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Zwłoki w stawie
W stawie przy DK1 znaleziono zwłoki mężczyzny. 
Prokuratura nie wyklucza zabójstwa.

czad groźny także latem
Jaka była przyczyna zatrucia czadem 
w mieszkaniu przy ul. Czystej?

ten sam skład, gra i wynik
Piłkarze GKS Tychy nadal bez punktu w lidze.  
W drugim meczu sezonu ulegli Jastrzębiu 1:23 8  14

beZpŁatny 
tyski 
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startujący do sejmu ze śląska premier odwiedził w niedzielę bojszowy, a w poniedziałek tychy i zabrze.
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USŁUGI POGRZEBOWE
KOMPLEKSOWO • PROFESJONALNIE • TANIO

Wartogłowiec

„CALIA”

CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE tel. 32 219 18 44, kom. 601 49 09 08

Tychy Wartogłowiec, ul. Cmentarna 21

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIE POGRZEBU - ZASIŁEK ZUS ROZLICZAMY I WYPŁACAMY NA MIEJSCU

NAGROBKI 
DUŻY WYBÓR

• POGRZEBY TRADYCYJNE
• KREMACJE 550 ZŁ

• EKSHUMACJE
• KOPANIE GROBÓW

• ROZBIÓRKI NAGROBKÓW
• PRZEWOZY ZMARŁYCH

• WŁASNE 
CHŁODNIE

reklama

kronika policyjna

29 liPca Na SkRZyżOWa-
Niu ulic MikOłOWSkiej, 
BuRSchegO i DOłOWe j 
Ok. gODZ. 18.15 SaMO-
chóD OSOBOWy uDeRZył 
W OZNakOWaNy RaDiO-
WóZ POlicji, który poru-
szał się „na sygnale”. Policjant 
z urazem ręki został przewie-
ziony do szpitala. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że policyjny ra-
diowóz zmierzał na pilną inter-
wencję z włączonym sygnałem 
świetlnym i dźwiękowym. Wje-
chał na skrzyżowanie na czer-
wonym świetle, gdzie zderzył się 
z osobówką, która miała zielo-
ne światło. Jak twierdzi pro-
wadząca samochód osobowy, 
sygnały radiowozu były bardzo 
ciche i usłyszała je w ostatniej 
chwili. To samo mówili świad-
kowie zdarzenia. Około godzi-
ny 20 uszkodzone pojazdy zo-
stały usunięte ze skrzyżowania, 
a ruch częściowo wrócił do nor-
my. Zabezpieczony został rów-
nież monitoring miejski z tego 
skrzyżowania. Tyscy policjanci 
pod nadzorem prokuratora będą 

wyjaśniali dokładne przyczyny 
i okoliczności tego zdarzenia.
31 liPca Miały MiejSce DWa 
POWażNiejSZe ZDaRZeNia 
DROgOWe Na tySkich DRO-
gach. Na ul. Fabrycznej doszło 
do czołowego zderzenia dwóch 
pojazdów, zaś na ul. Wałowej 
pijany rowerzysta doprowadził 
do kolizji z samochodem osobo-
wym. Ponadto tyscy policjanci 
zatrzymali nietrzeźwego kierow-
cę, poruszającego się ulicą Czar-
nieckiego.
30 liPca O gODZiNie 6.30 
Na ulicy FaBRycZNej (na wy-
sokości zajezdni PKM) doszło 
do czołowego zderzenia dwóch 
samochodów osobowych: skody 
i renault. Na miejsce zdarzenia 
udały się zastępy Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej Tychy, zespo-
ły Państwowego Ratownictwa Me-
dycznego oraz patrol policji. Ruch 
w obu kierunkach został całko-
wicie wstrzymany. Poszkodowa-
ne zostały dwie osoby: kierująca 
skodą kobieta oraz kierowca re-
nault. Obydwoje trafili pod opiekę 
ratowników medycznych, a nastę-

pie zostali przewiezieni do szpi-
tala na badania. Na szczęście nie 
doznali poważniejszych obrażeń. 
Ze wstępnych ustaleń pracujących 
na miejscu policjantów wynika, 
że sprawcą zdarzenia jest kierowca 
renault. Wykonując manewr skrę-
tu w lewo na pobliską stację paliw, 
najprawdopodobniej zagapił się 
i wymusił pierwszeństwo, na jadą-
cej z naprzeciwka skodzie, dopro-
wadzając do zderzenia. Utrudnie-
nia w ruchu trwały około godziny. 
Rozbite pojazdy zostały odholo-
wane przez pomoc drogową.
tegO SaMegO DNia OkOłO 
gODZiNy 14 DyżuRNy kMP 
tychy OtRZyMał ZgłOSZe-
Nie, że ulicą cZaRNieckiegO 
PORuSZa Się POjaZD MaRki 
NiSSaN, któRegO kieROW-
ca MOże ZNajDOWać Się 
POD WPłyWeM alkOhOlu. 

Na miejsce natychmiast udał się 
patrol policji. Szybko odnalezio-
no poszukiwanego na skrzyżo-
waniu ulic Czarnieckiego z Cie-
nistą. Funkcjonariusze dokonali 
zatrzymania, blokując mu drogę 
i uniemożliwiając dalsza jazdę. 
Po wykonanym badania stanu 
trzeźwości okazało się, że kierow-
ca spożywał alkohol. Kierujący 
nissanem wydmuchał 1,42 mg/l 
co daje prawie 3 promile w wy-
dychanym powietrzu. Mężczyzna 
został zatrzymany i przewieziony 
do KMP Tychy, celem wykonania 
dalszych czynności, a jego samo-
chód odholowano na policyjny 
parking.
także FeRalNegO 30 liPca 
PO gODZiNie 16 Na ulicy 
WałOWej DOSZłO DO Wy-
PaDku Z uDZiałeM ROWe-
RZySty i SaMOchODu OSO-

BOWegO. W wyniku zdarzenia 
poszkodowany został rowerzysta. 
Na miejsce udał się zespół Pań-
stwowego Ratownictwa Medycz-
nego, zastępy Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej Tychy oraz patrol 
policji. Ze wstępnych ustaleń po-
licji wynika, że rowerzysta nie 
zauważył samochodu i wykonał 
manewr skrętu, uderzając w oso-
bówkę. Rowerzysta w wyniku zde-

rzenia doznał urazu głowy. Trafił 
on pod opiekę ratowników me-
dycznych, a dodatkowo okazało 
się, że jest pod wpływem alkoho-
lu. Badanie alkomatem wykazało 
ok. 0,5mg/l co daje w przybliżeniu 
1 promil w wydychanym powie-
trzu. Przez około godzinę w tam-
tym rejonie występowały utrud-
nienia w ruchu.
oprac. kaMil pesZat ●

kondolencje

kondolencje

30 lipca o godzinie 6.30 na ulicy Fabrycznej doszło do 
czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych.
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cZytelnicy 
pytają
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w poniedZiaŁek preMier 
MateusZ Morawiecki 
w towarZystwie 
Ministra sporu 
i turystyki witolda 
bańki pojawili się 
na konferencji 
w sZkole MistrZostwa 
sportowego w tychach, 
gdZie prZywitaŁ ich 
Marcin kuśMierZ 
wicepreZes akadeMi 
piŁki nożnej gks tychy 
oraZ MarsZaŁek 
wojewódZtwa 
śląskiego jakub 
cheŁstowski. spotkanie 
dotycZyŁo prograMu 
roZwoju lokalnej 
infrastruktury 
sportowej „sportowa 
polska edycja 2019”.

– Śląsk od dawna jest nie tylko 
potęgą przemysłową, ale i spor-
tową. Chcemy, aby taką potęgą 
pozostał w przyszłości. Równo 
za rok o tej porze będą odbywały 
się Igrzyska Olimpijskie w To-
kio i wierzę, że polscy sportowcy 
odniosą sukcesy na tych igrzy-
skach. Ale żeby te sukcesy odno-
sić, potrzebują hal sportowych, 
całorocznych obiektów trenin-
gowych takich jak ten, w którym 
się znajdujemy. Sport tworzy lu-
dzi wytrwałych, zdyscyplinowa-
nych, o silnym charakterze. Tego 
potrzebujemy w życiu dorosłym 
i chcemy zapewnić naszej mło-

dzieży możliwość rozwinięcia 
tych cnót – tymi słowami roz-
począł konferencję Premier Rady 
Ministrów.

Inwestycja w dzieci i młodzież, 
a co za tym idzie inwestycja w in-
frastrukturę to są fundamenty, 
na których buduje się silną ka-
drę sportową. Jak zauważył Wi-
told Bańka, Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego wywiązuje się z tych 
zadań wzorowo.

– Dlatego tym większą mam 
przyjemność ogłosić, że resort 
sportu dofinansuje tyski obiekt 
kwotą 900 tys. zł. Lata 2016-2019 
to ponad 2.3 mld zł przeznaczo-
nych na dofinansowanie infra-
struktury sportowej, co przekła-
da się na ponad 6 tys. nowych 
obiektów. Na terenie wojewódz-
twa śląskiego zainwestowaliśmy 
ponad 254 mln zł, a dziś mogę 
powiedzieć o kolejnych 12 mln, 

które trafią w tym celu na Śląsk. 
Być może dzięki tym pienią-
dzom GKS Tychy niebawem tra-
fi do Ekstraklasy – mówił mini-
ster Bańka.

Tyska Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego liczy ok. 280 ucz-
niów. W miejscu gdzie dzisiaj 
stoi, jeszcze w zeszłym roku rol-
nicy kosili zboże. – Ponad 100 
osób zaangażowało się w powsta-
nie tego ośrodka szkoleniowego 
w Tychach. Dzięki wspólnej pra-
cy jesteśmy w stanie zapewnić 16 
godz. zajęć sportowych tygodnio-
wo. Ponadto w godz. popołudnio-
wych z obiektu będzie korzystać 
blisko 750 dzieci. Nie udałoby się 
tego dokonać bez władz miejskich, 
wojewódzkich i państwowych. Nie 
bez kozery naszym mottem jest 
„Razem możemy więcej” – dodał 
na koniec Marcin Kuśmierz.
kaMil pesZat ●

bańka od bańki
sZkoŁa MistrZostwa sportowego w tychach otrZyMa 900 tys. ZŁ Z RZąDOWEGO PROGRAmu ROZWOJu 
LOKALNEJ INfRASTRuKTuRy SPORTOWEJ.

w Miniony cZwartek 
ZnaleZiono w stawie 
grabowiec w tychach 
ZwŁoki MężcZyZny 
w średniM wieku. 
prokuratura, po Zleceniu 
sekcji ZwŁok, potwierdZiŁa, 
że na ciele MężcZyZny 
ZnaleZiono rany, które 
ZadaŁy osoby trZecie. 

Staw, w którym znaleziono de-
nata, znajduje się po wschodniej 
stronie drogi krajowej nr 1, która 
oddziela go od centrum miasta. 
Wezwany lekarz pogotowia ra-
tunkowego stwierdził zgon na 
miejscu. - Po przeprowadzeniu 
sekcji zwłok, potwierdziły się 
przypuszczenia o udziale osób 
trzecich. Biegli odkryli rany, 
których nie można sobie zadać 
samemu. Jednocześnie nie po-
twierdzili, czy to one były bez-
pośrednią przyczyną śmierci. Na 
tym etapie śledztwa nie można 
wykluczyć ani potwierdzić za-
bójstwa. Sprawdzamy różne 
wersje wydarzeń, również taką, 
że ofiara po odniesieniu obrażeń 
wpadła do stawu już bez udziału 
osób trzecich. Aktualnie prowa-
dzone są czynności, które pomo-
gą określić jak długo ciało prze-
bywało w wodzie. Niestety, takie 
środowisko przyśpiesza rozkład 
ciała, co utrudnia prace biegłym. 

Dodatkowo policyjni nurkowie 
przeszukali dno stawu i zabez-
pieczyli przedmioty, które mogą 
mieć związek ze sprawą – wyjaś-
niła Monika Stalmach-Ćwikow-
ska prokurator rejonowy.

W dniu oddania materiału do 
druku tożsamość denata pozosta-
wała nieznana.  kaMil pesZat ●

zwłoki w stawie
prokuratura potwierdZiŁa uDZIAł OSób TRZECICh W 
ZWIąZKu ZE ŚmIERCIą mężCZyZNy.

reklama

W ramach wyborczej podróży po Śląsku premier Mateusz Morawiecki zawitał też na chwilę do Tychów.
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Drzewa 
Do wycinki?
Jako mieszkanka ulicy Damrota 
proszę o informację na temat 
planów dotyczących drzewo-
stanu na tej ulicy. W ostatnim 
czasie pojawiły się oznaczenia 
numerowe w kolorze jaskra-
wopomarańczowym na wielu 
drzewach na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Asnyka w stronę 
ulicy Burschego. Czy planowa-
na jest wycinka drzew?

ODPOWiaDa eWa gRuDNiOk, 
RZecZNik uRZęDu MiaSta 
tychy: – Obecnie jest wykony-
wany przegląd dendrologiczny 
drzew. Oznaczenia są związa-
ne z oceną stanu drzew, wszyst-
kie dane posłużą do stworze-
nia inwentaryzacji drzewostanu 
i będą naniesione na specjalne 
mapy. Ocenie podlegają drze-
wa w pasach drogowych z uwa-
gi na bezpieczeństwo pieszych 
i kierowców. not. sw ●

W najbliższy czwartek, 8 sierp-
nia zaplanowano kolejne tego lata 
odkomarzanie i odkleszczanie 
w Tychach. Łącznie w godzinach 
od 20 do 24 opryskami zostanie 
objętych 65 hektarów miasta, 
głównie w parkach, przy zbior-
nikach wodnych i placach zabaw: 
w parku Północnym, parku św. 

Franciszka, parku Suble I i II, par-
ku Łabędzim oraz tereny wokół 
zbiornika Paprocany.

W celu ułatwienia pracy firmie 
wykonującej zabiegi dezynsekcji 
Urząd Miasta prosi mieszkańców 
o pozostanie poza w/w parkami 
podczas wykonywania oprysków. 
ru ●

w najbliższy czwartek w parkach i przy wodzie.

Przeciw komarom

Staw Grabowiec jest własnością 
prywatną, służącą pierwotnie 

jako staw hodowlany. 
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Prezydent Miasta Tychy
woj. śląskie

6 sierpnia 2019 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilko-
wyje w Tychach – etap IV wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), a także art. 39 i art. 54 ust. 3 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2081 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 0150/XXV/561/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 
2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w południowej części dzielnicy Wilkowyje zmienionej 
Uchwałą Nr XXXIV/704/13 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2013 r.,, zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap 
IV wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 sierpnia 2019 r. do 11 
września 2019 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, 
al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 5 września 2019 r. w Klubie „Wilkowyje” Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkol-
nej 94 w Tychach, o godzinie 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 
43-100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 
2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufa-
nym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 17 pkt 12 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozpa-
trzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy wniesionych do projektu planu miejscowego oraz 
prognozy oddziaływania na środowisko, nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ty-
chy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które zostanie 
opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy 
(zakładka: Prawo lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta).

W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady 
Miasta Tychy – zgodnie z art. 20 ww. Ustawy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu.
Wyżej wymieniony projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
oraz informacja o ochronie danych osobowych dostępne będą również na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » 
obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne» 2019 sierpień).

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 
DS. GOSPODARKI RZESTRZENNEJ

/-/mgr Igor Śmietański

komunikat

paweŁ drZewiecki, 
który prZeZ ostatnie 
pięć lat kierowaŁ 
MiejskiM centruM 
kultury, ZostaŁ 
nowyM dyrektoreM 
teatru MaŁego. 
w ubiegŁyM tygodniu 
roZstrZygnięto 
konkurs 
na to stanowisko. 
obecny dyrektor 
Mck obejMie funkcję 
1 wrZeśnia.

Chętnych, by od nowego sezonu 
pokierować tyskim teatrem było 
niemało, bo siedmiu. Najwyżej 
oceniono kandydaturę Drze-
wieckiego, który dał się poznać 
tyskiej publiczności m.in. jako 
pomysłodawca i twórca festi-
walu LOGOS FEST oraz reży-
ser udanych widowisk i spekta-
kli teatralnych, realizowanych 
przez MCK – m.in. nagradza-
nego „Dziób w dziób”.

Paweł Drzewiecki – aktor, 
reżyser, manager kultury, wy-
kładowca akademicki, członek 
Sekcji Teatrów Dramatycznych 

Związku Artystów Scen Pol-
skich – jest absolwentem m.in. 
dziennikarstwa i komunika-
cji społecznej na Uniwersyte-
cie Łódzkim, Podyplomowych 
Studiów Emisji i Higieny Głosu 
w WSMiK im. Jerzego Giedroy-
cia w Warszawie, Podyplomo-
wych Studiów Reżyserii Tea-
tru Dzieci i Młodzieży PWST 
we Wrocławiu oraz Podyplo-
mowych Studiów Zarządzania 
Kulturą na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim.

W latach 2009-2013 był zwią-
zany zawodowo z Teatrem im. 
Gniazdowskiego we Włocławku. 
Twórca i kierownik artystycz-
ny Punctum Teatr w Chrzano-
wie, gdzie mieszka. Od czerwca 
2014 roku pełni funkcję dyrek-
tora Miejskiego Centrum Kul-
tury w Tychach i dyrektora ar-
tystycznego Tyskiego Festiwalu 
Monodramu MoTyF. Jest także 
pomysłodawcą i kuratorem LO-
GOS FEST – Tyskiego Festiwa-
lu Słowa.

