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Estetyka i bezpieczeństwo
Na terenie hal targowych przy al. Piłsudskiego trwają 
prace mające na celu poprawę estetyki i bezpieczeństwa.

Niezwłocznie to już za późno
Odwiedzający Biedronkę przy al. Bielskiej narzekają  
na horrendalnie wysokie kary za parkowanie bez biletu.

Mistrz znów na fali
Po krótkim kryzysie hokeiści GKS powrócili 
na zwycięską ścieżkę. 4 5 14
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arkadiusz dominiec z muzeum śląskiego września 1939 odnalazł w bieruńskim lesie wrak zestrzelonego w 1945 roku bombowca b-25 mitchell
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Pomysły warte 
5 milionów
W poniedziałek, 27 stycznia rozpoczęło się przyjmowanie wniosków 
do Budżetu Obywatelskiego. Będzie je można składać przez ponad 
miesiąc – aż do 2 marca. Tyszanie jak co roku w bezpośrednim 
głosowaniu zdecydują na co wydać 5 milionów złotych.

Kolejnym etapem będzie weryfikacja formalna i merytoryczna zło-
żonych wniosków oraz wspólne spotkania pracowników Urzędu Mia-
sta z autorami projektów. We wrześniu przez 10 dni mieszkańcy Ty-
chów głosować będą na wybrany projekt.
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rozgrzana 
andromeda
Sobotnia zimowa roz-
grzewka Portu Pieś-
ni Pracy pokazała, 
że w Tychach fanów 
szant nie brakuje. Hol 
Pasażu Kultury Andro-
meda, gdzie Miejskie 
Centrum Kultury zor-
ganizowało imprezę, 
wypełnił się po brze-
gi i jeszcze przed roz-
poczęciem pierwszego 
koncertu nie sposób 
było znaleźć dogodne-
go miejsca.
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zbadani 
i wygrani
Przygotowania do rundy wio-
sennej tyscy pierwszoligowcy 
rozpoczęli 15 stycznia i w pierw-
szych kilku dniach spędzili czas 
głównie na badaniach. Kontrolę 
mocy, wytrzymałości i wydol-
ności przeprowadzili na boisku, 
po nich jednak udali się do szpi-
tala wojewódzkiego Megrez, 
by poddać się badaniom densy-
tometrycznym, sprawdzającym 
u zawodników poziom tkanki 
tłuszczowej, masy mięśniowej, 
wody w organizmie, a także gę-
stość kości.
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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

20 styczNia ruszyŁ 
Nabór woloNtariuszy 
do MiEjskiEgo 
schroNiska zwiErząt 
w tychach. tErMiN 
skŁadaNia zgŁoszEń 
upŁywa 31 styczNia. 
do dNia oddaNia NaszEj 
gazEty do druku 
NapŁyNęŁo już poNad 
30 wNiosków.

Na początku lipca ubiegłego roku 
został rozpisany przetarg dotyczą-
cy wybudowania zupełnie nowe-
go wybiegu dla czworonogów. 
Wybieg taki już powstał, w związ-
ku z czym dyrekcja schroniska 
postanowiła wyjść z ofertą dla 
wolontariuszy. – O pomocy wo-
lontariuszy myśleliśmy od lat, jed-

nak dopiero teraz mamy faktycz-
ną możliwość zapewnić chętnym 
odpowiednie warunki, na jakich 
wspólnie będziemy realizować 
nasze cele – mówi Agnieszka 
Osior, kierownik schroniska.

Do zadań wolontariusza na-
leżeć będzie wsparcie działalno-
ści schroniska w obszarze przy-
gotowania zwierząt do adopcji. 
Oznacza to m.in. przyzwyczaja-
nie zwierząt do spacerów na smy-
czy, czy do wykonywania podsta-
wowych komend oraz tworzenie 
i aktualizację umieszczanych 
w mediach wizytówek zwierząt. 
Ważną rolą wolontariusza będzie 
promowanie działalności schro-
niska poprzez przygotowywanie 
materiałów promocyjnych, orga-
nizowanie i uczestnictwo w ak-

cjach promocyjnych, pielęgna-
cja zwierząt oraz wykonywanie 
drobnych prac porządkowych. 
– Z naszej strony zapewniamy 
niezbędne szkolenia BHP oraz 
możliwość pracy w grupie przy-
jaciół, której los zwierząt nie jest 
obojętny. Bardzo nas cieszy licz-
ba wniosków. Zgłosiło się sporo 
osób, w tym behawiorysta. Jeste-
śmy przekonani, że razem uda 
nam się wypracować rozwiąza-
nia, które polepszą warunki w ja-
kich przebywają nasi podopiecz-
ni – dodaje Agnieszka Osior.

Wszystkie informacje o rekru-
tacji na stanowisko wolontariu-
sza dostępne są pod numerem 
tel. 605 897 607, adresem e-mail: 
biuro@tzuk.tychy.pl lub w schro-
nisku. kp ●

od lutego zmiany w popularnym tygodniku regionalnym.

„ECho” po noWEmu 
i… z bonusEm
ukazujący się nieprzerwanie od 1956 roku i mający w regio-
nie wielu wiernych Czytelników tygodnik „Echo” od ponad 
roku jest „siostrzaną” gazetą „Twoich Tychów”, gdyż mamy 
tego samego wydawcę. Trudno zatem byśmy nie poinfor-
mowali na naszych łamach o zmianach, jakie czekają „Echo” 
od lutego br.
Najważniejszą ze zmian jest z pewnością to, że od 6.02 
„Echo” ukazywać się będzie we czwartki, a nie jak dotych-
czas w środy. Będzie zatem znakomitą lekturą na zbliżający 
się weekend, zwłaszcza, że tematów lekkich, poradniko-
wych na jego łamach nie zabraknie. Oprócz bieżących 
informacji, których w tygodniku będzie teraz więcej, nie 
znikną poważniejsze, publicystyczne teksty, poświęcone 
historii Śląska i najbliższej okolicy. To wszystko w bardziej 
przejrzystej szacie graficznej, która poddana zostanie lek-
kiemu liftingowi.
„Echo” będzie też od lutego znacznie grubsze, bo w każdym 
zakupionym numerze tygodnika znaleźć będzie można – 
w charakterze bonusu – aktualne wydanie „Twoich Tychów”. 
Jest to w części odpowiedź dla tych Czytelników „TT”, którzy 
zwracali się do nas z prośbą o prenumeratę naszej gaze-
ty. Teraz będzie to możliwe – wystarczy zaprenumerować 
„Echo”, do czego zachęcamy.
W kontekście tych wszystkich zmian jedno się nie zmieni: 
mimo wzrostu kosztów papieru, druku itp. cena Górnoślą-
skiego Tygodnika Regionalnego „Echo” pozostanie na do-
tychczasowym poziomie. ww

psi opiEkunoWiE
jEst Nowy wybiEg dla psów, TERAZ POTRZEBA WOLONTARIuSZy.
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◆ trWa śleDZtWO PrOku-
ratury rejONOWej W ty-
chach W sPraWie śmierci 
55-letNiegO mężcZyZNy, 
którego ciało znaleziono 21 stycz-
nia niedaleko Szkoły Podstawo-
wej nr 11, przy chodniku biegną-
cym od wiaduktu na al. Bielskiej 
do ul. Czystej. Jak ustalono, był 
to kierowca tira, który po zapar-
kowaniu ciężarówki na al. Biel-
skiej wracał pieszo do domu. 
Po przeprowadzeniu sekcji zwłok, 
prokuratura zleciła dalsze bada-
nia w celu ustalenia przyczyn 
zgonu.

◆ 22 stycZNia, Na al. Pił-
suDskiegO Na WysOkOści 
skrZyżOWaNia Z ul. ks. 
tischNera DOsZłO DO ZDe-
rZeNia trZech samOchO-
DóW – dwóch fordów i seata. 
Wszystkie prowadziły kobiety. 
W związku z tym, że jedna z nich 
uskarżała się na bóle głowy, zo-
stał wezwany zespół ratowni-
ctwa medycznego. Na szczęście 
nic poważnego jej się nie stało. 
Ze wstępnych ustaleń policji, jak 
i relacji uczestników wynika, iż 
kierująca seatem nie zachowała 
bezpiecznej odległości od po-
przedzającego pojazdu i uderzyła 
w tył forda, który następnie ude-
rzył w kolejnego forda. ls ●
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arkadiusz doMiNiEc, 
wŁaściciEl MuzEuM 
śląskiEgo wrzEśNia 
1939 w tychach 
postaNowiŁ wyjaśNić 
kilka zagadEk 
związaNych 
z zEstrzEloNyM 
19 styczNia 1945 r 
w biEruńskiM lEsiE 
goŁys aMErykańskiM 
boMbowcEM b-25 
MitchEll. saMoloty tE 
byŁy Na wyposażENiu 
arMii radziEckiEj.

Zginęła wówczas czteroosobowa 
załoga, uratował się jedynie do-
wódca, który wyskoczył na spa-
dochronie, ale tuż po wylądo-
waniu został zatrzymany przez 
patrol niemiecki. O tym wyda-
rzeniu wiedziano od lat, opowia-
dali o nim naoczni świadkowie, 
a mieszkańcy Bierunia wcześniej 
znajdowali porozrzucane w lesie 
fragmenty samolotu...

tWOje tychy: wasza 
działalność w lesie gołys 
trafiła na czołówki serwisów 
informacyjnych.
arkaDiusZ DOmiNiec: 
– To oczywiście cieszy, jednak 
podchodzimy do sprawy spokoj-
nie, tym bardziej, że jeszcze nie 
zakończyliśmy prac w terenie. 
Zostały one jedynie przerwane 
na czas ekshumacji szczątków 
pilotów.

to jedna z jedna z tajemnic, którą 
rozwiązaliście?
– Tak, choć jeszcze nie do koń-
ca. Natrafiliśmy na szczątki 
dwóch lotników i przerwaliśmy 
prace. To odkrycie było dla nas 
zaskakujące, bo w materiałach 
i dokumentach, do których do-
tarliśmy była mowa, że szczątki 
pilotów ekshumowano w 1952 
roku i przewieziono na cmen-
tarz w Pszczynie. A tak nie było. 
Dlatego myślę, że kolejnym 
krokiem będzie weryfikacja 
dokumentów dotyczących 
ekshumacji z 1952 roku i nie 

jest wykluczone, że prokuratura 
zleci ekshumację żołnierzy 
na cmentarzu w Pszczynie, 
bo nie wiadomo, kto tam jest 
pochowany... By uczcić pamięć 
poległych, zapaliliśmy znicze, 
a na miejsce wezwaliśmy po-
licję. Przybył także prokurator 
i patrol saperski, który wywiózł 
odnalezioną amunicję. Potem 
przystąpiono do ekshumacji. 
Prowadził ją archeolog Olaf 
Popkiewicz, powołany przez 
prokuratora na biegłego. 
Ujawnione zostały kolejne 
dwa szkielety, a po wstępnych 
oględzinach przez Sebastiana 
Witkowskiego, biegłego 
do spraw umundurowania 
wiadomo, że chodzi o radzie-
ckich lotników.

kto panu pomaga w pracach 
w bieruńskim lesie?
– W naszej grupie są moi 
współpracownicy, członkowie 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznej 73 Pułk Piechoty 
i Stowarzyszenia „Husaria” 
z Mysłowic. Zaprosiłem także 
do poszukiwań Olafa Popkiewi-
cza i Sebastiana Witkowskiego 
z programu „Poszukiwacze 
historii” w Polsat Play.

kiedy pan podjął decyzję 
o odkopaniu wraku samolotu? 
od czego zaczęliście?
– Szczegóły katastrofy z 1945 
roku poznałem jakieś dwa 
lata temu i w zasadzie od tej 
pory wraz z moimi kolegami 
zaczęliśmy działać, by wydobyć 
wrak samolotu. Po uzyskaniu 
wszystkich koniecznych 
zgód m.in. Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków 
i przeanalizowaniu doku-
mentacji, rozpoczęliśmy 
poszukiwania. Na miejscu 
musieliśmy się jednak 
najpierw uporać ze śmieciami, 
których zebraliśmy całą 
stertę. Potem przystąpiliśmy 
do prac ziemnych, odkrywając 
stopniowo lej o średnicy 10-12 
metrów. Dokładnie widać zarys 

uderzenia. Cały czas natrafia-
liśmy na elementy samolotu, 
ale myślę, że większość z nich 
znajduje się kilka metrów pod 
ziemią. W końcu natrafiliśmy 
na szczątki dwóch lotników 
i przerwaliśmy prace.

czy na postawie dokumentów 
przez was zgromadzonych i pracy 
na miejscu, można powiedzieć, 
co się stało wówczas nad 
bieruniem?
– Wszystko wskazuje na to, 
że bombowiec B-25 Mitchell 
został zestrzelony, ale nie jak 
wcześniej sądzono przez baterię 
przeciwlotniczą znajdująca 
się koło Oświęcimia, ale przez 
myśliwiec nocny Ju-88. Podleciał 
on pod bombowiec i otworzył 
ogień pionowo w górę, bo taki 
był jeden ze sposobów niszczenia 
samolotów. Niemcy wiedzieli, 
że klucz samolotów wraca 
z Ostrawy i wysłali myśliwce. Jak 
ustalili koledzy z „Poszukiwaczy 
historii”, zestrzelenie zostało 
potwierdzone rozkazem pilota 
niemieckiego ze szwadronu 
myśliwców nocnych, z dnia 19 
stycznia 1945 roku z godz. 20. 
Miejsce, data i czas się zgadzają...

kiedy wznowicie prace w bieruniu?
– Prace związane z ekshumacją 
już się zakończyły. Nie znamy 
jeszcze dokładnego terminu, 
mamy jednak nadzieję na szyb-
kie dokończenie pracy. Dodam, 
że prace w Bieruniu prowadzimy 
jako Muzeum Września 1939 
w Tychach i po wydobyciu oraz 
zabezpieczeniu, wrak samo-
lotu trafi do naszej placówki, 
podobnie zresztą jak wszystkie 
przedmioty, które zostaną znale-
zione na terenie wykopaliska.

czy takich miejsc w naszym 
regionie jest więcej?
– Dużo. Mamy już kolejne 
plany i myślę, że odnalezienie 
następnego samolotu będzie nie 
mniejszą sensacją. Ale na ten 
temat nic więcej nie powiem…
lEszEk sobiEraj ●

w poNiEdziaŁEk, 27 
styczNia rozpoczęŁo 
się przyjMowaNiE 
wNiosków do budżEtu 
obywatElskiEgo. będziE 
jE MożNa skŁadać przEz 
poNad MiEsiąc – aż 
do 2 Marca. tyszaNiE jak 
co roku w bEzpośrEdNiM 
gŁosowaNiu zdEcydują 
Na co wydać 5 MilioNów 
zŁotych.

– Na początek czekamy na po-
mysły mieszkańców. Mogą one 
dotyczyć projektów inwestycyj-
nych lub innych zadań np. war-
sztatów, spotkań z dziedziny kul-
tury, rekreacji, sportu, turystyki 
czy ekologii. Każdy, kto przeleje 
swój pomysł na  formularz, uzu-
pełni potrzebne załączniki i zdo-
będzie poparcie mieszkańców, 
będzie miał szansę zawalczyć 
o środki finansowe na jego reali-
zację – mówi Iwona Bińkowska, 
naczelnik wydziału Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia.

