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Stadion na półmetku
Na budowie stadionu lekkoatletycznego wykonano  
już ponad połowę z zaplanowanych prac.

w ciągu trzech dni
W styczniu mija 75 lat od wyzwolenia  
Tychów spod hitlerowskiej okupacji

I drożej i... taniej
Od 1 marca w komunikacji na terenie 
Metropolii obowiązywać będą nowe taryfy. 4 5 6

bezpŁatny 
tySkI 
tygodnIk
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prawie dwie setki wolontariuszy zebrały w niedzielę na tyskich ulicach ponad 120 tysięcy złotych.
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WyśpieWali 
Dobrą NoWiNę
Zakończyły się XXIX Tyskie Wieczory Kolędowe. Za nami tydzień 
koncertów, podczas których można było wysłuchać kolęd i pastora‑
łek w rozmaitych aranżacjach oraz mistrzowski – jak zawsze – kon‑
cert finałowy. Można śmiało powiedzieć, że tyszanie mają wyjątkowe 
szczęście mogąc kolędować z tak wspaniałymi muzykami. Str. 7
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ZaDysZka hokeistóW
Rozgrywki sezonu zasadniczego PHL wkraczają w decydująca fazę – 
do rozpoczęcia play off pozostała już tylko jedna runda. Tymczasem 
forma, jaką prezentują tyszanie, jest co najmniej dziwna. Mistrz wy‑
grywa z czołowymi zespołami – Jastrzębiem, Podhalem, Katowicami, 
a przegrywa z 8. i 6. zespołem PHL, czyli Energą Toruń i Lotosem 
Gdańsk. 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
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kronIka polIcyjna

◆ PO DOkONaNiu kRaDZie-
ży kaRty BaNkOmatOWej 
na ul. Arctowskiego, złodziej kil‑
ka razy wypłacił z konta poszko‑
dowanej osoby łącznie 1.883 zło‑
te. Postępowanie prowadzi KMP 
w Tychach.
◆ OSZuści ZNóW W akcji. 
9.01 dwóch nieznanych spraw‑
ców, podając się za pracowników 
wodociągów weszło do mieszka‑
nia przy ul. Bocheńskiego i pod 

nieuwagę właścicielki mieszka‑
nia dokonali kradzieży kwoty 
6.300 zł.
◆ Na PaRkiNgu SklePu Bie-
DRONka PRZy al. BielSkiej 
11.01 ZaSłaBł mężcZyZNa. 
Po przybyciu na miejsce ratow‑
ników medycznych okazało się, 
że u mężczyzny doszło najpraw‑
dopodobniej do nagłego zatrzy‑
mania krążenia. Niestety, po‑
mimo wysiłku ratowników nie 

udało się przywrócić funkcji ży‑
ciowych. Policjanci prowadzą dal‑
sze postępowanie.
◆ DO NiecODZieNNegO ZDa-
RZeNia DOSZłO W cZaSie 
iNteRWeNcji StRażakóW 
w jednym z garaży przy ul. Fila‑
retów. Jak informuje portal 112.
pl, dyżurny Komendy Miejskiej 
PSP Tychy otrzymał zgłoszenie 
o zapachu spalenizny. Po przy‑
jeździe zastępów straży okazało 

się, że nie ma żadnego widocz‑
nego źródła pożaru. Na miejsce 
przyjechał także właściciel gara‑
żu. Po jego otwarciu stwierdzo‑
no, że w środku palą się świeczki 
i stąd zapach spalenizny. W mnie‑
maniu mężczyzny, dzięki zapalo‑
nym świeczkom w pomieszczeniu 
nie było wilgoci…
◆ kOmeNDa miejSka POli-
cji W tychach PROWaDZi 
POStęPOWaNie DOtycZą-

ce kRaDZieży Z WłamaNiem 
Na RachuNek BaNkOWy. 
Osoby, które wiedzą coś na temat 
zdarzenia lub rozpoznają kobie‑
tę ze zdjęcia, proszone są o pilny 
kontakt z tyską komendą. Jak in‑
formuje policja, nieustalona oso‑
ba przy użyciu zagubionej karty 
płatniczej dokonała 2.01 w skle‑
pie przy ul. Moniuszki transak‑
cji zbliżeniowej na kwotę 14,50 
zł. W tym samym dniu, w innym 
sklepie w podobny sposób zaku‑
piono towar na kwotę 13,50 zł. 
W toku dochodzenia zabezpie‑
czono zapis monitoringu, na któ‑
rym została zarejestrowana nie‑
ustalona kobieta, która może 
mieć istotne informacje na temat 
zdarzenia.

Osoby, które wiedzą coś 
na temat zdarzenia lub roz‑
poznają kobietę, proszone są 
o kontakt z Wydziałem do Wal‑
ki z Przestępczością Przeciwko 
Mieniu Komendy Miejskiej Po‑
licji w Tychach (al. Bielska 46), 
tel. 32/32‑56‑230, tel. alarmowy 
112 lub adresem: ppm@tychy.
ka.policja.gov.pl.
◆ 10.01 W cZaSie mecZu 
hOkejOWegO gkS tychy 
Z eNeRgą tORuń Na Sta-

DiONie ZimOWym WłącZył 
Się alaRm mONitORiNgu 
PRZeciWPOżaROWegO. Ofi‑
cer dyżurny straży pożarnej wy‑
słał na miejsce kilka zastępów stra‑
żaków. Okazało się, że przyczyną 
włączenia się systemu alarmowe‑
go była przypalona potrawa w jed‑
nym z punktów gastronomicznych 
na terenie obiektu. lS ●
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w MInIoną nIedzIelę 
caŁa polSka graŁa 
razeM z wIelką 
orkIeStrą ŚwIątecznej 
poMocy. nIe Inaczej byŁo 
w tychach, gdzIe prawIe 
200 wolontarIuSzy 
zbIeraŁo datkI 
dla zapewnIenIa 
najwyżSzych 
Standardów 
dIagnoStycznych 
I lecznIczych 
w dzIecIęcej MedycynIe 
zabIegowej. w SuMIe 
tySkI Sztab woŚp 
uzbIeraŁ dotąd ponad 
120 tyS. zŁotych. 
kwota ta wzroŚnIe 
w tyM tygodnIu, gdyż 
18 StycznIa odbędzIe 
SIę jeSzcze jedna 
orkIeStrowa IMpreza 
– „hokej z gwIazdaMI”. 
ponad 115 Mln zŁ – tyle 
wynIoSŁa deklarowana 
kwota na konIec 
28. FInaŁu wIelkIej 
orkIeStry ŚwIątecznej 
poMocy.

tradycyjnie dzień wcześniej
Tychy zaczęły grać dla WOŚP już 
w sobotę, a to za sprawą Danie‑
la Gwoździa oraz Krzysztofa Lo‑
ranca z klubu Underground Pub, 
którzy tradycyjnie zorganizowali 
koncert ze zbiórką charytatywną. 
W tym roku na licznych aukcjach 
oraz z puszek zebrano ponad 3,5 
tys. złotych. Razem z Undergro‑
und Pubem zagrali: Warhlack, 
GalHan, 032, Cukier, Holyguns 
oraz Moleskin. – Jurek robi świet‑
ną robotę, naprawdę. Nas nie 
interesują plotki na jego temat, 
bo sami na własne oczy widzie‑
liśmy jak sprzęt WOŚP‑u ratuje 
życie tych małych dzieciaczków. 
Dlatego gramy dla Jurka i zawsze 

grać dla niego będziemy – mówił 
współwłaściciel Undergroundu 
Daniel Gwóźdź.

WoŚP na Baczu
Już od najwcześniejszych godzin 
na placu Baczyńskiego rozsta‑
wiono namioty i pojawili pierw‑
si wystawcy. Warto wymienić 
grupę Piaskownica 4x4, która 
zaprezentowała samochody off
‑roadowe. Ogromnym zainte‑
resowaniem cieszył się nissan 
patrol, dla którego nie ma te‑
renów nie do pokonania. – Ten 
samochód ma tylko jedną wadę: 
pali więcej niż autobus – śmiał 
się Jarek, który razem z grupą 
zebrał ponad 5 tys. zł. Była to re‑
kordowa suma z jednej puszki. 
Tegoroczny finał w ofercie miał 
sporo atrakcji motoryzacyjnych. 
Tyski Ruch Klasyków oferował 
20 minutową przejażdżkę wie‑
kowymi wehikułami za datek 
dla Orkiestry, zaś motocykli‑
ści z moto‑fan.pl wozili dzieci 
wokół placu. Ogromnym zain‑
teresowaniem cieszył się pokaz 
Grupy Odtwórstwa Historycz‑
nego Chąsa i Najemnej Druży‑
ny Zagród Śląskich, którzy zain‑
scenizowali pokaz walk wojów, 
oraz zbudowali wioskę dawnych 
Słowian w Pasażu Kultury An‑
dromeda.

Poniekąd tradycją stał się 
udział w finale WOŚP Tyskich 
Sinic. Członkowie grupy mor‑
sów na przygotowanym basenie 
oddawali się mroźnym kąpie‑
lom. Nad ich zdrowiem czuwali 
strażacy z Ochotniczej Straży Po‑
żarnej Lędziny, którzy na fanto‑
mach szkolili chętnych z zakresu 
pierwszej pomocy. Obok na stoi‑
sku fundacji DKMS Stowarzysze‑
nie 9 Gwiazd Południa rejestro‑
wało genetycznych bliźniaków 
do bazy potencjalnych dawców 

szpiku. Udało się pozyskać ponad 
100 chętnych.

Przez cały dzień na placu Ba‑
czyńskiego i w Pasażu Kultury 
Andromeda trwały liczne ani‑
macje i atrakcje dla całych ro‑
dzin w tym: pokaz psów B&M 
Dog, zabiegi SPA dłoni Tinde Ty‑
chy, Zręczna Pracownia – war‑
sztaty rękodzielnicze, fotobudka 
Fotoziombek, Pani Zagadka, Pi‑
rat Dukat, Robotyka Maskotki, 
Atelier Kolorowy Świat Katarzy‑
ny, Inny Czas warsztaty dla dzie‑
ci, pokaz sztuk walki KS Ronin. 
Finał zakończył się światełkiem 
do nieba, które przedstawił Te‑
atr Ognia Inferis.

sprzęt w tychach
Mieszczący się w Tychach Wo‑
jewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez był wielokrotnie bene‑
ficjentem akcji Jurka Owsiaka. 
Na Oddział Neonatologiczny tra‑
fiło sporo nowego sprzętu me‑
dycznego. – W naszym szpitalu, 
jako jednym z nielicznych na Ślą‑
sku, każdy noworodek przecho‑
dzi na Oddziale Neonatologii 
przesiewowe badanie ultraso‑
nograficzne przezciemiączkowe 
i badanie stawów biodrowych. 
Pozwala to na ocenę mózgu 
i bioder noworodków. U nas 
wykonuje się je profilaktycznie 
u wszystkich dzieci. Aktualnie 
dysponujemy dwoma ultraso‑
nografami. Jeden otrzymaliśmy 
z WOŚP 6 lat temu, a najnow‑
szy dostaliśmy z zeszłym roku, 
również od Orkiestry – relacjo‑
nuje dr n. med. Jarosław Groszko 
ordynator Oddziału Neonatolo‑
gicznego w Szpitalu Wojewódz‑
kim Megrez. W sumie tyskie 
placówki po wszystkich finałach 
otrzymały sprzętu za 2.553.692 zł 
(dane z wosp.org.pl).
kaMIl peSzat ●

120 tys. PoWodóW do radoŚCi
tySkI 28. FInaŁ wIelkIej orkIeStry ŚwIątecznej poMocy ODbył SIę NA PLAcu bAcZyńSKIEGO.

W sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy liczył się każdy grosz. Doliczono się 120 tysięcy zł. Strażacy z OSP Lędziny uczyli młodych tyszan jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rekordową okazała się puszka grupy Piaskownica 4x4, do której udało się zebrać ponad 5 tysięcy zł.

Dla morsów z Tyskich Sinic woda w plenerowym basenie była zbyt ciepła i trzeba było schładzać ją lodem.
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kOlęDOWaNie Z tuRNiOkami
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Nie tylko Tyskie Wieczory Kolędowe były w ostatnim tygodniu okazją do wysłuchania 
kolęd i pastorałek w rozmaitych wykonaniach. Niezależnie od festiwalu, w kościele Krzyża 
Świętego w czułowie odbył się w sobotę (11.01) koncert zespołu Turnioki, grającego 
muzykę folkową na góralską nutę, połączoną z brzmieniami rockowymi i elementami pop. 
Muzycy mają w swoim repertuarze własne opracowania tradycyjnych kolęd a także własne 
kompozycje pastorałkowe i nie tylko.
Koncert zgromadził liczną publiczność. Warto zaznaczyć, że już drugi raz w ostatnim czasie 
Turnioki grały dla tyszan, wypełniając kościół do ostatniego miejsca. Zespół wystąpił też 
na inauguracji Tyskich Wieczorów Kolędowych w kościele bł. Karoliny. Sw ●

w okreSIe 
jeSIenno-zIMowyM 
w MIeSzkanIach 
I doMach 
jednorodzInnych 
wzraSta ryzyko 
powStanIa pożarów. 
najczęŚcIej dochodzI 
do nIch w wynIku wad, 
albo nIewŁaŚcIwej 
ekSploatacjI urządzeń 
grzewczych, 
elektrycznych 
I gazowych. 
w tyM SaMyM okreSIe 
odnotowywany jeSt 
także wzroSt lIczby 
zatruć tlenkIeM 
węgla, zwanyM „cIchyM 
zabójcą”, gdyż jeSt 
nIewIdoczny oraz nIe 
Ma SMaku, anI zapachu.

– Niestety, tlenek węgla, czy ina‑
czej mówiąc czad, jest szalenie 
niebezpieczny. Jest to gaz bez‑
wonny, bezbarwny, substancja 
skrajnie łatwopalna i toksyczna. 
W roku ubiegłym ponad 60 razy 
interweniowaliśmy z powodu 
CO – informuje Szczepan Komo‑
rowski, oficer prasowy Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Po‑
żarnej w Tychach.

Pierwszymi objawami zatru‑
cia tlenkiem węgla są: ból głowy, 
nudności, wymioty, zaburzenia 
równowagi i świadomości. Mogą 
wystąpić również zaburzenia ryt‑
mu serca czy takie objawy nie‑
dokrwienia mięśnia sercowego 
jak ból wieńcowy czy trudności 
w oddychaniu. Objawem alarmu‑
jącym jest nagła utrata przytom‑
ności, szczególnie przez osobę 
znajdującą się w pomieszczeniu 
z piecem gazowym.

– Najczęstszą przyczyną zatruć 
są wadliwe piece lub użytkowane 
w pomieszczeniach o niespraw‑
nej wentylacji czy też niespraw‑
na domowa instalacja gazowa. 
Każdy piec powinno się okre‑
sowo przeglądać. Częstotliwość 
jest zapisana w instrukcjach ob‑

sługi. Co roku powinniśmy prze‑
prowadzić kontrolę kominiarską, 
która określi czy ciągi wentyla‑
cyjne działają z wystarczającą wy‑
dajnością – zaleca Szczepan Ko‑
morowski.

Najlepszym zabezpieczeniem 
jest zamontowanie czujki prze‑
ciwpożarowej, która włączy 
alarm gdy tylko wyczuje zagra‑
żające życiu stężenie tlenku wę‑
gla. Urządzenia są bardzo pro‑
ste w użytkowaniu, a przystępne 
ceny sprawiają, że jest to rozwią‑
zanie, które powinno znaleźć się 
w każdym domu. Życie ludzkie 
jest bezcenne, a najtańsze czujki 
kosztują kilkadziesiąt złotych. Za‑
leca się zakup od zaufanych pro‑
ducentów, dzięki czemu większy 
jednorazowy wydatek zabezpie‑
czy dom przed czadem na długie 
lata. kaMIl peSzat ●

CZad – CiChy ZaBójCa
warto zaMontować czujkę I OcALIć ZDROWIE Lub życIE.

cZujki Dla cZytelNikóW

Dwie czujki stężenia tlenku węgla można wygrać w konkursie. 
Wystarczy zadzwonić do naszej redakcji (32 325 72 25) w wtorek 
14 stycznia o godz. 14 i odpowiedzieć na pytanie: jak można 
wyczuć tlenek węgla? uprzedzamy, że po dwóch trafnych odpo-
wiedziach kolejne telefony nie będą odbierane.

Powiatowy Urząd Pracy w Ty‑
chach zaprasza do udziału w VI 
edycji Programu „Praca dla Se‑
niora”.

– Program ma na celu wy‑
równywanie szans osób i ro‑
dzin poprzez pomoc seniorom 
zamieszkałym w Tychach w po‑
dejmowaniu aktywności zawo‑
dowej – mówi Monika Kwaś‑

niewicz z PUP w Tychach. 
– W ramach programu organi‑
zowane będą trzydniowe zaję‑
ciach, których celem jest zdo‑
bycie wiedzy i umiejętności 
potrzebnych do poszukiwania 
pracy, ale także zajęcia kompu‑
terowe z wykorzystaniem stron 
i portali internetowych. Oso‑
by, które się zgłoszą, otrzymają 

wsparcie doświadczonego po‑
średnika pracy.

Zapisy do programu przyjmo‑
wane są do 5 lutego w PUP oso‑
biście (ul. Budowlanych 59) lub 
pod nr telefonu 32/781‑58‑74. 
Program, z udziałem tylko za‑
pisanych osób, rusza 10.02 o go‑
dzinie 9, w PUP (sala 205, II pię‑
tro). lS ●

Wśród beneficjentów działania 
4.3.1. Efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii w in‑
frastrukturze publicznej i miesz‑
kaniowej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje‑
wództwa Śląskiego 2014‑2020 

znalazło się zadanie pn. „Poprawa 
efektywności energetycznej bu‑
dynków podmiotu leczniczego 
Megrez Sp. z o.o. w Tychach z wy‑
korzystaniem instalacji OZE”.

