zwłaszcza 
te wysokie. Myślę, że przeciwnik 

był w moim zasięgu, tym bardziej 
boli ta przegrana. Uczciwie mu-
szę przyznać, że podczas tej walki 
był ode mnie lepszy. Motywuje 
mnie to do jeszcze cięższych tre-
ningów. Nie mogę się już docze-
kać, aż znów spotkamy się na rin-
gu – dodaje tyszanin.

Valentin Ezmer Witkow-
ski sportami walki zaintereso-
wał się w bardzo młodym wieku. 
Już jako 5-latek zaczął uczęsz-
czać na lekcje boksu u Ryszar-
da Dziopy w sekcji Miejskiego 
Ośrodka Sportu Młodzieżowe-
go. Jako wyjątkowo aktywne dzie-
cko potrzebował jednak zaanga-
żować wszystkie swoje kończyny. 
Tata zapisał go więc do sekcji KS 
Ronin na muaythai, który to styl 
walki nazywany jest sztuką ośmiu 
kończyn. – Zakochałem się w tej 
sztuce walki. Chłonąłem wszyst-
ko, co jest z nią związane jak gąb-
ka. Zainteresowałem się historią 
i kulturą Tajlandii, ale to trenin-
gi były dla mnie najważniejsze. 
Mam niezdiagnozowane ADHD 
– śmieje się Ezmer. – Treningi 
w Roninie pozwalają mi się wy-
pompować ze wszystkich sił. Lu-
bię taki wycisk.

Ezmer przez lata trenował pod 
okiem trenera Sebastiana Szuta, 
ale i starszych kolegów: Alek-

sandra Czopko i Adama Wło-
ska, którzy aktualnie obejmują 
stanowiska trenerskie w klubie. 
– Ezmer jest cholernie ambitny 
– mówi Sebastian Szut, prezes 
KS Ronin. – Łączy to z ogrom-
ną pokorą, co jest bardzo waż-
ne w tym sporcie. Wielu zawod-
nikom po pierwszych sukcesach 
woda sodowa uderza do gło-
wy, przez co tracą kontakt z rze-
czywistością i to jest ich koniec. 
Ezmer cały czas słucha i wyciąga 
wnioski. Dzięki temu jest w sta-
nie reagować na sytuację, którą 
zastaje w ringu. To rzadka cecha. 
O jego pokorze, dobitnie świad-
czy fakt, że gdy po wielogodzin-
nej podróży powrotnej z Malezji 
zadzwoniłem do niego, żeby przy-
jechał prosto z lotniska do klubu 
pomóc przy naprawianiu toalet, 
odpowiedział po prostu „zaraz 
będę”. Nie marudził, nie wykrę-
cał się, pokazał, że można na nie-
go liczyć. Gdy wszedł do klubu, 
to o mało w spodnie nie popuścił, 
gdy wszyscy klubowicze wysko-
czyli przyczajeni zza ściany z ba-
lonami, konfetti, tortem z keba-
ba i oczywiście z gratulacjami 
za zdobycie brązu na mistrzo-
stwach świata. Po prostu świetny 
chłopak – przybliża sylwetkę swo-
jego wychowanka trener Szut.

Do reprezentacji Polski Ezmer 
został powołany po świetnym wy-
stępie na Mistrzostwach Polski 
Muaythai Dzieci i Kadetów, gdzie 
finałowe walki wygrał przez nok-
aut. W półfinale, po zmiękczeniu 
przeciwnika w pierwszej run-
dzie, mocno zaatakował w dru-
giej. – Zawsze uważnie słucham 
narożnika i staram się realizować 
obraną strategię. Kiedy trenerzy 
uznali, że powinienem atakować 
wysokimi kopnięciami, zaatako-
wałem i znokautowałem przeciw-
nika. Obserwujący to przedstawi-
ciele kadry byli pod wrażeniem. 
Dowcipkowali, że to szczęście po-
czątkującego. Chciałem pokazać, 
że to nie był głupi fart. W walce 
finałowej wygrałem tym samym 
kopnięciem po 40 sekundach. Po-
wołali mnie – cieszy się Ezmer.

Wyjazd na mistrzostwa świata 
był bardzo kosztowny. W sumie 
pochłonął około 25 tys. zł, z czego 
17 tys. pokrył KS Ronin. – Przed 
nami kolejne zawody regionalne 
i mistrzostwa za granicą – mówi 
ojciec Ezmera. – Jestem ogrom-
nie wdzięczny klubowi za pomoc. 
Bez nich syn nie miałby możliwo-
ści realizować swojego najwięk-
szego marzenia. Wciąż jednak po-
szukujemy sponsorów. Przyda się 
każda pomoc – dodaje. kp ●

mierzyć WysoKo... 
KopnięciAmi
13-latek z tychów ZOSTAł TRZECIm NA ŚWIECIE ZAWODNIKIEm muAyThAI W SWOjEj KATEGORII WIEKOWEj.

Valentin Ezmer Witkowski (z prawej) wraz z pozostałymi medalistami mistrzostw świata w Kuala Lumpur.
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Prezydent Miasta Tychy
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy 

al. Niepodległości 49 został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych, 
przewidzianych do sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności gruntu w trybie 

bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców dotyczący:

•	 lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku wielolokalowym przy ul. Andersa 2;
•	 lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielolokalowym przy ul. Budowlanych 78.

komunikat

◆ POlicjaNci, POD NaD-
ZORem PROkuRatuRy Re-
jONOWej w Tychach, ustalają 
szczegóły wypadku kolejowego 
w rejonie przejazdu przy ulicy 
Skalnej. 23.08 około godz. 22 
poinformowano policję o po-
trąceniu kobiety przez pociąg. 
Na miejscu mundurowi zastali 
załogę Komendy Miejskiej PSP 
oraz Pogotowia Ratunkowego. 
Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że pociąg techniczny potrącił 
znajdującą się w rejonie prze-
jazdu kolejowego 39-letnią ko-
bietę, która zginęła na miejscu. 
Policja ustala okoliczności jej 
śmierci.

◆ 24.08 Na ul. Długiej POli-
cjaNci ZatRZymali 51-let-
NiegO tySZaNiNa, który jechał 
pojazdem marki grecav sonique 
(minisamochód dla nastolat-
ków) będąc w stanie nietrzeźwo-
ści ok. 1,7 promila. Postępowanie 
prowadzi KMP w Tychach.
◆ 27.08 Na ul. ŻWakOW-
Skiej, w rejonie oznakowane-
go przejścia dla pieszych, doszło 
do zdarzenia drogowego – w tył 
zatrzymującej się przed przejściem 
dla pieszych hondy uderzyło re-
nault (taxi). Kierowca hondy trafił 
pod opiekę ratowników medycz-
nych ale na szczęście nie doznał on 
poważnych obrażeń. ls ●

Kolejny bardzo pracowity week-
end spędzili tyscy strażacy. Ulew-
ne deszcze spowodowały, iż z so-
boty na niedzielę zanotowali 13 
interwencji związanych jedynie 
z podtopieniami, nie licząc innych 
tzw. miejscowych zagrożeń.

Najczęściej strażacy Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Po-
żarnej, wspierani przez Ochot-
nicze Straże Pożarne powiatu 

bieruńsko-lędzińskiego byli wzy-
wani do wypompowywania wody 
z piwnic budynków, prowadzili 
także działania w zalanym przej-
ściu podziemnym na ul. Prze-
mysłowej, gdzie zebrało się po-
nad 30 cm wody. Usuwali także 
połamane konary drzew.

W sumie w działaniach wzięło 
udział 15 zastępów tj. 66 straża-
ków PSP i OSP. ls ●

25 sierpnia, o godzinie 9.15 
dyżurny Komendy Miejskiej 
Policji w Tychach otrzymał 
zgłoszenie o wypadku podczas 
prac na wysokości w kościele 
pw. św. Krzysztofa przy ul. Wy-
szyńskiego.

– 57-letni mężczyzna po-
magał przy wymianie żarów-
ki w kościele – mówi Maria Pa-
szek, prokurator rejonowa. – Nie 
był zatrudniony w parafii, pra-
cował charytatywnie, pomagał 
w różnych drobnych naprawach 
w kościele. Nie stał na rusztowa-
niu, tylko na belkach znajdują-
cych się pod dachem, około 13 
metrów nad ziemią. Pod nimi 
był sufit z płyt kartonowo-gip-
sowych. Bezpośrednio po za-

kończeniu prac doszło do upad-
ku z wysokości, w wyniku czego 
mężczyzna zmarł na miejscu. 
Obecnie trwają ustalenia doty-
czące przyczyn wypadku, zle-
cone zostało wykonanie sekcji 
zwłok.

Dodajmy, iż mężczyzna nie 
spadł bezpośrednio na posadzkę 
kościoła, tylko uderzył w ustawio-
ne elementy, które zostały przy-
gotowane do mającego odbyć się 
pogrzebu.

Prokuratura bada okoliczności 
zdarzenia, przesłuchuje świadków 
i prowadzi śledztwo w związku 
z artykułem 160 kodeksu karnego, 
mówiącym o narażeniu na bezpo-
średnie niebezpieczeństwo utraty 
zdrowia lub życia. ls ●

wymieniał żarówkę, spadł z wysokości 13 metrów.

TRagedia 
w kościele

zalane piwnice, przejście podziemne na ul. Przemysłowej.

ZapRacowani 
sTRażacy
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Choć Tychy są miastem na pra-
wach powiatu, to rolników nie 
brakuje, zwłaszcza w dzielnicach 
obrzeżnych. Tegoroczne uro-
czystości dożynkowe odbędą się 
w niedzielę, 4 września w Cielmi-
cach i rozpoczną się mszą świętą 
dziękczynną w kościele pw. Naro-
dzenia św. Jana Chrzciciela przy 
ul. Targiela 145.

Po mszy (ok. 12.30) korowód 
dożynkowy przejdzie na ul. Jed-
ności 2, gdzie o godz. 13 nastą-
pi uroczyste rozpoczęcie dożynek 
oraz tradycyjne dzielenie chle-
bem. Zabawa dożynkowa odbę-
dzie się na Boisku LKS Ogrodnik 
przy ul. Jedności 131.

Harmonogram wydarzeń: 
godz. 11 – msza św. w kościele 

pw. Narodzenia św. Jana Chrzci-
ciela w Tychach-Cielmicach, 
godz. 12.30 – korowód dożyn-
kowy spod kościoła do Restau-
racji Bistro Karlik (ul. Jednoś-
ci 2), godz. 13 – przywitanie 
władz miasta i tradycyjne dzie-
lenie chlebem, godz. 15.30 – 
rozpoczęcie dożynek na Boisku 
LKS Ogrodnik, ul. Jedności 131, 
godz. 15.45 – występ dzieci z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2, godz. 16.15 – gry, zabawy 
i konkursy, godz. 17 – „Ksią-
żę Lipin i Przyjaciele” pogram 
biesiadno-artystyczny, godz. 
19 – koncert zespołu „Kamra-
ty”, godz. 20.30-22 – zabawa ta-
neczna z Ingą Papkalą z Radia 
Piekary. Mn ●

tyszanie i Mieszkańcy 
okolicznych Miast 
pRzyjechali do tyskich 
hal taRgowych 
gdzie Mogli nabyć 
Miód wpRost 
od pszczelaRzy z pasiek 
i baRci, dowiedzieć 
się na czyM polega 
pRaca z pszczoŁaMi 
oRaz zdobyć wiedzę 
o leczniczych 
wŁaŚciwoŚciach Miodu. 
nie zabRakŁo także 
atRakcji dla dzieci.

Oficjalne otwarcie kiermaszu 
odbyło się w miniony piątek, 
z udziałem władz Tychów – za-
stępcy prezydenta miasta Igo-
ra Śmietańskiego i Barbary Ko-
niecznej – przewodniczącej Rady 
Miasta. Obecni byli także pozo-

stali radni, a także poseł Boże-
na Borys-Szopa, która wręczyła 
na ręce organizatorów list gratu-
lacyjny od wicepremiera Henryka 
Kowalczyka.

Wystawcy, oprócz tradycyj-
nego miodu, oferowali produk-

ty pszczele np. pierzgę czy pyłek, 
ale też produkty wykorzystywane 
w apiterapii np. na bazie propolisu. 
Na stoisku tyskiego stowarzysze-
nia pszczelarzy zwiedzający mo-
gli zapoznać się z mini wystawami 
o miejskiej pasiece w Parku Łabę-
dzim, łąkach kwietnych i zarzą-
dzaniu zielenią w Tychach sprzy-
jającej owadom zapylającym.

– To niesamowite, z jaką pa-
sją i zaangażowaniem wystawcy 
opowiadają o swojej pracy i sercu 
włożonym w miód, który przed 
chwilą zakupiłam – mówiła pani 
Agnieszka. – Jestem już tutaj dru-
gi rok z rzędu, to wspaniali lu-
dzie i świetna inicjatywa, dzięki 
której można kupić sprawdzony 
miód – dodaje.