Podobnie jak w latach ubie-
głych, pula pieniędzy do rozdys-
ponowania w Budżecie Obywatel-
skim w 2021 r. wynosi 5 mln zł. 
Wnioski można składać w dwóch 
kategoriach: na zadania dotyczące 
ogółu mieszkańców oraz na zada-
nia dotyczące określonego rejonu 
miasta. – Na pierwszą grupę pro-
jektów przeznaczono 500.000 zł, 
a ich lokalizacja musi dotyczyć 
co najmniej dwóch okręgów kon-

sultacyjnych. Do wniosku należy 
dołączyć listę 40 osób popierają-
cych projekt. Z tej puli mogą sko-
rzystać również placówki oświato-
we – dodaje Iwona Bińkowska.

mieszkańcy wiedzą najlepiej
Resztę kwoty, czyli 4,5 mln zł 
przeznaczone będzie na projek-
ty obejmujące zadania dotyczą-
ce określonego rejonu miasta. 
Do wniosków, które mają charak-
ter lokalny i są przyporządkowa-
ne jednemu z okręgów konsulta-
cyjnych dołącza się listę 15 osób 
popierających zadanie. Na li-
ście poparcia nie może widnieć 
jednak podpis autora projektu. 
Każdy mieszkaniec miasta może 
zgłosić wniosek. Osoby niepeł-
noletnie muszą załączyć zgodę 
opiekuna prawnego.

– To mieszkańcy najlepiej wie-
dzą, co chcieliby zmienić w swo-
im najbliższym otoczeniu, dlate-
go zachęcamy wszystkich, którzy 
mają pomysły, ale brakuje im pie-
niędzy na ich realizację albo nie 
bardzo wiedzą od czego zacząć, 
do zgłaszania wniosków w ko-
lejnej, siódmej już edycji Budże-
tu Partycypacyjnego w Tychach. 
Czasem za niewielką kwotę moż-
na zmienić przestrzeń, w której ży-
jemy i sprawić, że będzie nam się 
żyło lepiej i przyjemniej. Wystar-
czą chęci i trochę pracy związanej 
z wypełnieniem wniosku – zachęca 
Maciej Gramatyka, zastępca prezy-
denta Tychów ds. społecznych.

Głosowanie we wrześniu
Wnioski będą przyjmowane 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do 2 marca. Złożenie wnio-
sku jest bardzo proste. Można 
wybrać najdogodniejszą for-
mę: złożyć osobiście w jednym 
z Punktów Konsultacyjnych 
lub wysłać pocztą tradycyjną 
na adres: Urząd Miasta Tychy 
Wydział Spraw Społecznych 
i Zdrowia, al. Niepodległości 
49, 43–100 Tychy (z dopiskiem 
Budżet Obywatelski) lub zeska-
nować i przesłać drogą elektro-
niczną na e-mail: kontakt@ra-
zemtychy.pl

Kolejnym etapem będzie wery-
fikacja formalna i merytoryczna 
złożonych wniosków oraz wspól-
ne spotkania pracowników Urzę-
du Miasta z autorami projektów.

Od lipca do września autorzy 
projektów mają czas na promocję 
swoich pomysłów. Mogą to robić 
wszelkimi dostępnymi środkami: 
założyć stronę internetową, udo-
stępnić informacje na portalach 
społecznościowych lub wysłać 
wiadomości do sąsiadów, znajo-
mych i przyjaciół.

Następnie od 11 do 21 wrześ-
nia każdy mieszkaniec Tychów 
będzie dysponował dwoma głosa-
mi; będzie mógł dokonać wyboru 
i zagłosować: na jeden projekt do-
tyczący ogółu mieszkańców oraz 
na jeden projekt dotyczący okre-
ślonego rejonu miasta. 

W przypadku dodatkowych py-
tań można skontaktować się oso-
biście z pracownikami głównego 
punktu konsultacyjnego, miesz-
czącego się w Centrum Balbina 
przy ulicy Barona 30, pok. 209 lub 
telefonicznie – dzwoniąc pod nu-
mer 32 776 34 55. MN ●

Jedną z pierwszych inicjatyw 
niedawno powstałego Biura 
Poselskiego Michała Gramaty-
ki – pierwszego od 13 lat par-
lamentarzysty z naszego miasta 
– jest wykład, który odbędzie 
się w najbliższą środę, 29 stycz-
nia.

Temat spotkania brzmi „Kata-
strofa smoleńska – fakty”, a wy-
kładowcą będzie dr Maciej Lasek, 
były przewodniczący Państwo-
wej Komisji Badania Wypad-
ków Lotniczych, która w 2010 
roku prowadziła prace wyjaśnia-
jące przyczyny tragicznego wy-

darzenia z 10 kwietnia. „Będzie 
to niepowtarzalna okazja do tego, 
by u źródła zaczerpnąć wiedzy 
w temacie kontrowersyjnych wy-
darzeń smoleńskich” – zachęcają 
organizatorzy.

Wstęp na wykład jest wolny. 
rN ●

biuro poselskie Michała gramatyki zaprasza.

o smoleńsku w andromedzie

pomysły WartE 
5 milionóW
rusza 7. Edycja budżEtu obywatElskiEgo W TyChACh.

na tropaCh historii
rozMowa z arkadiuszEM doMińcEM, WłAŚCICIELEm muZEum ŚLąSKIEGO WRZEŚNIA 
1939 W TyChACh.

Arkadiusz Dominiec (z lewej) i Ireneusz Guzy ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 73 Pułk Piechoty.
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zakończyŁa się 
rozbiórka blaszaNych 
„garaży” Na tyskich 
halach targowych 
przy al. piŁsudskiEgo. 
jEdNoczEśNiE 
prowadzoNE są iNNE 
pracE, MającE poprawić 
koMfort zarówNo 
kupujących, jak 
i haNdlowców.

Rozbiórka „blaszaków” – czy-
li dotychczas funkcjonujących 
stoisk o najniższym standardzie 
– nie jest związana z ogranicze-
niem działalności. Przeciwnie, 
ma to być duży krok w kierun-
ku jego rozwoju. Handlowcy 
pracujący dotychczas w „bla-
szakach” przenieśli się ze swo-
ją działalnością się do innych 
przestrzeni na terenie Hal Tar-
gowych. Przestrzeń uzyska-
na po demontażu blaszanych 
garaży będzie wykorzystana 
do stworzenia nowej organiza-
cji ruchu. Komunikacja na tar-
gowisku będzie wygodniejsza, 
poprawi się oznakowanie oraz 
– co najważniejsze – także bez-
pieczeństwo. Zyska też estetyka 

obiektu. Ekspozycja zewnętrz-
nych pawilonów będzie bar-
dziej przejrzysta.

Na Tyskich Halach Targowych 
regularnie prowadzone są prace 
mające na celu poprawić estetykę 
obiektu, a także komfort i bezpie-
czeństwo zarówno klientów jak 
i sprzedawców. Aktualnie we-
wnątrz hali prowadzone są prace 
związane z odnowieniem wnętrza 
oraz doborem i poprawą efektyw-
ności oświetlenia (co umożliwi 

lepsze wyeksponowanie stoisk 
i towarów). W najbliższym cza-
sie zostanie też uruchomiony ra-
diowęzeł.

Tyskie Hale Targowe od lat 
cieszą się zaufaniem klientów, 
którzy cenią sobie wysoką jakość 
dostępnych tu produktów. Prace 
nad poprawą estetyki i bezpie-
czeństwa w tym obiekcie będą 
kontynuowane. O wszelkich no-
wościach będziemy informować 
na łamach TT. sw ●

– Nowy sprzęt wyposażony 
jest w optykę wyższej jakości, 
ma szerszy kąt widzenia i lep-
szą rozdzielczość – wyjaśnia 
lek. med. Piotr Karczmarczyk, 
kierownik oddziału – Na za-
kres i bezpieczeństwo operacji 
wpływ ma także nowoczesny 
shaver laryngologiczny, ide-
alnie nadający się do resekcji 
tkanek miękkich i twardych 
podczas zabiegów. A wycofany 
z sali operacyjnej FESS służy 

obecnie lekarzom w gabinecie 
zabiegowym do badań kontrol-
nych u pacjentów po przebytych 
operacjach.

Tyska otolaryngologia otrzy-
mała również wysokiej jakości 
wiertarkę otolaryngologiczną 
oraz mikroskop, wykorzystywa-
ne w operacjach uszu i ślinianek 
przyusznych.

– Mikroskop i narzędzia 
do otochirurgii to najdroższy 
sprzęt i jeden z najnowocześ-

niejszych w swojej klasie – pod-
kreśla Piotr Karczmarczyk. – 
Otochirurgia to bardzo ważny 
punkt naszej działalności. Ope-
racje uszne przeprowadza dziś 
niewiele oddziałów. U nas jest 
w tym wyspecjalizowany lek. 
Michał Piętka.

Środki na zakup sprzętu po-
chodziły z budżetu Województwa 
Śląskiego. „Wojewódzki” otrzy-
mał na ten cel w sumie 5,3 milio-
na złotych. To kolejna część środ-
ków zadeklarowanych w 2017 
roku przez ówczesnego marszał-
ka województwa na wsparcie 
placówki przy okazji zbywania 
na rzecz miasta Tychy udziałów 
w spółce Megrez oraz nierucho-
mości przynależnych szpitalowi. 
Pieniądze przeznaczone zostały 
na zakup nowego sprzętu na od-
działy szpitalne. rs ●

Teatr Mały w Tychach zaprasza 9 
lutego na spektakl karnawałowy 
„Sługa dwóch panów” – znako-
mitą komedię Carla Goldoniego 
w reżyserii Tadeusza Bradeckiego 
z Teatru Dramatycznego z War-
szawy. Na scenie pojawi się blisko 
dwudziestu wykonawców, a wi-
dzowie mogą liczyć na lampkę 
szampana i… opiekę nad dzieć-
mi, którą na czas spektaklu za-
pewni teatr.

„Sługa dwóch panów” to pro-
pozycja w sam raz na karnawał. 
Mamy tu wszystko, co najlepsze: 
tempo jak w rollercoasterze, wy-
raziste gesty, taniec, śpiew, ską-
pego Pantalone, przemądrza-
łego Dottore i romantycznych 
kochanków. Motorem napę-
dzającym intrygę jest Arlekin 
(w tej roli Krzysztof Szczepa-
niak), który służąc dwóm pa-
nom jednocześnie miesza 
polecenia, zdradza sprawy wy-
magające dyskrecji i kompliku-
je bieg zdarzeń.

karnawałowo i charytatywnie
Już samo przedstawienie gwaran-
tuje wyśmienitą zabawę. Ale Teatr 
Mały przygotował dodatkowo kil-
ka towarzyszących temu wydarze-
niu atrakcji. Karnawałowy nastrój 
zapanuje już we we foyer teatru, 
gdzie publiczność będzie mo-
gła zakupić piękne karnawałowe 
maski, przygotowane przez pod-
opiecznych Ośrodka Św. Faustyny 
w Tychach podczas plastycznych 
warsztatów jakie odbędą się w Pa-
sażu Kultury Andromeda. Do-
chód ze sprzedaży masek zasili 
konto ośrodka i wspomoże jego 
podopiecznych.

Ponadto po spektaklu widzo-
wie zostaną poczęstowani lamp-
ką szampana.

niania w teatrze
Przy okazji spektaklu „Sługa 
dwóch panów” Teatr Mały rusza 
z nową propozycją: warsztatów 
Teatroniani. To specjalna propo-
zycja dla rodziców, którzy z uwagi 
na brak opieki nad pociechami, 
rezygnują z obejrzenia spektaklu. 
Teatroniania to oferta warsztatów 
dla dzieci w wieku 5-13 lat, które 
odbywają się w teatrze w godzi-
nach trwania spektaklu. Rodzice 
przychodzą zobaczyć przedsta-
wienie, a dzieci zostawiają pod 
opieką pedagogów teatralnych, 
którzy wypełnią im czas zabawą 
i ciekawymi zajęciami twórczymi. 
Pilotażowe warsztaty Teatroniani 
odbędą się 9 lutego, właśnie pod-
czas spektaklu „Sługa dwóch pa-
nów”. Dzieci będą tworzyć atry-
buty karnawałowe.

Bilety na Teatronianię są do na-
bycia w kasie teatru, w cenie 15 zł. 

Jest to oferta tylko dla dzieci osób 
przebywających na spektaklu. 
Liczba miejsc jest ograniczona.

spotkanie z reżyserem
Oprócz wymienionych już atrak-
cji, tuż przed przedstawieniem 
w Pokoju Edukacji Twórczej Te-
atru Małego będzie można spot-
kać się z reżyserem „Sługi dwóch 
panów” – Tadeuszem Bradeckim. 
Będzie to okazja do rozmowy nad 
kondycją współczesnego aktor-
stwa, a także kierunkami rozwoju 
sztuki scenicznej. Spotkanie od-
będzie się w ramach cyklu „Aktor 
w dialogu”, a poprowadzi je Pa-
weł Drzewiecki – dyrektor Teatru 
Małego i pomysłodawca cyklu.

Jest to propozycja dla osób 
zainteresowanych teatrem tak-
że „od kuchni”. Warto dodać, 
że spotkanie będzie transmito-
wane na kanale YouTube Teatru 
Małego. Tak więc kto nie będzie 
mógł uczestniczyć w nim oso-
biście, może śledzić transmisję 
w internecie. sw ●

Miasto funduje gratisowe 
godziny dla najstarszych 
mieszkańców.

seniorzy 
w wodzie
Urząd Miasta Tychy podpisał 
w minionym tygodniu umo-
wę z Wodnym Parkiem Tychy, 
na mocy której seniorzy, benefi-
cjenci programu „Aktywni 60+” 
będą mogli korzystać z tyskiego 
aquaparku dwa razy dłużej.

Każdy posiadacz karty „Ak-
tywni 60+”, który od poniedział-
ku do piątku w godz. od 9 do 15 
wykupi godzinny bilet za 12 zło-
tych, będzie mógł drugą godzinę 
spędzić w części sportowej i re-
kreacyjnej Wodnego Parku Ty-
chy zupełnie bezpłatnie. Wycho-
dzi zatem na to, że koszt jednej 
godziny dla seniora wyniesie tyl-
ko 6 zł.

Podobne udogodnienie dla be-
neficjentów programu „Aktyw-
ni 60+” Miasto Tychy propono-
wało w roku ubiegłym. Tyszanie 
skorzystali wtedy z niego prawie 
8,5 tysiąca razy. rN ●

EstEtyka 
i bEzpiECzEństWo
Na tyskich halach targowych TRWAJą PRACE mODERNIZACyJNE.

zakupy szpitala
ENdoskopia laryNgologiczNa W NOWym WymIARZE.

spotkanie z reżyserem, szampan i… niania.

karnawałowy sPektakl 
z niesPodziankami 

teatr mały ZaPrasZa

9 lutegO 2020, gODZ. 18.00
Scena Konesera: Spektakl karnawałowy „Sługa dwóch Panów” 
Carlo Goldoniego. Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy.  
Przed spektaklem będzie możliwość zakupu masek karnawało-
wych. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na rzecz Ośrod-
ka św. Faustyna. Po spektaklu – lampka szampana. Bilety: 80 zł.

teatrONiaNia      
W trakcie trwania spektaklu odbędą się warsztaty dla dzieci 
Teatroniania. Oferta przeznaczona dla dzieci widzów, któ-
rzy obejrzą spektakl „Sługa dwóch Panów”. Bilety: 15 zł.
godz. 17.00 Aktor w DIALOGu – spotkanie z reżyserem spektaklu 
Tadeuszem Bradeckim. Pokój Edukacji Twórczej. Wstęp wolny.

Na terenie hal targowych trwają prace, które mają poprawić 
zarówno estetykę obiektu, jak i komfort odwiedzających.