Zadanie warte jest prawie 11 
milionów złotych (dokładnie 

10.896.658,98 zł), z czego dofi‑
nansowanie wyniesie nieco po‑
nad 9 milionów (9.080.375,38 
zł). Pozostałe środki wyasygnu‑
je Miasto Tychy.

W ramach prac, które rozpo‑
czną się w tym roku, a zakończą 
w 2022, docieplone zostaną ściany 
i dach szpitala (ten ostatni przej‑
dzie także remont łącznie z wy‑
mianą instalacji odgromowej), 
wymienione będą okna i drzwi 
zewnętrzne, zainstalowana insta‑
lacja OZE i wykonana opaska izo‑
lacyjna budynku. rS ●

w Marcu ub. roku 
podpISano uMowę 
na budowę StadIonu 
lekkoatletycznego 
przy ul. edukacjI, a dzIŚ 
prace przekroczyŁy już 
póŁMetek. InweStycja 
Ma być zrealIzowana 
do 30 czerwca br. nIe 
jeSt zateM wykluczone, 
że podczaS najblIżSzych 
wakacjI SpotkaMy SIę 
na pIerwSzych zawodach 
lekkoatletycznych.

Pierwszy etap obejmował robo‑
ty, które są najmniej widoczne, 
a jednocześnie najbardziej pra‑
cochłonne. Przebudowano kana‑
lizację deszczową i sanitarną, wy‑
konano stabilizację gruntu oraz 
podbudowę betonową pod bież‑
nią okólną i pod urządzeniami 
lekkoatletycznymi. Ponadto go‑
towe jest już odwodnienie i na‑

wodnienie na boisku z trawy na‑
turalnej wewnątrz bieżni okólnej. 
Przebudowano także napowietrz‑
ną linię wysokiego napięcia.

Obecnie trwają prace związa‑
ne z wykonywaniem trybun. Jeśli 
aura nadal będzie dopisywać, eki‑
pa budowlana przystąpi do prze‑
budowy gazociągu, wodociągu, 
kontynuowane będą roboty przy 
trybunach. Obecnie zaawansowa‑
nie prac wynosi ok. 55 proc. ca‑
łości inwestycji.

Przypomnijmy, iż przy ul. Edu‑
kacji powstaje obiekt według stan‑
dardów kategorii IV A Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki. Ozna‑
cza to, że co prawda nie będą tutaj 
mogły być organizowane lekkoat‑
letyczne mistrzostwa Polski o peł‑
nym programie, natomiast imprezę 
tej rangi w konkretnych dyscypli‑
nach z powodzeniem będzie moż‑
na przeprowadzić. Stadion będzie 
miał bieżnię o długości 400 me‑

trów (6 torów na obwodzie i 8 
na prostej), rów z wodą do biegów 
z przeszkodami, skocznie do skoku 
w dal i trójskoku, skocznię do sko‑
ków wzwyż oraz dwie skocznie 
do skoków o tyczce. Znajdzie się 
tutaj również rzutnia do pchnięcia 
kulą, rzutu oszczepem oraz rzutu 
dyskiem i młotem. Pojemność wi‑
downi wyniesie 500 miejsc, będą 
tu stanowiska dla sędziów i ko‑
mentatorów. Obiekt uzupełni te‑
ren rozgrzewkowy – dwustronna 
bieżnia o długości 60 m, dwustron‑
na skocznia do skoku w dal i trój‑
skoku oraz rzutnia do pchnięcia 
kulą.

Stadion ma kosztować pra‑
wie 15,3 mln zł, miasto uzyskało 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w wysokości 
ok. 6 mln zł. Złotych. Wykonawcą 
inwestycji jest firma Gretasport 
z Dąbrowy Górniczej.
leSzek SobIeraj ●

Startuje VI edycja programu

praca Dla seNiora

BędZie CiePlej
MIaSto tychy I unIa europejSka ZłOżyły SIę NA TERMOMODERNIZAcJę SZPITALA 
WOJEWóDZKIEGO.

zarząd województwa ŚląSkIego zdecydowaŁ 
o podzIale Środków z unII europejSkIej 
na projekty dotyczące eFektywnoŚcI 
energetycznej I odnawIalnych źródeŁ energII 
oraz InFraStruktury kSztaŁcenIa zawodowego. 88 
InweStycjI z terenu województwa otrzyMa w SuMIe 
ponad 145 Mln zŁ doFInanSowanIa.
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stadion na Półmetku
na budowIe obIektu lekkoatletycznego PRAcA WRE.

Po przetargowych perturbacjach praca na budowie stadionu lekkoatletycznego 
ruszyła na dobre. Obiekt będzie oddany do użytku jeszcze w tym roku.
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w MuzeuM MIejSkIM 
odbyŁo SIę nIedawno 
kolejne SpotkanIe 
z cyklu „MozaIka 
górnoŚląSka”. goŚcIeM 
byŁ kaMIl kartaSIńSkI 
– doktorant hIStorII 
na unIwerSytecIe 
ŚląSkIM, autor 
kSIążkI „chŁopak 
z wehrMachtu. żoŁnIerz 
anderSa”. opowIadaŁ 
o tyM jak I gdzIe Szukać 
InForMacjI o przodkach, 
którzy SŁużylI w wojSku 
podczaS II wojny 
ŚwIatowej.

Kamil Kartasiński opowiadał, 
że jego pasja historyczno‑archiwi‑
styczna (a nawet detektywistycz‑
na – bo poszukiwania informa‑
cji w archiwach często przybierają 
i taki charakter) narodziła się już 
gdy był w liceum. Wtedy nawią‑
zał kontakt z Janem Szymczy‑
kiem, dziadkiem kolegi, służącym 
podczas wojny najpierw w Weh‑
rmachcie, a potem w II Korpusie 

Polskim. Wieloletnia znajomość 
i długie rozmowy z Janem Szym‑
czykiem zaowocowały pomysłem 
napisania książki. – O ile jednak 
służba w korpusie polskim była 
dobrze udokumentowana, to już 
służba w wojsku niemieckim pra‑
wie wcale. A mnie zależało, żeby 
to wszystko udokumentować. Tak 
zaczęła się przygoda z archiwami, 
która trwa do dziś – mówił Kamil 
Kartasiński.

Książka pod tytułem „Chłopak 
z Wehrmachtu. Żołnierz Ander‑
sa” w końcu powstała. – Po jej 
wydaniu wiele osób pytało mnie 
gdzie oni mogą szukać podob‑
nych informacji o swoich dziad‑
kach – mówi autor. – Tak narodził 
się pomysł napisania poradnika 
„Odszukaj dziadka w…”.

Zarówno w poradniku, jak 
i podczas spotkania w tyskim 
muzeum Kamil Kartasiński dawał 
wskazówki potencjalnym poszuki‑
waczom. – Często słyszę pytania 
od czego zacząć – mówił. – Z pew‑
nością nie od wysyłania wniosków 
do archiwów. Jeśli ta osoba nadal 

żyje, to trzeba oczywiście z nią po‑
rozmawiać. Jeśli nie, to rozmawiać 
z innymi żyjącymi członkami ro‑
dziny. Każda informacja uzyskana 
od nich może dostarczyć cennego 
tropu, dlatego zawsze zaczynamy 
od rozmowy. Potem przeglądamy 
rodzinne szafy. Trzeba przejrzeć 
każdy dokument jaki się zacho‑
wał w naszym domu i u krewnych. 
Świetnym materiałem są zdjęcia, 
które często są podpisane. Każda 
informacja jest ważna; gdzie i kie‑
dy służył nasz przodek, kiedy zo‑
stało zrobione zdjęcie, kto na nim 
jest itd. Po zgromadzeniu materia‑
łu znajdującego się w rodzinnych 
archiwach warto stworzyć „li‑
nię życia” bohatera. W kolejności 
chronologicznej, od daty narodzin 
do śmierci, zapisujemy wszystkie 
informacje, jakie udało nam się 
zgromadzić. Przy każdej notuje‑
my źródło, z którego informacja 
pochodzi. Dopiero tak przygoto‑
wani przystępujemy do szukania 
w archiwach.

W zależności od tego gdzie słu‑
żył nasz przodek, kierujemy się 

do różnych archiwów. Kamil Kar‑
tasiński wymieniał te, które mogą 
dostarczyć cennych informacji: 
Archiwum federalne. Bundesar‑
chiv; Archiwa Czerwonego Krzy‑
ża (polskie, niemieckie); Wyszu‑
kiwarka internetowa Volksbund; 
niemieckie listy strat (Deutsche 
verlustlisten – wyszukiwarka. 
Dane z I wojny światowej); Ar‑
chiwum RAF Northol; Instytut 
Polski i Muzeum im. gen. Sikor‑
skiego w Londynie; Centralne Ar‑
chiwum Wojskowe; Archiwum 
Państwowe

Szukać warto wszędzie – mówił 
Kamil Kartasiński. – W starych 
gazetach, kronikach szkolnych. 
Jeżeli wiemy w jakiej jednostce 
czy dywizji służył nasz przodek, 
świetnym źródłem wiedzy mogą 
być opublikowane wspomnie‑
nia innych, którzy w tej jednost‑
ce służyli. Warto poszukać takich 
wspomnień (radził tu korzystać 
z wyszukiwarki książek Google 
books). Prowadząc takie poszu‑
kiwania trzeba mieć oczy szero‑
ko otwarte.

Z pewnością trzeba mieć tak‑
że cierpliwość. Jak mówił autor 
poradnika „Odszukaj dziadka 
w…”, przeprowadzenie kweren‑

dy w wielu archiwach jest płatne, 
a sama procedura trwa wiele mie‑
sięcy, a czasem nawet lata.
SylwIa wItMan ●

oStatnIe dnI StycznIa 
1945 roku przynIoSŁy 
tychoM wyzwolenIe 
Spod okupacjI 
hItlerowSkIej. 
25 StycznIa zoStaŁa 
zboMbardowana przez 
SaMoloty radzIeckIe 
Stacja kolejowa 
I tzw. dwór przy 
ul. katowIckIej, a poteM, 
dzIeń po dnIu, w zacIekle 
toczonych walkach, 
wyzwalano kolejne 
okolIczne wSIe aż do 28 
StycznIa, kIedy wojSka 
okupanta opuŚcIŁy 
urbanowIce I wIlkowyje.

terror okupanta
Choć w 1944 roku Niemcy prze‑
grywali na wszystkich frontach, 
wydarzenia te nie zmieniły poli‑
tyki władz okupanta wobec lud‑
ności. Wręcz przeciwnie – wzma‑
gał się terror i akty barbarzyństwa. 
Równocześnie również nasilała się 
działalność ruchu oporu na Ziemi 
Pszczyńskiej. W Tychach policja, 
„straż gminna”, Gestapo, konfiden‑
ci zaciekle zwalczali konspirację, 
której działalność nazywana była 
przez Niemców „wandalizmem”.

ostatnia egzekucja
Jednym z najbrutalniejszych aktów 
bestialstwa okupanta była publicz‑
na egzekucja 5 więźniów KL Aus‑
chwitz, dokonana 22 września 1944 
roku w pobliżu Starej Poczty (obec‑
nie hotel, kiedyś pierwszy Urząd 
Pocztowy w Tychach) przy ul. Koś‑
ciuszki (d. Adolf Hitler Strasse). Tej 
okrutnej zbrodni musieli się przy‑
glądać mieszkańcy Tychów, a jej 
inspiratorem był burmistrz Her‑
bert Reimann, który postarał się 
o zgodę szefa policji w Katowicach 
oraz komendanta KL Auschwitz. 
Więźniowie rzekomo mieli zeznać, 
że działali w ruchu oporu... Śmierć 

ponieśli wówczas: Ryszard Tkocz 
(rocznik 1916, cieśla, zamieszkały 
w Chwałowicach, skazany za udział 
w rzekomych napadach rabunko‑
wych), Adam Kasprzak (1906, szo‑
fer, mieszkaniec Katowic), Tadeusz 
Lompa (1925, z Częstochowy), 
Edmund Ratajczak (1912, robot‑
nik z Bielska) i Stefan Nowocień 
(1912, mieszkaniec Sosnowca, żoł‑
nierz AK). Geheimes Staatspolizei 
w obwieszczeniach, które pojawiły 
się na mieście uzasadniała egzeku‑
cję tym, że od połowy lipca 1944 
roku w okolicach Tichau dokona‑
no 4 napadów rabunkowych, a 13 
sierpnia śmiertelnie raniony został 
tzw. strażnik obywatelski. Sąd Do‑
raźny w odwecie skazał zatrzyma‑
nych na publiczne powieszenie…

Była to ostatnia publicz‑
na egzekucja w rejencji katowi‑
ckiej (jednostka administracyjna 
na terenach okupowanych, obec‑
nie część woj. śląskiego i woj. ma‑
łopolskiego). Miejsce to zostało 

upamiętnione tablicą przy obec‑
nej ul. Kościuszki. Obelisk (po‑
mnik), który powstał z inicjaty‑
wy prezesa ZBOWiD, Mariana 
Łataka zaprojektowali Wacław 
Jaciow, Emilian Piasecki, Franci‑
szek Wyleżuch. Został odsłonięty 
22 września 1966 roku.

do Wehrmachtu i Volkssturmu
Na skutek ogromnych strat ponie‑
sionych w 1943 roku i na początku 
1944 roku, hitlerowcy zaczęli wcie‑
lać do Wehrmachtu najmłodsze 
roczniki poborowych. W lutym 
1944 roku do wojska powołano 
kilku młodych tyszan z roczników 
1925 i 1926, a we wrześniu 1944 
roku zorganizowano „pospolite 
ruszenie” i do Volkssturmu zaczę‑
to wcielać mężczyzn nie powoła‑
nych do Wehrmachtu. W Tychach 
powstała jedna taka formacja, ale 
nie odegrała żadnej roli militar‑
nej. Natomiast mieszkańcy, w tym 
również nauczyciele ze szkoły nie‑

mieckiej, byli zatrudnieni przy ko‑
paniu rowów.

terror do ostatnich dni
12 stycznia rozpoczęła się zimowa 
ofensywa I Frontu Ukraińskiego, 
która zaskoczyła Niemców. Ma‑
newry oskrzydlające zmusiły 
wojska niemieckie do wycofania 
się z Krakowa 19 stycznia, a 27 
stycznia wyzwolono Oświęcim. 
W połowie miesiąca, na wieść 
o zbliżaniu się Armii Czerwonej, 
mieszkańcy podpiwniczonych do‑
mów przenieśli cały swój dobytek 
do piwnic i teraz tutaj toczyło się 
życie.

Terror okupanta trwał do ostat‑
nich dni… 19 stycznia 1945 roku 
na skutek obławy w Żwakowie 
na terenie gospodarstwa zginęli 
AK‑owcy: Andrzej, Jan i Wiktor 
Witańscy oraz Wiktor Chrószcz. 
To wydarzenie upamiętnia tab‑
lica autorstwa rzeźbiarza Toma‑
sza Wenklara w Szkole Podstawo‑

wej nr 10, odsłonięta 1 września 
2015 roku.

Wyzwolenie
– Tychy wyzwolono w ciągu 
trzech dni – mówi tyszanin Hu‑
bert Chwalczyk, pasjonat historii 
naszego miasta. – 25 stycznia sa‑
moloty radzieckie zbombardowały 
stację kolejową w Tychach i dwór 
przy ul. Katowickiej. W nocy z 26 
na 27 stycznia niemieccy człon‑
kowie NSDAP, osoby I i II grupy 
volkslisty oraz urzędnicy niemiec‑
cy uciekli do Pszczyny, część z nich 
na rowerach. Zacięty opór Niemcy 
stawili w Czułowie, w rejonie fabry‑
ki, na Wartogłowcu i Wygorzelu. 27 
stycznia wyzwolone zostały Cielmi‑
ce i Paprocany, a dzień później – 
Urbanowice i Wilkowyje. W sumie 
w walkach na terenie Tychów zgi‑
nęło 2 tys. żołnierzy Wehrmachtu 
i 600 radzieckich, których pocho‑
wano na cmentarzu w Pszczynie. 
Zginęło także 5 mieszkańców mia‑
sta. Pamiętam, jak na ul. Sienkiewi‑
cza, w pobliżu domu nr 84, leżał 
ciężko ranny żołnierz niemiecki 
i wołał o pomoc… Panowała wów‑
czas przejmująca cisza i ten krzyk 
do dziś utkwił mi w pamięci. Nie‑
miecka okupacja to najtragiczniej‑
sza karta historii Tychów. W latach 
II wojny światowej zginęło ponad 
500 tyszan, w tym 357 na frontach, 
132 zamordowano. Około 150 osób 
wywieziono do przymusowej pra‑
cy w kopalniach. 50 osób zmarło 
z wycieńczenia. Sierotami zostało 
około 100 dzieci – były to tzw. dzie‑
ci Wehrmachtu. Dla porównania 
w czasie I wojny światowej w nie‑
mieckiej armii zginęło 315 miesz‑
kańców Tychów, w Powstaniach 
Śląskich poległo 25 osób.

W nowym świecie
A jak wyglądały pierwsze dni 
po opanowaniu miasta przez Ar‑
mię Czerwoną? Niemal natych‑

miast rozpoczęła urzędowanie 
Radziecka Komenda Wojenna, 
kierowana przez majora Masło‑
wa oraz agenda NKWD. Siedziba 
komendy znajdowała się budynku 
obecnej Szkoły Podstawowej nr 1. 
Z inicjatywy komendanta powoła‑
no milicję obywatelską i przystą‑
piono do rewizji mieszkań osób 
podejrzanych o kolaborację z hit‑
lerowcami.

