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Dzwonkowa zamknięta
W związku z przebudową ul. Dzwonkowej trzeba  
było jej półkilometrowy odcinek zamknąć dla ruchu.

przedszkola i szkoły czekają
10 lutego rusza rekrutacja do tyskich przedszkoli  
i szkół podstawowych.

honorowa babcia Grażyna
Wielbiciele talentu Grażyny Barszczewskiej 
spotkali się z aktorką w Mediatece. 4 5 8
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okręgowa izba przemysłowo-handlowa po raz 20. wyróżniła zasłużonych dla integracji społeczności lokalnej.
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O SmOleńSku bez pOlityki
Na zaproszenie posła Mi-
chała Gramatyki do Ty-
chów przyjechał Maciej La-
sek – także poseł na Sejm RP, 
wcześniej znany opinii pub-
licznej jako członek Komisji 
Badania Wypadków Lotni-
czych Lotnictwa Państwowe-
go, której pracami kierował 
Jerzy Miller, i która badała 
przyczyny katastrofy samo-
lotu prezydenckiego w Smo-
leńsku w 2010 roku. Maciej 
Lasek wygłosił wykład w Pa-
sażu Kultury Andromeda. 
Mówił o ustaleniach komi-
sji i przyczynach (bo było ich 
wiele) tej katastrofy.
 str. 7
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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

◆ POlicjaNci POD NaDZO-
Rem tySkiej PROkuRatuRy 
WyjaśNiają OkOlicZNO-
ści śmieRci 27-latka, który 
30.01 przed godz. 15 prawdopo-
dobnie wyskoczył z 9. piętra bu-
dynku Urzędu Miasta. Wszystko 
wskazuje na to, że nie był pra-
cownikiem tyskiego magistratu. 
Na miejscu zostały wykonane 
czynności z udziałem prokurato-
ra, który zarządził sekcję zwłok.

◆ 2.02 kOmeNDa miejSka 
PSP OtRZymała ZgłOSZe-
Nie O PODejRZeNiu ZatRu-
cia tleNkiem Węgla w bloku 
przy ul. Elfów 61. Z podejrzenia-
mi zatrucia do szpitala trafiły 
dwie osoby – kobieta i 5-miesięcz-
ne dziecko. Ze wstępnych ustaleń 
strażaków wynika, że awarii uległ 
łazienkowy piecyk, co było przy-
czyną emisji tlenku węgla.

◆ tyScy POlicjaNci Za-
tRZymali, a SąD tymcZa-
SOWO aReSZtOWał 19-
latka, któRy DOkONał 
ROZBOju przy użyciu przed-
miotu przypominającego broń 
palną. Do zdarzenia doszło 
22.01, w sklepie przy al. Biel-
skiej. Przybyłym na miejsce po-
licjantom, zgłaszająca o napadzie 
osoba opisała zamaskowanego 
sprawcę. Stwierdziła, że grożąc 
przedmiotem przypominającym 
broń, zażądał wydania pieniędzy. 
Zabrał ponad 300 złotych i uciekł 
z miejsca zdarzenia. Po niespełna 
dwóch godzinach sprawca został 
zatrzymany. Funkcjonariusze za-
bezpieczyli przy nim pistolet 
pneumatyczny oraz część skra-
dzionej gotówki. Jak się okazało, 
19-latek miał dopuścić się jesz-
cze jednego napadu, a kolejnego 
usiłował dokonać. Na wniosek 

policji i prokuratora mężczyzna 
został tymczasowo aresztowany. 
Grozi mu teraz do 12 lat pozba-
wienia wolności.

◆ W BlOku PRZy ul. eiNSte-
iNa, 27.01 jeDeN Z mieSZ-
kańcóW ODkRęcił gaZ 
i gROZił WySaDZeNiem Bu-
DyNku. Na miejsce przyjechała 
policja, wezwano straż pożarną 
i karetkę pogotowia. Po kilku 
próbach strażakom udało się 
wejść do mieszkania. Mężczyzna 
został przewieziony do szpitala 
na badania psychiatryczne.

◆ 31.01 DyżuRNy tySkiej 
kOmeNDy OtRZymał ZgłO-
SZeNie OD mieSZkańca al. 
BielSkiej, Z któRegO WyNi-
kałO, że PijaNy mężcZyZNa 
SPaceROWał Z WóZkiem, 
W któRym ZNajDOWałO 
Się małe DZieckO. Na miej-
scu szybko zjawili się policjanci. 
Okazało się, że 60-letni dziadek 
opiekował się wnukiem ma-
jąc ponad 2 promile alkoholu 
w organizmie. Policjanci prze-
kazali dziecko matce, a nietrzeź-
wy opiekun został zatrzymany. 
Sprawdzenie okoliczności zda-
rzenia ma wyjaśnić, czy dziadek 
naraził swojego wnuka na nie-
bezpieczeństwo utraty życia lub 
zdrowia. To przestępstwo jest za-
grożone karą do 5 lat więzienia.

◆ 2.02, Ok. gODZ. 17.30 
Na SkRZyżOWaNiu al. 
NiePODległOści Z ul. Wy-
SZyńSkiegO kaRetka PO-
gOtOWia ZDeRZyła Się 
Z hyuNDaiem. Nikomu nic 
się nie stało. Jak wstępnie usta-
lono, kierowca hyundaia praw-
dopodobnie zagapił się i uderzył 
w tył karetki.

◆ OStatNiegO DNia StycZ-
Nia Na ul. BuDOWlaNych 
DOSZłO DO ZDeRZeNia fia-
ta, tOyOty i SkODy. Pasa-
żerka jednego z aut trafiła pod 
opiekę ratowników medycz-
nych. Na szczęście po przebada-
niu okazało się, że nic poważnego 
jej się nie stało. Z ustaleń policji 
i uczestników zdarzenia wynika, 
że kierowca fiata nie zachował 
odpowiedniej odległości i uderzył 
w tył toyoty, a ta z kolei w znajdu-
jąca się przed nią skodę.

◆ DO gROźNie WygląDają-
cegO ZDaRZeNia DOSZłO 
Na ul. OśWięcimSkiej, tuż 
za skrzyżowaniem z ul. Jaworową 
(w kierunku Bierunia). Osobowy 
vw zderzył się z ciągnikiem siod-
łowym man z naczepą. Kierująca 
vw kobieta została przewieziona 
do szpitala na dokładne badania, 
ale na szczęście nic poważnego jej 
się nie stało, a zdarzenie zostało 
zakwalifikowane jako kolizja. Jak 
stwierdzili wstępnie policjanci, 
kiedy kierowca ciężarówki rozpo-
czął manewr zmiany pasa ruchu, 
jadąca prawym pasem osobów-
ka nalazła się w tzw. „martwym 
polu”. VW został zahaczony przez 
mana i przepchnięty przed tira. 
Kierowca ciężarówki został uka-
rany mandatem.

◆ Na ul. aRmii kRajOWej, 
Na WyZNacZONym PRZe-
jeźDZie Dla ROWeRóW, DO-
SZłO 31.01 DO POtRąceNia 
74-letNiegO ROWeRZySty 
przez kierującego oplem. Rowe-
rzysta trafił pod opiekę ratowni-
ków medycznych, na szczęście 
nie doznał poważniejszych obra-
żeń. Policjanci wstępnie ustalili, 
że kierowca opla, włączając się 
do ruchu z osiedlowej uliczki 

w ul. Armii Krajowej, nie za-
uważył nadjeżdżającego z jego 
prawej strony rowerzysty.

29.01 Na OZNakOWaNym 
PRZejściu Na ul. DęBOWej 
82-letNi mężcZyZNa ZO-
Stał POtRącONy PRZeZ kie-
Rującą SeiceNtO 24-letNią 
kOBietę i trafił do szpitala. 
Ze wstępnych informacji wy-
nika, że doznał urazu barku 
i ogólnych potłuczeń. Kierująca 
seicento była trzeźwa, policjanci 
zatrzymali jej prawo jazdy oraz 
dowód rejestracyjny pojazdu 
(rozbita szyba czołowa).