Ka
m

il P
es

za
t

reklama

poNad 600 tysięcy zŁotych wydaNo pod 
koNiEc MiNioNEgo roku Na wyposażENiE sali 
opEracyjNEj oddziaŁu otolaryNgologiczNEgo 
wojEwódzkiEgo szpitala spEcjalistyczNEgo 
MEgrEz. zEstaw do wykoNywaNia zabiEgów 
ENdoskopowych i tor wizyjNy hd wraz z zEstawEM 
Narzędzi do Mikrochirurgii ucha zastąpiŁ 
wykorzystywaNy dotychczas w lEczENiu 
zatok przyNosowych i Nosa aparat fEss.
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reklama

otrzyMaliśMy liczNE 
tElEfoNy, którE 
poruszają problEM 
pŁatNEgo parkiNgu 
przy al. biElskiEj 7, 
gdziE zNajdujE się sklEp 
biEdroNka. kliENci 
sklEpu otrzyMali 
wEzwaNiE do zapŁaty 
150 zŁ za zaparkowaNiE 
saMochodu bEz 
uMiEszczENia bilEtu 
w widoczNyM MiEjscu, 
gdy wracali z bilEtEM 
w ręku.

horrendalnie wysokie opłaty
Według nowego regulaminu płat-
nego parkingu przy wspomnia-
nym sklepie, zwolnieni z opłat są 
tylko ci klienci, którzy niezwłocz-
nie pobiorą bilet i umieszczą go 
w widocznym miejscu. Taki bilet 
upoważnia do 90 minut bezpłat-
nego postoju. Pierwsza godzina 
postoju po darmowym okresie 
jest płatna 2 zł, zaś kolejna na-
stępna 4 zł. W przypadku braku 
biletu opłata za parking wynosi 
150 zł, zostanie ona obniżona 
do 90 zł jeżeli zostanie wniesio-
na do 7 dni od daty wystawienia 
wezwania. Niestety, już pojawiły 
się liczne skargi. Scenariusz za-
wsze jest podobny.

– Korzystam ze sklepu 
od dawna i nie zauważyłam 
znaku informującego o nakazie 
pobrania biletu i umieszczenia 
go za szybą. Po powrocie zna-
lazłam wezwanie do uiszczenia 
150 zł opłaty parkingowej. Uwa-

żam, że to nieuczciwe, bo prze-
cież jestem klientem sklepu. 
Poza tym wysokość kwoty jest 
niedorzeczna – relacjonowała 
nasza czytelniczka. – Wyszed-
łem z samochodu i poszedłem 
wydrukować ten bilet. Jestem 
już osobą starszą, nie znam się 
na nowoczesnych maszynach, 
ale w końcu udało się. Gdy wró-
ciłem niezwłocznie do samo-
chodu znalazłem za wycieraczką 
wezwanie do zapłaty. Wszystko 
zajęło mi niecałe 7 minut. Syn 
zadzwonił do zarządcy parkin-
gu i usłyszał, że moja reklama-
cja jest bezpodstawna – zeznał 
kolejny poszkodowany. Pod po-
stem w internecie w krótkim 
czasie pojawiło się 81 komen-

tarzy osób, które zmagają się 
z podobnym problemem.

Co na to biedronka?
O ile osoby, które wbrew regula-
minowi nie pobrały biletu mogą 
mieć dużo większe problemy 
z dochodzeniem swoich racji, 
o tyle osoby znajdujące wezwanie 
do zapłaty, gdy wracały z biletem 
w ręku, powinny być zwolnione 
z uiszczenia dodatkowej opłaty. 
Tak jest w przypadku płatnych 
parkingów miejskich, których 
zarządcą jest Miejski Zarząd Ulic 
i Mostów. W ich przypadku wy-
starczy wysłać zdjęcie wezwania 
oraz biletu na odpowiedni e-mial, 
żeby sprawę anulować. Zapytali-
śmy przedstawiciela Biedron-

ki o podobne rozwiązanie. Oto 
odpowiedź, którą otrzymaliśmy: 
„Parkingi z gwarantowanym okre-
sem darmowego postoju wprowa-
dziliśmy po to, by umożliwić na-
szym zmotoryzowanym klientom 
wygodne parkowanie w miejscach 
o dużym natężeniu ruchu. Tak też 
było w przypadku parkingu przy 
sklepie Biedronka przy al. Bielskiej 
7 w Tychach. Już wcześniej otrzy-
mywaliśmy od naszych klientów 
liczne uwagi o braku wolnych 
miejsc postojowych przy tej pla-
cówce, dlatego też zastosowali-
śmy to rozwiązanie. Ten parking 
zapewnia 90 minut darmowego 
postoju – to czas umożliwiający 
komfortowe zakupy wszystkim 
klientom. Informacje o regulami-
nie i konieczności pobrania bile-
tu znajdują się przy parkometrze 
i na drzwiach wejściowych do pla-
cówki. Zarządcą tego parkingu 
jest firma TD System. Wszelkie 
pytania i uwagi dotyczące działa-
nia tego parkingu, czy też proce-
dur reklamacyjnych, powinny być 
kierowane właśnie do zarządcy”. – 
odpisała Karolina Ulatowska spe-
cjalista ds. relacji zewnętrznych 
w sieci Biedronka.

zarządca z wodą w ustach
13 stycznia zwróciliśmy się zatem 
do TD System zarządcy parkin-
gu o poradę dla naszych Czytel-
ników, jak mogą uniknąć opłaty 
w sytuacji, gdy zgodnie z regu-
laminem pobrali bilet. Niestety, 
do dziś nie otrzymaliśmy odpo-
wiedzi, a nasze telefony były każ-

dorazowo zbywane. Regulamin 
parkingu jasno określa, że należy 
niezwłocznie udać się do parko-
matu, pobrać bilet i umieścić go 
w widocznym miejscu. Proble-
mowym określeniem może tu być 
określenie „niezwłocznie”, gdyż 
jest ono nieostre i może oznaczać 
dla każdego co innego. W sytuacji 
gdy z parkingu będzie korzystać 
osoba niepełnosprawna lub star-
sza, jej niezwłoczny powrót z bi-
letem do samochodu będzie zgoła 
inny niż młodej w pełni sprawnej 
osoby. Zarządca parkingu mając 
interes prawny oraz numer reje-
stracyjny (pracownicy parkingu 
robią zdjęcia samochodom bez 
biletu) może zwrócić się do biu-
ra Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców i pozyskać dane oso-
bowe, dzięki którym postępowa-
nie może trafić do sądu.

Co na to rzecznik praw 
konsumenta?
Dotychczas Miejski Rzecznik 
Konsumentów w Tychach in-
terweniował kilkanaście razy 
w tej sprawie. – Niestety, sytu-
acja, w której użytkownik nie 
pobrał biletu parkingowego jest 
o wiele mniej rokująca, niż przy-
padek, gdzie bilet został pobrany, 
lecz pracownik parkingu wcześ-
niej wystawił wezwanie do zapła-
ty. To właśnie w takich przypad-
kach głównie interweniujemy. 
Zarządca parkingu jednak twar-
dą ręką stoi przy swoich racjach 
i nie ustępuje pod żadną siłą ar-
gumentów. Podobne problemy 

mają rzecznicy w całej Polsce. 
W najbliższym czasie w Katowi-
cach odbędzie się zjazd rzeczni-
ków, na którym poruszymy rów-
nież tę kwestię – mówi Katarzyna 
Szostak-Zjawiony.

Zarządca dopilnował wszyst-
kich okoliczności prawnych, po-
zwalających mu egzekwowanie 
opłaty. Użytkownik przed wjaz-
dem na parking jest informo-
wany o warunkach umowy, jaką 
zawiera korzystając z parkingu. 
Na stosownej tabliczce widnieją 
wszystkie informacje: koniecz-
ność pobrania biletu, okresy bez-
płatnego i płatnego użytkowania, 
oraz kary za nieprzestrzeganie 
regulaminu. Podobne informa-
cje widnieją w kilku miejscach 
na parkingu i na drzwiach skle-
pu. Sytuacja wydaje się zatem 
czysta, poza nieuczciwym na-
kładaniem wezwań do zapłaty 
na użytkowników, którzy pobra-
li bilet. Rozwiązanie? Początkowo 
firma Jeronimo Martins (właści-
ciel Biedronki) wydała komuni-
kat, że będzie realizować reklama-
cje, jednak zmieniła stanowisko 
i prosi o rozstrzyganie sporu bez-
pośrednio z zarządcami parkin-
gów. Ci nie chcą sytuacji komen-
tować (do dnia oddania numeru 
do druku nie otrzymaliśmy odpo-
wiedzi na nasze telefony i listy). 
Warto odnotować fakt, że z in-
formacji rzeczników wynika, iż 
do sądu nie trafiła jeszcze żadna 
osoba, która odmówiła uiszcze-
nia horrendalnie wysokiej opłaty. 
kaMil pEszat ●

niEzWłoCzniE to już za późno 
tyszaNiE skarżą się Na „MaNdaty” ZA PARKOWANIE PRZy BIEDRONCE.

Ustawiona przy wjeździe tabliczka nie dla wszystkich 
jest – zwłaszcza po zmroku – widoczna i czytelna.

Ka
m

il P
es

za
t

5|28 styczNia 2020www.tychy.pl twojE tychynasze tychy



zaproszENiE dla sENiorów

w poNiEdziaŁEk, 
27 styczNia poNad 
13.650 uczNiów tyskich 
szkóŁ wróciŁo do lEkcji 
po dwutygodNiowych 
fEriach ziMowych. 
jak co roku, tyskiE 
placówki przygotowaŁy 
Na okrEs fErii szErEg 
zajęć i póŁkoloNii dla 
tych, którzy pozostali 
w MiEściE. wybraliśMy 
się do NiEktórych, 
by sprawdzić jak 
dziEciaki spędzaŁy czas.

nie tylko nauka pływania
W Wodnym Parku Tychy dzie-
ci prócz nauki pływania wzięły 
udział w wyjazdach, wyjściach 
do kina czy na kręgle. Spotka-
ły się również z Andrzejem Bo-
rowcem – tyszaninem, który 

zdobył mistrzostwo świata w ju
-jitsu. Mistrz miał młodym kil-
ka rad do przekazania. – Przede 
wszystkim pamiętajcie, że wy-
chowanie fizyczne powinno być 
stawiane na równi z nauką i do-
brym zachowaniem. Uprawia-
nie sportu to przede wszystkim 
zdrowie, które pozwoli wam zdo-
bywać lepsze wyniki w jakiejkol-
wiek dziedzinie życia. Zauważcie, 
że nawet profesjonalni zawodnicy 
e-sportowi, którzy walczą za po-
mocą klawiatury komputerowej, 
też mają rozpisane treningi na si-
łowni. Kimkolwiek postanowicie 
zostać w życiu, treningi fizyczne 
wam w tym pomogą – radził A. 
Borowiec.

kultura i sztuka
Kilkudziesięcioro dzieciaków 
wzięło udział w zajęciach zorga-

nizowanych przez Młodzieżowy 
Dom Kultury nr 1. Najmłodsi 
pobierali nauki wokalne, teatral-
ne, taneczne czy plastyczne oraz 
wzięli udział w licznych zaba-
wach, w tym wyjściu do kina. – 
Główną zaletą naszych półkolonii 
jest możliwość rozwinięcia umie-
jętności socjalnych. Odnalezie-
nie się w nowej grupie i sprawne 
w niej funkcjonowanie to umiejęt-
ność, która jest niezbędna w do-
rosłym życiu. Dlatego kładziemy 
nacisk na to, aby zaangażować 
każde dziecko w zajęcia. Dzięki 
nabranemu przez lata doświad-
czeniu jesteśmy w tym skuteczni, 
co przekłada się na zadowolenie 
naszych wychowanków. Dziecia-
ki eksperymentowały ze swoim 
głosem podczas zajęć muzycz-
nych oraz poznawały podsta-
wy mowy ciała i sztuki ekspresji 

na zajęciach teatralnych. Pokaza-
liśmy również jak własnoręcznie 
przygotować maskotkę. Zajęcia 
plastyczne zawsze cieszą się spo-
rym zainteresowaniem. Dzieciaki 
uwielbiają na przykład lepić w gli-
nie – relacjonowała Monika Szyd-
łowiecka z MDK nr 1.

Eko ferie
Dość mocny ekologiczny akcent 
położono na zajęcia w Klubie 
MCK Urbanowice. Dzieci wzięły 
udział w warsztatach ekologicz-
nych, polegających na sadzeniu 
sadzonek i prowadzeniu swoje-
go własnego domowego zielni-
ka. Oprócz tego wychowawcy 
odwiedzili z grupą Osikową Do-
linę, gdzie uczono się jak tworzyć 
dekoracje okolicznościowe przy 
pomocy ekologicznych materia-
łów. – Oczywiście prócz zajęć 

z zacięciem ekologicznym pro-
wadziliśmy choćby kurs origami, 
mieliśmy występy sceniczne czy 
spotkanie z żołnierzami z Woj-
skowej Komendy Uzupełnień. 
Odwiedziliśmy również Sztolnię 
Królowej Luizy w Parku Techni-
ki Wojskowej oraz zorganizowa-
liśmy bal maskowy – wyliczyła 
Daria Dzięgielewska, kierownik 
urbanowickiego klubu.

120 godzin
W ostatni feryjny piątek odbyła 
się premiera spektaklu „Búkol-
la”, który był efektem pracy kil-
kudziesięciorga dzieciaków bio-
rących udział w półkoloniach 
Teatru Małego. W trakcie zajęć 
łączono różne dziedziny sztuki, 
co było widać podczas premiery. 
Świetnie udźwiękowione wido-
wisko łączyło w sobie elementy 

teatru ruchu, chóru i kukiełkowej 
animacji wideo. Trzeba przyznać, 
że odpowiedzialna za realizację 
Joanna Piwowar-Antosiewicz 
stanęła – tak jak publiczność 
podczas owacji – na wysokości 
zadania. Rodzice byli zachwyce-
ni widząc swoje pociechy na sce-
nie, to zrozumiałe. My, gdyby 
nam wcześniej nie powiedziano, 
nie uwierzylibyśmy, że ogląda-
my efekt zaledwie kilkudniowej 
pracy losowo zebranych dzieci. 
– Teatr Mały wciąż rozwija się 
jako instytucja kultury. Pragnie-
my kontynuować pomysły, dzię-
ki którym możemy zaangażować 
najmłodszych do aktywnego 
udziału w życiu teatru – mówi-
ła Dominika Porwit-Wądołow-
ska kierownik działu produkcji 
i komunikacji w Teatrze Małym. 
kaMil pEszat ●

w lutyM tyska rada 
sENiorów zaprasza 
Na dyżury staŁE w każdy 
wtorEk MiEsiąca w godz. 
16-18, w siEdzibiE przy 
ul baroNa 30 (p. 209), 
tEl: 32/776-36-36. a oto 
aktualNa ofErta dla 
sENiorów.

kluB seNiOra PlatyNa. 
FuNDacja iNterNatiONa-
ler BuND POlska, ul. Eduka-
cji 11 (w budynku byłego inter-
natu Zespołu Szkół nr 5, wejście 
od strony Krytej Pływalni). Tel. 
32/219-10-10 e-mail: seniorzy.
ib@gmail.com, www.seniorzy-
tychy.ib-polska.pl.
Zajęcia taneczne dla seniorów 
w ramach programu „Tyskie Ini-
cjatywy Kulturalne” odbywają się 
we wtorki, o godz. 16 i 17 oraz 
w czwartki o godz. 16.15 i 17.15 
w Zespole Szkół nr 4 (al. Biel-
ska 100), zajęcia rękodzielnicze 
– poniedziałki o godz. 12, próby 
amatorskiej grupy artystyczno-
kabaretowej – poniedziałki godz. 
10, wyjątkowe warsztaty psycho-
logiczno-edukacyjne – czwartki 
godz. 9, próby zespołu muzyczno-

wokalnego – w środy godz. 14, ze-
brania aktywnych seniorów – śro-
dy godz. 13.30, wspólne śpiewanie 
w Platynie (dokładny termin po-
dany zostanie na stronie FB).
meDiateka (Biblioteka Głów-
na), al. Piłsudskiego 16.

