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tychy na razie poza Velostradą?
Na trasie przygotowywanej przez zarząd Metropolii 
tzw. Velostrady może zabraknąć Tychów.

Mamy to po... dziadkach i babciach
Prezentujemy cztery międzypokoleniowe duety, 
w których dziadkowie i babcie dzielą pasje z wnukami.

hokeiści bez Gusowa
Niespodziewanie dla wszystkich trener 
mistrzów Polski zrezygnował z pracy. 5 8-9 14

bezpŁatny 
tyski 
tyGodnik
Miejski

nr 3/635

trybuny pełne kibiców, zabawa na lodzie, pokazy i inne atrakcje na rzecz wielkiej orkiestry świątecznej pomocy
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Bociany w PKM
W minioną sobotę na placu Baczyńskiego zaprezentowano nowe 
nabytki Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej – 20 nowych 
niskopodłogowych pojazdów marki Autosan, którego logiem jest 
bocian. str. 4
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Historia uKryta 
w KaMieniu
Karl Pokorny – 
rzeźbiarz, mistrz 
kamieniarski, któ-
ry tworzył pod ko-
niec XIX i do po-
łowy XX wieku, 
pozostawił po so-
bie na Śląsku kil-
kadziesiąt kamien-
nych przydrożnych 
krzyży. Większość 
z nich można zo-
baczyć na otwartej 
w ub. tygodniu wy-
stawie w Muzeum 
Miejskim. str. 7
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Zostało sZeść 
tygodni
Po kilku tygo-
dniach przerwy, 
w czasie której 
tyscy I-ligowcy 
odpoczywali, ale 
i indywidualnie 
przygotowywali 
się do wiosennych 
rewanżów w lidze 
i meczów Pucha-
ru Polski, w środę 
15 stycznia po raz 
pierwszy w roku 
2020 pojawili się 
na Stadionie Miej-
skim. str.14
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USŁUGI POGRZEBOWE
KOMPLEKSOWO • PROFESJONALNIE • TANIO

Wartogłowiec

„CALIA”

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

Tychy Wartogłowiec, ul. Cmentarna 21

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIE POGRZEBU - ZASIŁEK ZUS ROZLICZAMY I WYPŁACAMY NA MIEJSCU

NAGROBKI 
DUŻY WYBÓR

• POGRZEBY TRADYCYJNE
• KREMACJE 550 ZŁ

• EKSHUMACJE
• KOPANIE GROBÓW

• ROZBIÓRKI NAGROBKÓW
• PRZEWOZY ZMARŁYCH

• WŁASNE 
CHŁODNIE

reklama

kronika policyjna

reklama

Sejsmografy Górnośląskiej Re-
gionalnej Sieci Sejsmologicznej 
13 stycznia o godz. 14.34 odno-
towały silny wstrząs w kopal-
ni Budryk. Energia sejsmiczna 
wstrząsu wyniosła 3x109J tj. 4 
punkty (na 9) w skali Richtera. 
Mieszkańcy Tychów i całego Ślą-
ska mogli odczuć drżenie ziemi. 
Również w naszej redakcji ściany 
się zatrzęsły.

Wstrząs odnotowano w okolicy 
ściany, która znajduje się 1000 m 
pod ziemią. Żaden z górników 
nie ucierpiał, jednak zdecydo-
wano się wycofać na powierzch-
nię cały zespół. Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej w Ty-
chach potwierdziła, że w związ-
ku ze wstrząsem nie odnotowano 

żadnych strat na terenie naszego 
miasta. – Przede wszystkim na-
leży zaznaczyć, że to nie było 
tąpnięcie, które ma miejsce, gdy 
następuje uszkodzenie wyrobi-
ska. W poniedziałek odczuliśmy 
wstrząs. Ich natura wynika z eks-
ploatacji górniczej, która może 
być przyczyną sejsmiczności in-
dukowanej (związanej z działal-
nością człowieka). Rocznie no-
tujemy kilka takich przypadków 
w naszym rejonie. Ten wstrząs był 
silny, przy tej energii sejsmicznej 
w przeszłości zdarzały się wy-
padki śmiertelne, tak jak to mia-
ło miejsce w 2018 r. – komento-
wała Sylwia Jarosławska-Sobór 
rzecznik prasowy GIG. 
kaMil peszat ●

Na skrZyżOWaNiu ulic aN-
Dersa – BurschegO – hlON-
Da DOsZłO DO ZDerZeNia 
fOrDa i tOyOty. Zdaniem 
policji, kierowca forda wykonu-
jąc manewr skrętu w lewo z ul. 
Burschego w ul. Hlonda, wymusił 
pierwszeństwo na kierującej toy-
otą, jadącej ul. Burschego. Uczest-
nikom zdarzenia nic się nie sta-
ło, kierowca forda został ukarany 
mandatem.
17.01 OkOłO gODZiNy 14.40 
Na skrZyżOWaNiu ul. tu-
ryńskiej Z ul. samOchO-
DOWą ZDerZyli się fOrD 
i vW. Na szczęście uczestni-
kom zdarzenia nic się nie stało, 
a ze wstępnych ustaleń policji wy-
nika, iż kierowca vw nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu jadące-
mu w kierunku Tychów kierow-
cy forda, doprowadzając do zde-
rzenia.
13.01 tyscy POlicjaNci PrO-
WaDZili DZiałaNia „trZeź-
WOść”. Policjanci tyskiej dro-
gówki sprawdzili stan trzeźwości 
prawie 600 kierujących. Trzech 
spośród nich jechało pod wpły-
wem alkoholu. Na ul. Towarowej 
zatrzymano 44-letniego tyszani-
na, który miał 1,3 promila.
NieZNaNy sPraWca, PO Wy-
łamaNiu WkłaDki Zamka 
do drzwi pomieszczenia gospo-
darczego, skradł elektronarzędzia 
o wartości 340 zł. Do zdarzenia 
doszło 13.01, a następnego dnia 
w przychodni na ul. Bohate-
rów Warszawy skradziono port-
fel z dokumentami – dowodem 
osobistym, prawem jazdy i pie-
niędzmi.
kOmeNDa miejska POli-
cji PrOWaDZi POstęPO-
WaNia W sPraWie ZDa-
rZeń, DO których DOsZłO 
Na tyskich DrOgach i Par-

kiNgach. 17 grudnia ub. roku 
przy ul. Orzeszkowej 56 (parking 
przed Przedszkolem nr 5), kieru-
jący samochodem dostawczym 
uderzył i uszkodził forda mon-
deo o nr rej. ST9…. 
Z kolei 23.12 na parkingu przy E. 
Leclercu kierujący mercedesem 
o nr rej. ST 47... podczas wyko-
nywania manewru cofania naje-
chał na zaparkowanego fiata ta-
lento o nr rej. SK 45... i oddalił 
się z miejsca zdarzenia. 
24/25.12 w rejonie ul. Andersa 
3a, kierujący nieustalonym po-
jazdem uszkodził prawidłowo 
zaparkowany samochód oso-
bowy marki citroen C4 o nr rej. 
ST 92… 
Zaś 28.12 przy ul. Czystej 1 kie-
rowca volkswagena polo podczas 
manewru cofania najechał na za-
parkowanego rovera 75 o nr rej. 
ST65…, powodując uszkodzenie 
jego tylnego zderzaka. 

30.12 przy ul. Andersa (w rejonie 
zatoki autobusowej na wysokości 
boiska sportowego MOSiR) kie-
rujący nieustalonym pojazdem 
uderzył w skodę fabię o nr rej. 
ST19…, powodując uszkodzenie 
jej prawego boku i odjechał.
Osoby posiadające jakiekolwiek 
informacje na temat opisanego 
zdarzenia proszone są o pilny 
kontakt telefoniczny lub osobi-
sty z Zespołem ds. Wykroczeń 
KMP w Tychach, al. Bielska 46, 
centrala: 32/32-56-200. 
17.01 Na al. Bielskiej DO-
sZłO DO stłucZki Na sku-
tek NieZachOWaNia   OD-
POWieDNiej ODległOści 
POmięDZy samOchODami. 
Sprawdzając pojazdy, policjanci 
stwierdzili, iż w jednym z nich 
został cofnięty licznik. Zdziwie-
nia nie kryła właścicielka auta 
twierdząca, że niedawno kupi-
ła pojazd i nie miała o tym po-

jęcia. Funkcjonariusze wydziału 
do spraw przestępczości gospo-
darczej sprawdzają kiedy i gdzie 
doszło do ingerencji w stan tech-
niczny pojazdu. Policja przypo-
mina, iż obecnie zmiana wskaza-
nia drogomierza lub ingerencja 
w prawidłowość jego pomiaru to 
przestępstwo, o którym mówi art. 
306A kodeksu karnego. Za jego 
popełnienie grozi nawet do 5 lat 
pozbawienia wolności.
20 stycZNia W gODZiNach 
raNNych, kierująca OPlem 
astra 30-letNia tysZaNka, 
włączając się do ruchu na al. Nie-
podległości wymusiła pierwszeń-
stwo przejazdu na kierowcy toyo-
ty avensis. Aby uniknąć zderzenia, 
kierowca toyoty gwałtownie skrę-
cił, uderzył w wysoki krawężnik i 
uszkodził oponę. Kierująca oplem 
została ukarana mandatem w wy-
sokości 250 zł i 6 punktami kar-
nymi. ls ●

w konsekwencji wstrząsu w kopalni „Budryk”.
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W ten sposób zakończyło się wymuszenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu ul. Turyńskiej z ul. Samochodową.
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ponad 2 tysiące osób 
przyszŁo zobaczyć 
zMaGania hokejowej 
reprezentacji artystów 
polskich z drużyną 
tVn24 i przyjaciele 
podczas sobotniej 
iMprezy „hokej 
z GwiazdaMi”. byŁa to już 
18. edycja tej iMprezy, 
która nierozerwalnie 
związana jest 
z finaŁeM wielkiej 
orkiestry Świątecznej 
poMocy. caŁkowity 
dochód ze sprzedaży 
biletów (ok. 22 tys. 
zŁ) przeznaczony jest 
na rzecz orkiestry.

nie tylko hokej
W przerwach pomiędzy tercjami 
odbyła się druga edycja Pucharu 
WOŚP w ice cross, czyli sztafety 
z przeszkodami. W tym roku naj-
szybsi okazali się zawodnicy re-
prezentujący GKS Jastrzębie. Re-
prezentacja GKS Tychy musiała 
zadowolić się drugim miejscem. 
Urszula Stefiszyn (śpiewaczka 
operowa) zaśpiewała zwycięz-
com utwór „We Are The Cham-
pions” i była to najprawdopo-
dobniej pierwsza w historii fuzja 
opery i sportów na lodzie. Szero-
kiej publiczności zaprezentowała 
się tyszanka Karolina Białas (mi-
strzyni Polski w jeździe figuro-
wej juniorów młodszych) w bez-

błędnym układzie obfitującym 
w liczne skoki, piruety i kroczki. 
Imprezie towarzyszyły liczne li-
cytacje, podczas których sprzeda-
no choćby książkę z autografem 
Marcina Dorocińskiego czy zło-
ty medal za zdobycie przez GKS 
Tychy mistrzostwa Polski w se-
zonie 2017/2018. Lista nazwisk, 
które wzięły udział w promocji 
wydarzenia jest również imponu-
jąca: Linda, Lubaszenko, Pazura, 
Sławomir, Małaszyński – to tyl-
ko niektórzy zwerbowani przez 
Mariusza Gabrka, pomysłodaw-
cę „Hokeja z Gwiazdami” i zało-
życiela Hokejowej Reprezentacji 
Artystów Polskich.

Jaja na lodzie
Rywalizacja stała na najwyższym 
poziomie, na jaki stać operato-
rów kamer, redaktorów działu 
ekonomicznego, aktorów, ka-
bareciarzy, konferansjerów czy 
perkusistów. Zatem rozpędzony 
atak dość często zatrzymywał się 
na bandzie, bramkarze po zła-
paniu krążka wykopywali go 
tak jak w piłce nożnej, sędzio-
wie przymykali oczy na stawiane 
kijem haki. W podobnej sytuacji 
sędzia trafił na ławkę kar wraz 
z zawodnikiem, z którym się po-
bił. Wszystko to opatrzone nie-
zwykle kwiecistym językiem Irka 
Bieleninika – legendy mikrofo-
nu i fenomenalnego konferan-
sjera. W atmosferze karnawału 

udało się jednak rozegrać mecz. 
Po stronie TVN można było zo-
baczyć choćby znanych z anteny 
Dariusza Łapińskiego czy Arle-
tę Zalewską, podczas gdy arty-
stów reprezentowali m.in.: Da-
rek Maciborek, Piotr Kupicha, 
Jerzy Dudek czy Bogdan Kalus. 
W barwach obu drużyn wystąpił 
Mariusz Czerkawski, który zali-
czył dla każdej z nich trafienie. 
Punktowali również Seweryn 
Grygiel dla TVN i D. Macibo-
rek dla Artystów. Tym sposobem 
po 60 minutach regulaminowego 
czasu gry tablica pokazywała wy-
nik 2:2 – zatem karne. A raczej 
kolejny kabaret, który trwał kil-
kanaście podejść. Pierwsze rzu-
ty kończyły się bramkami na-
der często, dzięki pomysłowości 
bramkarzy, którzy bronili np. bez 
użycia rąk, czy po prostu stojąc 
w miejscu niczym głaz. Gdy 
wzięli się sumiennie do pracy, 
przestało być kolorowo. Brak 
trafień (często nawet w światło 
bramki) przełamał Michał Bart-
nicki, którego strzał dał zwycię-
stwo drużynie TVN.

– Przede wszystkim chciałbym 
podziękować wszystkim zaanga-
żowanym w organizację impre-
zy. Szczególnie władzom Tychów 
z prezydentem Andrzejem Dziu-
bą na czele, który od początku 
nas wspiera, a w pierwszym me-
czu bronił nawet naszej bramki. 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-

acji i dyrektor Marcin Staniczek 
(który w pierwszym meczu od-
notował gola) od 18 lat służy 
nam pomocą. To oni w nas uwie-
rzyli i dzięki nim i pracy ogrom-
nego sztabu ludzi co roku mo-
żemy się spotkać i, dając radość 
widzom, robić coś dobrego dla 
potrzebujących. Do zobaczenia 
za rok – dziękował Mariusz Ga-
brek. kaMil peszat ●

Po raz drugi odbył się w Urzę-
dzie Miasta Tychy Dzień Przed-
siębiorcy, spotkanie przeznaczo-
ne dla tych, którzy planują lub 
już prowadzą swoją działalność 
gospodarczą. Około 200 osób 
skorzystało z nieodpłatnej po-
mocy przedstawicieli instytucji 
i urzędów.

na dobry start
– W zeszłym roku odwiedziło 
nas ok. 150 osób. W tym roku 
było ich zdecydowanie więcej. 
Tak jak ostatnio, najwięcej pytań 
dotyczyło dotacji na rozpoczę-
cie działalności lub jej rozwinię-
cie. Przygotowaliśmy się na taką 
ewentualność zapraszając insty-
tucje, które mają doświadczenie 
w udzielaniu informacji i dyspo-
nują programami pozwalający-
mi na zdobycie funduszy na roz-
poczęcie działalności i rozwój 

firmy. Poza tym uczestnicy mo-
gli porozmawiać z tyskim ZUS, 
Urzędem Skarbowym, Powia-
towym Urzędem Pracy w Ty-
chach i Okręgową Izbą-Przemy-
słowo Handlową, specjalistami 
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Katowicach oraz Państwowej 
Inspekcji Pracy Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Katowicach. 
Można było zapoznać się tak-
że z ofertą Śląskiego Centrum 
Przedsiębiorczości w Katowi-
cach, Funduszu Górnośląskie-
go SA w Katowicach, Głównego 
Punktu Informacyjnego Fundu-
szy Europejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego w Katowicach 
oraz Stowarzyszenia Bielskie 
Centrum Przedsiębiorczości – 
informuje Dorota Picho z Wy-
działu Ewidencji Działalności 
Gospodarczej Urzędu Miasta 
Tychy.

Klucz do biznesu
Podczas Dnia Przedsiębiorcy pro-
mowano tyski program „Klucz 
do biznesu”, dzięki któremu po-
czątkujący przedsiębiorcy (do 5 
lat na rynku) mogą wynająć lokal 
użytkowy na preferencyjnych zasa-
dach. Do dyspozycji przedsiębior-
ców Tyskie Towarzystwo Budowni-
ctwa Społecznego przeznaczyło14 
lokali o powierzchni użytkowej 
od 12 do 40 m2, zlokalizowa-
nych w ścisłym centrum miasta, 
na trzecim piętrze budynku przy 
ul. Grota-Roweckiego 42-44 w Ty-
chach. Na obniżone stawki czynszu 
przedsiębiorcy mogą liczyć przez 
trzy lata. Cena za wynajem metra 
kwadratowego przez pierwsze dwa 
lata wyniesie 11 zł netto za metr 
kwadratowy powierzchni użytko-
wej wraz z częściami wspólnymi, 
w trzecim roku wzrośnie o 50%. 
kaMil peszat ●

wygrał tVn,  
woŚP i KibiCe
po raz 18. na tyskiM stadionie ziMowyM ODByłA SIę IMPREZA „HOKEj Z GWIAZDAMI”.

druga edycja dnia przedsiębiorczości cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem niż pierwsza.

tycHy dla PrZedsięBiorców

Druga edycja Dnia Przedsiębiorców cieszyła się sporym zainteresowaniem. 
Specjaliści służyli tyszanom fachową informacją.