– Bardzo zależy mi, by teatr 
w Tychach był miejscem spot-
kań – mówił Paweł Drzewie-

cki tuż po ogłoszeniu wyników. 
– Po pierwsze spotkań widza 
z ciekawym repertuarem, ale 
także z jego twórcami, aktora-
mi i reżyserami. Dlatego wokół 
wydarzeń cyklicznych realizo-
wać będziemy otwarte dla pub-
liczności fora teatralne i panele 
dyskusyjne, programowane wo-
kół sezonów tematycznych opi-
sujących relacje między ludźmi 
na wszystkich istotnych płasz-
czyznach społecznych.

Nowy dyrektor Teatru Małe-
go podkreśla, że chciałby, by ty-
ski teatr zajął się także produk-
cją przedstawień. – Do ich 
realizacji mam zamiar zapro-
sić przede wszystkim lokal-
nych wykonawców, ale także 
umożliwić im sceniczne spot-
kanie z wybitnymi artystami 
z zewnątrz, tak jak dzieje się 
to przy okazji produkcji wido-
wisk w ramach LOGOS FEST. 
To szansa na sceniczny rozwój, 
ale także na promocję miasta 
na zewnątrz, poprzez prezen-
tację naszych premier w ogól-
nopolskim nurcie festiwalowym 
– podkreślał.

Według deklaracji nowego 
dyrektora, ważnym punktem 
w budowaniu publiczności te-

atru ma być lokalne środowi-
sko oświatowe. – To właśnie 
w relacji z tyskimi nauczycie-
lami chciałbym proponować 
program dla najmłodszych wi-
dzów, ale także bogatą ofertę 
w zakresie edukacji teatralnej, 
bo największe wyzwanie dla te-
atru instytucjonalnego upatru-
ję dziś w budowaniu kompeten-
cji kulturowych u publiczności 
w wieku szkolnym – podsumo-
wuje Paweł Drzewiecki.

Nowemu dyrektorowi życzy-
my sukcesów we wprowadzaniu 
tych zamierzeń w życie. Paweł 
Drzewiecki zastąpi na stanowi-
sku Dorotę Pociask – Frącek, 
która prowadziła Teatr Mały 
w Tychach przez ostatnie trzy 
lata. Nie wiemy na razie kto za-
stąpi Drzewieckiego w Miejskim 
Centrum Kultury. Urząd Miasta 
Tychy nie ogłosił jeszcze decy-
zji w sprawie ewentualnego kon-
kursu na to stanowisko. sw ●

w MiejskiM schronisku 
dla ZwierZąt 
w tychach Zostaną 
prZeprowadZone 
trZy inwestycje. 
Zostanie wybudowany 
ZupeŁnie nowy wybieg 
dla cZworonogów, 
ten już istniejący 
prZejdZie ModerniZację, 
a kociarnia prZejdZie 
proces renowacji 
ogrodZenia. środki 
na realiZację tych 
inwestycji pochodZą 
Z budżetu Miasta.

Zadaniem Urzędu Miasta Ty-
chy jest opieka nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganie 
bezdomności zwierząt na terenie 
miasta. – Remonty w schronisku 
są konieczne, wiec zarówno mo-
dernizacja wybiegu jak i remont 
kociarni zostaną wykonane. Re-
alizujemy wiele inwestycji z my-
ślą o mieszkańcach, ale troszczy-
my się też o czworonogi, dlatego 
środki na realizację tych inwesty-
cji znajdą się w budżecie gminy – 
zapewnia Ewa Grudniok rzecznik 
UM Tychy.

będzie gdzie spacerować
Pierwszym zadaniem jest budo-
wa wybiegu od wschodniej stro-
ny, gdzie aktualnie znajduje się 
niezagospodarowany teren. – Ten 

wybieg pozwoli nam otworzyć się 
na mieszkańców. Na jego terenie 
potencjalni opiekunowie będą 
mogli zapoznać się ze zwierzę-
ciem podczas spaceru. Otworzy 
to również temat wolontariatu 
w schronisku, bowiem uzyskamy 
przestrzeń, gdzie ochotnicy będą 
mogli pracować ze zwierzętami 
i przeprowadzić ich socjalizację. 
Od dawna chcieliśmy wdrożyć 
wolontariat i wierzę, że plano-
wane inwestycje przybliżą jego 
rozpoczęcie w formie bezpiecz-
nej dla wolontariuszy i naszych 
podopiecznych. Zapewnić 
to ma właśnie duży i ogrodzony 
wybieg dla czworonożnych pu-
pili – referuje Agnieszka Osior 

kierownik Miejskiego Schroni-
ska dla Zwierząt w Tychach.

emocje na wybiegu
Przebudowane zostaną również 
wybiegi od strony południowej. 
Aktualnie kojce, gdzie przebywa-
ją podopieczni schroniska, przy-
legają do zbiorczych wybiegów. 
Po przebudowie każdy kojec po-
większy się o część trawiastą. Pod-
opieczni otrzymają swoje teryto-
rium nienaruszalne przez innych 
osobników, gdyż naprzemienne 
wypuszczanie psiaków na wspól-
ną przestrzeń, często powoduje 
niepotrzebne zamieszanie – do-
daje kierownik MSdZ w Tychach. 
Ostatnia inwestycja jest czysto re-
nowacyjna i dotyczy ogrodzenia 
kociarni, które po prostu się zu-
żyło i należy je wymienić.

Na początku lipca został rozpi-
sany przetarg, niestety wszystkie 
złożone oferty przewyższały za-
planowany budżet.

MSdZ w Tychach funkcjonu-
je od 1 lipca 2001 r. Jego szefo-
wa Agnieszka Osior dysponuje 
sześcioma opiekunami zwierząt 
i dwoma inspektorami kierowca-
mi. Pod opieką schroniska znaj-
duje się aktualnie 45 psów i 50 
kotów. – Z perspektywy tych 
wszystkich lat zauważam dwie 
rzeczy. Władzom miasta bardzo 
zależy na losie bezdomnych zwie-
rząt, o czym świadczy regularne 
wsparcie, jakie otrzymujemy. 
Druga i ważniejsza rzecz – roś-
nie odpowiedzialność za zwierzę-
ta, co skutkuje zmniejszająca się 
liczbą bezdomnych czy porzuco-
nych czworonogów. Przypomnę, 
że kiedy otwieraliśmy schronisko, 
mieściliśmy w naszych progach 
ponad 250 zwierząt – podsumo-
wuje Agnieszka Osior. 
kaMil pesZat ●

wybieg dla każdego
tocZy się postępowanie prZetargowe, KTóREGO PRZEDmIOTEm Są TRZy ZADANIA INWESTyCyJNE REALIZOWANE 
NA TERENIE mIEJSKIEGO SChRONISKA DLA ZWIERZąT.

Bella na wybiegu z opiekunką. Już wkrótce ten teren zostanie zagospodarowany i przyłączony do schroniska.
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teatr z nowym dyrektorem
paweŁ drZewiecki pokieruje teatreM MaŁyM. ZASTąPI DOROTę POCIASK–fRąCEK, KTóRA PEłNIłA Tę fuNKCJę PRZEZ OSTATNIE TRZy LATA.

Paweł Drzewiecki.
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– Organizując podobne wyda-
rzenia, chcemy wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom naszych klien-
tów oraz promować lokalne 
produkty, których nie dostanie-
my w wielkich supermarketach, 
gdzie królują towary z ekspor-
tu. Już 7 września zorganizuje-
my kiermasz książki. Zaprosili-
śmy do współpracy Małgorzatę 
Lisińską autorkę literatury fan-
tasy („Tropiciel”, „Czarownica”) 
jak i romansów z serii „Miłość 
w Tychach” („Światła w jeziorze”, 
„Pikantnie po włosku”). Będzie 
to świetna okazja dla rodziców, 
aby nabyć podręczniki, a dla 
reszty czytelników możliwość 
porozmawiania z autorką i zdo-
bycia książek w niższych cenach 
– zachęca Karolina Chemicz-Pa-
łys z Centrum Tyskie Hale Tar-
gowe.

Dzień Pszczoły był świet-
ną okazją, aby kupić miody lo-
kalnych pszczelarzy w atrakcyj-

nych cenach oraz zaznajomić się 
z arkanami ich pracy. – Pasiekę 
może założyć każdy, kto ma ka-
wałek ziemi i nie jest uczulo-
ny na jad pszczeli. Nie istnieje 
pszczelarz, którego nie ukąsiła 
pszczoła – opowiada Stanisław 
Duszyński członek Stowarzy-
szenia Pszczelarzy w Tychach. 
– Pszczelarstwo jest to świetne 
hobby, a także może stać się do-
datkowym źródłem dochodu. Re-
kordziści potrafią z jednego ula 
zebrać w sezonie nawet 100 kg 
miodu. Biorąc pod uwagę cenę 
(ok. 30 zł za kilogram – przyp. 
red.), takie hobby łączy przyjem-
ne z pożytecznym. Jednak więk-
szość z nas robi to czysto hobby-
stycznie, a miód zbiera na własne 
potrzeby. Ten przysmak przyśpie-
sza gojenie ran, wzmacnia odpor-
ność, koi nerwy, zwalcza bakte-
rie, zawiera także potas,  fosfor, 
magnez,  wapń, żelazo i kwas fo-
liowy – dodaje.

Najmłodsi mogli na własne 
oczy zobaczyć z bliska pszczoły. 
Na miejscu pojawił się Grzegorz 
Wańczyk z pasieki „Gucio”, któ-
ry przybył ze swoim przeszklo-
nym ulem i materiałami dydak-
tycznymi. – Powinniśmy jeść 
więcej miodu z kilku prostych 
przyczyn: jest smaczny, zdro-
wy, a spożywając go ratujemy 
pszczoły. Dziś pokazywałem za-
interesowanym jak mądre, pra-
cowite i potrzebne są to stwo-
rzenia. Jedna pszczoła potrafi 
pokonać dystans kilku kilome-
trów w poszukiwaniu nektaru, 
znalazłszy go, przekazuje innym 
pszczołom tę informację. One 
są w stanie wziąć pod uwagę 
okrągły kształt Ziemi i uwzględ-
niają go w typowym dla siebie 
„tańcu”. W dodatku, znając po-
trzebne kąty, przekazują sobie 
informacje jak daleko w danym 
kierunku należy się udać.
kaMil pesZat ●

od prawie 20 lat 
dojeżdżaM do tychów 
autobuseM. a to e2, 
pośpiesZnyM, a to linią 
33. różnica jest taka, 
że ten pierwsZy, cZyli 
e2, nie ZatrZyMuje 
się na wsZystkich 
prZystankach. w tyM 
na prZystanku – borowa 
wieś, gdZie Mieści się 
ośrodek dla osób 
niepeŁnosprawnych 
„MiŁosierdZie boże”.

Na tym przystanku na autobus 
czekają m.in. poruszający się 
na wózkach inwalidzkich niepeł-
nosprawni mieszkańcy Tychów. 
Kierowca wysiada, uruchamia 
platformę, wjazd i możemy je-
chać. Tak było przez lata. Czasa-
mi zdarzało się, że wsiadały dwie 
osoby niepełnosprawne. Tak było, 
jak podkreślam, jeszcze do nie-
dawna. Oto bowiem kilkanaście 
dni temu na tymże przystanku 
próbowało wejść do autobusu 
dwóch niepełnosprawnych – obaj 
na wózkach. Kierowca stanowczo 
odmówił, by druga osoba mogła 
też pojechać. „Zapłacę man-
dat, moi koledzy już zapłacili” – 
oświadczył.

Słowna przepychanka trwała 
chwilę. Kierowca ruszył, niepeł-
nosprawny został na przystanku. 
Dwa przystanki dalej do autobusu 
wsiada kobieta z dziecięcym wóz-
kiem. Kierowca instruuje ją jak 

ma wózek postawić, by nie stwa-
rzać zagrożenia. Wszak w tym 
momencie na środku mamy już 
dwa wózki. Jedziemy. Na dwor-
cu w Mikołowie chce wsiąść ko-
lejny niepełnosprawny na wózku. 
W autobusie mamy już wózek in-
walidzki i wózek dziecięcy. Kie-
rowca tłumaczy jak poprzednio: 
„Nie mogę. Zapłacę mandat”... 
Niepełnosprawny, którego nie 
zabrano, robi zdjęcie autobusu 
i kierowcy.

Kiedy przyjrzymy się rysun-
kom umieszczonym z przodu 
autobusu, tuż przy wejściu, zo-
baczymy, że tam faktycznie na-
rysowany jest tylko jeden wózek. 
Innymi słowy, tylko jeden może 
być w pojeździe. Do tej pory, 
a jak wspomniałem prawie 20 
lat korzystam z komunikacji, nie 
spotkałem się z tak drastycznym 
stosowaniem tego przepisu. Kie-
rowcy zwykle bez gadania wpusz-
czali na pokład dwa wózki. Co się 
zmieniło?

– To prawda, zdarzało się, 
że nasi kierowcy nie robili z tego 
problemu. Bywało, że dwa a cza-
sami nawet trzy wózki wpuszczali. 
Ale Państwowa Inspekcja Ruchu 
Drogowego uważa, że to jest zła-
manie przepisów i karze kierow-
ców mandatami. To kontrolerzy 
tej instytucji spowodowali, że kie-
rowcy teraz tak reagują – mówi 
Michał Kasperczyk, rzecznik pra-
sowy Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji Miejskiej w Tychach, które 

obsługuje linię 33. – Przepis jest 
jasny, w autobusie może być tylko 
jeden wózek inwalidzki. I ludz-
kie odruchy, w tej sytuacji często 
zrozumiałe, zderzają się z mate-
rią przepisów – dodaje.

Jest jednak promyk nadziei 
dla niepełnosprawnych. – Nowe 
autobusy, które już za niedługo 
pojawią się na naszych trasach, 
w jakimś stopniu rozwiążą ten 
problem. Tam będzie już bowiem 
miejsce dla dwóch wózków inwa-
lidzkich – zapowiada Michał Ka-
sperczyk.

Na razie mamy jednak klasycz-
ny problem: przepisy kontra lu-
dzie. Kierowcy, którzy nie chcą, 
ale muszą powiedzieć: „Przepra-
szam, ale pan nie pojedzie”.

A latem autobusy kursują rza-
dziej, jak długo więc ów niepełno-
sprawny będzie czekał na kolejny? 
I jaką ma gwarancję, że podjedzie 
pojazd, na którego pokładzie nie 
kursuje już inny inwalida?

Pomimo wielu prób, nie uda-
ło mi się ani uzyskać odpowie-
dzi od pracowników Inspekcji 
Ruchu Drogowego, bo eksperci 
od przepisów dyżurują raz na ty-
dzień, a i tak ich nie było kiedy 
dzwoniłem. Nie udało się też uzy-
skać stanowiska dyrektora Ośrod-
ka Dla osób Niepełnosprawnych 
w Borowej Wsi.

Co tam niepełnosprawny? 
Ważne aby kasę państwa zapeł-
nić wypisując mandaty…
jan MaZurkiewicZ ●

Już po raz czwarty odbył się w Ty-
chach Nightspotting, czyli nocny 
spacer fotograficzny zorganizo-
wany przez Tyskie Towarzystwo 
Fotograficzne wespół z NOL Ty-
chy i PKM. Tym razem nocni fo-
tografowie spotkali się na parkin-
gu OW Paprocany, skąd w nocną 
eskapadę autobusem PKM zabrał 
ich Michał Kasperczyk.

Park Północny, Pomnik Nie-
podległości, Stadion Miejski, 
tężnia – te i inne miejsca odwie-
dzili miłośnicy nocnej fotogra-
fii. Tym razem do jazdy autobu-
sem zamiast biletów upoważniał 
aparat fotograficzny. W zabawie 
wzięło udział ponad 40 osób z Ty-
chów, Sosnowca, Gliwic i Kato-
wic. – To jedyne takie wydarze-
nie na Śląsku – komentował jeden 
z uczestników. – Nigdzie indziej 
w regionie nie spotkasz autobu-
su miejskiego podążającego trasą 
wskazaną przez uczestników.

– Okazuje się, że tyszanie lubią 
fotografować miejsca już przez 
nich znane, odwiedzane podczas 
wcześniejszych Nightspottin-

gów. Śledzą też to, co zmienia się 
w naszym mieście. Dlatego do-
tarliśmy np. do niedawno zrewi-
talizowanego Parku Północnego, 
by fotografować ciekawe i pięk-
nie podświetlane ławki – mówi-
ła Magdalena Borucka z Tyskie-
go Towarzystwa Fotograficznego. 
Przed wydarzeniem na Facebo-
oku odbyła się ankieta z propo-
nowanymi miejscami. Najwięcej 
głosów otrzymał Czułów, który 
odwiedzono po raz pierwszy.

– Zgłoszone zdjęcia z tego 
wydarzenia, lipcowego space-
ru szklakiem tyskich kościołów 

oraz z następnego, wrześniowego 
zademonstrujemy na październi-
kowym pokazie w Pasażu Kul-
tury Andromeda. Szykujemy 
również warsztaty z naszym ho-
norowym członkiem Rafałem 
Klimkiewiczem, na które za-
prosimy uczestników spacerów 
– wyjaśniał Marcin Zimnal pre-
zes TTF.

