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półkolonie dla każdego
W najbliższy poniedziałek rozpoczynają się 
dwutygodniowe ferie zimowe młodzieży szkolnej.

po góralsku i klasycznie
4 stycznia ruszyły Tyskie Wieczory Kolędowe.  
Potrwają do soboty.

Uczeń na sznurku
Opinie na temat zakazu opuszczania przez 
uczniów budynku szkoły są różne.4 8 10
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6 stycznia w wielobarwnym pochodzie w święto trzech króli wzięły udział tysiące mieszkańców tychów
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„WojeWódzki” W elicie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez w Tychach znalazł się w eli‑
tarnym gronie 220 tego typu placówek medycznych z prawie tysiąca 
działających w całym kraju, które posiadają akredytację przyznawaną 
przez Ministerstwo Zdrowia.  str. 3

Na Walizkę i Na... drut
Choć samochodów systematycznie przybywa, z roku na rok zmniej‑
sza się liczba kradzionych aut. Z danych Komendy Miejskiej Policji 
w Tychach wynika, iż w ciągu siedmiu lat liczba takich przestępstw 
zmalała o 50 w skali roku. Najczęściej łupem złodziei padają u nas 
auta marek niemieckich – bmw, audi i volkswagen – kilkuletnie, ale 
coraz częściej auta nowe o wartości 300‑400 tys. złotych. str. 6 To
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PucharoWa Porażka, 
ligoWe WygraNe
Hokeiści GKS Tychy nie 
wykorzystali atutu włas‑
nego lodowiska i prze‑
grywając z Unią Oświę‑
cim w półfinale, odpadli 
z rywalizacji o Puchar 
Polski. Przed rokiem 
podopieczni Andreja 
Gusowa również prze‑
grali w półfinałowym 
starciu z Podhalem 
Nowy Targ. Puchar Pol‑
ski po raz drugi z rzędu, 
a trzeci w ogóle, zdo‑
był JKS GKS Jastrzębie.
 str.14
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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

Nieznany sprawca, najprawdo‑
podobniej w nocy z 31 grudnia 
na 1 stycznia, zamalował głowę 
misia z Parku Niedźwiadków 
na niebiesko. Pracownicy Ty‑
skiego Zakładu Usług Społecz‑
nych usunęli farbę, jednak ślady 
po niej wciąż są widoczne. To nie 
pierwszy przypadek wandalizmu 
w ostatnim półroczu.

Głowa misia Misi (bo takie 
imię otrzymała statuetka) zo‑
stała pokryta niebieską farbą aż 
po ramiona. Ze względu na two‑
rzywo, z którego wykonana jest 
rzeźba, farba jest bardzo trudna 
do usunięcia. – Póki co, usunę‑
liśmy szkody środkami, którymi 
dysponujemy, ale i tak musimy 
zakupić specjalistyczne deter‑
genty do usuwania podobnych 
szkód i przede wszystkim zabez‑
pieczenia pomników w mieście 
przed kolejnymi takimi przypad‑
kami. Z żalem muszę stwierdzić, 
że w ostatnim roku spotkaliśmy 
się ze skalą wandalizmu, ja‑
kiej nie notowaliśmy wcześniej. 
W samym Parku Niedźwiadków 
nagminnie dochodzi do niszcze‑
nia tabliczek z imionami i wyry‑
wania kostek brukowych. Każ‑
dorazowo naprawiamy szkody, 
ale przecież to nie pozostaje bez 
śladu. Niestety, muszę przyznać, 
że sprawcy uchodzą bez pono‑
szenia odpowiedzialności. Tym 
razem sprawę w wtorek (07.01) 
zgłosimy na policję – komentu‑
je Agnieszka Lyszczok dyrektor 
Tyskiego Zakładu Usług Komu‑
nalnych.

W podobnych przypadkach 
bardzo ważne jest zachowanie 
świadków, gdyż po fakcie bardzo 
trudno jest namierzyć sprawcę. 
– Do tej pory do Komendy Miej‑
skiej Policji w Tychach nie zostało 
złożone zawiadomienie o możli‑
wości popełnienia przestępstwa, 
bądź wykroczenia zniszczenia 
mienia. Więcej będę mogła po‑
wiedzieć, gdy będzie się już to‑
czyło postępowanie. Oczywiście 
każdy dostarczony policjantom 
materiał, umożliwiający identy‑
fikację sprawcy bądź sprawców, 
będzie bardzo pomocny – ko‑
mentuje mł. asp. Agnieszka Se‑
mik. kp ●

◆ ŚWięta BOżegO NarODZe-
Nia uPłyNęły WyjątkOWO 
sPOkOjNie. Na tyskich drogach 
nie doszło do żadnego wypadku, 
policjanci odnotowali jedynie 9 
kolizji w tym czasie mundurowi 
przebadali na zawartość alkoho‑
lu w organizmie 864 kierujących 
– wszyscy byli trzeźwi. W Sylwe‑
stra i Nowy Rok także nie do‑
szło do poważniejszych zdarzeń, 
choć nie brakowało interwencji 
związanych z zakłócaniem ciszy 
i awanturami domowymi. Sporo 
pracy mieli strażacy, a do najgroź‑
niejszego pożaru doszło na par‑
kingu przy ul. Jaśkowickiej, gdzie 
na terenie bazy transportowej tuż 
po północy 1 stycznia zapaliła się 
naczepa samochodu ciężarowego. 
W pobliżu zaparkowanych było 
kilkanaście innych naczep. Ruch 
na ul. Jaśkowickiej został całko‑
wicie wstrzymany, konieczne było 
częściowe rozebranie ogrodzenia. 
Łącznie uszkodzeniu uległo pięć 
naczep, jedna z nich spłonęła cał‑
kowicie. Prawdopodobną przy‑
czyną pożaru był fajerwerk, który 
uderzył w plandekę na naczepie. 
Ponadto tyscy strażacy interwe‑
niowali przy pożarach osiedlo‑
wych śmietników – na ul. Roda‑
kowskiego i ul. Edukacji.
◆ PODcZas mecZu fiNałO-
WegO hOkejOWegO Pucha-
ru POlski DOsZłO DO aWaN-
tury – policja zatrzymała trzech 
mężczyzn w wieku 22, 26 oraz 30 
lat, którzy wszczęli awanturę oraz 
naruszyli nietykalność cielesną 
pracowników ochrony. Dzięki 
akcji policji nie doszło do starcia 
między pseudokibicami. Wobec 
zatrzymanych zastosowano śro‑
dek zapobiegawczy – dozór po‑
licyjny oraz zakaz stadionowy, 
obejmujący wszystkie imprezy 

masowe na terytorium Rzeczpo‑
spolitej Polski oraz mecze hokeja 
i piłki nożnej rozgrywane przez 
polską reprezentację lub kluby 
sportowe poza krajem. Prowa‑
dzone są czynności, mające na 
celu ustalenie i zatrzymanie po‑
zostałych osób biorących udział 
zajściu.
◆ Na skrZyżOWaNiu al. 
Bielskiej Z ul. sikOrskie-
gO i stOcZNiOWcóW DO-
sZłO 29.12 DO ZDerZeNia 
OPla astry i PeugeOta 
206. Na szczęście nikomu nic 
się nie stało. Z ustaleń policji 
wynika, iż kierująca oplem ko‑
bieta wymusiła pierwszeństwo 

przejazdu na kierowcy peu‑
geota. Dodatkowo w wyniku 
zderzenia uszkodzeniu uległa 
sygnalizacja świetlna na skrzy‑
żowaniu. Dzień później na tym 
samym skrzyżowaniu zderzyły 
się hyundai i ford. Jak ustalo‑
no, kierująca fordem, jadąc ul. 
Sikorskiego wjechała na skrzy‑
żowanie z al. Bielską i uderzyła 
w bok poruszającego się al. Biel‑
ską hyundaia. I w tym przypad‑
ku uczestnikom zdarzenia nic 
się nie stało.
◆ 4.01 DyżurNy kmP OtrZy-
mał ZgłOsZeNie O tra-
gicZNym WyPaDku PrZy 
ul. DęBOWej. Znaleziono cia‑

ło mężczyzny leżące obok blo‑
ku. Prawdopodobnie targnął się 
na życie. Prokurator zarządził 
sekcję zwłok, aby ustalić przyczy‑
nę zgonu i wyjaśnić okoliczności 
zdarzenia.
◆ Na OZNakOWaNym PrZej-
Ściu Dla PiesZych Na al. 
Bielskiej (w rejonie skrzyżo‑
wania z ul. Czarnieckiego) do‑
szło 4.01 do potrącenia pieszego 
przez kierującego nissanem. Pie‑
szy z urazem nogi i potłuczenia‑
mi, trafił pod opiekę ratowników 
medycznych i został przewieziony 
do szpitala. Policjanci wyjaśnia‑
ją przyczyny i okoliczności tego 
zdarzenia. ls ●

Jeden z misiów w Parku Niedźwiadków padł ofiarą wandalizmu.

głuPota 
Na Niebiesko
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Jak się okazuje, na skrzyżowaniu al. Bielskiej z ul. Sikorskiego i Stoczniowców 70 raz po raz dochodzi 
do kolizji i wypadków. Przypominamy, iż tutaj drogą z pierwszeństwem przejazdu jest al. Bielska. 
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wojewódzki szpital 
specjalistyczny Megrez 
w tychach znalazŁ się 
w elitarnyM gronie 220 
tego typU placówek 
Medycznych z prawie 
tysiąca dziaŁających 
w caŁyM krajU, które 
posiadają akredytację 
przyznawaną przez 
Ministerstwo zdrowia.

Tyski szpital znalazł się w tym sa‑
mym w gronie, co np. zabrzańskie 
Śląskie Centrum Chorób Serca, 
Samodzielny Publiczny Woje‑
wódzki Szpital Chirurgii Urazo‑
wej im. dr Janusza Daaba w Pie‑
karach Śląskich czy Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny nr 5 im. 
św. Barbary w Sosnowcu. Dla pa‑
cjentów jest to sygnał, że jakość 
leczenia w szpitalu realizowana 
jest na wysokim poziomie. Po‑
nadto oznacza to, że placówka 
dysponuje profesjonalną i wy‑
kwalifikowaną kadrą medyczną 
oraz posiada nowoczesny sprzęt 
ratujący zdrowie i życie. Przede 
wszystkim jednak szpital Megrez 
dokłada wszelkich starań, aby ota‑
czać pacjentów fachową opieką 
medyczną, czego potwierdzeniem 
jest przyznany certyfikat.

ocena rówieśnicza
– Akredytacja jest oceną rówieś‑
niczą – wyjaśnia Agata Kaszyca, 
pełnomocnik zarządu ds. jakości 
– Oznacza to, że audytorami są 
lekarze i pielęgniarki pracujący 
w innych szpitalach, którzy oce‑
niają pracę personelu medycz‑
nego placówek ubiegających się 
o certyfikat jakości. Lekarz ocenia 
lekarza, pielęgniarka – pielęgniar‑
kę. Kluczem jest bezpieczeństwo 
pacjenta. Pod tym kątem analizo‑
wana jest praca wszystkich komó‑
rek szpitala, opieka nad pacjen‑
tem, kontrola zagrożeń, których 
w placówkach szpitalnych nie 
brakuje. Celem jest zminimali‑
zowanie ryzyka ich wystąpienia 
jak tylko to możliwe.

Szpital Megrez w Tychach 
od początku istnienia podejmu‑

je działania na rzecz poprawy 
jakości udzielanych świadczeń 
zdrowotnych, wykonuje prace 
modernizacyjne i realizuje licz‑
ne inwestycje. Od 2014 roku suk‑
cesywnie wdrażano system zarzą‑
dzania jakością, środowiskiem, 
BHP oraz bezpieczeństwem in‑
formacji.

Pod uwagę brano wszystko
„Wojewódzki” posiada również 
wykwalifikowany personel, 
który systematycznie podnosi 
swoje kompetencje i na co dzień 
leczy pacjentów nie tylko z Ty‑
chów, ale i również okolicznych 
miast województwa. Teraz ty‑
ska placówka została wyróż‑
niona certyfikatem akredyta‑
cyjnym przyznawanym przez 
Centrum Monitorowania Jako‑
ści w Ochronie Zdrowia – cen‑
tralną jednostkę Ministerstwa 
Zdrowia. We wrześniu w szpita‑
lu odbyła się trzydniowa wizyta 
akredytacyjna, która zakończy‑
ła się wynikiem pozytywnym 
oraz przyznaniem prestiżowej 
akredytacji, którą otrzymują 
tylko najlepsze placówki me‑
dyczne w naszym kraju. Przy 
ocenie brany był pełny zakres 
działalności szpitala, w szcze‑
gólności ciągłość opieki, prawa 
pacjenta, ocena stanu pacjenta, 
opieka nad pacjentem, kontro‑
la zakażeń, zabiegi i znieczule‑
nia, farmakoterapia, laborato‑
rium, diagnostyka obrazowa, 
odżywianie, poprawa jakości 
i bezpieczeństwo pacjenta, za‑
rządzanie ogólne, zarządzanie 
zasobami ludzkimi, informacją 
oraz środowiskiem opieki.

Dumni i zmotywowani
– Jesteśmy dumni, że nasz szpital 
uzyskał certyfikację w zakresie 
swojej działalności. Uzyskanie 
tego prestiżowego wyróżnie‑
nia to zasługa całego personelu 
szpitala. Wszystkim nam zale‑
ży, aby nasza placówka spełnia‑
ła najwyższe normy jakości i tak 
jest. Pacjenci czują się u nas bez‑
piecznie, bo wiedzą, że leczymy 

według najwyższych standar‑
dów przyjętych w medycynie. 
To ogromna motywacja do dal‑
szej pracy i rozwoju – wskazu‑
je Mariola Szulc, prezes zarządu 
spółki Megrez, która zarządza 
placówką.

Przystąpienie do procesu akre‑
dytacji było dla tyskiej placówki 
dużym wyzwaniem organizacyj‑
nym i wymagało szeregu działań 
sprawdzających wszystkie aspekty 
jego działalności. Lecznica rozpo‑
częła przygotowania do uzyskania 
certyfikatu akredytacyjnego już 
w 2016 roku, czyli w momencie 
zakwalifikowania się do projektu 
„Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeń‑
stwa opieki”. W szpitalu Megrez 
powołano specjalny zespół – Ko‑
mitet ds. Jakości, który dokła‑
dał wszelkich starań, by dosko‑
nalić działania szpitala, zgodnie 
ze standardami wymaganymi 
przy akredytacji.

– Ocena szpitali jest skompli‑
kowana. Prowadzą ją doświad‑
czeni, zewnętrzni wizytatorzy, 
którzy doskonale znają specyfi‑
kę pracy placówek medycznych. 
Ocena końcowa jest wypadkową 
pracy szpitala jako całości i skła‑
da się na nią działalność leczni‑
cza, zarządzanie i administracja. 
Tym bardziej cieszymy się, że na‑
sza placówka spełniła wszystkie 
narzucone wymogi – podkreśla 
dr. n. med. Adam Dyrda – ordy‑
nator Oddziału Ginekologiczno
‑Położniczego Szpitala Megrez, 
koordynator ds. akredytacji.

Program Akredytacji Szpita‑
li funkcjonuje w Polsce od 1998. 
Został opracowany i wdrożo‑
ny przez Ośrodek Akredytacji 
Centrum Monitorowania Jako‑
ści w Ochronie Zdrowia (CMJ) 
w Krakowie, agendę Minister‑
stwa Zdrowia. szpitali. Należy 
podkreślić, że szpitale akredyto‑
wane to elita wśród podmiotów 
medycznych. Dzięki temu wyróż‑
nieniu, Szpital Wojewódzki w Ty‑
chach został uznany przez Mini‑
sterstwo Zdrowia za placówkę 
godną zaufania. rs ●

„wojewóDzki” 
w eliCie
szpital Megrez W TychAch OTRZymAł AKREDyTAcJę POTWIERDZAJącą WySOKą JAKOŚć 
LEcZENIA.
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Orszak z okazji Święta Trzech 
Króli to już w naszym mieście 
tradycja. Od 8 lat parafia św. Ma‑
rii Magdaleny wraz z Miejskim 
Centrum Kultury pod patrona‑
tem Prezydenta Miasta Tychy 

Andrzeja Dziuby razem przygo‑
towują gros atrakcji w tym wyjąt‑
kowym dniu. Tegoroczny orszak 
liczył ok. 5 tys. osób, co trzeba 
uznać za bardzo dobry wynik. 
Tyszanie wraz z królami ruszyli 

spod kościoła przez Teatr Mały 
na Plac Baczyńskiego, skąd wró‑
cili na schody parafii gdzie oddali 
pokłon Dzieciątku i Świętej Ro‑
dzinie. Zapraszamy do fotorelacji 
z wydarzenia. kp ●

orszak  
tysięCy króli
MiMo ziMna fREKWENcJA NA cOROcZNEJ ImPREZIE NIE ZAWIODłA.
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Organizatorzy szacują, że w tym roku ulicami Tychów przeszło w orszaku ok. 
5 tysięcy osób. Większość z nich miała na głowach symboliczne korony.

Na zbudowanych na trasie marszu estradach prezentowano scenki z Ewangelii. 
Na zdjęciu koncert góralskiej kapeli Jetelinka z Istebnej.

Po powrocie do zaimprowizowanej stajenki królowie złożyli hołd i dary Dzieciątku i Świętej Rodzinie.
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3240 gram NOWOrOcZNegO sZcZęŚcia
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Flash

Sebastian jest pierwszym dzieckiem i zarazem pierwszym tyszaninem urodzonym w 2020 
roku na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
megrez. maluch przyszedł na świat w Nowy Rok trzy minuty po godz. 16. Ważył 3240 gram 
i mierzył 54 centymetry. Na Sebastiana czekał już w domu sześcioletni braciszek.
ubiegły rok, w którym w tyskim szpitalu urodziło się 1345 dzieci, także zamknął tyszanin. 
Wiktor bo tak ma na imię chłopiec, pojawił się na świecie 31 grudnia o godz. 11.39.
Liczba porodów w 2019 roku porównywalna jest z rokiem poprzednim mimo trwającej 
od wiosny gruntownej modernizacji oddziału oraz wymiany pionów wentylacyjnych. 
To niewątpliwie efekt zaufania rodziców do lekarzy i położnych pracujących w szpitalu. rs ●

Ferie ziMowe w naszyM 
województwie 
będą trwaŁy od 13 
do 23 stycznia. dzieci 
i MŁodzież – jeżeli 
nie wyjeżdżają 
na ziMowiska – Mogą 
je spędzić np. w parkU 
wodnyM lUb teatrze, 
Mogą też korzystać 
z oFerty artystycznej 
i sportowej placówek 
Miejskich.

Park wodny
Półkolonie w tyskim parku wod‑
nym to przede wszystkim nauka 
pływania, ale nie tylko. To także 
dużo zabawy, wyjazdy do kina, 
na kręgle itp. Oferta jest prze‑
znaczona dla dzieci w wieku 8‑15 
lat. Do wyboru są dwa turnusy: 
13‑17 stycznia oraz 20‑24 stycz‑
nia. Zajęcia będą trwały od godz. 
8 do 15, obejmują naukę pływa‑
nia (opcjonalnie), zabawy, zaję‑
cia rekreacyjne i posiłki.

Formularz zgłoszeniowy moż‑
na pobrać ze strony www.wod‑
nypark.tychy.pl. Szczegółowe in‑
formacje pod numerem telefonu: 
32 438 88 45 i 785 253 434. Cena: 
595 zł (z nauką pływania) lub 525 
zł (bez nauki pływania).

teatr mały
W drugim tygodniu ferii (20‑24 
stycznia) Teatr Mały organizuje 
warsztaty dla dzieci w wieku 7‑13 
lat. Podczas 120 godzin zajęć pla‑
nowane jest wspólne stworzenie 
spektaklu, który ostatniego dnia 
(24 stycznia) zostanie zaprezento‑
wany na teatralnej scenie. Uczest‑
nicy warsztatów wcielą się w akto‑
rów, reżyserów i scenografów, pod 
okiem instruktorów będą pozna‑
wać tajniki sztuki teatralnej. Za‑
jęcia będą odbywać się w Teatrze 
Małym i Pasażu Kultury Andro‑
meda, w godz. 9‑16. Koszt udziału: 
50 zł. Szczegółowe informacje: tel. 
32 227 36 16, 667 772 112.