◆ 28.01 Na ul. DamROta, 
W POBliżu SZkOły POD-
StaWOWej NR 1, kierująca 
chevroletem potrąciła 9-letnią 
dziewczynkę, która została prze-
wieziona do szpitala w Katowi-
cach-Ligocie na dokładne bada-
nia. Jak ustalono, dziewczynka 
wbiegła na drogę poza oznako-
wanym przejściem dla pieszych, 
wprost pod nadjeżdżający samo-
chód. Kierująca pojazdem kobie-
ta była trzeźwa.

◆ tyScy POlicjaNci Zaj-
mujący Się ZWalcZaNiem 
PRZeStęPcZOści gOSPO-
DaRcZej, zatrzymali 24-latka, 
który posiadał papierosy oraz 
tytoń niewiadomego pochodze-
nia. W jego samochodzie było 
prawie 20 tys. papierosów bez 
polskich znaków akcyzy oraz 
blisko 10 kilogramów tytoniu. 
Straty Skarbu Państwa z tytułu 
uszczuplenia podatku oszaco-
wano wstępnie na blisko 25 tys. 
zł. Zgodnie z kodeksem karnym 
skarbowym, właścicielowi kon-
trabandy grożą nawet 3 lata wię-
zienia i wysoka grzywna. ls ●

Prace przy wydobywaniu wraku 
amerykańskiego bombowca B-25 
Mitchell, zestrzelonego w bieruń-
skim lesie Gołys w styczniu 1945 
r, dobiegły końca. Przypomnijmy, 
iż prowadził je Arkadiusz Domi-
niec, właściciel tyskiego Muzeum 
Śląskiego Września 1939, razem 
z pasjonatami historii ze Stowa-
rzyszenia Rekonstrukcji Histo-
rycznej 73 Pułk Piechoty i Stowa-
rzyszenia „Husaria” z Mysłowic 
oraz Olafem Popkiewiczem i Se-
bastianem Witkowskim z pro-
gramu „Poszukiwacze historii” 
w Polsat Play.

– Wydobyliśmy wszystkie ele-
menty samolotu, które tam się 
znajdowały, zasypaliśmy i upo-
rządkowaliśmy miejsce, gdzie pro-
wadzone były prace, przywracając 
jego poprzedni stan – powiedział 
A. Dominiec. – Te części to prze-
de wszystkim fragmenty poszycia 
i konstrukcji samolotu, największy 
nich ma długość 1,5 metra. Przy 
uderzeniu samolotu o ziemię na-

stąpiła eksplozja, więc poszczegól-
ne elementy są mocno zniekształ-
cone, trudno jeszcze w tej chwili 
niektóre precyzyjnie zidentyfiko-
wać i stwierdzić, czy są to frag-
menty konstrukcji czy np. wypo-
sażenia. Części samolotu zostały 
zabezpieczone i teraz przekazane 
zostaną do konserwacji

Tymczasem właściciel tyskie-
go muzeum ma już kolejne pla-
ny. Tym razem chodzi o Messers-
chmitta Bf 109 – podstawowego 
myśliwca Luftwaffe podczas II woj-
ny światowej, zestrzelonego gdzieś 
nad Małopolską.

– Jeśli chodzi o Tychy, to mam 
sygnał dotyczący Focke-Wulfa 
w-190, ale musimy tę informa-
cję jeszcze dokładnie sprawdzić 
i zebrać jak najwięcej informacji. 
A już teraz zapraszam za pół roku 
do Muzeum Śląskiego Września 
1939, gdzie otworzymy wystawę 
poświęconą samolotowi z lasu 
Gołys – dodał A. Dominiec. 
ls ●

zakończono prace przy wydobywaniu wraku samolotu.
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Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

z uDziaŁeM posŁów 
na sejM rp MichaŁa 
GraMatyki, 
wojciecha króla 
i jerzeGo polaczka, 
przeDstawicieli 
wŁaDz tychów 
i GMin ościennych, 
reprezentantów 
saMorząDów 
GospoDarczych i sŁużb 
MunDurowych oraz 
kilkusetosobowej 
Grupy luDzi biznesu 
oDbyŁo się w tychach 
noworoczne spotkanie 
przeDsiębiorców.

Dają przykład jak działać
Zorganizowane w miniony pią-
tek (31 stycznia) w Mediatece 
przez Okręgowa Izbę Przemy-
słowo-Handlową pod auspicja-
mi prezydenta Tychów Andrzeja 
Dziuby spotkanie, było już dwu-
dziestym w historii. Jest okazją 
ku temu, by uhonorować osoby 
i instytucje statuetką Integratora 
Roku za aktywizację lokalnego 
środowiska wokół spraw, prob-

lemów, działań, które są istotne 
dla tyskiej społeczności.

– Każda z osób dotychczas 
wyróżnionych, to szczególna 
osobowość w naszym mieście, 
to wybitna postać życia spo-
łecznego, lub gospodarczego 
– mówił w swoim wystąpieniu 
prezes OIP-H w Tychach, Zbi-
gniew Gieleciak. – Od wielu lat, 
w obliczu powiększającej się rze-
szy ludzi specjalnej troski, zubo-
żonych i wymagających pomo-
cy społecznej – obserwujemy, 
że rośnie społeczne zapotrze-
bowanie na ludzi czynu; na lu-
dzi, którzy podejmują się dzia-
łania na rzecz innych, którzy 
widzą, potrafią, a nade wszyst-
ko chcą działać więcej niż wy-
nika to z ich obowiązków – za-
uważył prezes Gieleciak. – Ci 
ludzie budują podwaliny społe-
czeństwa obywatelskiego, spo-
łeczeństwa, w którym zagospo-
darowana może i powinna być 
aktywność każdego mieszkańca. 
Dlatego bardzo ważne jest kreo-
wanie zachowań i postaw, aktyw-
ności, propagowanie takich dzia-
łań, które mogą przyczynić się 
do aktywizacji zawodowej i spo-
łecznej wszystkich grup, w tym 

również dzieci i młodzieży. Wy-
różnione osoby przez swoją dzia-
łalność dają nam przykład jak 
działać, co robić, w jaki sposób 
wspierać lokalne społeczności.

Całe życie w służbie
W tym roku pierwsza ze statuetek 
Integratora roku trafiła w ręce Ur-
szuli Paździorek-Pawlik – lekar-
ki od pół wieku związanej z Ty-
chami i służącej mieszkańcom 
miasta. Specjalistka chorób we-
wnętrznych przeszła w Szpitalu 
Miejskim wszystkie stopnie ka-
riery zawodowej – od asystenta 
do zastępcy ordynatora. To właś-
nie dr Pawlik była wśród pierw-
szych, wykonujących badania 
ultrasonograficzne w publicznej 
służbie zdrowia w mieście, to ona 
była pomysłodawczynią i współ-
założycielką Hospicjum im. Św. 
Kaliksta I, które od niemal 30 lat 
opiekuje się najciężej chorymi 
osobami.

Urszula Paździorek-Pawlik 
od 1990 roku działa w tyskim sa-
morządzie – najpierw jako eks-
pert komisji zdrowia, a od 2002 
roku jako radna RM, zajmująca 
się sprawami ważnymi dla zdro-
wia mieszkańców, w tym m.in. 

zdrową żywnością w szkołach, 
szczepieniami profilaktycznymi 
czy zapobieganiu dostępu do do-
palaczy. Aktualnie wspiera tak-
że pomocą medyczną bezdom-
nych.

– Przez wiele lat bywałam 
na noworocznych spotkaniach 
przedsiębiorców, podziwiałam 
i oklaskiwałam laureatów Inte-
gratora i nigdy mi do głowy nie 
przyszło, że kiedyś będę tu sta-
ła i odbierała statuetkę – mó-
wiła wzruszona Urszula Paź-
dziorek-Pawlik. – Dziękuję 
za to wyróżnienie i zapewniam, 
że nie zamierzam zmniejszać 
swojej aktywności na rzecz ty-
szan – dodała.