Ka
m

il P
es

za
t

Na koniec meczu oba zespoły stanęły do pamiątkowego zdjęcia.

Nieczęsto można zobaczyć Jerzego Dudka w takim stroju sportowym…
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Za tydzień, 27 i 28 stycznia pro-
wadzone będą zapisy na sezon 
letni największego w Polsce 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Tychach (Filia Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego). Rok akademi-
cki 2019/2020 rozpoczęło 1.450 
słuchaczy, semestr letni rozpo-
cznie się 10 lutego i potrwa do 5 
czerwca.

Osoby w wieku 55+, które 
mieszkają i są zameldowanie 
w Tychach, mogą poszerzać 
swoją wiedzę w różnych dzie-
dzinach, spędzając czas w mi-
łym towarzystwie. Do wyboru 
są sekcje: turystyki, rękodzie-
ła, kulturalno-literacka, wokal-
no-muzyczna, taneczna oraz 
nordic walking, a także zaję-
cia z podstaw obsługi kompu-
tera i języków obcych (angielski, 
francuski, włoski, hiszpański, 
niemiecki oraz rosyjski).

Dla słuchaczy UTW orga-
nizowane są ponadto ciekawe 
wykłady z różnych dziedzin. 
W najbliższym semestrze tema-
tami spotkań będą m.in. tyska 
urbanistyka, 100-lecie porcelany 
w Katowicach, powrót Górnego 
Śląska do Polski, wielkanocne ob-
rzędy, największe sukcesy tyskich 
sportowców, literatura rosyjska, 
świat Inków. Będą także towarzy-
skie spotkania, wycieczki i rajdy. 
Do dyspozycji są również kawia-
renka z czytelnią, z których ko-
rzystać można w przerwach mię-
dzy poszczególnymi zajęciami.

Koszt uczestnictwa w jednej 
sekcji to 20 zł od osoby za je-
den semestr. Zapisy przyjmowa-
ne będą 27 i 28.01 w godz. 9-12 
w sekretariacie UTW (ul. Ciasna 
3). Dodatkowe informacje na ten 
temat można uzyskać także tele-
fonicznie: 32/326-51-01 wew. 300 
lub 170. ls ●

zapisy na semestr letni rozpoczynają się 27 stycznia.

utw cZeKa 
na seniorów
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Kamil Peszat
k.peszat@twojetychy.pl

w sądzie rejonowyM 
w tychach dziaŁają 
tzw. „zielone pokoje”, 
w których prowadzone 
są spotkania 
inforMacyjne na teMat 
Mediacji, Mające 
na celu przybliżenie 
polubowneGo sposobu 
rozwiązywania 
konfliktów. 
to zdecydowanie 
tańsza i szybsza 
od postępowania 
sądoweGo alternatywa.

Dyżury mediatorów odbywa-
ją się codziennie w godzinach 
urzędowania sądu w pokoju nr 
317 na trzecim piętrze. Na spot-
kania informacyjne nie trzeba się 
wcześniej umawiać i są one bez-
płatne.

rozmowa najważniejsza
Uregulowanie prawne mediacji 
w Polsce zostało już wprowadzo-
ne w latach 90. XX wieku, jed-
nak dopiero stosunkowo niedaw-
no stały się popularne w polskich 
sądach, gdzie zaczęły powstawać 
„zielone pokoje”. Jest to miejsce 
mniej formalne, gdzie przy okrą-
głym stole strony mogą swobod-
nie rozmawiać w obecność me-
diatora. – To forma komunikacji 
swobodnej, której nie obowiązu-
je procedura sądowa. Strony nie 
muszą przejmować się protoko-
łem i mogą mówić swoim natu-
ralnym językiem – wyjaśnia me-
diator Magda Dzieciuchowicz. 
– Oczywiście porządku rozmów 
pilnuje mediator i jeżeli strony 
konfliktu zdecydują się na taką 
próbę rozwiązania konfliktu, za-
daniem mediatora jest czuwanie 
nad wypracowaniem rozwiązania 
satysfakcjonującego obie strony. 
Rozwiązanie to zostaje przed-
stawione sądowi, który tę ugo-
dę zatwierdza. Mediator nigdy 
nie reprezentuje interesu żadnej 
ze stron, zachowując równowa-

gę pomiędzy wszystkimi uczest-
nikami mediacji oraz czuwa nad 
prawidłowością i wykonalnością 
wypracowanego rozwiązania – 
dodaje.

Jeżeli takiego nie uda się osiąg-
nąć, to wszystko, co zostało po-
wiedziane lub zaproponowa-
ne podczas wspólnej pracy, nie 
może być wykorzystane przez 
żadną ze stron w sądzie, ponie-
waż mediacje są poufne. – To jest 
ogromna zaleta mediacji. Strony, 
czyli po prostu ludzie, mogą się 
ze sobą spotkać na neutralnym 
gruncie i porozmawiać. Czę-
sto w osiągnięciu porozumienia 
brakuje właśnie tych rozmów, 
a skonfliktowane osoby pierwszy 
raz mają okazję to zrobić. Strony 
przecież nie idą do sądu osiąg-
nąć porozumienie, lecz walczyć 
i wygrać. Zdarza się, że środkiem 
ciężkości konfliktów, które lądują 
na sali rozpraw, są silne emocje. 
Podczas mediacji wspólnie pró-
bujemy tym emocjom dać ujście 
w stronę, która prowadzi do roz-
wiązania – wyjaśnia Magda Dzie-
ciuchowicz.

na dowolnym etapie
Zgodnie z Kodeksem postępowa-
nia cywilnego sąd może skierować 
strony do mediacji na każdym 
etapie postępowania. Mediacji nie 
stosuje się w sprawach rozpozna-
wanych w postępowaniach upo-
minawczym oraz nakazowym, 
chyba że doszło do skutecznego 
wniesienia zarzutów. Ubiegło-
roczne zmiany przewidują sytu-
ację, w której sędzia na dowol-
nym etapie postępowania może 
pouczyć strony o tym, w jakim 
kierunku pójdzie rozstrzygnię-
cie. Nie jest to obligatoryjne, ale 
może być dodatkową motywa-
cją do ewentualnej ugody. – Już 
na pierwszej rozprawie sąd może 
skierować sprawę do mediacji. 
Strony po spotkaniu mogą z nich 
zrezygnować, jednak w większo-
ści przypadków takie rozwiąza-
nia znajdują swój szczęśliwy finał. 
Przecież nikomu nie zależy, ko-
lokwialnie mówiąc, na „ciąganiu 

się po sądach” tylko na rozwią-
zaniu problemu. W dalszym cią-
gu w Polsce za mało spraw trafia 
do mediacji, chociaż są szybszą 
i tańszą opcją – zauważa Dzie-
ciuchowicz. Jeżeli sprawa trafiła 
już do sądu, wtedy strony same 
mogą prosić sąd o skierowanie 
jej do mediacji. Można to zrobić 
na każdym etapie postępowania: 
przed i w trakcie, pisemnie, bądź 
ustnie podczas rozprawy.

taniej, szybciej, lepiej
Niezaprzeczalną zaletą media-
cji jest czas jej trwania. Często 
rozwiązanie wypracowuje się 
podczas kilku godzinnych sesji. 
W perspektywie ciągnącej się la-
tami sprawy może to być prze-
ważający atut. Ale nie jedyny, 
gdyż mediacje są też po prostu 
tańsze. Opłaty sądowe bywają 
wysokie. Sama opłata stała za-
leżna jest od wysokości przed-
miotu sporu, i tak do 500 zł 
opłata wynosi 50 zł, ale już przy 
kwocie 15 do 20 tys. zł zapłacić 
trzeba 1000 zł. Do tego doliczyć 
należy honorarium osoby re-
prezentującej przed sądem, któ-
re może wynieść wielokrotność 
wspomnianych opłat. W sytua-
cji rozwiązania problemu pod-
czas mediacji strony otrzymują 
zwrot kosztów rozprawy, jeże-
li porozumienie wypracowano 
przed pierwszą rozprawą, jeżeli 
w trakcie procesu – otrzymają 
zwrot 3/4 opłaty sądowej. Jeżeli 
strony wzięły dział w mediacji 
przed wszczęciem procesu wtedy 
opłata stała obniża się o 2/3.

Jest jeszcze jedna ogromna 
przewaga mediacji nad rozpra-
wą sądową. Wypracowane poro-
zumienie oznacza, że obie stro-
ny są zadowolone i akceptują 
jego warunki. W przypadku wy-
roku sądu może on po prostu nie 
być przez stronę przestrzegany. 
Po latach trwania sprawy może 
być to druzgocące.

Dyżury mediatorów odbywają 
się codziennie w godzinach urzę-
dowania sądu w pokoju nr 317 
na trzecim piętrze. ●

zielona alternatywa 
dla sądu
tak jak w caŁej polsce, tak również w tychach MEDIAcjE Są cORAZ cZęSTSZą 
fORMą ROZWIąZyWANIA KONfLIKTóW SąDOWycH.

Dyżury meDiatOróW W tychach.

meDiatOr jOaNNa chat
Budynek Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33 p. 317 (III piętro), tel. 503 753 825;  
32 32 33 205, e-mail: joanna.chat@agere-de.pl. Dyżur: środy w godzinach 10-13.30 w ramach  
„Zielonych pokoi”, II środa miesiąca w godzinach 12.30-14.30 w ramach Punktu Mediacyjnego. 
Zakres spraw: cywilne, gospodarcze, pracy.
meDiatOr BartOsZ saPOta
Budynek Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33 p. 317 (III piętro), tel. 733 785 420;  
32 32 33 205, e-mail: bartosz.sapota@tychy.sr.gov.pl. Dyżur: każdy piątek w godzinach 10.30-12  
w ramach „Zielonych pokoi”, wtorki w godzinach 10-13 w ramach Punktu Mediacyjnego. 
Zakres spraw: cywilne, gospodarcze, pracy, rodzinne.
meDiatOr magDa DZieciuchOWicZ
Budynek Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33 p. 317 (III piętro), tel. 603 653 835; 
32 32 33 205, e-mail: magdadzieciuchowicz@gmail.com. Dyżur: czwartki w godzinach 9-14. 
Zakres spraw: cywilne, gospodarcze, rodzinne, ds. nieletnich, rówieśnicze.
meDiatOr DOrOta WyleżOł
Budynek Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33 p. 317 (III piętro), tel. 507 061 445;  
32 32 33 205, e-mail: mediator.tychy@gmail.com. Dyżur: wtorki w godzinach 9-13.  
Zakres spraw: cywilne, gospodarcze, rodzinne.
meDiatOr tOmasZ WyleżOł
Budynek Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33 p. 317 (III piętro), tel. 791 509 509;  
32 32 33 205, e-mail: t.wylezol@gmail.com. Dyżur: wtorki w godzinach 9-13. Zakres spraw: cywilne, 
gospodarcze, rodzinne.
meDiatOr aNeta marcZak-cyWińska
Budynek Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33 p. 317 (III piętro) tel. 32 32 33 205 
e-mail: aneta.marczak-cywinska@tychy.sr.gov.pl. Dyżur: I i III poniedziałek miesiąca w godzinach 
15.30-17.00 Zakres spraw: cywilne, rodzinne, gospodarcze.
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Instytut Pracy i Edukacji w Gli-
wicach wraz z partnerem – In-
stytutem Rozwoju Rynku Pracy 
jako operatorzy projektu „Ślą-
skie Lokalnie 2020”, finanso-
wanego z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich z Narodowego 
Instytutu Wolności, organizu-
je spotkanie informacyjne dla 
mieszkańców Tychów, w związ-
ku z rozpoczynającym się w lu-
tym 2020 r. nowym naborem 
i możliwością składania wnio-
sków w programie dotacyjnym. 
Nabór rozpocznie się 2 lutego 
2020 r. i potrwa do 2 marca. 
Nabór odbędzie się za pośred-
nictwem strony Witkac.pl. 

Celem projektu jest rozwój 
młodych organizacji, grup nie-
formalnych, grup samopomo-
cowych z terenu województwa 
śląskiego, poprzez zorganizo-
wanie konkursu mikrogranto-
wego. Realizatorzy będą mogli 
starać się o mikrogranty w wy-

sokości od 1000 do 5000 zło-
tych.

Spotkanie w Tychach odbę-
dzie się 6 lutego 2020 r. o godz. 
17 w budynku Balbina Centrum 
przy ul. Jana Barona 30. 

Informacje o spotkaniu: 
https://www.fioslaskie.com/
events/tychy-spotkanie-infor-
macyjne-fio. Więcej informa-
cji o projekcie oraz wszystkie 
potrzebne do złożenia wnio-
sku dokumenty znaleźć moż-
na na stronie www.fioslaskie.
com. Mn ●

spotkanie informacyjne 6 lutego.

MiKrogranty 
na PoMysły

w Minioną sobotę 
na placu baczyńskieGo 
zaprezentowano 
nowe nabytki 
przedsiębiorstwa 
koMunikacji Miejskiej – 
20 niskopodŁoGowych 
pojazdów Marki 
autosan, któreGo 
loGieM jest bocian.

Z tej okazji zorganizowano kon-
kursy z nagrodami i zabawy dla 
dzieci. Symboliczny kluczyk 
z rąk prezesa firmy Autosan 
Eugeniusza Szymonika odebrał 
wiceprezes PKM Łukasz Torbus. 
Wartość umowy to ponad 24 mi-
liony złotych.

z biogazem na pokładzie
Nowe autobusy od począt-
ku tygodnia realizują trasy 
na liniach ZTM obsługiwanych 
przez PKM Tychy. Są to auto-
busy klasy Maxi marki Auto-

san zasilane gazem ziemnym 
(CNG). Pojazdy są niskopod-
łogowe i spełniają normę emisji 
spalin Euro 6. Każdy autobus 
przystosowany jest do tanko-
wania biogazem. Dla podnie-
sienia poziomu bezpieczeństwa 
są to kolejne autobusy we flocie 
PKM Tychy wyposażone w sy-
stem detekcji i gaszenia pożaru 
w komorze silnika. Do użytku 
pasażerów są porty USB i wi-fi 
na pokładzie.

tradycja beksińskiego
Zebrani tyszanie mogli na miej-
scu dowiedzieć się kilku cieka-
wostek na temat nowych nabyt-
ków. Pierwsze logo sanockiej 
producenta zaprojektował jeden 
z najbardziej znanych polskich 
malarzy współczesnych Zdzi-
sław Beksiński. Wówczas zawie-
rało symbol bocianiego skrzyd-
ła. Kolejni projektanci motyw 
bociana stosują do dziś. Intere-

sującym okazał się fakt, że kon-
strukcja autosanów opiera się 
na stalowych ramach. Zaledwie 
trzech producentów na świecie 
stosuje to nowoczesne rozwiąza-
nie. Przed wręczeniem symbo-
licznego klucza tyski przewoź-
nik poprosił ks. Zenona Ryznera 
proboszcza parafii św. Krzysz-
tofa o poświęcenie nowych na-
bytków.

za pieniądze z unii
Zakup autobusów współfinan-
sowany jest ze środków unijnych 
w ramach dużego projektu pn. 
„Zakup nowoczesnego taboru 
autobusowego z napędem eko-
logicznym na potrzeby rozwoju 
transportu publicznego w podre-
gionie tyskim”. Wartość projektu 
to ponad 160 mln zł. Obejmu-
je on m.in. nie tylko wymianę ta-
boru PKM Tychy, ale i moderni-
zację zajezdni, która jest w toku. 
kaMil peszat ●

boCiany w PKM
poMiMo niepoGody TySZANIE TłuMNIE PRZySZLI ZOBAcZyć EKSPOZycję NOWycH 
AuTOBuSóW.
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z danych GórnoŚląsko-
zaGŁębiowskiej 
Metropolii wynika, iż 
zinteGrowany rower 
Miejski cieszyŁ się 
w ubieGŁyM roku dużyM 
zainteresowanieM, 
o czyM Świadczy 
prawie 800 tys. 
wypożyczeń. systeM ten 
(ok. 1,6 tys. rowerów 
standardowych) 
pozwala nie tylko 
na podróżowanie 
i oddawanie 
wypożyczoneGo roweru 
w obrębie jedneGo 
Miasta czy GMiny, ale 
także w pozostaŁych 
w Metropolii.

Początkowo w systemie były czte-
ry miasta – Katowice, Sosnowiec, 
Tychy i Chorzów, potem przyłą-
czyły się Siemianowice Śląskie, 
Zabrze i Gliwice. Odpowiedzialna 
za finansowanie relokacji rowe-
rów jest Metropolia, co oznacza, 
że wypożyczenie roweru w jed-
nym mieście i pozostawienie go 
w innym, nie wiąże się z żadnymi 
wydatkami samorządów, czy sa-
mych rowerzystów.

W ubiegłym roku rowerzy-
ści odnotowali między miastami 
łącznie ok. 43 tys. przejazdów. 
Najczęściej podróżowano mię-
dzy Katowicami i Chorzowem 
– łącznie ok. 23 tys. razy, a tak-
że między Chorzowem i Siemia-
nowicami Śląskimi – ok. 3,9 tys. 

razy oraz Katowicami i Siemiano-
wicami- ok. 2,3 tys. razy.

W tym zestawieniu nie ma jed-
nak Tychów.