Impreza odbyła się w ramach 
Tyskich Spacerów Fotograficz-
nych – projekt jest współfinan-
sowany przez Miasto Tychy, 
w ramach Tyskich Inicjatyw Kul-
turalnych. kaMil pesZat ●

niestety, pan nie 
pojedzie
nieciekawa sytuacja niepeŁnosprawnych NA WóZKACh, CZyLI żyCIE KONTRA 
PRZEPISy…

Hale miodem płynące
o życiu psZcZóŁ, ICh PRACOWITOŚCI, A TAKżE O LECZNICZyCh WłAŚCIWOŚCIACh mIODu OPOWIADALI TySCy PSZCZELARZE. 

ponad 40 uczestników wzięło udział w nocnym spacerze fotograficznym. 

nocny foto-autobus

Jedno ze zdjęć zrobionych podczas Tyskiego Nightspottingu. Jak widać zabawa 
światłem i kreatywność jest wpisana w „ten sport”. Autor Marcin Zimnal. 

reklama

Dobrej jakości miody zaczynają się od 30 zł za kilogram. Takie właśnie były dostępne 
na Dniu Pszczoły zorganizowanym przez Centrum Tyskie Hale Targowe.
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centruM tyskie hale targowe ZorganiZowaŁy w Minioną sobotę dZień 
psZcZoŁy, na któryM wystawili się lokalni psZcZelarZe Z produktaMi na baZie 
Miodu. prócZ sŁodkich wyrobów klienci Mogli ZaopatrZyć się w naturalne 
kosMetyki oraZ ZapoZnać się Z życieM tych pracowitych owadów. 
o edukacyjną cZęść kierMasZu Miodów Zadbali cZŁonkowie stowarZysZenia 
psZcZelarZy w tychach.
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flash FeStyN Na OSaDZie

W minioną sobotę, 3 sierpnia w dzielnicy Czułów-Osada odbył się organizowany przez 
miejskie Centrum Kultury festyn, który zwieńczył cykl podobnych imprez, realizowanych 
w ramach programu rewitalizacji miasta Tychy.
Przeważały atrakcje dla dzieci (spektakl teatralny, malowanie buzi, lody domowej roboty, 
zabawy), ale nie zabrakło i emocji sportowych (mecz Czułowianki z Ogrodnikiem) czy 
muzycznych. Nie zawiodły też czułowskie gospodynie (na zdjęciu), które częstowały 
uczestników festynu domowym kołoczem. ww ●
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sylwia witman
s.witman@twojetychy.pl

trZy koty MiesZkające 
w jednyM Z ogródków 
prZy ul. cielMickiej 
nawet nie podejrZewają, 
jakich eMocji staŁy 
się prZycZyną. 
od kilku Miesięcy 
narasta konflikt 
poMiędZy jednyM 
Z MiesZkańców, który 
koty dokarMia, a jego 
sąsiadaMi, któryM nie 
bardZo się to podoba. 
sprawa dotarŁa już 
do policji, prokuratury 
i na koMisję rady Miasta 
tychy.

Marcin Filak, niedługo po wpro-
wadzeniu się do bloku przy ul. 
Cielmickiej 35, zaobserwował 
koty dziko żyjące w tej okolicy. 
Zaczął się nimi opiekować; re-
gularnie je dokarmia, z pomocą 
fundacji współpracującej z gminą 
wykonał zabiegi sterylizacji i ka-
stracji, na własny koszt aplikuje 
kotom środki chroniące przed 
pchłami i kleszczami. Zbudował 
im też schronienie – prowizo-
ryczny domek w przyblokowym 
ogródku (teren miejski, ogólno-
dostępny).

czyj jest ogródek?
Jednak po pewnym czasie pan 
Marcin i „jego” koty zaczęli ry-
walizować z grupą mieszkańców 
tego samego bloku, którzy w tym 
samym ogródku lubią spędzać 
czas.

– Domek stoi od listopada 
2017 r., ale konflikt zaczął się 
kilka miesięcy temu – opowiada 
Marcin Filak. – Sąsiedzi zaczę-
li pisać skargi do miasta. Z ko-
cich misek wyjmowałem kapsle 
od piwa. Raz znalazłem koci do-
mek zalany octem, innym razem 
ktoś włożył do środka kanister 
z nieznaną substancją. Od sąsia-
dów, przesiadujących na ławecz-

kach, słyszałem, że mam koty 
przenieść, bo tutaj przeszkadza-
ją i niszczą. Nie wiem co mogą 
zniszczyć koty w ogródku. Poza 
tym to koty wolno żyjące. One 
nie są moje, nie mogę im naka-
zać gdzie mają przebywać. Jeśli 
usunę domek, one i tak zostaną 
tu gdzie są, tylko że będą chronić 
się np. pod samochodami.

Akty dewastacji kociego do-
mku i straszenia zwierząt pan 
Marcin zaczął zgłaszać na poli-
cję. Sprawy umorzono, jednak – 
zdaniem Marcina Filaka – inter-
wencja policji tak rozwścieczyła 
niektórych jego sąsiadów, że po-
stanowili się zemścić. – Słysza-
łem od mieszkańca innego blo-
ku, że proponowano mu alkohol 
w zamian za zniszczenie kociego 
domku – mówi.

Tymczasem zarząd wspólno-
ty mieszkańców napisał pismo 
do komisji Gospodarki Prze-
strzennej i Infrastruktury Rady 
Miasta Tychy z prośbą o usunię-
cie kociego domku, uzasadniając 
je tym, że koty brudzą i niszczą 
otoczenie, a sam domek szpe-

ci ogród. Pod pismem podpisa-
li się prawie wszyscy mieszkańcy 
bloku. Komisja zajęła się sprawą 
na jednym ze swoich posiedzeń.

koty i ludzie
W międzyczasie sprawa wywołała 
gorącą dyskusję na jednym z por-
tali społecznościowych, gdzie 
w obronie kotów i ich karmicie-
la stanęły organizacje opiekują-
ce się zwierzętami, m.in Stowa-
rzyszenie Pomocy Bezdomnym 
Zwierzętom „Kocimiętka”. Jego 
członkowie także pojawili się 
na posiedzeniu miejskiej komi-
sji. Naprzeciw siebie stanęli więc 
Marcin Filak wspierany przez 
„Kocimiętkę” i jego sąsiedzi re-
prezentujący wspólnotę. Wywią-
zała się pełna emocji dyskusja, 
w której strony nie przebierały 
w słowach. Po wszystkim pozo-
stało nieodparte wrażenie – jak 
powiedział przewodniczący ko-
misji Sławomir Sobociński – 
że nie o koty tu chodzi, a o kon-
flikt między ludźmi.

Marcin Filak za wszystko 
wini sąsiadów, wytykając im, 

że na wspomnianych ławecz-
kach zbyt często umilają sobie 
czas spożywaniem alkoholu. Oni 
odpierają zarzuty, zaprzeczają ja-
koby niszczyli domek i odbija-
ją piłeczkę – to pan Marcin jest 
konfliktową osobą i zanim się 
wprowadził, nigdy pomiędzy są-
siadami takich sytuacji nie było. 
A koty mieszkały tam już wcześ-
niej i niektórzy z mieszkańców 

też je dokarmiali. – Nie mamy 
nic przeciwko kotom – mówią. 
Ale zaznaczają, że domek wyko-
nany przez pana Marcina bynaj-
mniej ogródka nie zdobi. – Ow-
szem, nie jest z marmuru tylko 
z desek – odpowiada z przeką-
sem karmiciel kotów.

Ogródek przy ul. Cielmickiej 
35 jest pięknie zagospodarowa-
ny. To teren należący do miasta, 
jednak mieszkańcy bloku dbają 
o niego, bo dzięki temu w samym 
środku terenów przemysłowych 
mają zieloną enklawę do wypo-
czynku. To wymarzone miejsce 
również dla kotów. Jednak zda-
niem niektórych „koci zakątek” 
nie pasuje do reszty ogródka – 
po prostu go szpeci.

pomoc radnej
Po burzliwym posiedzeniu ko-
misji, rozmowy kontynuowano 
na korytarzach Urzędu Miasta. 
Członkowie „Kocimiętki” i wice-
przewodnicząca komisji Karolina 
Chemicz-Pałys próbowali pełnić 
rolę mediatorów pomiędzy skon-
fliktowanymi sąsiadami. Stowa-
rzyszenie zaproponowało, że ogło-
si zbiórkę pieniędzy na wykonanie 
nowego domku dla kotów, który 
nie będzie raził niczyjego poczu-
cia estetyki. Wiceprzewodniczą-
ca od razu zaoferowała się pokryć 

koszty w stu procentach ze swojej 
diety radnej. – Wykonamy nowy 
domek, przesuniemy go w miarę 
możliwości dalej od budynku i ob-
sadzimy zielenią – mówi.

Czy to pomoże ostudzić emo-
cje i dogadać się sąsiadom z Ciel-
mickiej? Oby, bo niepodobna żyć 
obok siebie w tak złej atmosferze. 
My ze swojej strony kibicujemy 
kotom i życzymy im, żeby nie 
stały się ofiarami wojny ludzko
-ludzkiej.

Należy jeszcze dodać, że prawo 
stoi w tym przypadku po stronie 
kotów. W myśl obowiązującej 
ustawy, koty wolno żyjące to nie 
to samo, co koty bezdomne. One 
nie utraciły domu, bo urodziły 
się i żyją na wolności. Nigdy nie 
zostały udomowione (dokarmia-
nie przez człowieka nie jest udo-
mowieniem). Ustawa o ochro-
nie zwierząt mówi, że stanowią 
one dobro ogólnonarodowe i po-
winny mieć zapewnione warun-
ki rozwoju i swobodnego bytu 
na terenie, który zamieszkują. 
Nie wolno ich przepędzać ani 
krzywdzić. Jedyną dopuszczal-
ną ingerencją jest ograniczanie 
populacji dziko żyjących kotów 
poprzez sterylizację i kastra-
cję. Wiele gmin – także Tychy 
– przeznacza na ten cel środki 
w budżecie miasta. ●

W najbliższą niedzielę (11.08) 
na osiedlu A odbędzie się Pik-
nik Sąsiedzki z mocnym eko-
logicznym przesłaniem. Hasło 
przyświecające imprezie to BEZ 
– bez plastikowych torebek, jed-
norazowych sztućców i napojów 
w plastikowych butelkach.

Piknik odbędzie się na tere-
nach przy ul. Arkadowej, w godzi-
nach 15-18. Organizatorom zale-
ży na tym, by pokazać, że można 
się bawić i imprezować nie pro-
dukując przy tym góry śmieci.

„Celem pikniku jest przy-
bliżenie tematyki «zero waste» 
i zachęcanie do podejmowania 
zmian w duchu rezygnacji z za-
śmiecania naszej planety w życiu 

codziennym” – czytamy na stro-
nie wydarzenia. „Program im-
prezy oparty został na idei 
dzielenia się – każdy z uczestni-
ków zaproszony jest do wspar-
cia kuchni społecznej przynie-
sionym przez siebie domowym 
przysmakiem. Organizatorzy 
chcą pokazać, że ekologia w ży-
ciu codziennym może oznaczać 
naprawdę pyszną zabawę”.

Organizatorzy zachęcają 
do zabrania ze sobą własnych 
naczyń: kubka i talerza, sztuć-
ców, a także koca lub krzesła 
i przygotowanego w domu je-
dzenia i napojów w termosie lub 
butelce. Na miejscu będą cze-
kały atrakcje: turniej rodzinny, 

gry i zabawy, spektakl familijny 
„Kamishibai. Wędrowni Opo-
wiadacze” w wykonaniu Tea-
tru Rawa, warsztaty linorytu 
i szycia toreb, joga, przejażdż-
ki tandemem, pokazowa pasie-
ka, eko-porady i „Sąsiedzki Wy-
mienialnik Ubraniowy”. Obecne 
będzie także Regionalne Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji, które poda do picia 
wodę z kranu.

Organizatorami wydarzenia są 
nieformalna grupa #BEZ i FRES 
Fundacja Rozwoju Ekonomii 
Społecznej. Inicjatywie patronu-
ją Polski Klub Ekologiczny Koło 
w Tychach i Śląski Ruch Klima-
tyczny. sw ●

Z początkiem sierpnia ruszyło 
internetowe głosowanie w kon-
kursie „Najlepsza Przestrzeń Pub-
liczna Województwa Śląskiego”. 
W gronie 33 obiektów, ubiegają-
cych się o wyróżnienie, są Park 
Wodny i biurowiec z Tychów.

To jubileuszowa 20. edycja 
konkursu. Internetowe głoso-
wanie to plebiscyt publiczności, 
a jego wyniki nie mają wpływu 
na werdykt jury, które przyzna 
główne nagrody w konkursie. 
Ogłoszenie wyników i wręcze-
nie nagród – w tym Nagrody In-
ternautów – odbędzie się w paź-
dzierniku, podczas uroczystej gali 
w Muzeum Śląskim.

Tyskie realizacje (Plac Baczyń-
skiego, nabrzeże Paprocan) były 

w przeszłości doceniane, zarów-
no przez internautów, jak i przez 
jurorów. W tym roku o uznanie 
walczy Wodny Park Tychy i no-
woczesny budynek biurowy przy 
ul. Towarowej.

Wodny Park Tychy jest jednym 
z najnowocześniejszych obiektów 
tego typu w Europie, a dzięki in-
nowacyjnemu systemowi zasila-
nia biogazem z oczyszczalni ście-
ków, stanowi jeden z najbardziej 
ekologicznych parków wodnych 
na świecie. Bryła budynku nawią-
zuje do naturalnych kształtów Je-
ziora Paprocańskiego i lasów ko-
biórskich. Elewacja aquaparku 
jest jedyną taką w Polsce – zasto-
sowane płyty elewacyjne „Kame-
leon” zmieniają barwę w zależno-

ści od kąta patrzenia i kierunku 
padania światła.

Nowoczesny obiekt biurowy 
Atrion, zlokalizowany w central-
nej części Tyskiej Strefy Ekono-
micznej, ma być nie tylko atrak-
cyjnym miejscem pracy dla 500 
osób, ale i miejscem do odpo-
czynku. „Duszę” budynku sta-
nowi atrium z urządzoną zielenią 
wysoką i niską, kawiarnią i restau-
racją dla pracowników i petentów 
oraz wydzielonymi częściami re-
kreacyjnymi na galeriach.

Głosowanie odbywa się na stro-
nie internetowej npp.slaskie.pl. 
Polega na przyznaniu wybranym 
realizacjom odpowiednio 3, 2 i 1 
punktu. Głosować można do koń-
ca sierpnia. sw ●

ekologiczna zabawa na Arkadowej.

Piknik #bez Plastiku

wodny park i biurowiec walczą o wyróżnienie

wybierzmy Przestrzeń

sąsiedzi drą ze sobą koty 
cZy w jednyM prZyblokowyM ogródku JEST mIEJSCE DLA LuDZI I DLA WOLNO żyJąCyCh KOTóW?

Obecny koci domek budzi zastrzeżenia niektórych osób co do estetyki.
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do Zatruć tlenkieM 
węgla cZęściej 
dochodZi ZiMą, gdy 
okna są sZcZelnie 
poZaMykane, 
a poMiesZcZenia rZadko 
wietrZone – to dość 
powsZechna opinia. 
niestety Mija się 
Z prawdą. do groźnych 
Zatruć dochodZi 
także podcZas 
upaŁów. prZekonali się 
o tyM państwo bieliccy, 
MiesZkańcy osiedla c.

Do groźnej sytuacji doszło na po-
czątku czerwca. Dzień był ciepły, 
okna szeroko otwarte. Zdzisław 
Bielicki po wyjściu z łazienki 
zasłabł i osunął się na podłogę. 
Jego żona wezwała pogotowie. 
Stwierdzono podtrucie tlenkiem 
węgla.

Pan Zdzisław kilka dni spę-
dził w szpitalu w Siemianowi-
cach Śląskich, gdzie był podda-
wany tlenoterapii. Potem wrócił 
do domu. Niedługo potem padł 
ulubieniec rodziny – jedenasto-
letni kot. Weterynarz po sekcji 
zwłok stwierdził uszkodzenia na-
rządów wewnętrznych, wynika-
jące najprawdopodobniej z za-
trucia tlenkiem węgla.

Podczas interwencji straży 
pożarnej w mieszkaniu państwa 
Bielickich przy ul. Czystej stwier-
dzono stężenie tlenku węgla 150 
ppm. Według powszechnie przy-
jętych norm, nie jest to jeszcze 
stężenie zagrażające życiu, ale 
mogące powodować zmiany 
w samopoczuciu, np. bóle głowy. 
Oczywiście każdy organizm re-
aguje indywidualnie, a sam fakt 
podwyższonego stężenia groź-
nych spalin jest niepokojący.