– W tym roku aura mile nas za-
skoczyła, a frekwencja zwiedzają-
cych i wystawców z roku na rok 
rośnie. Staramy się tworzyć in-
spirujące wydarzenia na Ty-
skich Halach Targowych i budo-

wać szerszą ofertę handlową dla 
klientów. Oprócz samych zaku-
pów, odwiedzający THT w ten 
weekend mieli niesamowitą oka-
zję, aby porozmawiać z pszczela-
rzami i producentami ekologicz-
nych certyfikowanych produktów, 
skorzystać z warsztatów i odebrać 
upominki przygotowane przez 
organizatora – powiedziała Ka-
rolina Chemicz-Pałys – koordy-
nator i pomysłodawca kierma-
szu miodu w THT. – Budowanie 
relacji jest dla nas bardzo waż-
ne, a przedstawienie mieszkań-
com procesu opieki nad zwie-
rzętami gospodarskimi, jakimi 
są pszczoły miodne, tj. od opieki 
nad nimi po tworzenie finalnego 
miodu, pozwala odkryć fascynu-
jący świat pszczół i jest ciekawą 
formą edukacji, co spotkało się 
z dużym optymizmem zwiedza-
jących – dodaje.

Na sobotnim podsumowaniu 
kiermaszu prezes spółki „Śród-
mieście” Katarzyna Ptak wręczyła 
puchar dla wystawcy za najciekaw-
sze stoisko na kiermaszu, nagro-
dy za zajęcie drugiego i trzeciego 
miejsca w konkursie oraz nagrodę 
dla uczestnika konkursu biorące-
go udział w głosowaniu.

Była to trzecia edycja Kier-
maszu na Tyskich Halach Tar-
gowych.

Laureaci konkursu na najcie-
kawsze stoisko:
1.  miejsce – Pasieka „Pszczeli 

Dar” z Bielska-Białej
2.  miejsce „Fundacja ucz się zdro-

oowia” z Częstochowy
3.  miejsce „Eko-bazarek” z Łazisk 

Górnych
Nagrodę dla uczestnika biorą-

cego udział w konkursie otrzy-
mała pani Maria z Tychów, która 
odebrała budkę dla dzikich owa-
dów zapylających.

Kiermasz jest organizowany 
przez Tyskie Hale Targowe, za-
rządzane przez „Śródmieście” 
Sp. z o.o. Partnerami wydarzenia 
byli: Urząd Miasta Tychy, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miej-
skie Centrum Kultury, Stowarzy-
szenie Inicjatywa Tyska i Zespół 
Szkół nr 6 w Tychach.

Patronat honorowy nad wy-
darzeniem objęli z-ca prezyden-
ta Tychów ds. zrównoważonego 
rozwoju Hanna Skoczylas oraz 
minister rolnictwa i rozwoju 
wsi Henryk Kowalczyk. 
Mn ●

na sieRpniowej 
sesji Rady Miasta 
tychy Radni pRzyjęli 
uchwaŁę dotyczącą 
nadania nazwy Rondu 
poŁożoneMu u zbiegu 
ulic towaRowej 
i Łącznika z ulicą 
beskidzką w tychach 
(obok geMini paRk). 
Rondo to będzie 
nosiŁo nazwę Rondo 
choRwackie.

Z propozycją nadania nazwy 
ronda lub ulicy w Tychach wy-
stąpił do prezydenta miasta w lu-
tym tego roku Konsul Republiki 
Chorwacji w Krakowie – Paweł 
Włodarczyk. Konsul swoją pro-
pozycję uzasadniał przypadającą 
w tym roku 30. rocznicą nawiąza-
nia stosunków dyplomatycznych 
między Polską i Chorwacją oraz 
popularnością, jaką cieszy się 
Chorwacja wśród Polaków, tak-
że mieszkańców Tychów.

Nadanie nazwy jednemu 
z rond w mieście to dopiero po-
czątek współpracy. – Z uwagi 
na wciąż rozwijające się stosunki 
polsko–chorwackie wyraziliśmy 
chęć podjęcia stałej współpracy 
z jednym z miast chorwackich. 
Na początku września podpi-
szemy list intencyjny z chorwa-
ckim miastem Karlovac. Region 

żupani karlovackiej ze stoli-
cą w Karlovac jest zbliżony de-
mograficznie do Tychów oraz 
w podobnym stopniu uprzemy-
słowiony. Ponadto oba miasta są 
znane z przemysłu browarnicze-
go prowadzonego od pokoleń – 
mówi prezydent Tychów Andrzej 
Dziuba.

List intencyjny o współpracy 
zostanie podpisany 2 września. 

Wśród zaproszonych do Tychów 
gości będzie Ambasador Chorwa-
cji w Polsce pan Tomislav Vido-
šević, Konsul Generalny Chorwa-
cji w Polsce Paweł Włodarczyk, 
Ivana Fočić wiceburmistrz mia-
sta Karlovac, Eva Sobotik-Pavan 
główny specjalista ds. współpra-
cy lokalnej i regionalnej oraz mię-
dzynarodowej Miasta Karlovac. 
Specjalnym gościem będzie też 

Dora Petković – pianistka chor-
wacka młodego pokolenia, lau-
reatka wielu konkursów między-
narodowych. O godzinie 17 Dora 
Petković zagra koncert na miej-
skim fortepianie plenerowym 
na Placu Baczyńskiego.

Podczas koncertu w Tychach 
będzie można usłyszeć utwory 
Chopina, Skriabina, Schuberta 
i Liszta. Mn ●

doroczne święto plonów już w niedzielę.

dożynki w cielmicach

Tegoroczne obchody Święta Plonów odbędą się w Cielmicach.
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rondo początKiem WspółprAcy
Rada Miasta podjęŁa uchwaŁę W SPRAWIE NAZWy KOLEjNEGO RONDA.

Ten obiekt od minionego czwartku nosi nazwę Rondo Chorwackie.
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przy dobrej pogodzie 
i rosnącej freKWencji
iii kieRMasz Miodu już ZA NAmI!
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reklamareklama kondolencje

Na ostatniej (25.08) sesji tyskiej 
Rady Miasta Tychy ślubowanie 
złożył nowy radny – Maciej Ję-
drzejko. Pan Maciej jest lekarzem 
ginekologiem, a także m.in. twór-
cą i wokalistą zespołu szantowe-
go Banana Boat. To jego pierw-
sza kadencja w Radzie Miasta 
Tychy.

– Jestem lekarzem, gineko-
logiem położnikiem, który wy-

chował się zawodowo w tyskim 
Szpitalu Wojewódzkim, obecnie 
Megrez, gdzie pracowałem przez 
prawie 16 lat. Dlatego jako radne-
go będą mnie interesować wszyst-
kie tematy, które związane są ze 
zdrowiem i opieką zdrowotną, 
ale również z edukacją seksual-
ną, która w Polsce systemowo nie 
istnieje. Poziom wiedzy ogólnej 
przeciętnego obywatela na temat 

działania własnego ciała jest dra-
matycznie niski i to koniecznie 
trzeba zmienić, dlatego chciał-
bym zająć się programami edu-
kacyjnymi w tym zakresie – mówi 
dr Jędrzejko. Zmiana w składzie 
Rady Miasta następuje po tym, 
jak mandatu zrzekł się dotychcza-
sowy wiceprzewodniczący rady 
Rafał Żelazny z Koalicji Obywa-
telskiej. Mn ●

Od samego początku planowania 
i budowy naszego miasta Oś Zie-
lona stanowiła jeden z najistot-
niejszych elementów jego struk-
tury przestrzennej. To na niej 
oraz osi kolejowej w wykopie 
projektanci miasta oparli zało-
żenie kompozycji śródmieścia, 
a w sąsiedztwie ich przecięcia 
wskazali przyszłe centrum. Oś 
łączy zielonym klinem dwa par-
ki: północny z południowym, 
lecz jeszcze nie została zagospo-
darowana w całości.

– Oś Zielona stanowi dobro 
kultury współczesnej chronione 
na mocy miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
przed zabudową. Oś ma być prze-
strzenią bezpieczną i atrakcyjną 
oraz ma stanowić wygodny ciąg 
pieszy, łączący północną i połu-
dniową część miasta – mówi Igor 
Śmietański, zastępca prezyden-
ta Tychów ds. gospodarki prze-
strzennej.

Zagospodarowanie Osi Zielo-
nej będzie jednym z etapów rea-
lizacji nowego centrum miasta. – 
Chcemy, żeby Oś Zielona stała się 
jedną z najważniejszych przestrze-
ni publicznych w Tychach. Jej rolą 
ma być przede wszystkim integra-
cja mieszkańców dzięki atrakcyj-
nemu zagospodarowaniu opartym 
na zieleni, miejscach wypoczyn-
ku, rekreacji i spotkań, a także or-
ganizacji przeróżnych wydarzeń 
miejskich. Kluczowa jest realiza-
cja oparta o najlepsze pomysły, 

dlatego wraz ze Stowarzyszeniem 
Architektów Polskich przygotuje-
my konkurs na zagospodarowa-
nie centralnego odcinka Zielonej 
Osi – mówi Michał Lorbiecki, peł-
nomocnik prezydenta ds. nowego 
centrum Miasta Tychy.

Władzom miasta zależy, by pro-
jektanci jak najlepiej poznali po-
trzeby mieszkańców. – Dlatego 
wraz z dziećmi, młodzieżą i se-
niorami z Tychów wypracujemy 
społeczne założenia konkurso-
we, o czym będziemy informo-
wać wkrótce – dodaje Michał 
Lorbiecki.

Przez najbliższe 2-3 miesiące 
będą trwały prace nad przygo-
towaniem formalnym i mery-
torycznym konkursu. Po jego 
ogłoszeniu będzie czas na skła-
danie wniosków o dopuszczenie 
do udziału w konkursie (ok. 2 ty-
godnie), a potem na sprawdzanie 
wniosków, zapraszanie do udzia-
łu w konkursie, opracowywanie 
prac konkursowych i prace sądu 
konkursowego. Całość potrwa 
ok. 8-9 miesięcy. Autorzy zwy-
cięskiej koncepcji zostaną zapro-
szeni do stworzenia projektu wy-
konawczego zagospodarowania 
Zielonej Osi. Mn ●

Pod koniec lipca prezydent Ty-
chów wydał decyzję o środowi-
skowych uwarunkowaniach dla 
„Zakładu Odzysku Energii w Ty-
chach”, zapoznając się z uwagami 
przysłanymi do UM Tychy. Było 
ich ponad 1,4 tysiąca.

W minionym tygodniu za-
kończyło się przyjmowanie od-
wołań. 

Pierwsze wniósł Regionalny Dy-
rektor Ochrony Środowiska w Ka-
towicach, a chodziło o uchylenie 
pkt. IX decyzji. Drugie odwołanie 
złożyło 6 firm: Comfortel sp. z o.o. 
ul. Dojazdowa 9b, Tychy, Fremato 
Polska sp. z o.o. ul. Murarska 27 Ty-
chy, Gessmann Polska sp. z o.o. ul. 

Murarska 31 Tychy, SEN sp. z o.o. 
ul. Dojazdowa 9 Tychy, Usługi 
Sprzętem Budowlanym Maria Soł-
tys ul. Cielmicka 51/7 Tychy, Nova 
Invest Aneta Dudała ul. Dojaz-
dowa 8 Tychy, wnosząc o uchyle-
nie decyzji w całości lub przekaza-
nie do ponownego rozpatrzenia. 
Trzecie natomiast – Towarzystwo 
na rzecz Ziemi w Oświęcimiu, wno-
sząc o uchylenie zaskarżonej decy-
zji w całości i wydanie orzeczenia 
co do istoty, poprzez odmowę zgo-
dy na realizację przedsięwzięcia.

Teraz odwołania zostaną prze-
kazane do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego w Kato-
wicach. ls ●

w sprawie budowy Zakładu Odzysku Energii.

odwołania od decyZji

KonKurs nA zieloną oŚ
kolejny etap TWORZENIA NOWEGO CENTRum TyChóW.

Maciej jędrzejko złożył ślubowanie radnego.

lekaRZ, wokalisTa i... Radny

Radny Maciej Jędrzejko zastąpił Rafała Żelaznego, który zrzekł się mandatu.
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Na projekt zagospodarowania tzw. Osi Zielonej w miniony czwartek Rada Miasta przeznaczyła 130 tys. zł.