– Obserwacja ruchu użytkow-
ników systemu pokazała, jak 
ważna jest odpowiednia infra-
struktura rowerowa, aby zachę-
cić do przemieszczania się między 
miastami – mówi Marcin Dwo-
rak, oficer rowerowy Metropo-
lii. – Tychów w tym zestawieniu 

nie ma właśnie z tego powodu. 
Oczywiście nie znaczy to, że ro-
werzyści Tychów nie docierają 
na swoich pojazdach np. do Kato-
wic, czy Chorzowa jednak nie jest 
to sprawą powszechną. Brak wy-
godnych i bezpiecznych tras mię-
dzy Tychami a innymi miastami 
Metropolii powoduje, że wypo-
życzając rower w ramach zinte-
growanego roweru miejskiego, 
mieszkańcy nie myślą o podró-

żowaniu do Katowic, a potem 
do kolejnych miast. Inaczej jest 
np. jeśli chodzi o podróżowanie 
tyszan do Pszczyny i Goczałko-
wic. Z tego co wiem, pojazdy wy-
pożyczone w Tychach najczęściej 
trafiały do tych miast.

– Początkowo rzeczywiście nie 
można było zostawić „tyskiego” 
roweru w pszczyńskim systemie 
– stwierdził Michał Kasperczyk, 
pełnomocnik prezydenta Tychów 

ds. koordynowania i rozwoju ru-
chu rowerowego. – Jednak od lipca 
ubiegłego roku taka wymiana jest 
możliwa nie tylko z Pszczyną, ale 
również z Goczałkowicami. Na ra-
zie jednak dotyczy to pojazdów 
standardowych. Integracja syste-
mów rowerowych to jedno z naj-
ważniejszych zadań na najbliższe 
lata, bo mieszkańcy coraz chętniej 
korzystają z roweru miejskiego 
nie tylko do podróży po mieście, 
ale także do jazdy rekreacyjnej 
na dłuższych odcinkach.

Obecnie tyskie stacje rowerowe 
są zintegrowane nie tylko ze sta-
cjami w Pszczynie i Goczałkowi-
cach – rowery można wypożyczać 
i zwracać bez ponoszenia dodat-
kowych kosztów w City by Bike 
w Katowicach, KajTeroz w Cho-
rzowie oraz na stacjach w Sos-
nowcu, Gliwicach, Zabrzu i Sie-
mianowicach Śląskich. System 
działa w naszym mieście od 2017 
roku – w pierwszym roku rowery 
wypożyczono 8.600 razy. W dru-
gim sezonie było już 22 tys. wy-
pożyczeń, a w 2019 r – 25,5 tys. 
Przez trzy lata w systemie zareje-
strowało się 9.400 osób, z czego 
jedna trzecia w 2019 roku.

Wzrost zainteresowania rowe-
rowymi podróżami i systemem 
zintegrowanego roweru miejskie-
go skłonił zarząd Metropolii nie 
tylko do dalszego inwestowania 
w obecne systemy wypożyczalni 
i w przyszłości w Rower Metro-
politalny, ale także w tworzenie 
tras rowerowych łączących po-
szczególne miasta. Przygotowa-

no kilka wariantów tzw. Velostra-
dy, jednak Tychy znalazł się poza 
jej zasięgiem.

Velostrada, po której rowerzy-
ści mają się wygodnie przemiesz-
czać szeroką trasą z systemem 
wjazdów i zjazdów, oddzielo-
ną od ruchu samochodów i pie-
szych, ma połączyć miasta Zagłę-
bia z Katowicami. W pierwszym 
z zaprezentowanych trzech kon-
cepcji przebiegu Velostrady 
(20 km) chodzi połączenie Ka-
towic z Sosnowcem i Dąbrową 
i dodatkowo z Będzinem lub 
Czeladzią. W drugim (30 km) 
trasa ma przebiegać po śladzie 
nieczynnej linii kolejowej przez 
Dąbrowę Górniczą, Będzin, Cze-
ladź, Siemianowice Śląskie, Sos-
nowiec, Katowice i Mysłowice, 
a w trzecim (32 m) – także przy 
wykorzystaniu nieczynnych li-
nii kolejowych – przez Dąbrowę 
Górniczą, Sosnowiec, Mysłowice 
oraz Katowice.

– Dyskusja o Velostradzie jesz-
cze się nie zakończyła – dodał Mi-
chał Kasperczyk. – Na 28 stycz-
nia zaplanowano spotkanie władz 
naszego miasta z przedstawiciela-
mi Metropolii poświęconej temu 
zagadnieniu i może uda się zna-
leźć rozwiązanie, by włączyć Ty-
chy do Velostrady. Ma być tak-
że mowa o rozbudowie systemu 
rowerowego w Tychach. Obecnie 
mamy siedem stacji, nie wyklu-
czone, że do chwili uruchomie-
nia całego systemu Roweru Me-
tropolitalnego powstanie jeszcze 
kilka. leszek sobieraj ●

tyChy na razie Poza Velostradą?
podróżowanie na rowerze MIęDZy MIASTAMI METROPOLII Z BIEGIEM cZASu STANIE SIę cORAZ łATWIEjSZE.

Z roku na rok przybywa tyszan korzystających z systemu rowerów miejskich.
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doMKi weeKendowe
nie jedne z ciekawszych, ALE ZDEcyDOWANIE NAjBARDZIEj ORyGINALNE DOMKI WyPOcZyNKOWE W POLScE POWSTAły W TycHAcH.

Zabudowa rekreacyjna powsta-
ła także nad Jeziorem Papro-
cańskim, jednak tutaj przybrała 
zupełnie inne, niepowtarzalne 
formy. Projekt opracował Stani-
sław Niemczyk, który kilka lat 
wcześniej w ramach pracy dyplo-
mowej na Politechnice Krakow-
skiej pochylił się nad centrum re-
kreacyjnym dla Podhala. Wiele 
zagadnień dotyczących architek-
tury ośrodków wypoczynkowych 
miał więc przemyślanych.

Jego oryginalny i nowatorski 
pomysł został dostrzeżony przez 
środowisko architektów i zo-
stał opublikowany w 1974 roku 
na łamach branżowego czaso-
pisma „Architektura”. Redaktor 
miesięcznika napisał o projekcie 
w następujący sposób: „Stanisław 
Niemczyk stara się odpowiedzieć 
w swoim projekcie na pytanie, 
jak budować podmiejskie domki 
rekreacyjne, aby przede wszyst-
kim nie niszczyć wartości tere-
nu, a ponadto, żeby była to zabu-

dowa ekonomiczna i estetyczna 
oraz o odpowiednim standardzie 
użytkowym i technicznym”.

Architekt projektowanie roz-
począł od analizy terenu, jego 
ukształtowania, warunków wod-
nych, a także drzewostanu i sza-
ty roślinnej i te elementy uznał 
za najbardziej wartościowe. Zda-
wał sobie sprawę, że budowa du-
żego ośrodka wypoczynkowego 
może bezpowrotnie zniszczyć 
zieleń. Dlatego wpadł na po-
mysł, aby jeden budynek zastą-
pić kilkoma niewielkimi obiek-
tami, które na dodatek stykałyby 
się z terenem jak najmniejszą po-
wierzchnią. Aby móc to zamie-
rzenie zrealizować, trzeba było 
domki wypoczynkowe dźwignąć 
do góry i ulokować na słupach. 
Budowa takich słupów w mniej-
szy sposób zagrażała systemowi 
korzeniowemu rosnących tutaj 
drzew w porównaniu z wykona-
niem fundamentów pod długie 
ściany.

Nie udało się jednak całkowi-
cie posadowić domków na słu-
pach, ponieważ trzeba byłoby 
wchodzić do nich po wiszących 
trapach lub spuszczanych w dół 
schodach. Architekt wykorzy-
stał więc schemat krzyża o ra-
mionach równej długości, któ-
ry oprócz wspomnianych słupów 
stykał się z podłożem niewiel-
ką, środkową częścią mieszczą-
cą klatkę schodową oraz toaletę 
i prysznic. Każde ramię opraco-
wał jako moduł przeznaczony dla 
dwóch lub czterech osób. Modu-
ły mieściły niewielki przedsionek 
z wbudowaną szafą-garderobą, 
wnękę z umywalką, a także pokój 
z łóżkami i innymi potrzebnymi 
do wypoczynku meblami.

Pojedynczy domek-krzyż moż-
na było w miarę potrzeb łączyć 
na etapie projektowania z kolej-
nymi. Razem mogły tworzyć na-
wet dość rozbudowane struktu-
ry. Kilka takich struktur miało 
właśnie zostać zrealizowanych 
nad Paprocanami.

Pokłosiem projektowego 
punktu wyjścia, uwzględniają-
cego maksymalną ochronę przy-
rody, było także zagospodarowa-
nie terenu. Z myślą o roślinach 
i podłożu Niemczyk zaprojekto-
wał także specjalne ścieżki, które 
były montowanymi na stalowych 
rurkach podestami. Dzięki temu 
deszczówka mogła swobodnie 

przepływać pod nimi, mogły tak-
że przechodzić tamtędy owady 
i gryzonie, nie trzeba było też ni-
welować terenu, zachowując cen-
ną przyrodniczo ściółkę.

Wybudowanie domków 
na słupach pozwoliło także na to, 
że każdy kolejny nie zasłaniał wi-
doku wypoczywającym. Podcie-
nia z kolei służyły jako miejsce 

schronienia przed deszczem, tam 
także ustawiono część ławek.

Pomysł domków letniskowych 
na słupach przy jednoczesnym 
maksymalnym poszanowaniu 
zieleni wpisywał się w trendy 
projektowe początku lat 70. Ten-
dencje do zwrócenia się ku na-
turze i projektowanie oraz bu-
dowanie z jak najmniejszym 

dla przyrody uszczerbkiem było 
ważnym elementem światowe-
go myślenia o architekturze jako 
o sposobie na ratowanie znisz-
czonej przez człowieka plane-
ty. Dzięki projektowi Stanisława 
Niemczyka Tychy uczestniczyły 
w tej ważnej dyskusji. Co z niej 
zostało, niech każdy z nas osądzi. 
anna syska ●

Ośrodek w Paprocanach w latach 70. XX wieku. Fot. Z. Kubski, ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach

Miasto na warsZtacie (42)

reklama

jak kraj dŁuGi i szeroki, nad jezioraMi, na skraju 
puszczy, w Górach i nad MorzeM budowano 
oŚrodki wypoczynkowe zŁożone w przeważającej 
większoŚci z dwóch typów doMków. pierwszy 
z nich to parterowy kiosk nakryty pŁaskiM 
dacheM, druGi to typ „brda”, czyli drewniany 
budynek o trójkątnyM przekroju, któreGo stroMe 
poŁacie dachu zastępowaŁy dwie boczne Ściany. 
któż z nas nie odpoczywaŁ w takiM wŁaŚnie doMku 
ulokowanyM poŚród iGlasteGo lasu?
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karl pokorny – 
rzeźbiarz, Mistrz 
kaMieniarski, który 
tworzyŁ pod koniec XiX 
i do poŁowy XX wieku, 
pozostawiŁ po sobie 
na Śląsku kilkadziesiąt 
kaMiennych 
przydrożnych krzyży.

Twórczość tego artysty od lat nie-
strudzenie odkrywała dr Maria 
Lipok-Bierwiaczonek. Efektem 
tej pracy jest wystawa otwar-
ta w piątek (17.01) w Muzeum 
Miejskim. Niebawem ukaże się 
także książka.

Kamienne krzyże – Boże Męki 
– wpisały się w krajobraz Górne-
go Śląska i stały się jego charak-
terystycznym elementem. Tak 
powszechnym, że przywykliśmy 
do nich, mijamy je nie zwracając 
na nie większej uwagi. Te właś-
nie obiekty od lat są wielką pasją 
dr Marii Lipok-Bierwiaczonek, 
która niestrudzenie je odnajdu-
je, fotografuje i opisuje.

Warto sobie uświadomić, 
że kamienne krzyże to nie są 
dzieła anonimowe. Spośród wie-
lu twórców tych obiektów wyróż-
nia się Karl Pokorny, urodzony 
w 1864 roku, który przez wiele 
lat prowadził zakład kamieniar-
ski w Katowicach. – 35 lat temu 
znalazłam pierwszą sygnaturę Po-
kornego – mówi dr Maria Lipok

-Bierwiaczonek. – Potem natra-
fiałam na kolejne i wiedziałam 
już, że to pracowity twórca, któ-
ry zostawił na śląskiej ziemi bar-
dzo wiele swoich prac. Ale kim 
był, gdzie tworzył – odkrycie tego 
wymagało czasu.

I pomocy. Maria Lipok-Bier-
wiaczonek podziękowała za tę po-
moc Elżbiecie i Piotrowi Matusz-
kom z Archiwum Państwowego 
w Katowicach oraz wszystkim, 
którzy wspierali ją w wyprawach 
w różne zakątki województwa 

w poszukiwaniu kolejnych obiek-
tów.

– Był to twórca niesłychanie 
pracowity – mówi Maria Lipok
-Bierwiaczonek. – Znalazłam 70 
jego dzieł, a to na pewno nie są 
wszystkie.

Pokorny wyróżniał się nie tyl-
ko pracowitością, ale też kun-
sztem. – Na niektórych dziełach 
podpisywał się nie tylko imie-
niem i nazwiskiem, ale dodawał 
„rzeźbiarz”. Miał poczucie, że nie 
jest zwykłym kamieniarzem, cho-
ciaż jego główne zajęcie i źród-
ło utrzymania to były nagrobki 
– dodaje Maria Lipok-Bierwia-
czonek.

Na wystawie można oglądać 
fotografie kilkudziesięciu dzieł 
mistrza Pokornego – całe obiekty 
w dużych powiększeniach, a tak-
że rzeźbiarskie detale. Zasięg jego 
twórczości pokazuje mapa z za-
znaczoną lokalizacją kamiennych 
krzyży: od Zabrza, Bytomia i Gli-
wic po Pszczynę, Miedźną czy 
Goczałkowice. Dzieła Pokorne-
go mamy także w Tychach. Jedno 
z nich można podziwiać na wy-
stawie w oryginale – mowa o figu-
rze Matki Bożej, która dziś znaj-
duje się na terenie budowanego 
kościoła franciszkanów.

– Dzięki uprzejmości parafii 
św. Franciszka i Klary możemy 
państwu pokazać coś, co jest w tej 
chwili niedostępne ze względu 
na trwającą budowę – mówi dy-
rektor Muzeum Miejskiego w Ty-
chach Aleksandra Matuszczyk. 
– Zresztą z tak bliskiej odległo-
ści nigdy nie będzie już można 
podziwiać tej figury. Gdy wróci 
na swoje miejsce, będzie umiej-

scowiona kilka metrów wyżej 
nad ziemią. Jest to więc wyjątko-
wa okazja, by podziwiać kunszt 
zarówno Karla Pokornego jak 
i renowatorki Agnieszki Niem-
czyk (figura przeszła renowację 
w 1998 roku, w 2008 została zde-
montowana ze względu na prace 
budowlane. Czeka na ponowne 
ustawienie – SW).

Na zdjęciach prezentowa-
nych na wystawie widzimy cza-
sem dobitnie jak zmienił się świat 
od czasów Pokornego. Krzyże 
stoją w zaskakującej dziś scene-
rii; na blokowiskach, wśród par-
kingów, przy zakładach przemy-
słowych. Nietrudno się domyślić, 
że gdy powstawały, fundatorzy 
usadowili je w zupełnie innym 
otoczeniu. Rzeźbiarskie piękno 
tych obiektów umyka nam, gdy 
mijamy je w codziennym pośpie-
chu i ledwo zauważamy. Osoba 
artysty, Karla Pokornego, która 
kryje się za tymi dziełami spra-
wia, że nabierają one znaczenia, 
uświadamiamy sobie, że za każ-
dym z nich kryje się historia. Na-
sza, lokalna historia.

Wystawę można oglądać w Sta-
rym Magistracie przy pl. Wolno-
ści 1. Na 22 lutego zaplanowane 
jest oprowadzanie kuratorskie 
z dr Marią Lipok-Bierwiaczonek. 
W marcu ukaże się książka o ży-
ciu i twórczości Karla Pokornego. 
sylwia witMan ●

z Mojej póŁki

doM nad 
rZeKą 
MosKwa

Książek o Rewolucji Rosyjskiej 
napisano tysiące. Sowietologów 
mamy setki. Różne też były spoj-
rzenia na to co się wydarzyło. 
Od opisów dzień po dniu, po wy-
brane wątki.

Yuri Slezkine też skupił się 
na jednym wątku. Tyle, że bar-
dzo, bardzo rozbudowanym. Jego 
historia rewolucji to opowieść 
o jednym domu. To dom władzy 
i taki tytuł też nosi ta trzytomo-
wa historia.

Oto, jak pisze autor – na ni-
skim brzegu Moskwy, naprze-
ciwko Kremla, w dzielnicy zwa-
nej Bagniskiem, stanął Dom 
Władzy. Największy kompleks 
mieszkalny ówczesnej Europy 
składał się z jedenastu różnej 
wielkości bloków, zgrupowa-

nych wokół trzech połączonych 
podwórców, z których każ-
dy zdobiła fontanna. 505 cał-
kowicie umeblowanych jed-
norodzinnych apartamentów, 
plus kawiarnie, sklep spożyw-
czy, przychodnie, przedszkole, 
salon fryzjerski, poczta, bank, 
sala gimnastyczna, pralnia, bi-
blioteka, kort tenisowy i kilka-
dziesiąt innych pomieszczeń. 
Jak to u Rosjan, wszystko musi 
być naj naj największe. I nie 
ma w tym ironii, to fakt.