– Komendant Masłow szcze‑
gólnie zainteresował się parafią 
św. Marii Magdaleny i jej pro‑
boszczem ks. Janem Osyra – do‑
daje H. Chwalczyk. – Na jego po‑
lecenie proboszcz musiał co kilka 
godzin meldować się na przesłu‑
chaniu w komendzie. Jest sprawą 
oczywistą, że te przesłuchania i za‑
straszanie miały wpływ na zdrowie 
księdza, rannego zresztą w czasie 
I wojny światowej. Na początku 
lutego 1945 roku powołano tym‑
czasowy Urząd Starosty, a 11 lute‑
go przeniesiono go do Pszczyny. 
Władze gminy Tychy wyłoniono 
z inicjatywy komendanta Masłowa 
na spotkaniu z mieszkańcami 3 lu‑
tego. Na czele gminy stanął przed‑
wojenny burmistrz Jan Wieczorek, 
zastępcą został kierownik Szkoły 
Podstawowej Rudolf Zaręba, zaś 
sekretarzem miasta – Zygmunt 
Loska. W kwietniu burmistrz 
powołał 12 wydziałów, w tym 
urząd Stanu Cywilnego, Okręgo‑
wy Urząd Pracy, Wydział Aprowi‑
zacji. W sumie urząd zatrudniał 
wówczas 50 osób. Zaczęto orga‑
nizować naukę w szkole – dzięki 
pomocy dyrekcji Browaru Książę‑
cego, a zwłaszcza przewodniczące‑
go Rady Zakładowej – Żmudy, 9 
kwietnia, po opuszczeniu budyn‑
ku szkoły przez komendę, można 
było rozpocząć naukę.

Życie w Tychach wracało 
do normy – rozpoczęły pracę pie‑
karnie, sklepy, zakłady rzemieślni‑
cze... oprac. lS ●

W Ciągu trZeCh dni
w StycznIu MIja 75 lat OD WyZWOLENIA TychóW SPOD OKuPAcJI hITLEROWSKIEJ.

odsZukaj dZiadka W...
jak Szukać InForMacjI O NASZych PRZODKAch W ARchIWAch?

Ostatnią egzekucję w Tychach upamiętnia obelisk przy ul. Kościuszki, 
w miejscu powieszenia przez hitlerowców pięciu Polaków.
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e-dowody oSobISte Są 
wydawane od Marca 
2019 r. I zaStąpIŁy 
„tradycyjne” dowody. 
tyle że… nIewIele 
SIę od nIch różnIą. 
przynajMnIej 
na pIerwSzy rzut 
oka. ale także 
w poSŁugIwanIu SIę 
nIMI nIe Ma żadnej 
rewolucyjnej zMIany.

Jak się okazuje, słowo „e‑dowód” 
może być przyczyną nieporozu‑
mień. Wiele osób wyobraża tu so‑
bie posiadanie cyfrowej wersji do‑
kumentu, którą możemy okazywać 
np. przy pomocy smartfona, za‑
miast tradycyjnej plastikowej kar‑
ty. Niestety, o takim zamienniku 
nie ma na razie mowy. Wszędzie 
tam, gdzie wymagany jest dowód 
osobisty, nadal musimy go okazać 
w formie fizycznej.

Terminem „e‑dowód” urzęd‑
nicy określają dowody osobiste 
wydawane po 4 marca ubiegłego 
roku, które od wcześniej wydawa‑
nych różnią się tym, że posiadają 
warstwę elektroniczną.

to nie jest cyfrowy dowód
– E‑dowód nie jest wirtualnym 
dowodem osobistym w wer‑
sji cyfrowej, który można mieć 

na smartfonie – wyjaśnia Anita 
Zdebel, kierownik Referatu Do‑
wodów Osobistych UM Tychy. 
– E‑dowód to dowód osobisty 
w postaci plastikowej karty, wy‑
dawany od 4 marca 2019 r. Po‑
siada, tak jak poprzednio wyda‑
wane dowody, warstwę graficzną 
oraz dodatkowo warstwę elektro‑
niczną.

Warstwa elektroniczna e‑do‑
wodu zawiera dane osobowe 
(te same, które są zamieszczone 
w warstwie graficznej naszej pla‑
stikowej karty) oraz przestrzeń 
na cztery certyfikaty: identyfi‑
kacji i uwierzytelnienia, podpisu 
osobistego, potwierdzania obec‑
ności oraz kwalifikowanego pod‑
pisu elektronicznego.

Jakie są korzyści dla użytkowni‑
ka z posiadania tych certyfikatów 
i w ogóle – warstwy elektronicznej 
dowodu osobistego? – E‑dowód 
służy dodatkowo do elektronicz‑
nej komunikacji z administracją 
publiczną i innymi podmiotami 
– wyjaśnia Anita Zdebel. – Po‑
zwala między innymi: zalogować 
się do portali administracji pub‑
licznej, na przykład ePUAP, elek‑
tronicznie podpisać dokumenty 
podpisem osobistym, elektro‑
nicznie podpisać się w usługach 
online administracji publicznej 
albo korzystać z automatycznych 

bramek granicznych na przykład 
na lotniskach.

Warstwa elektroniczna
Aby jednak korzystać z tych funk‑
cjonalności, niezbędny jest spe‑
cjalny czytnik. Tak więc z elek‑
tronicznej warstwy e‑dowodu 
skorzystamy tylko w tych miej‑
scach, w których takie czytniki się 
znajdują. Natomiast na co dzień 
korzyści z posiadania tej dodatko‑
wej funkcjonalności są właściwie 
żadne. We wszystkich sytuacjach, 
w których konieczne jest okazanie 
dowodu, posiadacze e‑dowodów 
używają ich tak, jak używali dowo‑
du zawsze – czyli wyjmując z port‑
fela plastikową kartę. Nie weź‑
miemy kredytu ani nie zawrzemy 
związku małżeńskiego w Urzędzie 
Stanu Cywilnego bez okazania do‑
wodu w formie fizycznej.

Czasem rodzi to nieporozumienia
– Osoba pragnąca zostać świad‑
kiem ślubu, wylegitymowała się 
przed urzędnikiem mTożsamoś‑
cią – jest to publiczna aplikacja 
mobilna, wydana przez Minister‑
stwo Cyfryzacji, którą można po‑
brać na smartfon i okazywać. Wi‑
zualnie mTożsamość przypomina 
dowód osobisty i zawiera te same 
dane osobowe. Dowodem osobi‑
stym ani jego zamiennikiem jed‑

nak nie jest. Musimy mieć tego 
świadomość – mówi Aleksander 
Kapała, zastępca kierownika USC 
w Tychach

Jak czytamy na rządowej stro‑
nie internetowej, „mTożsamość 
możesz okazać wszędzie tam, 
gdzie wprost nie jest wymaga‑
ne okazanie dowodu osobistego 
lub paszportu. Usługa nie zastę‑
puje dowodu osobistego” (źród‑
ło: www.gov.pl/web/mobywatel/
mtozsamosc).

używamy go tak samo
Do czego w takim razie może 
nam służyć ta aplikacja? – Dzię‑
ki mTożsamości można okazać 
swoją tożsamość wszędzie tam, 
gdzie nie jest wymagany dowód 
osobisty czy paszport – mówi 
Anita Zdebel. – Na przykład przy 
odbieraniu przesyłek poleconych 
na poczcie, przy zakładaniu kart 
lojalnościowych, przy rejestracji 
w ramach usług takich jak si‑
łownie, sklepy, usługi medyczne, 
usługi hotelarskie.

Podsumowując: Posiadanie 
e‑dowodu nie zwalnia nas z ko‑
nieczności okazywania tego doku‑
mentu w celu potwierdzenia tożsa‑
mości. E‑dowód, tak jak dowody 
osobiste wydawane poprzednio 
i niezawierające warstwy elektro‑
nicznej, należy okazać w przypad‑

kach, kiedy przepis prawa stanowi 
o konieczności ustalenia tożsamo‑
ści osoby fizycznej na podstawie 
dokumentu tożsamości. E‑dowód 
to po prostu dowód wydawany 
od 4 marca 2019 r. Używamy go 
tak samo, jak z dowodu starego 
typu, czyli okazujemy na żądanie 
uprawnionej do tego osoby, w celu 
potwierdzenia tożsamości lub przy 
przekraczaniu granic niektórych 
krajów (strefy Schengen, Albania, 
Czarnogóra). W takich przypad‑
kach nie zauważymy różnicy po‑
między działaniem e‑dowodu i tra‑
dycyjnego dowodu osobistego.

Od 4 marca 2019 r. są wy‑
dawane wyłącznie e‑dowody. 

W Urzędzie Miasta Tychy wy‑
dano ich już około 8600. Na ile 
mieszkańcy Tychów korzysta‑
ją z ich warstwy elektronicz‑
nej i dodatkowych funkcjonal‑
ności?

– Obecnie mieszkańcy zała‑
twiający sprawy w Urzędzie Mia‑
sta Tychy korzystają z dowodów 
osobistych tradycyjnie, czyli po‑
przez fizyczne okazywanie ich 
w postaci blankietów – odpowia‑
da Anita Zdebel. – Do Wydziału 
Spraw Obywatelskich nie wpły‑
nął dotychczas żaden dokument 
podpisany podpisem osobistym 
zawartym w e‑dowodzie.
SylwIa wItMan ●

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

obnIżka cen bIletów elektronIcznych 
w taryFIe odlegŁoŚcIowej 
I 30-dnIowego bIletu na caŁą SIeć, 
wprowadzenIe nowych bIletów 
okreSowych I podwyżka cen 
jednorazowych bIletów papIerowych 
– tak w wIelkIM SkrócIe Można 
przedStawIć nową taryFę zarządu 
tranSportu MetropolItalnego, która 
będzIe obowIązywać od 1 Marca.

Znacząca obniżka
Bilety odległościowe nie cieszyły się do tej pory dużą 
popularnością z uwagi na dość wysokie ceny. Tym‑
czasem bilet taki jest najwygodniejszy w użyciu – 
wystarczy do kasowników ŚKUP przyłożyć kartę, 
aby pobrano z niej opłatę za przejazd. Korzystne 
ceny zaproponowano teraz zwłaszcza na najkrót‑
szych odcinkach – w ten sposób Metropolia chce 
zachęcić osoby, które do tej pory w ogóle nie ko‑
rzystały z transportu publicznego do wyboru auto‑
busu, tramwaju lub trolejbusu w swoich codzien‑
nych podróżach. Bilety odległościowe będą tańsze 
średnio o 36 groszy, np. do 1 km – 1,60 zł, ulgowe 
80 gr (do tej pory odpowiednio: 2,20 i 1,10), a od 5 
do 9 km – 3,40 zł, ulgowe 1,70 zł (3,70 z, 1,85 zł)

Bilet jak abonament
Nowością w taryfie są bilety wieloprzejazdowe 
na 180 dni. Powstały z myślą o osobach, które spo‑
radycznie korzystają z komunikacji miejskiej, nie 
przesiadają się i chciałyby mieć przy sobie pakiet 
biletów ważny dłużej niż jeden miesiąc. Będą mo‑
gły go użyć w dowolnym momencie przez 180 dni, 
czyli przez pół roku.

– W przeszłości, w taryfie dawnego KZK GOP, 
występowały bilety z limitem przejazdów, ale ich 
założenia nie były tak elastyczne – powiedział Lu‑
cjan Dec, dyrektor Departamentu Komunikacji 
i Transportu. – Poprzednie bilety były skonstru‑

owane w ten sposób, żeby każdego dnia dokonać 
dwóch przejazdów, a niewykorzystane – przepa‑
dały. – Teraz chcemy zaoferować pasażerom nieja‑
ko abonament na komunikację miejską. Mając go 
przy sobie, będzie można go wykorzystać w do‑
wolnym momencie przez pół roku. Oznacza to, 
że dokonując nawet sporadycznych przejazdów, 
możemy zaoszczędzić.

Od marca bilet wieloprzejazdowy będzie upraw‑
niał do przejazdu po całej sieci, zarówno autobu‑
sami, tramwajami, jak i trolejbusami. Do pasaże‑
ra należy decyzja czy skorzysta z niego na terenie 
jednego miasta, czy dwóch i więcej. Dzięki temu 
bilety te będą sporo tańsze niż gdybyśmy chcie‑
li kupić pakiet biletów jednorazowych – papie‑
rowych albo elektronicznych. Dostępne będą bi‑
lety na 20 przejazdów, których cena podstawowa 
wyniesie 55 zł (ulgowy 27,5 zł), na 40 przejaz‑
dów za 100 zł (ulgowy 50 zł) oraz na 80 przejaz‑
dów za 180 zł.

Nowością jest także bilet dzienny, ważny do godz. 
23:59 danego dnia, w którym został skasowany lub 
aktywowany. To bilet dla osób, które w ciągu jednego 
dnia potrzebują dokonać kilku przejazdów komuni‑
kacją miejską. Cena: 10 zł, ulgowy 5 zł. Będzie zatem 
o 4 zł tańszy od biletu dobowego, który jest ważny 
przez 24 godziny od momentu skasowania.

na całą sieć
Dążąc do swobodnego korzystania przez pasażerów 
z całej sieci – autobusów, tramwajów i trolejbusów 
– GZM wycofał ze sprzedaży bilet, który wprawdzie 
obowiązywał na całej sieci, ale uprawniał do przejaz‑
du tylko autobusami i trolejbusami lub tylko tram‑
wajami. W związku tym 30‑dniowy bilet na całą 
sieć (autobusy, tramwaje, trolejbusy) stanieje o 4 zł 
– będzie kosztował 134 zł, a ulgowy 67 zł.

dla uczniów, studentów i grup
Spełniając oczekiwania uczniów i studentów, Me‑
tropolia wprowadzi również nowe bilety okresowe, 
które będą obowiązywać przez 120 dni, czyli cały se‑
mestr (440 zł, ulgowy – 220 zł). Nowością w taryfie 

będzie bilet grupowy (maksymalnie dla pięciu osób). 
Bilet normalny będzie kosztował 10 zł, zaś ulgowy 
– 5 zł. Będzie uprawniał do przejazdu na całej sieci, 
przez 90 minut z możliwością przesiadek.

drożeje papier
Wzrosną natomiast ceny biletów papierowych, ale 
to zrozumiałe w sytuacji, kiedy rosną koszty druku 
i papieru. Ceny biletów papierowych pozostawały 
na niezmienionym poziomie od 7 lat, choć okres ich 
ważności był znacznie krótszy od aktualnie obowią‑
zujących. Cena biletów papierowych wzrośnie o 20 
groszy – na jedno miasto lub ważny przez 20 min 
będzie kosztował 3,40 zł (ulgowy 1,70 zł), na dwa 
miasta lub ważny przez 40 min – 4 zł (ulgowy 2 zł), 
na całą sieć lub ważny przez 90 minut – 5 zł (ulgo‑
wy 2,50 zł).

Warto dodać, iż papierowe bilety jednorazowe, za‑
kupione przed 1 marca, będzie można wykorzystać 
na dotychczasowych zasadach do 14 marca. Po tym 
dniu również będą uprawniać do przejazdów, jed‑
nakże trzeba będzie każdorazowo do nich dokupić 
tzw. bilety uzupełniające o nominale 10 groszy.

Pionowe i zabezpieczone
Nowa taryfa i… nowe wzory jednorazowych bi‑
letów papierowych. Będę miały dotychczasowe 
rozmiary, ale nadruk na nich będzie pionowy. Ich 
mocną stroną będą zabezpieczenia – widoczne, jak 
i niewidoczne. W przypadku tych pierwszych jest 
to m.in. hologram aplikowany techniką hot‑stam‑
pingu (termodruku), papier z własnym znakiem 
wodnym z widocznymi włóknami w strukturze pa‑
pieru, numerator typograficzny, linie rastrowe róż‑
nych grubości oraz wzór reliefowy w tle.

taryfa z komfortem
– Tworząc nową taryfę, zależało nam na tym, aby 
była ona bardziej czytelna, uproszczona i elastycz‑
na tzn. dostosowująca się do różnych potrzeb pa‑
sażerów. Myśleliśmy zarówno o tych osobach, któ‑
re komunikacją miejską podróżują regularnie, jak 
i o tych, którzy jeżdżą nią okazjonalnie – powiedział 

Grzegorz Kwitek, członek zarządu Górnośląsko‑
Zagłębiowskiej Metropolii.

– W mojej ocenie zaproponowana przez Metro‑
polię taryfa powinna przyczynić się do lepszego 
wykorzystania transportu publicznego i zachęce‑
nia mieszkańców do korzystania z tej oferty – do‑
dał prof. Bogusław Łazarz z Politechniki Śląskiej, 
przewodniczący Rady Metropolitalnego Transpor‑
tu Publicznego. – Dostęp wielu kanałów dystrybu‑
cji biletów, w tym wariantów bezgotówkowych czy 
niewymagających biletów papierowych, na pew‑
no podniesie komfort korzystania z komunikacji 
miejskiej. ●

e-doWód nie taki ZnoWu „e”
o e-dowodach SŁySzaŁ chyba każdy, ALE cZy WIEMy JAK Z NIch KORZySTAć?

E-dowód, będący plastikowym blankietem, często 
mylony jest z aplikacją mTożsamość.

ar
c.

i drożej i… taniej
nowe ceny bIletów ZARZąDu TRANSPORTu METROPOLITALNEGO ObOWIąZyWAć bęDą OD MARcA.

Takie bilety obowiązywać będą od 1 marca 
w komunikacji organizowanej przez Zarząd 

Transportu Metropolitalnego.
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sylwia Witman
s.witman@twojetychy.pl

zakończyŁy SIę XXIX 
tySkIe wIeczory 
kolędowe. za naMI 
tydzIeń koncertów, 
podczaS których 
Można byŁo wySŁuchać 
kolęd I paStoraŁek 
w rozMaItych 
aranżacjach oraz 
MIStrzowSkI – jak 
zawSze – koncert 
FInaŁowy. Można 
ŚMIaŁo powIedzIeć, 
że tySzanIe Mają 
wyjątkowe SzczęŚcIe 
Mogąc kolędować z tak 
wSpanIaŁyMI MuzykaMI.