Biblioteka
Miejska Biblioteka Publicz‑
na tradycyjnie zaprasza dzieci 
na Bibloferie, pod hasłem „Fe‑
rie z coolturką”. W placówkach 
MBP czekać będą zimowe waliz‑
ki rozmaitości, wypełnione ma‑
teriałami, które najmłodsi będą 
mogli wykorzystać podczas na‑
stępujących zajęć: Galeria Pani 
Zimy (zajęcia plastyczne), Mroź‑
na Sztuka (zajęcia kreatywne), 
Gramy z Bałwankiem (turnieje 
gier planszowych), Opowieści 
przy kominku (czytanie ksią‑
żek o tematyce zimowej). Zaję‑
cia odbywać się będą w Dziale 
dla dzieci Biblioteki Głównej 
(al. Piłsudskiego 16) oraz w Fi‑
liach nr 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 
18 w godzinach ich otwarcia dla 
czytelników. Udział w zajęciach 
jest bezpłatny. Ponadto w trak‑
cie ferii odbywać się będą zajęcia 
ze stałej oferty biblioteki.

mosir
Trochę ruchu w ferie nikomu 
nie zaszkodzi, dlatego Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji za‑
prasza na turniej siatkonogi, ko‑
szykówki i zajęcia z tenisa sto‑
łowego.

W Hali Sportowej przy al. Pił‑
sudskiego 20 w dniach 15 i 17 
stycznia odbędzie się turniej siat‑
konogi. 15 stycznia rywalizo‑
wać będą dwie grupy: rocz‑
nik 2007 i młodsi oraz roczniki 
2005 i 2006. Z kolei 17 stycznia 
do rozgrywek przystąpią roczni‑
ki 2002‑2004. Zgłoszenia w dniu 
zawodów. Informacje: 32 661 16 
89. Regulamin na stronie www.
mosir.tychy.pl.

22 stycznia, również w hali 
przy al. Piłsudskiego 20 odbę‑
dzie się turniej koszykówki 3x3 
dla chłopców i dziewcząt (rocznik 
2007 i młodsi oraz roczniki 2005 
i 2006). Zgłoszenia do 21 stycznia 
(tel. 32 661 16 89), e‑mail: zgło‑
szenia@mosir.tychy.pl.

Oprócz tego MOSiR zapra‑
sza na zajęcia z tenisa stoło‑
wego (13‑17 i 20‑24 stycznia), 
w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół nr 7 (Browarnik). Godzi‑
ny: 10‑13 i 17‑20. Informacje: 502 
052 990.

młodzieżowe Domy kultury
Swoją ofertę zajęć dla dzieci 
i młodzieży mają także Mło‑
dzieżowe Domy Kultury. MDK 
nr 1 przygotował zajęcia otwar‑
te dla dzieci w wieku 7‑13 lat, 
na pierwszy tydzień ferii (13‑17 
stycznia). W programie są zaję‑
cia teatralne, wokalne, plastycz‑
ne, taneczne, wyjścia do kina, 
a także gry i zabawy. Zajęcia są 
bezpłatne, zapisy w sekretariacie 
MDK nr 1 im. Artystów Rodu 
Kossaków (ul. Hlonda 1).

MDK nr 2 (ul. Elfów 56) tak‑
że zaprasza na zajęcia. W pla‑
nach m.in. wyjście do kina, bal 
maskowy i wiele innych atrakcji. 
Zajęcia będą się odbywać w go‑
dzinach 9‑12. Zapisy: 8‑9 stycz‑
nia, wyłącznie w sekretariacie 
placówki.

kluby osiedlowe
D z i a ł  k u l t u r a l ny  T S M 
„OSKARD” także organizu‑
je półkolonie dla dzieci i mło‑
dzieży w wieku od 8 do 14 lat 
w SDK „Tęcza” oraz Klubach 
Osiedlowych: Regina, Magda‑
lena, Orion, Olimpia i Uszatek. 
W programie: wyjścia na basen 
i do kina, wycieczki, warszta‑
ty plastyczne, konkursy i tur‑
nieje, zajęcia plastyczno–tech‑
niczne, zabawa w teatr, zajęcia 
na kręgielni, nauka tańca i wie‑
le innych. Fachową opiekę nad 
uczestnikami półkolonii sprawo‑
wać będzie kadra pracownicza 
Działu Społeczno‑Kulturalne‑
go. Bliższe informacje w pla‑
cówkach oraz na stronie inter‑
netowej www.oskard.tychy.pl.  
sw ●

Zuzanna i Jan – to najpopularniej‑
sze imiona, jakie rodzice wybiera‑
li dla dzieci urodzonych w 2019 
roku w Tychach. W sumie w ubie‑
głym roku liczba zarejestrowa‑
nych w mieście urodzeń wyniosła 
ponad 1700, o 100 mniej zareje‑
strowano zgonów. Tak w dużym 
skrócie można by podsumować 
statystki tyskiego Urzędu Stanu 
Cywilnego za ubiegły rok.

W 2019 roku liczba zareje‑
strowanych w Tychach urodzeń 
wyniosła dokładnie 1703, zde‑
cydowana większość tych dzieci 
urodziła się w Tychach, na od‑
dziale Ginekologiczno‑Położ‑
niczym Wojewódzkiego Szpi‑
tala Specjalistycznego Megrez, 
gdzie na świat przyszło 1345 
dzieci. W tyskim Urzędzie Sta‑
nu Cywilnego zarejestrowano 

także 233 dzieci urodzonych 
za granicą.

– Najpopularniejszymi imiona‑
mi żeńskimi są podobnie jak przed 
rokiem: Zuzanna, Alicja, Hanna, 
Lena, Maja Oliwia,  a imiona mę‑
skimi: Jan, Antoni, Franciszek, 
Jakub, Wojciech, Mikołaj – mówi 
Agnieszka Szymik‑Chudzikowska 
z USC w Tychach.

W ubiegłym roku niektórzy ro‑
dzice wybrali dla swoich dzieci 
także znacznie mniej popularne 
imiona: np. Carmela, Kassandra, 
Priscilla, Letycja, Radmir, Mike, 
Emanouil, Arina czy Orest.

W porównaniu z 2018 rokiem, 
spadła w mieście liczba zawiera‑
nych małżeństw. W 2018 roku 
w USC w Tychach sporządzono 
670 aktów małżeństwa, w 2019 
roku – 618.

– Sporządziliśmy 532 rejestra‑
cje „typowe” tzn. śluby zawarte 
w USC lub w kościele na terenie 
miasta oraz 86 rejestracji „szcze‑
gólnych” czyli ślubów udzielanych 
osobom z zagranicy lub uroczy‑
stości odbywających się w plene‑
rze. Takich ślubów plenerowych 
mieliśmy w Tychach w ubiegłym 
roku 11 – dodaje Agnieszka Szy‑
mik‑Chudzikowska.

Tyszanie najliczniej wchodzi‑
li oczywiście w związki małżeń‑
skie z obywatelami naszego kra‑
ju, ale zawierali także małżeństwa 
z obywatelami m.in.: Ukrainy, 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, In‑
dii, Włoch czy Hiszpanii.

1602 – tyle z kolei wyniosła 
w ubiegłym roku liczba zareje‑
strowanych zgonów. Rok wcześ‑
niej, było ich 1655. rU ●

wiosenna aUra, jakiej 
doświadczyliśMy 
przed świętaMi 
bożego narodzenia, 
UMożliwiŁa 
prowadzenie prac 
w parkU jaworek. 
w grUdniU pojawiŁo się 
taM 200 nowych drzew, 
a to dopiero niespeŁna 
poŁowa planowanych 
nasadzeń.

W sumie w parku zostanie po‑
sadzonych ponad 450 drzew. 
Ze względu na dużą skalę i za‑
kres prac, będzie to wykonywane 
etapami. Całość projektu nasa‑
dzeń została podzielona na etapy 
i sektory.

W grudniu, tuż przed świę‑
tami, drzewa sadzono w trzech 
z siedmiu ustalonych sektorów. 

W parku pojawiło się 207 sztuk 
(z 453 zaplanowanych w projek‑
cie). – Wśród nich: 28 jednop‑
niowych brzóz brodawkowatych, 
28 sztuk wielodniowych brzóz 
brodawkowatych, 38 jarzębów 
pospolitych, 28 głogów jedno‑
szyjkowych „Bicolor”, 29 klo‑
nów polnych, 25 klonów polnych 
„Red Shine”, 22 sosen czarnych 
i 9 świerków serbskich – wylicza 
Agnieszka Lyszczok, dyrektor 
Tyskiego Zakładu Usług Komu‑
nalnych. – W następnych eta‑
pach posadzone zostaną również 
krzewy soliterowe. Są to okazałe 
krzewy wielopniowe, odznacza‑
jące się swoją sylwetką i rozmia‑
rem na tle innych. W sumie za‑
planowano ich 207 sztuk.

Nasadzenia i zagęszczenie ro‑
ślinności to nie jedyne zmiany 
planowane w Parku Jaworek.

– Chcemy zmienić oblicze 
tego parku, stworzyć atrakcyjne 
miejsce do wypoczynku i rekre‑
acji mieszkańców – mówi Aneta 
Moczkowska zastępca prezyden‑
ta Tychów ds. zrównoważonego 
rozwoju. – Powstanie tam prze‑
strzeń dla spacerowiczów i osób 
lubiących wypoczywać wśród 
zieleni. Oczywiście nie znikną 
obecne już sportowe obiekty, po‑
jawi się także wodny plac zabaw 
(trwa jego projektowanie – red.), 
który z pewnością będzie jedną 
z największych atrakcji coraz go‑
rętszych dni lata, ale przykłada‑
my szczególną dbałość o walor 
przyrodniczy tego projektu

Inwestycja jest także odpo‑
wiedzią na zmiany klimatyczne 
i przyrodnicze. Dlatego, jak za‑
pewniają tyscy urzędnicy, z coraz 
większą troską będą podchodzić 

do terenów zielonych, warun‑
ków dla bioróżnorodności, bio‑
retencji i oczywiście, jak w tym 
przypadku – drzew. W Parku Ja‑
worek pojawią się jednak nie tyl‑
ko drzewa. – Oprócz roślinności 
wysokiej, park wzbogacą niższe 
warstwy rabat bylinowych (pla‑
nowanych 3056 sztuk) oraz łąka 
kwietna, która ukwieci blisko 4 
tysiące metrów kwadratowych – 
mówi dyrektor Lyszczok.

Korzenie wszystkich sadzo‑
nych w Parku Jaworek drzew 
schowane są w tzw. balotach.

– Baloty chronią korzenie 
przed uszkodzeniami mecha‑
nicznym, ale również utrzymu‑
ją je w ziemi, w której drzewo 
rosło do momentu przesadze‑
nia – wyjaśnia Katarzyna Palka 
z Tyskiego Zakładu Usług Ko‑
munalnych. – Drzewa takie są 

szkółkowane czyli przesadzane 
kilka razy w inne miejsce, co po‑
zwala zmniejszyć bryłę korze‑
niową na czas zmian. Celem ta‑
kich zabiegów jest odpowiedni 
rozrost młodych korzeni, które 
będą w stanie pobierać składni‑
ki pokarmowe z gleby.

Baloty pozostają na bryłach 
korzeniowych po zasadzeniu 
drzewa w docelowe miejsce. Od‑

słaniana jest jedynie jego górna 
część. Korzenie przerastają balot 
dopiero po kilku latach, kotwi‑
cząc ostatecznie drzewo w grun‑
cie i umożliwiając mu swobod‑
ne pobieranie wody. Przez ten 
okres drzewo wymaga szcze‑
gólnej troski. Drzewom z Parku 
Jaworek zobowiązuje się ją za‑
pewnić Tyski Zakład Usług Ko‑
munalnych.sw ●

Półkolonie 
Dla każDego
Ferie ziMowe DLA DZIEcI I młODZIEży NA ŚLąSKu ZAcZyNAJą SIę Już OD PONIEDZIAłKu.

gruDniowe saDzenie Drzew
nasadzenia i wodny plac zabaw – TO PLANOWANE ZmIANy W PARKu JAWOREK.

Urząd stanu cywilnego podsumował miniony rok 2019.
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W ramach 15‑złotowej stawki 
za wywóz śmieci, odbierane są tak‑
że tzw. odpady wielkogabarytowe. 
Warto jednak przypomnieć, że nie 
zalicza się do nich gruzu oraz po‑
zostałości po remontach, a nadal 
wiele osób rozszerza pojęcie „wiel‑
kogabarytów” na gruz…

Warto zatem rozróżnić te po‑
jęcia. Otóż odpady wielkobaryto‑
we, które odbierane są w ramach 
opłaty to: meble, dywany, matera‑
ce, wykładziny, opony z samocho‑
dów osobowych, tekstylia, zuży‑
ty sprzęt sportowy (rowery, itp.), 
zużyty sprzęt elektryczny i elek‑

troniczny, sprzęt agd, sprzęt rtv, 
elektronika użytkowa.

Z kolei nie są odbierane nastę‑
pujące odpady: stolarka okienna 
i drzwiowa, gruz, odpady remon‑
towo–budowlane, papa, onduli‑
na, odpady zielone (w tym gałę‑
zie, konary, tuje, itp.), sanitariaty, 
odpady niebezpieczne.

W zabudowie jednorodzinnej 
odpady wielkogabarytowe odbie‑
rane są raz do roku, w przypad‑
ku budynków wielorodzinnych 
– co tydzień. Oczywiście można 
je we własnym zakresie wywieźć 
do jednego z dwóch PSZOK‑ów 
(ul. Katowicka lub ul. Serdeczna). 

Z kolei gruz do PSZOK‑ów trzeba 
zawieźć we własnym zakresie. Je‑
śli więc ktoś po remoncie miesz‑
kania zostawi pod altaną śmietni‑
kową worek gruzu, ramę okienną, 
listwy, stary sedes czy umywalkę, 
to firma odbierająca wielkobaryty, 
tego nie odbierze. Wywózkę musi 
zatem zorganizować zarządca bu‑
dynku i w konsekwencji za wywóz 
gruzu z jednego mieszkania pła‑
cą wszyscy lokatorzy, a nie osoba, 
która go zostawiła.

W przypadku jeśli gruzu jest 
więcej, można zamówić w fir‑
mie Master kontener na ten od‑
pad. ls ●

Od 3 stycznia 2020 roku dy‑
rektorem Miejskiego Zarządu 
Ulic i Mostów jest Artur Kru‑
czek. Zastąpi na tym stano‑
wisku Wojciecha Łyko, który 
po zmianie będzie pełnił funk‑
cję zastępcy dyrektora ds. tech‑
niczno‑administracyjnych (bę‑
dzie koordynował i nadzorował 
działalność Działu Techniczne‑
go i Działu Administracji Dróg 
i Mostów). Drugim zastępcą dy‑
rektora MZUIM jest Arkadiusz 
Bąk, który będzie koordynował 
i nadzorował działalność Dzia‑
łu Realizacji Projektów Inwesty‑
cyjnych.

Artur Kruczek pracował w ty‑
skim magistracie od 2001 roku, 
od 2015 roku był naczelnikiem 
Wydziału Komunikacji w Urzę‑
dzie Miasta Tychy. Jest absol‑
wentem Politechniki Śląskiej 
– wydziału Transportu, spe‑
cjalizacja: Inżynieria Ruchu. 
Od początku swojej zawodowej 
kariery zajmuje się inżynierią 
ruchu, badaniem ruchu drogo‑
wego i analizą systemów trans‑
portowych.

Nowym naczelnikiem Wy‑
działu Komunikacji Urzędu 
Miasta Tychy została Maria Lo‑
sko. rU ●

w MinionyM rokU 
Mieszkańcy 
górnośląsko-
zagŁębiowskiej 
Metropolii wyrzUcili 
prawie Milion ton śMieci, 
co daje blisko póŁ tony 
na jednego Mieszkańca. 
w województwie śląskiM 
wyrzUcono ponad 
30% więcej odpadów 
niż przewidywaŁ plan 
gospodarowania 
odpadaMi.

13 listopada przedstawiciele miast 
i gmin GZM pozytywnie zaopi‑
niowali pomysł wybudowania in‑
stalacji termicznego przetwarza‑
nia odpadów komunalnych, tym 
samym dając zielone światło dla 
spalarni śmieci. Temat szeroko 
dyskutowano na spotkaniu z cy‑
klu „Miasta Idei” zorganizowanym 
w końcu ub. roku przez „Gazetę 
Wyborczą” w tyskim Pasażu Kul‑
tury Andromeda.

Burza mózgów
Spotkanie rozpoczęto warsztatami 
dla mieszkańców naszego miasta 
i okolic. W konwencji burzy móz‑
gów dochodzono wad i zalet ist‑
nienia spalarni. Po stronie plusów 
najważniejszą pozycją było fizycz‑
ne zmniejszenie składowanych od‑
padów. W 2005 r. przeciętny Po‑
lak wyrzucał 91,9 kg, w roku 2016 
było to 148 kg (dane z GUS), zaś 
w minionym blisko pół tony. Nikt 
nie miał wątpliwości, że grozi nam 
drugi potop. Energia uzyskana 
ze spalania znalazła się na drugiej 
pozycji na liście plusów. Dochody 
(domniemane) dla Metropolii czy 
nowe miejsca pracy zamykały listę. 
Po stronie wad odnotowano na‑
tomiast obawę o przykre zapachy 
wydobywające się ze spalarni, spa‑
dek cen sąsiadujących nierucho‑
mości i przede wszystkim cenę. 
Szczecińska spalarnia kosztowa‑
ła 570 mln zł. Obróbka termiczna 
śmieci tania zatem nie będzie.

nie ma innego wyjścia
Po warsztatach odbyła się debata, 
na którą red. Przemysław Jedle‑
cki („Gazeta Wyborcza”) zapro‑
sił m.in. Blankę Romanowską 
– zastępczynię dyrektora Depar‑
tamentu Rozwoju Społeczno‑Go‑
spodarczego Górnośląsko‑Zagłę‑
biowskiej Metropolii, Wojciecha 

Sądela – wiceprezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Oskard” w Ty‑
chach i Antoniego Zazakowne‑
go – kierownika Referatu Gospo‑
darki Odpadami Komunalnymi 
w Urzędzie Miasta w Tychach. 
– Fakty są takie, że koszt obsługi 
śmieci rośnie z roku na rok, przez 
co samorządy coraz bardziej ob‑
ciążają swoich mieszkańców. Wy‑
budowanie instalacji termiczne‑
go przetwarzania odpadów nie 
obniży kosztów obsługi, dlaczego 
zatem tak bardzo potrzebujemy 
spalarni? – retorycznie pytał Jedle‑
cki. – Zanim podjęliśmy temat ter‑
micznego przetwarzania odpadów, 
szczegółowo przeanalizowaliśmy 
strumień odpadów komunalnych 
wszystkich miast na terenie Me‑
tropolii w ostatnich trzech latach 
– zaczęła Blanka Romanowska. – 
Okazało się, że odpadów jest wię‑
cej o 30% niż zakładał wojewódzki 
plan gospodarki odpadami. Po‑
nadto tylko nieznacznie rośnie od‑
biór odpadów segregowanych, zaś 
wcale nie maleją odpady zmiesza‑
ne. Z tych oficjalnych danych wy‑
nika, że wyrzucamy ponad 900 tys. 
ton rocznie na terenie Metropolii. 
Nie możemy składować odpadów 
w nieskończoność, a przykład in‑
nych rejonów pokazał, że podobne 

instalacje po prostu się sprawdzają. 
Niestety, tylko ok. 1/3 strumienia 
nadaje się do spalenia, ale to i tak 
daje 300 ton odpadów rocznie. 
Po prostu nie ma innego lepsze‑
go rozwiązania, a GZM prowadzi 
już rozmowy z różnymi miasta‑
mi na temat budowy takiej insta‑
lacji – dodała. Warto zauważyć, 
że od 2016 r. funkcjonuje w Pol‑
sce zakaz składowania odpadów 
wysokokalorycznych (tj. powyżej 
6000 kJ/kg). Zapis nie zlikwidował 
takich składowisk. W roku 2018 r. 
Państwowa Straż Pożarna odnoto‑
wała 242 pożary na tych obiektach 
w całej Polsce. W roku 2015 było 
ich zaledwie 120.