Tlenek węgla, nazywany też 
czadem albo „cichym zabój-
cą”, nie ma zapachu ani smaku. 
Z jego obecności zdajemy so-

bie sprawę dopiero w momen-
cie pogarszającego się samopo-
czucia, gdy stężenie jest wysokie 
– czasami w tym momencie jest 
już za późno i dochodzi do tra-
gedii.

gruz w kominie
W mieszkaniu państwa Bieli-
ckich często przebywa ich dzie-
więcioletnia wnuczka Natalia. 
Nocowała u dziadków w przed-
dzień zasłabnięcia pana Zdzisła-
wa. Dlatego lokatorzy od począt-
ku czerwca zadają sobie pytanie 
– czy w mieszkaniu jest bez-
piecznie? Zdaniem administra-
tora bloku – Miejskiego Zarządu 
Budynków Mieszkalnych – przy-
czyną powstania zagrożenia był 
niesprawny, nieodpowiednio ser-
wisowany piecyk gazowy typu 
junkers, a lokatorzy nie dosto-
sowali się do zaleceń po kontroli 
kominiarskiej przeprowadzonej 
jesienią zeszłego roku. Jednak 
Państwo Bieliccy oraz ich cór-
ka Beata Kaczmarek wskazują 
na jeszcze jedną okoliczność: 
podczas czyszczenia przewodu 
kominowego, następnego dnia 
po zatruciu pana Zdzisława, ko-
miniarze wygarnęli z komina 
pełne wiaderko gruzu.

– Komin był tym gruzem za-
tkany i spaliny nie miały gdzie 
uchodzić – mówi pani Beata.

O ile utrzymanie piecyka 
w odpowiednim stanie technicz-
nym to obowiązek mieszkańców, 
o tyle za stan przewodów komi-
nowych odpowiedzialny jest 
administrator. Państwo Bieliccy 
mają pretensje do MZBM, że na-
raził ich na niebezpieczeństwo.

W notatce ze zdarzenia straż 
pożarna zaleciła dwie rzeczy: na-
tychmiastowe zaprzestanie uży-
wania piecyka do czasu prze-
glądu i pozytywnej opinii przez 
osobę uprawnioną oraz prze-
czyszczenie przewodu komino-
wego. Zarówno stan piecyka jak 
i przewodu były dalekie od idea-
łu, trudno więc przesądzić o tym, 

który z tych czynników bardziej 
przyczynił się do nagromadze-
nia w mieszkaniu tlenku wę-
gla. Z relacji pani Beaty, córki 
państwa Bielickich, która była 
obecna przy kontroli kominiar-
skiej wynika, że kominiarze nie 
chcieli wpisać do protokołu fak-
tu, że z komina wygarnięto gruz, 
mimo, że na to nalegała. Wpisali 
za to wszystkie czynniki, za któ-
re odpowiedzialni są lokatorzy – 
zły stan techniczny piecyka, brak 
nawiewu w drzwiach, brak czuj-
nika czadu w mieszkaniu.

kto winien?
– Posiadamy protokół z przeglą-
du kominiarskiego przeprowa-
dzonego w tym mieszkaniu 10 
listopada 2018 r. – mówi Hanna 
Skoczylas, dyrektor MZBM. – 
W protokole były uwagi i zalece-
nia przeczyszczenia piecyka, do-
prowadzenia dopływu powietrza 
do łazienki i wykonania nawiewu 
w drzwiach. Wystosowaliśmy pis-
mo przypominające o koniecz-
ności wykonania tych czynności. 
Niestety, po zdarzeniu (zatruciu 
się pana Zdzisława – red.) stwier-
dzono, że piecyk nadal był moc-
no zabrudzony. Potem co prawda 
państwo go wyczyścili i dopro-
wadzili do porządku, ale było 
to już po zdarzeniu.

– Chcą obarczyć całą odpo-
wiedzialnością tylko mnie – od-
powiada pan Zdzisław. – Tego 
wiaderka gruzu administracja 
nie chciała powiązać z faktem, 
że na dachu są prowadzone przy 
kominach jakieś roboty. Do tego 
w lutym i marcu były w bloku 
wymienione piony – również 
prace budowlane w bezpośred-
nim sąsiedztwie komina. Może 
gruz obsypał się, bo te prace 
były źle prowadzone? Nikt tego 
nie sprawdzał. A montaż czuj-
nika czadu nie jest obowiązko-
wy i trudno nas z tego rozliczać 
– dodaje.

Po wypadku czujnik jednak ku-
pił i zamontował. Jak mówi, prze-

de wszystkim dla bezpieczeństwa 
wnuczki. Piecyk również został 
poddany czyszczeniu i serwiso-
wi. Powtórna kontrola kominiar-
ska, przeprowadzona pod koniec 
czerwca wykazała, że w mieszka-
niu jest bezpiecznie.

Państwo Bieliccy zamierzają 
jednak udowodnić, że odpowie-
dzialność za zdarzenie, przynaj-
mniej częściową, ponosi MZBM. 
– Mnie nie chodzi o jakieś od-
szkodowanie, żeby to wykorzy-
stać dla siebie – mówi pan Zdzi-
sław. – Chodzi o bezpieczeństwo 
nasze i innych mieszkańców. 
Tu mieszkają rodziny z dziećmi, 
chodzi o to żeby coś takiego się 
nie powtórzyło, żeby nie doszło 
do jakiejś tragedii.

czujnik ratuje życie
– Nigdy nie ma jednej bezpo-
średniej przyczyny zasłabnięć 
z powodu tlenku węgla – mówi 
mistrz kominiarski Radosław 
Nowak, szef firmy prowadzącej 
kontrole w budynkach MZBM. 
– Zawsze tych przyczyn jest wię-
cej. Niemniej w 90 procentach 
przyczyną jest złe spalanie gazu 
spowodowane złym stanem tech-
nicznym piecyka. Druga w ko-
lejności przyczyna to zbyt mały 
dopływ tlenu do pomieszczenia 
w którym następuje spalanie.

Państwo Bieliccy przyznają, 
że w protokole z kontroli komi-
niarskiej przeprowadzonej w li-
stopadzie jest zalecenie wykona-
nia nawiewu w drzwiach, jednak 
poza tym wszystko było w po-
rządku. Wskazują, że powietrze 
do ich łazienki napływa przez 
okienko, łączące pomieszczenie 
z resztą mieszkania, dlatego brak 
nawiewu w drzwiach nie powi-
nien mieć znaczenia.

Jednak, według kominiarzy, 
ogromne znaczenie ma stan 
piecyka. – We wszystkich pie-

cykach montowane są czujniki, 
odpowiedzialne za odłączenie 
dopływu gazu w momencie gdy 
następuje wypływ spalin na ze-
wnątrz – mówi Radosław Nowak. 
– Piecyk w takiej sytuacji wyłą-
cza się, żeby uratować człowieka. 
Ale czujnik zadziała wtedy, gdy 
piecyk jest w dobrym stanie tech-
nicznym. Pracownicy przekaza-
li mi zdjęcia piecyka tych pań-
stwa. Był w środku tak mocno 
zabrudzony, że czujnik nie mógł 
zadziałać.

A gruz w kominie? Czy nie 
miał wpływu na gromadzenie się 
spalin? Mistrz kominiarski odpo-
wiada: – Komin jest konstrukcją 
zawodną, działa tylko w oparciu 
o podstawowe prawa fizyki. Dla-
tego producenci piecyków gazo-
wych montują w swoich urzą-
dzeniach czujniki zaniku ciągu 
kominowego, który ma za zada-
nie odciąć dopływ gazu do urzą-
dzenia w przypadku braku ciągu 
lub gdy jest on niewystarczający 
– w tym przypadku czujnik nie 
zadziałał.

Z komina bezpośrednio 
po zdarzeniu został wyjęty gruz, 
który zalegał poniżej podłącze-
nia w tzw. spadzie kominowym, 
który do tego służy. Natomiast 
sam przewód był drożny. Komi-
ny w starym budownictwie były 
zacierane od wewnątrz zaprawą 
i te zagłębienia służą do odbiera-
nia nadmiaru nagromadzonych 
zanieczyszczeń. W budynkach 
wielorodzinnych mieszkańcy czę-
sto wykonują remonty o których 
nie informują administratora czy 
też kominiarza a z doświadcze-
nia wiem że podczas tych remon-
tów często dochodzi do ingeren-
cji w ścianę kominową a nawet 
uszkodzeń samych przewodów 
kominowych – nie mając świa-
domości jakie to za sobą ciągnie 
ryzyko.

sposoby na czad
Sporu nie sposób rozstrzygnąć, 
ale ważne jest to, że obie strony, 
zarówno mieszkańcy jak i zarząd-
ca – dołożyły po wypadku wszel-
kich starań by bezpieczeństwo 
poprawić. Jednak wszędzie tam, 
gdzie wodę ogrzewają łazienko-
we piecyki gazowe, potencjalne 
ryzyko zatrucia tlenkiem węgla 
istnieje.

– Podczas spotkań z mieszkań-
cami zalecamy montaż czujników 
czadu. Zachęcamy też wspólnoty 
do przejścia na centralną ciepłą 
wodę – mówi Hanna Skoczylas. – 
Niestety, nie zawsze nasze propo-
zycje są przyjmowane pozytyw-
nie. Dla mieszkańców wiąże się 
to z kosztami. O ile koszt zakupu 
czujnika jest stosunkowo niewiel-
ki, o tyle doprowadzenie central-
nej ciepłej wody to już poważniej-
szy wydatek, często łączący się 
dodatkowo z remontami i prze-
róbkami w łazienkach.

Można jednak używać „jun-
kersów” bezpiecznie. – Serwi-
sujmy swoje piecyki raz w roku, 
gorąco o to apeluję – mówi Ra-
dosław Nowak. – Z samochodem 
jeździmy na przegląd raz w roku 
i jest to dla nas naturalne, a pie-
cyki często zaniedbujemy, chociaż 
to też jest urządzenie, od którego 
sprawnego działania zależy nasze 
bezpieczeństwo. Regularny serwis 
i do tego zamontowany czujnik 
czadu – to już praktycznie elimi-
nuje ryzyko zatrucia.

Kominiarz podkreśla też, że nie 
tylko zimą powinniśmy się oba-
wiać zatruć tlenkiem węgla. – 
Wysoka temperatura w okresie 
letnim na zewnątrz ma wpływ 
na osłabienie ciągu kominowego 
– mówi. – Jeśli na dworze jest cie-
plej niż w pomieszczeniu, ten ciąg 
praktycznie zanika. Dlatego latem 
także jest bardzo ważne czy nasze 
piecyki działają prawidłowo. ●

czad groźny także latem 
cZy powodeM Zatrucia tlenkieM węgla na ul. cZystej był NIESPRAWNy PIECyK CZy ZATKANy PRZEWóD KOmINOWy?

W budownictwie z lat 50. i 60. kominy często nadają się już do remontu. 
Taki remont był przeprowadzany m.in. na ulicy Czystej.

Taką ilość pyłu i gruzu kominiarze wygarnęli z przewodu kominowego w mieszkaniu państwa Bielickich.
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6 sierpnia, wtorek
godZ. 11 – WARSZTATy W GALERII – cykl war-
sztatów dla dzieci od lat 6: „Teatr cieni” (miejska 
Galeria Sztuki Obok, pl. baczyńskiego)

7 sierpnia, środa
godZ. 11 – WARSZTATy W muZEum: „W prze-
strzeni miasta – zwierzęce muzeum” – warszta-
ty dla dzieci w wieku 6-12 lat (muzeum miej-
skie – Stary magistrat, pl. Wolności 1)
godZ. 11 – WARSZTATy W GALERII – cykl war-
sztatów dla dzieci od lat 6: „Eko-zabawki” (miej-
ska Galeria Sztuki Obok, pl. baczyńskiego)

8 sierpnia, czwartek
godZ. 11 – WARSZTATy W GALERII – cykl war-
sztatów dla dzieci od lat 6: „Światłem malowane” 
(miejska Galeria Sztuki Obok, pl. baczyńskiego)
godZ. 16 – SZTuKA X muZy – projekcja filmu 
„boyhood” (mbP – mediateka, al. Piłsudskiego 16)

9 sierpnia, piątek
godZ. 11 – WARSZTATy W GALERII – cykl 
warsztatów dla dzieci od lat 6: „Pisanie gęsim 

piórem” (miejska Galeria Sztuki Obok, pl. ba-
czyńskiego)
godZ. 13 – RyZyK-fIZyK – zajęcia warsztato-
we dla dzieci, dotyczące fizyki (Klub mCK ur-
banowice, ul. Przejazdowa 8)
godZ. 16 – bAJKOTEKA – projekcja filmu 
dla dzieci „Toy Story 2” (mbP – mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

10 sierpnia, sobota
godZ. 11 – WARSZTATy W GALERII – cykl 
warsztatów dla dzieci od lat 6: „matryca na-
turalna” (miejska Galeria Sztuki Obok, pl. ba-
czyńskiego)

11 sierpnia, niedziela
godZ. 11 – PORANKI muZyCZNE: „Od bacha 
do beatlesów” – koncert zespołu marcin Si-
dor Trio (dziedziniec Teatru małego, ul. hlon-
da 1)
godZ. 11 – WARSZTATy W GALERII – cykl 
warsztatów dla dzieci od lat 6: „Kolaż” 
(miejska Galeria Sztuki Obok, pl. baczyń-
skiego)

11 sierpnia: godZ. 11 – poranki MuZycZne – koncert ZespoŁu Marcin 
sidor trio, dZiedZiniec teatru MaŁego

ar
c.

reklama

podcZas ich 
trwania osoby, 
które ZdecydowaŁy 
się prZyjść, MiaŁy 
okaZję naucZyć się 
sZtuki wykonywania 
ZapoMnianej już oZdoby 
ludowej – pająka.

Sam pająk to nic innego jak kon-
strukcja przypominająca swoim 
wyglądem żyrandol. Podopiecz-
ni prowadzącej warsztaty, Han-

ny Stano działającej pod marką 
matecznik-concept.com, tworzyli 
pająki łowickie. Swoją konstruk-
cję opierają one na metalowym 
kręgu, do którego przyczepiane 
są zbiegające się u sufitu nici z na-
wleczonymi na nie kolorowymi 
ozdobami. W tym wypadku wy-
konano pompony ze zwijanej, 
dwunastowarstwowej bibuły zwa-
ne kalinkami.

– Do polskich domów pają-
ki zawitały około XIX wieku. 

Przystrajały wiejskie chałupy 
podczas różnych okoliczno-
ści, takich jak wesela czy świę-
ta Bożego Narodzenia. Jestem 
zafascynowana sztuką ludową, 
staram się ją ożywić na nowo 
i wprowadzić na salony – mó-
wiła Hanna Stano. – Uważam, 
że w swoim wyglądzie ozdo-
ba ta jest bardzo nowoczesna 
i można spokojnie wykorzysty-
wać ją do kreowania wnętrz. ao 
●

pająk co nie gryzie
w Minioną sobotę (03.08) w MuZeuM MiejskiM W TyChACh ODbyły SIę WARSZTATy 
ARTySTyCZNE DLA DOROSłyCh POD NAZWą „PAJąKI LuDOWE – LOKATORZy PODSufITOWyCh 
PRZESTRZENI”.
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biura do 
powstawania 
miasta
projektanci pracujący nad takiM ZŁożonyM i wielowątkowyM 
ZagadnienieM, JAKIm byłA buDOWA NOWEGO mIASTA, muSIELI W PEWNym mOmENCIE 
ZADbAć TAKżE O SIEbIE.

nic ZateM dZiwnego, 
że w 1957 roku byŁ 
gotowy wstępny 
projekt biurowca, 
który MógŁby 
stworZyć optyMalne 
warunki do pracy dla 
osób Zatrudnionych 
w powoŁanyM dwa 
lata wcZeśniej 
Miastoprojekcie nowe 
tychy.

W jednym budynku postano-
wiono pomieścić trzy instytu-
cje, które były odpowiedzialne 
za powstawanie miasta. Oprócz 
biura projektów miało w nim 
znaleźć się miejsce dla Woje-
wódzkiego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Miejskiego oraz 
Okręgowej Dyrekcji Inwestycji 
Miejskich. Czyli, jak to określi-
ła Maria Lipok-Bierwiaczonek 
„w jednym miejscu pracowa-
li zatem projektanci, inwestor 
i dyrekcja przedsiębiorstwa-
wykonawcy”.

Pod budynek przeznaczo-
no działkę, która była zlokali-
zowana na skrzyżowaniu naj-
ważniejszych ulic miasta, czyli 
dzisiejszych alei Niepodległo-
ści i Stefana Grota-Roweckiego. 
Jego projekt opracował Stanisław 
Wąs, etatowy architekt Miasto-
projektu. Początkowa koncep-
cja obiektu różniła się od wer-
sji zrealizowanej w 1966 roku. 
Różnice jednak były nieznaczne 
i dotyczyły głównie kształtu sali 
konferencyjnej. Korekta została 
także wprowadzona w wyglądzie 
elewacji, kształt bryły jednak 
pozostał taki sam. Generalnie 
obiekt został uproszczony, po-

zbawiony skosów, wykuszy i wy-
stającej przed lico ściany części 
parteru. Później jego proste ele-
wacje były wykorzystywane jako 
nośniki dla sentencji i dekoracji 
będących scenografią dla pocho-
dów pierwszomajowych.