Kształcić dla muzyki
Tytułem Integratora Roku wśród 
instytucji wyróżniony został Ze-
spół Szkół Muzycznych im. Felik-
sa Rybickiego w Tychach, w któ-
rym od 1970 roku znakomici 
pedagodzy rozwijają talenty ar-
tystyczne młodych tyszan, kształ-
cąc kolejne pokolenia muzyków 

i integrując lokalną społeczność 
wokół wartości związanych z mu-
zyką, kulturą i sztuką.

Zespół Szkół Muzycznych 
może poszczycić się wieloma wy-
bitnymi absolwentami, do któ-
rych należą m.in. kompozytorzy 
i instrumentaliści Henryk Jan Bo-
tor i Piotr Pudełko, pianiści Grze-
gorz Niemczuk i Mateusz Krzy-
żowski, organista Michał Botor, 
skrzypaczki Marta Lelek, Olivia 
Bujnowicz, Angelika Malerczyk, 
Hanna Steczek i wielu innych.

Wyróżnienie w imieniu pla-
cówki odebrał dyrektor Tomasz 
Giedwiłło, który od 3,5 roku 
prowadzi ZSM im. F. Rybickie-
go. Dziękując, dyrektor zaprosił 
mieszkańców na jubileuszowy 
koncert z okazji 50-lecia szkoły, 
który w Mediatece odbędzie się 
19 listopada.

Mądrych ludzi wokół…
W imieniu władz miasta, z prze-
wodniczącą Rady Miasta Bar-
barą Konieczną i wiceprezy-
dentem Maciejem Gramatyką, 

wyróżnionym gratulował drugi 
z wymienionych. Swoje gratula-
cje i życzenia złożył laureatom 
i przedsiębiorcom także poseł 
Michał Gramatyka: „Życzę Wam 
biznesowych sukcesów w demo-
kratycznej Polsce, wyznającej 
wspólnotowe europejskie war-
tości. Życzę państwa, które się 
Wami opiekuje, a nie bezustan-
nie kontroluje. Życzę komfortu 
rozstrzygania sporów przed ob-
liczem niezawisłych sądów” – 
mówił parlamentarzysta. Z ko-
lei Zbigniew Gieleciak posłużył 
się tekstem piosenki z ostatniej 
trasy „Męskiego Grania”: Życzy-
my sobie i Wam, by nas było stać 
na święty spokój. Szczęścia ile się 
da, miłości w bród, mądrych lu-
dzi wokół…

W części artystycznej nowo-
rocznego spotkania wystąpili 
uczniowie i absolwenci Zespołu 
Szkół Muzycznych w Tychach: 
Mateusz Krzyżowski, Hanna 
Derej, Maja Giedwiłło oraz kie-
rowany przez Jacka Dobrzańskie-
go szkolny big band. ●

Szkoła Podstawowa nr 21 przy 
ul. Młodzieżowej 7 jest pierw-
szą szkołą w Tychach oraz jedną 
z kilku w naszym województwie, 
która od początku roku szkolne-
go 2020/2021 będzie miała klasę 
sportową o profilu tanecznym.

Oferta kierowana jest do ucz-
niów obecnych klas trzecich – 
chłopców i dziewcząt, którzy są 
zainteresowani tańcem i mają 
do tego predyspozycje. 

– Dzieci, które zostaną zakwa-
lifikowane do tej klasy, będą rea-
lizowały w kolejnych latach obo-
wiązujący program nauczania oraz 
dodatkowo będą miały sześć go-
dzin nauki tygodniowo różnych 
gatunków tanecznych, od nowo-
czesnego po towarzyski –mówi 
Andrzej Rafa, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 21 w Tychach.

Planowane są także wakacyjne 
obozy taneczne i udział uczniów 
w różnych zawodach związa-

nych z tańcem. Do klasy tanecz-
nej będą mogły chodzić 24 osoby. 
Najpierw trzeba się będzie jednak 
do niej dostać, bo – jak mówi dy-
rektor szkoły – wszyscy kandyda-
ci będą musieli poddać się pró-
bom sprawności, które pozwolą 
na wyłonienie tych, którzy mają 
największe predyspozycje.

– Próby odbędą się w pierw-
szej połowie marca, a spotkanie 
organizacyjne dla zaintereso-

wanych rodziców zostało zapla-
nowane na 17 lutego o godz. 17 
w budynku Szkoły Podstawowej 
nr 21 przy ul. Młodzieżowej. Ser-
decznie zapraszam! – dodaje dy-
rektor Rafa.

Zajęcia realizowane będą 
przy współpracy z Młodzieżo-
wym Domem Kultury nr 1 im. 
Artystów Rodu Kossaków w Ty-
chach Mn

pierwsza w mieście klasa o profilu tanecznym powstanie w Tychach.

ucz Się i tańcz!

reklama

reklama

integratorzy są WŚróD nas
po raz 20. okręGowa izba przeMysŁowo-hanDlowa uhonorowaŁa osoby i instytucje, ZASłużONE W INTEGRAcjI LOKALNEj SPOłEcZNOŚcI.

Urszula Paździorek-Pawlik ze wzruszeniem odbierała statuetkę Integratora Roku.

W imieniu społeczności szkolnej wyróżnienie odebrał Tomasz Giedwiłło, 
dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach.
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Czek o wartości 20 tys. zł trafił 
w minionym tygodniu do rąk 
dyrekcji Ośrodka Rehabilitacyj-
no-Edukacyjno-Wychowawczego 
w Tychach. Kwota została zebrana 
podczas 3. Balu Dobroczynnego 
zorganizowanego przez Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Miasta 
Tychy „Inicjatywa Tyska”

Dyrektor OREW Ewa Pawlak 
odebrała czek z rąk przedstawi-
cieli stowarzyszenia, którzy or-
ganizowali tegoroczny bal: Sła-
womira Sobocińskiego, Barbary 
Koniecznej, Krystyny Leszczyń-
skiej, Wioletty Niebieszczańskiej 
oraz Jerzego Chaberko. – To pięk-
ny gest. Fundusze spożytkujemy 

na doposażenie ośrodka o kolej-
ny sprzęt pedagogiczny i rehabili-
tacyjny dla wychowanków, którzy 
zmagają się z licznymi niepełno-
sprawnościami – skomentowała 
dyrektor ośrodka. Organizatorzy 
balu zapewniają, że podobna ak-
cja będzie miała miejsce w przy-
szłym roku. kp ●

rozpocząŁ się kolejny 
etap przebuDowy 
ul. Dzwonkowej 
w tychach. 
DroGa zostaŁa 
zaMknięta na blisko 
póŁkiloMetrowyM 
fraGMencie 
oD ul. cMentarnej 
Do ul. za DroGą. 
wyznaczono objazDy, 
a także wprowaDzono 
zMiany w kursowaniu 
autobusów.

Docelowo ul. Dzwonkowa zo-
stanie całkowicie przebudowana 
na blisko kilometrowym odcinku 
od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki 
wraz z ul. Krokusów.

– Na tym fragmencie droga 
będzie poszerzona, zyska nowe 
odwodnienie i oświetlenie, wy-
budowane zostaną chodniki, zjaz-
dy do posesji, miejsca postojowe 
(łącznie będzie ich, 24 z czego 2 
przeznaczone dla osób niepełno-
sprawnych), progi zwalniające, 
a przejścia dla pieszych i skrzy-
żowanie w rejonie ul. Ostróżki 
zostaną wyniesione – mówi Ar-
tur Kruczek, dyrektor Miejskie-
go Zarządu Ulic i Mostów w Ty-
chach.

To duże zadanie i gruntowna 
modernizacja, dlatego, by zmini-
malizować utrudnienia w ruchu, 
prace podzielono na etapy. Pierw-
szy etap robót drogowych właśnie 
się rozpoczął.