nie chcą segregować
Z problemem zalewu śmieci zma‑
gają się również spółdzielnie miesz‑
kaniowe, o czym opowiedział Woj‑
ciech Sądel. – Jedna z naszych altan 
śmietnikowych ma ok. 200 m². 
To absurd, ale mniejsze śmietniki 
są regularnie przepełnione. Częst‑
szy wywóz być może poprawiłby 
gospodarkę śmieciową, ale zorga‑
nizowanie go wcale nie jest takie 
proste i tanie. Ponadto segregacja 
w blokach jest ogromnym proble‑
mem. Pomimo dużej energii, jaką 
wkładamy w edukację, to wciąż 

efekty są niewystarczające. Czasem 
mam wrażenie, że niektóre dzie‑
ci w przedszkolach mają większą 
świadomość ekologiczną niż ich 
rodzice czy dziadkowie. Nawet 
jeżeli większość mieszkańców da‑
nego bloku będzie segregować od‑
pady, to mniejszość, która tego nie 
robi, zniweczy ich trudy.

samorządy podnoszą nam ceny
W Tychach od 1 kwietnia 
2019 r. opłata za śmieci segrego‑
wane wzrosła z 12 do 15 zł, zaś 
za śmieci niesegregowane z 20 
na 30 zł za osobę. Tyszanie i tak 
płacą bardzo mało w porówna‑
niu z np. mieszkańcami Zawier‑
cia gdzie obsługa odpadów nie‑
segregowanych kosztuje 75 zł. 
W związku z lawinowo rosnący‑
mi kosztami możemy spodzie‑
wać się kolejnej podwyżki w tym 
roku. – W chwili obecnej jesteśmy 
na etapie kalkulacji – zaczął An‑
toni Zazakowny. – My jako urząd 
miasta jesteśmy między młotem 
a kowadłem. Z jednej strony mu‑
simy coraz częściej opróżniać al‑
tanki śmietnikowe, co generuje 
stały wzrost kosztu usługi, z dru‑
giej – chcemy utrzymywać opłaty 
na optymalnie niskim poziomie. 
Kolokwialnie mówiąc jedziemy 

z mieszkańcami na tym samym 
wózku, bo lwia część tych kosztów 
leży poza naszymi kompetencja‑
mi. Nie mamy wpływu na wzrost 
cen paliwa, prądu, płacy minimal‑
nej czy tzw. opłatę marszałkowską 
(obsługa tony odpadu zmieszane‑
go kosztuje 565 zł netto, z czego 
270 zł wynosi opłata, którą po‑
biera ministerstwo). Co się tyczy 
spalarni to, pomimo ogromnych 
kosztów, jest to jedyna droga jaką 
mamy. Pojemność składowisk jest 
ograniczona, a obecnie krytycz‑
nie się do tych ograniczeń zbliży‑
liśmy. Spalarnia na pewno nie jest 
tanim rozwiązaniem, niestety jest 
koniecznym.

kiedy i gdzie ta spalarnia?
Dowiedzieliśmy się, że jest bar‑

dzo mało prawdopodobne, aby 
spalarnia powstała w Tychach. 
Przede wszystkim w naszym mie‑
ście nie ma odpowiedniej działki 
pod taką inwestycję. Nieoficjalnie 
mówi się o Rudzie Śląskiej, gdzie 
znajdują się tereny pogórnicze. 
Brane pod uwagę są również My‑
słowice. – Czasu nie mamy wca‑
le. Temat niestety został przespany 
przez kilka ostatnich lat – mówiła 
Blanka Romanowska. – Sam pro‑
ces inwestycyjny jest dodatko‑

wo niezwykle długi, to minimum 
5 lat. Prowadzone są rozmowy 
z prezydentami miast Metropolii. 
Taka instalacja to konkretna war‑
tość dodana dla mieszkańców. 
O ile odpady będą sprowadzane 
z całej Metropolii, o tyle ciepło 
i wyprodukowana energia elek‑
tryczna zostaną w gminie.

słowo od publiczności
Po zakończonej debacie pro‑

wadzący oddał głos publiczności, 
na której zgromadziło się wiele 
osób doskonale orientujących się 
w tematyce. – Japończycy odeszli 
od budowania spalarni w latach 
60. Ubiegłego wieku. Aktualnie 
śmieci tam się zgazowuje, dzięki 
czemu otrzymują oni 30% wię‑
cej energii. Są technologie opra‑
cowywane na Politechnice Wroc‑
ławskiej oparte na tej metodzie, 
które aktualnie wykorzystuje się 
przy utylizowaniu odpadów po‑
ubojowych – zauważył Andrzej 
Sokołowski.

– Zgodnie z ustawą możemy 
spalać w Polsce nie śmieci, tyl‑
ko odpowiednie formy odpa‑
dów – zauważył zastępca burmi‑
strza Pyskowic Bartosz Straszak. 
– Śmieci trafiają do regionalnej 
instalacji przetwarzania odpa‑
dów komunalnych, gdzie z odpo‑
wiednio segregowanych tworzy się 
paliwa alternatywne. Te w całym 
kraju znajdują się w prywatnych 
rękach i to z prywatnych rąk Me‑
tropolia będzie musiała to paliwo 
zakupić, chcąc spalać swoje śmieci. 
Tanio nie będzie, duże firmy bu‑
dują instalacje produkujące paliwa 
alternatywne i życzą sobie za nie 
coraz więcej. Nie zmienia to fak‑
tu, że dziś wzrost odpadów galo‑
puje i wybudowanie spalarni jest 
konieczne „na wczoraj”. Nie będzie 
to tanie rozwiązanie, koszty ob‑
sługi śmieci najprawdopodobniej 
będą windować. Trudno, taka jest 
konieczność. kaMil peszat ●

drogi i ruch pod dyrekcją Artura Kruczka.

MzuiM Po NoWeMu
odbiór co tydzień lub raz w roku…

gabaryty to Nie gruz!

ŚmieCi – PaląCy ProBlem
spalarnia to nie jest idealne rozwiązanie PRObLEmu ŚmIEcI, ALE WEDłuG EKSPERTóW – SZALENIE POTRZEbNE.
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Podczas warsztatów dyskutowano nad wadami i zaletami powstania spalarni.
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leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

choć saMochodów 
systeMatycznie 
przybywa, z rokU 
na rok zMniejsza się 
liczba kradzionych 
aUt. z danych koMendy 
Miejskiej policji 
w tychach wynika, 
iż w ciągU siedMiU 
lat liczba takich 
przestępstw zMalaŁa 
o 50 w skali rokU. 
najczęściej ŁUpeM 
zŁodziei padają U nas 
aUta Marek nieMieckich 
– bMw, aUdi i volkswagen 
– kilkUletnie, ale coraz 
częściej aUta nowe 
o wartości 300-400 tys. 
zŁotych.

Jeszcze kilkanaście lat temu kra‑
dzieże aut zaliczane były do naj‑
częściej spotykanych przestępstw. 
Starsze auta kradziono na części; 
nowe, luksusowe przerzucano 
za granicę.

statystyka
– Były lata, że notowaliśmy w Ty‑
chach około 150 kradzieży samo‑
chodów rocznie – mówi policjant 
z KMP, od lat zajmujący się tym 
rodzajem przestępstw. – Jednak 
od 2011 roku liczba tych prze‑
stępstw systematycznie spada – 
z 84 w 2011 do 34 w 2018 roku. 
Do listopada 2019 roku odnoto‑
waliśmy 23 kradzieże pojazdów. 

Są to dane dotyczące rzeczywi‑
stych kradzieży, bo czasami ktoś 
zgłasza kradzież, a potem okazuje 
się, że... zaparkował w innym miej‑
scu i zapomniał. Są też przypadki 
zawiadomień o niepopełnionym 
przestępstwie – ktoś jechał pija‑
ny, zdarzyło się coś na drodze, 
zostawiał auto i zgłaszał kradzież. 
Kradzieży jest wprawdzie mniej, 
co jednak nie znaczy, że problemu 
nie ma. Warto też zwrócić uwagę, 
że kiedyś najwięcej tego typu zda‑
rzeń, szczególnie w odniesieniu 

do aut z zagranicy, było w oko‑
licach 1 listopada i w grudniu, 
w okresie świątecznym. Obecnie 
nie ma już takiej zależności. Nie 
odnotowaliśmy w Tychach kra‑
dzieży motocykli, zdarzają się 
natomiast kradzieże skuterów. Te 
są na ogół odnajdywane po jakimś 
czasie w całości lub z wymonto‑
wanymi częściami.

złodzieje mają trudniej
Mniej kradzieży to oczywiście do‑
bra wiadomość i sytuacja ma kil‑

ka przyczyn. Nowoczesne samo‑
chody mają lepsze zabezpieczenia 
i pokonanie ich bez odpowied‑
niego sprzętu jest praktycznie 
niemożliwe. Złodzieje muszą się 
zatem uciekać do coraz bardziej 
wymyślnych sposobów, nabywać 
wiedzę, umiejętności i sprzęt. 
A to wymaga czasu i pieniędzy. 
W miastach systematycznie roz‑
budowywany jest system monito‑
ringu – prywatnego i miejskiego. 
Lepsza jest też współpraca policji 
z mieszkańcami, a szybkość in‑
formacji ma tutaj czasami decy‑
dujące znaczenie. Ponadto dziś 
na skradzione auto znacznie trud‑
niej jest wyrobić tzw. lewe doku‑
menty i go zarejestrować w wy‑
dziale komunikacji.

grupy
Ale spadek liczby kradzieży 
to w dużej mierze efekt kom‑
pleksowych działań i wysokiej 
skuteczności policjantów zajmu‑
jących się walką z przestępczością 
samochodową.

– W Tychach grup przestęp‑
czych w tej branży nie ma, nie 
ma też dziupli – dodaje poli‑
cjant. – Tutaj raczej auta się 
kradnie, czemu sprzyjają odpo‑
wiednie warunki – szerokie uli‑
ce, możliwość szybkiego wyjaz‑
du z miasta praktycznie w każdą 

stronę. Nam z kolei ułatwia pra‑
cę fakt, że główne ulice są moni‑
torowane, a w tym zakresie bez‑
pieczeństwo w znaczący sposób 
poprawi zainstalowanie systemu 
ITS. W grupach przestępczych, 
zajmujących się kradzieżami 
aut, są na ogół te same osoby, 
choć oczywiście zmieniają się 
niektórzy, głównie tzw. woza‑
kowie, którzy badają teren, od‑
wożą auto do dziupli. Zatrzy‑
manie zatem grupy i osadzenie 
w więzieniu rozbija ją na dłuż‑
szy czas lub na stałe. Inni mu‑
szą się przekwalifikować, zdo‑
być nowe kontakty. Jeśli chodzi 
o funkcjonowanie takich grup, 
to choć podziały w nich są po‑
dobne, złodzieje aut nie są już 
jak kiedyś rzemieślnikami, któ‑
rzy musieli nauczyć się pewnych 
rzeczy, wyćwiczyć, wiedzieć jak 
otworzyć zamki, gdzie się pod‑
piąć. Obecnie, np. przy meto‑
dzie „na walizkę” wystarczy wie‑
dzieć jak działa, a zrobić to może 
po prostu każdy.

nocą, na posesji...
Najczęściej wygląda to tak, 
że dwóch mężczyzn wchodzi 
na posesję np. przez uchyloną 
furtkę. Wystarcza kilka minut... 
Otwarcie bramy, krótki spacer 
przy jednej ze ścian budynku 
i złodzieje znikają z samocho‑
dem.

– To kradzież „na walizkę” – 
wyjaśnia policjant. – Przy do‑
mach w zabudowie szeregowej, 
bliźniaczej, bądź na posesjach 
auta stoją na ogół na podjeź‑
dzie. Wejście na teren posesji na‑
wet przez bramę nie stanowi dla 
nich problemu, bo złodzieje wie‑
dzą, jak uszkodzić mechanizm ot‑
wierania bramy. Jeden ze złodziei 
ze wzmacniaczem – tzw. walizką 
– podchodzi do okien lub drzwi. 
Urządzenie wyszukuje sygnał 
kluczyka, który często leży bli‑
sko, np. w przedpokoju. Drugi 
z odbiornikiem w tym czasie po‑

ciąga za klamkę, aby samochód 
zaczął domagać się sygnału z klu‑
czyka. W zasadzie auto powinno 
znaleźć sygnał kluczyka, kiedy ten 
jest blisko, ale „walizka” wzmac‑
nia sygnał i samochód odbiera go 
tak, jakby był właśnie z kluczyka... 
Pierwsze takie urządzenia były 
bardzo drogie, kosztowały oko‑
ło 100 tys. złotych i mogły sobie 
na nie pozwolić jedynie duże, zor‑
ganizowane grupy. Teraz stania‑
ły do kilku tysięcy złotych. Kie‑
dy kradzione tą metoda auta były 
odzyskiwane, nie miały żadnych 
śladów, więc ubezpieczyciela cięż‑
ko było przekonać, że w ogóle do‑
szło do kradzieży.

To oczywiście jeden z spo‑
sobów kradzieży. Sygnał moż‑
na pobrać nie tylko z kluczyka 
z domu, ale także z znajdujące‑
go się w kieszeni, czy torebce – 
z budynku biurowego, z restau‑
racji, z parkingu.

– Można się też zabezpieczyć 
przed kradzieżą „na walizkę”. 
Są w sprzedaży zabezpieczające 
pilot etui, które blokują sygnał. 
Obecnie koncerny pracują nad 
tym, aby komputer w samocho‑
dzie rozróżniał sygnał z kluczyka 
i „z walizki”. Jeśli chodzi o GPS, 
złodzieje posługują się zagłuszar‑
kami, które utrudniają lokaliza‑
cję pojazdu. Skuteczny natomiast 
bywa dodatkowy lokalizator ulo‑
kowany w ukrytym miejscu – do‑
daje policjant.

Proste, skuteczne
Każde zabezpieczenie jest dobre, 
bo utrudnia złodziejowi dzia‑
łanie, wydłuża czas kradzieży. 
Powszechnie uważa się, że nie 
ma takich zabezpieczeń, z któ‑
rymi złodzieje nie potrafią so‑
bie poradzić, ale nadal najbar‑
dziej skuteczne są te najprostsze 
– odcięcie zapłonu, immobiliser 
(blokuje zapłon, rozrusznik oraz 
system zasilania paliwem), blo‑
kada kierownicy, blokada skrzyni 
biegów czy system GPS. ●

na walizkę i na... Drut
kradzieży jest w tychach coraz Mniej, ALE AuTA NADAL GINą.
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POmysłOWOŚć ZłODZieja

metoda „na walizkę” jest tylko jedną z wielu metod, którymi posługują się złodzieje. Jest ich o wiele 
więcej, oto kilka przykładów:
– „Na stłuczkę” to jedna z bardziej znanych, ale skutecznych metod. Złodzieje upatrują sobie samo-
chód, następnie powodują niegroźną kolizję, gdy kierowca wysiada nie wyłączając silnika, jeden 
ze złodziei odjeżdża jego autem. Podobnie jest w przypadku metody „na lusterko”.
– Sposób „na kartkę” jest nowy i dotyczy głównie aut zaparkowanych tyłem np. w galeriach han-
dlowych. Na tylnej szybie złodzieje przyklejają kartkę i kiedy kierowca ją dostrzeże, bo zasłania mu 
widok w lusterku, wychodzi z samochodu, a złodziej odjeżdża z dokumentami, adresem domowym, 
kluczami, pieniędzmi...
– W metodzie „na butelkę” i „na drut” złodzieje wkładają pustą plastikową butelkę lub kawałek drutu 
nad przednim kołem (przeważnie pasażera), aby zablokowały się między oponą a nadkolem. Kie-
rowca opuszcza pojazd, by zobaczyć skąd dochodzi hałas i traci auto.
– W sposobie „na puszkę” chodzi o przywiązane do tylnej części samochodu puszki, która ma wywo-
łać hałas. Kierowca często jej nie zauważa, bo złodzieje umieszczają ją pod autem. Kiedy słyszy hałas, 
wychodzi zobaczyć co się stało, zazwyczaj nie gasząc silnika. Dlatego, jeśli usłyszymy dziwny hałas, 
należy odjechać w bezpieczne miejsce, a po wyjściu z samochodu, wziąć klucz i zamknąć drzwi.
– „Na megafon” – w centrach handlowych, czy podczas imprez masowych zdarza się, że przez 
megafon wzywany jest kierowca danego pojazdu, by przestawił auto. bywa, że o nadanie takiego 
komunikatu poprosili złodzieje. Nie należy od razu podbiegać do miejsca, w którym jest zaparko-
wane auto, warto najpierw sprawdzić czy to prawda. Złodzieje w ten sposób identyfikują kierowcę 
interesującego ich samochodu i potem w różny sposób próbują uzyskać klucze.
Złodziejom sprzyjają tłok w autobusie, torby i kurtki pozostawiane na krzesłach i wieszakach w re-
stauracjach, ośrodkach zdrowia czy kolejki w sklepach.

Nie reagujesZ akcePtujesZ!

W takich przypadkach, jak kradzieże aut liczy się szybka inter-
wencja. Jeśli ktoś zauważy takie zdarzenie lub ma informacje 
na temat popełnionych przestępstw, powinien natychmiast 
powiadomić policjantów, dzwoniąc na numer alarmowy 112 
aby o sprawie jak najszybciej dowiedział się dyżurny właściwej 
jednostki policji.
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jeszcze przed świętaMi 
zarząd transportU 
Metropolitalnego 
zaplanowaŁ 
UrUchoMienie 
Możliwości zakUpU 
biletU w aUtobUsach 
i trolejbUsach również 
kartaMi pŁatniczyMi. 
na razie będzie tak 
jedynie w pięciU 
pojazdach na tyskich 
liniach, ale od czegoś 
trzeba zacząć.

Nowe kasowniki ŚKUP pojawiły 
się w autobusach i trolejbusach, 
jeżdżących w Tychach i okolicy. 
Wykonane są w zupełnie nowej 
technologii i w tym przypadku 
możemy mówić raczej o auto‑
matach biletowych. Mają około 
8‑calowy, dotykowy ekran oraz 
graficznie przejrzysty układ sym‑
boli i poleceń, który powinien 
w zdecydowany sposób ułatwić 
pasażerom nabywanie biletów. 
Na razie jednak nie wszystkie 
zostały uruchomione.

w fazie testów
– Nadal jesteśmy w fazie testów 
i sądzę, że pełne uruchomie‑
nie systemu nastąpi na począt‑
ku tego roku – mówi Michał 
Kasperczyk, rzecznik Przedsię‑
biorstwa Komunikacji Miejskiej 
w Tychach. – Dlatego obecnie 
w autobusach wszystko działa tak, 
jak do tej pory – funkcjonują bi‑
lety papierowe, karty ŚKUP, wiele 
osób kupuje bilety poprzez apli‑
kacje. Mamy okres przejściowy, 
który potrwa pewnie jakiś czas. 
W nowych pojazdach, kupionych 
z funduszy unijnych, ten okres 
przejściowy będzie dłuższy – aż 
do końca trwania projektu.

W automatach będzie moż‑
na kupować elektroniczne bilety 
jednorazowe, a pasażerowie będą 
mieli do wyboru bilety strefowo
‑czasowe (na jedno miasto lub 
ważny przez 20 min., na dwa mia‑
sta lub ważny przez 40 minut lub 
na trzy i więcej miast lub ważny 
przez 90 min.) oraz bilety w tary‑
fie odległościowej, gdzie pobrana 
z karty opłata obliczana jest pro‑

porcjonalnie do przejechanego 
dystansu. Korzystając z tej moż‑
liwości, kasownik nie wydrukuje 
papierowego biletu ani potwier‑
dzenia tej transakcji, ponieważ 
nie będą one potrzebne. Pokaże 
się tylko napis, iż przejazd został 
opłacony. Podczas kontroli wy‑
starczy przyłożyć kartę, za po‑
mocą której został kupiony bilet 
i kontroler na swoim terminalu 
zweryfikuje jego ważność.

łatwe w obsłudze
– Plusem nowych urządzeń jest 
duży, czytelny ekran, pozwalają‑
cy na swobodne zakupy biletów 
wprost z kasownika – stwierdził 
Witold Trólka z biura prasowego 
Górnośląsko‑Zagłębiowskiej Me‑
tropolii. – Kasowniki są estetycz‑
ne, mają nowoczesny design, a pre‑
zentowane na nich informację są 
czytelne i łatwe w nawigowaniu. 
Za wcześnie natomiast, żeby mó‑
wić o minusach. Tylko jedna osoba 
zwróciła uwagę na długi czas od‑
czytu karty przy opuszczaniu po‑
jazdu (maksymalny czas odczytu 

karty został ustalony na poziomie 2 
sekund i został zachowany), będzie‑
my dalej pracować nad optymali‑
zacją tej czynności. Jeszcze przed 
świętami uruchomiliśmy pilotażo‑
wo taką funkcjonalność w pięciu 
pojazdach na liniach tyskich. Jeśli 
testy zakończą się wynikiem pozy‑
tywnym, wówczas w styczniu będą 
sukcesywnie uruchamiane kolej‑
ne pojazdy z tą funkcjonalnością. 
Ten etap planujemy zakończyć 
do lutego. Rozważamy wykorzy‑
stanie zapasowych urządzeń rów‑
nież w innych pojazdach, ale nie 
mamy jeszcze potwierdzenia, czy 
jest to dopuszczalne z punktu 
widzenia formalnego. Jeżeli tak, 
to w pierwszej kolejności chcieli‑
byśmy doposażyć kilka pojazdów 
PKM Świerklaniec.