Trzy instytucje miały uloko-
wać się w jednym budynku, tak, 
aby być razem i osobno jedno-
cześnie. Dlatego też wyższą 
część, tę od strony alei Niepodle-
głości, zajął Miastoprojekt, dru-
gą, niższą – pozostałe instytucje. 
W założeniu każda z nich miała 
dysponować osobnym wejściem, 
korytarze im przynależne miały 
być jednak ze sobą połączone, 
tak, aby z biura, sekretariatu lub 
gabinetu jednej instytucji moż-
na było, bez wychodzenia na ze-
wnątrz, przejść do biur drugiej 
lub trzeciej. Sale posiedzeń na-
tomiast miały wspólną.

Projektanci Tychów mogli 
wreszcie mieć komfortowe wa-
runki pracy, a tym samym wy-
prowadzić się z budynku zlo-
kalizowanego przy dworcu 
kolejowym, który nie spełniał 
już ich potrzeb, będąc zwyczaj-
nie zbyt małym. Pracownicy 
po przeprowadzce do nowego 
gmachu mieli także do dyspo-
zycji klub, który został nazwa-
ny Klubem Budowlanych. Został 
ulokowany pod salą posiedzeń, 
a o jego wystrój zadbał architekt 
Marek Dziekoński. Wykorzystał 
on naturalne materiały, takie jak  
łamany kamień oraz otoczaki, 
które naprzemiennie wkompo-
nował w ścianę z kominkiem 
i podstawę lady. Wnętrze wzbo-
gacił jeszcze drewnem, płytka-
mi klinkierowymi oraz prosty-

mi lampami i lekkimi w wyrazie 
meblami. Dzięki jego pomysłom 
powstało jedno z najbardziej in-
teresujących wnętrz w mieście, 
które w świetny sposób sfotogra-
fował Zygmunt Kubski (zdjęcia 
można oglądać na stronie Muze-
um Miejskiego w Tychach).

Budynek Miastoprojektu był 
niewątpliwie wizytówką biura 
projektowego. Nieskomplikowa-
na bryła, proste elewacje, płaskie 
dachy mogły być swoistą wizualną 
manifestacją nowego budowania. 
Budynek miał być funkcjonalny, 
jego celem nie było robienie wiel-
kiego wrażenia. Miał służyć tym, 
którzy mieli wpływ na wygląd 
miasta, jego kształt i jakość funk-
cjonowania. Był więc odzwier-
ciedleniem podejścia do projek-
towania, którym wykazywali się 
tyscy architekci.

Budynek można także po-
strzegać jako symboliczne za-
mknięcie jednego etapu budo-
wy miasta. Został wzniesiony 
na granicy dwóch części. Na pół-
noc od ulicy Grota-Roweckiego 
powstały budynki nakryte spa-
dzistymi dachami, na południe 
od niej znajdziemy tylko pła-
skie dachy. 

Dzisiaj w budynku mieści 
się Urząd Skarbowy, Narodowy 
Fundusz Zdrowia, Wojskowa Ko-
misja Uzupełnień i wiele innych 
instytucji i firm. Dzisiaj miasto 
projektuje się trochę inaczej i już 
dawno nie mają racji bytu pań-
stwowe przedsiębiorstwa specja-
lizujące się w pracy architekto-
nicznej, zatem nie dziwi nikogo, 
że biurowiec Miastoprojektu 
jest wykorzystywany do innych 
celów. anna syska ●

Budynek, nazywany potocznie „Miastoprojektem”, stanął na skrzyżowaniu ówczesnej al. Rewolucji 
Październikowej i ul. Dzierżyńskiego w 1966 roku. Fot. Zygmunt Kubski, ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach

miasto na warsztacie (36)

wycinka 
na własnej 
Działce
Możliwość wycinki drzew, 
w tym m.in. na własnej posesji, 
regulują przepisy ustawy o ochro-
nie przyrody. Trzeba też pamię-
tać, iż liberalne przepisy, potocz-
nie nazywane „lex szyszko” (które 
dawały prywatnym właścicielom 
nieruchomości praktycznie nie-
ograniczone możliwości wycina-
nia drzew bez zezwolenia) zosta-
ły ograniczone i w części są już 
nieaktualne. Warto też pamiętać, 
że wycięcie drzewa bez wymaga-
nego zezwolenia naraża posiada-
cza nieruchomości na karę pie-
niężną, której wysokość zależna 
jest od rodzaju i wielkości drzewa 
lub krzewu.

Generalną zasadą wprowadzo-
ną przez Ustawę jest obowiązek 

uzyskania zezwolenia na usunię-
cie drzewa lub krzewu z nierucho-
mości lub jej części. Zezwolenie 
wydaje się na wniosek posiada-
cza nieruchomości, za zgodą jej 
właściciela.

Od powyższej zasady Ustawa 
przewiduje szereg wyjątków. Mię-
dzy innymi nie trzeba uzyskiwać 
zezwolenia w przypadku drzew, 
których obwód pnia na wysoko-
ści 5 cm nie przekracza 80 cm 
(w przypadku topoli, wierzb, klo-
nu jesionolistnego oraz klonu sre-
brzystego), 65 cm (w przypadku 
kasztanowca zwyczajnego, robi-
nii akacjowej oraz platanu klo-
nolistnego), 50 cm (w przypad-
ku pozostałych gatunków drzew); 
w przypadku drzew i krzewów 
usuwanych w celu przywróce-
nia gruntów nieużytkowanych 
do użytku rolnego, a także w przy-
padku drzew i krzewów, które ros-
ną na nieruchomościach osób fi-
zycznych i są usuwane na cele 
niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

W tym ostatnim przypadku 
trzeba jednak pamiętać, że na-
wet jeżeli drzewo usuwane jest 
na nieruchomości osoby fizycz-
nej i w celach niegospodarczych, 
to konieczne będzie zgłoszenie 
chęci takiego wycięcia do właś-
ciwego organu (wójt, burmistrz, 
prezydent miasta lub wojewódz-
ki konserwator zabytków), jeżeli 
obwód pnia na wysokości 5 cm 
przekracza 80 cm, 65 cm lub 
50 cm (w zależności od gatunku 
drzewa). Po dokonaniu zgłosze-
nia, przedstawiciel organu powi-
nien w terminie 21 dni dokonać 
oględzin drzewa. W terminie 14 
dni od dnia oględzin organ może 
w drodze decyzji administracyjnej 
wnieść sprzeciw. Brak sprzeciwu 
oznacza, iż można drzewo wyciąć. 
Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte 
w okresie 6 miesięcy od dnia oglę-
dzin, trzeba będzie wystąpić z no-
wym zgłoszeniem.

Jeżeli w koronach drzew, któ-
re są przeznaczone do wycięcia 
bytują ptaki lub inne zwierzęta 
pod ochroną, konieczne jest ze-
zwolenie wydane przez Regional-
nego lub Generalnego Dyrekto-
ra Ochrony Środowiska. Bez tego 
zezwolenia można wyciąć drzewo, 
na którym bytują ptaki tylko poza 
sezonem lęgowym ptaków (od 16 
października do końca lutego). ●

nowela o wolności
„Billy Budd” to nowela, którą Herman Melville 
napisał krótko przed śmiercią. Do ostatnich chwil 
wprowadzał poprawki. Trzecie wydanie tej noweli 
przez Państwowy Instytut Wydawniczy wydaje się 
być najbardziej zbliżone do wersji uważanej za stan-
dardową.

„Billy Budd” bez wątpienia jest w wielu miejscach 
autobiograficzny. Melville stracił dwóch synów, inne 
wydarzenia także odnoszą się do historii jakie rze-
czywiście miały miejsca na morzu. O czym jest „Bil-
ly Budd”? Kim jest bohater?

To marynarz, piękny, wzbudzający zachwyt ko-
legów. Nie wiadomo gdzie się urodził, skąd przy-
był. Gdziekolwiek się pojawi, ludzie mają wrażenie, 
że mają do czynienia z kimś prawie świętym.

Ale oczywiście ma wrogów. Nie wchodząc 
w szczegóły, przypadkiem zaplątany w dziwną histo-
rię, zabija kolegę. Kapitan zarządza śledztwo, a po-
tem jest jednoosobowym sędzią, adwokatem i pro-
kuratorem. Billy Budd zostaje skazany na śmierć. 
To co się dzieje w momencie wykonania wyroku, 
zaskakuje wszystkich. Billy Budd… ulatuje w nie-
bo? Wokół niego jakaś światłość? Czy Billy to nowy 
Mojżesz? Anioł? Zbawca?

Czy „Billy Budd” to rzecz o odwiecznej walce do-
bra ze złem? Alegoryczna, chrystologiczna opowieść 
o ukrzyżowaniu? A może o tym, że mamy problemy 
z tym, czym jest władza i opór wobec niej?

Wydaje się, że ta nowela to próba opowiedzenia 
o tym, że dotarcie do prawdy nie dla wszystkich jest 
ważne. Gdzie bowiem kończy się władza, a zaczyna 
pragnienie wolności? Kiedy my sami się poruszmy 
poza dobrem i złem, nie uświadamiając tego sobie?

A może jest tak, jak pisze Adam Lipszyc, że tę opo-
wieść trzeba odczytywać jako ironiczną? Melville, 
według tego odczytania, pokazuje świat gdzie nie-

wolą dla nas jest porządek natury i instynkt, a z dru-
giej strony prawo. Testament goryczy – Melville wy-
daje się wierzyć w wolność. Jak jednak ową wolność 
ustanowić?

Możemy tę nowelę odczytywać jako opowieść 
o moralności, teologiczną alegorię o próbach dotar-
cia do prawdy. Wszystko to w tej książeczce jest. Nic 
dziwnego, że „Billy Budd” wzbudzał zachwyt Alber-
ta Camusa, Hanny Arendt czy Tomasza Manna.
jan MaZurkiewicZ ●

Herman melville „billy budd”
państwowy instytut wydawniczy

twoje prawo  §

Wojciech Stypułkowski 
– radca prawny z Kancelarii Lex 

Projects, www.lexprojects.pl
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dobra wiadomość dla tyszan 
wymagających rehabilitacji.

Po PoraDę 
Do megrezu
Od lipca, w Wojewódzkim Szpi-
talu Specjalistycznym Megrez 
rozpoczęła działalność Porad-
nia Rehabilitacyjna w ramach 
kontraktu z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia. Porad udzie-
la lek. Bożena Łącka, specjalista 
rehabilitacji medycznej, konsul-
tant Oddziału Neurologicznego. 
Na wizytę w poradni można się 
umówić pod numerem telefonu 
32 325 53 55. Czas oczekiwania 
jest krótki, ale trzeba pamiętać, 
że przy zapisach wymagane jest 
skierowanie od lekarza rodzinne-
go albo specjalisty. rs ●

Znany nie tylko 
w tychach gabinet 
kosMetycZny „sensual 
beauty” wprowadZa 
ZMiany, dedykowane 
swoiM obecnyM 
i prZysZŁyM pacjentoM. 
najwięksZą Z nich jest 
ZMiana siedZiby.

– Idąc śladem sugestii naszych 
pacjentów przenieśliśmy gabi-
net do lokalu w lepszym miej-
scu, gdzie łatwiej trafić. Znaleźć 
nas teraz można przy ul. Prze-
mysłowej 23, tuż obok budowa-
nego klasztoru franciszkanów 
– informuje Krzysztof Gemza, 
dyplomowany lekarz medycyny 
estetycznej. – W nowej placówce 
zadbaliśmy o przestronną recep-
cję, a aranżacja gabinetów gwa-
rantuje pełną intymność wykony-
wanych zabiegów – dodaje.

Nowością w „Sensual Beau-
ty” jest diagnostyka i leczenie 
trychologiczne. – To także suge-
stia pacjentów – mówi Krzysztof 
Gemza. – Nasz gabinet, jako je-
dyny na Śląsku, został wyposażo-
ny w medyczną kamerę trycholo-
giczną najnowszej generacji, która 
służy do diagnostyki owłosionej 
skóry głowy i diagnostyki zmian 
skóry zarówno owłosionej jak i nie 
owłosionej. Gabinet ten prowadzi 
mgr kosmetolog i trycholog Ag-
nieszka Surgiel-Gemza.

Do szerokiej palety zabiegów 
kosmetologicznych wprowadzo-
ny został zabieg HIFU, polegający 
na wykorzystaniu fali skoncen-
trowanych ultradźwięków. Zabieg 
pomaga w modelowaniu twarzy, 
podbródka, brzucha czy ud. Słu-
ży do poprawiania napięcia skó-
ry oraz likwidacji lokalnej tkanki 
tłuszczowej. – Pragnę przypo-
mnieć, że dysponujemy laserem 
pikosekundowym, który znako-
micie poprawia gęstość i napięcie 
skóry, likwiduje blizny po trądzi-
ku oraz pomaga usuwać makijaż 
permanentny i tatuaże – wyjaśnia 
Krzysztof Gemza, dyplomowa-
ny lekarz medycyny estetycznej 
i dodaje: – Aby zaspokoić po-
trzeby naszych pacjentów, paletę 
naszych zabiegów poszerzyliśmy 
o poszukiwane, wysoce skutecz-
ne zabiegi z aminokwasami Ja-

lupro oraz z enzymami PB Se-
rum. Jalupro pomaga w redukcji 
zmarszczek i w poprawie napię-
cia skóry, z kolei dzięki PB Se-
rum możemy m.in. redukować 

obrzęki pod oczami, blizny, roz-
stępy i cellulit. Zapraszamy zatem 
do nowej siedziby na konsulta-
cje i zabiegi – kończy Krzysztof 
Gemza. as ●
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Hydrogenium 
– oczyszczanie wodorowe
SOjuSZNik W WALCE ZE STARZENIEm SIę SKóRy.

trycHolog i nie tylko
tySki gaBiNet SeNSual Beauty ZmIENIA SIę DLA SWOICh PACJENTóW.
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Aparat Aquasure H2  wykorzystuje właściwości wodoru w zabiegach kosmetycznych.

aktywny wodór 
jest najsilniejsZyM 
Ze Znanych 
antyoksydantów. 
dlatego powstaŁo 
urZądZenie aquasure 
h2, które wykorZystuje 
Z powodZenieM 
jego biofiZycZne 
wŁaściwości.

Podczas zabiegu HYDROGE-
NIUM czyli oczyszczania wodo-
rowego wodór, jako najmniejszy 
i najlżejszy z pierwiastków, z ła-
twością wnika w głąb struktur 
skóry, gdzie wiąże się z najbar-
dziej szkodliwymi wolnymi 
rodnikami tlenowymi. Skutecz-
nie je neutralizuje pozbawiając 
szkodliwych dla skóry właś-
ciwości. Następnie w postaci 
wody jest wydalany z organi-
zmu. Silne właściwości antyok-
sydacyjne jonów wodoru spra-
wiają, że nie ma on 
sobie równych 
w walce 

z rodnikowym starzeniem skó-
ry. Niemal dosłownie „wymiata” 
z niej wolne rodniki.

– Aktywny wodór spowalnia, 
a nawet hamuje w ten sposób pro-
cesy starzenia już na poziomie ko-
mórkowym. HYDROGENIUM – 
oczyszczanie wodorowe jest bez 
wątpienia najlepszą propozycją 
dla osób narażonych na działanie 
stresu i zanieczyszczeń środowiska. 
Poprawia efektywne funkcjonowa-
nie skóry doprowadzając do spo-
wolnienia procesów starzenia. Na-
daje skórze promienny i zdrowy 
wygląd. Co więcej, aktywny wodór 
posiada właściwości przeciwzapal-
ne – wyjaśnia Izabela Tajstra z ty-
skiego gabinetu „Villa Urody”.

HYDROGENIUM – oczysz-
czanie wodorowe to zabieg pie-
lęgnacyjny przeznaczony dla 
każdego rodzaju cery, szcze-
gólnie dla skór zanieczyszczo-
nych, ziemistych, pozbawio-

nych blasku, eksponowanych 
na działanie zanieczyszczeń 
powietrza, jak również wielo-
godzinne przebywanie w za-
mkniętych, klimatyzowanych 
pomieszczeniach.
Wskazania do zastosowania za-
biegu:
–  skóra wysuszona i zmęczona 

słońcem
–  skóra wymagająca odświeże-

nia,
–  skóra wymagająca wygładzenia
–  skóra pozbawiona blasku,
–  zmarszczki,
–  utrata jędrności skóry,
–  cera naczyniowa,
–  nadprodukcja sebum,
–  opuchnięcia, cienie pod oczami,
Efekty zabiegu, to z kolei:
–  świeża, promienna skóra,
–  złuszczenie martwych komórek 

naskórka,
– oczyszczanie porów skóry,
– wygładzenie zmarszczek,
– nawilżenie skóry,
–  spowolnienie procesów starze-

nia skóry. ●
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www.tychy.pl

ogłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

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

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

usŁugi:
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 329. 
Naprawa maszyn do szycia. Tel.: (32) 217 
72 49. Niemczyk
ELEKTRYK 504 877 825 

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

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp.690 
463 652.

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!