Swoją drogą, wybudować Dom 
Władzy w dzielnicy o nazwie 
Bagnisko, to też po trochę rosyj-
ski chichot.

Yuri Slezkine opowiada histo-
rię ludzi mieszkających w tym 
Domu Władzy. A opowieść za-
czyna się tak jak powinna, czy-
li od początku. Decyzja o budo-
wie i sama budowa. Już tylko ten 
ostatni wątek to rzecz nadająca 
się na film grozy.

W tym domu w 1935 roku 
mieszkało 2655 osób. Siłą rze-
czy nie sposób było o wszyst-
kich wspomnieć. Slezkine wybrał 
kilkadziesiąt postaci. Każda, no, 
prawie każda, siedziała w wię-
zieniu. Tam przechodzi swo-
istą edukację komunistyczną. 
To ciekawe, bo i Aleksander Wat 
w „Moim wieku” mocno podkre-
ślał swoisty czas edukacji w czte-
rech ścianach.

Czytają i to czytają dużo. 
Filozofia, historia, socjolo-
gia i klasyka. Przygotowują się 
do zmiany świata. Czas rewolu-
cji to czas gwałtownych zmian. 
Praca od rana do rana. Głów-
ny przeciwnik to nieuświado-
miona klasa robotnicza i ciemni 
chłopi, kułacy. Trzeba uczynić 
wszystko, aby zmienić chłopów 

w świadomą klasę, tak by pra-
cowali na rzecz wielkiej jedynej, 
światowej rewolucji. Pracują 
więc nad tym różnymi sposo-
bami. Perswazją, edukacją a jak 
to nie zdaje egzaminu, pozostaje 
siła. Jak to się kończy? Wiemy: 
głodem, śmiercią milionów.

To znamy, ale część z nas pew-
nie nie wie, jak łatwo przywódcy 
robotników i chłopów, zmienia-
li żony. Nierzadko była i aktual-
na mieszkały razem. A na boku 
jeszcze ta trzecia.

Rodzina ważna, ale rewolu-
cja ważniejsza. Jak się czyta listy, 
dzienniki, które Slezkine przy-
tacza gęsto, zdumiewa ten nie-
prawdopodobny fanatyzm, wia-
ra, że wszystko idzie w dobrym 
kierunku a z dnia na dzień jest 
lepiej, świat pięknieje. „Oby to-
warzyszom od sukcesów w gło-
wie się nie przewróciło” – mówi 
Stalin pod koniec lat 30.

Yuri Slezkine opowiada o ży-
ciu codziennym, świętach, za-
bawach, sukcesach i porażkach 
mieszkańców Domu Władzy. 
Jak kto mieszkał, jak bawiły się 
dzieci, kto dbał o porządek. Pisze 
też o tym, że mieszkańcy domu 
do końca wierzyli w to, że zbu-
dują inny, prawdziwy, lepszy 
świat.

To nietypowa opowieść, jak-
że ważna dzisiaj. Opowieść 
o tym, jak można zniszczyć ży-
cie wszystkim obiecując, że już 
jutro będą żyć inaczej.
jan Mazurkiewicz ●

Juri slezkine
„dom władzy” – tom 1 w drodze, 

tom 2 – w domu, 
tom 3 – Przed sądem

Państwowy instytut 
wydawniczy.

Teatr Mały w Tychach już dziś 
zaprasza na lutowe spotka-
nie ze Sceną Konesera – prze-
glądem najlepszych polskich 
spektakli dramatycznych. Tym 
razem na deskach „Małego” 
zagości commedia dell’arte 
i to w najlepszym wydaniu. Ty-
scy teatromani będą mieli bo-
wiem okazję obejrzeć znakomi-

te przedstawienie „Sługa dwóch 
panów” Carla Goldoniego, które 
w stołecznym Teatrze Drama-
tycznym zrealizował Tadeusz 
Bradecki.

Tytułowy bohater to Arlekin, 
który służąc jednocześnie dwóm 
panom miesza polecenia, zdra-
dza sprawy wymagające dyskrecji 
i komplikuje bieg zdarzeń. W roli 

Arlekina zobaczymy Krzysztofa 
Szczepaniaka.

Teatr Mały zaprasza na spek-
takl w niedzielę 9 lutego o godz. 
19, tymczasem godzinę wcześniej 
w cyklu „Aktor w dialogu” dyrek-
tor tyskiej sceny Paweł Drzewie-
cki rozmawiać będzie z reżyserem 
przedstawienia, Tadeuszem Bra-
deckim. ww ●

michał BrOżek x 3
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W kościele pw. Krzyża Świętego w czułowie odbył się w niedzielę (19.01) niezwykły koncert. 
Wystąpiły trzy zespoły: chór cantate Deo działający przy czułowskiej parafii, zespół dziecięcy 
ze Szkoły Podstawowej nr 6 oraz chór uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dwa 
pierwsze łączy miejsce, w którym działają, czyli czułów. Ale wszystkie trzy łączy osoba Michała 
Brożka – dyrygenta, kompozytora i nauczyciela muzyki. jest on założycielem chóru cantate 
Deo, z którym osiągnął wiele sukcesów. Stworzył też dziecięcy zespół w SP nr 6, gdzie jest 
nauczycielem muzyki. Dyrygentem chór uniwersytetu Ekonomicznego jest od 2013 roku.
Efekty pracy wszystkich trzech zespołów można było podziwiać podczas niedzielnego 
koncertu. W przepięknym wykonaniu chórzystów można było wysłuchać przede wszystkim 
kolęd i pastorałek. sw ●

lutowy spektakl na Scenie Konesera

w służBie dwócH Panów

historia uKryta w KaMieniu 
nowa wystawa MuZEuM MIEjSKIEGO

Jednym z dzieł Karla Pokornego jest figura Matki Boskiej z tyskiej parafii o.o. franciszkanów.
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sylwia wiman
s.witman@twojetychy.pl

czeGo MoGą nas 
nauczyć babcie 
i dziadkowie? 
to o wiele więcej niż 
jazda na rowerze czy 
przepis na babeczki. 
wszystkiM babcioM 
i dziadkoM życzyMy 
z okazji ich Święta 
zdrowia, poGody 
ducha i wielu 
wspaniaŁych chwil 
spędzonych z wnukaMi. 
przedstawiaMy też 
kilka niezwykŁych 
Międzypokoleniowych 
duetów, które nas 
zainspirowaŁy.

biegający gang
Marek Wendreński (23 lata) 
i jego dziadek Wiesław Kaczor 
(84 lata) stali się sławni jako 
„Grandpragang”. Razem pokona-
li już kilka półmaratonów i ma-
raton. I nie zamierzają na tym 
poprzestawać.

Rodzice biegający w dzieć-
mi w wózkach to widok dość 
powszechny. Ale wnuczek bie-
gający z dziadkiem poruszają-
cym się na wózku inwalidzkim 
– to była nowość. Marek Wen-
dreński wpadł na ten pomysł 
po tym, jak jego dziadek wskutek 
choroby i amputacji nogi został 
praktycznie uwięziony w swoim 
mieszkaniu w bloku.

– Dziadek był zawsze bar-
dzo aktywny – opowiada Marek 
Wendreński. – To on we mnie 
zaszczepił sportowego ducha. 
Wyciągał mnie na spacery, uczył 
mnie jeździć na rowerze. Więc 
kiedy w 2012 r. dziadek stracił 
nogę, to ja zacząłem zabierać go 
na spacery. Najpierw krótkie, po-
tem coraz dłuższe. Któregoś dnia 

pojawił się pomysł; a gdybyśmy 
zaczęli biegać? Spróbowaliśmy, 
zaczynając od krótkich dystan-
sów, żeby sprawdzić czy w ogóle 
damy radę. Potem był ten szalo-
ny by zapisać się na półmaraton. 
To był test – czy ja to wytrzy-
mam, czy dziadek wytrzyma no 
i czy wózek da radę. Udało się.

Marek wraz z dziadkiem Wie-
sławem pierwszy raz pokona-
li dystans 21 kilometrów pod-
czas Silesia Marathonu w 2018 r. 
To było ogromne osiągnięcie, ale 
nie koniec przygody. – Lubimy 
podwyższać sobie poprzeczkę, 
a co można zrobić po przebieg-
nięciu półmaratonu? – pyta reto-
rycznie Marek Wendreński.

Zaczęły się więc solidne przy-
gotowania do maratonu. Treno-
wać musieli obaj, dziadek i wnuk, 
który podczas 42-kilometrowego 
biegu pcha przed sobą wózek wa-
żący (razem z dziadkiem) około 
80 kg. – Ale dziadek także treno-
wał, dla niego to też było wyzwa-
nie żeby przesiedzieć 4,5 godziny 
na wózku, który cały czas pod-
skakuje – mówi Marek Wendreń-
ski. – Na początku trenowaliśmy 
na zwykłej spacerówce, ale coraz 
bardziej myśleliśmy o skonstruo-
waniu specjalistycznego wózka. 
Nie było łatwo znaleźć firmę, któ-
ra podjęłaby się takiego zadania, 
bo to był projekt tworzony zupeł-
nie od zera. Nie ma na rynku wóz-
ków inwalidzkich do biegania.

Wyzwanie podjęła firma z Mi-
kołowa. W zebraniu środków 
na zbudowanie wózka pomo-
gli sponsorzy i zbiórka crowd-
fundingowa. Teraz pan Wiesław 
pokonuje długie trasy w no-
wym, skonstruowanych specjal-
nie dla niego wózku biegowym. – 
To m.in. dzięki temu udało nam 
się pokonać pełny dystans pod-
czas Silesia Marathonu w 2019 r. 
– mówi Marek Wendreński.

– Podczas biegu mam teraz 
komfort – mówi Wiesław Ka-
czor. – Siedzę sobie na wózku, 
jedyne moje zmartwienie to uło-
żyć się w nim dobrze, nie prze-
chylać się i zachować spokój. Ob-
serwuję sobie okolicę, dziękuję 
ludziom za doping, odpowiadam 
na pozdrowienia.

Dziadek i wnuk stali się in-
spiracją dla wielu osób. Startu-
ją w biegach jako Grandpagang 
i prowadzą fanpage na faceboo-
ku pod tą samą nazwą. Wspólnie 
wydali książkę „Maraton poko-
leń”. Są zapraszani na spotkania 
i prelekcje.

– Cały czas robimy postępy 
i ciągle coś się dzieje – mówi 
Wiesław Kaczor. – Oceniam 
to wszystko bardzo pozytywnie. 
To jest dla mnie wielka atrak-
cja. Żeby tylko zdrowie mi do-
pisywało.

Plany „gangu” na 2020 rok 
są bardzo ambitne. – Mamy za-
planowanych 13 startów, wszyst-
kie na dystansach półmaratonu 
i dłuższych – mówi Marek Wen-
dreński. – Otwieramy sezon 29 
marca w Gdyni, na mistrzo-
stwach świata w półmaratonie. 
Chcemy wystartować w mara-
tonach w Warszawie, Wrocła-
wiu i Poznaniu, w Tyskim Pół-
maratonie, Silesia Marathon 
oczywiście także. Tym bardziej, 
że organizatorzy dołożyli kolej-
ny dystans, ultramaraton na 50 
kilometrów…

– Wiem że dam radę – zapew-
nia Wiesław Kaczor.

rocka się dziedziczy
Podczas takich imprez, jak Ro-
ckowa Niedziela na Baczyń-
skiego, Rock na Plaży czy ubie-
głoroczne Święto Miasta tyska 
publiczność miała okazję poznać 
zespół 4 Generacje (wcześniej 
Three Generations). Jego trzon 

stanowią Krzysztof Lubecki (in-
strumenty klawiszowe), Paweł 
Lubecki (gitara basowa) i Emi-
lia Lubecka (perkusja). Paweł 
jest synem Krzysztofa, a Emilia 
– jego wnuczką.

– Gram od 6. roku życia, za-
cząłem na fortepianie w szko-
le muzycznej – mówi Krzysztof 
Lubecki (pseudonim sceniczny: 
Dziadek). – W wojsku grałem 
w zespole estradowym, wystę-
powaliśmy na festiwalu w Ko-
łobrzegu, graliśmy nawet dla 
Breżniewa. Ale moją miłością 
jest rock.

Jak mówi Dziadek, rocka w tej 
rodzinie się dziedziczy. – Mój 
syn nigdy nie grał na instrumen-
tach. Aż nagle kiedyś przyjechał 
po mnie na jam session, złapał 
za gitarę basową i zaczął próbo-
wać. I wciągnęło go.

Wciągnęło także Emilię.
– Oprócz klawiszy gram też 

na perkusji i ona jest moim uko-
chanym instrumentem – mówi 
Krzysztof Lubecki. – Kiedyś 
ćwiczyłem, „grałem” na opar-
ciu fotela, bo nie miałem włas-
nej perkusji. Przyszła do mnie 
Emi i zapytała czy może spró-
bować. Dałem jej pałeczki i za-
dałem kilka rzeczy do zagrania. 
Od razu objawiła się u niej nieza-
leżność rąk. Kupiliśmy więc pada 
żeby trochę poćwiczyła. Zaczą-
łem uczyć ją podstaw i szło tak 
dobrze, że szybko kupiliśmy per-
kusję.

A gdy w jednej rodzinie 
są muzycy, jest instrumenta-
rium i studio do prób (w ga-
rażu), to czego więcej trzeba? 
Cztery lata temu oficjalnie po-
wstał zespół. – Składy mieliśmy 
różne, ale trzonem jesteśmy 
my we troje – mówi Dziadek. – 
Stanowimy sekcję, więc razem 
zawsze możemy ćwiczyć. Dla-
tego nie wychodzimy z wprawy, 

niezależnie od rotacji w skła-
dzie.

W repertuarze mają własne 
utwory, chociaż ćwiczą na co-
verach. Szczególnie bliska ich 
sercu jest muzyka zespołu Deep 
Purple. – Pracujemy nad zesta-
wem „Tribute to Deep Purp-
le”. Gramy ich bardzo wiernie, 
Emi gra dokładnie tak samo 
jak Ian Paice – zapewnia Dzia-
dek. – Zamierzamy wysłać na-
sze nagrania do zespołu i jeśli 
oni to zaakceptują, będziemy 
mogli oficjalnie wykonywać 
te utwory na całym świecie. 
Oprócz tego przygotowujemy 
własną epkę.

Emilia, obecnie 15-letnia, swo-
ją przygodę z perkusją zaczynała 
w wieku około 10 lat. – Myśla-
łam o szkole muzycznej, ale one 
nie są sprofilowane na muzy-
kę rozrywkową – mówi. – Mam 
nauczyciela, Ziemowita Rybar-
kiewicza, u którego biorę lek-
cje prywatnie. Widzimy się raz 
w miesiącu, on mi zadaje ma-
teriał do przerobienia i ćwiczę 
w domu. Codziennie.

– Emi ma wielki talent, jesz-
cze trochę i nie będzie jej już cze-
go uczyć – mówi nie bez dumy 
Dziadek.

Ale nie tylko rockowe fa-
scynacje Emilia odziedziczy-
ła po dziadku. Razem jeżdżą 
na nartach, oboje lubią też… 
gry komputerowe. – Jestem na-
łogowym graczem – przyznaje 
Dziadek. – W RPG gram od 21 
lat. Heroes, Wiedźmin, Assas-
sin, Cywilizacja… – wymienia. 
– Po prostu to uwielbiam.

– To nie jest tak, że dziadek 
przychodzi do mnie żebym mu 
z czymś pomogła – zapewnia 
Emi. – Raczej jest odwrotnie.

Krzysztof Lubecki o wszyst-
kich swoich siedmiorgu wnu-
kach opowiada z dumą.

– Oprócz Emi utalentowana 
muzycznie jest jeszcze Gabrysia 
– mówi – Ma teraz 9 lat i nie-
samowicie gra na fortepianie. 
To mają po mnie. Ale już siostra 
Emi, Marysia, ma inne talenty. 
Ona świetnie gra w kosza.

Jak ta babcia wymiata!
Taniec jest dobry dla każdego 
i nigdy nie jest za późno, żeby za-
cząć – zapewnia Ewa Szumniak. 
Ona sama zaczęła po sześćdzie-
siątce. Podczas gdy jej wnuczka 
Gabrysia tańczy od 5. roku życia. 
Teraz obie czerpią z tańca wiel-
ką radość.

– Niecałe trzy lata temu zapi-
sałam się do Klubu Seniora Pla-
tyna i szukałam odpowiedniej 
dla siebie aktywności – mówi 
Ewa Szumniak. – Wybrałam 
zajęcia terapii tańcem. Nigdy 
wcześniej nie tańczyłam ale za-
wsze byłam zauroczona tańcem, 
oglądałam wszystkie programy 
taneczne w telewizji. Postanowi-
łam spróbować tańca jako formy 
aktywności fizycznej.

Grupę taneczną w Klubie Pla-
tyna prowadzi Janina Rosiek, 
wielokrotna laureatka (wraz 
z mężem Marianem) turniejów 
tanecznych, ogólnopolskich 
i międzynarodowych. – Tańczy-
ło się coraz przyjemniej, w mia-
rę jak kondycja się poprawiała 
– mówi Ewa Szumniak. – Ale 
też poziom trudności wzrastał. 
Pani Janeczka postawiła nam po-
przeczkę wysoko. Choreografia 
była coraz bardziej skompli-
kowana, trzeba uruchomić nie 
tylko ręce i nogi, ale też umysł 
żeby zapamiętać te układy. Cza-
sem po godzinie treningu sia-
dałam już na parkiecie, bo nie 
dawałam rady. Ale teraz mogę 
tańczyć dwie godziny i jestem 
pełna euforii. Taniec wyzwala 
radość życia.