UM
 Ty

ch
y

reklama

130 tysięcy zŁotych – tyle Miasto tychy zaMieRza 
pRzeznaczyć na konkuRs na zagospodaRowanie 
centRalnej częŚci tzw. zielonej osi. to blisko 
3-hektaRowy obszaR w centRuM tychów, 
zlokalizowany poMiędzy wykopeM kolejowyM, 
a deptakieM na osiedlach natalia (n) i olga (o).

reklama
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reklama

od początku sieRpnia 
w budynku byŁego 
MŁodzieżowego doMu 
kultuRy na pl. Św. 
anny dziaŁa centRuM 
opiekuńczo-edukacyjne 
dla dzieci z ukRainy 
wyszywanka. pRzez 
okRes wakacyjny 
Rodzice, a zwŁaszcza 
MaMy MogŁy zostawić 
swoje pociechy pod 
opieką pedagogów 
i nauczycieli.

– Powołaliśmy to miejsce, bo była 
taka potrzeba – mówi Oksa-
na Mytiai prezes Fundacji Mię-
dzynarodowe Centrum Pomocy 
Psychologicznej, która prowadzi 
Wyszywankę. – Do Polski, jak 
i do Tychów, z Ukrainy przyje-
chały głównie matki z dziećmi, 
przyzwyczajone jednak do zupeł-
nie innego prawa – dodaje.

opieka i edukacja
W Polsce dziecko do 7 lat nie 
może samo iść do szkoły, nie 
może też pozostać pod opieką 
starszego rodzeństwa. Stąd mat-
ki, które podjęły zatrudnienie, 
znalazły się w trudnej sytuacji. 
Pozostały bez pomocy rodziny 
w zupełnie innej rzeczywistości 
prawnej. – Nasze działania wy-
szły im naprzeciw. Za symbo-
liczną opłatą mogły pozostawić 
swoje pociechy u nas pod opieką 
pedagogów i nauczycieli w tygo-
dniu w godzinach od 9 do 17. 
Dziesięciodniowa opieka, wraz 
z posiłkiem, kosztowała 200 zł. 
Podczas tych godzin prowadzi-
liśmy zajęcia edukacyjno-ru-

chowe. Każdy dzień był inny. 
Poruszaliśmy tematy związane 
ze zdrowiem, bezpieczeństwem 
czy rozwojem, ale też sporo roz-
mawialiśmy o Ukrainie. Podczas 
tych godzin mówiliśmy po ukra-
ińsku i nie prowadziliśmy nauki 
języka polskiego. Kurs polskie-
go dzieciaki mają w miejskim 
Punkcie Wsparcia Cudzoziem-
ców oraz w szkołach i przedszko-
lach, do których chodzą. Nauka 
nowego języka jest bardzo absor-
bująca. Chciałam, aby podczas 
wakacji dzieci mogły odpocząć, 
zregenerować siły i pobyć w swo-
im pierwotnym środowisku czyli 
ukraińskim. Nauka języka pol-
skiego i znajomość polskiej hi-
storii i kultury jest bardzo ważna 
i dzieci uczą się ich na innych 

zajęciach – tłumaczy Oksana 
Mytiai.

pomoc podczas roku szkolnego
Od 1 września ukraińskie dzie-
ci pójdą do szkół i problem roz-
wiąże się sam. Przynajmniej poło-
wicznie, bo spora część Ukrainek 
pracuje w systemie zmianowym. 
Jest zapotrzebowanie na tego 
typu usługi, więc Wyszywanka 
wciąż będzie działać, jednak go-
dziny pracy jeszcze nie są ustalo-
ne. Na miejscu pedagodzy będą 
pomagać dzieciom w odrabianiu 
zadań domowych, przygotowaniu 
się do zajęć szkolnych, ale również 
animować czas i pomagać w roz-
wijaniu hobby. Koszty w porów-
naniu do prywatnych świetlic po-
zostaną konkurencyjne. – Nasze 

zajęcia przede wszystkim pomo-
gą ukraińskim dzieciom odnaleźć 
się w polskim systemie oświaty, 
który jest inny od ukraińskiego. 
Pedagodzy rozpoznają te różnice 
i zapobiegają problemom, które 
mogą z tego wynikać. Oczywiście, 
od 1 września wprowadzimy je-
zyk polski, aby dzieci szybciej 
pokonały bariery językowe. Jed-
nak wciąż będziemy prowadzić 
zajęcia artystyczne, hobbystycz-
ne i sportowe. A jeszcze spotka-
nia integracyjne i konwersacyjne 
w językach polskim i angielskim 
– dodaje Oksana Mytiai.

pół na pół
Z tego co się dowiedzieliśmy, 
to faktycznie można zaobserwo-
wać pewne problemy z dziećmi 

ukraińskimi, wynikające z ba-
riery językowej. – To naturalne, 
że dzieci ukraińskie trzymają się 
razem – mówi jedna z nauczycie-
lek. – Jako pedagodzy staramy się 
nie dopuścić do sytuacji, w któ-
rej powstanie izolująca się grupa. 
Podczas zadań w grupach, tak 
dobieramy dzieci, aby powsta-
ły zespoły mieszane. To bardzo 
ważne – dodaje.

Oczywiście niektóre dzieci 
znoszą to lepiej i szybko uczą 
się współpracy w innym języku, 
inne wręcz przeciwnie. Może 
to wynikać po prostu z chęci po-
wrotu do domu, do normalno-
ści. „Po co mam się uczyć pol-
skiego, skoro przecież wkrótce 
wrócę do domu” – zdarza się na-
uczycielom usłyszeć takie argu-
menty. Pani Oksana również po-
twierdza takie zjawisko. – Pewna 
część Ukrainek w ogóle nie bie-
rze pod uwagę pozostania w Pol-
sce na stałe. Dla nich nauka języ-
ka i posyłanie dzieci do polskich 
szkół jest bezcelowe. Ale obo-
wiązek edukacyjny zobowiązuje 
je do tego. Do tego roku szkol-
nego każde dziecko w wieku 
od 7 do 18 lat miało obowiązek 
uczęszczania do polskiej szko-
ły. Obecnie dla dzieci ukraiń-
skich jest możliwość uczenia się 
online tylko w szkołach ukraiń-
skich. Który system edukacji wy-
biorą rodzice? Trudno mi ocenić. 
Ponad dwa miliony obywateli 
Ukrainy już wróciło do swoje-
go kraju. A co z tymi którzy na-
dal pozostają w Polsce? Z tego 
co słyszę, to mogę powiedzieć, 
że połowa chce wrócić, a druga 
połowa wiąże swoją przyszłość 

na stałe z Polską – mówi Oksa-
na Mytiai.

goście u gospodarza
24 sierpnia uchodźcy zza wschod-
niej granicy obchodzili Dzień 
Niepodległości Ukrainy w rocz-
nicę uchwalenia Deklaracji Nie-
podległości Ukrainy przez Radę 
Najwyższą Ukraińskiej Socjali-
stycznej Republiki Radzieckiej 
(24 sierpnia 1991). Dzień ten 
jest uważany za datę powstania 
Ukrainy w obecnej formie. Z tej 
okazji Fundacja Międzynarodowe 
Centrum Pomocy Psychologicz-
nej zorganizowała warsztaty dla 
dzieci. Zarząd fundacji zrezygno-
wał z organizowania dużego wy-
darzenia w przestrzeni miasta. 
– To ukraińskie święto, a my te-
raz mieszkamy w Tychach, w Pol-
sce. Nie uważam, abyśmy powin-
ni wychodzić ze swoimi świętami 
w publiczną przestrzeń. Jesteśmy 
tutaj gośćmi i zbytnie manifesto-
wanie swoich obyczajów gościom 
nie przystoi. Bardzo doceniamy 
wszystko, co Polacy i państwo pol-
skie dla nas robią, choć wcale nie 
mają takiego obowiązku. Bardzo 
doceniamy gest pana prezydenta 
Tychów Andrzeja Dziuby, który 
w swoich mediach przybliżył zna-
czenie 24 sierpnia dla nas i złożył 
nam życzenia pokoju. To był gest 
gospodarza i był bardzo budujący. 
My skupiliśmy się na zajęciach dla 
dzieci. Przypomnieliśmy historię 
Ukrainy, dzieci zaś przygotowały 
origami w kształcie ukraińskich 
koszul z życzeniami dla naszych 
żołnierzy. Większość była bardzo 
wzruszająca – opowiada szefowa 
Wyszywanki. kaMil peszat ●

WyszyWAnKA – miejsce dlA uKrAińsKich dzieciAKóW
Fundacja MiędzynaRodowe centRuM poMocy psychologicznej WyChODZI NAPRZECIW POTRZEbOm uKRAIńSKICh mATEK. 
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Dzieci z  centrum opiekuńczo-edukacyjnego dla dzieci z Ukrainy Wyszywanka otrzymały pamiątkowe dyplomy.
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po dwóch latach 
peRtuRbacji w pRacy 
szkóŁ, co związane byŁo 
z sytuacją epideMiczną, 
wydaje się, że wszystko 
wRaca do noRMy. Rok 
2022/2023 zapowiada się, 
pRzynajMniej na Razie, 
bez koniecznoŚci 
oRganizowania nauki 
zdalnej.

1 września rok szkolny w tyskich 
szkołach podstawowych rozpo-
cznie około 9.700 uczniów, w tym 
blisko 1.200 uczniów klas pierw-
szych, w szkołach ponadpodsta-
wowych, czyli liceach i techni-
kach branżowych – 5.150, w tym 
ok. 1.770 uczniów klas pierw-
szych, natomiast w szkole przy-
sposabiającej do pracy – ok. 50 
uczniów, w tym 17 w oddziale 
klasy pierwszej. Łącznie nowy rok 
szkolny 2022/2023 rozpocznie 
blisko 14.900 uczniów, to jest 
o 300 więcej niż przed rokiem. 
Można powiedzieć, że jedna śred-
niej wielkości szkoła. W tej licz-
bie jest jednak blisko 700 uczniów 
z Ukrainy.

210 dni nauki
Rok szkolny to na ogół 210 dni 
nauki. Dni wolne, nie licząc świąt 
zaplanowano teraz w następują-
cych terminach: 23.12–1.01 2023 
– zimowa przerwa świąteczna, 
16–29.01 – ferie zimowe dla woj. 
śląskiego, 6-11.04 wiosenna prze-
rwa świąteczna. Nauka zakończy 
się 24 czerwca.

brakuje nauczycieli
W ubiegłym roku szkolnym w ty-
skich placówkach wszystkich ty-
pów nauczyciele zatrudnieni byli 
w wymiarze 2.438 etatów. Od ja-
kiegoś czasu placówki oświatowe 
borykają się z brakiem nauczycie-
li, jednak faktyczny stan wakatów 
w roku szkolnym 2022/2023 był 
możliwy do określenia dopie-
ro z chwilą zatwierdzania przez 
organ prowadzący zmian do ar-
kuszy organizacji szkół i przed-
szkoli.

– Rynek pracy jeśli chodzi 
o nauczycieli specjalistów jest 
mocno ograniczony, dyrekto-
rzy od dłuższego czasu napoty-
kają problemy ze znalezieniem 
chętnych do pracy specjalistów 
za wynagrodzenie jakie obec-
nie można im zaproponować 
– stwierdziła Iwona Dańczura, 
zastępca dyrektora Miejskiego 
Centrum Oświaty. – O ile jed-
nak w szkołach – w większym 
lub mniejszym wymiarze – są już 
specjaliści, to zauważamy że bę-
dzie olbrzymi problem ze zna-
lezieniem chętnych do pracy 
w przedszkolach. Braki kadro-
we dotyczą w zasadzie wszyst-
kich specjalności – nauczycieli 
przedmiotów ścisłych: matema-
tyki, fizyki, chemii, przyrody, 
przedmiotów zawodowych, ale 
również języka polskiego, języ-
ków obcych, nauczania począt-
kowego, współorganizujących 
kształcenie, religii. Dyrektorzy 
szkół, aby zapewnić realizację 
podstawy programowej, zatrud-

niają często nauczycieli emery-
tów, jeśli ci wyrażą zgodę.

Na braki nauczycieli nałoży-
ła się kumulacja roczników ucz-
niów.

– Wszyscy nauczyciele mają 
bardzo dużo godzin, natomiast 
największy problem mam z na-
uczycielami matematyki i infor-
matyki – powiedziała Grażyna Ju-
rek, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 
im. G. Morcinka. – Ich po pro-
stu brakuje. Z drugiej strony 
trzeba pamiętać, że za 2-3 lata 
ten wyż się skończy. Nauczycie-
le mają obecnie dużo nadgodzin, 
ale po tych rocznikach wyżu na-
stąpi spadek liczby uczniów i też 
będzie problem. Obecnie mamy 
aż 10 klas pierwszych, w tym dwie 
klasy mistrzostwa sportowego 
i dwie klasy technikum. Dobrze, 
że szkoła jest duża, bo nie działa 
już, jak kilka lat temu, gimnazjum 
i szkoła wieczorowa. Dlatego 
pod względem lokalowym jeste-
śmy gotowi na przyjęcie większej 
liczby uczniów. W szkole już nie 
ma oddziału przygotowawczego 
dla uczniów z Ukrainy – dzia-
łał od marca do czerwca. Uczy 
się u nas 12 dzieci zza wschod-
niej granicy, część z nich dosta-
ło się w systemie rekrutacyjnym 
po bardzo dobrze napisanym eg-
zaminie ośmioklasisty. Ponadto 
mamy uczniów z Białorusi oraz 
w ramach współpracy z Rotary 
Youth Exchange – dwoje z Bra-
zylii i Meksyku.