Naprawa pralek automatycznych 504 
877 825, 32 219 58 18
Remonty dachów, papa tel. 505 015 
176, 32 - 203 70 71 
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 519855939 

Przechowywanie, garażowanie rzeczy i 
różnych gabarytów podczas remontów i 
przeprowadzek 691 577 335
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566
Płytkowanie, hydraulika, gładzie, malo-
wanie. Tel. 668 651 688. 
ELEKTRYK usługi tel. 609 606 737
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566
Brukarstwo 602334 769, 32 227 12 85

Profesjonalne czyszczenie urządzeniami 
firmy KARCHER, tapicerka meblowa, dy-
wany 6085 50604 

Home staging-profesjonalne przy-
gotowanie mieszkań/domów do 
sprzedaży/wynajęcia. Metamorfozy 
wnętrz. Projektowanie i aranżacja 
wnętrz. Creative Home Tychy tel: 509 
917 595, 792 668 407 

ogród:

finanse:
Dogodna pożyczka nawet dla zadłużo-
nych 660575128 Dojazd Gratis na tere-
nie Tychów 

kariera/edukacja:

praca:
Bezdomny lat 59 oczekuje propozy-
cji pracy. Cały kraj. Bez nałogu. tel. 797 
053 825
Przyjmę do prac budowlanych 792 807 
907 
Przyjmę kafelkarza i pracownika do wy-
kończeń 510 632 877
Zatrudnię fachowców budowlanych 792 
579 223
Potrzebna krawcowa TYCHY tel. 602 802 
095

nieruchoMości:

KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737 938 416

SPRZEDAM
M-3, Tychy ul. Cielmicka. Dwa pokoje 
38,80 m2, z balkonem – do wprowadze-
nia się. Cena – 160 000 zł.  Tylko w BN 
VOTUM: 501 503 735.
DOM Lędziny. Może być nawet dla dwóch 
rodzin. Działka 885 m2. Cena 399 000 zł. 
Tylko w BN VOTUM: 501 503 735.
M-3, Tychy, os. C, III piętro.  Dwa pokoje 
53 m2. Po remoncie, do wprowadzenia 
się. Nowa niższa cena -  229 000 zł. Tylko 
w  BN VOTUM: 501 503 735.

Działki Bojszowy Nowe – cztery działki 
po ok. 1000 m2, cena 110 000 zł.(wraz z 
udziałem w drodze). Media: prąd, woda, 
kanalizacja.   BN VOTUM: 501 503 735.
Garaż bez-czynszowy Tychy - METRO na 
parterze. Powierzchnia 17,04 m2, wyso-
kość – 3 m. Prąd w garażu. Monitoring, 
ochrona. Cena 48 000 zł. Oferta tylko w 
BN VOTUM: 501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Pilnie poszukujemy mieszkań mogą być 
zadłużone oraz do remontu  tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy działek w Tychach i okolicy 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl 
Poszekujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493977 
Na sprzedaż Tychy os U 3 pokoje 60 m2 
3 balkony cena 249.000 zł 696-493-977 
www.ihn.com.pl Tychy os H 3 pokoje 55 
m2 cena 220.000 zł klucze w biurze 733-
476-805 www.ihn.com.pl 
Tychy os Z 2 pokoje duży taras niska zabu-
dowa  886-309-197 www.ihn.com.pl 
Tychy os. D 1 pokój, balkon, cena 165.000 
zł tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Tychy  Żwaków 2 pokoje 41 m2 ogródek, 
niska zabudowa, klucze w biurze,  733-
476-805 www.ihn.com.pl 
Tychy Żwaków 3 pokoje 53 m2 balkon ni-
ska zabudowa, klucze w biurze  733-476-
805 www.ihn.com.pl 
Tychy-Żwaków, M-3, 35m2, cena 214 
000zł, blisko lasu, rynek pierwotny, 
tel.733-476-805  
Os Ł 3 pokoje do remontu bardzo duży ta-
ras, tel. 886-309-197,  www.ihn.com.pl 
Dom Czułów piękny, ogród bardzo do-
bra lokalizacja tel. 696-493-977. www.
ihn.com.pl 
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl

Działka Świerczyniec, o pow. 872m, cena 
107.300zł, tel. 696-493-977, różne metraże. 
Działka Tychy, 777m2, wszystkie media, 
różne metraże, cena 163.170zł, tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl 
Działka Tychy-Żwaków działki różne me-
traże tel. 504-476-805
Działka Tychy-Glinka o pow. 870 m2 super 
lokalizacja, dobra cena tel. 696-493-977 
Działka budowlano-rolna Tychy-Urbano-
wice o pow. 5129 m2, cena za 64 zł/m2 
tel. 886309-196 
Dom bliźniak z garażem Mąkołowiec 
pow. 130 m2 cena 479.000 zł 733-476-
805 www.ihn.com.pl 
Wyry dom w stanie surowym zamkniętym 
z garażem cena 325 000 zł tel. 504-476-805
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 733-476-805  www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia lokal z dużymi witrynami 
o pow 135 m2 cena 3300 zł + media tel. 
696-493977 
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapytaj o 
szczegóły 733476-805 www.ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl
 Do wynajęcia hala Tychy tereny przemy-
słowe, zadzwoń 733-476-805 www.ihn.
com.pl
Do wynajęcia mieszkanie dla 9 -pracow-
ników  cena 5500 zł+ media  tel. 696-
493-977, www.ihn.com.pl 
Hala do wynajęcia, pow.135m2, 17zł/m2, 
bardzo tanie koszty ogrzewania, z rampą, 
tel. 696-493977, www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie, 2 pokoje, os. Z 
Paprocany, 1500 zł tel. 504-476-805

Bieruń Nowy, działka budowlana o 
pow.1713m2, cena 90 tys.zł, VIPART 574 
445 040
Gostyń, dom parterowy z wiatą, stan su-
rowy zamknięty, ocieplony, 82m2, działka 
800m2, cena 330 tys.zł, VIPART 790 855 177
Tychy, os. K ul. Różyckiego , M-3, 50m2, 
3p, wysoka zabudowa, cena 245 tys.zł 
VIPART 790 855 177

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

na stojakach:
æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. 

prof. J. Gasińskiego, ul. Edukacji 102
æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16
æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Kryta pływalnia, ul. Edukacji 9
æ  Centrum Medyczne INMEDICO Tychy, 

Wilkowyje, ul. Wąska 7
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51

æ Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ City Point, al. Jana Pawła II 16–18
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 Szkoła Medan, Plac Świętej Anny 4

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa  
– ul. Katowicka 9

æ  Centrum Dystrybucji Kompani 
Piwowarskiej, ul. Mikołowska 5

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  Szkoła Podstawowa nr 23, Cielmice, 

ul. Jedności 51
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

oraz:
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46
æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

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

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

Tychy, ul. Begonii 12
æ ZS nr 1, ul. Wejchertów 20

æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29
æ Gimnazjum nr 4, ul. Konecznego 1
æ OKS Paprocany, ul. Sikorskiego 110
æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101
æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35
æ  Restauracja „Pod Kasztanami”, Wilkowyje, 

ul. Mikołowska
æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
æ  NZOZ Lens–Med, Czułów, ul. Narcyzów 24
æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

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

ul. Urbanowicka 33

æ  SUH „Jedność”, Urbanowice, ul. Główna

æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa

æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Sklep Spożywczy FH „Renata”,  

ul. Reymonta 42
æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ Hospicjum im.  św. Kaliksta
æ  Powiatowa Stacja Sanitarno  

-Epidemiologiczna w Tychach

bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5

autoreklama

reklama

|||| twoje tychy 6 sierpnia 201912



www.tychy.pl

ogłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

Tychy, os. T, M-3, 51,60m2, 3p/3p, cena 
229 tys.zł VIPART 501 396 663
Orzesze Królówka , działka budowlana 
1000m2, cena 70 tys.zł VIPART 790 855 
177
Bieruń Stary, mieszkanie 55m2 3p/3, 3 
pokoje, , cena 209000 zł VIPART 509 733 
966
Tychy Wilkowyje, działka w trzeciej linii 
zabudowy od ulicy Mikołowskiej , pow. 
1017m2 , cena 170 tys.zł VIPART 501 
396 663
Chełm Śląski, działka budowlana o pow. 
3700m2, cena 370 tys.zł, VIPART 574 445 
040
Tychy, os. H, Aleja Bielska, M-3, 40m2, 
do wynajęcia , czynsz najmu 1500 zł plus 
media, kaucja, VIPART 501 396 663
Bieruń Nowy, działka budowlana o pow. 
696m2, cena 59 160zł, VIPART 509 733 
966
Bieruń Nowy, M-3, pow. użyt. 50,20m2, 
2 piętro, niska zabudowa, cena 185 tys.zł, 
VIPART 574 445 040
Pszczyna Stara Wieś , dom o pow. 106m2, 
działka 516m2, cena 220tys.zł VIPART 501 
396 663
Bojszowy Nowe, działka o pow. 3410m2, 
przy ulicy Korzenieckiej cena 341 tys.zł, 
VIPART 790 855 177
Kobiór , działka budowlana w sąsiedztwie 
lasu 1761m2, cena 290 tys.zł VIPART 509 
733 966
Goczałkowice-Zdrój, nowe mieszkania 
bezczynszowe w stanie deweloperskim, 
3 pokoje , pow. 52,67m2, parter, cena 270 
tys.zł, VIPART 790 855 188
Tychy, os C, mieszkanie o pow. 27,51m2, 
3 piętro, niska zabudowa, cena 110 tys.zł 
VIPART 501 396 663
Wisła, dom o pow. cał. 235m2, działka 
2165m2, cena 580 tys.zł, VIPART 574 
445 040
Tychy, os Z, ul. Sikorskiego, M-4, o pow. 
użyt. 60,90m2, 2 piętro, niska zabudowa, 
cena 290 tys.zł VIPART 501 396 663
Tychy, Centrum , M-4, 50,50m2, 7p/10p, 
cena 235 tys.zł , VIPART 790 855 177
Goczałkowice Zdrój, domy szerego-
we w stanie deweloperskim pow. cał. 
138,20m2, działka 253m2, 417 tys.zł VI-
PART 790 855 188
Tychy, os. F lokal na wynajem ,pow. 
125m2, 195m2 lub 320m2, parter, cena 
45 zł netto/m2, VIPART 601518371

Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 728-713-
101 www.ASTON.com.pl

Kupię nieruchomość za gotówkę. Może 
być zadłużona 728 71 31 02
Chcesz sprzedać nieruchomość – kupię ją 
za gotówkę – zadzwoń zadzwoń do mnie 
– Marzena 519-595-674
Szukamy działek – Tychy i okolice płat-
ność gotówką 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy mieszkań i domów do 
wynajęcia 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, gotowiec inwestycyjny, ROI 9,50 % 
cena 289.700 zł, zadzwoń po szczegóły 
519-595-674 www.aston.com.pl
Nowa inwestycja Żwaków/Os. L - tylko 
u nas! Ostatnie mieszkania! Zadzwoń. 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy nowy blok, parter z ogródkiem + 
komórka 11 m2 + miejsce postojowe, 
komfortowe z wyposażeniem, 40,2m2, 
298.000zł, www.aston.com.pl 519-595-
674
Tychy 4 Pory Roku, umeblowane, bardzo 
dobry stan, 49,9 m2, 350.000zł 731-713-
100 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B, ul. Bielska 3 pokoje, 62m2, do 
remontu, cena 225.000zl www.ASTON.
com.pl 519-595-671
Tychy, Os. R ul. Reymonta, 62 m2, niski 
blok, 3 pokoje po remoncie z pełnym 
umeblowaniem, nowa cena 305.000 zł  
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Do wynajęcia mieszkanie po remoncie w 
domu jednorodzinnym, Tychy Wilkowyje, 
50 m2, dwa pokoje, 1500zł plus media 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
Tychy, Paprocany, apartament z ogród-
kiem i garażem podziemnym, 3 pokoje 
62 m2, w pełni wyposażone, dostępne 
od sierpnia, cena 2700 zł/miesiąc www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Dom dla pracowników, 5000zł/mc, różne 
lokalizacje, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 480.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Tychy, Wilkowyje, dom pow. 200 m2, 
ogród 1200 m2, cena 1.190.000 zł, www.
ASTON.com.pl 519-595-671
Tychy, Jaroszowice, dom w stanie dewelo-
perskim, ogród 650 m2, cena od 460 000 
zł, www.ASTON.com.pl, 519-595-671
Nowy, wykończony dom w Gostyni, pow. 
195 m2, 6 pokoi, 2 łazienki, ogród 835 
m2, cena 749.000 zł, www.ASTON.com.
pl, 519-595-671
Tychy, Mąkołowiec 647 m2, działka bu-
dowlana, wszystkie media cena 188.000 
zł www.ASTON.com.pl 519-595-674
Działka 852 m2 w Tychach Czułowie, ul. 
Morelowa, prąd, gaz, woda, kanalizacja, 
cena 350 zł/m2 www.ASTON.com.pl 519-
595-671
Tychy, Mąkołowiec 896 m2, działka bu-
dowlana w super lokalizacji, wszystkie 
media cena 260.000 zł www.ASTON.com.
pl 519-595-674

Lędziny Goławiec, super miejsce, różne 
metraże działek od 900 m2 do 15.000 m2. 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
Tychy, Jaroszowice 931 m2, działka bu-
dowlana, cena 168.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy, działka Suble/Glinka, ul. Szuwar-
ków 1109 m2, wszystkie media cena 
539.000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Tychy Wilkowyje, działka z fundamentami 
pozwolenie, projekt, wszystkie media do-
prowadzone 1200 m2, 240.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-671
Tychy, Mąkołowiec 1288 m2, działka bu-
dowlana, wszystkie media, cena 373.000 
zł www.ASTON.com.pl  519-595-674
Działka 1300m2 w Kobiórze, ul. Pro-
sta, prąd, gaz, woda, kanalizacja, cena 
240.000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-671
Kobiór, 1700 m2, działka ogrodzona pod 
lasem, prąd, gaz, woda, cena 290.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Tychy, ul. Willowa, działka budowlana 
3032 m2, atrakcyjna cena 369.000 zł 
www.aston.com.pl 602-627-610
Działka Góra gm. Miedźna 3000m2, wy-
dane pozwolenie na budowę dwóch do-
mów jednorodzinnych, nowa cena tylko 
120.000 zł, 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Tychy Jaroszowice, ul. Mysłowicka dział-
ka o powierzchni 2580 m2, możliwość 
podziału działki na mniejsze prąd, gaz, 
woda, kanalizacja, cena 160 zł/m2 www.
ASTON.com.pl 519-595-671
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budy-
nek usługowo-mieszkaniowy w stanie 
surowym zamkniętym o pow. 224m2, 
działka 878m2 www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Tychy, do sprzedaży lub wynajęcia duży 
budynek z parkingiem, idealny na siedzi-
bę firmy, przy głównej drodze, duża dział-
ka 731-713-100 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie w 
ścisłym centrum, Tychy, os N, 2000 zł plus 
media 519 595 671 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia lokal 64 m2 idealny na usłu-
gi medyczne, kosmetykę, kancelarię przy 
jednej z głównych ulic, czynsz 3.300 zł/mc 
728 713 101 www.ASTON.com.pl
Lokal do wynajęcia, Centrum, 90 m2 4200 
zł, www.ASTON.com.pl 519-595-671
Do wynajęcia hala 904 m2 (tj 300m2 
część usługowa 604 m2 hale) możliwość 
podzielenia powierzchni Tereny Przemy-
słowe728 713 101 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 28zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl

Do wynajęcia nowoczesny, designerski 
budynek biurowy na Starych Tychach, 
pow. 160 m2, czynsz 5.500 zł/mc, ogrze-
wanie, klimatyzacja, woda, prąd w cenie. 
Parking przed budynkiem. 731-713-100 
www.ASTON.com.pl 
Tychy, Dom z działką 3144 m2 przy Miko-
łowskiej - idealne pod działalność, cena 
790.000 zł, zadzwoń 519 595 674 www.
ASTON.com.pl

SPRZEDAM W DOBREJ CENIE* Miesz-
kanie Tychy oś.D pow. 44,50m2, 5 
piętro, blok po remoncie- ZADZWOŃ 
INDOMO Tel. 508 063 856.
MIESZKANIE Sprzedam – Tychy, oś.Z, pow. 
36m2, kawalerka, 2 balkony –PO REMON-
CIE – ZADZWOŃ INDOMO Tel.  508 063 856.
SPRZEDAM  MIESZKANIE Ruda Ślą-
ska Bielszowice, pow. 30m2, 1 pokój, 
79tyś. ZADZWOŃ INDOMO Tel.   881 
030 622 lub 508 063 856 szczegóły 
na www.indomo.info.pl
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w Ty-
chach na ul. Piłsudskiego i  ul. Żorskiej – IN-
DOMO tel. 508 063 856, 531 099 212, 881 
030 622 szczegóły na www.indomo.info.pl 
PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.
DOM GOTOWY DO ZAMIESZKANIA – Go-
styń ul. Rybnicka, pow. 118m2, 5 pokoi, 
pow. działki 820m2, rok budowy 2010 - 
INDOMO tel.  531 099 212, szczegóły na 
www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DOM W TYCHACH-CZUŁÓW 
– st. Developerski- pow. 138m2, 
dz.280m2 - INDOMO tel.  508 063 856, 
szczegóły na www.indomo.info.pl 
DOM-NOWY- NA SPRZEDAŻ GOSTYŃ, pow. 
144m2, dz. 500 – wolnostojący - INDOMO 
tel.  508 063 856, 531 099 212, 881 030 
622 szczegóły na www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM nowy DOM WOLNOSTO-
JĄCY- Tychy Jaroszowice, pow. uż. 
124,5m2, dz. 650m2- INDOMO tel.  
508 063 856, szczegóły na www.in-
domo.info.pl 

LOKALE NA WYNAJEM – Tychy ul. Stocz-
niowców, ok.40 m2, przy głównej ulicy, 
INDOMO tel.  508 063 856, szczegóły na 
www.indomo.info.pl 
LOKAL/MAGAZYN* NA WYNAJEM Tychy 
ul. Rodzeństwa Krzyżowskich, pow. 
15m2- INDOMO tel.  508 063 856, 
szczegóły na www.indomo.info.pl

Zdrowie:
Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE www.ms-rehab.pl Ela-
styczne Oferty Cenowe! 