Tury Kultury. Katarzyna Skrzy-•	
necka, 27.02, godz. 18.
Sztuka X Muzy. Z muzyką •	
w tle… 6.02 Dalida. Skazana 
na miłość (godz. 10). pozostałe 
filmy o godz. 17: 6.02 Rocket-
man, 13.02 Control, 20.02 Ray, 
27.02 Kobieta idzie na wojnę.
Warsztaty języka migowe-•	
go – wtorki, godz. 16. Zapisy: 
32/438-04-81, 32/438-04-11.
Kiermasz na deptaku, 5.02, •	
godz. 12-14.
Dyskusyjny Klub Książki, 13.02, •	
godz. 17.
Spotkanie z muzyką. Polska sce-•	
na lat 90., 20.02, godz. 10.30.
Komentarz Kulturalny. Sztuka •	
uwodzenia – Danuta Skwar-
czyńska, 19.02, godz. 12.30.
Świat na wyciągnięcie ręki. „Iść •	
własną drogą” – Michał Szczęś-
niak, 7.02, godz. 17.
Zakochany senior. Dzień babci •	
i dziadka. Razem z TEB Tychy 

zapraszamy na spotkanie przy 
kawie i ciastku, pokaz mody 
i sesję fotograficzną. 11.02, 
godz. 11.
Portrety Literackie. Beata Ma-•	
jewska – nowy cykl spotkań au-
torskich, 12.02, godz. 18.
Dyskusyjny Klub Książki. Filia •	
nr 3. 20.02, godz. 16.
4K – Książka, Kobieta, Kultura, •	
Kuchnia. Zapusty w Trzynastce. 
Filia nr 13, 20.02, godz. 14.
Czwartki z paletą. Złote poca-•	
łunki Gustawa Klimta – Ag-
nieszka Kijas. 20.02, godz.18.
Z książką o filmie – nowy cykl. •	
Słynne adaptacje, twórcy, inspi-
racje – Robert Dragon. Filia nr 
5, 19.02, godz. 17.30.
Kwitnące słowa – warsztaty hai-•	
ku/janku z Janem Paliczką. Filia 
nr 5, 20.02, godz. 17.30.
Magiel Kulturalny – nowy pro-•	
jekt. Rozmowy o tym co warto 
zobaczyć, przeczytać, odwie-
dzić. Filia nr 18, 28.02, godz. 
16.30.

stOWarZysZeNie „Dar ser-
ca”, ul. Batorego 57.
Realizacja zadania „Żyj lepiej”, fi-
nansowanego przez Urząd Mia-
sta. Wtorki, w godz. 16-19.15 

– zajęcia integracyjno–uspraw-
niająco-rehabilitacyjne dla osób 
starszych (godz. 16-18). Zaję-
cia informatyczne dla seniorów 
w dwóch grupach – godz. 17.15-
18.15 i godz. 18.18 -19.15. Śro-
da, w godz. 16-19 – Klub senio-
ra. W pierwsze czwartki miesiąca 
(godz. 16.30-18.30) – konsulta-
cje psychologiczne dla opieku-
nów osób chorych na Alzheimera 
oraz osób starszych, jako pomoc 
w rozwiązywaniu problemów.
streFa seNiOra, ul. Arkadowa 
2, godz. 8 do 14.
3.02 zajęcia manualne (godz. 10), 
4.02 zajęcia manualne (10.30), 
5.02 gimnastyka dla seniora 
(12.15), 7.02 gimnastyka dla se-
niora (12), 10.02 kosmetyki na-
turalne (10), 11.02, 12.02 psycho-
log (9), gimnastyka dla seniora 
(12), 13.02 psycholog (9), grota 
solna (12), 14.02 gimnastyka dla 
seniora (12), 17.02 Park Wod-
ny (10), 18.02 zajęcia manual-
ne (10.30), 19.02 Psycholog (9), 
gimnastyka dla seniora (12.15), 
20.02 zajęcia fotograficzne (godz. 
9), 21.02 gimnastyka dla seniora 
(12), 24.02 kosmetyki naturalne 
(10), 25.02 zajęcia fotograficzne 

(godz. 9), 26.02 gimnastyka dla 
seniora (12.15), 27.02 Psycholog 
(9), grota solna (12), 28.02 gim-
nastyka dla seniora (12).
streFa seNiOra, ul. Barona 
30, tel. 500-224-293. Klub czyn-
ny od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-15.
3.02 zajęcia manualne (godz. 11-
13), 4.02 gimnastyka dla senio-
ra (9-9.45 i 9.45-10.30), karaoke 
(11), 5.02 gimnastyka dla seniora 
(10.30-11.15 i 11.15-12), 6.02 zaję-
cia taneczne (9-12), 7.02 gimnasty-
ka dla seniora (10.05-10.50 i 10.50-
11.35), śpiewaj z nami (12), 10.02 
zajęcia manualne (12-15), 11.02 
gimnastyka dla seniora (9-9.45 
i 9.45-10.30), 12.02 gimnastyka 
dla seniora (10.30-11.15 i 11.15-
12), 13.02 zajęcia integracyjne (11-
13), 14.02 gimnastyka dla seniora 
(10.05-10.50 i 10.50-11.35), śpie-
waj z nami (12), 17.02 Park Wodny 
(10-12), 18.02 gimnastyka dla se-
niora (9-9.45 i 9.45-10.30), karaoke 
(11), 19.02 gimnastyka dla senio-
ra (10.30-11.15 i 11.15-12), 20.02 
zajęcia integracyjne (11-13), 21.02 
gimnastyka dla seniora (10.05-
10.50 i 10.50-11.35), śpiewaj z nami 
(12), 24.02 zajęcia manualne (12-

15), 25.02 gimnastyka dla seniora 
(9-9.45 i 9.45-10.30), 26.02 gim-
nastyka dla seniora (10.30-11.15 
i 11.15-12), 27.02 zajęcia taneczne 
(9-12), 28.02 gimnastyka dla senio-
ra (10.05-10.50 i 10.50-11.35), śpie-
waj z nami (12)
stOWarZysZeNie Na rZecZ 
eDukacji, rOZWOju i OPieki 
„seriO” ul. Hierowskiego 12.
3.02 ćwiczenia na umysł, 4.02 
przegląd prasy lokalnej, 5.02 ży-
cie i twórczość Czesława Miło-
sza, 6.02 wyjście do mediateki 
na film, 7.02 warsztaty z szycia, 
10.02 świętujemy urodziny senio-
rek, 11.02 przegląd prasy lokalnej, 
12.02 ciekawostki o Argentynie, 
Czechach i Demokratycznej Re-
publice Konga, 13.02 warsztaty 
z szycia, 14.02 serca z filcu, 17.02 
rękodzieło na dzień kota, 18.02 
przegląd prasy lokalnej, 19.02 
narodziny radia, 20.02 spotka-
nie z muzyką w mediatece, 21 02 
warsztaty z szycia, 24.02 ćwicze-
nia na umysł, 25.02 przegląd pra-
sy lokalnej, 26.02 wielkie postacie 
– wielkie problemy, 27.02 ręko-
dzieło na dzień niedźwiedzia po-
larnego, 28.02 warsztaty z szycia. 
lEszEk sobiEraj ●

FEriE W miEŚCiE tEż FajnE
dobiEgŁy końca ZImOWE WAKACJE NA ŚLąSKu.

Podczas zajęć ze śpiewu w MDK nr 1 dzieci angażowały całe ciało. Uczestnicy półkolonii w Klubie MCK Urbanowice udali się do Sztolni Królowej Luizy.
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trzy banki i jEszCzE
o wiElu tyskich budyNkach MożNa powiEdziEć, żE są orygiNalNE, WyJąTKOWE I WyRóżNIAJąCE SIę NA TLE ARChITEKTuRy REGIONu I KRAJu, ALE POŚRóD NICh mIEJSCE NA 
PODIum ZAJmuJE BuDyNEK BANKóW.

początkowo przy 
placu, Na któryM 
staNąŁ urząd Miasta, 
chciaNo wybudować 
Nową siEdzibę sądu 
i prokuratury. NiE 
udaŁo się zrEalizować 
tEgo poMysŁu. w zaMiaN 
za to powstaŁa 
wyjątkowa siEdziba 
cztErEch iNstytucji: 
NarodowEgo baNku 
polskiEgo, powszEchNEj 
kasy oszczędNości, 
baNku spóŁdziElczEgo 
oraz powszEchNEgo 
zakŁadu ubEzpiEczEń.

Stało się to możliwe dopiero 
wówczas, kiedy wszystkie in-
stytucje doszły do porozumie-
nia. Nie było to łatwe, ponieważ 
początkowo każda chciała mieć 
osobną siedzibę, a następnie trze-
ba było ustalić która będzie miała 
wejście z której strony budynku 
– osobne, rzecz jasna.

Projektowy kompromis wypra-
cował dla nich Marek Dziekoński, 
przy wnętrzarskiej współpracy 
swojej żony Ewy. Zaproponowa-
nie jednego budynku, o dużej ku-
baturze, zamiast czterech pawi-
lonów, pozwoliło na zamknięcie 
przestrzeni placu od strony połu-
dniowo-zachodniej. Ze względu 
na wewnętrzne przepisy obowią-
zujące w poszczególnych instytu-

cjach należało je rozdzielić, aby 
mogły funkcjonować niezależnie 
od siebie. Miały więc osobne ma-
gazyny, archiwa, biura i pomiesz-
czenia socjalne, a banki osobne 
skarbce. Jako wspólne można 
było rozwiązać tylko pomiesz-
czenia techniczne, centralę tele-
foniczną i kotłownię. Dodatkową 
wspólną częścią były mieszkania 

służbowe zlokalizowane w części 
od strony ulicy Fitelberga.

Marek Dziekoński w czasie, 
kiedy pracował nad projektem, 
czyli w latach 1970-1973, przy-
zwyczaił tyszan do tego, że jego 
architektoniczne propozycje 
mają indywidualny charak-
ter. Tutaj wyrażał się on prze-
de wszystkim w sposobie trak-

towania prostopadłościennej 
bryły, której głównym elemen-
tem jest widoczna na zewnątrz 
żelbetowa konstrukcja. Archi-
tekt wykorzystał tu także mo-
tyw znany z budynku dworca 
i Baru pod Skałka, czyli deko-
racyjny pas wykonany z piono-
wych listew powstałych w wyni-
ku odciśnięcia desek w betonie. 

Dodatkowo projektant umieś-
cił na nim litery odnoszące się 
do skrótów nazw czterech insty-
tucji: PKO, NBP, PZU i BŚ, któ-
re wskazywały lokalizację siedzi-
by każdej z nich. Po przejrzeniu 
się budynkowi można jeszcze 
od strony ulicy Fitelberga do-
strzec datę powstania budynku, 
a nad schodami z drugiej strony 
litery MD, czyli inicjały projek-
tanta. Umieszczenie „podpisu” 
architekta na zaprojektowa-
nym przez niego budynku nie 
było częstą praktyką, a szkoda 
– oszczędziłoby to miłośnikom 
i badaczom architektury żmud-
nych poszukiwań nazwisk twór-
ców.

Elewacje budynku zostały po-
dzielone żelbetowymi ramami 
konstrukcji. Przestrzenie między 
nimi zajęły przeszklenia, zamon-
towane w aluminiowej stolarce. 
Długie elewacje urozmaiciły 
poprzedzony schodami pod-
cień oraz klatka schodowa, któ-
ra pierwotnie była przeszklona 
transparentnymi taflami, przez 
które było widać jak biegi scho-
dów oplatają trzon konstrukcyj-
ny. Wewnątrz z kolei ustawiono 
sporo ciężkich i dużych kwietni-
ków, które wraz z niskimi szafa-
mi miały służyć jako elementy 
organizujące przestrzeń sal ob-
sługi klienta, dzieląc je na mniej-
sze, bardziej kameralne części.

Projekt Dziekońskich szyb-
ko został zauważony i docenio-
ny. Nie dość, że dwukrotnie był 
publikowany na łamach czaso-
pisma „Architektura”, to jeszcze 
zdobył I nagrodę katowickiego 
oddziału Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich oraz III nagrodę 
Ministra Budownictwa.

Budynek banków wraz z po-
bliskimi siedzibami Miejskiej 
Rady Narodowej (obecnie Urząd 
Miasta) i Komitetu Miejskiego 
partii (dziś szkoła muzyczna) 
wyznaczył najważniejszą prze-
strzeń administracyjną miasta. 
Jej zlokalizowanie na Osi Zie-
lonej symbolicznie naznaczyło 
jej wagę, zarówno znaczeniową, 
jak i urbanistyczną. Prostokąt-
ny plac nanizany na oś i otwie-
rający się na pobliski park nie 
przypominał znanych nam z in-
nych miast podobnych miejsc, 
ograniczonych z czterech stron 
zabudową. Jego kompozycja 
urbanistyczna z jedną wyso-
ką, dominującą bryłą i dwiema 
znacznie niższymi była czymś 
zupełnie nowym w polskiej urba-
nistyce. Każdy z tych trzech bu-
dynków jest niepowtarzalny, ale 
dopiero wszystkie razem stano-
wią wyjątkowy przykład nowego 
podejścia do projektowania prze-
strzeni publicznych, w których 
trzecią elewację stanowi zieleń. 
aNNa syska ●

Na wprost siedziba banków, z lewej budynek Komitetu Miejskiego PZPR. Zdjęcie wykonano 
z okien Urzędu Miasta ok. 1974 roku. Fot. ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.

miasto na warsztacie (43)

reklama
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fraNcuska tradycja 
kuliNarNa wyróżNia 
się bogactwEM potraw 
i skŁadNików, alE takżE 
sposobEM cElEbracji 
wspólNych posiŁków. 
jEj charaktEr 
i różNorodNość 
dobrzE oddajE dEska 
sErów.

Kuchnię polską oraz francuską 
łączą wspólne elementy. Zwy-
kle to do naszego kraju przeni-

kała francuska tradycja kulinar-
na, z której już w XVI w. zaczęły 
czerpać polskie dwory. Współ-
cześnie produkty oraz potrawy 
z tego kraju cieszą się wśród Pola-
ków dużą popularnością, a widok 
croissantów, bagietek czy różnych 
gatunków pleśniowych serów 
na półkach sklepowych nie bu-
dzi zaskoczenia.

– Francuzi jadają w nieco in-
nych porach niż Polacy. Śnia-
danie zwykle spożywane jest 
około 8.00. Obiad je się między 

12.00 a 14.00. Kolacja zwykle 
rozpoczyna się o 20.00. i może 
trwać do późnych godzin wie-
czornych. Częstym elementem 
ostatniego posiłku w ciągu dnia 
jest deska serów, z których sły-
nie Francja – mówi Anne Ma-
gré, wiceprezes E.Leclerc War-
szawa Ursynów.

Produkuje się ich w tym kra-
ju… ponad 1000 rodzajów. Po-
szczególne regiony specjalizu-
ją się w produkcji konkretnych 
gatunków, a tradycyjnych recep-

tur i przywiązania geograficzne-
go strzeże system kontroli AOC. 
Do najpopularniejszych rodzajów 
należą Roquefort, Brie, Camem-
bert czy Neufchatel, coraz częściej 
pojawiające się również na pol-
skich stołach.