Na koncerty organizowane w ra‑
mach Tyskich Wieczorów Ko‑
lędowych zjeżdżają do Tychów 
prawdziwe gwiazdy, a kościo‑
ły wypełniają się słuchaczami 
po brzegi – wystarczy przypo‑
mnieć chociażby występy Zbi‑
gniewa Wodeckiego podczas 
XXV edycji czy ubiegłorocz‑
ny koncert Mietka Szcześniaka. 
Tym razem tyszanie mieli okazję 
posłuchać m.in zespołu Skaldo‑
wie, który wystąpił w kościele 
św. Krzysztofa i Andrzeja Siko‑
rowskiego, który wystąpił wraz 
z córką Mają Sikorowską w koś‑
ciele Ducha Świętego.

Jednak oprócz gwiazd muzyki 
rozrywkowej, do Tychów co roku 
zjeżdżają też najlepsze chóry z ca‑
łej Polski, by wziąć udział w pre‑
stiżowym konkursie. Tym razem 
przystąpiło do niego 19 zespołów. 
Przesłuchania odbyły się w Ze‑
spole Szkół Muzycznych 4 stycz‑
nia. Laureatów można było usły‑
szeć podczas koncertu finałowego 
11 stycznia, w kościele św. Marii 
Magdaleny.

To właśnie na ten koncert wie‑
lu stałych słuchaczy TWK czeka 
z największą niecierpliwością. Jest 
to zawsze wielkie wydarzenie ar‑
tystyczne, dostarczające wielu 
wspaniałych przeżyć muzycznych 
i duchowych. Nie może być ina‑
czej. W pierwszej części koncertu 
występują laureaci konkursu chó‑
rów wyłonieni przez bardzo wy‑
magające jury. W drugiej często 
pojawia się Orkiestra Kameralna 
Miasta Tychy AUKSO z gościn‑
nym udziałem świetnych solistów. 
Nad przygotowaniem koncertu 

i aranżacją utworów pracuje dy‑
rektor artystyczny festiwalu Hen‑
ryk Jan Botor, który w ten wyjąt‑
kowy wieczór zajmuje miejsce 
zwykle należące do Marka Mo‑
sia – dyrygenta orkiestry.

W jury tegorocznej edycji za‑
siedli: Tadeusz Piszczek (śpie‑
wak, wykładowca Akademii Mu‑
zycznej w Katowicach), prof. zw. 
dr hab. Jan Ballarin (śpiewak ope‑
rowy, były pracownik naukowo
‑dydaktyczny Akademii Mu‑
zycznej w Katowicach), a także 
Henryk Jan Botor (dyr. artystycz‑
ny Tyskich Wieczorów Kolędo‑
wych, kompozytor, organista, wy‑
kładowca Akademii Muzycznej 
w Krakowie). Obradom prze‑
wodniczył ks. prof. dr hab. An‑
toni Reginek – muzykolog, kon‑
sultant Komisji Episkopatu Polski 
ds. muzyki sakralnej.

Śpiewacy jak pasterze
Występy nagrodzonych chórów 
to zawsze okazja do wysłucha‑
nia najpiękniejszych polskich 
kolęd w świetnym wykonaniu. 
Tak było i tym razem. – Zgodnie 
z opisem biblijnym, pierwszymi 
ludźmi którzy dotarli do stajen‑
ki byli pasterze – mówił ks. An‑
toni Reginek podczas wręczenia 
nagród. – Zafascynowani tym, 
co widzieli i słyszeli, szli i głosili 
tę prawdę o Bogu, który stał się 
człowiekiem. Do tego grona zwia‑
stunów Dobrej Nowiny dziś dołą‑

czyły zespoły śpiewacze, ubogaca‑
jąc ją piękną szatą muzyczną.

Przewodniczący jury wyraził 
uznanie dla wysokiego poziomu 
prezentowanego przez uczestni‑
ków konkursu, a w szczególności 
laureatów. – Komisja sędziowska 
nie miała łatwego zadania – mó‑
wił. – Czasem o przyznaniu wyż‑
szego miejsca decydowały szcze‑
góły interpretacji muzycznej, 
wpływające na poziom artystycz‑
ny, przeżycia artystyczne czy głę‑
bokie przeżycia religijne.

Ks. Antoni Reginek podzięko‑
wał też organizatorom TWK: wła‑
dzom miasta, załodze Miejskiego 
Centrum Kultury i tyskiemu du‑
chowieństwu. Do podziękowań 
dla organizatorów przyłączył się 
wiceprezydent Maciej Gramaty‑
ka, który wraz z przewodniczą‑
cym jury wręczył nagrody lau‑
reatom.

kolęda z kastanietami
W drugiej części koncertu w tym 
roku także rozbrzmiewały kolę‑
dy, ale tu obok polskich i dobrze 
znanych pieśni pojawiły się kolę‑
dy niemieckie, francuskie i mek‑
sykańskie (te ostatnie zostały 
wykonane przez pochodzącą 
z Meksyku solistkę Julietę Gon‑
zález, przy akompaniamencie 
fortepianu i... kastanietów). Ale 
nawet te dobrze znane brzmiały 
wyjątkowo w aranżacjach Henry‑
ka Jana Botora, wykonane przez 

AUKSO, chór kameralny i dwie 
sopranistki.

– Po raz pierwszy na Tyskich 
Wieczorach Kolędowych mamy 
kolędy z różnych stron świata. 
Mówi się, że te polskie są najpięk‑
niejsze, ale ta kolęda francuska 
z XVI wieku jest co najmniej rów‑
nie piękna – mówił Henryk Jan Bo‑
tor, zapowiadając pieśń „Nad Bet‑
lejem w ciemną noc”. Przypomniał 
również historię najbardziej chy‑
ba znanej na świecie kolędy „Ci‑
cha noc”, która powstała w 1818 
roku w małej miejscowości koło 
Salzburga i została zaaranżowana 
na gitarę, gdy tuż przed pasterką 
w kościele zepsuły się organy.

Zgromadzona w kościele pub‑
liczność podziękowała za tę mu‑
zyczną ucztę gromkimi i długimi 
oklaskami. Na zakończenie ma‑

estro Henryk Jan Botor dyrygo‑
wał nie tylko orkiestrą i chórem, 
ale i wszystkimi zgromadzonymi 
w kościele ludźmi. Tyskie Wie‑
czory Kolędowe tradycyjnie za‑
kończyły się wspólnym odśpie‑
waniem „Bóg się rodzi”. 

Warto dodać, że była to pierw‑
sza edycja TWK zorganizowana 

przez Miejskie Centrum Kultu‑
ry pod nowym kierownictwem 
– dyrektorem tej instytucji jest 
obecnie Małgorzata Król. Były 
dyrektor Paweł Drzewiecki, któ‑
ry od kilku miesięcy kieruje Te‑
atrem Małym, wystąpił podczas 
koncertu finałowego w roli kon‑
feransjera. ● 

WyŚPieWali doBrą noWinę
MIStrzowSkIe wykonanIa NAJPIęKNIEJSZych KOLęD.

lauReaci XXiX tySkich WiecZORóW kOlęDOWych:

gRaND PRiX:
Ale cantare z Zamościa, dyrygent barbara Rabiega.

kategORia chóRy kameRalNe
I miejsce ex aequo:

Rybnicki chór Kameralny Autograph, dyrygent Joanna Glenc;
chór Wrzos z Osieka, dyrygent Leszek Górkiewicz.

II miejsce ex aequo:
Męski Zespół Wokalny „calvi cantores” z Knurowa, dyrygent 
Tomasz Paweł Sadownik;
chór Millenium z Mysłowic, dyrygent barbara badura.

kategORia chóRy mieSZaNe
I miejsce ex aequo:

chór uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dyrygent 
Michał brożek;
Leo cantores z Głubczyc, dyrygent Ewa Maleńczyk;
chór Mieszany Klaster z Zabrza, dyrygent łukasz łoboda

II miejsce:
Estrada Ludowa „czantoria” z ustronia, dyrygent Danuta Zoń-
Dziuk.

kategORia chóRy POZOStałe
I miejsce:

chór Szkoły Muzycznej II stopnia Zespołu Szkół Muzycznych 
w Sosnowcu, dyrygent Dominika Kawiorska;

II miejsce ex aequo:
chór bel canto, Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców 
Śląskich w Rybniku, dyrygent Lidia blazel-Marszolik;
chór Dziecięcy Minorek Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia w chorzowie, dyrygent Iwona bańska.

WyRóżNieNie hONOROWe:
chłopięcy chór Kameralny „chcemy śpiewać” z łodzi, dyrygent 
Katarzyna Sawiak.
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Dyrygenci nagrodzonych w konkursie chórów odebrali trofea w czasie koncertu finałowego.

Zwieńczeniem tegorocznych Tyskich wieczorów Kolędowych był koncert 
„Kolędy z różnych stron świata” w kościele św. Marii Magdaleny.

Po raz 27. odbył się w Tychach 
konkurs plastyczny „Witaj, gwiazd‑
ko złota” towarzyszący Tyskim 
Wieczorom Kolędowym. Ponad 
397 uczestników nadesłało swoje 
prace, z czego jury nagrodziło 25 
prac, nadało 31 wyróżnień, zaś na 
wystawę zakwalifikowało 83 obra‑
zów. Można je oglądać do końca 
ferii w budynku Młodzieżowego 
Domu Kultury nr 1. 

Podsumowanie konkursu od‑
było się w miniony piątek na sce‑
nie Teatru Małego, gdzie wrę‑
czono nagrody i wyróżnienia. 
Ponadto każdy uczestnik, którego 
praca trafiła na wystawę, otrzy‑
mał pamiątkowy dyplom oraz na‑
grodę rzeczową. – Nasz konkurs 
od lat cieszy się sporą popular‑
nością, o czym świadczy liczba 
uczestników i ich dzieł. Najwięcej 
prac zostało przysłanych z Rybni‑
ka, Oświęcimia, Nowego Targu, 
Gliwic, Gorlic, Żyrardowa, Ty‑
chów czy choćby Kluczborka – 
wyliczał Maciej Gruchlik dyrek‑
tor MDK nr 1. W tym roku pracę 
oceniali: Katarzyna Nowak‑Za‑
górska (artysta plastyk), Bogdan 
Trybus (grafik), Katarzyna Mar‑
kiewicz‑Jarocka (nauczyciel pla‑

styki, kierownik Pracowni Sztuk 
Plastycznych Pałacu Młodzieży w 
Katowicach). – To naprawdę cen‑
ne, że młodzi ludzie potrafią w 
tak barwny sposób przedstawiać 
Święta Bożego Narodzenia – ko‑
mentowała Nowak‑Zagórska. – 
W tegorocznej edycji zwróciłem 
uwagę na szukanie przez młodych 
twórców tradycji i obyczajów bar‑
dzo lokalnych, charakterystycz‑
nych dla danego regionu – za‑

uważył Trybus. – Urzekły mnie 
różnorodne techniki, którymi zo‑
stały wykonane zgłoszone prace. 
Dzięki temu wystawa pokonkur‑
sowa prezentuje wyjątkowo wyso‑
ki poziom – dodała Markiewicz
‑Jarocka.  

Podczas finałowej gali wystą‑
piły MDK‑owskie zespoły: Bąb‑
le, Tutti i Voltare, Ton Formacja, 
Collage, To i Owo oraz Corrida. 
kaMIl peSzat  ●

Młodzieżowy dom kultury nr 1, jak co roku, zorganizował konkurs na najlepsze prace plastyczne 
o świątecznej tematyce.

śWięta Na płótNie

Wszyscy autorzy wyróżnionych prac otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 
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WsZystko, od a do Z
dla tySzan doM handlowy a-z był JEDNyM Z uLubIONych MIEJSc RObIENIA ZAKuPóW

tutaj przychodzIŁo 
SIę po buty I FartuSzkI 
Szkolne dla dzIecI, 
tu kupowaŁo SIę nowe 
koŁdry I poduSzkI. 
na parterze byŁa 
drogerIa – nIektórzy 
pewnIe jeSzcze 
paMIętają unoSzący SIę 
w nIej zapach.

Spółdzielnia Spożywców Społem 
była monopolistą lokalnego han‑
dlu. Rosnąca liczba jej inwestycji 
i budowa nowych obiektów spo‑
wodowała, że zarząd spółdziel‑
ni zdecydował się na powołanie 
własnego biura architektoniczne‑
go. Pracujący w Biurze Projektów 
Społem w Katowicach inżyniero‑
wie opracowywali więc dokumen‑
tację architektoniczną nowych pa‑
wilonów. Takie wyspecjalizowanie 
mogło przyczynić się do przyspie‑
szenia procesu projektowania, po‑
nieważ zatrudnieni tam architekci 
opracowywali tylko jeden rodzaj 
budynków. Podobnie rzecz się 
miała z obiektami szpitalnymi 
i uzdrowiskowymi, które także 
powstawały w takim specjalizu‑
jącym się w jednej dziedzinie biu‑
rze (zobacz odcinek 34. naszego 
cyklu).

Projekt tyskiego domu handlo‑
wego powstał właśnie w Biurze 

Projektów Społem w Katowicach, 
opracowała go na początku lat 70. 
Marta Lewandowska. Architek‑
tka, biorąc pod uwagę program 
funkcjonalny, w którym oprócz 
powierzchni handlowej i maga‑
zynowej, były także przewidziane 
biura, podzieliła obiekt na dwie 
części. Zróżnicowała je także pod 
kątem wysokości. Część od stro‑
ny ulicy Dębowej mieściła maga‑

zyn na parterze i biura na piętrze. 
Była nieco niższa niż reszta pa‑
wilonu i miała tynkowane elewa‑
cje, a powierzchnie między ok‑
nami były wyłożone drobnymi 
ceramicznymi kostkami. Do ma‑
gazynu prowadziło duże wejście, 
znajdujące się od strony targowi‑
ska. Pozwalało ono na swobodny 
wyładunek towarów z samocho‑
dów dostawczych.

Zasadnicza część domu han‑
dlowego, czyli ta mieszcząca 
sklepy, została obłożona charak‑
terystycznymi płytami, przypo‑
minającymi łuski. Są to kwadra‑
towe arkusze blachy, nieznacznie 
wygięte wzdłuż przekątnej. Uło‑
żone jeden obok siebie sprawiają 
wrażenie, jakby budynek był po‑
kryty przeskalowaną skórą węża, 
tyle, że w jednym kolorze. Takie 

wykończenie elewacji daje bar‑
dzo ciekawy efekt światłocienio‑
wy i w zależności od pory roku 
i dnia, czyli kąta padania pro‑
mieni słonecznych, ściany te wy‑
glądają odrobinę inaczej. Elewa‑
cje części handlowej miały także 
okna. W partii z łuskami były to, 
widoczne do dziś, wąskie pasy 
okienne, o wysokości takiej sa‑
mej jak jeden rząd łusek. Z kolei 
duże przeszklenia były na par‑
terze. Służyły one zarówno jako 
źródło światła dla wnętrza, ale 
także jako witryny. Na dachu 
natomiast, wzdłuż dzisiejszych 
al. Niepodległości ul. Grota Ro‑
weckiego, znajdowały się dwa 
duże neony z napisem Super‑
sam oraz logo spółdzielni Spo‑
łem. Ściany sklepu, podobnie 
jak położonego na przeciw biu‑
rowca Miastoprojektu, służyły 
jako stelaże do dekoracji pierw‑
szomajowych.

Od strony targowiska nato‑
miast projektantka Marta Le‑
wandowska zaplanowała wysta‑
jące przed elewację parterowe 
kubiki. Były to takie ekspozy‑
tory, w których prezentowano 
sprzedawane w budynku to‑
wary. Pomysł na takie wyjście 
z witryną przed elewację nie był 
nowy. Dekadę wcześniej w Ka‑
towicach na ul. Mickiewicza po‑

wstał Dom Handlowy Domus, 
który miał taki właśnie wysunię‑
ty przed lico muru przeszklony 
pawilon służący do prezentacji 
asortymentu.

W latach dziewięćdziesiątych 
niektóre części domu handlowe‑
go zostały przebudowane, doda‑
no łukowate zadaszenie wejścia, 
przebudowano pawilony eks‑
pozycyjne, niektóre nawet zy‑
skały okrągłe okna. Przetrwała 
za to bryła główna i łuski, któ‑
re dopiero niedawno zostały wy‑
mienione na nowe.

Dzisiaj o organizacji handlu 
myśli się trochę inaczej. Rezyg‑
nuje się z dużych i przeszklonych 
witryn, nikt już nie układa kom‑
pozycji z towarów odpowiadają‑
cej porze roku lub państwowym 
świętom. Klienci, aby nie dźwi‑
gać sprawunków w rękach chęt‑
nie jeżdżą po nie samochodem 
i dlatego często wybierają duże 
galerie handlowe z rozległymi 
parkingami. Pawilony handlo‑
we zlokalizowane na osiedlach 
mają jednak tę zaletę, że znajdu‑
ją się w zasięgu kilkuminutowe‑
go spaceru. Wybierając się więc 
po kolejne zakupy przystańmy 
na chwilę i przyjrzyjmy się im, 
doszukując się pomysłów archi‑
tektów pracujących kilka dekad 
temu. anna SySka ●

Dom Handlowy A-Z w latach 80. Fot. Z. Kubski, ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.