– Obecnie ulica Dzwonkowa 
została całkowicie zamknięta dla 
ruchu na odcinku pomiędzy ul. 
Cmentarną a skrzyżowaniem z ul. 
Za Drogą. Następnie zamknięcie 
to zostanie wydłużone do wyso-
kości skrzyżowania z ul. Kroku-
sów. O terminie wprowadzenia tej 
zmiany MZUiM będzie informo-
wał w oddzielnym komunikacie – 
dodaje dyrektor Kruczek.

Na czas prowadzenia prac wy-
znaczono objazd ulicą Jaskrów, 
co dotyczy także pojazdów komu-
nikacji miejskiej. Wprowadzono 
następujące zmiany w kursowa-
niu autobusów linii nr 131 i L.

– Linia 131 w kierunku Tychy 
Marii Konopnickiej: po obsłuże-
niu przystanku Tychy Wartogło-
wiec Szkoła autobus pojedzie ul. 
Cmentarną do ul. Oświęcimskiej 
i ul. Jaskrów na przystanek Ty-
chy Wartogłowiec Kościół i dalej 
zgodnie z rozkładem jazdy.

– Linia 131 w kierunku Tychy 
Sportowa: po obsłużeniu przy-
stanku Tychy Wartogłowiec Koś-

ciół autobus pojedzie ul. Jaskrów 
do ul. Oświęcimskiej i ul. Cmen-
tarnej do przystanku Tychy War-
togłowiec Szkoła i dalej zgodnie 
z rozkładem jazdy.

– Linia L w kierunku Tychy 
Czułów Narcyzów: po obsłuże-
niu przystanku Tychy Wartogło-
wiec Skotnica, autobus pojedzie 
ul. Cmentarną do ul. Oświęcim-
skiej i ul. Jaskrów na przystanek 
Tychy Wartogłowiec Kościół i da-
lej zgodnie z rozkładem jazdy.

– Linia L w kierunku Tychy Bar-
wna Cmentarz: autobus, po obsłu-
żeniu przystanku Tychy Wartogło-
wiec Kościół, pojedzie ul. Jaskrów 
do ul. Oświęcimskiej i ul. Cmen-
tarnej do przystanku Tychy War-
togłowiec Skotnica i dalej zgodnie 
z rozkładem jazdy.

MZUiM w Tychach prosi o pla-
nowanie podróży z uwzględnie-
niem powyższych zmian, a tak-
że o ostrożność i stosowanie się 
do znaków. Jednocześnie prze-
prasza za wszystkie utrudnienia 
i niedogodności związane z rea-
lizacją inwestycji.

Koniec pierwszego etapu prac 
planowany jest latem, a cała war-
ta około 6,5 mln zł. Całość prac 
zakończy się jesienią bieżącego 
roku. ru ●

Czy to już wiosna? W środę 
(29.01) od naszego czytelni-
ka otrzymaliśmy informację, 
że na polach w Cielmicach po-
jawił się bocian. I rzeczywiście, 
po przybyciu na wskazane miej-
sce mieliśmy okazję obserwować 
tego dostojnego ptaka, przecha-
dzającego się w towarzystwie cza-
pli siwych.

Powracające z Afryki bocia-
ny białe są co roku z radością 
witane jako zwiastuny wiosny. 
W tym roku byłby to także po-
wód do żalu – wszak zimą się 
jak dotąd nie nacieszyliśmy. Jed-
nak zdaniem specjalistów jest 
bardzo mało prawdopodobne, 
by obserwowane w styczniu 
bociany powróciły już z Afry-
ki. Są to raczej osobniki, które 

jesienią nie odleciały i zimują 
w Polsce. Łagodne zimy powo-
dują, że coraz częściej decydują 
się na to nie tylko ptaki ranne 
lub osłabione, ale także zdrowe. 
Zaobserwowany przez nas bo-
ciek sprawiał wrażenie w pełni 
sprawnego.

– To z całą pewnością nie jest 
bocian, który wraca – mówi Ja-
cek Wąsiński z Nadleśnictwa 
Katowice, prowadzący w Miko-
łowie-Kamionce „Leśne pogoto-
wie”. – One nie mogłyby jeszcze 
teraz przylecieć, do tego musi 
być odpowiednio nagrzane po-
wietrze, żeby zadziałały prądy 
powietrzne. To są boćki, które 
zostały na zimę, i to nie jest nic 
nadzwyczajnego. Takich bocia-
nów, które zimują w Polsce, Cze-

chach czy na Słowacji jest dużo. 
Z roku na rok coraz więcej.

Jacek Wąsiński radzi, żeby zi-
mującym u nas bocianom nie 
pomagać na siłę. – Przy takiej 
pogodzie, jaką mamy teraz, one 
same sobie poradzą – mówi. – 
Ale jeśli już ktoś chciałby do-
karmiać te ptaki, to należy po-
dawać im tylko surowe podroby 
(serca, ewentualnie wątróbka) 
i małe rybki. Absolutnie żad-
nej wieprzowiny, pasztetów czy 
kiełbas, żadnego chleba czy bu-
łek. Tym można poważnie pta-
kowi zaszkodzić, nawet go za-
bić.

Przylotu bocianów zimujących 
w Afryce można spodziewać się 
w okresie od marca do maja. 
sw ●

Uwaga kierowcy! Od 30 stycznia 
na około 300-metrowym odcinku 
ul. Oświęcimskiej (na wysokości 
placu samochodowego przed fa-
bryką FCA) obowiązuje ruch wa-
hadłowy. Steruje nim sygnalizacja 
świetlna.

Zmiana organizacji ruchu spo-
wodowana jest inwestycją prowa-
dzoną przez Gminę Bieruń. Chodzi 
dokładnie o zadanie pod nazwą: 
„Budowa drogi gminnej w Bieru-
niu, obręb Bieruń Stary”. Częścio-
wo zakres prac zlokalizowany jest 
w obrębie miasta Tychy i dotyczy 
budowy skrzyżowania, które sko-
munikuje nową drogę prowadzą-
cą na bieruńską strefę przemysło-
wą z ulicą Oświęcimską.

Z tych powodów od czwartku, 
30 stycznia, około 300-metrowy 
odcinek ul. Oświęcimskiej, znaj-
dujący się na wysokości placu 
samochodowego przed fabryką 
FCA, został zawężony. Ruch odby-
wa się jednym pasem (tym w kie-
runku Tychów) wahadłowo i ste-
ruje nim sygnalizacja świetlna.

Kiedy wykonawca prac zakoń-
czy budowę po jednej stronie dro-
gi, przeniesie się na pas przeciw-
ny. Wówczas ruch odbywać się 

będzie wahadłowo pasem w kie-
runku Bierunia.

Planowo cała inwestycja 
ma mieć swój finał na przeło-
mie czerwca i lipca 2020 roku, 
niemniej jednak data ta jest sil-
nie uzależniona od warunków at-
mosferycznych. Drogowcy apelu-
ją do kierowców o ostrożna jazdę 
i stosowanie się do znaków.

Warto dodać, że nowe skrzyżo-
wanie docelowo zostanie objęte 

sygnalizacją świetlną i włączo-
ne do Inteligentnego Syste-
mu Zarządzania i Sterowania 
Ruchem (ITS). To szeroko za-
krojony projekt, który stworzy 
możliwość bezpośredniego ste-
rowania ruchem, co usprawni 
komunikację w mieście i popra-
wi bezpieczeństwo. To zadanie 
realizowane jest przez Miejski 
Zarząd Ulic i Mostów w Ty-
chach. Mn ●

Urząd Miasta informuje, 
że osoby, które do tej pory 
nie wpłaciły opłaty rocznej 
za 2019 rok (dawna opłata 
za użytkowanie wieczyste) 
zobowiązane są ją wpłacić do 
29 lutego 2020 roku. 

Opłatę roczną za 2020 rok oraz 
za lata następne prosimy wpłacać 
do 31 marca każdego roku.