MaMy to Po... dziadKaCh i babCiaCh!
z okazji dnia babci i dnia dziadka PREZENTujEMy cZWóRKę SENIORóW, KTóRZy SWOjE PASjE I TALENTy PRZEKAZALI WNucZęTOM.

Marek Wendreński i Wiesław Kaczor na mecie Silesia Marathonu na Stadionie Śląskim

Wiktoria Lubecka i Krzysztof Lubecki w swoim garażowym studio.
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MaMy to Po... dziadKaCh i babCiaCh!
z okazji dnia babci i dnia dziadka PREZENTujEMy cZWóRKę SENIORóW, KTóRZy SWOjE PASjE I TALENTy PRZEKAZALI WNucZęTOM.

Dziewięcioletnia wnuczka pani 
Ewy, Gabrysia, swoją przygodę 
z tańcem rozpoczęła wcześniej niż 
babcia. – Chodzę oczywiście na jej 
występy, a odkąd sama zaczęłam 
się uczyć, to czasem w domu coś 
dla zabawy razem sobie ćwiczymy. 
Ale to zupełnie inny rodzaj tańca 
– mówi pani Ewa. – Gabrysia tre-
nuje w szkole D-Way of Life Do-
miniki Cybulskiej. Ma elementy 
akrobatyki i wykonuje rzeczy bar-
dzo zaawansowane. Jeździ na tur-
nieje i odnosi sukcesy.

Ale również pani Ewa znalazła 
się z czasem w grupie reprezenta-

cyjnej – wzięła udział w projek-
cie „Uczeń i mistrz na parkiecie” 
(realizowanym przez Internatio-
naler Bund Polska i Towarzystwo 
Inicjatyw Twórczych „Ę”). Zna-
lazła się w składzie Pogotowia 
Tanecznego.

– Występujemy w różnych 
instytucjach pomagających 
ludziom w trudnej sytuacji 
i z różnymi problemami – wy-
jaśnia pani Ewa. – Pokazujemy 
czego sami się nauczyliśmy, po-
tem zawsze staramy się wciąg-
nąć widzów, żeby z nami spró-
bowali swoich sił. Staramy się 

zarazić tą radością, jaką daje 
taniec.

W projekcie, oprócz Janiny 
Rosiek, z seniorami pracował 
Aleksander Lozinszek ze Szko-
ły Tańca WIR z Mysłowic. Pod 
okiem profesjonalistów człon-
kowie Pogotowia Taneczne-
go uczyli się nowych układów 
i szlifowali swoje umiejętności. 
– Mamy w repertuarze tańce to-
warzyskie standardowe i latyno-
amerykańskie, tańczyliśmy też 
country i zorbę – wylicza Ewa 
Szumniak. – Kondycja niesamo-
wicie się przy tym wyrabia, każ-

demu z nas ubyło chyba z 10 lat. 
Ćwiczymy dwa razy w tygodniu, 
ciągle się uczymy i ciągle mamy 
niedosyt. To jest najprzyjemniej-
sza forma ruchu.

Na próby czasem przychodziła 
z babcią także Gabrysia. – Ćwi-
czyła sobie z boku swoje figu-
ry i przyglądała się nam – mówi 
pani Ewa. – Potem dowiedzia-
łam się, że zadzwoniła do swo-
jego taty i powiedziała „Ale te 
dziadki tutaj wymiatają!”. Była 
pod wrażeniem.

trzy pokolenia na lodzie
Rodzina Garboczów z tyskim 
hokejem jest związana od kilku-
dziesięciu lat. Bronisław Garbocz 
trafił do Tychów z katowickie-
go klubu Baildon. Na tyskim lo-
dowisku pierwsze kroki stawiali 
jego synowie, Michał (później-
szy reprezentant Polski) i Da-
riusz (olimpijczyk z Albertville). 
Tu uczyła się jeździć na łyżwach 
także jego wnuczka Oliwia – dziś 
zawodniczka Atomówek GKS 
Tychy.

– Jako młody chłopak gra-
łem i w hokeja i w piłkę nożną – 
opowiada Bronisław Garbocz. – 
W Baildonie zdobyliśmy nawet 
mistrza Polski juniorów w piłce 
nożnej. Ale gdy minął wiek ju-
niorski, zdecydowałem się na ho-
kej. Stworzyliśmy młodą druży-
nę i w II lidze zajęliśmy pierwsze 
miejsce. Ale ponieważ Baildon 
już miał jedną drużynę w I li-
dze, nie mogliśmy awansować. 
Miałem jednak osiągnięcia. Był 
taki turniej „Wyzwolenie Kato-
wic” i tam zdobyłem tytuł króla 
strzelców. Dostałem puchar i ra-
dziecki zegarek. Na meczu wy-
jazdowym we Francji strzeliłem 
dwie bramki i wygraliśmy 2:1. 

Do dzisiaj mam ten zżółknięty 
już protokół meczowy. Na tur-
nieju w Szwecji dostałam wyróż-
nienie od sędziów.

Jak mówi Bronisław Garbocz, 
do Tychów przyciągnęły go per-
spektywy mieszkaniowe. – Mie-
liśmy już dwóch synów i małe 
mieszkanie na Tysiącleciu – 
wspomina – W Tychach było 
pod tym względem łatwiej, więc 
przeszliśmy we trzech z Baildo-
nu tutaj. Dostałem mieszkanie 
bardzo blisko lodowiska.

Bliskość lodowiska i profesja 
ojca sprawiła, że Michał i Da-
riusz Garboczowie od najmłod-
szych lat spędzali na lodzie wię-
cej czasu niż ich rówieśnicy, 
co wpłynęło na ich późniejsze 
sukcesy. Również Oliwia, cór-
ka Dariusza, kontakt z hoke-
jem miała od najmłodszych lat. 
– Dziadek ma na ścianach takie 
małe kije pamiątkowe – opowia-
da Oliwia. – Ile myśmy tymi kija-
mi meczów rozegrali w przedpo-
koju! A ile babcia się nakrzyczała 
że coś rozbijemy. Na lodowisku 
miałam zajęcia od przedszko-
la. Do szkoły i do przedszko-
la chodziłam blisko dziadków. 
To u nich czekały łyżwy, babcia 
odprowadzała mnie na lodowi-
sko ze sprzętem i z kanapkami. 
Po zajęciach „piknikowaliśmy” 
tu jeszcze z dziadkiem. Tata też 
spędzał tu całe dnie.

– Przestałem grać zawodowo 
w wieku 31 lat – mówi Broni-
sław Garbocz. – Potem praco-
wałem trochę jako taksówkarz, 
ale ciągle miałem kontakt z lodo-
wiskiem. Podjąłem tu pracę, za-
cząłem sędziować i sędziuję już 
ponad 40 lat.

Od czwartej klasy szkoły pod-
stawowej Oliwia chodziła do kla-

sy sportowej, ale nie myślała jesz-
cze wtedy o hokeju. – Nie było 
na to żadnego parcia ze strony 
taty ani dziadka – mówi – Ja sama 
raczej chciałam być łyżwiarką fi-
gurową. Ale w piątej klasie kole-
żanka namówiła mnie żebyśmy 
poszły na nabór do Atomówek. 
Na pierwszym treningu spotka-
łam… mojego tatę, który od tam-
tej pory był moim trenerem. 
Ze starszymi dziewczynami pra-
cował trener Kwiatkowski, a tata 
z nami. Dziadek zawsze wytrzas-
nął mi skądś sprzęt, więc na jego 
brak nie mogłam narzekać.

Przygoda Oliwii z Atomówka-
mi trwa już 10 lat. Obecnie jest 
zawodniczką podstawowego 
składu. Podczas meczów często 
spotyka się z dziadkiem, który 
jako sędzia funkcyjny siedzi przy 
stoliku kar. – Jeśli zejdę na karę 
i siadam obok dziadka to jeszcze 
potrafimy się pokłócić – śmieje 
się Oliwia. – Z perspektywy gry 
wszystko wygląda inaczej niż gdy 
ktoś patrzy z boku. Ale zazwyczaj 
dziadek siedzi z kamienną twa-
rzą i milczy.

– Bo nie wolno denerwować 
zawodników – mówi Bronisław 
Garbocz. – Jak się idzie na ław-
kę kar, słusznie czy nie, to zawsze 
jest adrenalina. Jeśli się ktoś jesz-
cze do tego odezwie, to awantura 
gotowa. Lepiej siedzieć cicho.

Z Atomówkami Oliwia zdo-
była dwa brązowe medale mi-
strzostw Polski. – Gdy zaczyna-
łam, miałyśmy ostatnie miejsca 
w tabeli, ale co sezon było le-
piej. Ten pierwszy zdobyty brąz 
był dla nas jak złoto. Po 8 latach 
Atomówki wróciły na podium 
i to była dla nas wielka satys-
fakcja, bo to myśmy ten poziom 
zbudowały. ●

23 stycznia, czwartek
Godz. 17 – SZTuKA X MuZy: 
projekcja filmu dla dorosłych 
„Pokój” (MBP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

24 stycznia, piątek
Godz. 11 – uLIcE I KWAR-
TAły – turniej gry planszowej 
(Muzeum Miejskie, pl. Wolno-
ści 1)
Godz. 18 – „BuKOLLA – 
spektakl w 120 godzin” – finał 
warsztatów interdyscyplinar-
nych dla dzieci (Teatr Mały, 
ul. Hlonda 1)
Godz. 19 – KINO fREELOVE: 
„Do zakochania jeden krok” 
– projekcja filmu z okazji Dni 
Babci i Dziadka (Miejskie cen-
trum Kultury, ul. Bohaterów 
Warszawy 26)
Godz. 20 – OPAł & KLESZcZ 
– koncert w ramach trasy 
„Dziwny jest ten świat Tour” 
(Klub muzyczny undergro-
und, pl. Korfantego 1)

25 stycznia, sobota
Godz. 11 – AuKSO4KIDS: No 
to gramy! Słuchowisko – war-
sztaty muzyczne dla dzieci 
(Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

Godz. 12 – BAjKOTEKA: 
projekcja filmu dla dzieci „Se-
kretne życie zwierzaków do-
mowych” (MBP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
Godz. 18 – PORT PIEŚNI PRA-
cy – Rozgrzewka: zimowa 
edycja festiwalu szantowego, 
wystąpią zespoły: Mechani-
cy Szanty, Tonam & Synowie, 
Perły i łotry (Pasaż Kultury An-
dromeda, pl. Baczyńskiego)

Godz. 19 – ANDRZEj NO-
WAK & ZłE PSy – koncert 
(Klub muzyczny undergro-
und, pl. Korfantego 1)

27 stycznia, poniedziałek
Godz. 18 – ANDROMEDA 
– KINO, jAKIE ZNAMy” – pro-
jekcja filmu „Złodziejaszki” 
(Pasaż Kultury Andromeda, 
pl. Baczyńskiego)

25 stycznia: Godz. 18 – port pieŚni pracy – 
rozGrzewka; wystąpią zespoŁy: Mechanicy 
szanty, tonaM & synowie, perŁy i Łotry (pasaż 
kultury androMeda, pl. baczyńskieGo)
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Ewa Szumniak i Gabrysia Dyc po występie w ramach projektu „Uczeń i mistrz na parkiecie”.

Oliwia Garbocz i Bronisław Garbocz na tyskim lodowisku czują się jak w domu.
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– 99 procent wypadków na prze-
jazdach kolejowych jest wynikiem 
złych decyzji kierowców – mówi 
Katarzyna Głowacka z zespo-
łu prasowego PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA. – Te błędy często 
doprowadzają do tragedii. Dla-
tego w całej Polsce organizujemy 
kampanię na rzecz bezpieczeń-
stwa. Apelujemy do kierow-
ców o ostrożność, informuje-
my, ostrzegamy. Prowadzimy te 
działania od 2005 roku, zazwyczaj 
w piątki przed dniami wolnymi.

Tym razem do akcji wytypowa-
ny został przejazd, a dokładniej 
skrzyżowanie kolejowo-drogo-
we na ul. Mąkołowskiej w Ty-
chach. – Mamy tu linie dwie li-
nie, 139 i 142, więc ruch jest duży 
– wyjaśnia Katarzyna Głowacka. 
– Zawsze wybieramy przejazdy 
z rogatkami, bo gdy one opadną, 
my możemy porozmawiać z kie-
rowcami oczekującymi na prze-
jazd. Rozdajemy ulotki, apeluje-

my o ostrożność, informujemy 
czym jest żółta naklejka, gdzie jej 
szukać i jak z niej korzystać.

Żółta naklejka
– Żółta naklejka jest umieszczo-
na na napędzie rogatkowym lub 
na ramionach krzyża św. Andrzeja 
– wyjaśnia Mikołaj Zając, zastęp-
ca dyrektora Zakładu Linii Kole-
jowych w Sosnowcu. – Są na niej 
takie informacje jak numer linii 
i kilometr na którym znajduje się 
przejazd, alarmowy numer tele-
fonu 112 oraz numer do służb 
technicznych. Można z niego 
skorzystać np. w razie zauważe-
nia usterki na przejeździe.

Numer służy też do kontak-
tu ze służbami w sytuacjach nie-
bezpiecznych, np. gdy kierowca 
utknie na przejeździe z powodu 
np. awarii samochodu. – Wtedy 
należy szybko skontaktować się 
ze służbami, one zgłaszają sprawę 
dyspozytorowi i w razie potrze-

by ruch kolejowy jest wstrzymy-
wany lub ograniczany – dodaje 
Mikołaj Zając. – Odkąd wdro-
żyliśmy ten system w 2018 roku, 
z numeru korzystano już ponad 
4000 razy. W 180 przypadkach 
wstrzymany był ruch pociągów, 

w 245 wprowadzono ogranicze-
nie prędkości.

Mikołaj Zając podkreśla też, 
że w razie niebezpieczeństwa, gdy 
pociąg już nadjeżdża, należy prze-
de wszystkim jak najszybciej od-
dalić się na bezpieczną odległość. 

– Jeśli samochód utknął pomiędzy 
rogatkami, bo kierowca źle oce-
nił sytuację i wjechał już podczas 
ich opuszczania, jeżeli widzimy już 
nadjeżdżający pociąg, to nie nale-
ży się wahać, trzeba wyłamać szla-
ban i odjechać – mówi. – To nie 

są duże koszty, a życie ludzkie jest 
bezcenne.

grzechy kierowców
Jak mówią kolejarze, do najczęst-
szych „grzechów” popełnianych 
przez kierowców na przejazdach 
kolejowych należą: ignorowanie 
znaku „Stop”, próba przejechania 
przy opadających już rogatkach, 
omijanie półrogatek.

– W nowej odsłonie kampanii jej 
twarzami są kobiety – mówi Kata-
rzyna Głowacka. – One są głosem 
rozsądku, mówią do swoich mę-
żów, braci i ojców o tym jak ważna 
jest ostrożność i czujność przy prze-
kraczaniu przejazdów kolejowych. 
Przypominają, że najważniejszy jest 
bezpieczny powrót do domu.

Kobiety apelują do kierowców 
z plakatów i banerów umiesz-
czonych w okolicach przejazdów. 
W piątek 20 grudnia na ul. Mą-
kołowskiej do tyskich kierowców 
apelowali pracownicy Służby 
Ochrony Kolei, wręczając mate-
riały informacyjne i ulotki.

Na szczęście ilość wypadków 
w województwie śląskim spadła. 
W roku 2018 było ich 14, w 2019 
– 8. Nie było ofiar śmiertelnych. 
sylwia witMan ●

z inicjatywy 
Mieszkańców 
w tychach realizowany 
jest proGraM 
„ŁaMacz barier”, 
któreGo zadanieM 
jest zwiększenie 
ŚwiadoMoŚci 
Mieszkańców i poMoc 
w likwidacji barier 
architektonicznych 
w budynkach 
wielorodzinnych 
czy budynkach 
użytecznoŚci 
publicznej.

Pomysłodawczynią tyskiego pro-
jektu „Łamacz barier” jest Stani-
sława Krzyżek. – Pomysł na ten 
projekt wziął się stąd, że sama 
na co dzień opiekuję się osobą 
niepełnosprawną mieszkającą 
na 3. piętrze. Ta pani ma ponad 
80 lat i właściwie nie ma szans 
na wyjście z domu, więc mon-
taż windy byłoby dla niej i jej 
sąsiadów (połowa mieszkań-
ców bloku, w którym mieszka 
to seniorzy) szansą na wyjście 
na zewnątrz i zobaczenie cze-
goś więcej niż ściany własnego 
mieszkania – mówi Stanisława 
Krzyżek.

Pani Stanisława w tym roku 
chciałaby złożyć wniosek w pro-
gramie i od października spoty-
ka się z seniorami w klubach se-
niora spółdzielniach i rozmawia 
o „Łamaczu barier”, by zwiększyć 
świadomość mieszkańców na te-
mat możliwości pozyskania środ-
ków na ich usunięcie.