Miasto Na WarsZtacie (41)

reklama
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14 StycznIa, wtorek
godz. 16 – AKADEMIA 
POLSKIEGO FILMu – wy-
kład Joanny Preizner połą-
czony z projekcją unikatów 
polskiego dokumentu (MbP 
– Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)

15 StycznIa, środa
godz. 19 – OTWARTA ScE-
NA – jam session w RMc (Rie-
del Music club, ul. Oświęcim-
ska 53)

16 StycznIa, czwartek
godz. 11 i 17 – „ZIMOWE 
LAMPIONy – światła miasta” – 
warsztaty rodzinne (Muzeum 
Miejskie, pl. Wolności 1)

godz. 17 – SZTuKA X MuZy: 
projekcja filmu dla dorosłych 
„c.R.A.Z.y.” (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

17 StycznIa, piątek
godz. 11 – uLIcE I KWARTAły 
– turniej gry planszowej (Mu-
zeum Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 17 – KOLęDOWANIE 
W MEDIATEcE – występ ze-
społu Kobiórzanie (MbP – Me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – WERNISAż Wy-
STAWy „Z piaskowca i z mar-
muru. Dzieła mistrza Pokor-
nego” (Muzeum Miejskie, pl. 
Wolności 1)
godz. 19 – „WESOłA WDóW-
KA” – spektakl Teatru Muzycz-

nego Arte creatura (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)
godz. 19 – AuKSO fest. 
ROby LAKATOS – koncert 
z udziałem romskiego wirtu-
oza skrzypiec z cyklu Aukso 
classics (Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 20 – KAROLINA LESZ-
KO – koncert (Riedel Music 
club, ul. Oświęcimska 53)

18 StycznIa, sobota
godz. 11 – KADRy DZIELNI-
cy – powrót do przeszłości. 
Osiedle b wczoraj i dziś – war-
sztaty fotograficzne (Muzeum 
Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 12 – bAJKOTEKA: pro-
jekcja filmu dla dzieci „Panda 

i banda” (MbP – Mediateka, al. 
Piłsudskiego 16)
godz. 16.30 – hOKEJ 
Z GWIAZDAMI – impreza spor-
towo-kulturalna na rzecz Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy (Stadion Zimowy, ul. De 
Gaulle’a)
godz. 17 – cIEMNA STRO-
NA ŚWIATłA – spotkanie poe-
tyckie z Lesławem Nowarą 
w cyklu Scena Słowa (Pasaż 
Kultury Andromeda, pl. ba-
czyńskiego)
godz. 18 – PuNK FEST – 
wystąpią zespoły: Szarańcza, 
Smoleńsk, Na Zewnątrz, Punk 
brothers i Dekolt (Klub mu-
zyczny underground, pl. Kor-
fantego 1)

17 StycznIa: godz. 19 – roby lakatoS – koncert 
z udzIaŁeM roMSkIego wIrtuoza SkrzypIec 
z cyklu aukSo claSSIcS, MedIateka
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FaFik 
reDaktor

Do dziś pamiętam, a byłem wtedy 
szczawikiem, jak w domu rodzin‑
nym, gdzie nie było żadnych ksią‑
żek, trafiłem na trzy oprawione 
przez introligatora roczniki gaze‑
ty Przekrój. Dlaczego moi rodzi‑
ce, którzy nigdy niczego nie czy‑

tali, kupowali Przekrój, a do tego 
zadali sobie trud aby to jeszcze 
oprawić?

Nigdy ich o to nie zapytałem. 
Oczywiście, wtedy nie intereso‑
wały mnie teksty, skupiałem się 
na ostatniej stronie. Rysunki Len‑
grena, Fafik, Bęc–Walski, Kamy‑
czek z poradami, świat widziany 
oczami dziecka. Odczytywałem 
to jednoznacznie, tak jak było 
narysowane i opisane w dymku. 
AK‑owiec to zapluty karzeł reakcji, 
wolny handel wyśmiewany. Po la‑
tach do mnie dotarło, że w tym 
się kryła też druga strona. Aluzje 
może i cienkie, ale na takie tylko 
wtedy w latach powojennych moż‑
na było sobie pozwolić.

Przekrój. Gazeta czytana 
w PRL‑u przez co drugiego robot‑
nika i co trzeciego inteligenta. Tak 
mówią badania, uwzględniające 
statystykę tzw. ludu pracującego 
i inteligencji. To się nigdy już nie 
powtórzyło i na pewno nie po‑
wtórzy. Nakład sięgający czasami 
miliona egzemplarzy i to w cza‑
sach problemów z papierem. Kie‑
dy np. Tygodnik Powszechny, 
kolejne legendarne pismo, był ka‑

rany zmniejszeniem puli papieru 
i jego nakład oscylował w grani‑
cach kilkunasty tysięcy.

Kto stworzył tak zdumiewające 
zjawisko jak Przekrój? Jaki zespół 
przez lata był w tanie co tydzień 
zmusić do kupienia gazety? Jak też 
udało im się oszukiwać cenzurę?

Marian Eile przez przypadek 
zgodził się na stworzenie i reda‑
gowanie gazety. Pomysł miał pro‑
sty: miał to być tygodnik podobny 
do tych wychodzących na Zacho‑
dzie. Magazyn, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie. Była moda, 
wiadomości z zewnątrz. A do tego 
teksty, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, 
opiniotwórcze. I fragment powie‑
ści, opowiadania krajowego lub za‑
granicznego pisarza. Swoiste okno 
na świat. Tutaj ciemny czas stalini‑
zmu, potem mała stabilizacja. Ale 
raz na tydzień można było chociaż 
przez moment odetchnąć.

Co ciekawe, tak ten inny świat 
odczytywali nie tylko tu mieszka‑
jący. Josip Brodski, laureat Nobla, 
nie raz opowiadał, że nauczył się 
polskiego po to właśnie, żeby móc 
czytać Przekrój. Bo tam była dru‑
kowana literatura światowa.

Tomasz Potkaj podjął się 
trudnego zadania opisania świa‑
ta gazety na co dzień. A przez 
tę redakcję przewinęły się dzie‑
siątki osób. Dłużej lub krócej 
byli obecni na łamach. Stąd też 
co tydzień był tekst o muzyce, 
spektaklu teatralnym, filmie, 
książce.

Książka „Przekrój Eilego” 
to swoisty opis cywilizacyjny 
Polski lat Przekroju. Ale Tomasz 
Potkaj nie ogranicza się tylko 
do tego. Każdy zespół to różni lu‑
dzie, ambicje, plany, zamierzenia, 
wady i zalety. Ciekawe opisy dzie‑
siątek osób, anegdoty, wspomnie‑
nia. A także miłość. Marian Eile 
mówił o tym, że ma dwie żony. 
Kogo miał na myśli?

Ta książka pozwala zrozumieć 
tamten czas. I fenomen Przekro‑
ju, który taki, jaki był wtedy, już 
nie wróci.
jan MazurkIewIcz ●

tomasz Potkaj
„Przekrój eilego. Biografia 

całego tego zamieszania 
uwzględnieniem psa Fafika”.

Wydawnictwo mando.

Warsztaty rozpoczną się w po‑
niedziałek, 20 stycznia i prze‑
znaczone są dla tych tyszan 
w wieku 7‑13 lat, którzy lubią 
tworzyć, wymyślać i współ‑
działać. – Zajęcia będą miały 
charakter interdyscyplinarny, 

w trakcie ich realizacji będzie‑
my łączyć różne dziedziny sztu‑
ki.  W trakcie prób i warsztatów 
poznamy tajniki sztuki teatral‑
nej, dzięki czemu jako reżyse‑
rzy, aktorzy i scenografowie, czy 
członkowie chóru,   stworzymy 

wspólną opowieść, która pomo‑
że zarówno nam jak i widzom 
przenieść się do innego, baśnio‑
wego świata – zapewniają orga‑
nizatorzy.

Plonem tych warsztatów bę‑
dzie widowisko pt. „Búkolla”, 
które szeroka publiczność bę‑
dzie mogła obejrzeć 24 stycz‑
nia o godz. 18 na scenie Teatru 
Małego. Scenariusz i reżyseria 
spektaklu leży w rękach Joan‑
ny Piwowar‑Antosiewicz, Anny 

Białoń i… uczestników warszta‑
tów, którzy także, wraz z Joan‑
na Rupik przygotują scenogra‑
fię. Wstęp na przedstawienie 
jest wolny.

Aby się zapisać na warsztaty, 
należy skontaktować się z Joanną 
Piwowar‑Antosiewicz (32 227 36 
11, 667 772 112 lub e‑mail: joan‑
na.piwowar@teatrmaly.tychy.pl. 
Koszt udziału w zajęciach wyno‑
si 50 zł, liczba miejsc jest ograni‑
czona. ww ●

Kamienne krzyże przydrożne 
to ważny element dziedzictwa 
kulturowego Górnego Śląska. 
Od wielu lat są one przedmio‑
tem pracy badawczej dr Marii 
Lipok Bierwiaczonek. W Muze‑
um Miejskim (pl. Wolności 1) 
w najbliższy piątek, 17 stycznia 
zostanie otwarta wystawa poświę‑
cona jednemu z autorów tych ka‑
miennych dzieł, tak charaktery‑
stycznych dla naszego regionu, 
a tak mało znanych.

Wystawa „Z piaskowca i z mar‑
muru. Dzieła mistrza Pokornego” 
prezentuje w sposób syntetyczny 
dorobek Karla/Karola Pokorne‑
go, kamieniarza i rzeźbiarza z Ka‑
towic, tworzącego na przełomie 

XIX i XX wieku. Sygnowane przez 
niego kamienne krzyże wyróżnia‑
ją się na tle prac innych autorów 
starannością wykonania, urodą 
motywów zdobniczych i ciekawy‑
mi rozwiązaniami kompozycyj‑
nymi. Boże Męki wykonane przez 
mistrza Pokornego spotkać moż‑
na od Bytomia po Goczałkowice 
i od Gliwic po Bojszowy.

Wystawa prezentuje blisko 70 
dzieł tego artysty, utrwalonych 
na fotografiach. Warto odkryć 
ten mało znany rozdział kultu‑
ry Górnego Śląska i twórczości 
wybitnych rzemieślników nasze‑
go regionu.

Kuratorem wystawy jest dr Ma‑
ria Lipok‑Bierwiaczonek. Sw ●

Teatr Mały zaprasza w najbliższą 
sobotę, 19 stycznia na kolejne 
spotkanie literackie z cyklu Sce‑
na Słowa (dawniej Salon Słowa). 
Tym razem gościem prowadzącej 
cykl Agaty Cichy będzie gliwicki 
poeta Lesław Nowara.

Poeta, aforysta, felietonista 
i recenzent literacki urodził się 
i mieszka w Gliwicach. Skończył 
prawo na Uniwersytecie Śląskim, 
ale już w 1983 roku debiutował 
jako poeta na łamach pracy litera‑
ckiej. Aktualnie ma już na swoim 
koncie dziewięć tomów wierszy, 

a kolejny – pod roboczym tytułem 
„Portrety trumienne” – przygoto‑
wywany jest właśnie do druku.

Jednym z pretekstów do spot‑
kania z pełniącym tę funkcję 
od 2014 roku wiceprezesem Od‑
działu Śląskiego Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich, jest jego ostat‑
nie wydawnictwo, opublikowa‑
ny w 2019 roku wybór wierszy pt. 
„Ciemna strona światła”.

Sobotnie spotkanie rozpo‑
cznie się o godz. 17 w Pasażu 
Kultury Andromeda przy pl. Ba‑
czyńskiego. ww ●

gościem Sceny Słowa będzie Lesław Nowara.

o cieMNej stroNie

Muzeum Miejskie zaprasza na nową wystawę.

Z piaskoWca 
i MarMuru

dzieci podczas ferii zimowych przygotują spektakl teatralny pt. „búkolla”. będą na to miały…

…120 godZin
od 2 StycznIa trwają zapISy na organIzowane 
przez teatr MaŁy InterdyScyplInarne 
warSztaty dla dzIecI. „búkolla – Spektakl 
w 120 godzIn” to propozycja tySkIej Sceny 
na drugI tydzIeń FerII zIMowych.
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od 200 do 1000 zŁ kary 
grozI wŁaŚcIcIelowI 
pojazdu, który 
w cIągu 30 dnI 
od zakupu, Sprzedaży, 
SprowadzenIa 
do polSkI z zagranIcy 
nIe zgŁoSI tego Faktu 
w wydzIale koMunIkacjI 
urzędu MIejSkIego 
– przepISy te jednak 
nIe dotyczą uMów 
kupna lub Sprzedaży 
aut Sporządzonych 
do 31 grudnIa 2019 
roku, odnoSzą SIę 
jedynIe do tranSakcjI 
zawartych 
po 1 StycznIa 2020.

Obowiązek nakłada zgłoszenie 
transakcji i przedstawienie do‑
kumentów – umowy, faktury lub 
innego dokumentu potwierdza‑
jącego przeniesienie własności, 
a spoczywa on także na pośred‑
nikach (firmach), którzy sprze‑
dają pojazd kolejnemu klien‑
towi. Co prawda do tej pory 
także istniał obowiązek zgło‑
szenia kupna, sprzedaży lub 
złomowania pojazdu, jednak 
w praktyce różnie z tym bywało. 
W efekcie w statystykach doty‑
czących liczby pojazdów zrobił 
się bałagan, a duże rozbież‑
ności między tym, co widnia‑
ło np. w Centralnej Ewidencji 
Pojazdów (w Polsce, na koniec 
2018 r, zarejestrowano 24 mln 
aut, wśród których było 6 mln 
samochodowych „martwych 
dusz”), a stanem faktywnym, 
powodowały wiele problemów. 
Teraz z obowiązkiem tym będą 
związane kary wobec właścicieli 
aut – od 200 do 1000 złotych. 
„Taryfikator” nie został jeszcze 
uściślony, prawdopodobnie wy‑
sokość kary będzie uzależniona 

od długości przekroczenia okre‑
su 30 dni.

W ubiegłym roku w Wydziale 
Komunikacji Urzędu Miejskiego 
w Tychach zarejestrowano 21.732 
pojazdy, zgłoszeń sprzedaży było 
4.556, wyrejestrowań z tytułu zło‑
mowania 233.

– Dosyć często notujemy przy‑
padki rejestracji pojazdów na‑
bytych wiele miesięcy wcześ‑
niej, zdarzyło się, że nawet 10 lat 
temu – powiedziała Maria Losko, 
naczelnik Wydziału Komunika‑
cji Urzędu Miasta. – Oczywi‑
ście, niektóre czynności odby‑
wają się niejako automatycznie, 
np. w systemie CEPIK pojazd zo‑
staje przerejestrowany na nowe‑
go właściciela i wyrejestrowany 
z konta dotychczasowego właś‑
ciciela, ale to nie zwalnia z obo‑
wiązku zgłoszenia zbycia po‑
jazdu przez dotychczasowego 
właściciela.

A co w przypadku, kiedy ktoś 
przekroczy termin 30 dni i chcąc 
uniknąć kary nie wyrejestruje 
auta. Czy urzędnicy mają moż‑
liwość weryfikacji takich przy‑
padków?

– Przychodząc zarejestro‑
wać samochód, nowy właści‑
ciel będzie musiał przedstawić 
wszystkie umowy. Jeśli będzie 
miał np. trzy umowy, do sy‑
stemu CEPIK zostaną wpisane 
dwie wcześniejsze i urzędy, któ‑
rych będą dotyczyły, otrzymają 
wgląd w te umowy i w przypad‑
ku przekroczenia terminu 30 
dni, z automatu będą musiały 
naliczyć kary – dodała naczel‑
nik M. Losko.

Nowe przepisy już wpraw‑
dzie mamy, jednak tak naprawdę 
skutecznie zaczną działać od 31 
stycznia, kiedy minie ustawowy 
termin wspomnianych 30 dni.
leSzek SobIeraj ●

8 stycznia 2020 roku w Tychach 
rusza nowy program „Klucz do bi‑
znesu”, który ma pomóc przedsię‑
biorcom startującym z biznesem 
lub prowadzącym działalność nie 
dłużej niż 5 lat w wynajęciu lo‑
kalu na siedzibę firmy na prefe‑
rencyjnych zasadach. Pieniądze, 
które uda się zaoszczędzić dzięki 
programowi, będą mogli przezna‑
czyć na rozwój firmy, budowanie 
marki czy reklamę.

Do dyspozycji przedsiębiorców 
miasto oddaje 14 lokali zlokalizo‑
wanych w ścisłym centrum mia‑
sta (na trzecim piętrze budynku 
przy ul. Grota‑Roweckiego 42‑44 
w Tychach) o powierzchni użyt‑
kowej od 12 do 40 m2, które moż‑
na wynająć na preferencyjnych 
zasadach.

– Szukasz lokalu na siedzibę 
firmy za rozsądne pieniądze? Sta‑
wiasz pierwsze kroki w biznesie? 
Prowadzisz firmę nie dłużej niż 
5 lat? Jeśli na wszystkie te pyta‑
nia odpowiedziałeś: tak – to nowa 
inicjatywa Miasta Tychy i Tyskie‑
go Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego jest dla Ciebie – za‑
chęca Jerzy Gospodarek z Urzę‑
du Miasta Tychy.

Żeby wziąć udział w progra‑
mie, nie trzeba być zameldowa‑
nym w Tychach, ale podmiot 
ubiegający się o lokal nie może 
być najemcą, dzierżawcą lub in‑
nym użytkownikiem lokalu użyt‑
kowego stanowiącego mienie ko‑
munalne Miasta Tychy.

Na obniżone stawki czynszu 
przedsiębiorcy mogą liczyć przez 
trzy lata.

– Cena za wynajem metra kwa‑
dratowego przez pierwsze dwa 
lata wyniesie 11 zł netto za m2 po‑
wierzchni użytkowej wraz z częś‑
ciami wspólnymi, w trzecim roku 
wzrośnie o 50%, później zainte‑
resowani przedłużeniem umowy 
zapłacą według stawek obowiązu‑
jących w TTBS. Do czynszu nale‑
ży jednak doliczyć opłatę za me‑
dia – mówi Daria Szczepańska, 
prezes TTBS.

Koszty remontu i dostosowania 
pomieszczeń do działalności po‑
noszą przedsiębiorcy. Osoby za‑

interesowane, będą miały moż‑
liwość obejrzenia lokalu przed 
przystąpieniem do programu, 
po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu z Tyskim Towarzystwem 
Budownictwa Społecznego.

W ramach wynajmu, przedsię‑
biorcy będą mogli bezpłatnie sko‑
rzystać także z sali konferencyjnej 
znajdującej się na pierwszym pię‑
trze budynku.