Jak poprawnie skomponować 
deskę serów radzi Anne Magré, 
wiceprezes E.Leclerc Warszawa 
Ursynów.
• Dobrze skomponowana de-

ska serów powinna zawie-

rać od trzech do sześciu jego 
gatunków. Klasyczne rodza-
je to ser kozi lub owczy, ser 
z białą pleśnią, ser z niebieską 
pleśnią, ser twardy lub pół-
twardy;

• Wyjąć sery z lodówki należy 
około godziny przed degusta-
cją;

• Sery powinno się układać we-
dług kolejności degustacji, za-
czynając od gatunku o najłagod-
niejszym smaku;

• Wypada podać osobny nóż 
do każdego rodzaju sera. Ge-
neralnie chodzi o to, by nie za-
burzać smaku żadnego z pre-
zentowanych serów;

• Daniu powinno towarzyszyć 
wino czerwone lub białe, do-
brane w zależności od wy-
korzystanych rodzajów sera. 
Dodatkiem może również 
być jasne lub ciemne pieczy-
wo oraz winogrona, figi czy 
orzechy. ●

smaki FranCji na… dEsCE
w kraju Nad loarą produkujE się poNad tysiąc gatuNków sEra. WIELE Z NICh POJAWIłO SIę Już NA POLSKICh STOłACh.

reklama
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28 styczNia, wtorek
godz. 16 – AKADEmIA POL-
SKIEGO FILmu – wykład Joan-
ny Preizner połączony z pro-
jekcją unikatów polskiego 
dokumentu (mBP – mediate-
ka, al. Piłsudskiego 16)

29 styczNia, środa
godz. 17 – RyZyK FIZyK: 
„Niewidzialne przedmioty 
czyli światło pod kontrolą” 
– warsztaty dla dzieci (Klub 
mCK urbanowice, ul. Przejaz-
dowa 8)
godz. 18 – TuRy KuLTu-
Ry: spotkanie z Grażyną 
Barszczewską i autorem jej 
biografii Grzegorzem Ćwiert-
niewiczem (mBP – mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

30 styczNia, czwartek
godz. 17 – SZTuKA X muZy: 
projekcja filmu dla dorosłych 
„Fighter” (mBP – mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – CZWARTKI Z PA-
LETą: „Jackson Pollock. Krew, 

farba i rozgotowany maka-
ron” – gawęda Agnieszki Kijas 
o malarstwie (mBP – mediate-
ka, al. Piłsudskiego 16)

31 styczNia, piątek
godz. 18 – mALARSTWO 
LESZKA żEGALSKIEGO – wer-
nisaż wystawy (miejska Ga-
leria Sztuki „Obok”, Pasaż 
Kultury Andromeda, pl. Ba-
czyńskiego)
godz. 19 – „mAyDAy 1” – far-
sa Teaytru Plejada (Tetr mały, 
ul. hlonda 1)
godz. 20 – CREE – koncert 
(Riedel music Club, ul. Oświę-
cimska 53)

1 lutEgo, sobota
godz. 12 – BAJKOTEKA: pro-
jekcja filmu dla dzieci „Piotruś. 
Wyprawa do Nibylandii” (mBP 
– mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)
godz. 16 – „PINOKIO” – spek-
takl dla dzieci w wyk. Aktorów 
Teatru żelaznego (Teatr mały, 
ul. hlonda 1)

godz. 20 – CREE – koncert 
(Riedel music Club, ul. Oświę-
cimska 53)

2 lutEgo, niedziela
godz. 18 – TERESA WERNER 
– koncert (Teatr mały, ul. hlonda 1)

29 styczNia: godz. 18 
– spotkaNiE z gra-
żyNą barszczEwską 
i autorEM jEj bio-
grafii grzEgorzEM 
ćwiErtNiEwiczEM, 
MEdiatEka

AK
PA

w czwartEk, 
30 styczNia, o godziNiE 
18 w MiEjskiEj bibliotEcE 
publiczNEj w tychach 
(budyNEk MEdiatEki 
przy al. piŁsudskiEgo 
16) po raz kolEjNy 
będziE MożNa zajrzEć 
Na drugą stroNę 
Malarskich pŁóciEN. 
wszystko to w raMach 
cyklu „czwartki 
z palEtą”, który już 
od przEszŁo roku 
groMadzi wiElu 
MiŁośNików Malarstwa 
i to NiE tylko z tychów.

Przewodnikiem w tym temacie 
jest tyszanka Agnieszka Kijas - pi-
sarka, dziennikarka, rozmiłowana 
w sztuce autorka przepięknie wy-
danej książki „Vincent van Gogh. 
Człowiek i artysta”. Tym razem 
na jej malarską paletę trafi twór-
czość Jacksona Pollocka – kowbo-
ja tańczącego z farbami.

Artyści uważani są za zniewieś-
ciałych słabeuszy, wszak trudno 
o opinię supermacho, gdy two-
rzy się coś tak subtelnego jak 
obraz. W rzeczywistości są to sil-
ni brzydcy faceci, a nie żadne de-
likatesiki. Przykład? Jackson Pol-
lock.

– Bardzo często, gdy pokazu-
ję obrazy Pollocka swoim zna-
jomym słyszę: „Ja też bym tak 
namalował”. W końcu to tyl-
ko plątanina linii i kleksy far-
by – mówi Agnieszka Kijas, au-
torka cyklu „Czwartki z paletą”. 
– Każdy z nas może wziąć far-
bę i chlapnąć. Co więcej, idę 
o zakład, że nasze chlapnięcie 
niczym nie będzie różnić się, 
od pojedynczego chlapnięcia 
Pollocka. Problem zaczyna się 
w momencie, kiedy czynność 
trzeba powtórzyć tak, by z sumy 
indywidualnych zacieków i plam, 
stworzyć całość.

Jak się okazuje, u Pollocka 
nic nie działo się przypadkiem. 
Potrafił perfekcyjnie zapano-
wać nad ruchem dłoni i ge-
stem, by odtworzyć dowolny 
kształt. – Miał wysoką kontrolę 
nad swoją techniką. Używał farb 
ze zręcznością kowboja rzucają-
cego lassem. Nawiasem mówiąc, 
urodził się na ranczo, a swoje 
pochodzenie podkreślał para-
dując po okolicy w kowbojskim 
stroju – dodaje A. Kijas. – Sztu-
ka etniczna rozpaliła jego wyob-
raźnię. Jeździł w miejsca, gdzie 
mógł obejrzeć indiańskie rytu-
ały malowania na piasku, któ-
re stały się inspiracją dla jego 
własnych prac. Chodził po Man-
hattanie jak kowboj beztrosko 
rozrzucający farbę na płótno, 
a do tego miał olśniewający 
uśmiech.

Autorka cyklu „Czwartki z pa-
letą” chce uświadomić odbior-
com, że sztuka ma ich bawić 
i że niekoniecznie muszą padać 
przed nią na kolana. Jej wykłady 
to w istocie luźne i bardzo spon-

taniczne gawędy połączone z dy-
namiczną prezentacją multime-
dialną. Jak mówi, malarstwo jest 
dla każdego bez względu na wiek, 
bez względu na pochodzenie. – 
Zbyt często zapominamy, że arty-
ści to zwykli ludzie z krwi i kości. 
Mają swoje radości, swojej sukce-
sy, ale niestety wielu z nich po-
znało też smak porażki – wyjaś-
nia A. Kijas. – Mit Pollocka to mit 
o kowboju, który został gwiazdą 
nowojorskiego świata sztuki i był 
nią aż do śmierci w wypadku sa-
mochodowym.

Jak do tego doszło? Po odpo-
wiedź zapraszamy do MBP Tychy 
w czwartek – 30 stycznia – o go-
dzinie 18. Wstęp wolny. Warto 
dodać, że „Czwartki z paletą” or-
ganizowane są przez tyską biblio-
tekę raz w miesiącu – zwyczajowo 
w ostatni czwartek. W dniu spot-
kania Czytelnia Główna Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Tychach 
przygotowuje do wypożyczenia 
książki o tematyce związanej z ar-
tystą, o którym akurat jest mowa. 
rM ●

sPOtkaNie FaNóW cree
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Wspomnienia, rozmowy, wspólne fotografie i koncert ulubionej grupy – tak wyglądało corocz-
ne spotkanie fanów zespołu Cree, które w minioną sobotę odbyło się w klubie muzycznym 
Riedel music Club przy ul. Oświęcimskiej. Fani zespołu, od ćwierćwiecza prowadzonego przez 
Sebastiana Riedla, dowiedzieli się przy okazji spotkania, że Cree wkrótce wejdzie do studia 
by nagrać nowa płytę, a także poznali kilka szczegółów specjalnego wydawnictwa z najwięk-
szymi przebojami zespołu nagranymi na nowo, które w najbliższych miesiącach powinno 
pojawić się na rynku. ww ●

sobotNia ziMowa 
rozgrzEwka portu 
piEśNi pracy pokazaŁa, 
żE w tychach faNów 
szaNt NiE brakujE. 
hol pasażu kultury 
aNdroMEda, 
gdziE MiEjskiE 
cENtruM kultury 
zorgaNizowaŁo 
iMprEzę, wypEŁNiŁ się 
po brzEgi i jEszczE 
przEd rozpoczęciEM 
piErwszEgo koNcErtu 
NiE sposób byŁo zNalEźć 
dogodNEgo MiEjsca.

znani i lubiani
Pierwsza edycja Portu Pieśni 
Pracy (wtedy jeszcze pod na-
zwą Pieśni Po Pracy) odbyła 
się w 2000 r. i z małej imprezy 
na przestrzeni lat stała się co-
rocznym festiwalem, podczas 
którego Tychy na kilka ostat-
nich dni wakacji zamieniają się 
w miasto portowe. Od kilku lat 
tradycją stały się zimowe roz-
grzewki, czyli koncerty o mniej-
szej skali, lecz tej samej gorącej 
atmosferze. W tym roku zaba-
wę rozpoczął – gospodarz ze-

spół Perły i Łotry. Znana i lubia-
na w Tychach grupa nie miała 
problemu, aby zachęcić pub-
liczność do wspólnego śpiewa-
nia i tak przebój „Sola, makrela, 
śledź” tego dnia śpiewały setki 
gardeł. Znakiem rozpoznaw-
czym zespołu jest specyficzny 
kąśliwy humor, jakim posługu-
ją się muzycy, a zwłaszcza ich 
lider Michał Gramatyka. Nie 
inaczej było tym razem, przez 
co publiczność często zanosiła 
się śmiechem.

kobiece piski
O ile gospodarze zaprezentowa-
li typowo szantowy repertuar, 
to koncertujący po nich zespół 
Tonam & Synowie zaprezentował 
zdecydowanie szerszy repertuar. 
Do Tychów przyjechali z beat 
boxerem (wokalista naśladujący 
perkusję), dzięki czemu ich wy-
stęp przypominał a cappella show 
muzyki rozrywkowej. Wykona-
niem „Stand by me” czy najczęś-
ciej wykonywanego a capella hitu 
„The Lion Sleeps Tonight (Wimo-
weh) ” wyrwali klika imponują-
cych pisków z kobiecych piersi 
z różnych stron publiczności.

dla andrzeja
W przerwie między koncer-
tami odbyła się projekcja fil-
mu Macieja Stuhra „II koncert 
na wiolonczelę i orkiestrę”, na-
wiązującego do historii Andrze-
ja Grzeli, członka zespołu szan-
towego „Ryczące dwudziestki”, 
który na scenie podczas koncer-
tu doznał udaru. Sparaliżowany 
od tamtego czasu, porozumie-
wa się ze światem zewnętrz-
nym za pomocą komunikatora 
sterowanego gałkami ocznymi. 
Z ekranu przez 29 minut nie 
padło ani jedno słowo. Przed 
seansem „Perły i Łotry” zorga-
nizowali zbiórkę charytatywną 
i jak sami zaznaczyli „Umowa 
jest prosta, będziemy śpiewać 
dla Andrzeja, dopóki nie stanie 
na nogi”.

Imprezę zamknął zespół Me-
chanicy Shanty, który jako jedy-
ny pomagał sobie instrumenta-
mi m.in. banjo i akordeonem. 
Autorzy jednej z lepiej sprzeda-
jących się albumów z muzyką że-
glarską (przeszło 90 tys.) prócz 
szant grali irlandzkiego folka, 
muzykę country i jej odmianę 
bluesgrass. kaMil pEszat ●

rozGrzana andromEda
jak co roku w styczNiu Mck zorgaNizowaŁo szaNtową rozgrzEwkę PRZED 
KOLEJNą EDyCJą FESTIWALu PORT PIEŚNI PRACy.

koWboj ChlapiĄCy 
FarbĄ
bohatErEM kolEjNEgo spotkaNia z cyklu „czwartki z palEtą” BęDZIE JACKSON 
POLLOCK.

Malarskie spotkania w MBP Tychy cieszą się 
dużym zainteresowaniem publiczności.

ar
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Tyski poseł Michał Gramatyka zamienił w sobotę garnitur na szantową 
koszulkę, a sejmową mównicę na scenę w Andromedzie.
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oGłoszEnia drobnE
tEl. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobNE.tychy.pl

auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO! NAJLEPIEJ 
ZAPŁAcĘ! 603 578 739

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

ogród:

usŁugi:
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii15. Tel: 603 585 
329.

MEBLE NA WYMIAR. KUcHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄcE, WYMIA-
NA NOŻEK MEBLOWYcH NA METALOWE 
Z REGULAcJĄ, POMIAR I WYcENA GRATIS. 
691577335 TANIO I SOLIDNIE

Elektryk. Tel. 504 877 825

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

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

Naprawa pralek automatycznych. tel. 504 
877 825
Remonty budowlane – SOLIDNIE tel. 604-
380-848
ELEKTRYK Usługi 609 606 737
Wykonujemy solidnie wszelkie in-
stalacje elektryczne w nowych bu-
dynkach mieszkalnych. Kontakt: 604 
346 070

ABc – ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LAcJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
– 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056

kariEra/Edukacja:

praca:
Przyjmę pracownika do wykańczania 
wnętrz. Tel. 510-632-877

Pomoc nauczyciela/przedszkole – tel. 
504 279 629
Potrzebna krawcowa TYCHY tel. 602 
802 095
Nauczyciel/przedszkole – tel. 504 279 
629

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, -HI-
POTEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, – POMOc PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737 938 416

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. 506 
563 923, 503 842 820

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 cen-
trum Tychów). Stan surowy zamknięty, 
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 VO-
TUM: 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 
000 zł, blisko lasu, rynek pierwotny, 
tel.733-476-805
Tychy os R 62 m2 3 pokoje niski blok, po re-
moncie 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, 
325.000 zł, super alternatywa dla miesz-
kania, 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 
Świerczyniec, różne powierzchnie pow. 
od 880m, cena 123 zł/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 365 tys.zł, 
VIPART 790 855 177
Tychy Wartogłowiec, działka budowlana, 
pow. 1277m2, cena 166 010 zł, VIPART 
790 855 188
Tychy, os. T, M-3, 51,60m2, 3p/3p, cena 
229 tys.zł VIPART 501 396 663
Orzesze Królówka, działka budowlana 
1000m2, cena 70 tys.zł VIPART 790 855 177
Bieruń Stary, mieszkanie 55m2 3p/3, 3 
pokoje, cena 209 tys. zł VIPART 509 733 
966
Tychy Wilkowyje, działka w trzeciej linii 
zabudowy od ulicy Mikołowskiej, pow. 
1017m2, cena 170 tys.zł VIPART 501 396 663
chełm Śląski, działka budowlana o pow. 
3700m2, cena 370 tys.zł, VIPART 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 59 160 zł, 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

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

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 131 200 zł 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 
pokoi, cena 550 000 zł, VIPART 509 733 966
Rajcza, Rycerka Dolna, dom z widokiem 
na góry, pow. 180m2, 6 pokoi, działka 
682m2, cena 399 tys.zł VIPART 501 396 
663
Goczałkowice Zdrój, domy szerego-
we w stanie deweloperskim pow. cał. 
138,20m2, działka 253m2, 417 tys.zł VI-
PART 790 855 188
Tychy, os. c, M-5, pow. 77,95m2, 4p/4p, 
cena 340 tys.zł, VIPART 501 396 663

Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
Kupię nieruchomość za gotówkę. Może 
być zadłużona 602 627 610
chcesz sprzedać nieruchomość – kupię 
ją za gotówkę – zadzwoń – Marzena 
519-595-674
Szukamy działek – Tychy i okolice płat-
ność gotówką 731-713-100 www.ASTON.
com.pl

Poszukujemy mieszkań i domów do wy-
najęcia 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 poko-
je, niski blok, 3 piętro, do odświeżenia,
519-595-671 www.ASTON.com.pl
Tychy, Os. G, ul. De Gaulle'a, 50 m2; 3 
pokoje, 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 255.000 zł 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, 299.000 zł, 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, 
1400 zł/mc, w pełni wyposażone, nowo-
czesne mieszkanie, www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy, do wynajęcia ładne i funkcjonalne 
mieszkanie w centrum, 1500 zł/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 szerego-
wej Tychy, ul. czarna, 3500 zł+media 4 po-
koje, ogródek, bez mebli- możliwość dopo-
sażenia 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, wszyst-
kie media, cena 145.000 zł tel. 728-713-
101 www.ASTON.com.pl
Działka 852 m2 w Tychach czułowie, 
ul. Morelowa, prąd, gaz, woda, kanaliza-
cja, 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 28 zł 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 109 zł/m2 – tel. 508 
063 856

Bojszowy, ul. Stalmacha, pow. 1574m2, 
cena 76 zł/m2 – tel. 508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 957 
m2, cena 88 zł/m2 -tel. 508 063 856

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

traNsport:
TRANSPORT- PRZEPROWADZKI – KOM-
PLEKSOWO. MOŻLIWOŚĆ PRZEcHOWY-
WANIA MEBLI I RÓŻNYcH GABARYTÓW 
Tel. 691 577 335

zwiErzęta:

Juri – psiak wy-
ratowany z rąk 
nieodpowiedzial-
nych opiekunów. 
Był wychudzony 
i bez sierści. Tak długo już czeka na dom, 
siedząc w schronisku. Jest pełen życia, 
ruchliwy, radosny. To średniej wielkości 
piesek, lubiący dzieci.