– Mamy sporo, bo aż siedem 
klas pierwszych i żeby szkoła mo-

gła pracować musiałam znaleźć 
14 nowych nauczycieli – stwier-
dziła Joanna Wojtynek, dyrek-
tor I LO im. L. Kruczkowskiego. 
– Brakowało nauczycieli prak-
tycznie wszystkich przedmiotów 
– języka polskiego, matematyki, 
biologii, geografii języka angiel-
skiego i wychowania fizycznego.

Podobna sytuacja jest w nie-
mal wszystkich szkołach podsta-
wowych.

– Brakuje nam nauczycieli ję-
zyka polskiego, języka angielskie-
go, psychologa – wylicza dyrektor 
Danuta Wójcik z SP 36. – Na razie 
zwiększamy liczbę godzin tym, 
którzy już są zatrudnieni i zoba-
czymy co dalej. W każdym ra-
zie szukam nauczycieli. Mamy 
bardzo dużo dzieci z Ukrainy, 
więcej niż było ich w ubiegłym 
roku szkolnym. Obecnie uczęsz-
cza do nas ponad setka, prowa-
dzimy kilka oddziałów przygo-
towawczych.

historyczna klasa
Nieprzypadkowo miejska inau-
guracja roku szkolnego odbędzie 
się w I Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Kruczkowskiego – uru-
chomiono tutaj pierwszy w Ty-
chach oddział międzynarodowy, 
którego uczniowie będą w przy-
szłości zdawać międzynarodową 
maturę.

– O utworzenie tej klasy stara-
liśmy się od kilku lat, ale nasze 
plany pokrzyżowała m.in. epi-
demia uniemożliwiając np. na-
uczycielom wyjazdy zagranicz-
ne, które w tym przypadku 
są konieczne – wyjaśnia dy-
rektor Joanna Wojtynek. – Bio-
rąc pod uwagę, że formalności 
związane z uzyskaniem ministe-
rialnej zgody zostały uzyskane 
stosunkowo późno, rekrutację 
do tej klasy mogliśmy przepro-
wadzić dopiero w sierpniu, już 
po zakończeniu rekrutacji do ca-
łej szkoły. Przyjęliśmy 26 ucz-
niów, co uważam za sukces. Na-
uka w tej klasie trwa cztery lata, 
w dwóch pierwszych realizowa-
na jest polska podstawa progra-
mowa i młodzież uczy się tak, jak 
pozostali, ze zwiększoną liczbą 
godzin z j. polskiego, j. angiel-
skiego, historii i geografii. Do-
datkowo są m.in. filozofia i teo-
ria wiedzy. To interdyscyplinarny 
przedmiot, mający na celu na-
ukę podstaw epistemologii i kry-
tycznego myślenia. W klasie III 

i IV – wyłącznie nauka różnych 
przedmiotów w jęz. angielskim, 
jest trochę inny układ przedmio-
tów, z możliwością kształtowania 
przez ucznia własnej ścieżki edu-
kacyjnej. Nauka jest zwieńczona 
międzynarodową maturą.

gdzie remontowano?
W czasie wakacji w kilku szko-
łach i przedszkolach przeprowa-
dzono prace remontowe, na które 
w budżecie miasto przeznaczyło 
2,6 mln zł. Jednak kwota ta z pew-
nością będzie większa, bowiem 
inflacja i wzrost kosztów osiąg-
nął niespotykany od wielu lat 
poziom. Największą inwestycją 
jest rozbudowa Ośrodka Reha-
bilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczego OREW oraz budowa 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy przy al. Niepodległości. 
Prace mają tu potrwać do marca 
przyszłego roku. Remonty prowa-
dzono m.in. w Zespołach Szkolno
-Przedszkolnych nr 1 i 3, w szko-
łach podstawowych nr 13, 10, 17, 
36, I i II LO oraz w przedszkolach 
nr 5, 8, 11, 17, 14, 22 i 29.

z podręcznikiem i… bez
Wiele emocji wzbudził nowy 
przedmiot „Historia i Teraźniej-
szość”, a zwłaszcza przygotowy-

wany podręcznik napisany przez 
prof. Wojciecha Roszkowskie-
go (wydawnictwo Biały Kruk). 
Po fali protestów co do zamiesz-
czonych w nim treści, jak i ko-
mentarzy oraz wytknięciu wielu 
błędów, Ministerstwo Edukacji 
i Nauki dokonało kilku korekt. 
Jak wynika m.in. z danych za-
mieszczonych na portalu www.
wolna.szkoła, w większości szkół 
(rzecz dotyczy szkół ponadpod-
stawowych) zrezygnowano z tej 
publikacji. Część nauczyciel cze-
ka na zatwierdzenie przez MEiN 
podręcznika autorstwa czwórki 
historyków i nauczycieli wiedzy 
o społeczeństwie: Izabeli Modze-
lewskiej-Rysak, Leszka Rysaka, 
Karola Wilczyńskiego i Adama 
Ciska, który chcą wydać Wydaw-
nictwa Szkolne i Pedagogiczne. 
Niektórzy pedagodzy będą się po-
sługiwali własnymi materiałami, 
a w części szkół decyzje mają za-
paść we wrześniu.

– Nie fetyszyzowałabym pod-
ręcznika do HiT-u, bo najważ-
niejsze jest to, by nauczyciele re-
alizowali podstawę programową 
– dodała Grażyna Jurek. – Mogą 
korzystać z różnych innych mate-
riałów, bo to nauczyciel ma w tej 
sprawie głos decydujący.
leszek sobieRaj ●

„KruczeK” z międzynArodoWą KlAsą
w tyskich szkoŁach NAuKę ROZPOCZyNA 14.900 uCZNIóW, O Tym, OKOłO 700 Z uKRAINy.
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tel./fax: 32 219 10 53
kom.: 501 685 068
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www.kedar.com.pl

• DEZYNFEKCJA
• DEZYNSEKCJA
• DERATYZACJA
• OZONOWANIE
• MONITORING
• LIKWIDACJA GNIAZD 
OS I SZERSZENI

HACC, GMP/GHP
oraz IPM

• DEZYNFEKCJA
• DEZYNSEKCJA
• DERATYZACJA
• OZONOWANIE
• MONITORING
• LIKWIDACJA GNIAZD 
OS I SZERSZENI

HACC, GMP/GHP
oraz IPM

PODWójNa iNauguRacja

W tym roku miejskie rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie 
się w dwóch szkołach – podstawowej i ponadpodstawowej: 
o godz. 10 – w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19. im. m. Ko-
pernika, natomiast o godz. 12 – w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. L. Kruczkowskiego.
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Industriada Święto Szlaku Za-
bytków Techniki odbędzie się już 
po raz trzynasty. W tym roku jej 
oficjalne otwarcie nastąpi w Bro-
warze Obywatelskim w Tychach 
przy ul. Browarowej. Z tej okazji 
przygotowano mnóstwo atrakcji, 
na które wstęp będzie bezpłatny. 
Wydarzenie rozpocznie się 3 

września o godzinie 12. Hasłem 
przewodnim tegorocznego święta 
jest „Po szychcie, czas na fajrant! 
”. Czyli jak kreatywnie spędzić 
czas wolny w towarzystwie zna-
jomych oraz rodziny.

Po uroczystym rozpoczęciu 
odbędzie się pokaz multimedial-
ny oraz spektakl akrobatyczno-te-

atralny. O godzinie 14 na scenie 
wystąpi zespół Feel, po którym 
kolejno odbędą się liczne warszta-
ty i animacje. Wieczorem o 20.30 
zaprezentuje się grupa Materia 
w widowisku teatralno-muzycz-
nym, zaś wydarzenie zwieńczy 
pokaz teatru ognia zaplanowany 
na godz. 21. Mn ●

26 sieRpnia w tichaueR 
aRt galeRy odbyŁo 
się spotkanie 
z byŁyM dziennikaRzeM 
antyRadia, autoReM 
książki o zdzisŁawie 
beksińskiM: „detoks. 
zdzisŁaw beksiński, 
noRMan leto. 
koRespondencja, 
RozMowa” oRaz 
„beksiński. dzień 
po dniu kończącego 
się życia”. wydaRzenie 
towaRzyszyŁo wystawie 
„beksiński na Śląsku”.

pierwsze spotkanie
– Pana Beksińskiego poznałem 
w 2000 roku. Prowadziłem wów-
czas firmę fonograficzną SPV Po-
land. W latach 90. i na początku 
XXI wieku posiadaliśmy prawa 
autorskie do wielu znanych ze-
społów muzycznych. Mieliśmy 
również prawa do ulubionego 
zespołu Tomasza Beksińskiego, 
syna pana Zdzisława, Legenda-
ry Pink Dots. Dlatego wymyśli-
liśmy, wraz z moimi partnerami, 
że poprosimy pana Beksińskiego, 
aby zgodził się, by na okładkach 
płyt były jego grafiki. Bardzo się 
bałem tego spotkania, nie wie-
działem czego się spodziewać, 
a wiedziałem, że nie będzie ła-
two – mówił Jarosław Mikołaj 
Skoczeń.

Artysta był osobą szalenie nieuf-
ną w pierwszym kontakcie. – Bek-
siński był znany z tego, że bardzo 
niechętnie spotykał się z ludźmi. 
Bardzo niechętnie kogoś zapra-
szał do domu. Gdy udało mi się 
w końcu go przekonać do spotka-
nia i zapukałem do drzwi, popro-
sił mnie, aby zadzwonić do niego 
na komórkę. Zadzwoniłem do nie-
go na komórkę, następnie wyjrzał 
przez olbrzymie metalowe drzwi 
i zerkał na mnie złowrogo. On 
był strasznie nieufny w stosun-
ku do ludzi. W jednej z rozmów 
ze mną powiedział: „Otworzę 
drzwi, a tam zamiast sierotki Ma-
rysi będzie niedźwiedź i mnie za-
bije”. Tak reagował Beksiński – do-
dawał Skoczeń.

niedoszły pianista
– Nie znosił, gdy mówiono do nie-
go „mistrzu”, a był człowiekiem 
wielu talentów. W młodości chciał 
zostać pianistą, świetnie czuł i znał 

się na muzyce. Wypadek podczas 
zabawy niewypałem sprawił jed-
nak, że stracił kawałek palca. Na-
stępnie chciał zostać reżyserem, 
ale jego ojciec stopował te pla-
ny, twierdząc, że ze sztuki się nie 
utrzyma. Ukończył architekturę. 
W latach 50. zaprojektował mo-
del autobusu do złudzenia przypo-
minający te, które znamy obecnie. 
Beksiński był też strasznie szcze-
ry. Z jednej strony nie lubił „spę-
dów”, jak on to nazywał, z drugiej 
natomiast w bezpośredniej roz-
mowie potrafił rozmawiać o bar-
dzo intymnych rzeczach. Mówił 
chociażby o swoim zamiłowaniu 
do filmów dla dorosłych. Osoba 
o wielkiej kulturze, dużym obyciu, 
klasie i wiedzy. Zawsze podkreślał, 
że jego zdaniem wie zbyt mało 
w danej dziedzinie, po czym opi-
sywał ze szczegółami wydarzenia 
ze świata polityki, sportu i ekono-
mii – opisywał bohatera Jarosław 
Mikołaj Skoczeń. – Nie był zapra-
szany na spotkania środowiska ar-
tystów. Uważali, że jego obrazy są 
kiczowate, a dorobił się na nich 
fortuny – dodawał Skoczeń. – Jego 
obrazy nigdy nie miały nazw, mia-
ły kody, które znał tylko Beksiński. 
Dlaczego? Otóż powód jest bardzo 
prosty, artysta bardzo bał się pła-
cenia podatków i specjalnie szy-
frował ile w danym roku namalo-
wał obrazów i ile na nich zarobił 
– wieńczył.

beksiński i norman leto
Norman Leto, a właściwie Łukasz 
Banach, to bardzo ważna postać 
w życiu Zdzisława Beksińskiego, 
a o historii ich znajomości po-
wstała książka. Wielki polski ma-
larz traktował 19-latka jak syna,. 
– W głębi duszy chciał, aby jego 
rodzony syn Tomasz był taki jak 
Norman. Relacja pomiędzy star-
szym panem, a młodym chłopa-
kiem była bardzo pasjonująca. 
Beksiński nigdy nie zapraszał ni-
kogo do domu, a Norman Leto 
mógł u niego nocować. Nie poka-
zywał nigdy nikomu swoich obra-
zów przed ich skończeniem, zaś 
Norman był jedyną osobą, któ-
ra za pomocą zdjęć w internecie, 
raczkującym wówczas w Polsce, 
widział prace Zdzisława Beksiń-
skiego przed ich ukończeniem. 
Panowie wymieniali się uwagami 
dotyczącymi swoich prac. Bek-
siński słuchał w skupieniu uwag 

nastoletniego wówczas Normana 
i wdrażał je w życie w swoich pra-
cach. To było inspirujące. Dzięki 
uprzejmości Normana powsta-
ła ta książka. Jestem szczęśliwy, 
że to właśnie ja mogłem opowie-
dzieć tę historię ustami Normana 
Leto – wyznawał Skoczeń, mając 
na myśli książkę „Detoks. Zdzi-
sław Beksiński, Norman Leto. Ko-
respondencja, rozmowa”.