Wpłata opłaty rocznej za 
grunty gminy Miasta Tychy 
dokonywane są na rachunek: 47 
1240 6960 0693 7777 7777 7777 

Bank Polska Kasa Opieki Spółka 
Akcyjna

Wpłata opłaty rocznej za grunty 
Skarbu Państwa  dokonywane są 
na rachunek: 21 1240 6960 0696 
8888 8888 8888 Bank Polska Kasa 
Opieki Spółka Akcyjna. uM ●

DzWonKoWa zaMKnięta
ruszyŁy roboty DroGowe PRZy PRZEBuDOWIE WAżNEj uLIcy WARTOGłOWcA.

od minionego tygodnia trudniej dojechać do Bierunia.

WahadłO na OśWięcimSkiej

nie tylko przednia zabawa, ale i szczytny cel.

dObra inicjatyWa

spóźnialscy mają czas do końca miesiąca.

zdążyć z Opłatą rOczną

Organizatorzy balu (z czekiem) w towarzystwie dyrekcji i podopiecznych tyskiego OREW.

zostaŁ na ziMę, czy za wcześnie przyleciał?

pierWSzy bOcian 
WiOSny nie czyni
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JEEP® RENEGADE W LEASINGU 100% I Z RABATEM DO 15 000
AUTO – CENTRUM M.Z. KIERAT SP.J. Tychy, ul. Begonii 12, tel.: (32) 218 04 04

SYS ×
ACTIVE DRIVE

SYS DZANIA 
TRAKCJ -TERRAIN

ELEKTRONICZNY SYSTEM 
STABILIZACJI TORU JAZDY

ZIMOWY SEZON NA JEEPA
reklama

wojskowa koMenDa 
uzupeŁnień w tychach 
oD 2 Marca rozpocznie 
kwalifikację wojskową. 
w tyM roku na koMisję 
wojskową stawi się ok 
2 tys. poborowych w tyM 
38 kobiet.

Każdy mężczyzna, który ukończy 
18. rok życia podlega obowiąz-
kowi stawienia się przed komisją 
lekarską, która podejmuje decy-
zję o przydzieleniu tzw. kategorii 
zdrowotnej. Takiemu obowiąz-
kowi podlegają również kobiety, 
które kształcą się jako m.in. pie-
lęgniarki i weterynarze. Nieotrzy-
manie imiennego wezwania nie 
zwalnia z obowiązku stawienia się 
na komisji.

16 stycznia Wojewoda Ślą-
ski obwieścił obowiązek stawie-
nia się na klasyfikacji wojskowej, 
dotyczący mężczyzn urodzo-
nych w 2001 r., osób urodzo-
nych w latach 1999-2000, które 
zostały uznane za czasowo nie-

zdolne do czynnej służby wojsko-
wej oraz kobiet urodzonych w la-
tach 1996-2000, które posiadają 
kwalifikacje przydatne do czyn-
nej służby wojskowej lub w latach 
2019-2020 kończą naukę w szko-
łach lub uczelniach medycznych, 
weterynaryjnych oraz na kierun-
kach psychologicznych. Osoby, 
które nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej i nie skończyły 
24. roku życia również wzywane 
są do stawienia.

Stawiający się na kwalifikację 
wojskową po raz pierwszy, powi-
nien ze sobą zabrać: dowód osobi-
sty lub inny dokument pozwalający 
ustalić tożsamość; dokumenta-
cję medyczną, w tym wyniki ba-
dań przeprowadzonych w okresie 
12 miesięcy przed dniem stawienia 
się na komisji; aktualną fotogra-
fię 3x4cm bez nakrycia głowy; do-
kumenty potwierdzające poziom 
wykształcenia (lub pobieranie na-
uki), posiadane kwalifikacje zawo-
dowe. kp ●

10 luteGo w tychach 
rusza rekrutacja 
Do publicznych 
placówek oświatowych. 
przeDszkola, 
szkoŁy poDstawowe, 
w tyM sportowa 
szkoŁa poDstawowa, 
oGólnoksztaŁcąca 
szkoŁa Muzyczna 
i-stopnia, bęDą 
przyjMować zapisy 
na rok szkolny 
2020/2021.

rekrutacja do przedszkoli
Wychowanie przedszkolne obej-
muje dzieci od początku roku 
szkolnego w roku kalendarzo-
wym, w którym dziecko kończy 
3 lata do końca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w któ-
rym dziecko kończy 7 lat.

O przyjęcie na wolne miejsca 
w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych oraz w przedszkolach 
niepublicznych, realizujących dla 
Miasta Tychy zadanie publiczne 
z zakresu prawa do wychowania 
przedszkolnego mogą ubiegać się 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat, za-
mieszkałe na terenie Miasta Ty-
chy. Rekrutacja przeprowadzana 
jest w oparciu o kryteria okre-
ślone w ustawie Prawo oświato-
we (Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. 
zm.) oraz kryteria określone 
w Uchwale nr XIV/287/19 Rady 
Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 
2019 r. zmieniającej Uchwałę nr 
XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy 
z dnia 25 stycznia 2018 r. Rekru-

tacja jest wspomagana przez sy-
stem informatyczny.

Pierwszeństwo, jak wyni-
ka z przytoczonej ustawy, mają 
dzieci z rodzin wielodzietnych, 
objęte pieczą zastępczą, niepeł-
nosprawne lub takie, gdzie nie-
pełnosprawność dotknęła jedno 
lub oboje rodziców lub rodzeń-
stwo, a także kandydaci wycho-
wywani samotnie w rodzinie.

W przypadku równorzędnych 
wyników uzyskanych na tym eta-
pie postępowania rekrutacyjne-
go lub jeżeli po jego zakończeniu 
dana placówka nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, brane będą 
pod uwagę kryteria określone 
w Uchwale Rady Miasta Tychy.

Aby ubiegać się o przyjęcie 
dziecka do przedszkola lub od-
działu przedszkolnego w szko-
le podstawowej, uwzględnione-
go w procesie rekrutacji, należy 
wypełnić elektronicznie formu-
larz wniosku dostępny na stronie 
https://przedszkola-tychy.nabory.
pl/lub wypełnić ręcznie wniosek 

o przyjęcie, który można pobrać 
w dowolnej placówce lub wydru-
kować z wymienionej wyżej stro-
ny. We wniosku można wskazać 
maksymalnie 3 placówki, pa-
miętając, że ich kolejność ozna-
cza hierarchię ważności. Wnio-
sek wypełniony i wydrukowany 
z systemu elektronicznego lub 
wypełniony ręcznie wraz ze sto-
sownymi dokumentami i oświad-
czeniami należy podpisać i złożyć 
w placówce pierwszego wyboru 
(tj. wymienionej na wniosku jako 
pierwsza) w terminie od 10 lute-
go do 24 lutego 2020 r.

rekrutacja do pierwszych klas 
podstawówek
Obowiązek szkolny dziecka roz-
poczyna się z początkiem roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy 7 lat.

Od 10 lutego 2020 r. rozpo-
czynają się także zapisy do kla-
sy pierwszej szkoły podstawowej. 
W tym przypadku obowiązu-
je tzw. rejonizacja, co oznacza, 

że szkoły podstawowe przyjmu-
ją dzieci zamieszkujące w ich 
obwodzie. Aby zapisać dziecko 
do szkoły wystarczy wypełnić 
elektronicznie formularz ZGŁO-
SZENIA dostępny na tyskim por-
talu oświatowym www.oswiata.
tychy.pl w zakładce REKRUTA-
CJE, a po wypełnieniu wydruko-
wać, podpisać i złożyć w sekreta-
riacie szkoły obwodowej.

Istnieje również możliwość zapi-
sania dziecka do szkoły pozaobwo-
dowej w sytuacji, gdy rodzeństwo 
kandydata już do niej uczęszcza. 
W przypadku zapisywania dzie-
cka do Sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 19 lub Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Ze-
spole Szkół Muzycznych w Ty-
chach rejonizacja nie obowiązuje, 
ale obowiązują odpowiednio pró-
by sprawności fizycznej lub uzdol-
nień muzycznych.

W przypadku dzieci posia-
dających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, ubiega-
jących się o przyjęcie do oddzia-
łu integracyjnego lub specjalnego, 
rodzic powinien zgłosić się wraz 
z dokumentami bezpośrednio 
do placówki z oddziałami inte-
gracyjnymi lub specjalnymi, któ-
rą jest zainteresowany.