– Celem programu jest przede 
wszystkim samodzielność. Cho-
dzi o to, by seniorzy czy osoby 
niepełnosprawne nie musiały 
się zmagać z barierami w prze-

strzeni publicznej i prosić o po-
moc w nawet w prostych sytua-
cjach, np. podczas wychodzenia 
z domu, wizyty w urzędzie czy 
przy wsiadaniu do autobusu. 
W projekcie „Łamacz barier” 
mówimy o tym, że są dziś moż-
liwości pozyskania środków 
na ten cel i pomagamy bariery 
architektoniczne likwidować – 
mówi Maciej Gramatyka, za-
stępca prezydenta Tychów ds. 
społecznych.

W programie mogą wziąć 
udział wszystkie podmioty będą-
ce właścicielami budynków m.in. 
spółdzielnie mieszkaniowe, towa-
rzystwa budownictwa społecz-
nego, wspólnoty mieszkaniowe, 
różne instytucje i osoby fizycz-

ne posiadające wielorodzinne bu-
dynki mieszkalne.

Inicjatywa społeczna „Łamacz 
barier” jest realizowana w Ty-
chach w oparciu o projekt „Po-
znaj sąsiada – wspólne działanie 
w praktyce” współfinansowany 
z budżetu Miasta Tychy w ramach 
Programu Rewitalizacji dla Mia-
sta Tychy. Środki na likwidację 
barier można pozyskać z projek-
tu Ministerstwa Inwestycji i Roz-
woju i BGK „Dostępność plus”, 
w ramach którego Bank Gospo-
darstwa Krajowego udziela pre-
ferencyjnych pożyczek (oprocen-
towanie roczne wynosi 0,15%) 
na likwidację takich barier. Pro-
jekt realizowany jest w trybie 
„ciągłym”. ru ●

Niepubliczne Przedszkole Języ-
kowe „Smyki” świętowało swo-
je dziesięciolecie. Na „urodzi-
ny” licznie przybyli goście, dla 
których przygotowano program 
artystyczny i oczywiście poczę-
stunek.

10 stycznia w siedzibie „Smy-
ków” przy ul. Edukacji 11a poja-
wili się przyjaciele przedszkola, 
dyrektorzy instytucji wspiera-
jących placówkę i najbliżsi są-
siedzi: dyrektor Zespołu Szkół 
nr 7, Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego i Centrum Usług 
Społecznych (wszyscy mają 
swoje siedziby w kompleksie 
budynków technikum budow-
lanego). Był także chór Presto 
Cantabile pod dyrekcją Domi-
niki Kawiorskiej, który uświet-

nił uroczystość repertuarem 
nawiązującym do okresu kolę-
dowania. Władze miasta repre-
zentował wiceprezydent Maciej 
Gramatyka.

Głównym punktem progra-
mu były jednak występ przygo-
towany przez dzieci i nauczycieli 
przedszkola, m.in. przedstawie-
nie „Czerwony Kapturek” (jak 
przystało na przedszkole języko-
we – w języku angielskim) oraz 
wierszyki o przedszkolu, ułożo-
ne przez dzieci wraz z rodzicami. 
Wystąpił też jeden z absolwentów 
placówki, Oskar Sobiegraj, który 
do żywiołowego układu taneczne-
go zaprosił dyrektor Annę Klim-
siak-Czech.

Przedszkole powstało 10 lat 
temu. Pierwszą dyrektor była 

Alicja Karoń, potem Monika 
Wrona. Właścicielkami są Ag-
nieszka Borzęcka i Katarzyna 
Nowicka.

– Jesteśmy przedszkolem ję-
zykowym, wiodącym językiem 
jest angielski drugi język to nie-
miecki – mówi obecna dyrektor 
Anna Klimsiak-Czech. – Mamy 
zajęcia na basenie, zajęcia pla-
styczne, aikido, karate. Raz 
w miesiącu są spotkania z tea-
trem i filharmonią, współpracu-
jemy z GKS Tychy.

Wychowankowie przedszko-
la „Smyki” odnoszą sukcesy 
w przeglądach i konkursach ar-
tystycznych. Ostatnim z nich 
było II miejsce w ogólnopolskim 
konkursie filmowym „Kręci mnie 
bezpieczeństwo”. sw ●

przedszkole świętowało swoje urodziny.

„sMyKi” Mają 10 lat wyJŚĆ z CztereCh ŚCian
w tychach przeŁaMują bariery architektoniczne, żEBy POMóc OSOBOM 
NIEPEłNOSPRAWNyM.

KoleJarze ostrzegali KierowCów
kaMpania bezpieczny przejazd – „SZLABAN NA RyZyKO!” ZAWITAłA DO TycHóW.

Kolejarze apelowali o bezpieczną jazdę w okolicach przejazdów kolejowych, np. na Mąkołowcu.

w ostatnich dniach Grudnia w wielu Miastach 
w polsce – w tyM w tychach, na MąkoŁowcu – 
kolejarze apelowali do kierowców o ostrożnoŚć 
przy przekraczaniu przejazdów kolejowych. 
wszystko w raMach kaMpanii spoŁecznej 
bezpieczny przejazd – „szlaban na ryzyko! ”.

Przy okazji jubileuszu przedszkolaków ze „Smyków” odwiedzili goście, m.in. wiceprezydent Maciej Gramatyka.
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dojeżdżając do pracy, 
sklepu, na zajęcia czy 
spotkanie spędzaMy 
większoŚć czasu 
w saMochodzie. 
w związku z tyM 
pozioM hiGieny auta 
Ma istotny wpŁyw 
na nasze zdrowie 
i saMopoczucie. wiedzą 
o tyM szczeGólnie 
alerGicy. osoby 
uczulone na kurz, pyŁki 
czy roztocza nie MoGą 
przebywać w brudnyM 
i zakurzonyM 
saMochodzie, 
Gdyż wpŁywa 
to niekorzystnie na ich 
stan zdrowia. w takiej 
sytuacji hiGieniczne 
wnętrze jest 
szczeGólnie ważne.

Jeszcze do niedawna usługę pra-
nia tapicerki świadczyły tylko sta-
cjonarne myjnie ręczne lub mo-
bilne z dojazdem do klienta. Teraz 
na terenie myjni przy ul. Kato-
wickiej 47 w Tychach można już 
samodzielnie wyprać i zdezyn-
fekować tapicerkę materiałową, 
bagażnik, dywaniki samochodo-
we, foteliki i wózki dziecięce oraz 
meble. Wszystko to za pomocą 
wielofunkcyjnego, samoobsługo-
wego odkurzacza parowego, przy 
którym umiejscowiono wygodny 
w użyciu trzepak.

Odkurzacz na Techcarze op-
arty jest na technologii paro-
wej, co pozwala na najszybsze, 
najbardziej dokładne i, co naj-
ważniejsze, bezpieczne wyczysz-

czenie tapicerki samochodo-
wej. Za pomocą gorącej pary 
wypuszczanej pod ciśnieniem 
ponad 6 bar i temperaturze 120 
stopni, urządzenie czyści po-
wierzchnię materiałową, usu-
wając brud z największych za-
kamarków oraz pozbywając się 
wszelkiego kurzu, pyłków i roz-
toczy. Wszystko za sprawą pa-
rownicy odpowiedzialnej za ciś-
nienie i prędkość strumienia 
pary, a także dodatkowych akce-
soriów, takich jak pistolet z moż-
liwością aplikowania detergen-
tu na mocniejsze zabrudzenia. 
Czyszczenie parowe to obec-
nie rewolucja w sprzątaniu – 
sposób ekologiczny (z małym 
zużyciem wody), ekonomicz-
ny (oszczędny) oraz skuteczny 
(usuwa brud i drobnoustroje). 
Oprócz doskonałych rezulta-

tów czyszczenia, rozwiązanie 
takie pozwala zapewnić bardzo 
krótki czas schnięcia tapicerki 
– bardzo ważny aspekt z punk-
tu widzenia klientów, którzy nie 
mogą sobie pozwolić na długie 
przestoje.

Automat do parowego prania 
tapicerek pozwala „od ręki” – 
szybko i sprawnie, zaradzić prob-
lemowi brudnych foteli w samo-
chodzie. Korzystając z niego, 
klient sam decyduje, kiedy, jak 
długo i za ile to robi. Profesjonal-
ne firmy wykonujące tego typu 
usługi życzą sobie minimum 
kilkaset złotych. Koszt skorzy-
stania z odkurzacza parowego 
znajdującego się na myjni Tech-
car to około 10 złotych. Po ze-
stawieniu ze sobą kosztów i efek-
tów tego typu prania nie ulega 
wątpliwości, że jest to czynność, 

która powinna być wykonywana 
podczas każdej wizyty na myjni 
bezdotykowej. as ●

brud i Kurz są bez szans
saModzielne pranie tapicerki saMochodowej jEST już MOżLIWE NA TERENIE KOMPLEKSu MOTORyZAcyjNEGO 
TEcHcAR W cZułOWIE

Konwencjonalne akumulatory nie 
są przystosowane do pracy cy-
klicznej i głębokiego rozładowa-
nia, co ma miejsce przy częstych 
rozruchach silnika w samocho-
dach z systemem Start/Stop.

Większość akumulatorów 
Bosch jest odporna na pracę cy-

kliczną oraz głębokie rozładowa-
nie, co czyni je idealnymi do sa-
mochodów z systemem Start/Stop. 
Warto zwrócić uwagę, że ze wzglę-
dów bezpieczeństwa, akumulatory 
zamontowane w przedziale pasa-
żerskim powinny być zabezpieczo-
ne przed wybuchem.

Czy Twój akumulator jest 
w pełni sprawny? – Większość 
kierowców nie interesuje się sta-
nem swojego akumulatora do mo-
mentu, w którym uruchomienie 
samochodu nie jest możliwe – 
uważa Andrzej Gleba z serwisu 
Bosch Service Gleba. – Jeśli jed-
nak regularnie kontrolujesz stan 
akumulatora w sieci Bosch, to wy-
mienimy go zawsze wtedy, gdy 
będzie to konieczne. Lepiej po-
święcić chwilę na test i wymianę 
akumulatora na nowy, najwyższej 
jakości produkt Bosch, niż czekać 
godzinami na przyjazd pomocy 
drogowej w razie awarii. W Bosch 
Service Gleba akumulatory przez 
cały rok sprawdzamy za darmo. 
Zapraszamy – dodaje.

Pamiętajmy, że na krótkich 
trasach ilość zużywanej ener-
gii jest większa, niż dostarczana 
przez alternator. Najlepiej więc 
zimą nie używać zbędnych urzą-
dzeń elektrycznych na krótkich 
dystansach (ogrzewanie siedze-
nia, radio).

Zimą, ze względu na lepkość 
zimnego oleju silnikowego, wystę-
pują wyższe wymagania rozrucho-
we wobec akumulatora, co może 
prowadzić do usterek. as ●

aKuMulator na ziMę
liczba urządzeń elektrycznych w saMochodach stale roŚnie. NOWE 
TEcHNOLOGIE, TAKIE jAK SySTEMy START/STOP LuB ODZySKIWANIE ENERGII HAMOWANIA, 
WyMuSZAją STOSOWANIE NOWycH TEcHNOLOGII.
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ogłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

auto:

AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

AUTO-SKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBOWE
,DOSTAWCZE,TERENOWE,GOTÓWKA ,NAJ-
LEPIEJ 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 

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
Remonty budowlane - SOLIDNIE tel. 604-
380-848
Wykonujemy solidnie wszelkie in-
stalacje elektryczne w nowych bu-
dynkach mieszkalnych. Kontakt: 604 
346 070
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 

Naprawa pralek automatycznych. tel. 504 
877 825

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

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

ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie z balkonem 3 
pok. na 1000-leciu w Katowicach ma 2 
pok. w z balkonem w Tychach os. O,P,T 
tel.506563923,503842820 

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

Mieszkanie na Elfów 501 426 327 
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 501 
396 663
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 501 396 
663
Tychy, os. K, M-3, 33,95m2, 10piętro, cena 
179tys.zł, VIPART 501 396 663
Bieruń Nowy, działka budowlana o pow. 
696m2, cena 59 160zł, VIPART 501 396 663
Bojszowy, działka o pow. 1006m2, cena 
125 tys.zł VIPART 501 396 663
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 
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 po-
koi, 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
Goczałkowice Zdrój, domy szerego-
we w stanie deweloperskim pow. cał. 
138,20m2, działka 253m2, 417 tys.zł VI-
PART 790 855 188

autoreklama

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
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www.tychy.pl

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

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. A, ul. Arkadowa, 36 m2; 2 po-
koje, niski blok, 3 piętro, do odświeżenia, 
519-595-671 www.ASTON.com.pl
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. H, ul. Harcerska, 61 m2; 3 poko-
je, niski blok, 3 piętro, do wprowadzenia 
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
Dom w Lędzinach, 299.000zł, 109 m2, 
działka 582 m2, garaż plus budynek 
warsztatowy z kanałem -39 m2, www.
ASTON.com.pl 731-713-100
Do wynajęcia pokoje dla pracowników
pokoje 2/3- osobowe, 400 zł/ łóżko z me-
diami Tychy, tereny przemysłowe, dostęp-
ne od lutego 2020 r 519-595-671 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
Do wynajęcia dom w zabudowie szere-
gowej
Tychy, ul. Czarna, 3500 zł+media 4 po-
koje, ogródek, bez mebli- możliwość do-
posażenia 519-595-671 www.ASTON.
com.pl
Dom dla pracowników, 3500 zł/mc, różne 
lokalizacje, 731-713-100 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 803m2 Wyry ul. Leszczynowa z 
projektem domu parterowego, wszystkie 
media, cena 145.000 zł tel. 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Działka 852 m2 w Tychach Czułowie, ul. 
Morelowa, prąd, gaz, woda, kanalizacja, 
NOWA CENA 285.000 zł 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
Dom w Centrum Pszczyny 890 000 zł,
wybudowany w 2014 r, 170 m2, 5 pokoi, 
energooszczędny, garaż dwustanowisko-
wy 519 595 671 www.ASTON.com.pl
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budy-
nek usługowo-mieszkaniowy w stanie 
surowym zamkniętym o pow. 224m2, 
działka 878 m2 www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Centrum Pszczyny budynek z lokalami 
usługowymi  4 lokale usługowe i 1 lokal 
mieszkalny, 650 000 zł 519 595 671 www.
ASTON.com.pl
Do wynajęcia lokal 64 m2 idealny na usłu-
gi medyczne, kosmetykę, kancelarię przy 
jednej z głównych ulic, czynsz 3.300 zł/mc 
728 713 101 www.ASTON.com.pl
Lokal do wynajęcia, Centrum, 90 m2 4200 
zł, www.ASTON.com.pl 519-595-671
Do wynajęcia hala 904 m2 (tj 300m2 
część usługowa 604 m2 hale) możliwość 
podzielenia powierzchni Tereny Przemy-
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
SZABLE sprzedam 666526407 
SPRZEDAŻ ZIEMNIAKÓW BEZPOŚREDNIO 
OD ROLNIKA TYCHY I OKOLICE DOWÓZ 
GRATIS 506 950 771 

zwierzęta:

Dżeki – mały wesoły piesek po przejściach 
czeka na dom. Kocha być z człowiekiem, 
spacerować, patrzeć w oczy, podjadać 
smaczki. Najlepiej do domu, w którym 
nie musiałby 
na długo zo-
stawać sam. 
Dżeki miesz-
ka aktualnie 
w schronisku.

Kontakt: 888 81 26 81

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

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
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reklama

Zawodnicy Viking Training Cen-
ter i Spartan Training Group Ty-
chy wystartowali w biegu Spartan 
Winter w słowackiej Bańskiej By-
strzycy. Jak się okazuje, Vikingów 
przybywa i coraz więcej osób chce 
się sprawdzić w ich barwach – 
na zawody pojechała 36-osobowa 

reprezentacja, co jest rekordem 
frekwencji tyskiej drużyny.

Tyscy Vikingowie, w skład któ-
rych wchodzi oficjalna grupa tre-
ningowa biegu Spartan – Spartan 
Training Group Tychy, kolejny raz 
pokazali się z dobrej strony pod-
czas tego ogólnoświatowego bie-

gu. W Bańskiej Bystrzycy pojawiły 
się 33 osoby dorosłe i trójka dzie-
ci. Tyszanie w klasyfikacji druży-
nowej zajęli wysokie 16. miejsce 
na... 136 drużyn, a spośród pol-
skich ekip zajęli trzecie miejsce.

Więcej o starcie tyskich Spartan 
w następnym wydaniu „TT”.ls ●

w biegu w bańskiej bystrzycy startowało aż 36 Spartan.

reKord ViKingów

po kilku tyGodniach 
przerwy, w czasie 
której tyscy i-liGowcy 
odpoczywali, ale 
i indywidualnie 
przyGotowywali 
się do wiosennych 
rewanżów w lidze 
i Meczów pucharu 
polski, w Środę 15 
stycznia po raz 
pierwszy w roku 2020 
pojawili się na stadionie 
MiejskiM.

Rozpoczęli od badania krwi, ba-
dań densytometrycznych w szpi-
talu Megrez i pierwszego wspól-
nego treningu na bocznym boisku 
przy ul. Edukacji. Na zajęciach 
pojawili się wszyscy z wyjątkiem 
Keona Daniela, który za zgodą 
klubu nieco później wraca z urlo-
pu. Liczba piłkarzy o nieco ciem-
niejszej karnacji zgadzała się jed-
nak, gdyż na treningu pojawił się 
testowany 25-letni obrońca Boris 
Kipeya Boono, Belg z korzenia-
mi w Demokratycznej Republice 
Kongo, jesienią grający w IV-ligo-
wym Sportisie Łochowo.