chował swoje obrazy
Zdzisław Beksiński chciał zostać 
zapamiętany, by zostało coś po nim 
„na wieki”. W tym celu malował 
najpiękniejsze obrazy, nad który-
mi pracował czasem po kilka mie-
sięcy. W obawie przed tym, że te 
obrazy mogą zniknąć i już nigdy 
nie wrócić, chował je przed swoim 
marszandem. – Za każdym razem, 
gdy przychodził marszand po ko-
lejną partię obrazów do jego ga-
lerii w Paryżu, Beksiński chował 
te najładniejsze obrazy do piw-
nicy. Oddawał je potem do Mu-
zeum Historii Sztuki w Sanoku. 
Chciał, by w jego rodzinnym 
mieście ludzie o nim pamiętali. 
Pewnego razu burmistrz Sanoka 
wpadł na pomysł, by odbudować 
rodzinny dom Beksińskiego i tam 
umieścić jego prace. Artysta był 
przerażony. Ze strachem w oczach 
mówił: „Przecież ja miałem drew-
niany dom, czy oni zwariowali? 
Wybijcie im to z głowy! Będzie 
pożar i nic po tych obrazach nie 
pozostanie, a w muzeum zostaną 
na wieki” – opowiadał Jarosław 
Mikołaj Skoczeń.

Rozmowa z gościem Tichauer 
Art Gallery trwała około godzi-
ny. Na każde pytanie zebranych 
w Browarze Obywatelskim mi-
łośników talentu Zdzisława Bek-
sińskiego odpowiadał bardzo 
wyczerpująco. Sypał jak z ręka-
wa anegdotami, dotyczącymi jed-
nego z najsłynniejszych polskich 
malarzy. Przygotował również 
prezenty dla tych, którzy wybrali 
się na spotkanie. Rozdawał swoje 
książki „Detoks. Zdzisław Beksiń-
ski, Norman Leto. Koresponden-
cja, rozmowa” oraz tomiki poezji, 
przyozdobione grafikami Zdzisła-
wa Beksińskiego.

Wystawę „Beksiński na Śląsku” 
odwiedzać można do 30 wrześ-
nia, jest dostępna codziennie 
do godziny 21.
aRkadiusz dębowski ●

już w najbliższą 
sobotę, po tRzech 
latach nieobecnoŚci, 
jednodniowy 
Festiwal Rock na 
plaży powRaca w 
odpowiadające jego 
nazwie Miejsce – dziką 
plażę nad jezioReM 
papRocańskiM.

Ostatni raz fani zespołów Cree 
i Dżem spotkali się nad tyskim 
akwenem w 2019 roku. Potem, 
ze względu na pandemiczne ob-
ostrzenia, dwukrotnie Miejskie 
Centrum Kultury zorganizowa-
ło alternatywną imprezę Rock Nie 
na Plaży, która odbyła się w Me-
diatece i Teatrze Małym. W tym 
roku przyszedł czas na wielki po-
wrót.

Od lat paprocańskie koncerty 
grup związanych z postacią Ryś-
ka Riedla i ich gości poprzedza-
ją zmagania konkursowe. W tym 
roku do przeglądu kapel zgłosiła 
się rekordowa liczba 36 grup z ca-
łej Polski, z których do finału jury 
wybrało zespoły Ornette i Hen-
gelo. Konkursową stawkę uzu-
pełni duet Kasia Skiba i Ja – te-
goroczny laureat przeglądu „Dla 
Tych zagrają – nowa fala tyskich 
brzmień”. Te trzy „podmioty wy-
konawcze” będą na scenie nad je-
ziorem prezentować się w sobo-
tę od godz. 15.30, a decyzję komu 
wręczyć stosowny czek dla zwy-
cięzcy podejmie jury, w składzie 
którego znajdą się: lider Cree Se-
bastian Riedel, klawiszowiec Dże-
mu Janusz Borzucki i dziennikarz 
radiowy Piotr Baron.

Około godziny 17 na scenę 
wejdzie i przypomni się zespół 
RoseMerry – laureat ostatniego 
odbytego przed pandemią „pla-
żowego” konkursu z 2019 roku, 
po którym publicznością za-
władnie gość tegorocznego fe-
stiwalu, czyli legendarny Sztyw-
ny Pal Azji, grupa grająca niemal 
nieprzerwanie od 1986 roku, au-
torzy wielu rozpoznawalnych 
przez kilka pokoleń słuchaczy 
przebojów.

Po koncercie Sztywnego Pala 
Azji poznamy laureata tegorocz-
nego przeglądu konkursowego, 
a potem już do późnych godzin 
wieczornych towarzyszyć nam 
będzie blues-rock w najlepszym 
polskim wydaniu, czyli występy 
gospodarzy imprezy – zespołów 
Cree i Dżem. ww ●

o beKsińsKim 
słóW KilKA
spotkanie z jaRosŁaweM MikoŁajeM skocznieM W RAmACh WySTAWy „bEKSIńSKI 
NA ŚLąSKu”.

zwiedzanie zabytków techniki rozpocznie się w Tychach.

indusTRiada w bRowaRZe

rocK WrAcA nA plAżę
3 wRzeŚnia w papRocanach KONCERTy SZTyWNEGO PALA AZjI, CREE I DżEmu.

Gościem tegorocznego festiwalu będzie Sztywny Pal Azji.
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Jarosław Mikołaj Skoczeń.
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w wodnyM paRku tychy, 
pRzy ul. sikoRskiego 
20, suRFować Można 
od ponad 4 lat i wiele 
osób MogŁo się już 
pRzekonać, że wŁaŚnie 
syMulatoR suRFingu 
czyni tyski aquapaRk 
jednyM z najbaRdziej 
atRakcyjnych w polsce.

pierwsi w polsce
– Dostępny w obiekcie symu-
lator do surfingu jest pierw-
szym w kraju tego typu urzą-
dzeniem pod dachem – mówi 
Zbigniew Gieleciak, prezes Re-
gionalnego Centrum Gospo-
darki Wodno–Ściekowej SA 
– Surfing stanowi część strefy 
rekreacyjnej kompleksu, z któ-
rej skorzystać mogą klienci spę-
dzający czas wśród wielu atrakcji 
wodnych. Niecka ma wymiary 
19 m na 7,5 m i została wyście-
lona specjalnym, amortyzują-
cym materiałem. Jej burty są tak 
wyprofilowane, by można było 
wykonywać na nich dodatkowo 
akrobacje. Jednocześnie mogą 
z niej korzystać dwie osoby. Sy-
mulator może generować fale 
o różnej wysokości i daje moż-
liwość zmiany prędkości prze-
pływu. Zastosowane rozwiąza-
nia pozwalają na wykorzystanie 
do surfowania całej powierzchni 
generowanej fali

Swoich sił na desce do bo-
dyboardingu i flowboardingu 
wszyscy chętni próbują pod 
okiem doświadczonego instruk-
tora surfingu, który udziela każ-
demu wszechstronnego instruk-
tażu. Pod jego okiem można nie 
tylko nauczyć się podstaw tego 
sportu, ale także systematycznie 
udoskonalać nabyte wcześniej 
umiejętności i wykonywać róż-
norodne triki na desce. I to przez 
cały rok!

zalety surfingu
Surfing to sport ogólnorozwojo-
wy, wspomaga zarówno mięśnie, 
jak i ogólną koordynację rucho-
wą. Zdaniem specjalistów, tre-
nowanie na desce kształtuje po-

czucie równowagi. Dlatego z tego 
sportu najbardziej skorzystają 
ludzie młodzi. Wypracowana 
za młodu równowaga zmniejsza 
ryzyko upadków i złamań w wie-
ku starszym. W czasie treningu 
pracuje całe ciało, ponieważ 
w użyciu są wszystkie mięśnie. 
Postawa staje się bardziej wy-
prostowana, a stawy i kręgosłup 
nabierają elastyczności. Ponadto 
surfing poprawia wytrzymałość 
wszystkich mięśni. Ma pozytyw-
ny wpływ także na układ krwio-
nośny, a lepsze krążenie i sil-
niejsze tętnice i żyły są w stanie 
zapobiegać stanom zawałowym. 
To także dobre ćwiczenie dla ast-
matyków, ponieważ poszerzona 
zostaje objętość płuc. Surfing 
pod dachem to ćwiczenia dla 
dorosłych, dzieci i nastolatków, 
jak również dla osób starszych. 
Możliwe jest bowiem dobranie 
odpowiedniego treningu dla wy-
branej grupy wiekowej, a także 

podział dla początkujących i bar-
dziej zaawansowanych.

Przede wszystkim jednak sur-
fowanie to wspaniała zabawa dla 
osób w każdym wieku, daje po-
czucie pełnej wolności, ale uczy 
tez pokory i determinacji.

bezpieczna aktywność
Ćwiczenie surfingu pod da-
chem jest rozwiązaniem bezpiecz-
nym. Aktywność skierowana jest 
do tych, którzy z jakichś wzglę-
dów nie mogą uprawiać sportów 
wodnych, ale jednocześnie chcie-
liby spróbować tego sportu. Sur-
fowanie pod dachem otwiera też 
drogę wszystkim, którzy w przy-
szłości myślą o pływaniu na desce 
na otwartych akwenach.

Cały sprzęt niezbędny do upra-
wiania tego ogólnorozwojowego 
sportu udostępniony jest korzy-
stającym ze strefy. I co ważne – 
już podczas pierwszych zajęć każ-
dy może popłynąć na desce! ●

AKAdemiA surfingu 
dlA KAżdego!
zaniM wyRuszysz na MoRza i oceany ZAPRASZAmy 
DO WODNEGO PARKu TyChy.

ZaPROSZeNie

Wodny Park Tychy wraz z Polską Akademią Surfingu zaprasza 
do udziału w zajęciach dodatkowych „Akademia surfingu dla 
każdego”.
Zapraszamy dzieci, młodzież! Startujemy już 15 września. Zaję-
cia indywidualne i w grupach 6-osobowych.
Zapisy i więcej informacji pod nr. tel: 885 555 981.
mailowo: surfing@wodnypark.tychy.pl.
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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  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  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
Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176

Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474
Telewizory naprawa FESTERKIE-
WICZ, Tychy ul.Cyganerii15. Tel: 
603585329. 
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, blachą i inne. Tel: 723 
442 989, 727 207 735

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
Malowanie, gładź, płytki, panele,  
SOLIDNIE tel. 662 503 474

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

nieRuchoMoŚci:

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100  
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
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. C 36 m2, 2 pokoje, niski blok, 2 
piętro, w pełni wyremontowane i urzą-
dzone - do wprowadzenia, cena 290.000 
zł, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. G 36,8 m2, 2 pokoje, niski blok, 
2 piętro, po generalnym remoncie, cena 
270.000 zł, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl
Tychy os.H 2 pokoje, 3 piętro 44,55m2, 
z balkonem, do remontu/odświeżenia 
cena 249.000 zł tel 728 713 101 www.
ASTON.com.pl
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

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.D ul. Niepodległości  2 pokoje, 3 
piętro 50 m2, z balkonem, po remoncie 
do odświeżenia cena 299.000 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.B 3 pokoje, 3 piętro 63 m2, z bal-
konem, do wprowadzenia, cena 359.000 
zł tel 728 713 101 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 ne-
gocjacji, 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 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
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 Wilkowyje działka 797 m2, pod za-
budowę wielorodzinną, blisko lasu, cena 
300.000 zł netto + VAT www.ASTON.com.
pl 519-595-674

autoreklama

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

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

LOKALE BIUROWE   od 20 m²
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ogłoszeniA drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

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
Miedźna Frydek działka 1051 m2, super 
miejsce, blisko lasu, cena 89.335 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101

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 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 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, os. Z, 2 pokoje 47,2 m2, 2 piętro 
w niskim bloku, cena 329 000 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

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

autoreklama

autoreklama

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;  
Poradnia nocna i świąteczna  
(w godzinach 18 -8),  
tel. 32/325 52 98, 887 377 818
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.