Składanie dokumentów do klas 
pierwszych szkół podstawo-
wych potrwa od 10 do 28 lute-
go 2020 r.

Szczegółowe informacje o ter-
minach kolejnych etapów postę-
powania zamieszczone są na stro-
nie https://sp-tychy.nabory.pl/.
co ●

ruszają KoMisje
wojewoDa śląski OBWIEŚcIł KWALIfIKAcję WOjSKOWą.

kieDy i gDZie Na kOmiSję
Terminy i siedziby komisji, gdzie odbędzie się kwalifikacja woj-
skowa na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę 
uzupełnień w Tychach.
POWiatOWa kOmiSja lekaRSka Dla miaSta tychy: Ty-
chy, ul. ciasna 3; – od 18.03 -7. 04. 2020 r. oraz 14-16. 04. 2020 r., 
w godzinach od 13 do 17.30.
POWiatOWa kOmiSja lekaRSka Dla POWiatu mikO-
łOWSkiegO: Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 18;
– od 20. 03 – 10. 04. 2020 r., w godzinach od 14 do 17.
POWiatOWa kOmiSja lekaRSka Dla POWiatu BieRuń-
SkO-lęDZińSkiegO: Lędziny, ul. Lędzińska 24; – od 06. 04 – 
24. 04. 2020 r. (za wyjątkiem 10, 14, 23. 04. 2020 r.), w godzinach 
od 12.30 do 17.30.

PrzeDszKola i szKoły CzeKają
rusza rekrutacja DO PuBLIcZNych PLAcóWEK OŚWIATOWych.
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tyPoWa, nietyPoWa szKoła
poD koniec lat 50. TyPIZAcjA, KTóRA ZABORcZO WDARłA SIę DO BuDOWNIcTWA MIESZKANIOWEGO, WKROcZyłA TAKżE DO SZKół.

typizacja, czyli, oGólnie 
rzecz ujMując, projekty 
typowe, które MoGŁy 
być buDowane w wielu 
Miejscach, MiaŁa u poDstaw 
przeDe wszystkiM czynniki 
ekonoMiczne. Dzięki niej 
Można byŁo szybciej i taniej 
wybuDować większą liczbę 
obiektów.

Połączenie zamiaru oszczędności, potrzeb 
edukacyjnych dzieci z powojennego wyżu 
demograficznego oraz pomysłu uczczenia 
1000-lecia Państwa Polskiego (w opozycji 
do obchodów rocznicy Chrztu Polski) dało 
akcję budowy tysiąca szkół. Pierwszą szko-
łę w jej ramach wybudowano w Czeladzi. 
W efekcie akcji szkół powstało znacznie 
więcej niż tysiąc, ale większość z nich była 
właśnie szkołami typowymi, których pro-
jekty nie uwzględniały ani potrzeb miej-
scowej społeczności, ani nie miały wiele 
wspólnego z lokalnym kontekstem, ani 
krajobrazem, co zwłaszcza na terenach 
górskich było rażące. Jeden, zatwierdzo-
ny centralnie projekt, który był najtań-
szą z możliwych wersji, ale za to możliwą 
do szybkiego wybudowania, postawiono 
w wielu miejscach, ale za to – ironizując 
– można było mieć pewność, że zmienia-
jący miejsce zamieszkania i szkołę uczeń 
doskonale odnajdzie się w przestrzeni no-
wego budynku.

W Tychach także powstał projekt szko-
ły, który mógł być realizowany w wielu 
miejscach. Opracowali go Bożena i Ja-
nusz Włodarczykowie, architekci z ty-
skiego biura Miastoprojekt. Pracowali nad 

nim w latach 1964-1965. Projektanci mieli 
na względzie specyficzne warunki grunto-
we przemysłowej części Górnego Śląska, 
dlatego wprowadzili w projekcie szereg 
dylatacji, czyli szczelin dzielących obiekt 
na mniejsze części, które w jakimś stopniu 
miały zabezpieczać budynek przed dzia-
łaniem szkód górniczych. Projekt szkoły 
decyzją Kuratorium Katowickiego Okrę-
gu Szkolnego został wytypowany do po-

wtarzania go na terenie ówczesnego wo-
jewództwa katowickiego.

W czym tkwi wyjątkowość tej szko-
ły? Zacznijmy od bryły. Składa się ona 
z dwóch sześcianów, czyli części z salami 
lekcyjnymi, połączonymi dwukondyg-
nacyjną przewiązką. Do nich za pośred-
nictwem długiego korytarza dostawione 
zostały podłużne części: sportowa i ży-
wieniowa. W środku każdej części dy-

daktycznej znajduje się hall, wokół któ-
rego ułożono moduły, złożone z trzech 
pomieszczeń lekcyjnych, sali pomocni-
czej, która mogła służyć jako pracownia 
przedmiotowa lub pokój nauczycielski 
oraz szatni i sanitariatów. Taki podział 
przestrzeni pozwalał na grupowanie 
uczniów w zależności od wieku.

Jednym z elementów założenia projek-
tu było to, aby elewacje szkoły, ze względu 

na odmienną funkcję, różniły się od wy-
glądu budynków mieszkalnych. Archi-
tekci podzielili je uwzględniając elemen-
ty konstrukcyjne budynku i wyodrębnili 
pasy muru bez okien, który pozostawio-
no nietynkowany, aby było widać jasną-
za cegłę, zaznaczyli żelbetową ramę pod-
trzymującą okna. Te ostanie rozwiązano 
jako kolejne moduły, w których zamonto-
wano duże kwadratowe okno podzielone 
na mniejsze części oraz podokienną płytę, 
okna malowano na różne kolory, a pod-
okienną płytę albo malowano, albo wyko-
nywano z cegły, co w efekcie dało intere-
sujący, choć prosty efekt wizualny.

Według tego projektu Bożeny i Janu-
sza Włodarczyków wybudowano w Ty-
chach dwie szkoły, pierwsza z nich po-
wstała na ulicy Grzegorza Fitelberga (SP 
nr 18), a druga na ulicy Filaretów (SP nr 
20). Obie szkoły przeszły termomoderni-
zacje, które znacząco zmieniły oryginal-
ną kolorystykę obu budynków. Miejmy 
nadzieję, że ta nowa przypadła do gustu 
użytkownikom obu placówek.

Ta tyska, w założeniu typowa szkoła, 
stała się nietypową ze względu na roz-
wiązania funkcjonalne i grupowanie sal 
lekcyjnych, a także rozwiązania kon-
strukcyjne, które miały strzec budynek 
przed efektami eksploatacji górniczej. 
Projekt ten rozpoczął w zawodowym ży-
ciu jego twórców przygodę z projekto-
waniem szkół, która trwała przez kolej-
nych kilka dekad, co sprawiło, że stali się 
jednymi z lepszych w Polsce eksperta-
mi w tej dziennie, a ich realizacje moż-
na znaleźć nie tylko w Tychach, ale także 
w całym regionie. anna syska ●

Budynek istniejącej do dziś Szkoły Podstawowej nr 18 na tyskim osiedlu F – około 1968 
roku. Fot. Z. Kubski ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.

miaStO na WarSztacie (44)

raDa osieDla paprocany 
zorGanizowaŁa 
traDycyjne spotkanie 
noworoczne Dla 
seniorów. byŁa 
to także okazja 
Do poDsuMowania pracy 
raDy w MinionyM roku.

Po mszy w kościele Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa seniorzy 
spotkali się w Przedszkolu nr 3. 
Tam przywitali ich wychowan-
kowie przedszkola, prezentując 
program artystyczny. Następnie 
przewodnicząca Rady Osied-
la Paprocany Grażyna Makosz 
podsumowała krótko ostatnie 
miesiące pracy (od wyborów 
do rady, po których objęła funk-
cję przewodniczącej). Jej po-
przednik Józef Wilczek (obecnie 
przewodniczący Zarządu Osied-
la) mówił o wynikach pracy rady 
poprzedniej kadencji oraz o pla-
nach na 2020 rok.