– Wniosek należy złożyć oso‑
biście najpóźniej do 31 stycznia 
2020 r. do godziny 13.30, w Wy‑
dziale Ewidencji Działalności Go‑
spodarczej Urzędu Miasta Tychy 
przy al. Niepodległości 49 (I pię‑
tro), albo wysłać na adres: Urząd 
Miasta Tychy, Wydział Ewidencji 
Działalności Gospodarczej z do‑
piskiem „Klucz do biznesu” – 
mówi Jerzy Gospodarek.

Umowa zostanie zawarta mak‑
symalnie na okres 36 miesięcy, 
z możliwością jej wypowiedze‑
nia w przypadkach określonych 
w umowie, z zachowaniem 
2‑miesięcznego okresu wypo‑
wiedzenia.

Co istotne, jednemu pod‑
miotowi, może być przyznany 
tylko jeden lokal, w tym czasie 
nie może on podnajmować tego 
lokalu osobom trzecim. Jeśli 
o dany lokal będzie ubiegało się 
więcej osób, najemcą zostanie 
ten podmiot, któremu komisja 

konkursowa przyzna najwięcej 
punktów. Z pozostałych przed‑
siębiorców biorących udział 
w programie, zostanie utwo‑
rzona lista rezerwowa, według 
przyznanej punktacji. Przedsię‑
biorcy, którzy nie otrzymali pre‑
ferowanego lokalu, będą mieli 

szansę na przyznanie lokalu re‑
zerwowego.

Wszelkie informacje na te‑
mat programu można znaleźć 
na stronie internetowej: www.
umtychy.pl/dla‑przedsiebiorcy 
oraz www.ttbs.tychy.pl.
ru ●

16 StycznIa 2020 roku 
w SalI SeSyjnej urzędu 
MIaSta (I pIętro, Sala 
102), odbędzIe SIę kolejny 
dzIeń przedSIębIorcy. 
na przedSIębIorców 
oraz tych, którzy chcą 
rozpocząć prowadzenIe 
dzIaŁalnoŚcI 
goSpodarczej 
organIzatorzy będą 
czekalI od godz. 12 do 15. 

Czwartkowe spotkanie dla przed‑
siębiorców będzie kolejnym orga‑
nizowanym w Tychach. Pierwsze 
odbyło się w połowie ubiegłego 
roku.

– Dzień Przedsiębiorcy cieszył 
się dużym zainteresowaniem. 
Podjęliśmy więc decyzję, że takie 
spotkania będziemy organizować 
cyklicznie. Chcemy, by ten dzień 
miał charakter otwarty, dlatego 
każda z zaproszonych instytucji 
ma swoje stanowisko, a przedsię‑
biorca może po prostu podejść 
do danego specjalisty, zadać py‑
tanie czy skonsultować jakieś za‑
gadnienie – mówi Dorota Picho 
z Wydziału Ewidencji Działalno‑
ści Gospodarczej Urzędu Mia‑
sta Tychy.

W tym roku do udziału w Dniu 
Przedsiębiorcy zaproszono wię‑
cej instytucji. Poza tyskim ZUS, 
Urzędem Skarbowym, Powiato‑
wym Urzędem Pracy i Okręgo‑
wą Izbą Przemysłowo‑Handlową, 
będą również specjaliści z Woje‑
wódzkiego Urzędu Pracy w Kato‑
wicach oraz Państwowej Inspekcji 
Pracy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Katowicach.

Pytają o fundusze
– Podczas ostatniego spotka‑
nia, wiele osób pytało o dotacje 

i pożyczki. Dlatego zaprosiliśmy 
instytucje, które mają doświad‑
czenie w udzielaniu informacji 
i dysponują programami po‑
zwalającymi na zdobycie fundu‑
szy na rozpoczęcie działalności 
i rozwój firmy – dodaje Dorota 
Picho.

Będzie można zapoznać się 
także z ofertą Śląskiego Cen‑
trum Przedsiębiorczości w Kato‑
wicach, Funduszu Górnośląskie‑
go SA w Katowicach, Głównego 
Punktu Informacyjnego Fundu‑
szy Europejskich Urzędu Mar‑
szałkowskiego w Katowicach oraz 
Stowarzyszenia Bielskie Centrum 
Przedsiębiorczości. Przedsiębior‑
cy będą mogli uzyskać informacje 
o procedurach związanych z reje‑
stracją działalności gospodarczej, 
o tym jaką formę opodatkowania 

wybrać oraz na jakie ulgi w opła‑
caniu składek ZUS mogą liczyć. 
Specjaliści powiedzą o dofinan‑
sowaniu w zakresie doradztwa 
i szkoleń, kursach podnoszących 
kwalifikacje i kompetencje, rów‑
nież kursach językowych. Będzie 
można zapytać także o przepisy 
z zakresu prawa pracy oraz prawa 
i obowiązki związane z zatrud‑
nianiem cudzoziemców, założe‑
niem profilu zaufanego i konta 
PUE ZUS.

dla samozatrudnionych, spółek 
i startujących
– Dzień Przedsiębiorcy skierowa‑
ny jest do wszystkich, którzy pro‑
wadzą jednoosobową działalność 
gospodarczą lub działają w for‑
mie spółki cywilnej i są wpisani 
do CEIDG (Centralna Ewiden‑

cja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej) lub chcą założyć 
firmę – mówi Jerzy Gospodarek, 
naczelnik Wydziału Ewidencji 
Działalności Gospodarczej Urzę‑
du Miasta Tychy.

Spotkanie będzie także oka‑
zją do zapoznania się z ofertą 
lokalową i realizowanym przez 
miasto i Tyskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego pro‑
gramem „KLUCZ DO BIZNE‑
SU”, dzięki któremu przed‑
siębiorcy mogą zdobyć lokal 
na siedzibę firmy na preferen‑
cyjnych zasadach. Program ru‑
szył 8 stycznia, a szerzej piszmy 
o nim poniżej.

Organizatorem Dnia Przed‑
siębiorcy jest Wydział Ewidencji 
Działalności Gospodarczej Urzę‑
du Miasta Tychy. Mn ●

preFerencyjne zaSady wynajMu lokalu na siedzibę firmy dla startujących przedsiębiorców.

klucZ Do biZNesu

Jeszcze do końca miesiąca można starać się o lokal w budynku przy 
ul. Grota-Roweckiego na preferencyjnych warunkach.

kara dla 
ZaPominalskiCh
jeŚlI do 30 dnI nIe zawIadoMISz o nabycIu lub 
zbycIu pojazdu, ZAPłAcISZ NAWET DO 1000 ZłOTych.

dZień PrZedsięBiorCy 
Po raZ drugi
MaSz FIrMę, prowadzISz dzIaŁalnoŚć goSpodarczą, potrzebujeSz porady? 
TEN cZWARTEK JEST WłAŚNIE DLA cIEbIE.

Ubiegłoroczny Dzień Przedsiębiorcy w Urzędzie Miasta cieszył się sporym zainteresowaniem 
osób prowadzących działalność gospodarczą, dlatego postanowiono go powtórzyć.
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W noWy rok Z mniesZym oBWodem
krIolIpolIza – SOJuSZNIK W WALcE Z TłuSZcZEM.
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Aby tego uniknąć, gdy zapadnie 
decyzja o zrzucaniu kilogramów, 
należy też pomyśleć o zabiegach 
ujędrniających nasze ciało.
Jednym z ulubionych przez ko‑
biety zabiegów modelujących syl‑
wetkę, redukujących cellulit i po‑
prawiających kondycję skóry jest 
tzw. endermologia.

– Można ją wykonać również 
w naszym gabinecie, lecz w Sen‑
sual Beauty jest to zabieg opar‑
ty na nowej technologii zmien‑
nego podciśnienia ze zmienną 
częstotliwością cykli zabiego‑
wych – tłumaczy lek. med. este‑
tycznej Krzysztof Gemza z salo‑
nu Sensual Beauty w Tychach. 

– Podciśnienie jest połączone 
z multipolarną radiofrekwencją 
i terapeutycznym – czerwonym 
lub niebieskim – światłem LED. 
W efekcie następuje poprawa 
cyrkulacji krwi i limfy oraz do‑
tlenienie tkanek, napięcie włó‑
kien kolagenowych skóry i na‑
pięcie powięzi skórnych oraz 
redukcja ilości tkanki tłuszczo‑
wej czyli ostatecznie następuje 
modelowanie sylwetki.
Co ważne, stosowane przy tym 
urządzenie nie sprawia bólu pod‑
czas zabiegu, gdyż nie posiada ro‑
lek. Zastąpiła je technologia Super 
Vaccum Pulse, bardziej efektywna 
oraz bezbolesna dla pacjenta.
– Zabiegi należy wykonywać 
w cyklach zabiegowych, a dosko‑
nały efekt jest osiągany po około 
8–10 tygodniach. Przed każdym 
zabiegiem obowiązkowa jest kon‑
sultacja lekarska z określeniem 
obszaru do zabiegu – zastrzega 
lek med. Krzysztof Gemza. aS ●

reklama

reklama

z początkIeM StycznIa 
wIele pań (ale także 
I przedStawIcIele pŁcI 
brzydSzej) decyduje 
SIę na noworoczne 
poStanowIenIa. jedne 
chcą rzucIć palenIe, 
Inne decydują SIę 
na naukę języka obcego, 
jeSzcze Inne podejMują 
wyzwanIe pozbycIa 
SIę zbytecznych 
centyMetrów w paSIe. 
tyM oStatnIM z poMocą 
przychodzI tySkI Salon 
VIlla urody…

Kriolipoliza zasługuje na miano 
królowej pośród zabiegów bezin‑
wazyjnej redukcji komórek tłusz‑
czowych – redukcji centymetrów 
w obwodach.

Zabieg polega na przyłożeniu 
do skóry specjalnej głowicy, która 
mocno zasysa fałd skórny. Emi‑
tując zimno, miejscowo zamraża 
komórki tłuszczowe, które ulega‑
ją kontrolowanemu zniszczeniu, 

a następnie wydalane są z orga‑
nizmu w procesach metabolicz‑
nych. Rozpad adipocytów, czyli 
komórek tłuszczowych oraz wy‑
dalenie z organizmu uwolnio‑
nych kwasów tłuszczowych trwa 
od 6‑8 tygodni. Zabieg jest bez‑
bolesny i nie wymaga rekonwa‑
lescencji

Kriolipoliza znajduje zastoso‑
wanie m.in. przy modelowaniu 
sylwetki, rozpuszczaniu tłuszczu, 
walce z cellulitem, także przy dre‑
nażu limfatycznym, pobudzają‑
cy metabolizm i krążenie krwi. 
Powoduje odprowadzenie nad‑
miaru wody i zapobieganie od‑
kładaniu się tłuszczu, zwiększenie 
napięcia, wzmocnienie elastycz‑
ności oraz lifting skóry, reduku‑
je rozstępy i pobudza produkcję 
kolagenu.

efekty, jakie możesz uzyskać
Efekt jakiego możesz się spo‑
dziewać po zabiegu kriolipolizy 
to redukcja centymetrów w ob‑
wodach w miejscu wykonywania 

zabiegu. Każdy zabieg pozwala 
na odjęcie ok. 2 do 4 centyme‑
trów. – Oczywiście efekty uza‑
leżnione są od kilku czynników 
w tym indywidualnych uwarun‑
kowań organizmu, jednak to, 
co niezwykle ważne przy zabie‑
gu kriolipolizy, to picie dużych 
ilości wody – informują eksperci 
z salonu Villa Urody w Tychach. 
– Dzięki miejscowemu schłodze‑
niu obszaru, na którym wyko‑
nywany jest zabieg, doprowadza 
się do uzyskania efektu lipolizy – 
rozpadu komórek tłuszczowych. 
Cały tłuszcz krystalizuje się, 
a następnie jest wydalany z or‑
ganizmu przy pomocy natural‑
nych procesów fizjologicznych. 
Im więcej wody będziemy pić, 
tym sprawniej przebiegną proce‑
sy filtracji i wydalania niechcia‑
nego tłuszczu – dodają.

Bardzo ważna przy zabiegu 
kriolipolizy jest cierpliwość. Pro‑
ces wydalania komórek tłuszczo‑
wych z organizmu trwa ok. 6 do 8 
tygodni. To oznacza, że po takim 

czasie zobaczysz ostateczne efekty 
zabiegu! Przy okazji wspomnieć 
trzeba, że kriolipoliza to zabieg, 
który nie ujędrnia skóry. Jego ce‑
lem jest redukcja centymetrów 
w obwodzie!

Przeciwwskazania przy zabiegu 
kriolipolizy to:

choroby wątroby lub nerek,•	
cukrzyca (niewyrównana),•	
stany zapalne skóry,•	
uczulenie na zimno,•	

skłonność do powstawania roz‑•	
szerzonych naczyń krwionoś‑
nych,
choroba nowotworowa.•	

Ilość zabiegów w serii to 3 do 4 razy 
w odstępach co 6 tygodni. aS ●

aBy Po Zimie Wyglądać Fit
zIMa to najlepSzy czaS NA POPRAWę NIEDOSKONAłOŚcI SyLWETKI.

oSoby, które zIMą „bIorą SIę za SIebIe” Standardowo 
zaczynają StoSować dIetę, chodzIć na SIŁownIę, 
bIegać. jednakże należy paMIętać, że wraz 
z redukcją kIlograMów nIe da SIę poprawIć 
elaStycznoŚcI Skóry. nIejednokrotnIe zdarza SIę, 
że gdy zgubIMy zbędne kIlograMy, naSza Skóra 
na twarzy, brzuchu, udach czy poŚladkach jeSt 
bardzIej wIotka, bo StracIŁa Swoją podporę, czylI 
podSkórną tkankę tŁuSzczową.

| 11||twoje tychywww.tychy.pl

twoje Zdrowie i uroda
7 StycznIa 2020



www.tychy.pl

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

auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDe AUTO ! NAJLe-
PIeJ zAPŁACĘ! 603578739

AUTO-SKUP KUPIĘ KAŻDe AUTO OSOBO-
We, DOSTAWCze, TereNOWe, GOTÓWKA, 
NAJLePIeJ zAPŁACĘ TeL. 888 666 791

uSŁugI:
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 

MeBLe NA WYMIAr. KUCHNIe, SzA-
FY. NIeTYPOWe zABUDOWY. reMONTY. 
PrzerÓBKI, DOrÓBKI WYMIANA zAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCe, WYMIANA 
NOŻeK MeBLOWYCH NA MeTALOWe z 
reGULACJĄ, POMIAr I WYCeNA GrATIS.  
691577335 TANIO I SOLIDNIe     

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

remonty: kafelkowanie, gładzie, ma-
lowanie, sufity podwieszane, panele 
itp.690463652.

elektryk. Tel. 504 877 825 

ABC - ŁAzIeNeK. KAFeLKOWANIe. INSTA-
LACJe WOD.- KAN. rOBOTY MUrArSKO-
TYNKArSKIe. TrANSPOrT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 519855939 
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566
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

Profesjonalne czyszczenie urządzeniami 
firmy KArCHer, tapicerka meblowa, dy-
wany 6085 50604 
Wykonujemy solidnie wszelkie in-
stalacje elektryczne w nowych bu-
dynkach mieszkalnych. Kontakt: 604 
346 070
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056

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-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
Wolne pokoje do wynajęcia TYCHY CeN-
TrUM tel. 513067209
Tychy os. Balbina - lokal użytkowy 33 m2, 
parter, duża witryna. Czynsz najmu 1450 
zł. Netto + media + kaucja.  BN VOTUM: 
501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Pilnie poszukujemy mieszkań mogą być 
zadłużone oraz do remontu tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy działek w Tychach i okolicy 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl 
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 75 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 po-
koje, 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. Szuwar-
ków 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 budy-
nek usługowo-mieszkaniowy w stanie 
surowym 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:

Hej, dobrzy ludzie! Taki fajny psiak 
do adopcji siedzi w schroniskowym 
boksie. Dżeki – mały wesoły piesek, 
który bardzo nie lubi być sam. 
Najlepiej 
do domu 
średnio 
aktywnego, 
bez małych 
dzieci.

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 PALACeGO .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

reklama

powiat

powiat

powiat

||||twoje tychy 137 StycznIa 2020



iNfORmatOR kiBica

hOkej. phl: 14.01 unia 
Oświęcim – GKS Tychy (godz. 
18), 17.01 GKS Tychy – Zagłę-
bie Sosnowiec (17). plhk: 
18.01 GKS Atomówki Tychy – 
Polonia bytom (12.30), 19.01 
GKS Atomówki Tychy – Polo-
nia bytom (13.15).
kOSZykóWka: 18.01 Ko-
twica Kołobrzeg – GKS Tychy 
(18).
futSal: 19.01 GKS Futsal 
Tychy – AZS uMcS Lublin 
(17).
SiatkóWka. II liga męż-
czyzn: 18.01 TKS Tychy – 
Kęczanin Kęty (18). lS ●

Przed dwoma laty w TGS zorgani‑
zowano spotkanie z lekkoatletami, 
byłymi i obecnymi zawodniczkami 
i zawodnikami, którzy zdobywali 
dla Tychów medale najważniej‑
szych imprez, łącznie z Igrzyska‑
mi Olimpijskimi. Jednak środowi‑
sko biegaczy, z roku na rok coraz 
liczniejsze, jest w Tychach wyjąt‑
kowe, niezwykle aktywne, pełne 
pomysłów, mogące się pochwalić 
sukcesami sportowymi i organi‑
zacyjnymi. Z zaproszenia kierow‑
nika Tyskiej Galerii Sportu Piotra 
Zawadzkiego skorzystali m.in. Je‑
rzy Plewniak (zaliczył 141 marato‑
nów), Stanisław Orlicki, Jacek Nit‑
ka, Damian Szpak i Jan Podowski, 
Marek Pawlak.