reklama

komunikat

Dyżury radnych – wrzesień 2022 r.
Imię i Nazwisko Godzina dyżuru Miejsce dyżuru

Wrzesień 2022 r.
Poniedziałek-Piątek Radna Iwona Oleksiak

10.00÷16.00
kom. 604 23 00 77
tel. 32/328 28 28

prośba o kontakt telefoniczny 
przed spotkaniem

Agencja Finansowo-Ubezpieczeniowa 
ALL-FINANCE

Tychy, ul. Tołstoja 26

8 września 2022 r.
Czwartek Radny Dariusz Wencepel 16.00÷17.00

Urząd Miasta Tychy
Tychy, al. Niepodległości 49

s. 305

13 września 2022 r.
Wtorek

Przewodnicząca Rady Miasta
Barbara Konieczna 11.00÷13.00 Urząd Miasta Tychy

Tychy, al. Niepodległości 49, s. 301

14 września 2022 r.
Środa

Radna Lidia Gajdas
Radna Anna Krzystyniak

14.00÷15.30

Urząd Miasta Tychy
Tychy, al. Niepodległości 49, s. 305

Radna Anita Skapczyk Biuro Poselskie Michała Gramatyki
Tychy, ul. Biblioteczna 12

15 września 2022 r.
Czwartek

Radny Sławomir Wróbel 7.30÷8.30
Urząd Miasta Tychy

Tychy, al. Niepodległości 49, s. 305Radny Andrzej Kściuczyk
Radny Jarosław Hajduk 16.30÷17.30

19 września 2022 r.
Poniedziałek

Radna Aleksandra Pabian
Radna Patrycja Kosowska-

Pawłowicz
16.00÷17.00 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karolina”

Tychy, ul. Konecznego 28

20 września 2022 r.
Wtorek

Radna Edyta Danielczyk 15.00÷16.00 Urząd Miasta Tychy
Tychy, al. Niepodległości 49, s. 305

Radny Krzysztof Król 16.00÷17.00 Studio Mebli KRÓL
Tychy, ul. Mąkołowska 64

22 września 2022 r.
Czwartek

Radny Wojciech Czarnota
Radny Maciej Jędrzejko 16.30÷17.30 Tychy, ul.Barona 30

Piętro IV, p.425

27 września 2022 r.
Wtorek Radny Grzegorz Gwóźdź 17.00÷18.00 Tychy, ul.Barona 30

Piętro IV, p.425

28 września 2022 r.
Środa Radna Anita Skapczyk 16.00÷17.30 Biuro Poselskie Michała Gramatyki

Tychy, ul. Biblioteczna 12

30 września 2022 r.
Piątek Radny Ali Nurbagandow 17.00÷18.00 Gabinet Terapii Manualnej

Tychy, ul. Żwakowska 15, I piętro

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Rady Miasta Tychy na Facebooku:
http://www.facebook.com/RadaMiastaTychy

gdzie dostępne są aktualne informacje dot. pracy Rady Miasta Tychy
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reklama

poniedziaŁek, 22 
sieRpnia byŁ najlepszyM 
początkieM tygodnia, 
jaki Mogli sobie 
wyMaRzyć kibice gks 
tychy. ich dRużyna 
RozgRoMiŁa bowieM 
na wyjeździe sandecję 
nowy sącz 5:0.

Zasadniczo to oba zespoły grały 
na wyjeździe, bo z uwagi na re-
mont stadionu Sandecji mecz od-
był się w Niepołomicach. Lepiej 
na tym terenie spisali się goście 
z Tychów, którzy pod koniec wy-
równanej I połowy (nawet z lekką 
przewagą nowosądeczan) zdoła-
li za sprawą Czyżyckiego zdobyć 
„gola do szatni” i lepiej nastroić 
się przed kolejnymi trzema kwa-
dransami.

Gol Domingueza na począt-
ku drugiej odsłony jeszcze sytu-
ację tyszan poprawił, a czerwona 
kartka dla Boczka i wykorzysta-
ny przez Wołkowicza rzut karny 
w 63 min. zupełnie już odebrały 
Sandecji ochotę do gry. Efektem 
tego były kolejne gole: Szymury 
głową i Nedića z karnego, które 
ustaliły rezultat potyczki na 5:0 
dla drużyny trenera Dominika 
Nowaka.
SaNDecja NOWy SącZ – 
gkS tychy 0:5 (0:1). Gole: 
Czyżycki (45’), Dominguez 
(51’), Wołkowicz (63’ z karne-
go), Szymura (68’) i Nedić (90’ 
z karnego).
gkS tychy: Kostrzewski – Ma-
chowski, Mańka (57’ Szymura), 
Nedić, Buchta, Wołkowicz (80’ 
Połap) – Radecki (72’ Kozina), 

Żytek, Domínguez (72’ Mikita), 
Czyżycki – Rumin (80’ Malec). 
Żółte kartki: Buchta i Połap.

W niedzielę przyszło tyszanom 
w ulewnym deszczu podejmować 
czerwoną latarnię ligi – Resovię 
Rzeszów. Wszyscy liczyli na rów-
nie łatwe zwycięstwo z autsajde-
rem i przedłużenie serii meczów 
za trzy punkty, rzeczywistość oka-
zała się jednak nie tak różowa. 
Co prawda zaczęło się planowo, 
bo od prowadzenia tyszan w 24 
min. po kapitalnym strzale Żyt-
ka z dystansu, ale potem było już 
tylko gorzej.

Co prawda w 53 min Rumin 
ulokował piłkę w siatce Resovii, 
ale arbiter – z uwagi na spalo-
nego – gola nie uznał. Nato-
miast w 62 min. miało miejsce 
przełomowe dla losów meczu 
wydarzenie. Mańka za jednym 
zamachem został ukarany dwo-
ma żółtymi kartkami i osłabił 
zespół, a to z kolei dodało goś-
ciom z Rzeszowa wiatru w żagle. 
Zaczęli zaciekle atakować bro-
niących się gospodarzy i dzie-
sięć minut przed końcem osiąg-
nęli cel – Antonik z ostrego kata 
pokonał Kostrzewskiego i mie-
liśmy remis, z którego zdecydo-
wanie bardziej zadowoleni byli 
podopieczni trenera Grzegor-
czyka.
gkS tychy – aPklaN ReSO-
via 1:1 (1:0). Gole: Żytek (23’) 
oraz Antonik (80’).
gkS tychy: Kostrzewski – Ma-
chowski (68’ J. Biegański), Mań-
ka, Nedić, Buchta, Wołkowicz 
– Radecki (83’ Szymura), Żytek, 
Domínguez (65’ Połap), Czyżycki 

– Rumin (83’ Mikita). Czerwona 
kartka: Mańka (za dwie żółte); 
żółta kartka: Połap.

W pozostałych meczach 8. ko-
lejki: Łęczna – Odra 4:1, Katowi-
ce – Arka 0:1, Skra – Sandecja 0:0, 
Chrobry – Wisła 2:1, Puszcza – 
Zagłębie 0:0, Stal – Podbeskidzie 
5:0, Ruch – Termalica 2:1, Choj-
niczanka – ŁKS 1:0. ww ●

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

Ostatni dzień sierpnia śmiało 
można nazwać pucharową środą, 
gdyż obie drużyny GKS zagrają 
tego dnia swoje mecze w ramach 
rozgrywek o Puchar Polski.

Na szczeblu centralnym los ze-
tknął GKS Tychy z Zawiszą Byd-
goszcz. Drużyna gospodarzy 
środowej potyczki bardzo do-
brze rozpoczęła sezon i w pię-
ciu pierwszych meczach zanoto-
wała cztery zwycięstwa, co daje 
jej aktualnie 3. lokatę w tabeli 
swojej grupy III ligi. Choć kibi-
ce obu zespołów mają tzw. szta-
mę, to jednak na boisku przyjaźni 
być nie powinno – wszak stawką 

jest awans do 1/16 Pucharu Pol-
ski. Mecz w Bydgoszczy zaplano-
wano na godz. 19.

Prowadzona przez trenera Ja-
rosława Zadylaka drużyna rezerw 
GKS nieco wcześniej, bo o godz. 
17 rozpocznie batalię o przejście 
do następnej rundy PP na szczeb-
lu Podokręgu Tychy. Przeciwni-
kiem tyskich rezerwistów bę-
dzie grający na co dzień w klasie 
okręgowej zespół LKS II Goczał-
kowice.

Pucharowy mecz Czułowian-
ki Tychy z pierwszą drużyną LKS 
Goczałkowice zostanie rozegrany 
7 września. ww ●

Po czterech kolejkach już tylko pięć 
zespołów IV ligi nie poniosło po-
rażki. Jest wśród nich także rezerwa 
GKS Tychy, która jednak w więk-
szości remisowała swoje mecze.

Przełamanie przyszło w minio-
ną środę, kiedy to w ramach 3. 
kolejki tyszanie grali w Jasienicy 
z najsłabszym – jak do tej pory – 
zespołem w grupie. Zaczęło się 
sensacyjnie, bo od gola gospo-
darzy już w 8 min., kiedy to Bu-
kowczan wykorzystał rzut karny 
po zagraniu ręką Kacprowskie-
go. Tenże Kacprowski miał okazję 
zrehabilitować się jeszcze przed 
przerwą, ale trafił w poprzeczkę.

Na szczęście po zmianie stron 
podopieczni trenera Jarosława 
Zadylaka byli już skuteczniejsi 
i po trafieniach Jarocha i Wilka 
wyszli na prowadzenie, którego 
nie oddali już do końca.
lkS DRZeWiaRZ jaSieNica 
– gkS ii tychy 1:2 (1:0). Gole: 
Bukowczan (8’ z karnego) oraz 
Jaroch (50’) i Wilk (63’).
gkS ii tychy: Dana – Zarębski, 
Lewandowski, Pipia, Biegański 
(37’ Parkitny), Kopczyk, Ploch 
(46’ Wilk), Orliński (73’ Polo-

czek), Kacprowski (87’ Chwaja), 
Rabiej, Jaroch (80’ Lach). Żółte 
kartki: Kacprowski i Lach.

W pozostałych meczach 3. kolej-
ki: Podbeskidzie II – Lędziny 3:0, 
Łaziska – Racibórz 2:0, Drogomyśl 
– Bełk 0:0, Landek – Unia Turza 
1:2, Łękawica – ROW 1:3, Kuźnia 
– Gwarek 1:5. Mecz Czaniec – Cze-
chowice został odwołany.

W sobotę GKS II Tychy podej-
mował na boisku przy ul. Andersa 
inny niepokonany zespół – Błyska-
wicę Drogomyśl. Piłkarze z Ziemi 
Cieszyńskiej źle zaczęli spotkanie, 
za co już w 11 min. zostali skarceni 
przez Biegańskiego. Mylił się jednak 
ten, kto sądził, że gospodarzy cze-
ka łatwa przeprawa i drugie z rzędu 
zwycięstwo. Nieskuteczność piłka-
rzy trenera Zadylaka spowodowała, 
że Błyskawica się odrodziła i zdoła-
ła po godzinie gry wyrównać. Choć 
ostatnie 20 minut tyszanie gra-
li z przewagą jednego zawodnika, 
to jednak nie dali rady zainkasować 
kompletu punktów.
gkS ii tychy – lkS BłySka-
Wica DROgOmyśl 1:1 (1:0). 
Gole: A. Biegański (11’) oraz 
Szołtys (61’).

gkS ii tychy: Dana – Zarębski, 
Lewandowski (46’ Żelazowski), 
Pipia, Biegański (70’ Kawka), Kop-
czyk, Orliński, Kacprowski, Rabiej, 
Oleksy (46’ Wilk), Jaroch.

W pozostałych spotkaniach 4. 
kolejki: Lędziny – Gwarek 2:3, 
Unia Turza – Łękawica 4:0, Cze-
chowice – Landek 2:1, Racibórz 
– Jasienica 4:1, Podbeskidzie II – 
Łaziska 0:0, Czaniec – Bełk 2:2. 
Mecz ROW – Kuźnia został prze-
łożony na 7.09. ww ●

iV liga
1.unia Turza 4 9 9:3
2. Podbeskidzie II 4 8 8:2
3. łaziska 4 8 4:0
4. Czechowice 3 7 4:2
5. gkS ii tychy 4 6 4:3
6. Drogomyśl 4 6 2:1
7. ROW 3 6 7:5
8. Racibórz 4 6 8:8
9. Gwarek 4 6 10:11
10. bełk 4 5 6:6
11. Czaniec 3 4 5:6
12. łękawica 4 4 5:9
13. Landek 4 3 9:8
14. Lędziny 4 3 5:10
15. Kuźnia 3 1 3:8
16. jasienica 4 0 5:12

W sierpniu piłkarze GKS Futsal 
rozpoczęli treningi w hali przy 
al. Piłsudskiego, drużyna jest 
w pełni okresu przygotowawcze-
go, za miesiąc ruszają rozgryw-
ki. Jednak dwa tygodnie temu 
zawodnicy zastali jedną z bra-
mek zdemontowaną i przywią-
zaną do poręczy. Ekipa piłkarska 
przygotowała sobie drugą, lekką 
bramkę, której używają zespoły… 
młodzieżowe.