Zainstalowanie nowych ka‑
sowników/automatów i jego te‑
stowanie w Tychach pokazuje, 
w jakim kierunku będą następo‑
wały zmiany w komunikacji zbio‑
rowej, jeśli chodzi o nabywanie 
i kasowanie biletów. Nowoczes‑
ne kasowniki i możliwość uisz‑

czania opłat zbliżeniowymi kar‑
tami płatniczymi, które obecnie 
niemal każdy posiada, to bodaj 
najprostszy i najlepszy sposób ku‑
powania biletów. Na jego urucho‑
mienie w całej Metropolii trzeba 
będzie jednak poczekać do roku 
2021‑2022.

Pytanie tylko, czy jeśli ktoś za‑
płaci kartą płatniczą, kontroler 
będzie miał wgląd w jego ope‑

racie na koncie? Witold Trólka 
uspokaja:

– Kontroler nie takiej możli‑
wości z tej racji, że uruchamiany 
przez nas system w ogóle nie daje 
możliwości wglądu do kont ban‑
kowych. Kontroler poprzez za‑
szyfrowany numer karty spraw‑
dzi w systemie ŚKUP, czy została 
wniesiona opłata za przejazd daną 
kartą. leszek sobieraj ●

co Łączy śląsk 
i zagŁębie? wspólna 
historia i tradycje? 
nie! MaMy zUpeŁnie 
różną historię i inną 
kUltUrę – MówiŁ Marcin 
Melon, naUczyciel 
tyskiej sp 37 podczas 
śląsko-zagŁębiowskich 
warsztatów 
regionalnych. – ale 
warto poznać się bliżej, 
bo obydwa regiony Mają 
wiele do zaoFerowania.

Marcin Melon, nauczyciel tyskiej 
„kornelówki”, autor pisanych 
po śląsku powieści i założyciel sto‑
warzyszenia Silesia Schola prowa‑
dził w listopadzie zajęcia o Śląsku 
w I LO im. Mikołaja Kopernika 
w Będzinie. Niejako w rewanżu 
Dariusz Majchrzak, nauczyciel 
będzińskiego liceum, pojawił się 
w SP 37 Tychach i opowiadał ucz‑
niom o Zagłębiu Dąbrowskim. 
Wszystko to w ramach Śląsko‑
Zagłębiowskich Warsztatów Re‑
gionalnych „Jak gorol z hanysem”, 
zorganizowanych z inicjatywy 
obu panów.

Przełamać stereotypy
Na plakacie promującym warszta‑
ty widnieją podobizny Marcina 
Melona i Dariusza Majchrzaka. 
Chociaż panowie są uśmiechnię‑
ci i podają sobie ręce, obaj mają 
podbite oczy, a na drugim planie 
gromada uczniów ciska w ich 
stronę kałamarzami i ołówka‑
mi. To oczywiście w konwencji 
żartu.

– Uczyłem zagłębiowską mło‑
dzież o Śląsku i włos mi z gło‑
wy nie spadł – śmieje się Mar‑
cin Melon.

– Na szczęście, dla dzisiej‑
szej młodzieży podziały pomię‑
dzy Śląskiem i Zagłębiem nie są 
już tak ostre jak to było kiedyś – 
mówi Dariusz Majchrzak. – Ale 

wciąż mało się znamy, chociaż je‑
steśmy sąsiadami.

– Istnieje wiele negatywnych 
stereotypów generujących nie‑
chęć między Ślązakami a Zagłę‑
biakami – dodaje Marcin Melon. 
– Żeby je przełamać, wymyślili‑
śmy ten projekt.

– Podczas zajęć w Będzinie 
uderzyło mnie, że tamtejsi ucz‑
niowie w ogólnie nie znają na‑
szej (śląskiej) oferty turystycznej 
– mówi Marcin Melon. – Na 70 
uczniów tylko jedna osoba od‑
wiedziła Guido, Luizę czy zamek 
pszczyński. Potem okazało się, 
że to katowiczanka, której rodzi‑
na przeniosła się do Będzina…

Cesarze i jimi Hendrix
A jak było w Tychach? Na pyta‑
nie co tyscy uczniowie odwiedzi‑
li w Zagłębiu padła odpowiedź 
że galerię handlową. Dariusz Maj‑
chrzak opowiedział jednak o cie‑
kawszych miejscach: zamku w Bę‑
dzinie, Trójkącie Trzech Cesarzy 

i... pomniku Jimiego Hendrixa 
w Dąbrowie Górniczej. Opowie‑
dział m.in. o tym skąd wzięła się 
nazwa Zagłębie i kiedy zaczęto 
jej używać. Pokazał też że pewne 
elementy np. stroju ludowego są 
do siebie bardzo podobne w obu 
regionach.

– Przez długi czas Ślązacy 
i Zagłębiacy to były jakby osob‑
ne wyspy, prawie nic o sobie nie 
wiedzieliśmy – mówi Dariusz 
Majchrzak. – Oczywiście, przez 
długi czas te dwa regiony leżały 
w granicach innych państw, ale 
nawet teraz ta wiedza jest dość 
powierzchowna. My chcemy za‑
ciekawić młodzież ze Śląska i Za‑
głębia nawzajem swoją historią 
i kulturą.

– Mimo położenia po sąsiedz‑
ku, Śląsk i Zagłębie to jednak dwa 
odrębne regiony, z których każdy 
ma swoją kulturę i historię – pod‑
kreśla Marcin Melon. – Ale to nie 
musi dzielić. To może inspirować. 
sylwia witMan ●

ZS nr 1 zaprosił kolejnego gościa 
do swojej galerii szkolnej. Tym ra‑
zem był to Bogusław Trybus, zaś 
na wernisażu wystawy jego prac 
zjawili się liczni goście związani 
z lokalnym światkiem artystycz‑
nym, nauczyciele oraz uczniowie 
pierwszej klasy mistrzostwa spor‑
towego.

– Bohater wystawy jest tysza‑
ninem, absolwentem I LO w Ty‑
chach oraz Akademii Sztuk Pięk‑
nych w Krakowie na Wydziale 
Grafiki w Katowicach. Po stu‑
diach zajął się edukacją plastycz‑
ną dzieci i młodzieży w SDK Tę‑
cza, w I oraz II LO w Tychach. 
Ujście dla swoich artystycznych 
działań znajduje w projektowaniu 
graficznym albumów z dziedzin 
nauki i kultury. Współpracuje 
z wieloma wydawnictwami m.in. 

z Videograf II, Bernardinum czy 
Zysk. Do jego najważniejszych 
osiągnięć należą książki o tema‑
tyce turystycznej, przyrodniczej, 
encyklopedycznej oraz przed‑
stawiające obiekty kultury ma‑
terialnej, architektonicznej oraz 
sakralnej – opowiadała o grafiku 
Teresa Wodzicka, kuratorka gale‑
rii szkolnej. Warto przypomnieć, 
że wydany według jego projek‑
tu album „Sanktuaria w Pol‑
sce” otrzymał w prezencie ojciec 
święty Jan Paweł II podczas piel‑
grzymki do Polski.

Zaprezentowane w galerii pra‑
ce artysty pokazują jego zainte‑
resowanie przyrodą oraz zmien‑
nością jaka w niej zachodzi. Sam, 
opowiadając o swojej pracy, sku‑
piał się na technicznych zagad‑
nieniach działalności wydawni‑

czej. Przybliżył uczniom również 
wpływ technologii na procesy 
w niej zachodzące. – Kiedyś każ‑
da książka posiadała tzw. stopkę 
drukarską. Był to swoisty zapis 
informujący o terminie złoże‑
nia materiału, korekty i samego 
druku. Często między pierw‑
szym a ostatnim były kilkulet‑
nie różnice. Wynikało to z ogro‑
mu pracy całego zespołu jakiej 
wymagało pojawienie się książ‑
ki na sklepowych półkach. 
Dziś stopka drukarska wypadła 
z obiegu, a ja sam jestem w sta‑
nie złożyć album w trzy miesią‑
ce. To tylko świadczy o tym jak 
ważnym jest bieżące doskona‑
lenie się w nowinkach techno‑
logicznych z interesującego nas 
zakresu – opowiadał Bogusław 
Trybus. kaMil peszat ●

Hanysy i gorole… w szkole 
śląsko-zagŁębiowskie WARSZTATy REGIONALNE.

zespół szkół nr 1 kultywuje tradycje tyskich galerii szkolnych.

artysta WydaWNiczy

w autoBusie jak w sklePie
aUtoMaty biletowe ZASTąPIą KASOWNIKI

Dariusz Majchrzak podczas zajęć w tyskiej SP 37. 
W tle Marcin Melon – współinicjator projektu.
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Bogusław Trybus podczas wernisażu przybliżył tajniki pracy wydawniczej. 
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reklama

skrywający się 
pod pseUdoniMeM 
white wolF tyszanin 
Marek sUslik 
wyrUszyŁ 4 stycznia 
na MotocyklU spod 
„żyraFy” do ojMiakonU 
na dalekiej syberii, 
gdzie teMperatUry 
sięgają kilkUdziesięciU 
stopni MrozU.

Wyprawa powinna zakończyć się 
pod koniec miesiąca. Marek Sus‑
lik będzie miał do przejechania 
ok 11 tysięcy kilometrów. W rejo‑
nie Czelabińska do tyszanina do‑
łączy jego znajomy motocyklista 
Arsenij, który jadąc samocho‑
dem będzie pełnił rolę wsparcia 
technicznego. Paliwo zafundowa‑
li internauci, którzy dołożyli się 
do zorganizowanej zrzutki. Tego 
duet zużyje dużo, bowiem przez 
ostatnie 3 tysiące km oba pojazdy 
będą musiały mieć non stop włą‑
czone silniki, nawet na postojach. 
W tamtych stronach spodziewa‑
na temperatura o tej porze roku 
to średnio minus 60 stopni, sil‑
niki mogą po prostu nie odpalić. 
– To normalne, że tubylcy nie 
gaszą swoich silników. Trudno 
w to uwierzyć, ale w okresie zi‑
mowym pojazdy są odpalone 24 
godziny na dobę przez 4 miesią‑
ce – tłumaczy Marek Suslik, któ‑
ry od lat wyprawia się w najzim‑
niejsze rejony na swojej Hondzie 
XL600LM z 1987 roku.

Model ten produkowano 
przez krótki czas pod koniec lat 
80. z myślą o udziale w rajdach 
typu Paryż‑Dakar. – Jest pro‑
sty i niezawodny, a jego chło‑
dzony powietrzem i pozbawio‑
ny elektroniki silnik pozwala 
nie martwić się o zamarzające 
podzespoły i płyn chłodniczy. 
Motocykl przeszedł oczywiście 
szereg przeróbek, zainstalowa‑
no na nim m.in. specjalne płozy, 
które sprawdziły się już w po‑
przednich wyprawach. Na Sybe‑
rii będzie jednak jeszcze zimniej, 
zamontowałem więc specjalną 
osłonę, chroniącą zarówno sil‑
nik, jak i nogi kierowcy przed 
dotkliwym mrozem – mówił po‑

dróżnik. Dobry sprzęt to połowa 
sukcesu. Jak wyglądały przygo‑
towania kondycyjne?

– Przytyłem – śmiał się tysza‑
nin. – Ale tak na poważnie, to jest 
to konieczne. W takich warunkach 
organizm może zużyć nawet 9 
tys. kcal. Z ostatniej wyprawy 
na Nordkapp (najdalej na północ 
wysunięty przylądek Europy) wró‑
ciłem lżejszy o 16 kg. Po co to ro‑
bię? Trudno powiedzieć, stawiam 
sobie wyzwanie i chcę je osiąg‑
nąć. Jeszcze nie wróciłem z Sybe‑
rii, a już myślę o Alasce. Po pro‑
stu chcę sprawdzić swoją granicę 
możliwości. A że zimno...? Dla 
mnie im gorzej tym lepiej.
kaMil peszat ●

‑ Cieszymy się, że jest was tak 
wielu, chyba nigdy na naszym 
koncercie nie było tyle osób – 
powiedział Arkadiusz Wiech 

z zespołu Turnioki, gitarzysta, 
założyciel grupy, autor tekstów 
i piosenek. Frekwencja, która za‑
dziwiła muzyka, nie dziwi jednak 

organizatorów i stałych bywalców 
Tyskich Wieczorów Kolędowych. 
Oni wiedzą, że żeby znaleźć dobre 
miejsce do słuchania i oglądania 
występu, warto przyjść do kościo‑
ła dużo wcześniej.

Turnioki to zespół folkowo‑ro‑
ckowy. Obok góralskiego instru‑
mentarium (skrzypce, flet) po‑
siada sekcję rytmiczną w postaci 
perkusji i gitary basowej. W Ty‑
chach zagrali tradycyjne kolędy 
na góralską nutę (wpadając na‑

wet w rytmy reggae, w których 
jak wiadomo górale świetnie się 
czują), bawiąc i rozgrzewając 
publiczność. Zaprezentowali też 
własne kompozycje – pastorałki 
i piosenki świąteczne.

Otwierając festiwal, Małgorzata 
Król z Miejskiego Centrum Kultu‑
ry przypomniała jego twórcę i wie‑
loletniego realizatora – ś.p. Janusza 
Muszyńskiego. Przypomniała też, 
że obecnie jego dzieło kontynuuje 
Henryk Jan Botor. Aranżacje ko‑

lęd jego autorstwa będzie można 
usłyszeć podczas koncertu finało‑
wego w kościele Marii Magdaleny. 
Wówczas poznamy też laureatów 
konkursu. W tym roku przystąpiło 
do niego 19 chórów z całej Polski. 
Jury przewodniczył jak zwykle ks. 
prof. Antoni Reginek.

Podczas festiwalu usłyszymy 
kolędy zarówno w aranżacjach 

klasycznych oraz bliższych mu‑
zyce rozrywkowej. Będą one 
grane i śpiewane w tyskich koś‑
ciołach aż do soboty (poni‑
żej szczegółowy program). Ho‑
norowy patronat nad Tyskimi 
Wieczorami Kolędowymi objęli 
Prezydent Miasta Tychy Andrzej 
Dziuba oraz Arcybiskup Wiktor 
Skworc. sw ●

Po góralsku i klasyCznie
spotkania z kolędaMi W TySKIch KOŚcIOłAch POTRWAJą JESZcZE DO SObOTy.

motoCyklem w minus 60
tyski podróżnik WyRuSZył W LIcZącą 11 TyS. KILOmETRóW DROGę NA SybERIę.

Marek Suslik wybrał się na Syberię na swoim 33-letnim motocyklem.
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XXiX tyskie WiecZOry kOlęDOWe

7 stycZNia (WtOrek)
18.30 koncert chóru canticum Novum z Suszca pod dyr. Szymo-
na cichonia (laureat poprzedniej edycji konkursu chórów), po-
łączony z koncertem organowym w wykonaniu michała botora
Kościół ewangelicko-augsburski św. Piotra i Pawła (ul. burschego 20)
8 stycZNia (ŚrODa)
19.00 koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Skaldowie
Kościół pw. św. Krzysztofa (ul. Wyszyńskiego 1)
9 stycZNia (cZWartek)
18.00 koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „mały 
Śląsk”
Kościół pw. Narodzenia św. Jana chrzciciela (ul. Targiela 145)
10 stycZNia (Piątek)
19.00 Koncert Akademickiego chóru Politechniki Śląskiej pod 
dyr. Tomasza Giedwiłło z gościnnym udziałem harfistki Amelii 
Tokarskiej.
Kościół pw. św. benedykta (ul. Nałkowskiej 19)
11 stycZNia (sOBOta)
15.30 Koncert finałowy – Kolędy z różnych stron świata
Kościół pw. św. marii magdaleny (ul. Damrota 62)
I część – występ laureatów konkursu chórów, wręczenie nagród;
II część – koncert finałowy
Wykonawcy: Joanna Spandel – sopran, Julieta González – mez-
zosopran, michał botor – organy, chór Kameralny (przygoto-
wanie Krzysztof Dudzik), AuKSO – Orkiestra Kameralna miasta 
Tychy, henryk Jan botor – dyrygent

trwają XXiX tyskie wieczory kolędowe. w sobotę 
(4.01) w zespole szkóŁ MUzycznych odbyŁ się 
konkUrs chórów, a dzień później, w przepięknej 
scenerii kościoŁa bŁ. karoliny pUbliczność 
wysŁUchaŁa koncertU inaUgUracyjnego 
w wykonaniU zespoŁU tUrnioki. w poniedziaŁek 
w kościele dUcha świętego kolędy grali i śpiewali 
andrzej i Maja sikorowscy.

Zespół Turnioki wystąpił w kościele bł. Karoliny podczas koncertu inauguracyjnego.
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7 stycznia, wtorek
godz. 16 – AKADEmIA 
POLSKIEGO fILmu – wykład 
Joanny Preizner połączony 
z projekcją unikatów polskie-
go dokumentu (mbP – me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 18.30 – XXIX TySKIE 
WIEcZORy KOLęDOWE: kon-
cert chóru canticum Novum 
z Suszca i recital organowy mi-
chała botora (kościół ewan-
gelicko-augsburski św. Piotra 
i Pawła, ul. burschego 20)

8 stycznia, środa
godz. 17 – ZImOWy WITRAż 
– rodzinne warsztaty plastycz-
ne (Klub mcK urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)
godz. 18 – XXIX TySKIE WIE-
cZORy KOLęDOWE: koncert 

kolęd i pastorałek w wyk. ze-
społu Skaldowie (kościół pw. 
św. Krzysztofa, ul. Wyszyń-
skiego 1)

9 stycznia, czwartek
godz. 17 – SZTuKA X muZy: 
projekcja filmu dla dorosłych 
„Szklany zamek” (mbP – me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – TO JEST SZTuKA!: 
„Istnieje tylko postać ludzka. 
henri de Toulouse-Lautrec” – 
wykład o malarstwie (Pasaż 
Kultury Andromeda, pl. ba-
czyńskiego)
godz. 18 – XXIX TySKIE WIE-
cZORy KOLęDOWE: koncert 
kolęd w wyk. Zespołu Pieś-
ni i Tańca „mały Śląsk” (koś-
ciół pw. Narodzenia św. Jana 
chrzciciela, ul. Targiela 145)

10 stycznia, piątek
godz. 19 – XXIX TySKIE WIE-
cZORy KOLęDOWE: koncert 
Akademickiego chóru Poli-
techniki Śląskiej z udziałem 
Amelii Tokarskiej – harfa (koś-
ciół pw. św. benedykta, ul. Nał-
kowskiej 19)

11 stycznia, sobota
godz. 12 – bAJKOTEKA: pro-
jekcja filmu dla dzieci „Agent 
Kot” (mbP – mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 15.30 – XXIX TySKIE 
WIEcZORy KOLęDOWE: kon-
cert finałowy „Kolędy z róż-
nych stron świata” (kościół pw. 
św. marii magdaleny, ul. Dam-
rota 62)
godz. 17 – RETRO SEANS – 
projekcja archiwalnego filmu 

pt. „Ludzie Wisły” (SDK „Tęcza”, 
al. Niepodległości 188)
godz. 17 i 20 – „OSTRA 
JAZDA” spektakl Teatru Ko-
media (Teatr mały, ul. hlon-
da 1)
godz. 19 – ELEcTRO AcO-
uSTIc bEAT SESSIONS – 
koncert w cyklu Next Wave 
(mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)
godz. 20 – hENGELO – 
koncert (Riedel music club, 
ul. Oświęcimska 53)

13 stycznia, poniedziałek
godz. 17 – ŚWIAT NA Wy-
cIąGNIęcIE RęKI: „Pieskie ży-
cie podróżnika” – spotkanie 
z Krzysztofem Nowakowskim 
(mbP – mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)

8 stycznia: godz. 18 – koncert kolęd 
i pastoraŁek w wykonaniU zespoŁU 
skaldowie, kościóŁ pw. św. krzysztoFa
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z Mojej póŁki

jak każdy ranking, ten 
też jest sUbiektywny. 
jak powiedziaŁa 
bowieM olga tokarczUk 
w swojej noblowskiej 
Mowie: pisarz MUsi 
znaleźć interpretatora. 
tytUŁów, które 
zasŁUgUją na to, 
by znaleźć się w tyM 
top 10 byŁo w MinionyM 
rokU sporo; siŁą rzeczy 
MUsiaŁeM jednak 
ograniczyć się do 10.

magDaleNa grOchOW-
ska – „W cZasach sZaleń-
stWa” (Wydawnictwo Agora)

To będzie bardzo ważna książ‑
ka jeszcze przez lata. Jak to się 
dzieje, że niektórzy zmienia‑
ją poglądy, postawę o 100 pro‑
cent. I nie mówimy tu bynaj‑
mniej o kimś, kto był zawsze 
zagubiony. Nie, mówimy o tych, 
którzy z różnych powodów wy‑
brali taką a nie inną drogę poli‑
tyczną lub życiową. Którzy jedno‑
cześnie mieli wpływ na otoczenie. 
Magdalena Grochowska pisze też 
o tych, którzy w czasach szaleń‑
stwa próbowali jednak powie‑
dzieć, że istnieją pewne wartości 
niepodważalne. Hertz, Stempow‑
ski, Fiłosofow, Moltke – o nich pi‑
sze, ale w tle jesteśmy my.
marciN NaPiórkOWski 
– „turBOPatriOtyZm” 
(Wydawnictwo Czarne)

Wydawało mi się, że jakoś ro‑
zumiem tę dzisiejszą Polskę. Po‑
trafię powiedzieć co i dlaczego 
mnie boli, czego nie mogę zaak‑

ceptować. Zawsze jednak, gdzieś 
z tyłu głowy kołatała się taka 
myśl: co tak naprawdę dzisiaj 
dzieli Polskę?