Były opowieści o startach 
w biegach ulicznych i marato‑
nach. Jerzy Plewniak i Stanisław 

Orliński opowiadali o 12‑godzin‑
nym biegu w kopalni w Bochni, 
Monika Kruczek o wyjeździe gru‑
py tyszan na maraton w Atenach 
i przygotowaniach do kolejnego 
startu – w Walencji. Mówiono 
o kulisach organizacji biegów, za‑
chowaniu biegaczy na trasie, Jan 
Podowski i Jacek Nitka – o szu‑
kaniu nowych wyzwań. Było też 
o najdłuższych dystansach, ultra‑
maratonach, a także o triathlonie, 
bo część maratończyków startuje 
też w zawodach triathlonowych. 
Agata Długosz opowiedziała 
o początkach startów w półmara‑
tonach i maratonach, radziła, jak 
planować starty, taktykę podczas 
biegów, zdradzała sekrety odpo‑
wiedniego przygotowania.

Jak podkreślano, bieg to jedy‑
ny naturalny sport, dany czło‑

wiekowi nieja‑
ko z urodzenia. 
Aby uprawiać 
inne dyscypli‑
ny trzeba się 
czegoś nauczyć, 
posiąść kon‑
kretne umie‑
jętności, tech‑
nikę, itd. Biegać 
może każdy, wiedza i umiejętno‑
ści zaczynają się dopiero wtedy, 
kiedy chce się to robić lepiej niż 
inni.

Choć ci, którzy mają za sobą 
kilkadziesiąt maratonów twier‑
dzą, że przebiegnięcie tego pre‑
stiżowego dystansu to nic wiel‑
kiego, samo pokonanie biegu 
maratońskiego to na pewno 
nobilitacja, daje poczucie war‑
tości.

– Problem tylko w tym, jak 
wytłumaczyć rodzinie, że czło‑
wiek przygotowuje się pół roku 
do maratonu, jedzie gdzieś dale‑
ko, wydaje sporo pieniędzy. A po‑
tem zajmuje 2696. miejsce i cie‑
szy się jakby stanął na podium… 
– żartowano.

Warto dodać, iż w marcu wie‑
lu tyskich biegaczy wybiera się 
na mistrzostwa świata w półma‑
ratonie w Gdyni. Już teraz wia‑

domo, że padnie krajowy re‑
kord frekwencji. Za metą każdy 
z uczestników biegu odbierze 
oryginalny pamiątkowy medal 
w kształcie kompasu.

Spotkaniu w TGS towarzyszył 
pokaz zdjęć z biegów z udziałem 
tyskich maratończyków, uczest‑
nicy mogli również zobaczyć 
film „Długi bieg…”, nagrodzony 
na I Festiwalu Reportażu Sporto‑
wego w Opolu. lS ●

gkS atomówki ze zmiennym 
szczęściem.

W NieDZielę 
lepiej
Hokeistki wznowiły rozgrywki 
o mistrzostwo Polski. W minio‑
ny weekend drużyna GKS Ato‑
mówki zmierzyła się dwukrotnie 
z Unią w Oświęcimiu. W sobot‑
nim meczu tyszanki przegrały 1:4 
(1:1, 0:2, 0:1), a gola zdobyła Ka‑
rolina Churas, natomiast w nie‑
dzielę wygrały 4:2 (2:2, 0:1, 0:1). 
Bramki dla Atomówek: Churas 2, 
Toppinen, Rakoczy. lS ●

maratony Po tysku
SpotkanIe W TySKIEJ GALERII SPORTu.

rok 2020 tySka galerIa Sportu przywItaŁa SpotkanIeM tySkIch 
Maratończyków. bIegI ulIczne I terenowe StaŁy SIę w tychach jedną 
z najpopularnIejSzych dyScyplIn. zawodnIczkI I zawodnIków 
zrzeSzają StowarzySzenIe proMocjI lekkIej atletykI I MoSM, 
dzIaŁają StowarzySzenIa aMatorSkIe, MŁodzIeżowe, SetkI oSób 
bIega IndywIdualnIe. w oStatnIM czaSIe pojawIŁo SIę MnóStwo 
IMprez bIegowych – od tySkIego póŁMaratonu po tySką MIlę pIwną 
czy bIeg jelenIa (w tychach najwIękSzą IMprezą jeSt póŁMaraton, 
choć dyStanS MaratońSkI także Można przebIec, chocIażby w 
czaSIe perŁy paprocan). nIc zateM dzIwnego, że podczaS SpotkanIa 
w tgS Sala wypeŁnIŁa SIę do oStatnIego MIejSca. 

Biegi w Tychach cieszą się coraz większą popularnością i nic dziwnego, 
że podczas spotkania w TGS sala wypełniła się do ostatniego miejsca.

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

rozgrywkI Sezonu 
zaSadnIczego 
phl wkraczają 
w decydująca Fazę – 
do rozpoczęcIa play 
oFF pozoStaŁa już 
tylko jedna runda. 
tyMczaSeM ForMa, jaką 
prezentują tySzanIe, 
jeSt co najMnIej 
dzIwna. MIStrz 
wygrywa z czoŁowyMI 
zeSpoŁaMI – jaStrzębIeM, 
podhaleM, katowIcaMI, 
a przegrywa z 8. I 6.  
zeSpoŁeM phl, czylI 
energą toruń I lotoSeM 
gdańSk.

Trudno postawę drużyny w tych 
ostatnich meczach zbyć okre‑
śleniem, że hokeiści zlekcewa‑
żyli słabszych rywali. Nie tylko 
skuteczność pozostawiała wiele 
do życzenia, zabrakło też determi‑
nacji, charakteru, tempa. Dlatego 
mimo wysiłku, gra nie przynosiła 
efektu. Odbudowanie formy, jaką 
tyszanie imponowali w meczach 
CHL i na początku sezonu ligo‑
wego i to w stosunkowo szybkim 
czasie, jest zadaniem numer jeden 
dla sztabu szkoleniowego. Na ile 
też w najbliższych tygodniach uda 
się wzmocnić kadrę drużyny? No‑
wym zawodnikiem, który pojawił 
się w ekipie jest Kirils Galoha, 23‑
letni napastnik z Łotwy. Kontrakt 
obowiązuje do końca sezonu, 
z możliwością przedłużenia o ko‑
lejny rok. Do tej pory hokeista 
grał w barwach łotewskich dru‑
żyn, z krótkim epizodem w Sary‑
arka Karaganda, występującego 
w lidze VHL (Wyższa Hokejowa 

Liga, odpowiednik polskiej I ligi). 
W obecnym sezonie w barwach 
łotewskiego Olimpu Riga rozegrał 
20 spotkań ligowych, w których 
zanotował 28 punktów (12 bra‑
mek i 16 asyst). Grał także w re‑
prezentacji Łotwy, na mistrzo‑
stwach świata U‑18 oraz U‑20.

A w ostatnich dwóch meczach 
ligowych GKS szło jak po gru‑
dzie… W piątkowej kolejce PHL 
tyszanie przegrali z KH Energą 
Toruń 0:1. Przez 60 minut nie po‑
trafili zdobyć się na choć jedno 
trafienie, choć prób nie brakowa‑
ło – bramkarz rywali Patrik Spes‑
ny obronił aż 47 strzałów (Murray 
– 27). W dotychczasowych me‑
czach GKS Tychy z Energą dwu‑
krotnie wygrał GKS, dwa razy 
rywale. To bilans, który chluby 
tyszanom nie przynosi...

Po meczu, gratulując rywalom 
trener Gusow powiedział:

– Ekipa z Torunia walczyła jak 
lwy, a moi zawodnicy chyba wy‑
jechali na lód myśląc, że wygra‑
ną mają już w kieszeni. Nie chcę 
nikogo obrażać, ale dzisiaj druży‑
na nie dała z siebie nic. W tym se‑
zonie przegraliśmy u siebie tylko 

z Djurgardens, Mannheim w do‑
grywce oraz z Oświęcimiem i... 
dwa mecze z Toruniem. Wypada 
jedynie przeprosić kibiców…
gkS tychy – kh eNeRga tO-
Ruń 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Teraz do tej trenerskiej wy‑
liczanki porażek trzeba jeszcze 
dodać Gdańsk, bowiem mistrzo‑
wie Polski przegrali w niedzie‑
lę 1:2. Tyszanie przegrywali 0:2, 
kiedy w końcówce drugiej tercji 
Szczechura zdobył kontaktowego 
gola. Gospodarze nie poszli jed‑
nak za ciosem i komplet punktów 
pojechał do Gdańska.
gkS tychy – lOtOS Pkh 
gDańSk 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). 
Bramka: Szczechura. ●

1. gkS tychy 36 76 155-65
2. unia 36 73 134-74
3. Jastrzębie 36 70 148-77
4. Podhale 36 69 142-75
5. Katowice 36 66 110-64
6. Gdańsk 36 61 117-81
7. comarch 36 58 112-98
8. Toruń 36 49 122-109
9. Zagłębie 36 42 98-136
10. Kadra u23 20 3 31-151
11. Naprzód 36 3 39-278

w 17. kolejce I lIgI 
koSzykówkI gkS tychy 
pokonaŁ kSIężaka 
ŁowIcz 99:82. o wygranej 
zadecydowaŁ 
eFektowny FInISz 
w wykonanIu 
podopIecznych toMaSza 
jagIeŁkI. w kadrze 
gkS naStąpIŁa ważna 
zMIana – MIejSce 
kontuzjowanego MakSa 
kulona, pojawIŁ SIę jego 
brat norbert, który 
w trójkolorowych 
barwach graŁ dwa lata 
teMu. zagraŁ bardzo 
dobre SpotkanIe I byŁ 
jedną z czoŁowych 
poStacI tySkIej drużyny.

Zespół Łowicza okazał się wyma‑
gającym przeciwnikiem i przez 
ponad trzy kwarty na parkie‑
cie toczył się wyrównany bój. 
W pierwszej odsłonie oba ze‑
społy zmieniały się na prowadze‑
niu, kontrolowały grę, skutecznie 

rozbijały akcje rywali. Drugą le‑
piej zaczęli tyszanie – celne rzu‑
ty Piotra Karpacza sprawiły, że 
odskoczyli rywalom na 5 pkt, ale 
tylko na chwilę… I podobnie jak 
w pierwszej części, oba zespoły 
walczyły bardzo ofiarnie – gra‑
no punkt za punkt, a niewielka 
przewaga GKS do przerwy nicze‑
go nie przesądzała.

Po wznowieniu gry tyszanie 
przyspieszyli, raz po raz trafiając 
za sprawą Pawła Zmarlaka, Maciej 
Krakowczyka czy Piotra Karpacza. 
Tym razem odskoczyli rywalom 
na 63:51, ale po kilku faulach ty‑
szan i skutecznie wykonywanych 
osobistych, przewaga ta zaczęła 
topnieć. Przed ostatnią odsłoną 
tyszanie prowadzili 69:63.

W ostatniej kwarcie rywale do‑
prowadzili co prawda do wyrów‑
nania (75:75), ale od tej pory roz‑
począł się prawdziwy koncert gry 
w wykonaniu tyszan. Księżak za‑
trzymał się na ponad 6 minut (!) 
i goście bezradnie przyglądali się, 
jak podopieczni trenera Jagieł‑

ki powiększają dorobek punkto‑
wy. Zdobyli 20 punktów z rzędu. 
To było jak nokaut, bo po tej serii, 
na 38 sekund przed końcem me‑
czu, GKS prowadził 95:76 i nie od‑
dał wygranej.

W GKS najlepiej punktował 
Michał Jankowski – 23 punkty 
(po 5 zbiórek i asyst). Świetnie 
spisał się w ponownym debiucie 
Norbert Kulon, który podczas 
31 minut na parkiecie zdobył 
18 punktów (6/7 za dwa) i zali‑
czył sześć asyst. GKS wykorzy‑
stał 40/70 rzutów z gry (34/47 
za 2 pkt).
gkS tychy – kSiężak łO-
WicZ 99:82 (26:24, 22:21, 21:18, 
30:19)
gkS: Jankowski 23, Kulon 18, 
Zmarlak 10, Szymczak 5, Wrona 
4 oraz Karpacz 15, Kędel 14, Kra‑
kowczyk 8, Woroniecki 2, Karwat 
0, Zawadzki 0, Ziaja 0.

Po sobotnim spotkaniu GKS 
zajmuje 7. miejsce – 22 pkt (7 
zwycięstw, 8 porażek). Prowadzi 
WKK Wrocław – 26 pkt. lS ●

ZadysZka hokeistóW
dwIe porażkI hOKEISTóW GKS W TRZy DNI.

ZWyCięski FinisZ gks
w tySkIej ekIpIe koSzykarSkIej KuLON ZASTąPIł… KuLONA.

Tak padł jedyny gol w meczu GKS Tychy – Energa 
Toruń. Szkoda, że do tyskiej bramki...
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Pod bramkę rywali rusza z piłką Norbert Kulon, który do tyskiej ekipy wrócił 
po dwóch latach, zastępując kontuzjowanego brata Maksyma.
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W Bytomiu rozegrano mistrzo‑
stwach Śląska w Judo. Znakomicie 
spisały się zawodniczki z Tychów, 
zdobywając cztery medale. 

UKS Ippon reprezentowały 
trzy dżudoczki i wszystkie sta‑
nęły na podium. Wicemistrzy‑
niami Śląska zostały Dominika 
Gawlikowska w kategorii junio‑
rek oraz Patrycja Stefaniuk wśród 
młodziczek. Z kolei najmłodsza 
podopieczna trener Urszuli Bo‑
żek ‑ Kinga Cichoń uplasowała 
się na trzecim miejscu w katego‑
rii młodziczek. Patrycja Stefaniuk 

została powołana przez Polski 
Związek Judo do kadry juniorek 
młodszych.

Na medal spisała się także inna 
tyszanka Maja Żmuda, trenująca 
obecnie w Pałacu Młodzieży Ka‑
towice. W Bytomiu, w kat. do 52 
kg młodziczek (w tej kategorii ry‑
walizowało 11 zawodniczek), wy‑
walczyła brązowy medal. Sukces 
ten, podobnie jak srebro zdobyte 
podczas Silesia Cup w Rybniku, 
dały jej powołanie do kadry Ślą‑
ska młodziczek i kadry narodo‑
wej juniorek młodszych. lS ●

oStatnIe 
MIStrzoStwa polSkI 
I ŚląSka w kategorIach 
MŁodzIeżowych 
przynIoSŁy kIlka MedalI 
I bardzo dobrych 
wynIków zawodnIczek 
I zawodnIków Mkp 
wodnIk 29 tychy 
oraz powoŁanIa 
do poSzczególnych 
kadr polSkI.

Najgłośniej było rzecz jasna o zło‑
tym medalu, wywalczonym przez 
Dawida Wiekierę podczas mi‑
strzostw Polski juniorów 17‑18 
lat, młodzieżowców i seniorów 
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

junior wśród seniorów
Po tytuł sięgnął na dystansie 
100 m stylem klasycznym, usta‑
nawiając rekord życiowy wy‑
nikiem 1.00,56. Wychowanek 
MOSM Tychy, a obecnie zawod‑
nik MKP Wodnik w ciągu kilku 
miesięcy zrobił olbrzymi postęp 
na 100 i 200 m st. klasycznym.

– Dawid wskoczył do krajo‑
wej czołówki, bo wynik, jaki uzy‑
skał na mistrzostwach w Ostro‑
wcu Świętokrzyskim, daje mu 
piąte miejsce w Polsce! Do czwar‑
tego miejsca zabrakło zaledwie 
2 setnych sekundy, a rywalizował 
ze starszymi, dorosłymi pływaka‑
mi. Na 100 i 200 m stylem kla‑
sycznym został wytypowany, jako 
zawodnik, który zrobił najwięk‑
szy postęp w 2019 r. – mówi tre‑
ner Marek Mróz.

medale i rekordy
Od kilku lat Dawid Wiekiera przy‑
wozi medalowe trofea z zawodów 

mistrzowskiej rangi. Nie inaczej 
było w ubiegłym roku. Podczas 
majowych mistrzostw Polski se‑
niorów zaliczył swój pierwszy 
finał A na 200 m klasycznym. 
W rywalizacji z najlepszymi pol‑
skimi pływakami zajął 8. miej‑
sce i wypełnił normę do sztafety 
na mistrzostwa Europy juniorów, 
gdzie także awansował do finału.

– Na kolejnych mistrzostwach 
Polski w moim roczniku, czyli 
17‑18 lat zdobyłem w sumie dwa 
złote medale i jeden brązowy, 
a podczas wspomnianych zimo‑
wych mistrzostw Polski Juniorów 
powtórzyłem ten wynik, sięga‑
jąc po dwa złote medale na 100 
i 200 m klasycznym i brązowy 
na 50 m st. klasycznym – powie‑
dział Dawid Wiekiera. – Cieszy 
mnie, że ze startu na start notuję 
lepsze wyniki, poprawiam życiów‑
ki. Po wakacjach otrzymałem też 
informację, że zostałem powołany 
na mistrzostwa Europy. To mnie 
jeszcze bardziej zmobilizowało.

Teraz celem Dawida i innych 
pływaków Wodnika jest se‑
zon letni. Cała grupa wyjechała 
na zgrupowanie klubowe w Po‑
pradzie, a Dawid Wiekiera dodat‑
kowo pojedzie na obóz kadry. To‑
warzyszył mu będzie trener MKP 
Wodnik Marek Mróz, który tak‑
że otrzymał zaproszenie, jako je‑
den z kilku szkoleniowców, któ‑
rzy będą pracować z polskimi 
kadrowiczami.

Pierwszy finał
Do pływania zachęcił Dawida brat, 
który uczył się i trenował w Spor‑
towej Szkole Podstawowej nr 19.