– Od kierownika hali dowiedzia-
łem się, że bramka jest uszkodzo-
na – mówi Bartłomiej Noga, trener 
GKS Futsal. – Zawodowo zajmu-
ję się konstrukcjami stalowymi 
i według mnie to nie usterka tyl-
ko przecięcie. Zaproponowałem, 
że poproszę spawacza, by zespa-
wał ten element. Ale usłyszałem, 
że wtedy nie będzie atestu na bram-
kę. Teraz codziennie słyszę, że kie-
rownik hali czeka na wycenę całe-
go boku bramki i dopiero potem 
będzie można zamówić. Pytanie 
tylko, jak długo jeszcze to potrwa? 
– dodaje trener Noga.

Tyski szkoleniowiec zaznacza, 
że współpraca z MOSiR-em ukła-
da się wzorowo. Drużyna ma bar-

dzo dobre warunki do treningów 
i rozgrywania meczów.

– Zastanawiamy się, po co ktoś 
nam robi coś takiego. Przecież były 
trzy miesiące przerwy, kiedy nie tre-
nowaliśmy i jeśli wcześniej stwier-
dzono usterkę, dlaczego wtedy nie 
zdemontowano bramki? Chce-
my się normalnie przygotowywać, 
tymczasem jest to bardzo utrud-
nione, a na tym etapie, kiedy zaczy-
namy wchodzić w treningi czysto 
piłkarskie, taktyczne, jest to wręcz 
niemożliwe. Czy jest do pomyśle-
nia sytuacja, że do hali przychodzą 
na trening koszykarze, też przecież 
grający w I lidze, i mają do dyspo-
zycji tylko jeden kosz? – pyta tre-
ner Bartłomiej Noga.

Jak się dowiedzieliśmy w MO-
SiR, w zaistniałej sytuacji nie na-
leży się dopatrywać jakichś teorii 
spiskowych.

– To uszkodzenie to efekt nie 
tylko zużycia sprzętu w czasie tre-
ningów i meczów, ale także od-
kręcania i przenoszenia bramki 
przez ekipę piłkarską – wyjaśnia 
M. Staniczek. – Nie może być tak, 
że piłkarze sami wymontowują 
bramkę z miejsca do tego prze-

znaczonego i przenoszą ją na śro-
dek, by mieć mniejsze pole gry, 
a następnie ustawiają na parkie-
cie, bez zamocowań, bo na środku 
ich po prostu nie ma. Jest to nie-
zgodne z instrukcją producenta, 
regulaminem hali, nie mówiąc 
o tym, że jest to niebezpieczne, 
bo w tej sytuacji o jakiś uraz nie-
trudno. Poza tym można uszko-
dzić parkiet. Jeśli chciano skrócić 
pole gry, można było na środku 
ustawić właśnie tę lekką bramkę 
młodzieżową. W piśmie do za-
rządu GKS Futsal przypomnie-
liśmy, że na obiekcie jest zakaz 
samodzielnego demontowania 
wyposażenia hali sportowej oraz 
użytkowania sprzętu niezgodnie 
z regulaminem. Niestosowanie się 
do tych zapisów w umowie, skut-
kować może jej rozwiązaniem. 
Demontaż jednej bramki po-
dyktowany był chęcią szybkiego 
naprawienia jej uszkodzenia tak, 
aby nie ograniczać działalności 
sportowej na obiekcie. Jednakże 
sytuacja gospodarczo-polityczna 
powoduje przedłużanie się czasu 
dostawy, spowodowane ograni-
czoną dostępnością materiałów 

do produkcji – wyjaśnia Marcin 
Staniczek, dyrektor MOSiR.

– Uszkodzenia bramek zostało 
stwierdzone na początku sierpnia 
– dodaje Artur Bernaś, kierownik 
hali. – Jedną musieliśmy wymon-
tować, druga natomiast – po po-
prawkach na pałąkach – została 
na miejscu, by drużyna w ogóle 
mogła trenować. Problem w tym, 
że kiedy zadzwoniłem do produ-
centa okazało się, że części do tych 
bramek już się nie produku-
je i trzeba kupić nowe komplety. 
Na dodatek nie można już używać 
do mocowania siatki metalowych 
elementów, tylko plastikowe. Po-
nad dwa tygodnie czekaliśmy 
na dostawę nowych części i te-
raz firma zobowiązała się do do-
starczenia bramek, co ma nastąpić 
w najbliższych dniach.

Jak zapewnia dyrekcja 
MOSiR-u, „bramkowy problem” 
zostanie rozwiązany w najbliż-
szych dniach. Rozgrywki I ligi 
startują 24 września, więc jest 
jeszcze czas, by piłkarze zrealizo-
wali zaplanowane zajęcia i nowy 
sezon zaczęli już grą na dwie 
bramki. leszek sobieRaj ●

gks Futsal w hali mOSiR-u.

Z jedną bRamką

pierwsza drużyna gra w bydgoszczy, rezerwa w Goczałkowicach.

puchaRowa śRoda

poWinien być Komplet
czteRy punkty W mECZACh ZE SłAbEuSZAmI.

na boiskach IV ligi.

ReZeRwa beZ poRażki
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kajaki PełNe ZaBaWyFlash

Sobotni ranek (27.08) minął w Paprocanach pod znakiem 
akcji „Aktywna Polska w kajaku” zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Promocji Sportu, Rekreacji i Aktywności 
Fizycznej „Flow”, przy współpracy z Polskim Związkiem 
Kajakowym i mOSiR-em. Na przystań kajakową przybyła 
spora grupa dzieci i młodzieży, chcących spróbować swoich sił 
w tym sporcie. Zorganizowano cztery próby: na ergometrach 
kajakowych, równoważni, pływaniu na desce sup i w kajaku. 
Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy 
medal. W Tychach zapoczątkowano akcję – kolejne imprezy 
odbędą się w Czechowicach-Dziedzicach, Katowicach, 
Chełmży, Gorzowie Wielkopolskim, Olsztynie, Augustowie  
i białymstoku.

Swój pierwszy medal zdobył Kuba Kopczyński – na zdjęciu 
z tatą Piotrem oraz magdą Stanny, reprezentantką kraju, piątą 
zawodniczką mŚ i mE, która wręczała medale uczestnikom 
kajakowej imprezy. ls ●
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iNfORmatOR kiBica

Piłka NOŻNa. puchar pol-
ski: 31.08 Zawisza bydgoszcz 
– GKS Tychy (19): i liga: 4.09 
Arka Gdynia – GKS Tychy 
(godz. 18); iV liga: 3.09 LKS 
Czaniec – GKS II Tychy; liga 
okręgowa: 3.09 OKS Zet 
Tychy – GTS bojszowy (17), 
3.09 LKS bestwina – juWe 
jaroszowice (17); klasa a: 
3.09 Leśnik Kobiór – Siódem-
ka Tychy (11), 3.09 Krupiński 
Suszec – Ogrodnik Cielmice 
(17); klasa b: 4.09 LKS II Wisła 
Wielka – Czułowianka Tychy 
(17), 4.09 juWe II jaroszowi-
ce – LKS mizerów (17).
lekka atletyka. 4.09 ty-
ski półmaraton. Start (godz. 
10) i meta – Arena Lekkoatle-
tyczna, ul. Edukacji. Rozegra-
ne zostaną też biegi dla dzieci 
– godz. 9 i 10.10. ls ●

gks katowice – gks tychy 4:2.

poRażka 
w Rewanżu
Hokeistom GKS Tychy nie udał 
się sparingowy rewanż z GKS 
Katowice i po wygranej w pierw-
szym meczu 2:0, w minionym ty-
godniu przegrali 2:4. 

Zaczęło się udanie, bowiem w 6 
min. Jaśkiewicz pokonał Murraya. 
Jednak w drugiej tercji gospodarze 
wyszli na prowadzenie, zdobywa-
jąc dwie bramki. Tyszanie dopro-
wadzili do wyrównania w ostatniej 
odsłonie, ale końcówka należała 
do rywali - w 54 min. objęli pro-
wadzenie, pieczętując wynik mi-
nutę przed końcem meczu.
gkS katOWice – gkS tychy 
4:2 (0:1, 2:0, 2:1). Bramki: Jaśkie-
wicz, Sedivy. ls ●

Sierpień to gorący czas dla tyskich 
żeglarzy. Ostatnią serię regat roz-
poczęły Fundacja Żeglarska Dar 
Śląska oraz Stowarzyszenie Wod-
niackie Szkwał, zapraszając do Pa-
procan panie.

W trzeciej edycji Regat Kobiet 
wystartowało 8 jachtów z kilku 
klubów: KŻ Wyga, KŻ Ziemowit, 
SW Szkwał, FŻ Dar Śląska, Rejsy 
z gitarą i niezrzeszeni uczestni-
cy ostatniego kursu żeglarza jach-
towego. Zawody rozegrano przy 
znakomitej pogodzie, odbyły się 
cztery rundy, w czasie których 
bezkonkurencyjna okazała się 
załoga FŻ Dar Śląska w składzie: 
Ewa Mann-Witańska (sternik) 
i Magdalena Tomalik. Na dru-
gim miejscu zakończyła rywa-
lizację załoga SW Szkwał: Zofia 

Surdel (sternik) i Ewa Surwi-
ło, a na trzecim druga ekipa SW 
Szkwał: Sylwia Cieszkowska (ster-
nik) i Magdalena Ogierman. Me-
dale i puchary wręczał m.in. nes-
tor tyskiego żeglarstwa Zbigniew 
Kowalski, a zawody sędziowali 
Bolesław Bobrzyk, Leszek Szulc 
i Jerzy Oberski.

Kolejną imprezę – Memoriał 
Franciszka Szeremety – rozegra-
no w trzech kategoriach: open 
(Puchar Franka), drużynowa 
(Puchar Karola), i jachty kabi-
nowe (Puchar Krzysztofa). Przy 
bardzo słabym wietrze rozegrano 
dwa wyścigi oraz jedną dogryw-
kę. Z 9 załóg najlepsza okazała się 
ekipa FŻ Dar Śląska: Magdalena 
Tomalik (sternik) i Kamila Stasz-
czak, wyprzedzając załogę Szkwa-

łu: Michał Oberski (sternik) i Sła-
womir Szczerbowski oraz KŻ 
Wyga: Antoni Simka (sternik), 
Łukasz Dragon i Mateusz Ba-
giński. W klasie jachtów kabino-
wych kolejność była następująca: 
1. Szkwał – Michał Lipiński (ster-
nik) i Włodzimierz Górny, 2. Dar 
Śląska: Jerzy Zwior (sternik) i Jan 
Nych, 3. Niezrzeszeni: Stanisław 
Wawak (sternik) i Katarzyna Je-
leń. W klasyfikacji drużynowej 
wygrał Szkwał przed Darem Ślą-
ska i Wygą. Oprawę muzyczną za-
pewnił zespół SOS Hangar.

Regaty o Złoty Róg Miasta 
Tychy, organizowane przez KŻ 
Ziemowit, rozgrano z kolei przy 
deszczowej pogodzie z udziałem 9 

jachtów. Po trzech wyścigach naj-
lepsza okazała się załoga Szkwa-
łu: Michał Oberski (sternik), 
Urszula Grabowska i Stanisław 
Szczerbowski, która wyprzedziła 
Dar Śląska: Jerzy Oberski (ster-
nik), Ewa Mann-Witańska, Ma-
rian Łuczywo oraz Wyga: Adam 
Simka (sternik), Stanisłąw Sim-
ka i Jakub Trzpiot. W kat. jach-
tów kabinowych wygrała Wyga: 
Dawid Karasiewicz (sternik) oraz 
Bruno, Krzysztof i Mateusz Do-
bromilski przed Ziemowitem: 
Franciszek Gramatyka (sternik), 
Kamil Tałzowski i Kacper Solar-
ski. Nagrody wręczono podczas 
Festiwalu Szantowego Port Pieś-
ni Pracy. ls ●

Regaty Kobiet, Regaty memoriałowe F. Szeremety, O Złoty Róg miasta Tychy.

Tychy pod żaglami

Przedstawiciel organizatora Regat o Złoty Róg Tomasz Poloczek  
wręcza nagrody Ewie Mann-Witańskiej  

i Jerzemu Oberskiemu za zajęcie drugiego miejsca.
Zwycięska załoga Memoriału Franciszka Szeremety 

– Magdalena Tomalik i Kamila Staszczak.
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już tylko kilka dni dzieli 
nas od Rozpoczęcia 
największej, 
najbaRdziej Masowej 
iMpRezy spoRtowej 
w MieŚcie – 10. tyskiego 
póŁMaRatonu, któRy 
4.09 oRganizuje 
stowaRzyszenie 
pRoMocji lekkiej 
atletyki, pRzy 
wspóŁpRacy z MosiR-
eM i uRzędeM Miasta. 
iMpRezie patRonuje 
pRezydent andRzej 
dziuba oRaz MaRszaŁek 
jakub cheŁstowski.