Marcin Napiórkowski odpo‑
wiedział mi na to pytanie. Cho‑
dzi oczywiście o modele patrio‑
tyzmu. Bo mamy bez wątpienia 
dwa. Jeden to softpatriotyzm, dru‑
gi – turbopatriotyzm. Co się kryje 
za tymi modelami? Jakie to wizje 
świata? Warto przeczytać, by wie‑
dzieć o czym i jak rozmawiać.
Walter isaacsON – 
„leONarDO Da ViNci” 
(Wydawnictwo Insignis)

Rewelacyjnie napisana bio‑
grafia, ponad 700 stron opowie‑
ści o geniuszu. Autor przeczytał 
tysiące stron notatników Leonar‑
da. Geniusz z jednej strony, z dru‑
giej – jak każdy z nas – mający 
swoje słabe strony. Autor w żad‑
nym momencie nie pisze książki 
na kolanach przed jednym z naj‑
większych w historii umysłów.
harOlD BlOOm – 
„jak cZytać i PO cO” 
(Wydawnictwo Aletheia)

To jest odwieczne pytanie, 
na które jedni znają odpowiedź, 
inni nie, a jeszcze inni w ogóle 
sobie takiego pytania nigdy nie 
stawiali. Tych w Polsce, jak wy‑
nika z badań jest większość. Ha‑
rold Bloom zna odpowiedź. W tej 
książce pomaga poprzez odwoła‑
nie się do klasycznych dzieł – opo‑
wiadań, poezji, powieści, sztuk 
od Szekspira po Tonię Morrison 
mówi jasno: czytamy dla siebie. 
I nie chodzi tylko o edukację.
aleksaNDra sZarłat – „żu-
łaWski. sZamaN” (Wydawni‑
ctwo Agora)

Kontrowersyjna postać, nawet 
bardzo. Dla jednych uwodziciel, 
który hipnotyzował otoczenie. 
Dla innych bufon. Jaki więc był 
naprawdę? Aleksandra Szarłat 
pokazuje Żuławskiego poprzez 
opowieści innych. I wydaje się, 
że wszyscy są zgodni w jednym – 
był człowiekiem fascynującym.
jóZef heN – „ja, 
DePraWatOr” 
(Wydawnictwo Sonia Draga)

Kolejny już tom dziennika jed‑
nego z moich ulubionych pisarzy. 
I kolejny, który się czyta jednym 
tchem. Tym razem zapiski odno‑
szą się do lat 2016‑2018 z odnie‑
sieniami do wspomnień łączą‑
cych wczoraj i dziś.

mONika sZNajDermaN 
– „Pusty las” (Wydawnictwo 
Czarne)

Przepiękna opowieść o tym, 
jak podejmujemy decyzję, aby za‑
mieszkać gdzieś prawie na koń‑
cu świata, w miejscu, gdzie przed 
nami przez kilkaset lat mieszkali 
inni. Teraz ich już nie ma. Nie ma, 
bo ktoś inny zadecydował o ich 
losie. Monika Sznajderman opo‑
wiada jak też próbuje w tej pust‑
ce zbudować własny świat, nie za‑
pominając o tych co zostawili tam 
swoje ślady.
jerZy gieDrOyc – gustaW 
herliNg-gruDZiński 
– „kOresPONDeNcja 
1944-1966” (Wydawnictwo 
Literackie)

Jerzy Giedroyc zastrzegł so‑
bie, że ta korespondencja 
może się ukazać dopiero 10 lat 
po jego śmierci. Szczerze mówiąc, 
po przeczytaniu I tomu (drugi 
ukazał się na dniach) nie bardzo 
wiem dlaczego Książę podjął taką 
decyzje. A korespondencja dwóch 
wielkich, inaczej trochę patrzą‑
cych na politykę, literaturę – fa‑
scynująca!
rysZarD kOZiOłek 
– „Wiele tytułóW” 
(Wydawnictwo Czarne)

Od lat profesor Uniwersyte‑
tu Śląskiego konsekwentnie pi‑
sze o swojej fascynacji litera‑
turą. I ta fascynacja ma także 
swoje odbicie w życiu codzien‑
nym. To nie są eseje dla litera‑
turoznawców, wręcz przeciwnie. 
To eseje dla tych, którzy książki 
kochają. Ryszard Koziołek po‑
zwala nam też zajrzeć w głąb 
siebie – wspomnienia z dzieciń‑
stwa, młodości. Bo na nasze ży‑
cie faktycznie składa się wiele ty‑
tułów.
taDeusZ sOBOleWski 
– „DZieNNik. jesZcZe 
jeDNO ZDaNie” 
(Wydawnictwo WAB)

Wybitny krytyk filmowy 
w swoim dzienniku wspomina 
lata stanu wojennego. Rozterki, 
wątpliwości, pytania. Plus trudy 
dnia codziennego. Życie rodzin‑
ne, towarzyskie. Autor obracał 
się w trochę innych kręgach niż 
większość z nas. A przecież pra‑
wie każda strona tej książki jest 
w jakimś sensie opowieścią rów‑
nież o mnie. O mnie z tamtych 
lat. jan MazUrkiewicz ●

od tegorocznej edycji 
konkUrs tychy press 
photo zMienia się 
w Festiwal FotograFii 
dokUMentalnej 
tychy press photo, 
który odbędzie się 
7 i 8 Marca w pasażU 
kUltUry androMeda. 
organizatorzy nie 
zMieniają, a jedynie 
rozbUdowUją ForMę 
konkUrsU, zaś zdjęcia 
Można nadsyŁać 
do 17 stycznia. pUla 
nagród w tyM rokU 
wynosi 3.000 zŁ.

W temacie konkursu fotogra‑
fię prasową zastępuje fotografia 
dokumentalna. – Od wielu lat 
większość osób biorących udział 
w konkursie nie ma nic wspólne‑
go z mediami, a ich zdjęcia można 
określić jako dokumentalne. Poję‑

cie to nie ma zresztą jednej, prostej 
definicji, podobnie jak fotografia 
prasowa. Próby zaszufladkowa‑
nia nie są łatwe, podziały płynne 
i sporne wśród samych fotogra‑
fów. Przyglądanie się otaczającej 
nas rzeczywistości będzie pewnym 
wyznacznikiem odróżniającym 
dokument od innych rodzajów fo‑
tografii – wyjaśnia Marcin Zimnal, 
współorganizator imprezy.

Podstawowe zasady konkursu 
są takie same jak wcześniej: mogą 
w nim wziąć udział osoby fotogra‑
fujące, mieszkające lub pracujące 
w 2019 roku w Tychach, a tak‑
że osoby niezwiązane z Tychami, 
ale w tym przypadku zgłaszane 
do konkursu fotografie muszą być 
wykonane na terenie Tychów. Nie 
trzeba być zawodowym fotogra‑
fem ani publikować w mediach. 
Na konkurs można zgłaszać zdję‑
cia pojedyncze lub fotoreportaże, 
liczące do 8 ujęć. Każdy uczestnik 

może zgłosić łącznie do 20 zdjęć. 
Wszystkie muszą być wykonane 
w 2019 roku. Po raz pierwszy nie 
trzeba nagrywać wersji elektro‑
nicznych zdjęć na płytę lub inny 
nośnik, będzie można wygodnie 
przesłać pliki przez bezpłatny ser‑
wis WeTransfer. Jurorzy przyzna‑
ją nagrody w trzech kategoriach: 
najlepsza fotografia, najlepszy fo‑
toreportaż i najlepsze zdjęcie (fo‑
toreportaż) wykonane w Tychach. 
Nagrody pieniężne funduje Te‑
atr Mały, który jest głównym or‑
ganizatorem 20. edycji imprezy, 
a współorganizatorami są Domi‑
nik Gajda i Marcin Zimnal.

Prace można nadsyłać lub 
składać w Miejskiej Galerii Sztu‑
ki Obok w Tychach, pl. Baczyń‑
skiego 2. Wystawa pokonkursowa 
w Pasażu Kultury Andromeda zo‑
stanie otwarta w sobotę, 7 marca 
2020 r., wtedy też poznamy wy‑
niki konkursu. kp ●

książki roku 2019
tyCHy Press PHoto 
ewoluuje
od tegorocznej edycji POPuLARNy KONKuRS fOTOGRAfIcZNy ZmIENIA SIę 
W DWuDNIOWy fESTIWAL.

Marcin Zimnal (w środku), jeden z współorganizatorów, od lat jest związany z Tyskim 
Towarzystwem Fotograficznym, które organizuje liczne imprezy fotograficzne.
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ostatniMi czasy 
otrzyMaliśMy serię 
teleFonów od naszych 
czytelników, pytających 
jak wygląda sytUacja 
w tyskich szkoŁach 
średnich pod względeM 
zakazU opUszczania 
terenU szkoŁy przez 
Uczniów w godzinach 
zajęć lekcyjnych.

Najprawdopodobniej ma to zwią‑
zek z dyskusją między radą pe‑
dagogiczną a uczniami na temat 
wprowadzonego do statutu 
I Liceum Ogólnokształcącego im. 
L. Kruczkowskiego zapisu, który 
nakazuje tym drugim pozostać 
na terenie szkoły. Nasi rozmówcy 
powoływali się na pełnoletniość 
wychowanków. I LO jest jedną 
z ostatnich tyskich szkół średnich, 
która taki zakaz wprowadziła.

litera prawa
Aby podjąć temat, trzeba najpierw 
zapytać co mówi prawo. W roz‑
porządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z 31 grudnia 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepub‑
licznych szkołach i placówkach 
czytamy: „Dyrektor zapewnia 
bezpieczne i higieniczne warun‑
ki pobytu w szkole i placówce, 
a także bezpieczne i higieniczne 

warunki uczestnictwa w zajęciach 
organizowanych przez szkołę lub 
placówkę poza obiektami nale‑
żącymi do tych jednostek” oraz 
że „Przerwy w zajęciach ucznio‑
wie spędzają pod nadzorem na‑
uczyciela”. Jasno jest zatem usta‑
lone, że cokolwiek się z uczniem 
(bez względu na jego wiek) stanie 
w godzinach lekcyjnych w szkole 
i poza nią – odpowiada za to dy‑
rektor szkoły.

Dyrektorzy jednogłośni
Tyskie szkoły średnie w zdecydo‑
wanej większości mają w swoich 
statutach zakaz opuszczania tere‑
nu szkoły podczas zajęć szkolnych. 
– Oczywiście, że nie widzę w ta‑
kim zapisie niczego zdrożnego. 
Nasi uczniowie podpisywali rów‑
nież listy, że z takim zapisem się 
zapoznali. Położenie naszej pla‑
cówki w samym centrum miasta 
jest o tyle niewygodne, że gdyby 
wychowankowie podczas przerw 
wychodzili poza teren szkoły, mo‑
głoby to być uciążliwe dla reszty 
mieszkańców – zauważa Adam 
Burczyk dyrektor ZS nr 6. – Rów‑
nież nie wydaje mi się taki zapis 
kłopotliwy – dodaje Marek Wac 
dyrektor ZS nr 5. – Być może nie‑
którym pełnoletnim uczniom nie 
podoba się, że nie mogą wyjść za‑
palić papierosa. Przypominam, 
że w wielu miejscach nie można 

palić, od restauracji po kościoły 
– dodaje dyrektor. W tym samym 
tonie wypowiada się Grażyna Ju‑
rek dyrektor Zespołu Szkół nr 1: 
– Od początku istnienia naszej 
szkoły uczniowie mieli obowią‑
zek pozostania na terenie szkol‑
nym podczas zajęć lekcyjnych. 
My jako dyrektorzy i nauczyciele 
odpowiadamy za wszystko co się 
tym młodym ludziom przytrafi, 
dlatego też nie możemy pozwolić, 
aby uczniowie podczas długich 
przerw rozchodzili się po okolicy 
– zauważa dyrektorka.

Pełnoletniość zobowiązuje
– Bardzo bym sobie życzyła cza‑
sów, w których do szkół średnich 
chodziłyby tylko osoby niepełno‑
letnie, co automatycznie rozwią‑
załoby problem – żartuje Joanna 
Wojtynek dyrektor I LO.

– W tym roku mamy bardzo 
duży przedział wiekowy, niemal 
od 14 do 19 lat. Patrząc na nie‑
szczęśliwe wydarzenia w prze‑
szłości, które miały miejsce 
w innych polskich szkołach, jed‑
nomyślnie z radą pedagogiczną 
postanowiliśmy o wprowadzeniu 
wszelkich zapisów, aby zapewnić 
naszej młodzieży bezpieczeń‑
stwo. Jesteśmy na tyle uprzywi‑
lejowaną szkoła, że mamy spo‑
re tereny zielone, nasi uczniowie 
mogą korzystać z atriów, ławek 

czy trybun i obiektów sporto‑
wych na świeżym powietrzu. 
Za chwilę z budżetu partycypa‑
cyjnego będziemy budować ko‑
lejny obiekt sportowy. Jak widać, 
nasza młodzież nie jest zamknię‑
ta w budynku, dlatego z całą radą 
pedagogiczną dziwimy się, że te‑
mat wzbudza takie kontrowersje 
wśród młodych ludzi. W doro‑
słym życiu nagminnie spotyka‑
my się z ograniczeniami naszej 
swobody, na tym polegają prze‑
pisy ruchu drogowego, dobre‑

go obyczaju czy też regulaminu 
miejsc pracy. Nikomu do gło‑
wy nie przychodzi dyskutować 
z pracodawcą o nakazie przeby‑
wania w godzinach pracy w miej‑
scu pracy, prawda? Oczywiście 
jeżeli pełnoletni uczeń potrze‑
buje się zwolnić i opuścić teren 
szkoły, sam może napisać sobie 
zwolnienie. Naszym priorytetem 
jest bezpieczeństwo podopiecz‑
nych, a nie utrudnianie im życia 
– komentowała sprawę dyrektor 
„Kruczka”.

Część uczniów wydaje się od‑
porna na argumenty rady pedago‑
gicznej, mówią o pisaniu petycji 
do samej rady czy też „resorto‑
wego” wiceprezydenta miasta. 
Zaskakująco celnie o całej sytua‑
cji wypowiedziała się uczennica, 
która woli pozostać anonimowa. 
– Mam wrażenie, że co poniektó‑
rzy nie dorośli do bycia pełnolet‑
nimi i wciąż marnują czas na głu‑
poty, zamiast zająć się rzeczami 
naprawdę ważnymi. Chociażby 
nauką. kaMil peszat ●

kamil Peszat
k.peszat@twojetychy.pl

jUż po raz trzeci 
odbyŁa się gala 
konkUrsU „seniorzy 
z pasją”, organizowana 
prze klUb seniora 
platyna przy FUndacji 
internationaler 
bUnd, podczas której 
Uhonorowano 
aktywnych tyszan 
powyżej 60. rokU życia 
za ich zaangażowanie 
spoŁeczne i kUltUralne.

Trzynaściorgu nominowanym 
do nagrody seniorom wręczono 
dyplomy, zaś dwoje z nich otrzy‑
mało tytuł „Seniora z pasją”. 
Po raz pierwszy w historii kon‑
kursu zdecydowano się przyznać 
nagrodę główną w dwóch katego‑
riach – żeńskiej i męskiej.

seniorzy z pasją
Wśród nominantów znaleźli się: 
Urszula Polubiec – przewodni‑
cząca Tyskiej Rady Seniorów, 
Danuta Wencel – autorka książ‑
ki,, Tyscy seniorzy opowiadają”, 
Zofia Skwarek – wolontariuszka 
prowadząca zajęcia z rękodzieła 
dla seniorów, Gertruda Machu‑
lec – założycielka Koła Gospo‑
dyń Wiejskich na Wartogłowcu, 
Stanisława Krzyżek – pomysło‑
dawczyni projektu,, Łamacz Ba‑
rier”, Janina Dziedziel – pieśniar‑
ka i twórczyni strojów ludowych, 
Aldona Mierzejewska – długo‑
letnia wolontariuszka tyskie‑
go hospicjum oraz DPS Wrzos, 

Wiesława Ślawska – aktywna 
członkini Polskiego Związku 
Niewidomych, współtwórczyni 
chóru działającego przy PZN, 
Danuta Skwarczyńska – autor‑
ka tomików poetyckich oraz 
bajek dla dzieci, Jan Paliczka – 
autor i propagator poezji haiku, 
Tadeusz Otręba – lider zespołu 
Platyna działającego przy Klubie 
Seniora Platyna, Ryszard Maci‑
szewski – miłośnik, instruktor 
i propagator tańca oraz Andrzej 
Ryszard Czerwiński – malarz, 
rzeźbiarz, przewodniczący Sto‑
warzyszenia Twórców Kultury, 

organizator plenerów i wystaw 
malarskich dla malarzy niepro‑
fesjonalnych.

Dobre słowo od prezydenta
Swoim występem artystycznie 
galę wzbogacił zespół Platyna, 
który wykonał własne aranżacje 
popularnych piosenek. Nomino‑
wanym gratulacje złożył także 
obecny na gali Maciej Grama‑
tyka z‑ca prezydenta Tychów ds. 
społecznych. – Cieszę się, że nie 
byłem w komisji konkursowej 
i nie musiałem oceniać czyja pa‑
sja i zaangażowane jest większe, 

silniejsze, bardziej zasługujące 
na wyróżnienie, to byłoby bar‑
dzo trudne – tymi słowami roz‑
począł swoje przemówienie z‑ca 
prezydenta. – Dla nas niezwykle 
ważne jest to, by wszyscy miesz‑
kańcy, a w szczególności senio‑
rzy byli jak najbardziej aktywni, 
wychodzili z domu, realizowali 
swoje pasje. Dziękuje państwu 
za to, że jesteście, za to ogrom‑
ne zaangażowanie i za to, że się 
wam chce, bo to niezwykle waż‑
ne w dzisiejszym świecie – mówił 
do zebranych w Mediatece Maciej 
Gramatyka.

uczestniczka powstania i samouk
W kobiecej kategorii główny 
laur otrzymała Aldona Mierze‑
jewska, która była m.in. tyską 
radną, za której kadencji uchwa‑
lono aktualny herb naszego mia‑
sta. Aktualnie seniorka aktywnie 
udziela się społecznie w bardzo 
zróżnicowanych grupach spo‑
łecznych (m.in. osób niepełno‑
sprawnych, bezdomnych czy in‑
nych potrzebujących wsparcia). 
– Spotkanie z drugim człowie‑
kiem jest dla mnie bardzo waż‑
ne. Mam taką zasadę, że gdy 
np. robię pranie i ktoś do mnie 

zadzwoni, że chciałby się spotkać, 
to ja tę pralkę wyłączę i pójdę się 
z nim spotkać – mówiła 91‑let‑
nia laureatka. – Ludzie to moja 
wielka miłość i dlatego staram się 
jak mogę pomagać tym potrze‑
bującym. Czasem zwykła rozmo‑
wa i potrzymanie kogoś za rękę 
może okazać się nieocenioną po‑
mocą. Naprawdę nie trzeba wiele, 
by wnieść w życie drugiego czło‑
wieka nadzieję i trochę światła. 
Przekonałam się o tym, że życie 
potrafi dać mocno w kość. Jed‑
nak te wszystkie trudne doświad‑
czenia pozwoliły mi zrozumieć, 
co jest naprawdę ważne – mówiła 
seniorka, która przeżyła Powsta‑
nie Warszawskie.