Kontakt: Asia 661 054 978

kupię/sprzEdaM:

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

SZABLE sprzedam 666 526 407
SPRZEDAŻ ZIEMNIAKÓW BEZPOŚREDNIO 
OD ROLNIKA TYcHY I OKOLIcE DOWÓZ 
GRATIS 506 950 771

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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– Badanie to będzie stanowiło 
poszerzenie profilu zawodnika. 
Po badaniach krwi, badań moto-
rycznych i densytometrii analiza 
wyników pozwoli nam dokładniej 
dopasować programy treningo-
we do konkretnego zawodnika – 
mówił fizjoterapeuta GKS Leszek 
Simiłowski.

W minioną sobotę, po dziesię-
ciu dniach zajęć przyszło jednak 
podopiecznym trenera Ryszarda 
Tarasiewicza wyjść na pierwszy 
tegoroczny mecz sparingowy. Pił-
karze pojechali do Opavy, gdzie 
na sztucznym boisku zmierzyli się 
z czternastym zespołem ekstra-
klasy czeskiej Slezsky FC Opava. 
Tyszanie znają drużynę gospoda-

rzy, gdyż we wrześniu ub. roku to-
warzysko pokonali ją na Stadionie 
Miejskim 2:1.

Jak się okazało, w sobotę 
w Opavie padł identyczny re-
zultat. Co prawda już w 2 min. 
po dośrodkowaniu z prawej stro-
ny Juřena zdobył z bliska prowa-
dzenie dla Czechów, ale „Trój-
kolorowi” w końcówce meczu 
nie tylko dogonili rywala dzięki 
bramce Michała Staniuchy w 79 
min., ale golem Dawida Kasprzy-
ka w 86 min. przechylili szalę 
zwycięstwa na swoją korzyść.

W pierwszej połowie trener Ta-
rasiewicz desygnował do gry na-
stępujący skład: Jałocha – Mańka, 
Biernat, Sołowiej, Kallaste – Steb-

lecki, K. Piątek, Daniel, Szumilas, 
Moneta – Lewicki.

Po zmianie stron na plac gry 
wyszła trójkolorowa młodzież 
i GKS grał w zestawieniu: Igaz 
– Połap, Pańkowski, Kowalczyk, 
Kallaste – A. Biegański, J. Pią-
tek, J. Biegański, Staniucha – Ka-
sprzyk, Lewicki.

– W pierwszej połowie przez 
dłuższy czas musieliśmy się bro-
nić, ale i tak jestem zadowolony 
z postawy piłkarzy. Natomiast 
druga część wyglądała już w wy-
konaniu naszej młodzieży bardzo 
sympatycznie – podsumował spa-
ring trener Ryszard Tarasiewicz. – 
Mogliśmy przećwiczyć kilka wa-
riantów gry, np. z Dominikiem 
Połapem na prawej obronie, czy 
dwójką napastników: Lewickim 
i Kasprzykiem – dodał.

W ciągu najbliższych dni ty-
scy I-ligowcy rozegrają dwa ko-
lejne mecze kontrolne. W środę, 
29 stycznia zagrają na wyjeździe 
z GKS Bełchatów, a w sobotę 
1.02 zmierzą się w Bielsku-Białej 
z Podbeskidziem. ww ●

po świątEczNo-
NoworoczNEj przErwiE 
do pracy wrócili 
w MiNioNyM tygodNiu 
takżE piŁkarzE 
rEzErw gks tychy, 
którzy po NiEzwyklE 
udaNiE ruNdziE 
jEsiENNEj i uzyskaNEj 
Na MEciE pozycji 
wicElidEra rozgrywEk, 
przygotowują się 
do rEwaNżów.

Po kilku dniach zajęć treningo-
wych, w minioną sobotę, przy kil-
kustopniowym mrozie piłkarze 
trenera Tomasza Wolaka (w tym 
spotkaniu zespół prowadził asy-
stent trenera Łukasz Kopczyk) 
rozegrali pierwszy sparing. Ry-
walem tyszan była występująca 
na tym samym szczeblu rozgry-
wek Warta Zawiercie.

Tyski szkoleniowiec, podobnie 
jak Ryszard Tarasiewicz w Opa-
vie, wystawił na każdą połowę 
inne zestawienie swojego zespołu. 
Oprócz piłkarzy doskonale zna-
nych z rundy jesiennej, na boisku 
zobaczyliśmy też kilku graczy te-
stowanych. O ile dla zawodników 
z Ukrainy i Wielkiej Brytanii był 
to ostatni występ w tyskich bar-
wach i po sparingu wyjechali szu-
kać innego pracodawcy, o tyle nad 
przydatnością Jakuba Kozłowskie-
go z Orła Mokre i Tomasza Kręże-
loka z Drzewiarza Jasienica trene-
rzy będą myśleć oglądając kolejne 
sparingi rezerw.

W I połowie w zespole GKS 
II zagrali: Odyjewski – Nieśmia-
łowski, Szołtys, Kopczyk, Wolak 
– Wróblewski, Szafrański, Blach, 

Kozłowski, testowany Ukrainiec 
– Bojarski. Gospodarze rozpo-
częli tę część znakomicie, bo już 
po kilkudziesięciu sekundach gry 
zdobyli gola. Nikolas Wróblewski 
dokładnie podał do Mariusza Bo-
jarskiego, który płaskim strzałem 
dał tyszanom prowadzenie. Z bie-
giem czasu coraz więcej do po-
wiedzenia mieli goście z Zawier-
cia, którzy jeszcze przed zmianą 
stron zdołali dwukrotnie pokonać 
Adriana Odyjewskiego i schodzili 
na przerwę prowadząc 2:1.

Na II połowę w trójkoloro-
wych barwach wyszli: Macie-
jowski – Grzybek, Szołtys, Ko-
koszka, Wolak – Paluch, Misztal, 
Krężelok, testowany Brytyjczyk, 
Rutkowski – Bojarski. Niestety, 

gospodarzom nie tylko nie uda-
ło się doprowadzić do wyrówna-
nia, ale w końcówce spotkania 
po faulu Marcina Grzybka War-
ta zdobyła z rzutu karnego trze-
ciego gola, ustalającego rezultat 
sparingu na 1:3.

– Za nami bardzo ciężki ty-
dzień jeśli chodzi o obciążenia 
treningowe, ale to nas nie tłu-
maczy – stwierdził po meczu tre-
ner Łukasz Kopczyk. – Drużyna 
przeciwnika była lepsza i zasłu-
żenie wygrała, a my lepszej gry 
i zwycięstw poszukamy w ko-
lejnych sparingach: we wtorek 
(28.01) u siebie z Unią Dąbrowa 
Górnicza i w piątek (31.01) z ju-
niorami Górnika w Zabrzu – do-
dał. ww ●

przEbadani i WyGrani
piŁkarzE gks tychy rozEgrali w sobotę piErwszy po wzNowiENiu trENiNgów 
spariNg. WCZEŚNIEJ ZOSTALI KOmPLETNIE PRZEBADANI.

Warta zbyt moCna
wicElidEr iV ligi przEgraŁ SWóJ PIERWSZy W Tym ROKu SPARING.

Badaniom densytometrem poddali się w szpitalu Megrez wszyscy piłkarze GKS, w tym Maciej Mańka (na zdjęciu).

M
eg

rez

przygotowaNia do ruNdy wiosENNEj tyscy 
piErwszoligowcy rozpoczęli 15 styczNia 
i w piErwszych kilku dNiach spędzili czas gŁówNiE 
Na badaNiach. badaNia Mocy, wytrzyMaŁości 
i wydolNości przEprowadzili Na boisku, po Nich 
jEdNak udali się do szpitala MEgrEz, by poddać się 
badaNioM dENsytoMEtryczNyM, sprawdzającyM 
pozioM tkaNki tŁuszczowEj, Masy MięśNiowEj, wody 
w orgaNizMiE, a takżE gęstość kości.

Choć GKS II Tychy dobrze rozpoczął sparing, to jednak przegrał w sobotę 1:3.

W
ojc

iec
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k

W kolejnym meczu I ligi GKS 
Futsal Tychy przegrał wyjazdo-
wy mecz w Nowinach z GKS Fut-
sal 2:6.

Po dobrym spotkaniu z Lubli-
nem, tym razem tyszanie scho-
dzili z parkietu pokonani. Już 
do przerwy mecz z Nowinami 
nie układał się dobrze. Choć sku-
tecznością błysnął Pytel, zdoby-
wając dwa gole, rywale strzelili 
trzy i to oni prowadzili po pierw-
szych 20 minutach 3:2. Po prze-
rwie zespół z Nowin nadawał 

ton grze i zdobył trzy kolejne 
bramki.
gks Futsal NOWiNy – gks 
Futsal tychy 6:2 (3:2). Bram-
ki dla GKS: Pytel 2.
gks Futsal: Borowski, Mo-
drzik – Pytel, Dudzik, Migdał, 
Łasak, Kołodziejczyk, Słonina, 
Dwórznik, Krzyżowski, Kamiń-
ski, Lisiński, Kochanowski.

Teraz w rozgrywkach nastą-
pią dwa tygodnie przerwy, jed-
nak 9 lutego tyszanie zagrają 
mecz Pucharu Polski z ekstra-

klasowym AZS UŚ Katowice 
(godz. 17).

Drużna 14-latków APN GKS 
Futsal Tychy zadebiutowała w tur-
nieju finałowym Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski U-14. W roz-
grywkach grupowych wygrała 
9:1 ze Słomnikami, przegrała 2:5 
z Sobkiem Kraków i 3:6 z Lubawą 
zajmując trzecie miejsce w gru-
pie, bez awansu do fazy pucharo-
wej. W finale Rekord Bielsko-Bia-
ła pokonał Bór Regut 2:1 i zdobył 
mistrzostwo. ls ●

gks futsal bez sukcesu seniorów i … 14-latków.

zła nowina
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hOkej. phl: 28.01 GKS Katowice – GKS Tychy (godz. 18.30), 31.01 
GKS Tychy – Lotos Gdańsk (18), 2.02 Comarch Cracovia – GKS Ty-
chy (17). plhk: 1.02 Stoczniowiec Gdańsk – Atomówki GKS Tychy 
(17), 2.02 Stoczniowiec Gdańsk – Atomówki GKS Tychy (11.30).
kOsZykóWka. i liga: 1.02 GKS Tychy – AZS Politechnika Opolska (18).
siatkóWka. ii liga mężczyzn: 1.02 Jastrzębski Węgiel – TKS 
Tychy. ii liga śląska kobiet: 1.02 SmS II Jastrzębie – TKS Tychy.
PłyWaNie. 1.02 Mistrzostwa Miasta tychy – sprint dzieci w pły-
waniu (Kryta Pływalnia). W zawodach mogą wziąć udział dzieci 
mieszkające lub uczące się w Tychach, urodzone w 2009, 2010 roku 
i młodsze. Zgłoszenia w dniu zawodów, w godz. 9.30-10.30. ls ●

Bardzo dobrze spisały się w wy-
jazdowych meczach siatkarskie 
zespoły TKS Tychy. Zarów-
no drużyna mężczyzn jak i ko-
biet pewnie wygrały, przywożąc 
po komplecie punktów.

Drugoligowy TKS pod wodzą 
Marcina Nycza gościł na meczu 
z rezerwą MKS Będzin. Już w pierw-
szym secie lider pokazał, że bardzo 
mu zależy na zdobyczy punktowej 
i wygrał do 18. W kolejnym starciu 
rywale zerwali się do walki i tysza-
nie rozstrzygnęli jego losy dopiero 
w końcówce na przewagi. W ostat-
niej odsłonie gospodarze ponownie 
niewiele mieli do powiedzenia…

TKS przewodzi tabeli z 32 pkt 
przed MKS Andrychów – 27 pkt 
i Kęczaninem – 25 pkt.
mks ii BęDZiN – tks tychy 
0:3 (18:25, 24:26, 13:25).

W II lidze śląskiej kobiecy ze-
spół Krzysztofa Pałki i Prze-
mysława Ciukaja zmierzył się 
w Tarnowskich Górach z Gwiaz-
dą, wygrywając 3:0 (25:18, 25:13, 
25:15). Drużyna nadal jest na dru-
gim miejscu w tabeli z 25 punkta-
mi w 11 meczach. Prowadzi MKS 
Dąbrowa Górnicza – 28 pkt. ls ●

W niedzielę w Mediatece odby-
ła się Konferencja Charytatyw-
na „Trenerzy dla trenera”. Wzięło 
w niej udział 180 trenerów, a jej 
tematyka dotyczyła szkolenia 
dzieci i młodzieży.

Wykłady m.in. na temat 
identyfikacji talentów w piłce 
nożnej, rozumienia gry, ana-
lizy, planowania, świadomo-
ści młodego zawodnika pro-
wadzili Paweł Grycman, Rafał 
Kubów i Remko Ten Hoopen 
z Holandii.

Podczas konferencji prowadzo-
no akcję charytatywną na leczenie 
Beaty, żony trenera Zbigniewa Ko-
nieczki. Jak nas poinformował Mar-
cin Kuśmierz, dyrektor APN GKS, 
w różnych akcjach, w tym podczas 
maratonu sportowego, koncertu, 
licytacji pamiątek i konferencji ze-
brano około 60 tys. złotych.

Organizatorami konferencji 
byli Akademia Piłki Nożnej GKS 
Tychy, Śląski Związek Piłki Noż-
nej w Katowicach oraz Miasto Ty-
chy. ls ●

konferencja charytatywna w tyskiej mediatece.

trenerzy 
na wykładach

kolejne punkty siatkarskich drużyn TKS.