– Udało się zorganizować bie-
siadę andrzejkową na 120 osób, 
zakupić książki do biblioteki dla 
Szkoły Podstawowej nr 7 i zabaw-
ki dla przedszkolaków – mówiła 
Grażyna Makosz. – Ufundowali-
śmy nagrody w konkursach or-
ganizowanych przez nasze dwie 
parafie. No i jeszcze dzisiejsza 
impreza.

Józef Wilczek podziękował – 
w imieniu swoim i nowej prze-
wodniczącej rady – za udział 

w wyborach i osiągniętą frekwen-
cję, dzięki której rada mogła po-
wstać. – Cieszymy się, że są oso-
by chętne do pracy społecznej 
i że udało się wprowadzić do rady 
ludzi młodszych – mówił.

– Nasze środowe spotkania 
są otwarte i zapraszamy na nie 
– zapewniali członkowie rady 
osiedla. – Przychodźcie do nas, 
zgłaszajcie nam swoje propozy-
cje i problemy.

Na spotkania zapraszała też 
Urszula Paździorek-Pawlik rad-
na Rady Miasta Tychy. – Dyżu-
ruję w urzędzie miasta, ale za-
wsze staram się też być tutaj, 
na spotkaniach rady osiedla.

Rada Osiedla Paprocany 
to jedna z prężniej działających 
w Tychach. Współpracę z tą radą 
chwalą siebie przedstawiciele 
władz miasta – zawsze zapraszani 
i zawsze obecni na styczniowych 
spotkaniach noworocznych. Tym 
razem miasto reprezentował Igor 
Śmietański, zastępca prezyden-
ta ds. gospodarki przestrzennej, 
który złożył paprocańskim se-
niorom noworoczne życzenia, 
a radzie osiedla życzył nadal tak 
efektywnej pracy.

Wśród stałych gości nowo-
rocznych spotkań są też pro-
boszczowie dwóch paprocań-
skich parafii – o. Emil Pacławski, 
proboszcz parafii św. Franciszka 
i Klary i ks. Michał Czaja, pro-
boszcz parafii Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. A także Piotr 
Polis, prezes TSM Oskard, z któ-
rym również rada osiedla ściśle 
współpracuje.

Józef Wilczek podkreślał, 
że chociaż to nie rada prowadzi 
inwestycje na terenie swego dzia-
łania, to niemal w każdej uczest-
niczy, wnioskuje o realizację za-
dań i je konsultuje. Korzysta też 
z narzędzia jakim jest budżet 
partycypacyjny.

– Wspólnie ustalamy co jest 
najpilniejsze – mówił, chwaląc 
dobrą współpracę z miastem 
i TSM Oskard.

Noworoczne spotkania to prze-
de wszystkim integracja lokalnej 
społeczności – seniorzy z Papro-
can zawsze bardzo licznie w nich 
uczestniczą. Ale to też okazja 
by porozmawiać z członkami 
rady osiedla i przedstawicielami 
miasta o najważniejszych proble-
mach mieszkańców i najpilniej-
szych potrzebach. Wśród tych, 
o których mówiono, była m.in 
planowana rewitalizacja osiedla 
„sigmy”, przebudowa ul. Przemy-
słowej w rejonie kościoła fran-
ciszkanów i kontynuacja prze-
budowy ul. św. Józefa.

Jednak po podsumowaniu 
zrealizowanych zadań i planów 
na bieżący rok, spotkanie prze-
biegało już w mniej oficjalnej 
atmosferze, przy smacznym po-
częstunku i wspólnym śpiewaniu 
kolęd. sw ●

Kurs trwa 12 godzin (2 dni szko-
leniowe po 6 godzin) i obejmuje 
zagadnienia dotyczące m.in. tre-
ści edukacyjnych, kulturalnych, 
wykorzystania stron instytu-
cji publicznych np. do złożenia 
wniosku Rodzina 500+ czy uzy-
skania Karty Dużej Rodziny. Bę-
dzie można się także dowiedzieć, 
jak uzyskać pomoc online (czat, 
email, wideorozmowa) przy ko-
rzystaniu z usług firm turystycz-
nych, telekomunikacyjnych, ban-
ków, urzędów itp.

– Sporo uwagi podczas 
szkolenia będzie poświęco-
ne bezpieczeństwu w internecie 
np. bezpiecznemu korzystaniu 
z serwisów społecznościowych, 
rozpoznawaniu treści szkodli-
wych i niebezpiecznych dla dzieci 
i młodzieży oraz sposobach rea-
gowania na nie – mówi Dagma-
ra Gawryszek, dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych Miasta Tychy. 
Projekt „Rodzic w internecie” 
obejmuje także tematy związa-

ne z umiejętnością nadzorowa-
nia aktywności dziecka w sieci, 
korzystania z narzędzi kontro-
li rodzicielskiej na komputerach 
i urządzeniach mobilnych oraz 
zajęcia poświęcone temu, jak roz-
poznać symptomy nadużywania 
internetu przez dziecko i jak na te 
symptomy reagować.

Uczestnicy warsztatów poznają 
także „wartościowe gry” oraz do-
wiedzą się jak korzystać z banków 
zdjęć, klipów czy dźwięków.

– Żyjemy w czasach, w któ-
rych dostęp do internetu jest po-
wszechny, a nasze dzieci właściwie 
nie rozstają się ze smartfonem. 
Rolą rodziców i opiekunów jest 
uświadomienie dziecku konse-
kwencji działań w świecie wirtu-
alnym, nauczenie ich jak pora-
dzić sobie z hejtem, nienawiścią 
czy przemocą w internecie. Zro-
zumienie świata, który dla dzie-
ci i młodzież jest codziennością, 
a dla wielu dzisiejszych 40-, 50-, 
czy 60-latków wciąż jest zagadką 

– to także rola rodziców. Program 
„Rodzic w internecie” ma pomóc 
przygotować się do roli przewod-
nika dziecka w bezpiecznym 
i mądrym korzystaniu z sieci – 
mówi Maciej Gramatyka, zastęp-
ca prezydenta Tychów ds. spo-
łecznych.

Program kierowany jest 
do osób powyżej 25. roku życia. 
By wziąć w nim udział wystar-
czy wypełnić formularz znajdu-
jący się na stronie: http://www.
cuw.tychy.pl/.

Zajęcia ruszają 12 lutego i będą 
odbywały się w 12-osobowych 
grupach. Są jeszcze wolne termi-
ny na zajęcia organizowane: 12 i 13 
lutego w godz. 8-14 oraz w godz. 
14-20, 20 i 21 lutego w godz. 8- 14 
i w godz. 14-20, a także w ostat-
nim tygodniu lutego: 26 i 27  lu-
tego w godz. 14-20.

Projekt realizowany jest przez 
Miasto Tychy wraz z Fundacją 
Wspierania Zrównoważonego 
Rozwoju w ramach programu 
„e-aktywni mieszkańcy Gminy 
Miasta Tychy” w ramach projek-
tu grantowego pn. „E-aktywni 
mieszkańcy województwa śląskie-
go i opolskiego”, współfinansowa-
nego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wartość otrzymanego grantu 
to 149.520 zł. Mn ●

KolęDy i… inWestyCje 
noworoczne spotkanie SENIORóW W PAPROcANAch. 

roDziC W interneCie 
trwa nabór Do proGraMu, KTóRy MA POMóc RODZIcOM REAGOWAć NA ZAGROżENIA 
PłyNącE Z SIEcI, ALE NIE TyLKO. 

centruM usŁuG wspólnych orGanizuje nabór 
Do proGraMu „roDzic w internecie”, który 
Ma przyGotować roDzica Do roli przewoDnika 
Dziecka w bezpiecznyM i MąDryM korzystaniu 
z sieci, poszukiwaniu inforMacji czy 
reaGowaniu na sytuacje zaGrożenia. uDziaŁ 
w projekcie jest DarMowy, wystarczy jeDynie 
zGŁosić się Do centruM usŁuG wspólnych 
Miasta tychy. zajęcia rozpoczynają się 
w lutyM – są jeszcze wolne Miejsca.
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Dr Maciej Lasek zaczął od tego, 
że zadaniem komisji badania wy-
padków lotniczych nie jest orze-
kanie o winie i odpowiedzialności 
osób. – To są zadania prokuratu-
ry – mówił. – Prokuratura prowa-
dzi w tej sprawie śledztwo i jestem 
dobrej myśli, że ono niedługo się 
zakończy. Natomiast zadaniem 
komisji jest znalezienie przyczyn 
i zaproponowanie takich rozwią-
zań, które nie dopuszczą do takie-
go wypadku ponownie.