Na liście startowej jest prawie 
2.000 nazwisk biegaczy z całej 
Polski, więc z pewnością zanotuje-
my rekord frekwencji. Jak zwykle 
impreza rozegrana zostanie w kil-
ku kategoriach: open, wiekowe (k 
i m: 18–29, 30–39, 40–49,50–59 
oraz k: 60+, m: 60–69, 70+), naj-
lepsza Polka i Polak, tyszanka, ty-
szanin, biegacze z wózkami, szta-
fety (męska, żeńska, mieszana). 
Nagradzane będą także najlepsze 
strefy kibica. W niedzielę biuro 
zawodów, start (godz. 10), meta 
oraz miasteczko biegowe będą się 
znajdowały przy Arenie Lekkoat-
letycznej (ul. Edukacji).

Trasa biegu będzie prowadzić 
przez niemal całe miasto, dla-
tego w godzinach 9.30-14 na-
stąpią utrudnienia w ruchu. 
W godzinach biegu mogą wystą-
pić czasowe blokady lub zwęże-
nia następujących dróg: Eduka-

cji, Budowlanych, Biblioteczna, 
Boczna, Bocheńskiego, Begonii, 
Harcerska, Żwakowska, Stocz-
niowców 70, Jaśkowicka, Si-
korskiego, Nad Jeziorem, Armii 
Krajowej, Wyszyńskiego, Nie-
podległości, Elfów. W związku 
z tym, że skrzyżowanie al. Biel-
ska – ul. Edukacji/ul. Budow-
lanych przy Komendzie Policji 
będzie zamknięte tylko kilka-
naście minut na czas startu, bę-
dzie możliwość wyjazdu/wjazdu 
z/do miasta al. Bielską przy bro-
warze (obszar FIOLETOWY). 
Obszar ZIELONY będzie miał 
możliwość wyjazdu ul. Sikorskie-

go, Piłsudskiego, Niepodległości, 
Edukacji do drogi DK1. Obszar 
ŻÓŁTY będzie miał możliwość 
wyjazdu al. Bielską do Kobióra. 
Al. Bielska na skrzyżowaniu z Si-
korskiego powinna zostać udroż-
niona około godziny 11. Obszar 
CZERWONY nie będzie miał 
możliwości wyjazdu, dlatego or-
ganizatorzy proszą o wcześniej-
sze zaparkowanie samochodów 
w strefie FIOLETOWEJ lub ZIE-
LONEJ, jeśli ktoś planuje podróż 
w godzinach biegu. Drogi będą 
na bieżąco otwierane po przeje-
chaniu samochodu zamykające-
go bieg. ls ●

Tyska zawodniczka Laura Cho-
ma przesiadła się z roweru gór-
skiego na szosowy i zadebiu-
towała w Szosowych Górskich 
Mistrzostwach Polski, odnosząc 
duży sukces – skończyła wyścig 
na czwartym miejscu!

Po udanych startach w Pu-
charze Polski MTB tyska zawod-
niczka udanie zaprezentowała się 
także podczas mistrzostw Polski, 
zajmując miejsce tuż za podium. 
Jednak, jak stwierdziła, pozo-
stał pewien niedosyt, bo liczyła 
na medalowe trofeum. W sierp-
niu wystartowała w Pucharze 
Słowacji MTB – zajęła 5. miejsce 
i zdobyła kilka punktów w klasy-
fikacji UCI. Teraz udanie wypad-

ła jej pierwsza przygoda na szosie, 
czy jednak Laura planuje zmienić 
kolarską specjalizację? ls ●

Wydarzeniem minionego tygo-
dnia w rozgrywkach niższych 
klas były derby Tychów OKS Zet 
– JUWe Jaroszowice. Tym razem 
wynik meczu nie pozostawia wąt-
pliwości, kto był lepszy…

Imponująca w wykonaniu 
JUWe była pierwsza połowa me-
czu. Właśnie w niej ustalony został 
wynik spotkania. Formą strzelecką 
błysnął Tomasz Matysek, strzelec 
dwóch pierwszych goli.
OkS Zet tychy – juWe jaRO-
SZOWice 0:3 (0:3). Bramki Ma-
tysek (4’ i 22’), Cibor (40’).

W sobotę JUWe zdobyło w me-
czu z KS Międzyrzecze cztery 
gole, jednak o jedną więcej strze-
lili rywale.
juWe jaROSZOWice – kS mię-
DZyRZecZe 4:5 (2:4). Bram-
ki dla JUWe: Cibor (3’ i 41’), 
Chrząścik (49’), Gurbisz (74’).

OKS Zet wywalczył punkt 
w wyjazdowym meczu z Rotu-
zem Bronów, remisując 1:1.

liga okRęgowa
1. Rekord II 4 12 14-5
2. Goczałkowice II 4 10 11-4
3. Rotuz 4 10 7-3
4. międzyrzecze 3 9 15-5
5. Pasjonat 4 9 16-7
6. Czarni 3 6 8-6
7. Iskra 4 4 10-4
8. LKS Wisła Wielka 3 4 4-5
9. jaroszowice 4 4 9-9
10. bestwina 4 4 7-9
11. bojszowy 4 3 7-8
12. łąka 4 3 5-14
13. OkS Zet 4 2 5-11
14. Wilkowice 4 2 4-10
15. Studzienice 4 1 3-17
16. Stal 3 0 4-12

klaSa a: Unia Bieruń – Sió-
demka Tychy 0:3, Stal Chełm 
– Ogrodnik Cielmice 0:0, Sió-
demka Tychy – Fortuna Wyry 
1:1, Ogrodnik Cielmice – LKS 
Gardawice 1:4.
klaSa B: Czułowianka Tychy 
– JUWe Jaroszowice 2:1. ls ●

podwójna kolejka w lidze okręgowej i klasie A.

ZeTka w cieniu juwe

laura choma 4. w Szosowych Górskich mistrzostwach Polski.

w sZosowym 
debiucie
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miAstem
4 wRzeŚnia ROZEGRANA ZOSTANIE NAjWIęKSZA ImPREZA SPORTOWA mIASTA 
– jubILEuSZOWA 10. EDyCjA TySKIEGO PółmARATONu.

Mapka biegu ze strefami.
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ZaadopTuj mnie  

RM

w tyM Miejscu, we 
wspóŁpRacy z wolon-
taRiuszaMi tyskiego 
schRoniska dla zwie-
Rząt pRezentujeMy 
czwoRonogi, któRe 
czekają na swoich 
nowych wŁaŚcicieli. 
spójRzcie na nich 
ciepŁo i otwóRzcie 
swoje seRca i doMy.

Pamiętacie Kubusia? Był już 
ogłaszany na łamach naszej ga-
zety.

Został adoptowany jako młody 
psiak z tyskiego schroniska i po 
13 latach oddany. Kilka miesię-
cy temu uśmiechnęło się do nie-
go szczęście i ponownie znalazł 

dom. Niestety nie będzie to ra-
dosny opis jak wspaniale miewa 
się w nowym domu...

Bo Kubuś wrócił do schroni-
ska. Kilka dni temu został odwie-

ziony z powrotem. Opieka nad 
Kubusiem przerosła jego nową 
opiekunkę...

Prosimy, pomóżmy znaleźć mu 
dom na zawsze! RM ●

cO Wiemy O PSie:

imię: Kubuś
W tyPie RaSy: mieszaniec
Wiek: około 15 lat
Płeć: samiec
Waga: ok 10 kg
StatuS: do adopcji
NR eWiDeNcyjNy: 7865
OBecNie PRZeByWa: w 
miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
telefON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

KubuŚ

Więcej Na WWW.kultuRa.tychy.Pl

31 sieRpnia, środa
godz. 9 – WARSZTATy ARTySTyCZNE dla 
dzieci w dzielnicy mąkołowiec – warsztaty 
wokalne (parafia św. Ojca Pio, ul. Przepiórek 
50)
godz. 11.30 – WARSZTATy ARTySTyCZNE 
dla dzieci w dzielnicy mąkołowiec – warsztaty 
czekoladowe (parafia św. Ojca Pio, ul. Przepió-
rek 50)

1 wRzeŚnia, czwartek
godz. 18 – KILERóW DWóCh, czyli czas 
na hokej! – spotkanie z hokeistami GKS jaku-
bem bukowskim i Christianem mroczkowskim 
(Tyska Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)

2 wRzeŚnia, piątek
godz. 17 – FORTEPIAN PLENEROWy: Dora 
Petković – recital chorwackiej pianistki (plac 
baczyńskiego)
godz. 20 – KINO FREELOVE – plenerowa pro-
jekcja filmu „Na rauszu” (ogród mCK, ul. boha-
terów Warszawy 26)

3 wRzeŚnia, sobota
godz. 12-22 – INDuSTRIADA 2022 – impreza 
z okazji Święta Szlaku Zabytków Techniki (bro-
war Obywatelski, ul. browarowa 21)
godz. 15.30 – ROCK NA PLAży – przesłu-
chania konkursowe i koncerty zespołów Ros-
semerry, Sztywny Pal Azji, Cree i Dżem (Dzika 
Plaża Paprocany)
godz. 17 – FORTEPIAN PLENEROWy: „Let-
nie impresje” – koncert Katarzyny Rzeszutek 
– fortepian i Grażyny jurszy – flet (plac ba-
czyńskiego)
godz. 20 – FAbRyKA RyTmu – koncert (Art 
music Club, ul. Oświęcimska 53)

4 wRzeŚnia, niedziela
godz. 11 – DOżyNKI mIEjSKIE 2022 – msza 
św. i korowód dożynkowy (parafia pw. Na-
rodzenia św. jana Chrzciciela w Cielmicach, 
ul. Targiela 145)
godz. 15.30 – DOżyNKI mIEjSKIE 2022 – fe-
styn dożynkowy (boisko LKS Ogrodnik Cielmi-
ce, ul. jedności 131)

panna 23.Viii-22.iX
Nadchodzi szczęśliwy czas. Nie bój się kochać 
i ufać. Wiosna porwie Cię w taniec i zachowanie 
równowagi będzie wyzwaniem.

waga 23.iX-23.X
Na horyzoncie wielka miłość i dużo pozytywnych 
uczuć. Gwiazdy obiecująco zerkają na Twoje 
finanse. Nie zapomnij odwiedzić bliskiego 
przyjaciela.

skoRpion 24.X-21.Xi
Nadchodzi dobry czas na zregenerowania 
utraconych sił. Nie umawiaj się teraz na ważne 
rozmowy i negocjacje. Skup się na sobie.

stRzelec 22.Xi-21.Xii
Wymagania najbliższych mogą teraz wzrosnąć. 
Aby ich zadowolić, będziesz musiał zrezygnować 
z własnych potrzeb. Receptą może być nagły 
przypływ gotówki, a są na to szanse.

kozioRożec 22.Xii-19.i
Planety nie mają litości, dopadnie Cię 
przedjesienne osłabienie. Lepiej, abyś nie miał 
ambitnych planów na najbliższe dni. uważaj 
na Skorpiona.

wodnik 20.i-18.ii
możesz teraz iść śmiało do przodu z uśmiechem 
na twarzy. Gwiazdy Ci sprzyjają w każdej 
dziedzinie życia. Na horyzoncie niezobowiązujący 
romans.

Ryby 19.ii-20.iii
Nie wymagaj od siebie zbyt wiele, inni i tak 
za dużo od Ciebie oczekują. Flirt doskonale 
wpłynie na Twoje samopoczucie. unikaj Wagi.

baRan 21.iii-20.iV
Gwiazdy będą Cię nakłaniać do zdecydowanych 
działań. Świat wokół Ciebie zawiruje. Nie trać wiary 
w siebie, a wyjdziesz na swoje.

byk 21.iV-21.V
Nadchodzą duże zmiany w relacjach z rodziną. 
Zaczniesz intensywniej myśleć o kupnie nowego 
mieszkania lub powiększeniu rodziny.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Zastanów się, czy aby na pewno jesteś na właś-
ciwej drodze do fortuny? Omów z kimś bliskim 
swoje plany, to Ci pomoże rozwiać wątpliwości.

Rak 21.Vi-22.Vii
będziesz w świetnej formie. Energia księżycowa 
sprawi, że dobre samopoczucie Cię nie opuści. 
Dodatkowo pojawi się szansa na przypływ 
nieplanowanej gotówki.

lew 23.Vii-22.Viii
Dobry czas dla interesów, podpisywania umów 
i nawiązywania biznesowych kontaktów. Szczęście 
się do Ciebie uśmiechnie.
 wRóżka adRasteja tel. 692 893 871
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hoRoskop

Hasło z krzyżówki nr 770: 
SZYKUJ SIĘ DO SZKOłY

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.

3 wRzeŚnia, godz. 15,30: Rock na plaży, dzika plaża – papRocany
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