Pewne wygrane

wszystko wskazujE 
Na to, żE tyszaNiE 
poMyślNiE przEbrNęli 
przEz trudNy czas 
absENcji podstawowych 
graczy – z powodu 
koNtuzji i chorób 
w MEczu z jastrzębiEM 
NiE MogŁo wystąpić 
aż 7 hokEistów, 
w NiEdziElę do gry 
wróciŁo cztErEch. 
MiMo tych kŁopotów, 
drużyNa wygraŁa w tyM 
tygodNiu wszystkiE 
trzy MEczE. w piątEj, 
ostatNiEj przEd play off 
ruNdziE Mistrz polski 
NiE przEgraŁ MEczu.

Zaczęło się od spotkania z Unią 
Oświęcim, w którym nie mogli 
zagrać Alexander Szczechura, 
Bartosz Ciura i Bartłomiej Po-
ciecha. Pierwsza tercja nie przy-
niosła gola, najbliżej zdobycia 
prowadzenia był Jarosław Rze-
szutko – po jego strzale krążek 
odbił się od poprzeczki. Nie-
co wcześniej przed szansą byli 
rywale – Gregor Koblar trafił 
w słupek. Okazji zresztą nie bra-
kowało, mecz od początku był 
zacięty, gracze obu zespołów się 
nie oszczędzali. W drugiej ter-
cji, po mocnym zderzeniu z jed-
nym z oświęcimskich zawodni-
ków Christian Mroczkowski 
musiał opuścić taflę i koniecz-
ne okazały się badania w szpita-
lu. Na szczęście nie było to nic 
poważnego i w niedzielę już 
zagrał. Po bójce Adama Bagiń-
skiego z Dariuszem Wanatem, 
tyski napastnik dostał karę me-
czu i było to kolejne osłabienie 
tyszan. Bramkową okazję GKS 
wykorzystał w 33 min., kiedy 
Unia grała w osłabieniu. Po ak-
cji Petera Novajovskiego z Fili-
pem Komorskim, celnie uderzył 
Jarosław Rzeszutko.

W trzeciej tercji tyszanie po-
szli za ciosem – tuż po wznowie-
niu gry podwyższył Jakub Wite-
cki. Chwilę potem mogło być 3:0, 
ale po uderzeniu Radosława Ga-
lanta krążek trafił w poprzeczkę. 
W końcówce trener gości wyco-
fał bramkarza, co wykorzystał po-

nownie Witecki i strzelił do pu-
stej bramki.
gks tychy – uNia OśWięcim 
3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Bramki dla 
gks: Witecki 2, Rzeszutko.

Przed meczem z Jastrzębiem 
do wspomnianych wcześniej 
nieobecnych dołączyli Christian 
Mroczkowski, Michał Kotlorz, 
Alexander Jeronow i Mateusz 
Bryk. Miał więc nad czym my-
śleć trener Krzysztof Majkowski, 
by na nowo skompletować piątki, 
wprowadzając do gry zawodni-
ków MOSM Tychy m.in. Oliwie-
ra Kasperka, Kacpra Gruźlę i Ma-
teusza Ubowskiego. Tymczasem 
GKS Tychy pokonał w Jastrzębiu 
JKH GKS 5:2.

Tyszanie mocno zaczęli mecz, 
bo już w 96. sekundzie Witecki 
pokonał Ondreja Raszkę. Ale pięć 
minut później rywale wyrówna-
li... Mistrz Polski ponownie ob-
jął prowadzenie w 13 min., wy-
korzystując osłabienie rywali. 
Uderzeniem z niebieskiej popi-
sał się Gleb Klimenko.

Po przerwie Jastrzębie wy-
równało, grając w osłabieniu. 
Wynik 2:2 przetrwał tylko mi-
nutę, bo Aleksiej Jefimienko 
zdobył gola w przewadze. Trze-
cia odsłona znów przyniosła 

szybką bramkę – po 31 sekun-
dach było 4:2, a celnie uderzył 
Mateusz Gościński. Na niespeł-
na 6 minut przed końcem me-
czu rywale zdobyli kontaktowe-
go gola, ale wynik meczu, na 25 
sekund przed ostatnią syreną, 
ustalił znakomicie spisujący się 
w ostatnich meczach Witecki.

– Wiedzieliśmy, że jest to waż-
ny mecz dla nas i dla układu ta-
beli, bo spotkaliśmy się dziś 
z bezpośrednim przeciwnikiem. 
Chciałbym pochwalić naszą 
młodzież, która została rzucona 
na bardzo głęboką wodę. Spro-
stali temu zadaniu i im szczegól-
nie dziękuję, bo są to poniekąd 
moi wychowankowie. Dziś dali 
z siebie wszystko. Bardzo waż-
ną bramką było trafienie na 3:2. 
Chwilę wcześniej straciliśmy gola 
w naszej przewadze, ale od razu 
odpowiedzieliśmy. Potem zdo-
byliśmy być może jeszcze istot-
niejszego gola na 4:2, który nas 
uspokoił i pozwolił drużynie nie-
co odetchnąć w trzeciej tercji – 
powiedział po meczu Krzysztof 
Majkowski.
jkh gks jastrZęBie – gks 
tychy 3:5 (1:2, 1:1, 1:2). Bramki: 
Witecki 2, Klimenko, Jefimienko, 
Gościński.

W niedzielę hokeiści GKS Ty-
chy spokojnie wypunktowali 
Podhale Nowy Targ, wygrywa-
jąc na Stadionie Zimowym 6:1. 
Do gry wrócili Szczechura, Ciu-
ra, Pociecha i Mroczkowski. Ten 
ostatni spisał się znakomicie – 
zdobył dwa gole i przy jednym 
asystował. Z kolei Michael Cichy 
zanotował jedno trafienie, asysto-
wał przy dwóch golach.
gks tychy – PODhale NOWy 
targ 6:1 (1:0, 2:0, 3:1). Bramki: 
Mroczkowski 2, Komorski, Goś-
ciński, Cichy, Galant.
gks tychy: Murray – Bizacki, 
Novajovsky; Klimenko, Komor-
ski, Jefimienko – Pociecha, Ciura; 
Szczechura, Cichy, Mroczkowski 
– Kolarz, Tuhkanen; Witecki, Ga-
lant, Galoha – Bagiński, Rzeszut-
ko, Gościński. ls

1. gks tychy 42 92 183-76
2. unia 42 84 153-87
3. Jastrzębie 41 77 171-91
4. Katowice 42 76 131-75
5. Podhale 42 75 157-97
6. Cracovia 42 73 138-108
7. Lotos 42 71 134-90
8. Energa 41 54 134-131
9. Zagłębie 42 49 117-157
10. Kadra u23 20 3 31-151
11. Naprzód 42 3 44-330

mistrz znóW na Fali
osŁabioNy kadrowo gks WyGRAł TRZy mECZE.
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Mimo kłopotów kadrowych w minionym tygodniu hokeiści GKS Tychy wywalczyli komplet punktów.

W minioną niedzielę rozegrano 
pierwszy bieg 13. edycji Grand 
Prix Tychów w Biegach Długo-

dystansowych, organizowanych 
przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji i Stowarzyszenie Pro-

mocji Lekkiej Atletyki. W sumie 
rozegranych zostanie 6 biegów 
– na początku i na końcu roku, 

a zdobyty punkty wliczane będą 
do klasyfikacji generalnej.

Bieg rozgrywany jest na dwóch 
dystansach, które uczestni-
cy mają do wyboru – 5 i 10 km 
oraz w kilku kategoriach wieko-
wych – sześciu dla kobiet i sied-
miu dla mężczyzn. Za zwycięstwo 
przyznawanych jest 100 punk-
tów, za drugie miejsce – 80 pkt, 
za trzecie – 60 pkt itd. Aby być li-
czonym w punktacji generalnej, 
należy uczestniczyć w minimum 
trzech biegach.

W niedzielę w Paprocanach 
odbył się pierwszy tegoroczny 
bieg, w którym startowało 183 
uczestników. Wśród pań na 5 km 
wygrała Alicja Pyszka-Bazan 
(Tychy) 19,37, przed Aleksan-
drą Rolnik (Tychy) 22,35. Trze-
cie miejsce zajęła Elżbieta Dylla 
(Mikołów) 24,13. Na dystansie 

10 km triumfowała Agata Dłu-
gosz (Tychy) 40,59 przed Renatą 
Szwed (Czechowice-Dziedzice) 
43,36 i Klaudią Nowak (Tychy) 
47,10.

Wśród mężczyzn dystans 
5 km najszybciej pokonał Mar-
cin Gregorczyk (Mikołów) 18,37 
przed Marcinem Bartusiem 
(Las) 18,45 i Łukaszem Walte-
rem (Tychy) 18,46; natomiast 
na podium biegu na 10 km sta-
nęli: 1. Karol Sokołowski (Ty-
chy) 34,39, 2. Tomasz Sufrano-
wicz (Dąbrowa Górnicza) 36,55, 

3. Sławomir Moskwa (Jawiszo-
wice) 37,57, 4. Bogusław Opry-
szek (Kraków) 38,40, 5. Tomasz 
Petkiewicz (Mikołów) 38,44, 6. 
Tadeusz Sambak (Brzeszcze) 
38,47.

Kolejne biegi odbędą się 23 lu-
tego i 29 marca, a trzy pozosta-
łe pod koniec roku – 29.11, 6.12 
i 13.12. Z kolei 15 marca roze-
grany zostanie X Bieg im. Pa-
wła Lorensa – zawodnika, trene-
ra i organizatora biegów. Impreza 
ta rozgrywana jest na dystansie 
10 km. ls ●

grand prix tychów w Biegach Długodystansowych.

biegacze zaczęli Punktować
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Po dwóch imprezach Grand Prix w kalendarzu biegaczy są zawody im. Pawła Lorensa.
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p jak Marian piechaczek
tO NiePOjęte, że śWietNy OBrOńca gks tychy i ruchu 
chOrZóW mariaN PiechacZek aNi raZu Nie Zagrał 
W rePreZeNtacji POlski seNiOróW.

Piechaczek trafił do Gór-
nika Wesoła z Radlina, 
gdzie już jako nastolatek 
wyróżniał się umiejęt-
nościami. W Wesołej i – 
po fuzji klubów – w GKS 
Tychy też szybko stał 
się czołowym piłkarzem 
drużyny. Nie miał jeszcze 
22 lat, gdy założył opas-
kę kapitana drużyny.
W GKS Tychy święto-
wał awans do I ligi, wi-
cemistrzostwo Polski 
i  grę w europejsk ich 
pucharach.  Po spad-
ku zespołu do II  l igi , 
zagrał w nim jeszcze 
sezon, ale w 1978 roku przeniósł się do Ruchu Chorzów. 
Z transferem trafił w dziesiątkę, bo rok później „niebie-
scy” z Piechaczkiem w składzie zostali mistrzem kraju. 
Jeszcze jako zawodnik Tychów marian grał w młodzieżowej 
reprezentacji Polski, ale w pierwszym zespole narodowym 
nie wystąpił nawet przez minutę. A wzorce miał wymarzone, 
bo przecież jego szwagrem jest Stanisław Oślizło, legendar-
ny obrońca Górnika Zabrze i reprezentacji.
W tym miejscu musimy się przemieścić kilkanaście tysięcy 
kilometrów na południowy zachód. W argentyńskim zespole 
River Plate i reprezentacji tego kraju znakomicie w tym cza-
sie radził sobie na środku obrony niejaki Daniel Passarella. 
To właśnie on w 1978 roku wzniósł w górę, jako kapitan re-
prezentacji, trofeum za zdobycie mistrzostwa świata. Dla Pie-
chaczka kariera jego argentyńskiego rówieśnika to po dziś 
dzień dowód na to, że nie został sprawiedliwie potrakto-
wany przez trenerów, ekspertów i niektórych dziennikarzy. 
utarło się bowiem, że Piechaczek w swoich najlepszych la-
tach, owszem, był świetnym obrońcą, jednym z najlepszych 
w Polsce, ale dyskwalifikował go zbyt niski wzrost. Na środku 
obrony królowały chłopy na schwał, wieżowce, giganci: Jerzy 
Gorgoń, Władysław żmuda, marian Ostafiński, Paweł Janas, 
Roman Wójcicki. Piechaczek ze swoim metr siedemdziesiąt 
sześć wyglądał przy nich rzeczywiście mikro.
On sam uważał, że w jego przypadku ważniejsze od centy-
metrów były inne atuty: umiejętność „czytania gry” i usta-
wiania się na boisku, wyprzedzanie przeciwnika… Dodawał, 
że Passarella jest od niego o 3 centymetry niższy, a przecież 
uważa się go za gwiazdę futbolu.
Piechaczka do kadry nie powoływali więc ani Kazimierz Gór-
ski, ani jego następca Jacek Gmoch. Walory stopera docenił 
dopiero Ryszard Kulesza i – uwaga! – powołał go do kadry 
na towarzyskie spotkanie w kwietniu 1979 roku z Węgrami 
na Stadionie Śląskim. Jak pisał dziennikarz „Trybuny Robot-
niczej”, Piechaczek został powołany zamiast narzekającego 
na ból w pachwinie etatowego obrońcy żmudy.
W sobotę Piechaczek brał udział w ligowym meczu swojego 
Ruchu z łKS-em łódź (6:0 dla „niebieskich”), a już w niedzielę 
zameldował się na zbiórce w hotelu „Katowice”. Niestety, 
podczas treningowej gry w „dziadka” zdarzyło się nieszczę-
ście: Piechaczek i obrońca Wisły Zbigniew Płaszewski zde-
rzyli się głowami. Płaszewski wyszedł z tego bez szwanku, 
a Piechaczkowi pękł łuk brwiowy. W meczu z Węgrami (1:1) 
na środku obrony zagrali więc Antoni Szymanowski z Jana-
sem. Trener Kulesza nie dokonał w linii obrony ani jednej 
zmiany, więc nie ma pewności, czy nawet zdrowy Piechaczek 
zagrałby przeciwko Węgrom. No, ale szansę miałby na pew-
no większą…
Pechowy obrońca nie dostał już reprezentacyjnej szansy. 
Wprawdzie nigdy się nad tym nie użalał i twierdził, że trener 
ma zawsze rację, ale na wszelki wypadek nie wspominajcie 
przy Piechaczku o Passarelli… 
piotr zawadzki, tyska galEria sportu ●
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jak już iNforMowaliśMy, 
zawodNicy VikiNg 
traiNiNg cENtEr 
i spartaN traiNiNg 
group tychy wzięli 
udziaŁ w biEgu spartaN 
wiNtEr w sŁowackiEj 
bańskiEj bystrzycy. 
byŁo ich aż 36, co jEst 
rEkordEM frEkwENcji 
tyskiEj drużyNy. w tyM 
groNiE wystąpiŁo 7 
dEbiutaNtów.

Biegi z przeszkodami cieszą się 
coraz większym zainteresowa-
niem. Od kilku lat w Tychach 
działa założony przez byłego pił-
karza m.in. GKS Tychy Sławomira 
Buturlę Viking Training Center, 
w skład którego wchodzi oficjalna 
grupa treningowa biegu Spartan 
– Spartan Training Group Tychy. 
Tyscy Wikingowie nie tylko star-
tują w biegach z przeszkodami, 
ale także w półmaratonach, mara-
tonach, w Biegu Rzeźnika, Biegu 
Rzeźniczka i innych.