Osobne zajęcia w siłowni fizjo-
terapeuci zaordynowali natomiast 

Łukaszowi Grzeszczykowi i Bar-
toszowi Szelidze, którzy docho-
dzą do sprawności po przebytych 
zabiegach.

Pod znakiem badań wydol-
nościowych stały także zajęcia 
czwartkowe, podczas których 
– poza pomiarami wydolności 
płuc oraz badaniami mięśni – 
wykorzystano… radar, służący 
do pomiaru prędkości. W przy-
padku piłkarzy nie chodziło jed-
nak o mandaty, a przekroczenie 
np. prędkości 35 km/h kończy-
ło się gratulacjami i pochwałami 
od sztabu trenerskiego.

– To są cykliczne badania, 
które wykonujemy przed star-
tem każdej rundy. Mają dać nam 
obraz na jakim etapie jesteśmy – 
mówi asystent trenera GKS, To-
masz Wolak. – Badania radaro-
we pokazują nam jaką mamy moc 
w nogach, jak długo ją utrzymu-
jemy, jakie prędkości rozwijamy 
oraz jaka jest szybkość poszcze-
gólnych zawodników. To pomoże 
nam w planowaniu kolejnych tre-
ningów w okresie przygotowaw-
czym – dodaje.

Jako, że start rundy wiosen-
nej zaplanowano na ostatni 
weekend lutego, na odpowied-

nie przygotowanie się do boju 
pozostało ledwie sześć tygodni. 
Piłkarze GKS spędzą je na inten-
sywnych zajęciach na własnych 
obiektach (od tego tygodnia cze-
kają ich po dwa treningi dzien-
nie we wtorki i czwartki), w po-
łowie lutego wyjadą także na obóz 
do Grodziska Wielkopolskiego.

Nie zabraknie także spotkań 
kontrolnych, z których pierwsze 
rozegrane zostanie już w najbliż-
szą sobotę, 25 stycznia w czeskiej 
Opavie, gdzie formę podopiecz-
nych Ryszarda Tarasiewicza 
na starcie przygotowań spraw-
dzi ekstraklasowy Slezsky FC 
Opava.

Kolejne sparingi GKS zagra: 29 
stycznia z GKS Bełchatów (na boi-
sku rywala), 1 lutego z Podbeski-
dziem w Bielsku-Białej, 5 lute-
go z Ruchem Chorzów, 8 lutego 
z MŠK Žilina na Słowacji. Pod-
czas zgrupowania w Grodzisku 
wielkopolskim tyszanie zmierzą 
się z KKS Kalisz (14.02) i Zagłę-
biem II Lubin (19.02), natomiast 
tydzień przez wznowieniem roz-
grywek ligowych zakończą okres 
przygotowań sparingiem z Gór-
nikiem Łęczna.
wojciech wieczorek ●

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

niespeŁna trzy lata 
pracowaŁ z tyskiMi 
hokeistaMi trener 
andrej Gusow. 
w MinionyM tyGodniu 
zŁożyŁ rezyGnację 
i pożeGnaŁ się 
z zawodnikaMi. drużynę 
prowadzi jeGo asystent 
krzysztof Majkowski 
i jak poinforMowaŁ 
zarząd klubu, będzie 
kierowaŁ zespoŁeM 
do końca sezonu.

– Decyzja o rezygnacji jest tylko 
i wyłącznie moją decyzją. Doszed-
łem do wniosku, że dotychczasowa 
forma współpracy się wyczerpała. 
Dziękuję za wspaniałe dwa sezony 
zawodnikom, zarządowi, kibicom 
i wszystkim osobom związanym 
z GKS Tychy. Życzę klubowi kolej-
nych sukcesów – powiedział trener 
Gusow, który z GKS zdobył dwa 
tytuły mistrza Polski, Puchar Polski 
i dwukrotnie Superpuchar.

Tyszanom nie udało się zatrzy-
mać rozpędzonej Unii Oświęcim, 
która awansowała na pozycję wi-
celidera. Po pierwszej tercji meczu 
w Oświęcimiu, Unia prowadziła 
2:0. W drugiej GKS wyrównał, 
a w trzeciej objął prowadzenie, 
po golu Jarosława Rzeszutki. Ty-
szanie byli tuż, tuż od wygranej, 
ale w ostatniej… sekundzie Unia 
zremisowała. Dogrywka nie przy-
niosła rozstrzygnięcia, a w serii 
karnych lepsi okazali się hokei-
ści z Oświęcimia.
uNia OśWięcim – gks tychy 
4:3 (2:0, 0:2, 1:1). Bramki dla GKS: 
Cichy, Pociecha, Rzeszutko.

Była to trzecia z rzędu porażka, 
po przegranych z Energą Toruń 
i Lotosem Gdańsk. Na szczęście 

tyszanie przerwali tę serię w ko-
lejnym meczu z Zagłębiem Sos-
nowiec, wygranym 5:2. Zaczęło 
się bardzo dobrze, bo po 50 se-
kundach GKS prowadził za spra-
wą Christiana Mroczkowskiego. 
Odpowiedź rywali była jednak na-
tychmiastowa – niespełna dwie 
minuty później wyrównali. W dru-
giej tercji tyszanie stracili drugie-
go gola, grając w przewadze. Mieli 
sporo sytuacji, jednak strzelali nie-
skutecznie, a w końcówce tercji, 
po strzale Radosława Galanta, krą-
żek odbił się od poprzeczki.

Po dwóch odsłonach prowadzi-
li co prawda rywale 2:1, ale bardzo 
dobra w wykonaniu tyszan okazała 
się ostatnia tercja, nokautująca dla 
gości. Tym razem ze skutecznością 
było już znacznie lepiej. Najpierw 
w głównej roli wystąpił Jarosław 
Rzeszutko, wyrównując stan me-
czu, a 28 sekund później Radosław 
Galant wyprowadził zespół na pro-
wadzenie. Tyszanie uzyskali sporą 
przewagę, udokumentowaną kolej-
nymi trafieniami – Adama Bagiń-
skiego i Petera Novajovskiego.

Dużo działo się też przed me-
czem. Wyjeżdżających na lód ho-
keistów GKS przywitały przeraź-
liwe gwizdy kibiców, najwyraźniej 
niezadowolonych z dotychczaso-
wej postawy tyszan i poruszonych 
rezygnacją trenera Gusowa. Festi-
walu gwizdów nie przerwał nawet 
gol Mroczkowskiego…
gks tychy – ZagłęBie sOs-
NOWiec 5:2 (1:1, 0:1, 4:0). Bram-
ki: Mroczkowski, Rzeszutko, Ga-
lant, Bagiński, Novajovsky.

Do ostatniej rundy sezo-
nu zasadniczego hokeiści GKS 
przystąpili z pierwszego miej-
sca w tabeli i ich rywalem został 
outsider PHL – Naprzód Janów. 
W pierwszej tercji zanotowano 
remis, ale w drugiej podopiecz-
ni trenera Majkowskiego zagrali 
jak na mistrzów Polski przystało, 
zdobywając pięć goli. W ostat-
niej odsłonie wyraźnie oszczę-
dzali siły przed kolejnymi me-
czami z bardziej wymagającymi 
rywalami.
gks tychy – NaPrZóD ja-
NóW 6:1 (1:1, 5:0, 0:0). Bramki: 
Cichy, Tuhkanen, Witecki, Szcze-
chura, Klimenko, Galant.

1. gks tychy 39 83 169-72
2. unia 39 78 144-83
3. jastrzębie 38 75 164-80
4. Podhale 39 74 150-83
5. Katowice 39 72 122-69
6. Gdańsk 39 66 123-84
7. cracovia 39 64 121-105
8. Energa 38 49 125-123
9. Zagłębie 39 45 110-145
10. Kadra u-23 20 3 31-151
11. Naprzód 39 3 42-306

Pięciu zawodników GKS Tychy 
zostało powołanych do reprezen-
tacji Polski na turniej prekwalifi-
kacji olimpijskich, który rozegra-
ny zostanie w dniach 6-9 lutego 
w Nur Sułtanie (Kazachstan): 
John Murray, Mateusz Bryk, Bar-
tosz Ciura, Bartłomiej Jeziorski 
i Filip Komorski. Rywalami pol-
skich hokeistów będą Kazachstan, 
Holandia, Ukraina i Polski. ●

hoKeiŚCi bez gusowa
NA OSTATNIEj PROSTEj PRZED PLAy Off: TRENER GKS TycHy ZREZyGNOWAł, KIBIcE 
WyGWIZDALI ZAWODNIKóW.

zostało szeŚĆ tygodni
15 stycznia piŁkarze Gks tychy wrócili z urlopów I ROZPOcZęLI PRZyGOTOWANIA 
DO DRuGIEj RuNDy ROZGRyWEK.

Po dokładnych badaniach lekarskich piłkarze GKS po raz pierwszy w tym roku wyszli na boisku. 
Na pierwszym planie Marcin Biernat, za nim testowany Belg Boris Kipeya Boono.

To
m

as
z G

on
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r

BeZ PuNktóW i… Bramek

Atomówki GKS Tychy przegrały dwa spotkania z ośmiokrotnymi 
mistrzyniami kraju, Polonią Bytom. W obu nie udało im się 
zdobyć nie tylko punku, ale strzelić gola. W sobotnim meczu 
uległy rywalkom 0:8, a w niedzielę – 0:10.
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iNfOrmatOr kiBica

hOkej. phl: 21.01 GKS Tychy – unia (godz. 18), 24.01 jastrzę-
bie – GKS Tychy (18), 26.01 GKS Tychy – Podhale (17).
kOsZykóWka. i liga: 22.01 GKS Tychy – Pogoń Prudnik (19), 
26.01 Miasto Szkła Krosno – GKS Tychy (18).
siatkóWka. ii liga mężczyzn: MKS II Będzin – TKS Tychy. ii liga 
śląska kobiet: 25.01 Gwiazda Tarnowskie Góry – TKS Tychy.
mOsir ZaPrasZa. 1.02 Mistrzostwa Miasta tychy – sprint 
dzieci w pływaniu (Kryta Pływalnia). W zawodach mogą wziąć 
udział dzieci mieszkające lub uczące się w Tychach, urodzo-
ne w 2009, 2010 roku i młodsze. Zgłoszenia w dniu zawodów, 
w godz. 9.30-10.30. 26.01 Grand prix tychów w biegach 
długodystansowych. Start i meta w KS Paprocany, zapisy 
w godz. 9-9.45, start godz. 10. Bieg na 5 i 10 km. ls ●

l jak l-4 w sokole

Z DZieciństWa ZaPamiętałem, jak W tyskim kiNie 
„halka”, a POtem także W teleWiZji WyśWietlaNO 
rumuńskO-fraNcuski film „WalecZNi PrZeciW 
rZymskim legiONOm”. 

Rumuńska kinematografia starała się w tym czasie dorów-
nać hollywoodzkim produkcjom i realizowała filmy o czasach 
cesarstwa Rzymskiego. Atrakcyjności „Walecznym” dodawał 
grający w nim słynny gwiazdor Pierre Brice. uwielbiany przez 
małolatów za rolę dzielnego Winnetou aktor tym razem wcie-
lił się w postać rzymskiego dowódcy Septimiusa Severusa.
Skojarzenia z „Walecznymi”, pokazującymi bohaterską, acz 
skazaną na klęskę batalię Daków z przeważającymi siłami 
rzymskiego wroga, mam zawsze, ilekroć przypomnę sobie 
pewne zdarzenie z kwietnia 1997 roku. Wtedy to na tyskim 
stadionie do boju z jedenastką Odry Wodzisław ruszyła… 
piątka dzielnych piłkarzy Sokoła Tychy…
Sytuacja – finansowa, organizacyjna i sportowa – Sokoła Ty-
chy była wtedy bardzo zła. W przeddzień ligowego spotkania 
z Odrą ośmiu piłkarzy z podstawowego składu (Andrzej jar-
kiewicz, Adam Stokowy, Rafał Oprzondek, Krystian Szuster, 
Zbigniew Konieczko, Marcin ciliński, Przemysław Bereszyński, 
Mariusz Mazur) zamachało przed oczami trenerów i działaczy 
druczkami L-4. Obrońca Grzegorz Wagner usprawiedliwiał się, 
że nie jest w pełni sił po kontuzji, a kolejny defensor Dariusz 
fornalak miał rozcięty policzek. co ciekawe, L-4 wystawił pił-
karzom nie lekarz klubowy, ale medycy z zewnątrz, przeróż-
nych zresztą specjalności. Trenerzy jerzy Wyrobek i Albin Wira 
próbowali namówić zawodników, aby wycofali zwolnienia 
i zagrali w tym bardzo ważnym meczu. We wcześniejszych 
sytuacjach kryzysowych udawało im się przekonać pod-
opiecznych do gry, tym razem natrafili na zdecydowany opór. 
Piłkarze zastrajkowali, ponieważ bankrutujący Sokół zalegał 
im z wypłatą pensji, a także części umów kontraktowych. Nie 
widzieli już dla siebie miejsca na tym tonącym okręcie.
Kilka godzin przed rozpoczęciem meczu Sokół wysłał jeszcze 
pismo do Wydziału Gier PZPN z prośbą o wyznaczenie no-
wego terminu spotkania. „Wierzymy, że Wydział Gier kierując 
się zasada fair play, pomijając wszelkie partykularne interesy, 
zadecyduje, że wynik tego meczu rozstrzygnie się na boisku, 
a nie przy zielonym stoliku” – napisali tyscy działacze.
Nic z tego nie wyszło i na stadionie przy ul. Edukacji doszło 
do kuriozalnej sytuacji. 5 kwietnia 1997 roku śmiało można 
nazwać czarnym dniem tyskiego sportu. Staliśmy się wtedy 
pośmiewiskiem dla całej piłkarskiej Polski. Krótko po godz. 
16 sędzia Marek Olech wyprowadził na boisko jedenastu 
zawodników Odry i… pięciu Sokoła. Na udział w tej farsie 
zdecydowali się: Antonio felix, Prince Matore, janusz Nawro-
cki, Albert Świetlik i jacek Zajdler. Na środku boiska w ocze-
kiwaniu na regulaminowy gwizdek, oznaczający walkower 
dla Odry, tyszanie pograli sobie w „dziada”. Bramy stadionu 
były zamknięte, ale i tak kilkuset najwierniejszych kibiców 
otoczyło murawę boiska. Opinie o buncie piłkarzy (bo prze-
cież nikt poważnie nie potraktował wersji o chorobie) były 
podzielone. część fanów rozumiała desperację graczy, inni 
natomiast uważali, że zawodnik przede wszystkim powinien 
grać, a swoich racji dochodzić np. w sądzie pracy.
Sokół po walkowerze z Odrą jeszcze zmobilizował się i w re-
zerwowym składzie rozegrał trzy mecze ekstraklasy – 0:1 z Le-
chem Poznań, 0:1 z Wisłą Kraków i 0:6 z Górnikiem Zabrze. 
Po tej ostatniej klęsce ostatecznie wycofał się z rozgrywek.
piotr zawadzki, tyska Galeria sportu ●

alfabet tGs

Jednym z tych, którzy wyszli na mecz z Odrą, był Janusz Nawrocki (z lewej).

AR
C

dopiero 18 dzień 
stycznia przyniósŁ 
pierwszy w 2020 roku 
Mecz siatkarzy tks 
tychy przed wŁasną 
publicznoŚcią. drużyna 
trenera Marcina 
nycza zMierzyŁa się 
z kęczanineM kęty, 
wyGrywając 3:2.

W spotkaniu tym zmierzyły się 
dwa czołowe zespoły II ligi. Tyscy 
siatkarze liderują stawce, Kęcza-
nin jest na 3. miejscu. W meczu 
w Kętach górą byli rywale i tysza-
nie bardzo chcieli się teraz zre-
wanżować rywalom i rzecz jasna 
podtrzymać zwycięską passę.

Jak można było oczekiwać, 
początek meczu był wyrówna-
nym widowiskiem, choć toczył 
się z lekką przewagą punktową 
gości. Tyszanie mogli impono-
wać skutecznymi akcjami, chwi-
lami jednak grali zbyt nerwowo 
i niedokładnie. Mecz cały czas to-
czył się na styku i żadna ze stron 
nie potrafiła uzyskać przewagi 
punktowej. W decydującą fazę 
seta drużyny weszły wprawdzie 
przy stanie 20:18 dla Kętów, ale 
akcje Millera i Dzierżanowskie-
go doprowadziły do wyrówna-
na. Chwilę potem tyszanie objęli 
prowadzenie 22:21, Dzierżanow-
ski sprytnym zagraniem dał 23. 
punkt i po chwili wbił „gwoździa” 
podwyższając na 24:22 O atak, 

który dał tyszanom zwycięski 
punkt, postarał się Czerwiński.

Kapitalną wymianę obserwo-
waliśmy na początku drugiego 
seta, kiedy oba zespoły popisały 
się kilkoma świetnymi atakami 
i efektowny obronami. Niestety, 
zakończyło się punktem dla gości 
na 3:2. W drugim secie mieliśmy 
powtórkę z pierwszego – znów 
walczono punkt za punkt. Kilka 
świetnych akcji Millera, Dzierża-
nowskiego i Czerwińskiego dało 
przewagę 13:10, potem 14:11. Go-
ście zaczęli mozolnie odrabiać 
stratę i po asowej zagrywce do-
prowadzili do remisu 16:16. Tre-
ner Nycz poprosił o czas, niewiele 
to pomogło, bo wkrótce Kecza-
nin objął prowadzenie 20:17. 
Tym razem końcówka seta nale-

żała do gości, którzy ostatecznie 
wygrali do 22.