– Przez sześć lat moją trenerką 
była Aleksandra Radek. Do mo‑

mentu, kiedy byłem w pierwszej 
klasie gimnazjum i wywalczy‑
łem swój pierwszy finał A na mi‑
strzostwach Polski 14‑latków, nie 
myślałem, że będę trenował pły‑
wanie na poważnie. Lubiłem pły‑
wać, przykładałem się do zajęć, 
bo chciałem robić to jak najlepiej. 
I kilka miesięcy po tamtych zawo‑
dach pojechałem na kolejne mi‑
strzostwa i zdobyłem swój pierwszy 
medal – brązowy. Po skończeniu 
gimnazjum zastanawiałem się, 
czy nie wybrać jednej ze szkół mi‑
strzostwa sportowego. Ostatecznie 
jednak zdecydowałem się uczyć 
w I LO im. Kruczkowskiego i tre‑
nować w Wodniku.

Pobudka o godz. 5
Dawid trenuje dwa razy dzien‑
nie – na pływalni lub w siłowni. 
Wstaje o godz. 5, pierwsze za‑
jęcia zaczynają się o godzinie 6. 
a potem krótki spacer do szkoły, 
bo do „Kruczka” nie jest z pły‑
walni daleko. A po lekcjach idzie 
z powrotem na basen i ma dwie 
godziny pływania. Do domu wra‑
ca późnym popołudniem i w za‑
sadzie zostaje mu tylko tyle czasu, 
by odrobić lekcje. Do tego w nie‑
które weekendy dochodzą zawo‑
dy, a jeśli ich nie ma, organizowa‑
ny jest trening.

rok olimpijski
Ten rok także przyniesie mło‑
demu pływakowi kilka celów 
do zrealizowania. Czeka go wal‑
ka o medale mistrzostw Polski, 
start w wielomeczu w Salonikach, 
a w lipcu są mistrzostwa Europy 
w Aberdeen. Rok 2020 to też rok 
olimpijski, gdzie wszyscy, którzy 
pływają, walczyć będą o wyzna‑

czone przez Polski Związek Pły‑
wacki tzw. minima A i B. Aby 
pojechać na Igrzyska trzeba mieć 
wynik równy rekordowi Polski. 
Ciekawe jak to będzie w przypad‑
ku tyskich pływaków?

– Będę najstarszy w moim rocz‑
niku, więc oczekiwania też będą 
niemałe. W ogóle przeskok z ka‑
tegorii młodzieżowych do senio‑
rów jest sporym wyzwaniem. Ry‑
walami są najlepsi polscy pływacy, 
czuje się rangę zawodów... Jednak 
to piąte miejsce, które wywalczy‑
łem podczas MP w Ostrowcu, 
pozwala z dużym optymizmem 
patrzeć na kolejne starty, pod wa‑
runkiem oczywiście, że wszyst‑
ko zostanie tak zrealizowane, jak 
to ustaliliśmy z trenerem.

Pływackie nadzieje
– W ogóle mamy obecnie bardzo 
obiecującą ekipę. Wśród 14‑lat‑
ków zajęliśmy na mistrzostwach 
drugie miejsce i tutaj na pierwszy 
plan wysuwają się wyniki Emilii 
Słabosz i Wiktorii Radek. W ka‑
tegorii 16‑latków mamy Kacpra 
Komorowskiego, który podczas 
mistrzostw Polski zdobył brą‑
zowy medal. Jest w tej kategorii 
jeszcze Oliwier Kajzer, a w ekipie 
już prawie seniorskiej są Dawid 
Wiekiera, Jakub Poprawa, Kamil 
Ogorzałek, Karol Popiela – dodał 
trener Marek Mróz. Ciekawostką 
jest, że podczas mistrzostw Pol‑
ski seniorów Popiela zmierzył 
się w finale B na 100 m st. mo‑
tylkowym z Dawidem Dziedzi‑
cem, kolejnym wychowankiem 
MOSM Tychy, obecnie zawodni‑
kiem AZS AWF Katowice. Wy‑
grał Dziedzic przed Popielą… 
leSzek SobIeraj ●

Po miesięcznej przerwie siatkarki 
TKS Tychy wznowiły rywalizację 
w II lidze śląskiej i w pierwszym 
meczu w 2020 roku zdobyły kom‑
plet punktów.

Podopieczne trenerskiego due‑
tu Krzysztof Pałka – Przemysław 
Ciukaj pojechały na mecz do Za‑
brza z UKS Spartakus i poradziły 
sobie bez większych problemów, 
wygrywając 3:0. Pierwszego seta 
wygrały do 10, drugiego do 9, jedy‑
nie w trzecim pozwoliły rywalkom 
na więcej, ale wygrały 25:19.

Po 10 meczach zajmują w tabe‑
li drugie miejsce z 22 punktami 

i mają 3 punkty straty do prowa‑
dzącego MKS Dąbrowa Górni‑
cza.

*
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 
19 ogłasza nabór do klasy sporto‑
wej o profilu piłki siatkowej na rok 
szkolny 2020/2021. Będzie to kla‑
sa IV klasa dziewcząt (rocznik 
2010 i młodsze), a zajęcia odby‑
wać się będą w Sportowej Szkole 
Podstawowej nr 19 (al. Niepodle‑
głości 190). Wszelkich informacji 
udziela trener Przemysław Ciukaj, 
tel. 603‑453‑590. lS ●

Pływacy Wodnika Tychy na zgrupowaniu w Popradzie (od lewej: Wiktoria Radek, Emilia Słabosz, 
Jakub Jakubas Spoprawa, Oliwier Kajzer, Kacper Komorowski i Dawid Wiekiera.

reklama

Świetna postawa tyszanek w mistrzostwach Śląska.

DZieWcZyNy Na MeDal

Siatkarki tkS tychy nie zwalniają tempa.

peWNa WygraNa

PasoWanie na mistrZa
pŁywacy Mkp wodnIk WyJEchALI NA ZGRuPOWANIE W POPRADZIE, GDZIE bęDą SIę PRZyGOTOWyWALI DO 
NAJWAżNIEJSZych STARTóW SEZONu.

GKS Futsal Tychy dobrze rozpo‑
czął rok 2020, wygrywając w Pu‑
charze Polski. Natomiast w lidze 
spisał się słabo, przegrywając 
w niedzielę z Sośnicą 3:6.

Drużyna Michała Słoniny 
i Marka Kołodziejczyka zmierzy‑
ła się z FC Siemianowice w I run‑
dzie Pucharu Polski. Był to wy‑
równany pojedynek, drużyny 
zmieniały się na prowadzeniu. 
Niezwykle emocjonujące były 
ostatnie sekundy meczu. Na 9 
sek. przed ostatnią syreną Siemia‑
nowice zdobyły gola na 6:6, ale 6 
sekund później tyszanie strzeli‑
li bramkę, która dała im zwycię‑
stwo i awans.
fc SiemiaNOWice – gkS fut-
Sal tychy 6:7 (3:2). Bramki 

GKS: Słonina 3, Bernat 3, Koło‑
dziejczyk.

W 1/16 Pucharu Polski GKS 
Futsal zagra u siebie 8‑9.02 z AZS 
UŚ Katowice.

W niedzielę natomiast, w kolej‑
nym meczu ligowym GKS przegrał 
na wyjeździe z Sośnicą 3:6. Tysza‑
nie bardzo słabo spisywali się w de‑
fensywie – choć dwukrotnie obej‑
mowali prowadzenie (1:0, 2:1), 
po pierwszej połowie przegrywali 
2:4. W drugiej części meczu nie wy‑
korzystali przedłużonego karnego.
kS SOśNica – gkS futSal 
tychy 6:3 (4:2). Bramki: Łasak, 
Dudzik, Krzyżowski.

Po 12 kolejkach GKS Futsal zaj‑
muje 5. miejsce – 20 pkt. Prowa‑
dzi Futsal Brzeg – 28 pkt. lS ●

wygrana w pucharze, porażka w lidze.
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kozIorożec 22.XII-19.I
Zmęczenie ustąpi miejsca przyjemnej ekscytacji. 
W Twoim otoczeniu pojawiła się wyjątkowo 
interesująca osoba.

wodnIk 20.I-18.II
Nie obawiasz się ryzyka, ale czy to dobry moment 
na duże zmiany w życiu? Raz jeszcze przemyśl 
swoje plany.

ryby 19.II-20.III
To powinny być bardzo spokojne dni. uda 
ci się odetchnąć i oderwać choć na chwilę 
od codziennych spraw.

baran 21.III-20.IV
Nawet Tobie należy się czasem odrobina 
lenistwa. Nie bierz na siebie dodatkowych 
obowiązków.

byk 21.IV-21.V
To będzie tydzień wypełniony obowiązkami 
zawodowymi, ale na horyzoncie rysuje się też 
ciekawa propozycja urlopu.

blIźnIęta 22.V-20.VI
Trzeba uspokoić emocje i do tematu podejść 
racjonalnie. W Twoim otoczeniu jest kilka 
życzliwych osób, które ci chętnie pomogą.

rak 21.VI-22.VII
Powrót do codziennych obowiązków może 
wprawić cię w stan lekkiego przygnębienia. 
humor poprawi się z końcem tygodnia.

lew 23.VII-22.VIII
Irytujesz się niepotrzebnie plotkami. Osoba, 
która jest ich autorem, nie do końca przewidziała 
konsekwencje.

panna 23.VIII-22.IX
Miłe spotkanie z dawno nie widzianymi osobami 
wprawi cię w radosny nastrój. Przed Tobą dobry 
czas.

waga 23.IX-23.X
bądź dobrej myśli, wiadomości, na które 
czekasz, nie okażą się tak złe jak myślałeś. 
Głowa do góry.

SkorpIon 24.X-21.XI
Powinieneś bardziej uważać na to, co mówisz 
i sprawdzać czy informacje mają oparcie 
w prawdzie. Plotka może obrócić się przeciw Tobie.

Strzelec 22.XI-21.XII
To bardzo dobry czas w sprawach sercowych. 
Osoba spod znaku Wodnika liczy, że okażesz jej 
zainteresowanie.

sami W Wielkim mieŚCie

kryminał z gazety
Najsłynniejszy obraz Edwarda Hoppe‑
ra „Nighthawks” (w Polsce znany jako 
„Nocne marki”) powstał dzięki gazecie. 
Konkretnie dzięki Scribner’s Magazi‑
ne. Otóż w 1927 roku na łamach tegoż 
magazynu zostało opublikowane krót‑
kie opowiadanie Ernesta Hemingwaya 
– „The Killers”. Całość opisana krótki‑
mi zdaniami, oszczędnie, bez emocji 
– coś jak raport policyjny. Rzecz dzieje 
się w małej miejscowości pod Chicago, 
we wnętrzu dinera – taniej amerykań‑
skiej jadłodajni. Takie miejsca znamy do‑
skonale z filmów drogi: szerokie kanapy 
ustawione pod oknem, kontuar z baro‑
wymi krzesłami, a w rogu szafa grająca. 
W menu stek, burger, frytki i obowiązko‑
wo kawa na dolewkę. Słychać charakte‑
rystyczny dzwoneczek – znak, że otwie‑
rają się drzwi. Do środka wchodzą dwaj 
mężczyźni: płatni mordercy. Siadają przy 
stoliku i czekają. Mają zabić boksera, któ‑
ry często jada tu obiady. Mijają godzi‑
ny. Bokser nie przychodzi, więc znu‑
dzeni zabójcy opuszczają lokal. Jeszcze 
tu wrócą. Tymczasem w lokalu pojawia 
się mężczyzna, na którego wystawiono 
zlecenie. O dziwo, wiadomość, że ktoś 
czyha na jego życie przyjmuje ze stoi‑
ckim spokojem. Nie ucieka, nie panikuje, 

jest bierny. Wpada w trans, podobnie jak 
apatyczni bohaterowie „Nocnych mar‑
ków”, a raczej „Nocnych jastrzębi”.

Chodziło o nos
Polacy nie mają szczęścia do tłumacze‑
nia tytułów, czego w świecie filmu sztan‑
darowym przykładem może być „Dirty 
Dancing”, czyli literalnie „Brudny ta‑
niec”. Jednak wiedzeni ułańską fantazją 
dystrybutorzy postawili na inną wersję: 
„Wirujący seks”. Z „Nighthawks” jest po‑
dobnie. „Nocne marki” a zwłaszcza „Ba‑
rowe ćmy” to nazwy, które w pewnym 
stopniu oddają sens oryginału, ale nie 
do końca są z nim zgodne. Ucieka nam 
bowiem istotny szczegół – nos. Rzecz 
w tym, że początkowo Hopper plano‑
wał nazwać swój obraz po bożemu, 
a więc „Night Hawks” (bez zastosowa‑
nia łącznej pisowni), co oznacza „Nocne 
jastrzębie”. Właśnie to słowo – jastrząb – 
jest kluczem. Nawiązuje do szpiczastego 
nosa mężczyzny, który siedzi przy barze. 
U Hoppera nie ma przypadku.

Z notatek malarza
Scena w nocnym barze została precyzyj‑
nie zaplanowana. Nim powstał obraz, 
artysta wykonał wiele szkiców przygo‑
towawczych. Koncentrował się zarówno 

na wnętrzu, na postaciach, jak i na deta‑
lach. Bo czy stojąca na barze solniczka 
ma być napełniona, a może pusta? Często 
wychodził na długie spacery, albo wsiadał 
do metra i obserwował jak żyje miasto. 
Zawsze miał ze sobą mały szkicownik, 
w którym potrafił kilkoma szybkimi ru‑
chami nakreślić to, co akurat przyciąg‑
nęło jego uwagę. Swoich rysunków nie 
pokazywał nikomu. Uważał, że to nie jest 
pełnowartościowa sztuka, a jedynie po‑
moc przy komponowaniu ostatecznych 
prac. Na ironię, dziś pokaźną kolekcję 
jego szkiców można podziwiać w nowo‑
jorskim Whitney Muzeum of American 
Art. Ale w szkicowniku Hoppera oprócz 
rysunków było miejsce na notatki. Prowa‑
dził je wspólnie ze swoją żoną Josephine. 
W jej dzienniku można natrafić na taki 
opis: „Noc+genialne wnętrze taniej re‑
stauracji. Jasne przedmioty: blat z drew‑
na wiśniowego+siedziska otaczających go 
taboretów; światło na metalowych zbior‑
nikach z tyłu po prawej; genialna pręga 

z jasnozielonych kafli (…) u podstawy 
okiennej szyby zakrzywionej w rogu. Jas‑
ne ściany, po prawej matowe żółte drzwi 
do kuchni”. No właśnie… Drzwi…

gdzie są drzwi?
Znajdujemy się w samym sercu Nowe‑
go Jorku, w mieście, przez którego uli‑
ce każdego dnia przetacza się siedem 
i pół miliona mieszkańców. Ale teraz 
jest noc. Ulice są puste, w oknach do‑
mów nie świecą się światła. Tylko tu – 

w jednym z barów na Greenwich Ave‑
nue – wciąż tli się życie. Nie wiemy czy 
to miejsce, w którym chcemy być, czy 
może raczej wolelibyśmy go unikać. Ale 
jakie to ma znaczenie, skoro do tego 
baru i tak nie da się wejść. Brakuje drzwi. 
To jeszcze bardziej podkreśla izolację 
siedzących w środku osób. Widzimy ich 
przez ogromną szybę. Pomiędzy nimi nie 
ma żadnego kontaktu. Być może barman, 
rzuci za chwilę zdawkowe: „Co podać?”, 
ale na tym zakończy. I tyle. Nic się nie 
wydarzy. Wiemy, że para przy barze, nie 
zacznie namiętnie się całować. Choć on 
i ona siedzą blisko siebie, choć trzymają 
się za ręce, to nic ich nie łączy. Niby ra‑
zem, a osobno. Pogrążeni we własnych 
myślach, osobni, odrębni. Co spowodo‑
wało, że w środku nocy siedzą w taniej 
restauracji popijając kawę? Są w pułap‑
ce. Rzecz ciekawa, ale sam Hopper nigdy 
w ten sposób nie patrzył na swoje dzieła: 
„Nie maluję smutku lub samotności. Sta‑
ram się tylko namalować światło na ścia‑
nie” – powtarzał. Jeden dziennikarz nie 
dawał za wygraną i uparcie pytał artystę, 
czego w takim razie szuka. Po wielu pró‑
bach, usłyszał odpowiedź, którą Hopper 
powtórzył dwukrotnie: „Szukam siebie. 
Szukam siebie.” 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 nr 633:  
WiecZORy Z kOlęDami.

Najsłynniejszy obraz Hoppera powstał dzięki opowiadaniu z gazety.

jaki jeSt tWój uluBiONy OBRaZ?

Malarską opowieść o „Nocnych markach” Edwarda hoppera dedykuję Pani 
Ewie Strawińskiej i Panu Romualdowi Wilczkowi. Jednocześnie z całego serca 
dziękuję za inspirację i obiecuję, że do hoppera wrócimy. Drodzy czytelnicy! 
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 i wspólnie 
odkryjmy tajemnice najwspanialszych malarskich płócien. Dziękuję za Wasze 
dotychczasowe zgłoszenia; czekam na kolejne! agNieSZka kijaS ●

każDy Z NaS ma SWój Rytuał Na DZień DOBRy. jeDNi OD RaZu WSka-
kują W DReS i RuSZają Na OBOWiąZkOWą PRZeBieżkę, a iNNi ODPala-
ją PaPieROSa. NajcZęściej jeDNak, gDy DźWięk BuDZika BRutalNie 
WyRyWa NaS Ze SNu, Ociągamy Się, WStajemy i Sięgamy PO kuBek 
tuDZież filiżaNkę aROmatycZNej kaWy. a jak WiaDOmO, DO PORaN-
Nej kaWy NajlePiej Smakuje PORaNNa gaZeta - Na PRZykłaD „tWOje 
tychy”, któRe WłaśNie tRZymacie PańStWO W Rękach. ale gDyByśmy 
cOfNęli Się W cZaSie O jakieś StO lat, DO ameRyki lat 20. XX Wieku, tO 
Z Dużym PRaWDOPODOBieńStWem cZytaliByśmy teRaZ ScRiBNeR’S 
magaZiNe – tak jak eDWaRD hOPPeR, malaRZ SamOtNOści.
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