W Bańskiej Bystrzycy ekipa 
liczyła 33 osoby dorosłe i trójkę 
dzieci. W klasyfikacji drużynowej 

tyszanie zajęli wysokie 16. miej-
sce na… 136 drużyn! Spośród 
polskich ekip Viking Training 
Center, STG Tychy zajęło trzecią 
pozycję. Najszybciej z drużyny 
prawie sześciokilometrową tra-
sę pokonał Michał Żerdka z cza-
sem 43 min. i 30 sek. Pozwoliło 
mu to zająć 26. miejsce w katego-
rii open mężczyzn (na 1.838 star-
tujących). Wśród kobiet (starto-
wało 681) najszybsze z tyszanek 
były Małgorzata Wojciechowska 
(22. miejsce) i Justyna Pachut (25. 
miejsce).

– Spartan Winter jest specy-
ficznym biegiem, w którym wal-
czy się nie tylko z kolejnymi ki-
lometrami i przeszkodami, ale też 
warunkami na trasie i pogodą – 
powiedział Sławomir Buturla, 
trener i zawodnik STG Tychy. – 
W Bańskiej Bystrzycy na pogodę 
nie mogliśmy narzekać, ale na tra-
sie były bardzo śliskie odcinki, 
które na pewno utrudniały bieg. 
Mamy liczną i coraz mocniejsza 
ekipę, bo nawet ci, którzy debiu-
towali w naszych barwach, mieli 
za sobą już starty w Spartanie czy 
innych tego typu biegach. Jestem 

pewien, że dla większości z nich 
nie był to jednorazowy „wyskok”, 
a początek spartańskiej przygody. 
Także nasi najmłodsi Vikingowie 
z dumą ukończyli biegi w swoich 
kategoriach wiekowych…

Ten sezon zapowiada się dla 
tyskich Wikingów bardzo atrak-
cyjnie. Zaplanowali starty w kilku 
ważnych biegach, m.in. w majo-
wym Spartan Beast/Sprint (Czar-
na Góra), Spartan Sprint i Super 
(9.08, Kotelnica Tatrzańska), Ma-
sakrator (19.04, Rybnik), Biegu 
Rzeźnika (80 km) i Rzeźnicz-
ku (28 km) – 10-13.06 w Cisnej, 
Wizzair Nocnym Półmaratonie 
(Katowice), Festiwalu Biegowym 

w Krynicy (11-13.09.), Cracovia 
Maraton (26.04.) i Tyskim Półma-
ratonie (06.09.)

– Dodatkowo na pewno wy-
startujemy jeszcze w innych bie-
gach, a także w zawodach crossfi-
towych i triathlonowych – dodał 
S. Buturla. – Aby jednak do-
brze przygotować się do zawo-
dów, trzeba solidnie potrenować. 
W Viking Training Center spo-
tykamy się w poniedziałki, śro-
dy i czwartki, a trening biegowy 
mamy we wtorki o godzinie 19 
w Paprocanach. Wszystkie infor-
macje znajdują się na portalach 
społecznościowych Vikinga i STG 
Tychy. ls ●

WikinGoWiE rosnĄ W siłę
udaNy start tyskiEj Ekipy W BAńSKIEJ BySTRZyCy.

Zespół Vikinga i Spartan Training Group Tychy 
razem trenują i startują w zawodach.

Paulina w Bańskiej Bystrzycy przebiegła dystans sprint, 
a jej córka Ola zaliczyła debiut w Spartan Kids.
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w MiNioNyM tygodNiu 
koszykarzE gks tychy 
grali dwa MEczE 
z sąsiadaMi w tabEli 
i oba przEgrali. strata 
spora, jEśli Ekipa 
trENEr toMasza jagiEŁki 
chcE zakończyć sEzoN 
w czoŁówcE tabEli.

Osłabieni brakiem rozgrywające-
go Kacpra Majki tyszanie nie zali-
czą starcia z Prudnikiem do uda-
nych. Po wyrównanej pierwszej 
kwarcie minimalnie prowadzi-
li goście. W drugiej GKS zagrał 
skuteczniej – bardzo dobrze pod 
koszem rywali spisywali się Ku-
lon, Wrona i Szymczak. Ten 
ostatni zdobył w tej odsłonie 8 
punktów i GKS prowadził 53:49. 
Także trzecią kwartę tyszanie 
zaczęli bardzo dobrze i uzyskali 
10-punktową przewagę. Jednak 
ich zapędy powstrzymał Suliń-
ski, trzykrotnie notując rzuty 
za trzy. Gospodarze nie potra-
fili skutecznie przeciwstawić się 
tej kanonadzie i przed ostatnią 
odsłoną minimalnie prowadziła 
Pogoń. Czterominutowy przestój 
GKS w punktowaniu w końcówce 
meczu zadecydował o wygranej 

gości. Najskuteczniejszy w tyskiej 
ekipie był Damian Szymczak, któ-
ry zdobył 25 pkt
gks tychy – POgOń PruD-
Nik 94:99 (24:26, 29:23, 27:32, 
14:18)

gks: Szymczak 25, Jankowski 21, 
Kulon 12, Zmarlak 10, Wrona 8, 
Woroniecki 6, Karpacz 4, Kędel 
4, Krakowczyk 4.

Wyjazdowy mecz w Krośnie 
GKS zaczął od prowadzenia 12:5, 

ale mobilizacja w drużynie gospo-
darzy sprawiła, że to oni wygrali 
pierwszą kwartę. W drugiej przy-
puścili prawdziwy szturm, wygry-
wając tę partię 34:15. Do przerwy 
miejscowi okazali się wyjątkowo 
skuteczni – zanotowali 19/26 rzu-
tów z gry, w tym 7/9 „trójek”. Ty-
szanie też zaliczyli 7 rzutów za 3, 
ale w 14 próbach, gorzej też wy-
padali w zbiórkach. W trzeciej 
kwarcie GKS udało się zmniejszyć 
stratę do 6 punktów, ale ostatecz-
nie wygrali gospodarze 88:81.
miastO sZkła krOsNO – 
gks tychy 88:81 (22:23, 34:15, 
14:23, 18:20).
gks: Jankowski 19, Szymczak 
13, Woroniecki 13, Zmarlak 13, 
Wrona 11, Kulon 8, Krakowczyk 
4, Karpacz 0, Kędel 0. ls ●
Czołówka tabeli I ligi: punkty, 
mecze (wygrane-porażki):
1. Słupsk 31 18 13-5
2. Wrocław 30 17 13-4
3. Sokół 30 18 12-6
4. Wałbrzych 29 16 13-3
5. Księżak 29 18 11-7
6. Krosno 26 17 9-8
7. gks tychy 26 18 8-10
8. Pogoń 25 18 7-11
9. Basket Poznań 24 18 6-12
10. ZB Pruszków 24 17 7-10

dotkliWE straty koszykarzy
gks przEgraŁ u siEbiE z prudNikiEM I NA WyJEźDZIE Z KROSNEm.

Po ostatnich dwóch porażkach tyszanom trudniej 
będzie awansować do czołówki tabeli.
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wodNik 20.i-18.ii
Twoja stanowczość budzi respekt otoczenia. 
uważaj jednak, by nie przeholować. Stać Cię 
czasem na więcej luzu.

ryby 19.ii-20.iii
Sprawy natury finansowej wymagają uwagi. 
Warto zrobić dokładniejszy plan wydatków, 
zrezygnować z tych mniej istotnych.

baraN 21.iii-20.iV
Powinieneś popracować nad swoją kondycją 
fizyczną. Zbyt dużo kanapy i telewizji, zbyt mało 
ruchu. Efekty już zaczyna być widać.

byk 21.iV-21.V
Czas już chyba pomyśleć o planach urlopowych. 
Jest jeszcze trochę czasu, by zrobić listę spraw 
do załatwienia przed wyjazdem.

bliźNięta 22.V-20.Vi
Nic nie wskazuje na gwałtowne zwroty 
w wiadomej sprawie. Irytacja zamieni się raczej 
w ekscytujące oczekiwanie.

rak 21.Vi-22.Vii
Znajdź więcej czasu na odpoczynek i sen, 
należy Ci się, zwłaszcza, biorąc pod uwagę 
ostatnie dni.

lEw 23.Vii-22.Viii
Spotkanie towarzyskie wniesie duże ożywienie 
w Twoje nadchodzące plany. Niewykluczone, 
że ulegną zmianie.

paNNa 23.Viii-22.iX
musisz nadrobić swoje obowiązki, w innym razie 
czekają Cię kłopoty. Przyjemności odłóż na inny 
czas.

waga 23.iX-23.X
Wiadomość, którą otrzymasz w nadchodzących 
dniach, zmieni Twoje spojrzenie na osobę spod 
znaku Bliźniąt.

skorpioN 24.X-21.Xi
Sprawy zawodowe wreszcie zostaną zakończone, 
sytuacja uspokoi się i powoli zacznie wracać 
do normy.

strzElEc 22.Xi-21.Xii
uważaj, by przyjaciel nie zaczął myśleć, że jesteś 
dwulicowy. W Waszych relacjach powinno być 
więcej miejsca na szczerość.

koziorożEc 22.Xii-19.i
masz sporo zawodowych obowiązków, które 
angażują większość Twojego czasu. Popracuj nad 
lepszą organizacją.

Czy to jEst obraz?
Na śWiecie są DWa rODZaje luDZi: ci któ-
rZy PatrZą Na PlątaNiNę liNii i ZaciekóW 
Na OBraZach jacksONa POllOcka i my-
ślą „geNiusZ! ” OraZ ci, którZy ZachO-
DZą W głOWę jak tO się stałO, że takie 
BaZgrOły WisZą W NajZNamieNitsZych 
galeriach i Osiągają BajOńskie ceNy 
Na aukcjach DZieł sZtuki. mamy ta-
kie PODejście: jeśli cOś mi się PODOBa 
tO jest sZtuką, a jeśli mi się Nie PODO-
Ba tO ZNacZy, że sZtuką Nie jest. PO-
lak uWaża – jak móWił W PraWDZiWie 
POlskim serialu POrucZNik BOreWicZ 
– że tO, cO myśli Ze sZWagrem, tO OPiNia 
całegO NarODu. tymcZasem sZtuką jest 
i jeDNO, i Drugie.

Wśród zacieków farby
Kiedy stałam twarzą w twarz przed płótnem Jack-
sona Pollocka w niemieckim muzeum Ludwig, 
odpłynęłam. Wszystko ucichło, świat stanął, 
czas się zatrzymał. Byłam tylko ja i ten wibru-
jący, tańczący obraz, który niczym wir wciągał 
mnie w sam środek skłębionej akcji. Dopiero, gdy 
córka trąciła mnie w bok, wyrwałam się z tego 
przedziwnego letargu. Jak długo wpatrywałam 
się w kolorową plątaninę zacieków i plam? Nie 
miałam pojęcia, wiedziałam natomiast, że w obra-
zach Pollocka nie chodzi o to na co patrzysz, ale 
o to, co się z tobą dzieje kiedy patrzysz. Arty-
sta wkroczył na terytorium, na którym nigdy 
wcześniej nie stanęła niczyja noga. To, co robił, 
było tak ekstremalne w kategoriach tradycyjne-
go malarstwa, że nawet on sam był oszołomio-
ny. Gdy jego żona Lee Krasner (która skądinąd 
również była świetną malarką) przyszła do jego 
studia, by zobaczyć najnowsze dzieło męża, za-
pytał ją: „Czy to jest obraz?”. Nie: „Czy to jest 
dobry obraz?” albo „Co myślisz o tym obrazie?”, 
ale „Czy to jest obraz?”. Sam nie był pewien czy 
to, co zrobił – cokolwiek to było – w ogóle można 
nazwać obrazem.

arsenał efektów
Pollock nie korzystał pędzla w tradycyjny sposób. 
Nie dotykał nim płótna. Używał drewnianego 
trzonka i strącał farbę, kapał nią albo rozsma-
rowywał po powierzchni płótna, kreśląc gwał-
towne, niespokojne linie. Wypełniały one płót-
no gęsto – od jednego końca po drugi, od góry 
do dołu, od prawej do lewej. „Moje obrazy nie 
pochodzą ze sztalug – mówił. – Wolę przypiąć 
nierozciągnięte płótno do twardej ściany lub 
podłogi. Potrzebuję oporu powierzchni. Wtedy 
mogę obejść obraz dookoła, pracować z czte-
rech stron. Dosłownie być w dziele”. Tu nic nie 
działo się przypadkiem. Malarz potrafił perfek-
cyjnie zapanować nad ruchem i gestem, by od-
tworzyć dowolny kształt. Dopracowanie umie-

jętności kontroli wypływu farby zajęło mu lata. 
Stworzył cały arsenał efektów, których mógł użyć 
natychmiast, w każdej chwili. Nie wszystkich 
to jednak przekonuje.

każde C brzmi tak samo
Mówi się, że aby zrozumieć sztukę trzeba ogląd-
nąć 10.000 obrazów i przy tym 10.001 już się wie. 
Tymczasem wiele osób wyjmuje z kontekstu poje-
dynczy obraz Pollocka i mówi: „Jeśli to jest sztuka 
współczesna, to każdy może sobie taką zrobić”. 
Najczęściej te i podobne opinie wygłaszają ludzie, 
którzy w ogóle nie interesują się sztuką, a mimo 
to uzurpują sobie prawo do decydowania o tym, 
co sztuką jest, a czego sztuką w żadnym wypad-
ku nazywać nie można. Uważają, że każdy może 

wziąć puszkę i wylać z niej farbę i to oczywiście 
prawda. Ale każdy może też podejść do pianina 
i nacisnąć klawisz C. Jego C będzie tak samo do-
bre, jak C Fryderyka Chopina czy Mozarta. Na ta-
kiej samej zasadzie, jeśli rozlejesz trochę farby, 
plama będzie tak dobra jak plama Pollocka, ale 
na tym koniec. To, co czyni Mozarta i Chopina 
to następstwo akcentów, kontrola nad nimi i ich 
nasilenie. Nazywamy to dotykiem pianisty. Jedna 
nuta brzmi tak samo niezależnie od wykonawcy. 
Jedno chlapnięcie będzie takie samo jak chlap-
nięcie Pollocka. Nie jest prawdą, że każdy mógłby 
sobie tak narozlewać farby i stwierdzić, że to wy-
gląda jak dzieło Pollocka. Niemnie jednak warto 
próbować.

zrób to sam!
Sceptykom, którzy myślą, że sztuka współczesna 
to bazgroły, odpowiadam: skoro uważasz, że też 
byś tak namalował, to maluj! I nie chodzi mi o ta-
kie naburmuszone: „Tak? Potrafisz lepiej? Proszę 
bardzo! Udowodnij! ”, ale o serdeczne: „MALUJ! 
”. Kup sobie farbę i zamaluj parę metrów kwadra-
towych płótna jakimiś bazgrołami. Jeśli będziesz 
pracował uczciwie i z serca, to idę o zakład, że gdy 
po wielu godzinach skończysz, uznasz, że zrobiłeś 
coś fajnego. Jeśli zaprosisz sztukę do swojego życia, 
docenisz ją. Spróbuj! agNiEszka kijas ●

dawno temu w sztuce (183)
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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 635:  
DZień BaBci i DZiaDka.

W obrazach Pollocka nie chodzi o to na co patrzysz, ale o to co się z tobą dzieje kiedy patrzysz.

jaki jest tWój uluBiONy OBraZ?

Drodzy Czytelnicy! Jeżeli wśród 
dotychczasowych felietonów nie odnaleźliście 
historii o Waszym ulubionym obrazie, pora 
to zmienić. Napiszcie do mnie na adres: 
„Twoje Tychy” al. Piłsudskiego 12 lub mailem: 
redakcja@twojetychy.pl. Podzielcie się swoimi 
wrażeniami, emocjami i wspólnie odkryjmy 
tajemnice najwspanialszych malarskich płócien. 
Z artystycznym pozdrowieniem,
agNiEszka kijas ●
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