Drugi tytuł seniora z pasją 
przypadł Andrzejowi Ryszardo‑
wi Czerwińskiemu. – Jestem sa‑
moukiem, talent do malowania 
odziedziczyłem chyba po dziad‑
ku. W 1997 r. wstąpiłem do Sto‑
warzyszenia Twórców Kultu‑
ry w Tychach, gdzie poznałem 
wspaniałych ludzi. Wkrótce zo‑
stałem prezesem i się zaczęło. Za‑
wsze nasze drzwi stoją otworem 
a sam bardzo aktywnie zapraszam 
do odwiedzin, choćby na godzin‑
kę. Siedząc w domu nie można 
podpatrzeć malującego kolegi czy 
zapytać o radę. Sporo emerytów 
siedzi w domu przed telewizorem, 
ja staram się ich poderwać z ka‑
nap, bo wiem jak trudno jest się 
przełamać i z tego domu wyjść. 
Strach, obawa, wstyd to normal‑
ne emocje, które doskonale ro‑
zumiem, dzięki czemu wiem, 
że można z sobie z nimi pora‑
dzić – opowiadał laureat. ●

uCzeń na sznurku?
i lo iM. l. krUczkowskiego WPISAłO W STATucIE SZKOły ObOWIąZEK POZOSTANIA NA TERENIE SZKOły W GODZINAch ZAJęć LEKcyJNych. I… ZRObIłA SIę „AfERA”.

na Przekór metryCe
FUndacja internationaler bUnd NADAłA TyTuły „SENIORA Z PASJą”.
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Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo uczniów – twierdzą dyrektorzy szkół.

Pamiątkowe zdjęcia nominowanych i laureatów. W środku Aldona Mierzejewska (za nią wiceprezydent 
Tychów Maciej Gramatyka), w przyklęku Andrzej Ryszard Czerwiński.
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przez cztery 
przedświąteczne dni 
w dziennyM doMU 
poMocy spoŁecznej 
„wrzos” trwaŁa 
wieczerza wigilijna, 
w której wzięŁo 
UdziaŁ przeszŁo 200 
osób. osoby saMotne, 
niepeŁnosprawne, 
bezdoMne czy 
zMagające się z innyMi 
życiowyMi probleMaMi, 
MogŁy wziąć UdziaŁ 
w Uroczystej kolacji 
i w świątecznej 
atMosFerze wspólnie 
spędzić czas.

– Co roku organizujemy wieczerzę 
dla naszych pensjonariuszy oraz 
osób potrzebujących. W tym roku 
cztery dni z rzędu nasze kucharki 
uwijały się jak pszczółki, aby każ‑
dy mógł zjeść porządną wigilijną 
kolację – opowiadała Katarzyna 
Sawaryn, dyrektor ośrodka. – Każ‑
dorazowo rozpoczynaliśmy dziele‑
niem się opłatkiem, który poświę‑
cił ks. Janusz Lasok i świątecznymi 
życzeniami. Trudno w dwóch sło‑
wach powiedzieć czego życzyliśmy 
naszym gościom. Te 200 osób 
to dwieście historii, często goto‑
wych scenariuszy na film. Na pew‑
no często życzono sobie szczęśli‑
wości. To stara prawda, że ludzie 
ciężko doświadczeni przez życie 
łatwej znajdują je w prostych rze‑
czach. Tego dnia te proste rzeczy 
to był talerz barszczu z uszkami, 
dobrze wysmażony karp z kapustą 

i grzybami, gorąca kawa, serniczek 
i makówki, wspólne kolędowanie 
i podarek na końcu. Jak przy każ‑
dym świątecznym stole nie zabra‑
kło chwil wzruszenia i radości. 
Ogromne podziękowania należą 

się młodzieży z rożnych tyskich 
szkół, która się zebrała i pomogła 
nam przy dekoracjach wigilijnego 
stołu, a podczas wieczerzy dołą‑
czyła się do kolędowania – dodała 
dyrektor. kp ●

w styczniU tyska 
rada seniorów 
zaprasza na dyżUry 
staŁe w każdy wtorek 
Miesiąca w godz. 16-
18, w siedzibie przy 
Ul barona 30 (p. 209), 
tel: 32/776-36-36. a oto 
aktUalna oFerta dla 
seniorów.

kluB seNiOra PlatyNa. 
fuNDacja iNterNatiONa-
ler BuND POlska, ul. Eduka‑
cji 11, 43‑100 Tychy (w budynku 
byłego internatu Zespołu Szkół 
nr 5, wejście od strony Krytej 
Pływalni). Tel. 32/219‑10‑10 
e‑mail: seniorzy.ib@gmail.com, 
www.seniorzy‑tychy.ib‑polska.
pl.
Zajęcia taneczne dla seniorów 
w ramach programu „Tyskie Ini‑
cjatywy Kulturalne” odbywają się 
we wtorki, o godz. 16 i 17 oraz 
w czwartki, o godz. 16.15 i 17.15 
w Zespole Szkół nr 4 (al. Biel‑
skiej 100), zajęcia rękodzielnicze 
– poniedziałki, o godz. 12, pró‑
by amatorskiej grupy artystycz‑
no‑kabaretowej – poniedziałki, 
godz. 10, wyjątkowe warsztaty 
psychologiczno‑edukacyjne – 
czwartki, godz. 9, próby zespo‑
łu muzyczno‑wokalnego – w śro‑
dy, godz. 14, zebrania aktywnych 
seniorów – środy, godz. 13.30, 
wspólne śpiewnie w Platynie 
(dokładny termin podany zo‑
stanie na stronie FB).

meDiateka (Biblioteka Głów‑
na), al. Piłsudskiego 16.
Tury Kultury: Grażyna Bar‑
szczewska w towarzystwie autora 
jej biografii Grzegorza Ćwiertnie‑
wicza, 29.01, (godz. 18).
Sztuka X Muzy. Bezpłatne pro‑
jekcie filmów w cyklu „Sztuka X 
Muzy, w czwartki o godz 17: 9.01 
Szklany zamek, 16.01 C.R.A.Z.Y., 
23.01 Pokój, 30.01 Fighter.
Akademia Polskiego Filmu 
w Tychach. Wykład Joanny Prei‑
zner połączony z projekcją unika‑
tów polskiego dokumentu: 7, 14, 
28.01 (godz. 16).
Biblioteka Aktywnego Seniora. 
Kurs komputerowy dla seniorów 
– poniedziałki, wtorki, czwartki, 
piątki (godz. 13). Zapisy: 32/438‑
04‑70.
Warsztaty języka migowego – 
wtorki, godz. 16. Zapisy: 32/438‑
04‑81, 32/438‑04‑11.
Kiermasz na deptaku – 8.01, 
godz. 12.
Dyskusyjny Klub Książki – 
23.01, godz. 17.
Spotkanie z muzyką. Muzyka 
Czesława Niemena, 16.01 (godz. 
10.30).

Kolędowanie w Mediatece. Goś‑
ciem będzie Zespół Pieśni Kobió‑
rzanie, 17.01 (godz. 17).
Komentarz Kulturalny. Ryszard 
Ćwirlej – wykład autora z poka‑
zem slajdów „Polska powieść kry‑
minalna od czasów PRL do współ‑
czesności”, 9.01 (godz.17).
Świat na wyciągnięcie ręki. Pie‑
skie życie podróżnika – Krzysztof 
Nowakowski, 13.01 (godz. 17).
Polska Cyfrowa Równych Szans. 
Filia nr 13. Kurs komputerowy 
dla seniorów – czwartki, godz. 
13, tel. 32/217‑31‑52.
Kolędowanie w Bibliotece. Bła‑
żej Banaś z Rodziną. Filia nr 18, 
10.01 (godz. 16.30).
Dyskusyjny Klub Książki. Filia 
nr 3, 23.01 (godz. 16).
4K – Książka, Kobieta, Kultura, 
Kuchnia. Karnawałowe spotka‑
nie seniorów. Filia nr 13, 30.01 
(godz. 14).
Czwartki z paletą. Jackson Pol‑
lock. Krew, farba i rozgotowany 
makaron – Agnieszka Kijas, 30.01 
(godz. 18).
Magiel Kulturalny. Rozmowy 
o tym, co warto zobaczyć, prze‑
czytać, odwiedzić. Filia nr 13, 
31.01 (godz. 16.30).

stOWarZysZeNie „Dar ser-
ca”, ul. Batorego 57.
Realizacja zadania „Żyj lepiej”, 
finansowanego przez Urząd 
Miasta. Wtorki, w godz. 16‑
19.15 – zajęcia integracyjno–
usprawniająco‑rehabilitacyjne 
dla osób starszych (godz. 16‑
18). Zajęcia informatyczne dla 
seniorów w dwóch grupach – 
godz. 17.15‑18.15 i godz. 18.18 
‑19.15. Środa, w godz. 16‑19 
– Klub seniora. W pierwsze 
czwartki miesiąca (godz. 16.30‑
18.30) – konsultacje psycholo‑
giczne dla opiekunów osób cho‑
rych na Alzheimera oraz osób 
starszych, jako pomoc w rozwią‑
zywaniu problemów.

strefa seNiOra, ul. Arkadowa 
2, godz. 8 do 14.
7.01 Zajęcia manualne (10.30), 
8.01 Gimnastyka dla seniora 
(12.15), 9.01 Zajęcia fotograficz‑

ne (godz. 9), 10.01 Gimnastyka 
dla seniora (12), 13.01 Kosme‑
tyki naturalne (10), 14.01 Psy‑
cholog (9), Zajęcia integracyj‑
ne (11), 15.01 Gimnastyka dla 
seniora (12.15), 16.01 Zajęcia 
fotograficzne (godz. 9), 17.01 
Gimnastyka dla seniora (12), 
20.01 Psycholog (9), Zajęcia in‑
tegracyjne (10), 21.10 Zajęcia 
manualne (10.30), 22.01 Gimna‑
styka dla seniora (12.15), 23.01 
Zajęcia fotograficzne (godz. 9), 
24.01 Gimnastyka dla senio‑
ra (12), 27.01 Kosmetyki na‑
turalne (10), 28.01 Psycholog 
(9), Zajęcia integracyjne (10), 
29.01 Gimnastyka dla seniora 
(12.15), 30.01 Zajęcia fotogra‑
ficzne (godz. 9), 31.01 Gimna‑
styka dla seniora (12).

strefa seNiOra, ul. Barona 
30, tel. 500‑224‑293. Klub czyn‑
ny od poniedziałku do piątku 
w godz. 9‑15.
7.01 Gimnastyka dla senio‑
ra (godz. 8.45‑9.30 oraz 9.30‑
10.15), 8.01 Gimnastyka dla se‑
niora (10.30‑11.15 i 11.15‑12), 
9.01 Zajęcia taneczne (9‑12), 
10.01 Gimnastyka dla seniora 
(10.05‑10.50 i 10.50‑11.35), 13.01 
Zajęcia manualne (12‑15), 14.01 
Gimnastyka dla seniora (godz. 
8.45‑9.30 oraz 9.30‑10.15), 15.01 
Gimnastyka dla seniora (10.30‑
11.15 i 11.15‑12), 16.01 Zaję‑
cia integracyjne (11‑13), 17.01 
Gimnastyka dla seniora (10.05‑
10.50 i 10.50‑11.35), 20.01 Za‑
jęcia integracyjne (11‑13), 21.01 
Gimnastyka dla seniora (godz. 
8.45‑9.30 oraz 9.30‑10.15), 22.01 
Gimnastyka dla seniora (10.30‑
11.15 i 11.15‑12), 23.01 Zajęcia 
taneczne (9‑12), 24.01 Gimna‑
styka dla seniora (10.05‑10.50 
i 10.50‑11.35), 27.01 Zajęcia ma‑
nualne (12‑15), 28.01 Gimnasty‑
ka dla seniora (godz. 8.45‑9.30 
oraz 9.30‑10.15), 29.01 Gimna‑
styka dla seniora (10.30‑11.15 
i 11.15‑12), 30.01 Zajęcia inte‑
gracyjne (11‑13), 31.01 Gimna‑
styka dla seniora (10.05‑10.50 
i 10.50‑11.35).
leszek sobieraj ●

reklama

zaproszenie dla seniorów

Wszystkim Tyskim Seniorom składamy tradycyjne życzenia 

zdrowia, wszelkiej pomyślności, realizacji osobistych 

marzeń i planów oraz dobrego i spokojnego Roku 2020.

życzymy, aby każdy czuł  satysfakcję ze swojego 

życia, z dużych i małych osiągnięć. 

Otwórzmy też serca dla innych i dzielmy się naszą radością.

W imieniu Tyskiej Rady Seniorów  

urszula Polubiec ( przewodnicząca TRS)

wigilia we „wrzosie”
świąteczne spotkania z potrzebUjącyMi STAły SIę TRADycJą DOmu POmOcy 
SPOłEcZNEJ.

Podczas tradycyjnych wieczerzy wigilijnych w DDPS „Wrzos” były podziękowania, życzenia i wiele radości.

Ka
m

il P
es

za
t

kondolencje
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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. 

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE     

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 519855939 

Elektryk. Tel. 504 877 825 

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504 625 566
Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474
MYCIE OKIEN - Sprzątanie tel. 501-169-606 

Złota Rączka - BOROŃ naprawy, projekty, 
porady Tel. 666-526-407

Naprawa pralek automatycznych. tel. 504 
877 825
Remonty budowlane - SOLIDNIE tel. 604-
380-848

Finanse:

kariera/edUkacja:

praca:
Przyjmę pracownika do wykańczania 
wnętrz. Tel. 510-632-877
Nauczyciel/przedszkole - tel. 504 279 
629
Pomoc nauczyciela/przedszkole - tel. 504 
279 629
Potrzebna krawcowa TYCHY tel. 602 
802 095 

nierUchoMości:

KUPIĘ

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

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416

SPRZEDAM
Garaż Tychy METRO na parterze sprzedam. 
17 m2, suchy, wysokość – 3 m, z prądem, 
teren monitorowany. Cena 48 000 zł. Tylko 
w  BN VOTUM: 501 503 735.
Dom Tychy – Świerczyniec. (10 km od 
centrum Tychów). Stan surowy zamknię-
ty, ocieplony, otynkowany - działka 967 
m2. Cena 499 000 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.
M-2, Wola k. Pszczyny sprzedam pokój z 
kuchnią – 36 m2, III piętro, ładne z bal-
konem, umeblowane i wyposażone - 127 
000 zł.   BN VOTUM: 501 503 735.
M-3, Tychy os. C – 52 m2, po remoncie, III 
piętro w niskiej zabudowie – 229 000 zł.  
BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ
Przyjmę Pana na kwaterę, pracującego i 
bez nałogów 793460704 

Udostępnię - Podnajmę miejsce magazy-
nowo warsztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 
8/8/5 tel. 691 577 335

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 
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977  www.ihn.com.pl 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493977
Tychy 2 pokoje 36 m2, cena 159.000 zł, 
klucze w biurze tel. 733-476-805  www.
ihn.com.pl Tychy 2 pokoje 48 m2 cena 
250.000 zł, klucze w biurze 886-309-196 
www.ihn.com.pl 

Tychy os H 3 pokoje 55 m2 cena 210.000 
zł 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 
Tychy os R 62 m2 3 pokoje niski blok, 
po remoncie i z pełnym wyposażeniem 
cena 298 tys zł tel. 504476-805 www.
ihn.com.pl
Tychy Czułów dom, z pięknym ogrodem 
bardzo dobra lokalizacja tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl 
Tychy Wartogłowiec - Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 490.000 zł tel. 504-
476805 www.ihn.com.pl 
Tychy Mąkołowiec Dom bliźniak z gara-
żem o pow. 130 m2 cena 479.000 zł 733-
476-805 www.ihn.com.pl
Osiedle domów w zabudowie bliźniaczej 
Podlesie 128 i 153 m2 cena od 515.000 zł 
504476-805, www.inh.com.pl 
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl 
Międzyrzecze tyko 10 min od Tychów dom 
w stanie deweloperskim o pow. 190 m2 
tel. 696-493977 
Wyry dom w stanie surowym zamknię-
tym z garażem cena 309 000 zł tel. 504-
476-805
Działki budowlane Tychy Wartogłowiec 
o pow. 856 m2 i 744 tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl 
Bieruń Działka budowlana z projektem, 
doprowadzone media pow 742 m2 tel. 
886-309-196 www.ihn.com.pl 
Ostatnia wolna działka budowlana Świer-
czyniec, różne powierzchnie pow. od 
880m, cena 123zł/m2, tel. 696-493977, 
Działka budowlana Tychy, różne metra-
że od 700 do 977m2, wszystkie media, 
różne metraże, tel. 504476-805 www.
ihn.com.pl 
3 Działki budowlane Tychy Wygorzele pow 
od 995 cena od 215 zł m2 tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os L 3 pok 78 m2  
cena 2600 zł tel. 696-493-977 www.ihn.
com.pl
Do wynajęcia Tychy Balbina  5 pok 110 m2  
cena 3000 zł tel. 504-476-805 www.ihn.
com.pl Do wynajęcia Tychy os M  3 pok 49 
m2  cena 1800 zł tel. 889-309-169 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter,duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-196 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 733-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa z zaple-
czem socjalno biurowym Tychy Tereny 
Przemysłowe pow. 300 m2 886-309-196 
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

Bieruń Nowy, działka budowlana o 
pow.1713m2, cena 90 tys.zł, VIPART 574 
445 040
Gostyń, dom parterowy z wiatą, stan 
surowy zamknięty, ocieplony, 82m2, 4 
pokoje, działka 800m2, cena 355 tys.zł, 
VIPART 790 855 177
Tychy Wartogłowiec, działka budowlana, 
pow. 1277m2, cena 166 010zł, VIPART 
790 855 188
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 209 tys. 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. K, M-3, 33,95m2, 10piętro, cena 
179tys.zł, VIPART 574 445 040
Bieruń Nowy, działka budowlana o pow. 
696m2, cena 59 160zł, VIPART 501 396 
663
Bojszowy, działka o pow. 1006m2, cena 
125 tys.zł VIPART 574 445 040
Pszczyna Stara Wieś , dom o pow. 106m2, 
działka 516m2, cena 189tys.zł VIPART 501 
396 663
Bojszowy Nowe, działka o pow. 3410m2, 
przy ulicy Korzenieckiej cena 341 tys.zł, 
VIPART 790 855 177
Chełm Śląski, działka przy ul. Błędów o 
pow. 1640m2, cena 131 200zł VIPART 
574 445 040
Tychy Paprocany, dom o pow. 235m2, 9 
pokoi, działka 1300m2, cena 1 000 000 
zł , VIPART 509 733 966
Wyry, działka o pow. 1747m2, cena 165 
965 zł , VIPART 790 855 177
Tychy Paprocany, dom o pow. 140m2, 6 
pokoi, cena 550 000 zł , VIPART 509 733 
966
Rajcza, Rycerka Dolna, dom z widokiem 
na góry, pow. 180m2, 6 pokoi, działka 
682m2, cena 399 tys.zł VIPART 501 396 
663

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
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www.tychy.pl

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

Goczałkowice Zdrój, domy szerego-
we w stanie deweloperskim pow. cał. 
138,20m2, działka 253m2, 417 tys.zł VI-
PART 790 855 188
Tychy, os. C, M-5, pow. 77,95m2, 4p/4p, 
cena 340 tys.zł, VIPART 501 396 663

Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
Kupię nieruchomość za gotówkę. Może 
być zadłużona 602 627 610
Chcesz sprzedać nieruchomość – kupię ją 
za gotówkę – zadzwoń – 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 728-713-101 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-
100
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 2 mieszkania! Zadzwoń. 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, os. B, 38 m2, dwa pokoje, niska 
cena 169.000 zł, 519-595-674 ww.ASTON.
com.pl
Tychy, os. D, 38 m2, dwa pokoje, niska 
cena 174.000 zł, 731-713-100 ww.ASTON.
com.pl
Tychy, os B, 46 m, 3p, słoneczne miesz-
kanie, częściowo do remontu, 185.000zł, 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, Os. G, ul. De Gaulle'a, 50 m2; 3 po-
koje, niski blok, świeżo po remoncie, do 
wprowadzenia NOWA CENA 249.000 zł, 
519-595-671 www.ASTON.com.pl
Tychy os. P, 3 pokoje, 10 piętro, 64,9 m2 
do własnej aranżacji z rewelacyjnym ukła-
dem. Cena 255.000zł tel. 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Tychy Osiedle Dębowe, 3 pokoje, nowe 
budownictwo, 74,3m2. Apartament dwu-
poziomowy do wejścia, częściowo umeb-
lowany cena 499.000 zł tel. 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia Tychy, centrum, 33m2, 
1400zł/mc, w pełni wyposażone, nowo-
czesne mieszkanie, www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy, do wynajęcia ładne i funkcjonalne 
mieszkanie w centrum, 1500zł/mc, 33 m2 
www.ASTON.com.pl 731-713-100

Tychy, apartamentowiec z windą, os. H, 
2 pokoje umeblowane i wyposażone, 
cena najmu 1800 zł/miesiąc z czynszem 
i ogrzewaniem, 519-595-674 www.
ASTON.com.pl
Tychy, centrum, 3 pokoje, 76 m2, IIII p., 
cena 2200 zł/miesiąc Zadzwoń. www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Dom dla pracowników, 3500 zł/mc, różne 
lokalizacje, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Dom dla pracowników, 14 łóżek, 7000zł/
mc, w tym wszystkie media, Lędziny, ul. 
Hołdunowska 519 595 671  www.ASTON.
com.pl
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 500.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Działka 852 m2 w Tychach Czułowie, ul. 
Morelowa, prąd, gaz, woda, kanalizacja, 
cena 350 zł/m2 www.ASTON.com.pl 519-
595-671
Lędziny Goławiec, super miejsce, różne 
metraże działek od 900 m2 do 15.000 m2. 
Ceny od 55 zł/m2, 731-713-100 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Jaroszowice 931 m2, działka bu-
dowlana, cena 175.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy, działka Suble/Glinka, ul. Szuwarków 
1109 m2, wszystkie media cena 532.000 
zł www.ASTON.com.pl 519-595-674
Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy-Cielmice ul. Nadrzeczna, działka 
o powierzchni 2477 m2 cena 499.000zl  
www.ASTON.com.pl 728-713-101
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 budynek 
usługowo-mieszkaniowy w stanie suro-
wym zamkniętym o pow. 224m2, działka 
878 m2 www.ASTON.com.pl 728-713-101
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-
słowe 728 713 101 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
Tychy, Paprocany, nowa inwestycja, 2 
ostatnie segmenty, cena 799 000 zł, 519-
595-674 www.ASTON.com.pl

Tychy, al. Niepodległości, M-3, pow. 
52m2, 3/4p.- tel. 508 063 856
Tychy, ul. Edukacji, M-4, pow. 56m2, 3/4p.
-tel. 508 063 856
Tychy, ul. Kubicy, M-4, pow. 63m2, 
4/10p.tel. 508 063 856
Łaziska G. ul. Dworcowa, M-3, pow. 45m2, 
0/4p. - tel. 531 099 212
Łaziska G. ul. Powstańców Śląskich, 
M-3, pow. 47m2, 0/4p.-tel. 531 099 212
Mikołów, ul. K.Miarki, M-4, pow. 67m2, 
1/3p.- tel. 531 099 212
Mikołów, ul. Skalna, M-4, pow. 48m2, 
9/9p.- tel. 531 099 212
DOMY:
Tychy, ul. Mysłowicka, OSTATNI 
DOM - pow.124m2, dz.650m2- 
st.developerski-tel. 508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 138M2, 
dz. 640m2- nowy do zamieszkania- tel. 
508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 
127m2, dz. 509m2- st.developerski- 
tel. 508 063 856

Orzesze, ul. Przyjaźni, pow. 160m2, dz. 
830m2- st. surowy zamknięty- tel. 531 
099 212
Tychy-Mąkołowiec, pow. 635m2, 
cena 290 zł/m2- tel. 508 063 856
Tychy-Mąkołowiec, pow. 896, cena 290 zł/
m2 i wiele innych- tel. 508 063 856
Bojszowy, ul. Ruchu Oporu, pow. 
983m2, cena 109zł/m2 - tel. 508 063 856
Bojszowy, ul. Stalmacha, pow. 1574m2, 
cena 76zł/m2 - tel. 508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 957 
m2, cena 88zł/m2 -tel. 508 063 856

zdrowie:
Gabinet Fizjoterapii Marek Szcze-
panek Rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel:664-172-013 DOSTĘPNE BONY 
UPOMINKOWE www.ms-rehab.pl 
Elastyczne Oferty Cenowe! 

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

kUpię / sprzedaM:

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

zwierzęta:

To ja, mały rudy Dżeki z narożnego bok-
su. Siedzę w tym schronisku już tak długo. 
Najpierw okropnie płakałem, żeby ktoś 
do mnie tu przyszedł i mnie pogłaskał.
Aż wreszcie... znalazła się Pani, któ-
rej bardzo się spodobałem. Więc mnie 
przygarnęła, miałem kolegę – kota 
i spałem na miękkim posłaniu. Ale pani 
chodziła do pracy, a ja nie umiałem zo-
stawać sam.
Ta Pani mnie oddała z powrotem 
do schroniska.
Wszyscy mówią, że jestem ładny. Ale tak 
mi źle, że nie mam domu. Podaj mi rękę, 
Człowieku. Pomóż, bo ja sam nie umiem 
się wychować i znaleźć sobie miłości 
i ciepła.

Kontakt: Katarzyna 888 81 26 81

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

WDOWA LAT 65 POZNA PANA W ODPO-
WIEDNIM WIEKU NIE PALĄCEGO. TEL 728-
377-880. 

autoreklamareklama

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. Budowlanych 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; rej.pojazdów:  
tel./fax 32/780‑09‑65, prawa jaz‑
dy: tel./fax 32/780‑09‑55;
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu‑
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06‑07, e‑mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743‑
84‑46, e‑mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me‑
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. ‑ pt. 6‑19, 
sob. 7‑14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30‑ 18, 
wt.‑pt. 7.30‑15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go‑
dziny pracy: pon.‑śr. 7.30‑15.30, 
czw. 7.30‑17.30, pt. 7.30‑13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo‑
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad‑skar‑
bowy‑w‑tychach, czynny: pon. 
7‑18, wt.‑pt. 7‑15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.‑pt. 7.30‑15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/327 
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: pon.‑
pt. 7.30‑15.30.

ważne  
telefonymiejskie

reklama
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hokeiści gks tychy nie 
wykorzystali atUtU 
wŁasnego lodowiska 
i przegrywając z Unią 
oświęciM w póŁFinale, 
odpadli z rywalizacji 
o pUchar polski. przed 
rokieM podopieczni 
andreja gUsowa 
również przegrali 
w póŁFinaŁowyM starciU 
z podhaleM nowy targ. 
pUchar polski po raz 
drUgi z rzędU, a trzeci 
w ogóle, zdobyŁ jks gks 
jastrzębie.

W meczu z Unią tyszanie zagra‑
li wyjątkowo nieskutecznie. Przez 
dwie tercje nie potrafili znaleźć 
sposobu na świetnie spisującego 
się w bramce rywali Kanadyjczy‑
ka Clarka Saundersa. Tymczasem 
w 16 min. Unia objęła prowadzenie 
po zaskakującym strzale Luki Kala‑
na. Choć tyszanie próbowali zmie‑
nić wynik, nie przynosiło to efektu. 
Na dodatek w drugiej tercji rywale 
podwyższyli… W ostatniej odsło‑
nie GKS ruszył do ataku i wykorzy‑
stując osłabienie Unii na początku 
trzeciej tercji, Filip Komorski zdo‑
był kontaktową bramkę. Niewiele 
ponad 10 minut później tyszanie 
wyrównali stan meczu za sprawą 
Niko Tuhkanena, po akcji Rado‑
sława Galanta i Jakuba Witeckie‑
go. Wynik się już nie zmienił, roz‑
strzygnięcia nie przyniosła także 
dogrywka. O wygranej rywali za‑
decydowały karne – Unia wyko‑
rzystała dwa z trzech, a decydują‑
cego zdobył Aleksiej Trandin.
gks tychy – uNia OŚWięcim 
2:3 k. (0:1, 0:1, 2:0, d. 0:0, k. 0:2). 
Bramki dla GKS: Komorski, Tu‑
hkanen.

W finale JKH GKS Jastrzębie 
pokonał Unię 2:0 i obronił Pu‑
char Polski.

Po pucharowych emocjach 
i świąteczno‑noworocznej prze‑
rwie hokeiści wrócili do rozgry‑
wek PHL i w pierwszym meczu 
w roku 2020 (35. kolejka PHL) 
GKS zmierzył się na wyjeździe 
z Podhalem Nowy Targ, wygry‑
wając 5:0. Tym razem tyszanie 
nie szans rywalom – po pierw‑
szej tercji prowadzili 2:0, po go‑
lach Jarosława Rzeszutki i Micha‑
ela Cichego. Gospodarze w tym 
meczu wyraźnie ustępowali li‑
derowi, grali słabo i nieskutecz‑
nie, m.in. nie wykorzystali aż 
czterech przewag. Wkrótce tysza‑
nie pozbawili ich złudzeń na ko‑
rzystny wynik, bowiem dwukrot‑
nie wykorzystali grę w przewadze 
– gole zdobyli Christian Mrocz‑
kowski i Alexander Szczechura. 

Wynik meczu ustalił w 55 min. 
Filip Komorski.
PODhale NOWy targ – gks 
tychy 0:5 (0:2, 0:0, 0:3). Bramki: 
Rzeszutko, Cichy, Mroczkowski, 
Szczechura, Komorski.

W niedzielę na Stadionie Zimo‑
wym rozegrano mecz na szczycie 
PHL – lider podejmował wicelide‑
ra, czyli mistrz kraju grał ze zdo‑
bywcą Pucharu Polski. Spotkanie 
lepiej zaczęli goście, którzy w 6 mi‑
nucie otworzyli wynik meczu. Jed‑
nak pierwsza tercja zakończyła się 
prowadzeniem GKS, bowiem Mi‑
chael Cichy błysnął snajperską for‑
mą, zdobywając dwa gole w ciągu 
6 minut. Po zmianie stron rywa‑
lom udało się wyrównać, ale ostat‑
nie słowo należało do tyszan. W 53 
min., wykorzystując grę w przewa‑
dze, gola zdobył Filip Komorski, 
a pięć minut później wynik me‑
czu ustalił Jefimienko.

gks tychy – jkh gks ja-
strZęBie 4:2 (2:1, 0:1, 2:0). 
Bramki: Cichy 2, Komorski, Je‑
fimienko.

1. gks tychy 34 76 154-62
2. Jastrzębie 35 70 148-75
3. unia 34 67 122-69
4. Podhale 34 66 122-72
5. cracovia 36 58 112-98
6. Katowice 33 57 97-61
7. Lotos 34 56 111-77
8. Energa 35 46 121-109
9. Zagłębie 34 41 94-128
10. Kadra u23 20 3 31-151
11. Naprzód 33 3 34-244

Tymczasem w Katowicach‑Ja‑
nowie trwają mistrzostwa świata 
hokeistek do lat 18 Dywizji 1B. 
W reprezentacji Polski występują 
trzy tyszanki: Natalia Harańczyk, 
Wiktoria Kędra i Alicja Kopcia‑
ra. ls ●

od 20 do 22 grUdnia 
w hali sportowej Mosir 
przy al. piŁsUdskiego 
rozgrywany byŁ 
FinaŁowy tUrniej 
Mistrzostw polski 
U-20 w FUtsalU. Fakt, 
że zespóŁ gks FUtsal 
tychy występowaŁ 
we wŁasnej hali, nie 
na wiele się zdaŁ. 
tyszanie wygrali tylko 
jeden Mecz i odpadli 
w ćwierćFinale.

Kluczem do ewentualnej walki 
o medale było zajęcie pierwszego 
miejsca w grupie C i uniknięcie 
tym samym zderzenia ze zdecy‑
dowanym faworytem mistrzostw 
– Rekordem Bielsko‑Biała – już 
w ćwierćfinale. Pierwszy krok 
ku temu podopieczni Micha‑
ła Słoniny i Marka Kołodziej‑
czyka zrobili w inauguracyjnym 
spotkaniu z Młodością Rudno. 
W pierwszej połowie Jan Bie‑
gański zdobył prowadzenie dla 
gospodarzy, a po przerwie Kon‑
rad Pipia podwyższył, co przy 

bardzo dobrej postawie Patryka 
Puzio w bramce dało tyszanom 
zwycięstwo 2:0.

Jak się okazało, drugi grupo‑
wy rywal, Dąbrowa Chełmiń‑
ska, zawiesił poprzeczkę znacz‑
nie wyżej. Goście prowadzili już 
3:1, a potem 6:4 i choć GKS Fut‑
sal doprowadził do wyrównania, 
to w ostatnich sekundach stra‑
cił gola i ostatecznie przegrał 6:7 
(3:3), tracąc praktycznie szanse 
na przodownictwo w grupie. Gole 
dla tyszan zdobywali w tym spot‑

kaniu: Jan Biegański (3), Konrad 
Jakubczyk (2) i Piotr Pytel.

Aby w ogóle wyjść z grupy, 
tyska drużyna musiała przynaj‑
mniej zremisować w ostatnim 
meczu z AZS UEK Kraków. Za‑
częło się dobrze, bo od prowa‑
dzenia do przerwy 2:0 po golach 
Konrada Jakubczyka i Aleksan‑
dra Biegańskiego. W drugiej 
części gry krakowianie wzięli się 
za odrabianie strat i doprowadzili 
do remisu 3:3. Ostatnie dwie mi‑
nuty kibice drżeli o wynik, któ‑

ry jednak nie uległ już zmianie 
i pozwolił zespołowi GKS Fut‑
sal Tychy na zajęcie premiowa‑
nego awansem drugiego miejsca 
w grupie.

– Nie chcieliście grać z Rekor‑
dem, to… będziecie grać z Re‑
kordem – mówił do swoich za‑
wodników wyraźnie poirytowany 
ich postawą trener Michał Słoni‑
na. I rzeczywiście, ćwierćfinało‑
wy mecz z bielszczanami nie miał 
historii. GKS tylko do przerwy 
stawiał większy opór i wysoko 
uległ Rekordowi 0:6 (0:2) odpa‑
dając z turnieju. Zgodnie z prze‑
widywaniami tytuł mistrzowski 
przypadł drużynie z Bielska‑Bia‑
łej, po wygranym 3:2 finale z BSF 
Bochnia.

Barwy GKS Futsal Tychy re‑
prezentowali na MP U‑20: Pa‑
tryk Puzio (Jakub Bronkowski) 
– Paweł Lisiński, Artur Kamiń‑
ski, Piotr Pytel, Konrad Pipia, Jan 
Biegański, Szymon Bernat, Jakub 
Borowski, Aleksander Biegański, 
Filip Biernat, Konrad Jakubczyk, 
Dawid Wrona i Jakub Wojtyła. 
ww ●

akadeMia piŁki 
nożnej gks tychy 
zorganizowaŁa 24-
godzinny Maraton 
sportowy, w raMach 
akcji charytatywnej 
dla beaty konieczko. 
żona wieloletniego 
piŁkarza i trenera gks 
i apn, wspóŁzaŁożyciela 
akadeMii, zbigniewa 
konieczko walczy 
z nowotworeM. na sMs 
arena graŁy gwiazdy 
FUtbolU, aMatorzy, 
oldboye i drUżyny 
MŁodzieżowe. 

Były turnieje piłkarskie i siatko‑
nogi, licytacja pamiątek, a w nie‑
dzielę – koncert w klubie muzycz‑
nym Riedel Music Club, podczas 
którego zagrali Piotr Steczek 
Kwartet i Sebastian Riedel z ze‑
społu Cree.

W meczu „Gwiazdy i goście” 
– „Trenerzy Akademii” wystąpi‑
li m.in. Zbyszek Konieczko, Łu‑
kasz Kopczyk, Krzysztof Bizacki, 
Darek Grzesik, Darek Okoń, Ja‑
nusz Małek, Henryk Jokiel, Syl‑
wester Kurek, Grzegorz Wagner. 
Odbył się również Turniej Olbo‑
jów z udziałem byłych zawodni‑
ków GKS Tychy, Polonii Bytom, 
Górnika Zabrze, Bielskich Orłów 
i Ruchu Chorzów. 

Z kolei w turnieju amatorów 
zwyciężyli Piłkarscy Emery‑
ci przed Piwkarzykami, Magną 
Formpol i Hapoel Beer Kebab. 
Oczywiście zagrały także rocz‑
niki grup młodzieżowych.

Honorowy patronat nad Ma‑
ratonem Sportowym objął prezy‑
dent Andrzej Dziuba. W niedzielę 
odbyła się licytacja pamiątek, jed‑
nak było ich tak dużo, że kolejną 
zapowiedziano w lutym, podczas 
balu charytatywnego. ls ●

CHarytatywny 
maraton
24-godziny z FUtboleM: TuRNIEJE, mEcZE, LIcyTAcJE, 
KONcERT

PuCHarowa Porażka, 
ligowe wygrane
od zwycięstw hOKEIŚcI GKS ROZPOcZęLI 2020 ROK

ŚCiany nie Pomogły
FUtsalowa MŁodzież bEZ SuKcESu W mISTRZOSTWAch POLSKI.

W Tychach gościliśmy finalistów mistrzostw Polski.  
Szkoda że GKS Futsal nie sięgnął po jeden z medali.

Dwa gole Michaela Cichego przybliżyły GKS Tychy do zwycięstwa z  JKH GKS Jastrzębie.
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Imprezę zakończył koncert w klubie muzycznym Riedel Music 
Club, w którym wystąpił m.in. Piotr Steczek Kwartet.

Koszulkę Górnika Zabrze z autografami piłkarzy przekazał na licytację 
dyrektorowi APN GKS Marcinowi Kuśmierzowi Andrzej Orzeszek.

Maraton Sportowy rozpoczął mecz „Gwiazdy i goście” - „Trenerzy Akademii”.
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iNfOrmatOr kiBica

hOkej. phl: 10.01 GKS Tychy – Energa Toruń (godz. 18), 12.01 
GKS Tychy – Lotos PKh Gdańsk (17), 14.01 unia Oświęcim – GKS 
Tychy (18). plhk: 11 i 12.01 unia Oświęcim – Atomówki GKS Tychy.
kOsZykóWka. i liga: 11.01 GKS Tychy – Księżak łowicz (18).
futsal. i liga: 11.01 Sośnica – GKS futsal Tychy.
siatkóWka. ii liga śląska kobiet: 10.01 uKS Spartakus Za-
brze – TKS Tychy.
mOsir zaprasza. 13.01-17.01 i 20-24.01 – zajęcia z tenisa sto-
łowego dla młodzieży (godz. 10 i godz. 17). Sala Zespołu Szkół 
nr 7 (ul. browarowa 1a). Informacje – trener bogusław Nowak (502-
052-990). 15.01. turniej siatkonogi (godz. 9.30). Startują duety 
w dwóch kategoriach wiekowych: 2005-2006 i 2007. Zgłoszenia 
w dniu zawodów. ls ●

Biegi uliczne i terenowe stały się 
w Tychach jedną z najpopular‑
niejszych dyscyplin. Zawodnicz‑
ki i zawodników zrzeszają SPLA 
i MOSM, działają stowarzyszenia 
amatorskie, młodzieżowe, setki 
osób biega indywidualnie…

Z roku na rok przybywa też 
osób, które podejmują wyzwa‑
nie zmierzenia się z dystansem 

maratonu. 9 stycznia (czwartek), 
o godz. 18 Tyska Galeria Sportu 
zaprasza maratończyków na spot‑
kanie, które będzie dobrą okazją 
do dyskusji o fenomenie marato‑
nu i jego rosnącej popularności. 
Takie spotkanie to również szansa 
na wymianę doświadczeń i wspo‑
mnień z biegów.

Wstęp wolny. ls ●

znakoMicie spisaŁa 
się reprezentacja 
MosM tychy 
w MiędzynarodowyM 
tUrniejU zapaśniczyM 
w woŁowie. 
wystartowaŁo 
siedMioro zawodników 
i wszyscy stanęli 
na podiUM, przywożąc 
siedeM Medali – zŁotych 
i srebrnych.