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

Transport BUS 9 osób (imprezy oko-
licznościowe, lotnisko, dyskoteki itp. 
691577335

kupię / sprZedaM:
Kupię monety "PRL" ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 335
Sprzedam eko - groszek 1,5t półdarmo 
odbiór własny TYCHY nr. Tel. 793 27 48 16

inne:
D.J. KUBA – wesela, urodziny, jubileu-
sze, imprezy okolicznościowe. Tel: 536 
250 543. 

Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00,  
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, Pod Piramidą 
ul. Sikorskiego 101, 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; 
Sanepid, ul. Budowla-
nych 131, tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.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; 
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; 
Miejski Zarząd Komunikacji, al. Pił-
sudskiego 12, tel. 32/219 38 20; 
32/219 36 79, e-mail: poczta@
mzk.pl, www.mzk.pl, Centrum 
obsługi pasażera czynne: pon.
-pt. 6-19; 
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. 32/327 
02 46, e-mail: mops.tychy@inte-
ria.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: pt.-
pon. 7.30-15.30.
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wojciech wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

trener piŁkarZy 
gks tychy rysZard 
tarasiewicZ, 
po inauguracyjnej 
porażce 1:2 
w radoMiu, na potycZkę 
w jastrZębiu wystawiŁ 
ten saM skŁad 
co tydZień wcZeśniej. 
trudno się ZateM 
dZiwić, że i gra tysZan 
wyglądaŁa podobnie, 
a MecZ ZakońcZyŁ się 
identycZnyM wynikieM.

Zdecydowanie lepiej weszli 
w mecz gospodarze, którzy już 
w 2 min. stworzyli groźną sytua-
cję pod bramką GKS, a ledwie pięć 
minut później po raz pierwszy po-
konali Konrada Jałochę. Z prawej 
strony boiska Kamil Jadach wy-
korzystał niezdecydowanie Kena 
Kallaste, który nie bardzo kwapił 
się do utrudnienia pomocnikowi 
Jastrzębia dośrodkowania, które 
Kamil Adamek zamienił głową 
na pierwszego gola dla drużyny 
Jarosława Skrobacza.

Gospodarze poruszali się po pla-
cu gry znacznie szybciej od tyszan, 
którzy powoli, mozolnie próbowa-
li konstruować swoje akcje, rzadko 
jednak kiedy kończąc je strzałem. 
Wystarczy stwierdzić, że pierw-
sze uderzenie w stronę bramki 
Drazika odnotowaliśmy dopiero 
w 16 min. kiedy to piłka po strzale 
Krišto po rykoszecie wyszła poza 
boisko. Jastrzębianie natomiast nie 
bawili się w długie rozgrywanie, 
tylko dwoma, trzema podaniami 
przedostawali się w okolice bramki 
Jałochy i stwarzali groźne sytuacje. 
Tak było m.in. w 17 min., kiedy 
tyski golkiper z trudem poradził 
sobie ze strzałem jednego z gra-
czy gospodarzy.

Tak było także w 32 min., kie-
dy to oglądaliśmy drugiego gola 
dla Jastrzębia, niemal bliźniaczo 
podobnego do pierwszego. Zno-
wu Ken Kallaste dopuścił do do-
środkowania, tym razem Adam-
ka, a pozostawiony przez Keona 

Daniela zupełnie bez opieki Da-
mian Tront głową z bliska dopeł-
nił formalności. Czwarty stracony 
w tym sezonie gol i czwarty, który 
padł po dośrodkowaniu z tej sa-
mej prawej strony...

Sześć minut później GKS 
wreszcie zdecydował się na szyb-
sze rozegranie piłki i od razu 
przyniosło to efekt. Z lewej stro-
ny odważnie wszedł w pole kar-
ne Sebastian Steblecki, po czym 
idealnie wyłożył piłkę Mateuszo-
wi Piątkowskiemu, który wpako-
wał ją do siatki bramki Drazika. 
Jeszcze przed przerwą była szan-
sa na wyrównanie. Mający tego 
dnia wielką ochotę do gry Łu-
kasz Grzeszczyk wrzucił piłkę 
w pole bramkowe jastrzębian, 
a tam w doskonałej sytuacji zna-
lazł się Steblecki, gospodarzom 
udało się jednak dowieźć pro-
wadzenie do ostatniego gwizdka 
w I połowie.

Jak się okazało, Jastrzębiu uda-
ło się dowieźć korzystny wynik 
do końca spotkania, choć pod-
opieczni Ryszarda Tarasiewicza 
po zmianie stron bardzo się starali, 
by odwrócić losy meczu. Ba, nawet 
dwukrotnie udało im się umieścić 

piłkę w siatce gospodarzy, ale naj-
pierw w 75 min. arbiter nie uznał 
gola Macieja Mańki, dopatrując się 
faulu, a w 79 min. nie zaliczył tra-
fienia Stebleckiego – tym razem 
słusznie odgwizdując pozycję spa-
loną pomocnika GKS.

W ostatnim kwadransie dwie 
szanse mieli też piłkarze Jastrzę-
bia. W 77 min. Jałocha końcami 
palców zdołał wybić strzał Jakuba 
Wróbla, a w 83 min. Rafał Ada-
mek będąc sam na sam z Jałochą 
fatalnie przestrzelił.

Kibice obu zespołów mieli oka-
zję obejrzeć w sobotę niezłe, emo-
cjonujące widowisko, z końco-
wego rozstrzygnięcia cieszyli się 
jednak tylko sympatycy gospo-
darzy. Tyszanom przyszło po raz 
kolejny przełknąć gorycz porażki 
i jeśli nie zmienią niczego w me-
czu z Odrą, ich sytuacja i miejsce 
w tabeli zacznie kibiców mocno 
niepokoić.
gkS 1962 jaStRZęBie – gkS 
tychy 2:1 (2:1). Gole: Adamek 
(7’), Tront (32’) oraz Piątkowski 
(38’).
gkS tychy: Jałocha – Mańka, 
Biernat, Kowalczyk (64’ Mone-
ta), Kallaste – Połap (85’ K. Pią-

tek), Krišto, Daniel, Grzeszczyk, 
Steblecki (90’ Szumilas) – Piąt-
kowski. Żółte kartki: Biernat i Ko-
walczyk.

W pozostałych meczach 2. 
kolejki: Warta – Bełchatów 1:0, 
Radomiak – Stomil 2:1, Odra – 
Puszcza 0:1, Sandecja – Miedź 
1:2, Chrobry – Termalica 0:1, Za-
głębie – Grudziądz 0:1, Chojni-
czanka – Podbeskidzie 0:1, Mie-
lec – Wigry 1:1. ●

i liga
1. Grudziądz 2 6 6:0
2. Termalica 2 6 4:0
3. Radomiak 2 6 4:2
4. Jastrzębie 2 4 2:1
5. Puszcza 2 4 1:0
6. mielec 2 4 3:2
7. Podbeskidzie 2 4 2:1
8. miedź 2 4 2:1
9. Warta 2 3 2:2
10. bełchatów 2 3 3:1
11. Wigry 2 2 2:2
12. Zagłębie 2 1 1:2
13. Chojniczanka 2 1 1:2
14. Odra 2 1 0:1
15. gkS tychy 2 0 2:4
16. Stomil 2 0 1:5
17. Sandecja 2 0 1:5
18. Chrobry 2 0 0:6

ten sam skład, 
gra i wynik
jeśli w najbliżsZą sobotę gks nie wygra u siebie Z odrą, SyTuACJA TySZAN NA STARCIE SEZONu bęDZIE 
DRAmATyCZNIE TRuDNA. 

Maciej Mańka (w środku) strzelił w sobotę gola, ale nie wiedzieć czemu nie został on uznany przez sędziego.
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w Miniony weekend 
cZtery tyskie ZespoŁy 
roZegraŁy spotkania 
i rundy piŁkarskiego 
pucharu polski 
na sZcZeblu podokręgu 
tychy. spory Zawód 
sprawili swoiM 
kibicoM piŁkarZe juwe 
jarosZowice, którZy 
na wŁasnyM boisku 
tylko ZreMisowali 1:1 
Z lks brZeźce, a w serii 
rZutów karnych ulegli 
rywaloM 2:3 i odpadli 
Z roZgrywek.

Odpadła też Czułowianka, ale 
tego można się było spodziewać, 
bowiem w spotkaniu ze znacznie 
wyżej grającym Ogrodnikiem nie 
była faworytem. Wynik 3:1 dla 
cielmiczan to potwierdził.

Rezerwy GKS Tychy miały 
pierwotnie grać z GTS-em w Boj-
szowach, ale ze względu na wi-
zytę premiera mecz przeniesiono 
do Paprocan. Do przerwy IV-li-
gowcy strzelili dwa gole (Michał 

Staniucha w 17 min. i Nikolas 
Wróblewski minutę później), 
choć gdyby Staniucha i Bojar-
ski wykorzystali swoje sytuacje 
sam na sam z bramkarzem GTS, 
to wynik byłby znacznie wyż-
szy. Stracone szanse zemściły się 
w 40 min. kiedy pięknym strza-
łem z dystansu popisał się Save-
lenko i bojszowianie złapali kon-
takt.

Po zmianie stron nadal stro-
ną przeważającą byli podopiecz-
ni trenera Tomasza Wolaka, ale 
przez długi czas nie potrafili po-
twierdzić tego golem. Dopiero 
w 70 min. Kajetan Rutkowski 
głową podwyższył na 3:1, a mi-
nutę przed końcem meczu rezul-
tat na 4:1 ustalił z rzutu karnego 
Mariusz Bojarski.

W pozostałych meczach I run-
dy PP w naszym podokręgu: Stu-
dzienice – Łąka 4:1, Krupiński – 
Woszczyce 0:2, Leśnik – Iskra 0:2, 
Lędziny – Wola 2:1, Unia Bieruń 
– Studzionka 2:3, Lędziny II – 
Warszowice 0:3, Wyry – Goczał-
kowice 0:3. ww ●

iNFORMatOR kiBica

Piłka NOżNa. i liga: 10.08 GKS Tychy – Odra Opole (godz. 
18); iV liga: 10.08 Podbeskidzie II bielsko-biała – GKS II Tychy 
(godz. 11); liga okręgowa: 10.08 mKS Lędziny – Ogrodnik 
Tychy (godz. 17); klasa a: 10.08 Zet Tychy – Iskra II Pszczyna 
(godz. 17), 11.08 Siódemka Tychy – Krupiński Suszec (godz. 11), 
11.08 Znicz Jankowice – JuWe Jaroszowice (godz. 17). ww ●

rezerwa i ogrodnik 
grają dalej
cZuŁowianka i juwe ZA buRTą PP.

Rezerwy GKS Tychy wysoko pokonały GTS Bojszowy 
i awansowały do kolejnej rundy PP.
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b jak big star
W 2009 ROku kluB Z NaSZegO MiaSta StaNął PRZeD Wiel-
ką SZaNSą aWaNSu DO ZaWODOWej POlSkiej ligi kOSZy-
kóWki. ZaBRakłO jeDNegO ZWycięStWa.

Wydarzyło się to w okresie kryzysu w śląskiej koszykówce. 
Po świetnych czasach Zagłębia Sosnowiec, bobrów bytom czy 
Pogoni Ruda Śląska nie było już śladu. Nasz region od dawna 
nie miał swojego przedstawiciela w krajowej elicie. Na tle tego 
pesymistycznego krajobrazu drużyna big Star Tychy zagrała 
w play-off ze Stalą Stalowa Wola o pierwszy w historii awans 
do PLK.
big Star zakończył wówczas fazę zasadniczą I ligi na 3. miejscu, 
Stal dopiero na 7., ale – jak się okazało – nie miało to żadnego 
wpływu na przebieg rywalizacji. była ona od początku bardzo 
zacięta i dramatyczna. Pełna nieoczekiwanych zwrotów. Wcale 
nie liczył się atut własnej hali. Jedni i drudzy potrafili ograć rywa-
la na jego parkiecie. Zresztą już w poprzedniej rundzie play-off 
big Star potrzebował pięciu meczów, by uporać się z łKS-em 
łódź. Czołowymi zawodnikami tyszan byli wtedy m.in. łukasz 
Pacocha, Damian Kulig czy Krzysztof mielczarek.
29 kwietnia 2009 roku do hali przy al. Piłsudskiego waliły tłumy 
tyszan, bo oba zespoły miały przystąpić do piątego (znowu!) 
decydującego meczu. Niestety, zamiast radości było olbrzymie 
rozczarowanie. Tylko pierwsze minuty spotkania okazały się 
korzystne dla big Stara. Później było już tylko gorzej i gorzej. 
Według znawców, pierwsza połowa meczu była w wykonaniu 
tyszan jedną z najgorszych w całym sezonie. Przegrali ją aż 
22:40. Co tu dużo mówić – w drugiej kwarcie pierwsze punkty 
gospodarze zdobyli dopiero po prawie pięciu minutach gry! 
Przegrywane pojedynki pod tablicami i brak skuteczności w rzu-
tach potęgowały nerwowość. Trenerzy Tomasz Służałek i An-
drzej Walas próbowali zmian, ale nie przynosiły one rezultatu. 
Stal kontrolowała wynik. Wprawdzie na siedem minut przed 
końcem meczu desperacki zryw tyszan doprowadził do wy-
niku 53:58, lecz za moment Stal opanowała sytuację i wygrała 
wysoko mecz 85:63.
Po nieudanym ataku na ekstraklasę z klubu odszedł trener Słu-
żałek, który w tym czasie forsował – bez powodzenia – pomysł 
stworzenia w regionie ponadklubowego zespołu pod nazwą 
Team Silesia.
Spotkałem się z opiniami, że awans koszykarzy tak naprawdę 
nie był nikomu w Tychach potrzebny do szczęścia, bo tyski klub 
pewnie nie wytrzymałby finansowo gry w PLK. Wskazywano 
przykład Stali Stalowa Wola, która w sezonie 2009/10 wpraw-
dzie utrzymała się w PLK, ale do kolejnego już nie przystąpiła. 
Problemem dla big Stara byłaby też hala przy al. Piłsudskiego, 
która wymagała przystosowania jej do standardów elitarnych 
rozgrywek.
Wprawdzie prezes big Stara Teresa Dembowska nie straciła op-
tymizmu i znowu zapowiadała walkę o awans, ale nic z tego nie 
wyszło. Jeszcze w tym samym roku klub zmienił nazwę na KKS 
Tychy, a w sezonie 2010/11 spadł do II ligi. Obecnie tyscy ko-
szykarze, już pod szyldem GKS-u Tychy, występują z różnym 
powodzeniem w I lidze.
big Star... Niby tyski klub, ale skoro bez GKS-u w nazwie, to przez 
kibiców czy potencjalnych sponsorów traktowany z rezerwą. 
Prowadziło to niekiedy do kuriozalnych sytuacji. Kiedy big Star 
grał u siebie z łKS-em łódź, część tyskich widzów dopingowała 
zespół gości. Kibicowskie „zgody” okazały się ważniejsze, niż 
lokalny patriotyzm.
piotr ZawadZki, tyska galeria sportu ●
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Nawet tak wybitnemu trenerowi jak Tomasz Służałek nie 
udało się awansować z tyskimi koszykarzami do PLK.

MaMy ZespóŁ 
Zbudowany na Miarę 
nasZych Możliwości 
finansowych, a nie jest 
tajeMnicą, że w tyM 
seZonie MaMy budżet 
o wiele MniejsZy niż 
w poprZedniM.