Po pięciu minutach trzeciego 
seta znów był remis 6:6, ale po-
tem rywale odskoczyli na 3 punk-
ty. Trener Nycz poprosił o czas, 
chcąc przerwać serię gości. Ci 
jednak pokusili się o kolejną zdo-
bycz i było 10:6. Tyszanie jakby 
stanęli, popełnili kilka prostych 
błędów, oddając pole rywalom. Ci 
skrzętnie z tego skorzystali i wy-
windowali wynik na 15:8. Trud-
no nie mieć pretensji do tyszan 
za ten fragment gry… Przewaga 
rywali rosła, w końcówce mieli 
już 9 punktów nadwyżki i choć 
tyszanie próbowali, ten set po-
nownie wygrali goście.

TKS odzyskał wigor po prze-
rwie, objął prowadzenie i w za-

sadzie przecz cały set utrzymy-
wał kilkupunktową przewagę. 
Decydująca faza seta zaczęła się 
od stanu 22:20. Nie mający nic 
do stracenia, a sporo do zyska-
nia tyszanie, zagrali bardzo sku-
tecznie i wygrali do 22.

Tie break zaczął się od moc-
nej wymiany uderzeń. Po świet-
nej zagrywce Szczechowicza było 
2:2, a potem walka rozgorza-
ła na dobre. I znów oba zespoły 
zmieniały się na prowadzeniu. 
Było 6:5 dla TKS, potem 10:9. 
Sporo braw zdobył za tę partię 
Dzierżanowski. Tyszanie rozpo-
częli finisz od stanu 12:10. Było 
14:11, potem 14:12, as serwisowy 
gości. W końcu zepsuta zagryw-
ka Kęczanina dała TKS zwycię-
stwo.
tks tychy – kęcZaNiN kęty 3:2 
(25:22, 22:25, 18:25, 25:22, 15:13).
tks tychy: Szmajduch, Czerwiń-
ski, Żłobecki, Miller, Szczechowicz,, 
Dzierżanowski, Aniołek, Michalec, 
Płaneta, Sobkowiak (L), Gepfert 
(L). ls ●

ii liGa
1. tks tychy 11 29 31-8
2. Andrychów 11 24 27-11
3. Kęczanin 11 22 24-14
4. Volley 11 19 22-17
5. AZS Politechnika 11 17 19-19
6. jastrz. Węgiel 11 15 18-19
7. MKS II Będzin 11 5 7-29
8. BBTS II 11 1 2-33

W sportowym kalendarzu Ty-
chów pojawiła się nowa impreza 
– zimowy triathlon Tyska Śnież-
na Pantera. Zadebiutowała w OW 
Paprocany 11.01, a jej organizato-
rami byli Apex GYM, Stowarzy-
szenie 43-100 Sport i MOSiR.

Śniegu co prawda nie było, ale 
zimowa aura i temperatura wody 
w jeziorze wynosząca 3 st. C, po-
wodowały, że w zawodach tych 
naprawdę mogli startować jedy-
nie ludzie z żelaza. Przepłynię-
cie 200 m, przejechanie na rowe-
rze 20 km i 6-kilometrowy bieg 
dookoła Jeziora Paprocańskiego 
wymagały w tych warunkach nie 
tylko dobrego przygotowania, ale 
i dużej odporności.

W zawodach uczestniczyło 46 
śmiałków. Najlepszy na mecie oka-
zał się Krzysztof Bartosik z Wodzi-
sławia Śląskiego, który zanotował 
czas 1:21.49. Kolejne miejsca za-
jęli: 2. Piotr Rogacz (Sosnowiec) 
1:23.26, 3. Wojtek Pytlarz (Bielsko
-Biała) 1:24.22, 4. Szymon Białas 
(Tychy) 1:30.19, 5. Jacek Kamiń-
ski (Żarki-Letnisko) 1:30,19, 6. 
Lech Andrzejewski (Bielsko-Biała) 
1:30.27. Kobiety: 1. Agnieszka Try-
bała (Kraków) 1:33.29, 2. Marzka 
Janerka (Chorzów) 1:37.32, 3. Aga-
ta Urban (Pieszyce) 1:38.34, 4. Kata-
rzyna Gniot (Zdzieszowice) 1:38.37, 
5. Mariola Powroźna (Katowice) 
1:47.01, 6. Iwona Mróz-Nowińska 
(Zdzieszowice) 1:53.35. ls ●

Koszykarze GKS Tychy wygrali 
w Kołobrzegu z ostatnią w tabeli 
Kotwicą 91:76.

W pierwszej kwarcie gospodarze 
starali się dotrzymać kroku tysza-
nom, jednak po przegranej 13:30 
drugiej odsłonie, przewaga GKS 
stała się już trudna do odrobienia. 
Trzecia kwarta zaczęła się od sta-
nu 50:37 dla tyszan, którzy w kolej-
nej odsłonie dorzucili jeszcze kilka 
punktów. Bardzo dobre spotkanie 
rozegrał Norbert Kulon, notując 24 
punkty, o dwa oczka mniej zdobył 
Michał Jankowski.

kOtWica kOłOBrZeg – gks 
tychy 76:91 (24:20, 13:30, 14:17, 
25:24). gks: Kulon 24, Jankowski 
22, Woroniecki 12, Szymczak 9, 
Karpacz 8, Krakowczyk 8, Kędel 
6, Wrona 2, Karwat 0, Zawadzki 
0, Ziaja 0, Zmarlak 0. ls ●

czoŁówka tabeli
1. Wrocław 28 16 12-4
2. Sokół 27 16 11-5
3. Słupsk 27 16 11-5
4. Wałbrzych 26 14 12-2
5. łowicz 26 16 10-6
6. gks tychy 24 16 8-8

pierwszy zimowy triathlon.

śnieżna Pantera w PaProcanacH

Najlepsi podczas historycznego, pierwszego zimowego 
triathlonu Tyska Śnieżna Pantera.
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zwyCięsKi Marsz lidera
w Meczu na szczycie ii-liGowej tabeli LEPSI OKAZALI SIę SIATKARZE TKS TycHy.

koszykarze przywieźli punkty znad morza.

noKautująca 
Kwarta

Podopieczni trenera Marcina Nycza kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa.

Był to jeden z najlepszych w tym 
sezonie meczów w wykonaniu 
zawodników GKS Futsal Tychy. 
W niedziele pokonali oni AZS 
UMCS Lublin 3:1. 

Sąsiadujące ze sobą w tabeli 
drużyny stworzyły w tyskiej hali 
ciekawe, stojące na dobrym po-
ziomie widowisko. Od początku 
gra toczyła się z przewagą GKS, 
którzy do przerwy prowadzili 
2:0. Po zmianie stron rywale od-
powiedzieli jednym celnym tra-
fieniem, ale wynik meczu usta-
lili tyszanie. 

gks futsal tychy – aZs 
umcs luBliN 3:1 (2:0). Bramki 
GKS: Dudzik, Słonina, Migdał.
GKS: Borowski, Modrzik – Pytel, 
Łasak, Bernat, Dudzik – Słonina, 
Migdał, Kołodziejczyk, Lisiński, 
Kochanowski, Filip Biernat, 
Kamiński, Krzyżowski. ls ●

czoŁówka tabeli
1. Brzeg 13 28 52-36
2. Komprachcice 13 27 45-39
3. Bochnia 13 26 61-37
4. gks tychy 13 25 57-50
5. AZS Lublin 13 25 51-35

futsaliści po ciekawym meczu pewnie pokonali sąsiada w tabeli.

PunKty Po doBryM 
MecZu
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wodnik 20.i-18.ii
Irytacja, spowodowana wiadomościami 
zasłyszanymi od jednego ze współpracowników, 
może sięgnąć zenitu...

ryby 19.ii-20.iii
Nie przejmuj się drobnymi potknięciami, zdarzają 
się każdemu. Najważniejsze, byś umiał wyciągnąć 
wnioski.

baran 21.iii-20.iV
W nadchodzących dniach wszystko wreszcie się 
wyjaśni, będziesz mógł odetchnąć. życie wróci 
na właściwe tory.

byk 21.iV-21.V
Przyjrzyj się dobrze stanowi Twoich finansów. 
Może warto rozejrzeć się za dodatkowym 
zajęciem, choć na krótko?

bliźnięta 22.V-20.Vi
Możesz spokojnie wypoczywać. uważaj 
jedynie, by nie popsuć humoru sobie i bliskim 
roztrząsaniem dawnych spraw.

rak 21.Vi-22.Vii
Dobrze zaplanuj swój tydzień. Będzie sporo 
obowiązków, do tego niespodziewana wizyta, 
może wkraść się chaos.

lew 23.Vii-22.Viii
To dobry tydzień, gwiazdy wskazują 
na powodzenie zarówno w sprawach natury 
osobistej, jak i materialnej.

panna 23.Viii-22.iX
Więcej słuchaj, mniej mów. To recepta 
na nadchodzący czas. Nieprzemyślane słowa 
mogą skrzywdzić bliską osobę.

waGa 23.iX-23.X
Trzeba więcej cierpliwości. Może też pomóc 
rozmowa ze Strzelcem. Tak przetrwasz gorsze 
dni.

skorpion 24.X-21.Xi
Miej więcej wiary w siebie i swoje możliwości. 
Wtedy łatwiej ci będzie przetrwać nerwowe 
chwile. Głowa do góry.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Pamiętaj, że chwilowe zauroczenie może szybko 
się skończyć. Ostrożnie podejdź do nowej 
znajomości.

koziorożec 22.Xii-19.i
już wkrótce będziesz mógł poświęcić swój czas 
tylko i wyłącznie miłemu relaksowi. Do tej pory 
pracuj i nie leń się.

łyŻwy Czy Malowanie? oto Jest Pytanie!
OtWieram PODręcZNik DO jęZyka POl-
skiegO Dla klasy viii sZkOły PODstaWO-
Wej. Wertuję gO NerWOWO, PrZerZu-
cam kartkę Za kartką, i Nagle BiNgO! 
Na DWóch strONach rOZmiesZcZONO 
kilka kOlOrOWych rePrODukcji DOść 
ZNaNych OBraZóW. łącZy je jeDeN temat: 
WyPOcZyNek. mamy Więc grę W sZachy, 
PrZejażDżkę łóDką PO jeZiOrZe, WcZasO-
WicZóW OPalających się Na Plaży, a tak-
że sZelmOWskO uśmiechNiętegO jegO-
mOścia, który, WystrOjONy W elegaNcki 
surDut i kaPelusZ Z sZerOkim rONDem, 
W NajlePsZe śmiga PO lODZie.

Jazda na lód!
Chyba nikogo nie muszę przekonywać, że jazda 
na łyżwach to świetna zabawa. Nie dość, że daje 
mnóstwo frajdy, to jeszcze utrzymuje nas w dobrej 
kondycji. Zimą coraz częściej w wielu miastach – 
także w Tychach – otwierane są sezonowe ślizgaw-
ki, gdzie na świeżym powietrzu można oddać się 
łyżwiarskiemu szaleństwu. To atrakcja dla każde-
go, bez względu na wiek. Gdy dacie się przekonać 
i po latach przerwy ponownie staniecie na lodzie, 
to idę o zakład, że początkowo wasze kroki będą 
chwiejne. Na szczęście, już po kilku rundach doo-
koła tafli, płynność ruchów wróci. Wrócą też wspo-
mnienia. Poczujecie się tak, jak w dzieciństwie: 
wolni, nieskrępowani i szczęśliwi. Dokładnie te 
same emocje towarzyszyły dwóm żartownisiom, 
którzy wybrali się na łyżwy blisko 240 lat temu.

stremowany malarz
To był wyjątkowo mroźny dzień. Gilbert Stuart 
– szkocki malarz – czekał w swojej londyńskiej 
pracowni na przybycie kolejnego klienta. I to nie 
byle jakiego! Był nim poważny i szanowany, acz 
młody prawnik – William Grant. Stuart czuł lek-
ką tremę. Miał 27 lat i dopiero zaczynał budo-
wać swoją pozycję na rynku sztuki. Co prawda, 
popełnił kilka całkiem udanych portretów, ale 

były to ujęcia na kształt dzisiejszych zdjęć legity-
macyjnych. Ot, zwykłe oficjalne wizerunki, które 
sprowadzały się do sztywnego ukazania posta-
ci en face lub w zwrocie trzy czwarte. Ale nigdy 
wcześniej nie otrzymał zlecenia na namalowanie 
całej sylwetki, a właśnie w taki sposób chciał być 

sportretowany Grant. Malarz zachodził w głowę, 
czy podoła zadaniu. Jego rozterki przerwało głoś-
ne pukanie do drzwi.

Przełamanie lodów
Obawy Stuarta okazały się nieuzasadnione, bo jak 
tylko William Grant przekroczył progi malarskiego 
atelier, uśmiechnął się szeroko, uścisnął siarczyście 
dłoń gospodarza i zakrzyknął: „Dzień skłania raczej 
do tego, by pojeździć na łyżwach, niż aby w dusz-
nym pomieszczeniu pozować do portretu”. Stuarto-
wi nie trzeba było dwa razy powtarzać. Zachęcony 
swobodnym zachowaniem młodego prawnika pod-
chwycił temat i już po chwili obaj panowie kręci-
li piruety na zamarzniętej rzeczce w Hyde Parku. 
To całkowicie przełamało lody i rozładowało na-
pięcie. Właśnie wówczas w głowie artysty zrodziła 
się śmiała myśl. A gdyby tak sportretować Granta 
jako łyżwiarza?

Mecenas na łyżwach
Młody, elegancki i – przyznaję – dość przystojny 
mężczyzna patrzy nam prosto w oczy, uśmiecha-
jąc się przy tym pod nosem. Od razu znać, że szel-
ma, bo zawadiacko zmarszczył brew, bo ręce 
skrzyżował na piersi, bo figlarnie przekrzywił 
kapelusz wciśnięty na głowę. Ma na sobie czar-
ny surdut, spod którego wystaje modna koszula 
z żabotem – jedyny biały akcent w całym stro-
ju. Ale to jeszcze nic. Najważniejsze są w tym 
wszystkim łyżwy, wszak nasz model właśnie śmi-
ga po lodowej tafli. Został ukazany w ruchu, a był 
to odważny krok, jak na tamte czasy. Portrety były 
bowiem statyczne. Eleganta otacza zimowy kra-
jobraz: są drzewa, w tle widać innych łyżwiarzy 
i daleką panoramę Londynu z charakterystycz-
nymi dwoma wieżami Westminster Abbey. Ten 
spontaniczny pomysł przyniósł Stuartowi sławę 
i pozwolił mu rozwinąć skrzydła. Do jego pra-
cowni ustawiały się kolejki chętnych. Ba! Pojawili 
się tez naśladowcy. Wśród nich znalazł się Sir 
Henry Raeburn. Jego model – wielebny Robert 

Walker – również dał się uwiecznić podczas jazdy 
figurowej na lodzie. A co!

Jak najdalej od sztampy
Na koniec refleksja. Kiedy znalazłam „Łyżwiarza” 
na 127 stronie szkolnego podręcznika, ucieszyłam 
się, że młodzi ludzie poznają sztukę właśnie od tej 
strony. W końcu cóż lepiej rozbudzi ich wyobraź-
nie, jeśli nie historia o kumplach, którzy urwali 
się z pracowni i wyskoczyli na łyżwy. W dodat-
ku sam portret można porównać do współczes-
nego selfi. Niestety… Pod zdjęciem „Łyżwiarza” 
zamieszono polecenie, jakie mają wykonać ucz-
niowie – kilka szorstkich pytań wystrzelonych 
niczym z karabinu maszynowego: „Co jest te-
matem dzieła? Kto został na nim przedstawio-
ny? W jaki sposób temat analizowanego obrazu 
wiąże się z tematem odpoczynku? Na co należy 
szczególne zwrócić uwagę opisując komuś ten 
obraz?”. Złapałam się za głowę. Przecież tu nie 
o to chodzi… Nie o to chodzi…
aGnieszka kijas ●

dawno teMu w sZtuce (182)
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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 634:  
DZieci już Na feriach.

Kim jest zawadiacki „Łyżwiarz” 
z portretu Gilberta Stuarta?

jaki jest tWój uluBiONy OBraZ?

Marta, uczennica jednej z tyskich podstawówek, 
usłyszała o „łyżwiarzu” Gilberta Stuarta na lekcji 
języka polskiego. Początkowo obraz wydał 
się jej śmieszny, nieciekawy, ale dała mu 
szansę i sama zaczęła szukać informacji. Kiedy 
upewniła się, że historia „łyżwiarza” jest ciekawa, 
poprosiła mnie, bym przybliżyła ją czytelnikom 
„Twoich Tychów”. Za tę inspirację dziękuję jej 
z całego serca. jeżeli również Ty, chciałbyś, 
aby Twój ulubiony obraz znalazł się na łamach 
naszej gazety, napisz do mnie na adres: 
„Twoje Tychy” al. Piłsudskiego 12 lub mailem: 
redakcja@twojetychy.pl. Wspólnie odkryjmy 
tajemnice najsłynniejszych malarskich płócien. 
Z artystycznym pozdrowieniem,  
aGnieszka kijas ●
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