Turniej w Wołowie to silne obsa‑
dzone zawody w młodzieżowych 
kategoriach. W tym roku wystar‑
towało 320 zawodniczek i zawod‑
ników z 26 klubów – oprócz pol‑
skich – także z Czech i Słowacji. 
Jednym z honorowych gości tur‑
nieju był Józef Tracz – trzykrotny 
medalista olimpijski w zapasach 
z Seulu, Barcelony i Atlanty.

Trener Marek Juźwik solid‑
nie przygotował ekipę do star‑
tu – cała siódemka, po wygraniu 
trzech lub czterech walk, znala‑
zła się w półfinałach i przez nie 
także przeszła jak burza, mel‑
dując się w pojedynkach finało‑
wych. Młodzi tyszanie sięgnęli 
po dwa złote medale – w kate‑
gorii wagowej do 28 kg najlepszy 
okazał się Kacper Sitko (Szkoła 
Podstawowa nr 11), z kolei w kat. 
38 kg zwyciężył Tymek Wieczo‑
rek (SP nr 37). Stoczył kilka wy‑
równanych walk, ale w finale bez 
problemu pokonał przeciwnika. 

Zacięte i wyrównane pojedyn‑
ki stoczył także Kamil Sitek (SP 
nr 11) w kat. do 24 kg. W fina‑
le, w ostatnich sekundach stra‑
cił punkt i przegrał 4:5, zajmu‑
jąc drugie miejsce.

W najlżejszej kategorii – 22 kg 
– walczył Mikołaj Miłosz (SP nr 
17), który w rewelacyjnym sty‑
lu dostał się do finału, jednak 
w walce o pierwsze miejsce mu‑

siał uznać wyższość przeciwnika. 
Tomasz Prorok (SP nr 1) w kat. 
32 kg także sięgnął po srebrny 
medal.

Dwa srebrne medale przywio‑
zły tyskie zapaśniczki – siostry 
Mentelskie. W kat. 47 kg Nico‑
la Mentelska (SP nr 17) w ostat‑
niej walce przegrała przez tusz, 
zajmując drugie miejsce. Świet‑
nie spisywała się Julia Mentel‑

ska (SMS APN GKS Tychy), któ‑
ra wygrywała wszystkie walki 
kładąc przeciwniczki na łopat‑
ki. Jednak w ostatnim starciu jej 
błąd wykorzystała rywalka i tym 
razem ona skutecznie punkto‑
wała.

W sumie z siedmioma medala‑
mi tyska ekipa wywalczyła wyso‑
kie 6. miejsce w klasyfikacji klu‑
bowej. ls ●

Po raz 21. Klub Turystyki Kolarskiej Gro‑
nie wspólnie z Komisją Turystyki Kolarskiej 
PTTK w Mikołowie oraz Klubem Turystyki 
Rowerowej MIKOŁO zorganizował „Rowe‑
rowe powitanie Nowego Roku”.

Odbyło się ono 1 stycznia w Gostyni, 
na placu pod Pomnikiem Żołnierzy 1939 

roku, a impreza miała charakter zlotu gwiaź‑
dzistego. Przyjechało około 80 rowerzystów 
z Gliwic, Żor, Katowic, Bierunia, Pszczyny, 
Mikołowa i Tychów. Każdy z uczestników 
po zarejestrowaniu się otrzymywał pamiąt‑
kową naklejkę z Mikołajem w czapce Gronia, 
odcisk okolicznościowej pieczęci oraz coś 

słodkiego. Po złożeniu życzeń przez organi‑
zatorów, zrobiono rodzinne zdjęcie uczest‑
nikom.

Było także ognisko, pieczenie kiełbasek, 
symboliczna lampka szampana i zaproszenia 
na imprezy kolarskie organizowane w stycz‑
niu i lutym przez kluby. ls ●

rowerzyści na zlocie, czyli… 

groNie Na NoWy rok

Reprezentacja MOSM Tychy na Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy (od lewej): Nicola 
Mentelska, Julia Mentelska, w pierwszym rzędzie: Mikołaj Miłosz, Kamil Sitek, Kacper 

Sitek, w drugim: Tomek Prorok, Tymek Wieczorek. Z tyłu – trener Marek Juźwik.
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w Blasku złota i sreBra
siedeM Medali ZAPAŚNIKóW mOSm.

tgs zaprasza

Wokół MaratoNóW

W sezonie 2019/2020 rozgrywki 
Śląskiej Amatorskiej Ligi Hoke‑
ja odbywają się według dotych‑
czasowego podziału na dwie ligi 
– w 1. lidze są dwie grupy po 6 
drużyn, w 2. – 6 zespołów.
i liga – gruPa a. Niestety, 
drużyna TKKF Pionier wycofała się 
z rozgrywek po sześciu meczach, 
a 4 nierozegrane spotkania zostały 
zweryfikowane na korzyść rywali 
jako walkower. Dotychczasowe 
mecze Pioniera: z Zagłębiem 
Sosnowiec 4:3 i 4:4, Polonią Bytom 
4:1 i 0:5 (wo), Vikings Oświęcim 
0:7 i 0:5 (wo), Unią Oświęcim 1:7 
i 0:5 (wo), Cracovią Amatorzy 1:8 
i 0:5 (wo).

Pionier to najbardziej utytu‑
łowana tyska amatorska druży‑
na hokejowa. Po dziesięciu latach 
(2009‑2019) zawiesiła działalność 
z końcem grudnia 2019, wycofu‑
jąc się z rozgrywek Śląskiej AHL 
oraz z turnieju Dywizji 1. Mi‑
strzostw Polski 2020. Dla przypo‑
mnienia, w swojej 10‑letniej hi‑
storii „Pionierzy” 4 razy zdobyli 
mistrzostwo Tychów, w mistrzo‑
stwach Polski sięgnęli po złoto, 
dwa razy srebro i brąz, w Open 
ŚALH: dwa razy byli wicemistrza‑
mi, raz zdobyli brąz, a w ŚALH 

raz byli mistrzami, trzykrotnie 
brązowymi medalistami.
i liga – gruPa B. STH 
Tychy Wolves (lider po sezonie 
regularnym): Szerszenie Oświęcim 
1:2 i 6:1, Wojownicy Oświęcim 
4:4 i 8:3, Naprzód Janów 5:1 i 6:0, 
Tychy Knights 8:2 i 10:2, Czarty 
Kraków 6:3 i 10:1;

ST Tychy Knights (4. miejsce 
po sezonie regularnym): Czar‑
ty Kraków 0:2 i 5:4, Szerszenie 
Oświęcim 5:3 i 5:4, Wojownicy 
Oświęcim 1:2 i 2:3, Naprzód Ja‑
nów 0:7 i (06.01), Tychy Wolves 
2:8 i 2:10.
i liga Play Off: Wolves 
– Cracovia, Unia – Knights, 
Wojownicy lub Naprzód – 
Polonia, Vikings – Naprzód lub 
Wojownicy.
II liga: AKH Dragons Tychy (4. 
miejsce po sezonie regularnym): 
Chemik Kędzierzyn‑Koźle 
3:4 i 5:2, Sielec Sosnowiec 5:9 
i 2:16, Baribals Kobiór 8:1 i 3:5, 
Katowickie Byki 5:3 i 4:5, Orlik 
OPOle 5:5 i 3:0
PółfiNał Play Off: Sielec – 
Dragons, Orlik – Byki.

Organizatorem ŚALH jest ty‑
skie stowarzyszenie AKH Dra‑
gons Tychy. ls ●

Z Poznania koszykarze GKS Ty‑
chy wrócili na tarczy, przegrywa‑
jąc z Biofarmem Basket 68:83.

Tyszanie dobrze rozpoczę‑
li mecz, tocząc wyrównany bój. 
Co prawda w pierwszej kwar‑
cie rywale zanotowali 7‑punk‑
tową przewagę, ale wejście Pa‑
tryka Kędla ożywiło grę i jeszcze 
w tej kwarcie GKS zniwelował 
stratę. Jednak później zawodziła 
skuteczność, sporo też było strat 
(w całym meczu 23). Po pierwszej 
połowie gospodarze prowadzili 

45:40 i potem powiększali prze‑
wagę. Warto odnotować, iż po kil‑
ku tygodniach przerwy wrócił 
do gry Damian Szymczak.

Po 14 kolejkach GKS zajmu‑
je w tabeli 9. miejsce z 20 pkt 
(6‑8).
BiOfarm Basket POZNań – 
gks tychy 83:68 (24:24, 21:16, 
18:14, 20:14).
gks tychy: Jankowski 18, Wro‑
na 18, Kędel 11, Woroniecki 7, 
Zmarlak 6, Krakowczyk 5, Szym‑
czak 3, Karpacz 0, Ziaja 0. ls ●

Mistrzowie zawiesili działalność.

liga bez PioNiera

i liga koszykarzy

PrzegraNa 
W PozNaNiu

Od wielu już lat oldboje GKS Tychy spotykają się w południe 
1 stycznia, by rozegrać tradycyjny noworoczny mecz piłkar‑
ski. Nie inaczej było i tym razem – na bocznym boisku przy 
Stadionie Miejskim dwie jedenastki rywalizowały ze sobą, 
a na trybunach nie zabrakło znamienitych gości, w tym m.in. b. 
napastnika Polonii Tychy 83‑letniego Józefa Kiecoka, gwiazdy 
GKS z lat 70. Kazimierza Szachnitowskiego czy długoletniego 
działacza piłkarskiego Władysława Wtorka.
Choć wynik spotkania był – jak zawsze – sprawą drugo‑
rzędną, noworoczny szampan bardziej smakował zespoło‑
wi niebiesko‑bordowych, którzy wygrali z biało‑czarnymi 
6:3. ww ●

tradycji stało się zadość

NoWoroczNa 
Piłka

Albin Wira, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, nadal 
imponuje na boisku kondycją i zaangażowaniem.
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koziorożec 22.Xii-19.i
Wreszcie doczekasz się trochę wolnego. możesz 
wypoczywać, marzyć o niebieskich migdałach 
i ładować akumulatory na cały rok.

wodnik 20.i-18.ii
Pewna sprawa natury rodzinnej, która niepokoi 
cię od dłuższego czasu, zmierza do finału. Panuj 
nad nerwami.

ryby 19.ii-20.iii
Złapiesz wiatr w żagle, gdy otrzymasz 
wiadomość od osoby spod znaku byka. 
To będzie dobry czas.

baran 21.iii-20.iv
To będzie nerwowy, niezbyt przyjemny czas. 
Trudno, trzeba przeczekać. Za kilka dni szefowi 
powinien wrócić lepszy humor...

byk 21.iv-21.v
Tydzień powinien upłynąć w spokoju, ale uważaj 
na osobę spod znaku Wodnika, nie znasz jej 
prawdziwych intencji.

bliźnięta 22.v-20.vi
Sprawy sercowe będą się układać wyjątkowo 
pomyślnie. musisz jedynie więcej słuchać, a mniej 
mówić...

rak 21.vi-22.vii
chociaż przed Tobą sporo pracy, perspektywa 
urlopu doda ci sił. Głowa do góry, to już 
niedługo.

lew 23.vii-22.viii
upór na nic się nie zda. Postaraj się raczej 
z dystansem przeanalizować sytuację, 
rozwiązanie jest łatwiejsze, niż ci się wydaje.

panna 23.viii-22.iX
W dalszym ciągu będziesz znajdować się pod 
dobrym wpływem gwiazd. To dobry moment 
na podjęcie decyzji dotyczącej przyszłości.

waga 23.iX-23.X
Nie uginaj się pod presją otoczenia. Sam 
powinieneś zdecydować, jakie rozwiązanie 
wiadomej sprawy będzie dla ciebie najlepsze.

skorpion 24.X-21.Xi
Wreszcie będziesz mógł odetchnąć i znaleźć 
czas tylko dla siebie. Przed Tobą wreszcie lepsze 
dni.

strzelec 22.Xi-21.Xii
uważaj na to, co mówisz, zwłaszcza 
w towarzystwie osób, których prawdziwych 
intencji nie jesteś pewien...

CHoPin na żyCzenie

na paryskim bruku
Paryż. Miasto świateł, kolebka kultu‑
ry, mekka dla europejskich artystów. 
Tu sztuka wisi w powietrzu. Można 
ją spotkać na każdym kroku. Już sama 
architektura, liczne muzea, ale i ulice, 
zaułki, eleganckie kawiarenki czy kaba‑
rety są pożywką dla wrażliwej wyobraź‑
ni. To miasto inspiracji. Miasto‑żywiciel. 
Tu karmią się wszyscy, którym w sercach 
sztuka gra. I właśnie w tym Paryżu – 
pełnym obfitości, możliwości, a i wy‑
bitnych osobowości także – krzyżują się 
ścieżki dwóch artystów: Fryderyka Cho‑
pina i Eugène’a Delacroix. Kiedy doszło 
do ich pierwszego spotkania? Nie wia‑
domo. Wiadomo natomiast, że działo się 
to w czasie, który dla nich był szczegól‑
nie trudny i to z różnych powodów.

trudny czas
Chopin wciąż opłakiwał przegrane po‑
wstanie listopadowe, czego dawał wyraz 
w swoich wstrząsających kompozycjach. 
Według jednej z legend właśnie te du‑
chowe dramaty i rozterki dały początek 
szkicom do jego „Etiudy Rewolucyjnej”. 
Zapewniam, że ten utwór, jeżeli nie z ty‑
tułu, to po pierwszych nutach, rozpo‑

zna każdy Polak. Paryż pokochał 
Chopina. Bardzo szybko został 
wchłonięty przez tamtejszą elitę 
artystyczną; elitę, do której nale‑
żał również Delacroix – malarz 
znany głównie dzięki obrazowi 
„Wolność wiodąca lud na bary‑
kady”. Przedstawia on półnagą 
kobietę – tytułową wolność – 
która z trójkolorowym sztan‑
darem w dłoni kroczy przez 
barykady pokryte ciałami po‑
ległych w czasie rewolucji francuskiej 
paryżan. Delacroix miał 40 lat i osiąg‑
nął nawet pewien sukces. Co prawda, 
jego prace nie do końca trafiały w gusta 
publiczności, ale dorobił się już pięknej 
pracowni i równie pięknej kochanki. 
Wciąż jednak zabiegał o uznanie. Wie‑
czory spędzał więc na rautach, w ope‑
rach i na pałacowych rozmowach. Choć 
nie miał daru do zarabiania pieniędzy, 
to łatwo nawiązywał znajomości. Tak 
poznał Chopina.

Fortepian na przechowanie
Jeżeli miałabym jednym słowem określić 
przyjaźń, jaka połączyła Chopina i De‑
lacroix, użyłabym słowa „najszczersza”. 

Przegadali ze sobą wiele godzin snując się 
wieczorami po mieście, wymienili wiele 
listów. W jednym z nich Chopin prosi 
malarza, by ten przechował jego forte‑
pian – instrument mu najbliższy. Z kolei 
Delacroix pisał, że nasz kompozytor był: 
„człowiekiem rzadkiej dystynkcji; to naj‑
prawdziwszy artysta, jakiego kiedykol‑
wiek spotkałem. Jest jednym z tych nie‑
wielu, których można podziwiać i czcić”. 
Inny, przejmujący wpis z dziennika ma‑
larza pochodzi z okresu, gdy Chopin był 
trawiony przez chorobę, ale miał jesz‑
cze siłę, by podejmować u siebie przyja‑
ciół. „Sobota, 4 kwietnia 1849. Wieczór 
u Chopina; był udręczony, bez tchu. Moja 
obecność pozwoliła mu po pewnym 

czasie dojść do siebie. Powiedział mi, 
że nuda jest dlań najokrutniejszą udręką”. 
Przyjaźń ta trwała do końca życia Cho‑
pina, a może nawet dłużej. Co prawda, 
Delacroix w ostatnich dniach życia pia‑
nisty przebywał poza miastem i nie był 
obecny przy jego śmierci, ale jak tylko 
dotarła do niego tragiczna wiadomość, 
rzucił wszystko i wsiadł w pociąg. Cudem 
udało mu się dotrzeć na pogrzeb. Wraz 
z Aleksandrem Czartoryskim, Augustem 
Franchomme’em i Gutmennem niósł 
końce całunu przy dźwiękach „Requi‑
em” Mozarta. Delacroix zrobił dla swoje‑
go przyjaciela znacznie więcej. To dzięki 
niemu na cmentarzu Pere‑Lachaise przy 
grobie polskiego pianisty wybudowano 
pomnik, który stoi tam do dziś. To jed‑
no z niewielu miejsc, gdzie zawsze poło‑
żone są świeże kwiaty… Ale oprócz po‑
śmiertnego pomnika jest jeszcze jedna 
szczególna pamiątka, jaką po Chopinie 
pozostawił nam jego francuski przyjaciel. 
Prostokątny kawałek płótna.

mój przyjaciel Chopin
Tak. To nasz Chopin. Poznajemy go nie‑
mal od razu po rozżarzonym, świdru‑
jącym spojrzeniu, po nastroszonych, 

falistych włosach. A może to wcale nie 
włosy, może to płomień, który trawi serce 
i myśli geniusza. Tak. To on. To jego nos 
orli. Wszystko tu jest prawdziwe. Surowe, 
niedokończone, mocne, toporne, bure. 
W kolorach ziemi, błota i ognia. Widać 
każde pociągnięcie pędzla poprowadzo‑
nego ręką artysty‑przyjaciela. A przecież 
w zamyśle miało być inaczej. Miało być 
gładko, czysto, miał być laserunek. Ale 
Delacroix nie zdążył. Po śmierci przy‑
jaciela, porzucił prace nad portretem. 
Może to i lepiej. Tak, na Boga, tak jest 
lepiej! Bliżej człowieka. Jednego tylko 
szkoda. Wizji. Bo przecież Delacroix nie 
chciał, by na portrecie Chopin był sam. 
Zasiadał przy pianinie, opuszczał palce 
na klawisze i grał. A tuż obok niego ta, 
dla której warto było tworzyć. Jego muza, 
George Sand. Zmrużyła oczy, skrzyżowa‑
ła dłonie, spokojnie wybijając rytm. Tak 
to widział Delacroix. Ale stało się ina‑
czej… Po śmierci malarza niedokończo‑
ny obraz rozpłatano na pół. Barbarzyń‑
sko wycięto ostrym nożem legitymacyjne 
portrety kochanków. Osobno on, osobno 
ona. Bestialstwo. Tego nie robi się obra‑
zom. Nawet niedokończonym. 
agnieszka kijas ●
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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 świątecznej:
rODZiNNych ŚWiąt  
i jesZcZe lePsZegO NOWegO rOku. 

Najbardziej znany portret Chopina namalował 
jego przyjaciel – Eugène Delacroix.

jaki jest tWój uluBiONy OBraZ?

Drodzy czytelnicy! Kiedy przeszło 4 lata temu na łamach „Twoich Tychów” 
pojawił się pierwszy artykuł z cyklu „Dawno temu w sztuce” nawet nie 
marzyłam o tym, że zyska on tak wielu sympatyków. Piszę dla Was i dzięki 
Wam. Jeżeli wśród dotychczasowych felietonów nie odnaleźliście historii 
o Waszym ulubionym obrazie, pora to zmienić. Napiszcie do mnie na adres: 
„Twoje Tychy”, al. Piłsudskiego 12 lub mailem: redakcja@twojetychy.pl. 
Podzielcie się swoimi wrażeniami, emocjami i wspólnie odkryjmy tajemnice 
najwspanialszych malarskich płócien. Z najlepszymi życzeniami na NOWy 
2020 ROK, agNiesZka kijas ●

tłum luDZi i ja W tym tłumie. sPOrO uŚmiechóW, ZDaWkO-
Wych rOZmóW, kilka ZNajOmych tWarZy. Ot, kOlejNe sPOtka-
Nie, kOlejNy BaNkiet, gala. kOlejNe WyDarZeNie, Na którym 
WyPaDa Być, Więc jestem, chOć jesZcZe raNkiem ZachODZi-
łam W głOWę, cO ZrOBić, By się Z tegO Wyłgać. BO PrZecież 
W tym cZasie mOżNa PójŚć Na sPacer, POODDychać POWie-
trZem, lasem, jeZiOrem… a jeDNak cOŚ kaZałO mi uBrać 
sZykOWNe fatałasZki i Być WłaŚNie tu, WłaŚNie tegO DNia, 
WłaŚNie Na tym PrZyjęciu. i WteDy POcZułam rękę Na ramie-
Niu. ODWróciłam się. stał Za mNą mężcZyZNa. miał sreBrNe 
WłOsy i OcZy DZiecka. „PaNi agNiesZkO – POWieDZiał, – a mOże 
NaPisałaBy PaNi kieDyŚ O POrtrecie chOPiNa?”.
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