W poniedziałek, 5 sierpnia 
na pierwszym treningu spotkali 
się koszykarze GKS Tychy. Przed 
nimi prawie dwa miesiące przy-
gotowań, w tym 10 sparingów. 
Kadra jest już skompletowana, 
o czym pisaliśmy w poprzednim 
wydaniu „TT”. O rozmowę po-
prosiliśmy trenera Tomasza Ja-
giełkę.

tWOje tychy: jako trener, 
jest pan związany z Gks od 2011 
roku, były awanse do ii i i ligi, 
a najbliższy sezon będzie pana 
szóstym w Gks na tym szczeblu 
rozgrywkowym. nie czuje pan 
potrzeby nowych wyzwań?
tOMaSZ jagiełka: – Każdy 
trener chce prowadzić zespół 
z najwyższej ligi i oczywiście 
ja też o tym myślę. Ale moim 
marzeniem jest, by ten cel 
zrealizować z GKS Tychy. 
Wiem, że to perspektywa wielu 
lat i osiągnięcie tego zależy nie 
tylko ode mnie. To mnie jednak 
nie zniechęca. Oferty ciekawej 
pracy pojawią się, i w tym roku 
też tak było. Muszę jednak pa-
trzeć na te propozycje nie tylko 
z własnego punktu widzenia 
jako trenera. Mam w Tychach 
rodzinę, a jeśli chodzi o I ligę, 
GKS jako klub jest na dobrym 
poziomie organizacyjnym. 
Staram się doceniać to, co mam 
tutaj. Z drugiej strony przy-
znam, że mój trenerski apetyt 
rośnie. Każdy klub, drużyna 
byłaby nowym wyzwaniem, 
doświadczeniem i szansą 
na wzbogacenie warsztatu. 
Mam nadzieję, że kiedyś 

będzie mi dane popracować 
w najwyższej lidze.

dobierając zawodników do kadry 
trzeba znaleźć złoty środek między 
celami i ambicjami, a budżetem, 
jakim dysponuje klub. udało się 
to panu?
– Myślę, że tak – mamy zespół 
zbudowany na miarę naszych 
możliwości finansowych, 
a nie jest tajemnicą, że w tym 
sezonie mamy o wiele mniejszy 
budżet niż w poprzednim sezo-
nie. Musiałem tak rozwiązywać 
sprawy kadrowe, by dopasować 
ekipę zarówno do tego budże-
tu, jak i do mojej koncepcji 
i stylu gry, dobrać zawodników 
charakterologicznie i co ważne 
– odmłodzić zespół. Na pozycji 
rozgrywającego mamy Kacpra 
Majkę, który dostanie większą 
szansę niż w dwóch ostatnich 
sezonach oraz Marcina 
Woronieckiego – kadrowicza, 
który startował w niedawnych 
mistrzostwach Europy U-20. 
Na pozycji rzucającego 
obrońcy jest Damian Szymczak 
i powracający po kontuzji 
Maksym Kulon, został w ze-
spole jeden z najskuteczniej-
szych zawodników ligi Michał 
Jankowski, jest nasz wycho-
wanek Łukasz Piotrowski, 
który wrócił po trzech latach 
szkolenia w WKK Wrocław 
pod okiem trenera Tomasza 
Niedbalskiego. Pozostali 
także Paweł Zmarlak i Maciej 
Krakowczyk, a nowymi 
zawodnikami są Przemysław 
Wrona i kolejny kadrowicz 
U-20 – Patryk Kędel. Do tego 
dochodzi nasz wychowanek 
Jakub Zawadzki oraz kolejni 
wychowankowie, którzy będą 
uzupełnieniem kadry – Artur 
Ziaja, Łukasz Polakowski, 
Mateusz Karwat. W sumie 
mamy obecnie w zespole pięciu 
wychowanków.

od jakiegoś czasu mówiło się 
o utworzeniu drużyny rezerw...
– Planujemy teraz zgłosić drugą 
drużynę, która będzie występo-
wała w III lidze. Pomagają nam 
w tym Tomek Bzdyra i prezes 
Tyskiego Sportu Krzysztof Woź-
niak. Wspólnie staramy się pozy-
skać dodatkowych sponsorów. 
To ważne, by naszych młodych 
zawodników wprowadzić 
w seniorski basket, stworzyć im 
jak najlepsze warunki rozwoju.

w ostatnich latach celem 
drużyny na pierwszą fazę ligowej 
rywalizacji było miejsce w play 
off…
– Po zmianie przepisów 
w PLK, trzeba zmienić 
sposób patrzenia na I ligę. 
Zastosowano rozwiązanie, 
że w meczu nie musi już grać 
dwóch zawodników polskich, 
a w składzie może być 6 graczy 
zagranicznych. Dlatego polscy 
koszykarze mają duży problem 
ze znalezieniem miejsca 
w drużynach ekstraklasowych. 
To sprawiło, że przeszli do I ligi 
i wiele zespołów poważnie 
wzmocniło składy – poza nami 
są to w zasadzie wszystkie 
drużyny, które w poprzednim 
sezonie zajmowały w I lidze 
miejsca 1-8. My natomiast, poza 
Przemkiem Wroną, pozyskali-
śmy głównie młodych zawod-
ników. Trudno powiedzieć, czy 
ta mieszanka doświadczenia 
i młodości wystarczy, by znów 
zaistnieć w czołówce. Wia-
domo, że do play off wszyscy 
chcieliby awansować, ale 
na dzisiaj nie widzę kandydata 
do spadku. Patrząc na wspo-
mniane wzmocnienia, można 
już teraz wymienić 7-8 drużyn, 
które powinny znaleźć się 
w play off. Oczywiście nazwiska 
nie grają i nie zawsze to, co się 
ma na papierze jest gwarancją 
powodzenia. Poza tym jeszcze 

nie wiadomo ile zespołów 
będzie liczyła I liga – może 14, 
może 15 i kto w niej ostatecznie 
zagra. Po awansie wycofała się 
Politechnika Gdańska, ważą 
się losy beniaminka Doralu 
Nysa Kłodzka, Śląsk Wrocław 
wykupił „dziką kartę” na grę 
w ekstraklasie, w I lidze może 
pozostać spadkowicz Księżak 
Łowicz, który także chce kupić 
„dziką kartę”.

jak pan rozplanował okres 
przygotowawczy? ile będzie 
sparingów?
– Wystartowaliśmy 5 sierpnia. 
Najpierw treningi odbywać się 
będą raz dziennie, od 12 sierpnia 
– dwa razy. Zaplanowałem 10 
meczów sparingowych, pierwszy 
rozegramy 24.08 w Tychach 
z Jaworznem, 30.08 – z MOSiR
-em Krosno, 31.08 – z AGH 
Kraków. 6 i 7 września w naszej 
hali zorganizowany zostanie 
turniej z udziałem WKK 
Wrocław, Pogoni Prudnik i AGH 
Kraków, a 13-14.09 czeka nas 
turniej w Opolu, gdzie zagramy 
z miejscowym beniaminkiem 
I ligi – AZS Politechnika, a także 
z WKK Wrocław i Wałbrzy-
chem. Tydzień przed ligą 
czeka nas jeszcze jeden turniej 
– we Wrocławiu. Naszymi 
rywalami ponownie będzie 
WKK Wrocław, Biofarm Poznań 
i ekstraklasowy zespół z Ostrawy. 
Nie wykluczone, że zagramy 
jeszcze z MKS Dąbrowa 
Górnicza mecze w tygodniu. 
Liga prawdopodobnie wystartuje 
28.09. Dodam, iż nie zmienił się 
sztab szkoleniowy. Jakub Gruth 
pozostaje trenerem przygoto-
wania motorycznego, Paweł 
Kroczek – fizjoterapeutą, Łukasz 
Kaczmarski – kierownikiem 
drużyny. Wojtek Jagiełka będzie 
drugim trenerem i poprowadzi 
drużynę rezerw. 
lesZek sobieraj ●

sezon z rezerwą
roZMowa Z toMasZeM jagieŁką, TRENEREm KOSZyKARSKIEGO ZESPOłu GKS TyChy

Tomasz Jagiełka (w środku) z najbliższymi współpracownikami – Wojciechem Jagiełką (z lewej) i Łukaszem Kaczmarskim.
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tajemnica sprzed 129 lat cz. 1 

Mijały godziny, a van Gogh przepadł 
jak kamień w wodę. To wzbudziło nie-
pokój właścicieli – ich gość, monsieur 
Vincent był zawsze bardzo punktual-
ny i ściśle przestrzegał ustalonych go-
dzin posiłków. Państwo Ravoux cze-
kali na niego z obiadem, ale w końcu 
machnęli ręką i sami zasiedli do stołu. 
Zapadał wieczór.

nie, ale…
Było dobrze po godzinie 21, kiedy sie-
dzący przed oberżą gospodarze zoba-
czyli postać chwiejnym krokiem zmie-
rzającą przez rynek w stronę ich lokalu. 
To był van Gogh. Nie miał ze sobą ani 
farb, ani sztalugi, ani płótna. Bez sło-
wa minął właścicieli i trzymając się 
za brzuch, ruszył ku schodom. Zataczał 
się. Widząc to, troskliwa madame Ra-
voux zareagowała: „Monsieur Vincent, 
byliśmy niespokojni, cieszymy się, mo-
gąc ujrzeć pana z powrotem. Czy miał 
pan jakiś problem? ”. Odpowiedział: 
„Nie, ale…”, urwał wpół słowa. Moż-
na było odnieść wrażenie, że rozmowa 
sprawia mu fizyczny ból. Złapał za po-
ręcz i z wysiłkiem wtoczył się po scho-
dach na piętro, gdzie wynajmował po-
kój. Choć malarza można było określić 
jako ekscentryka (malował w deszczu, 
ubierał się w stary niebieski garnitur, 

i mówił z nietypowym akcentem), ni-
gdy wcześniej nie zachowywał się aż 
tak dziwacznie. Czyżby był chory? 
Na wszelki wypadek oberżysta poszedł 
za nim. Stanął przy drzwiach, przyłożył 
do nich ucho, a gdy usłyszał jęki, zapu-
kał. Cisza. Nie czekając na zaproszenie, 
nacisnął klamkę i wszedł do środka. 
Na łóżku leżał skulony malarz. Kola-
na miał tuż pod brodą. Wił się z bólu. 
„Na Boga! Paniczu Vincent, się stało? 
” zapytał poruszony właściciel. W od-
powiedzi van Gogh uniósł koszulę, 
a oczom Gustava Ravoux ukazała się 
niewielka rana na brzuchu – nieco 
powyżej żołądka, nieco poniżej ser-
ca. „Ty nieszczęśliwy człowieku! – za-
krzyknął przerażony gospodarz – Coś 
ty zrobił?!”. „Zraniłem się” – odpowie-
dział malarz. Broczył krwią.

co się stało?
Oficjalna wersja mówi, że van Gogh 
przyłożył lufę do piersi i pociągnął 
za spust. Celował w serce, ale chybił. 
Adeline Ravoux, córka oberżysty, po-
wołując się na relację ojca, który czu-
wał przy łóżku umierającego artysty, 
opowiadała to tak: „Vincent poszedł 
na pola pszenicy, gdzie malował już 
wcześniej. Znajdowały się za włościami 
w Auvers, które wtedy należały do pana 

Gosselin. Te tereny były oddalone o ja-
kieś pół kilometra od naszego domu. 
Droga prowadziła na wzgórze. Po jej 
bokach stały wysokie drzewa rzuca-
jące cienie. Właśnie tam w godzinach 
popołudniowych – z tego, co zrozu-
miał mój ojciec – Vincent postrzelił się 
i stracił przytomność. Rześkość wie-
czora go ocuciła. Podobno wszystkimi 
siłami, jakie mu pozostały, próbował 
odszukać rewolwer by się dobić, ale 
nie mógł go nigdzie znaleźć (następ-
nego dnia również go nie znaleziono). 
Wtedy Vincent podniósł się i zszedł 
ze wzniesienia, by wrócić do nas”.

czemu celował w brzuch?
Wezwano miejscowego lekarza, dok-
tora Mazery'ego. Przybył bez zwłoki 
i od razu zbadał Vincenta. Rana była 
niewielka i doktor na pierwszy rzut oka 
rozpoznał, że strzelano z broni małe-
go kalibru. Ponadto Mazery zauwa-
żył, że tor pocisku przebiegał bardzo 
nietypowo. Nie sposób wykręcić ręki 
pod tak dziwnym kątem i jednocześnie 
pociągać za spust. Wątpliwości budzi-
ło też samo miejsce zranienia – który 
samobójca celuje w brzuch? Czemu nie 
przyłożył lufy do skroni? W dodatku 
kula nie przeszyła Vincenta na wylot, 
a to mogło oznaczać tylko jedno: strzał 
oddano z odległości, a nie z bliska. Le-
karz opatrzył Vincenta, a następnie od-
notował wszystkie swoje wątpliwości 
w raporcie.

palił fajkę
Na prośbę malarza posłano również 
po doktora Gacheta, pod którego opie-
ką artysta się znajdował. Niestety, nie 

było go w domu. Wybrał się z synem 
na ryby. Wracając z połowu spotkał 
przypadkowego przechodnia, który 
opowiedział mu o wypadku. Wszak 
nowina o malarzu-samobójcy roze-
szła się po wsi lotem błyskawicy. Ga-
chet gnał do gospody na złamanie kar-
ku – bądź, co bądź van Gogh był jego 
pacjentem, odpowiadał za niego. Gdy 
wpadł do pokoju rannego, zdębiał: 
malarz siedział na łóżku i… w najlep-
sze pykał fajkę. Na widok terapeuty 
uśmiechnął się i zapytał, czy znajdzie 
się wreszcie taki mądry, co wyjmie mu 
kulę z brzucha. Dopiero gdy Gachet 
zbadał ranę, zrozumiał, że sprawa jest 
poważna. Przeprowadził krótką roz-
mowę z doktorem Mazery, na osob-
ności, i obaj doszli do wniosku, że nie 

będą operować. Dlaczego? Rzekomo 
brakowało im kwalifikacji – ani jeden, 
ani drugi nie przeprowadzali nigdy po-
dobnego zabiegu. Mimo wszystko fakt, 
że ci dwaj lekarze nawet nie spróbowali 
wyjąć kuli, budzi zdziwienie. Bodajże 
w czasie opatrywania rany doktor Ga-
chet nie odezwał się do malarza ani 
słowem i unikał kontaktu wzrokowego. 
Wychodząc powiedział tylko, że jest 
dobrej myśli i oberżę opuścił. Chciał 
jeszcze nadać telegram do Theo – brata 
Vincenta – ale Vincent stanowczo od-
mówił podania adresu brata.

Nocą przy łóżku Vincenta czuwał 
gospodarz Gustave Ravoux. Malarz 
nie spał. Palił fajkę. Cierpiał przez cały 
czas, i przez całą noc jęczał… 
agniesZka kijas ●

Dawno temu w sztuce (160)

lew 23.Vii – 22.Viii
uważaj, na co wydajesz ciężko zarobione 
pieniądze. Jeśli nie wprowadzisz oszczędności, 
koniec miesiąca zakończysz pod kreską.

panna 23.Viii – 22.iX
Problemy natury zdrowotnej zmuszą Cię 
do zmiany planów. unikaj niezdrowej diety, czas 
także pomyśleć o ruchu.

waga 23.iX – 23.X
Nadchodzące dni będą sprzyjały aktywności 
fizycznej. Podejmij wyzwanie i pokaż na co Cię 
stać!

skorpion 24.X – 21.Xi
Wreszcie cisza i spokój. Odpoczynek był Ci 
potrzebny już od kilku tygodni. Nie zmuszaj się 
do robienia rzeczy, na które i tak nie masz ochoty.

strZelec 22.Xi – 21.Xii
W dalszym ciągu dopisywał Ci będzie świetny 
humor. unikaj jednak rozmów na tematy 
osobiste, zwłaszcza z baranem.

koZiorożec 22.Xii – 19.i
Trudności w opanowaniu negatywnych emocji 
wynikają ze zmęczenia. Powinieneś więcej spać. 
Znajdź też czas na choć odrobinę relaksu.

wodnik 20.i – 18.ii
Z dala od codziennych obowiązków łatwiej 
Ci będzie spojrzeć na wszystko z większym 
poczuciem humoru...

ryby 19.ii – 20.iii
Nie wszystko toczy się tak, jak sobie 
zaplanowałeś. Powinieneś umieć szybciej 
dostosować się do zmieniających się warunków.

baran 21.iii – 20.iV
Czeka Cię trudna rozmowa z ukochaną osobą. 
Do głosu dojdą sprawy z przeszłości, o których 
wolałbyś zapomnieć...

byk 21.iV – 21.V
Zanim staniesz się podejrzliwy, powinieneś 
zastanowić się, czy związek bez zaufania 
ma jakąkolwiek szansę na przetrwanie.

bliźnięta 22.V – 20.Vi
Znajdujesz się pod dobrym wpływem gwiazd. 
Spokojnie realizuj zamierzenia. uważaj jednak 
na byka, ma wobec Ciebie pewien plan.

rak 21.Vi – 22.Vii
Pomyśl, czy jest ktoś, kogo obdarzasz dużym 
zaufaniem. On z pewnością pomoże Ci rozwiązać 
wiadomą kwestię.
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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.

hasło z krzyżówki nr 610:
Wakacje Na PółMetku . 

29 lipca 1890 roku około godziny 1.30 w nocy w małym pokoju na 
poddaszu oberży w miejscowości Auvers zmarł Vincent van Gogh. Od 

129 lat okoliczności jego śmierci pozostają niewyjaśnione. 

kONiec liPca. leNiWe, NieDZielNe POPOłuDNie. Z NieBa leje Się żaR. 
PODcZaS, gDy MieSZkańcy auveRS SZukali SchRONieNia PRZeD 
PRażącyM SłOńceM, viNceNt vaN gOgh WyBRał Się Na SPaceR. 
WcZeśNiej Niż ZWykle. ZaBRał Ze SOBą SZtalugę, FaRBy, Duże 
i DOść NiePORęcZNe PłótNO, a także… StaRy ReWOlWeR. POżycZył 
gO OD Właściciela gOSPODy, MóWiąc, że chce POStRaSZyć kRu-
ki Na POlu. WłaśNie taM ZaMieRZał MalOWać – WśRóD StOgóW 
SiaNa, Na POlu POłOżONyM tuż Za ZaMkieM.
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