– Wszyscy możemy zaobser-
wować co polityka zrobiła z kata-
strofą smoleńską – mówił Maciej 
Lasek. – Ja chciałbym, żeby nasze 
spotkanie było odsunięte od poli-
tyki, chcę przedstawić fakty zwią-
zane z tą katastrofą.

gdzie szukać faktów?
Następnie gość przedstawił fakty 
zawarte w raporcie komisji Mille-
ra, w której pracował. Raport został 
opublikowany w 2011 roku i był do-
stępny na stronach www.komisja.
smolensk.gov.pl i faktysmolensk.
gov.pl. – Był to jednak raport dla 
specjalistów, bo to oni mają popra-
wić bezpieczeństwo w lotnictwie – 
wyjaśniał Maciej Lasek. – Ale może 
to był błąd, może trzeba było też 
stworzyć bardzo czytelny raport dla 
obywateli.

Po 2015 r. raport zniknął 
ze stron rządowych. Teraz moż-

na go odnaleźć na stronach fakty-
smolensk.pl i faktysmolensk.nie-
znikneło.com.

Maciej Lasek mówił o m.in. fa-
talnych warunkach pogodowych 
jakie 10 kwietnia 2010 roku pa-
nowały na lotnisku w Smoleńsku, 
przestarzałym technologicznie 
wyposażeniu lotniska, nieprecy-
zyjnych informacjach przekaza-
nych załodze Tu-154 przez rosyj-
skich kontrolerów lotu, a także 
szeregu nieracjonalnych – zda-
niem eksperta – decyzji zało-
gi samolotu. Rozprawił się też 
z kilkoma mitami – m.in. z tym, 
że rozmowa śp. prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego z jego bratem miała 
wpływ na decyzje podejmowane 
przez pilotów.

– Nie mamy żadnego dowodu, 
a w zasadzie mamy wszystkie po-
szlaki wykluczające, że był jakiś 
wpływ na pilotów – mówił Ma-
ciej Lasek.

Brzoza
Kolejnym mitem, powtarzanym 
wielokrotnie w mediach było 
to, że drzewo nie może przeciąć 
skrzydła samolotu. Dr Lasek po-
kazał amerykańskie filmy nakrę-
cone podczas testów samolotów, 
gdy uderzają one skrzydłami 
w słupy telegraficzne. Widać było 
wyraźnie, że słup przecina skrzyd-
ło zanim runie. Tymczasem słyn-

na brzoza ze Smoleńska była 
znacznie potężniejsza niż słup 
telegraficzny. Na wysokości ude-
rzenia miała ponad 40 cm śred-
nicy. Pokazywał też zdjęcia wraku 
wykonane przez polskich eksper-
tów na miejscu katastrofy. Ślady 
na skrzydle i wygięcia blachy 
w „harmonijkę” mają dobitnie 
dowodzić, że te uszkodzenia po-
wstały w wyniku przeciągnięcia 
skrzydła po drzewie.

Tu było miejsce do rozprawia-
nia się z kolejnym mitem. Maciej 
Lasek pokazał znalezione w in-
ternecie te same zdjęcia, poddane 
obróbce i przerobione na dowody 
popierające teorię wybuchu jako 
przyczyny katastrofy. – Niestety 
te zdjęcia, przerobione i opubli-
kowane przez internautę, zosta-
ły pokazane przez niektóre media 
jako dowody na wybuch – mówił 
Maciej Lasek.

Jednak znaczną część wykładu 
ekspert poświęcił analizie ostat-
nich godzin i minut lotu prezy-
denckiego Tu-154. Jak mówił, 
prognoza pogody, jaką piloci 
otrzymali przed startem, pozwa-
lała na rozpoczęcie lotu. Mieli wy-
znaczone dwa lotniska zapasowe. 
Decyzja o starcie była podjęta 
prawidłowo. Natomiast przygo-
towanie lotniska leżało po stro-
nie rosyjskiej. I strona rosyjska 
oświadczyła, że jest przygotowa-
ne. Jednak zdjęcia pokazujące stan 
lotniska z kwietnia 2010 roku mo-
gły wprawić w osłupienie. Świat-
ła naprowadzające ginęły w gę-
stych zaroślach, a znaczna część 
z nich nie miała żarówek. Lotni-
sko dysponowało przestarzałymi 
technologicznie urządzeniami. 
To wszystko pozwalało lądować 
doświadczonym załogom przy 
dobrej pogodzie, jak np. trzy dni 

przed katastrofą, podczas wizyty 
delegacji premiera.

splot fatalnych okoliczności
Jednak 10 kwietnia piloci z duży 
wyprzedzeniem otrzymali infor-
mację, że widoczność jest na 400 
metrów. Tuż przed podejściem 
do lądowania usłyszeli, że „teraz 
jest 200”. – Całkowicie nieracjo-
nalna była decyzja o kontynuo-
waniu lotu – mówił Maciej Lasek. 
– Nie było już szans, że pogoda się 
nagle poprawi.

Do tego kontrolerzy lotu wpro-
wadzili w błąd załogę Tupole-
wa, informując że samolot jest 
na ścieżce zejścia (prawidłowym 
torze schodzenia do lądowania), 
podczas gdy było inaczej.

– Udowodniliśmy tutaj kłam-
stwo Rosjanom, którzy wybielali 
swoich kontrolerów – mówił Ma-
ciej Lasek.

Ponadto załoga „oszukała” 
urządzenie alarmujące o zbyt ni-

skim położeniu samolotu, wie-
dząc, że przed lotem zostało ono 
źle przygotowane i może wskazy-
wać błędy. Ignorowano też powta-
rzający się wiele razy komunikat 
„pull up”, po którym – jak mó-
wił Maciej Lasek – pilot ma bez-
względny obowiązek rozpocząć 
wznoszenie. Wskutek tych wszyst-
kich okoliczności samolot zniżył 
pułap tak bardzo, że w pewnym 
momencie znalazł się 5 metrów... 
poniżej poziomu pasa startowe-
go (w dolinie, która znajduje się 
przed lotniskiem – SW).

– Widoczność była na 200 me-
trów – mówił Maciej Lasek. – Sa-
molot przelatywał tę odległość 
w niecałe 3 sekundy. Tymczasem 
czas reakcji pilota to 3,5 do 5 se-
kund. Gdy cokolwiek zobaczyli, 
było za późno.

Brak czasu, brak ludzi
Gość wiele uwagi poświęcił też 
ustaleniom komisji odnośnie 
warunków, w jakich pracowali 
żołnierze 36 Specjalnego Pułku 
Lotnictwa Transportowego, od-
powiedzialnego za organizację 
lotów z najważniejszymi osoba-
mi w państwie. Jak mówił Ma-
ciej Lasek, w momencie startu 
do Smoleńska tylko jeden z czte-
rech członków załogi miał ważne 
uprawnienia. Dowódca samolo-
tu ostatni raz wykonał podejście 
według takiego systemu, jaki był 
w Smoleńsku, pięć lat wcześniej 
i to na innym samolocie (wyma-
gane jest co 4 miesiące na tym sa-
mym typie maszyny, na którym 
się lata). Wyznaczona załoga nie 
miała ważnych uprawnień do wy-
konywania lotów samolotem Tu
-154M. Szkolenie prowadzono 
w pośpiechu i niezgodnie z pro-
gramem. Piloci nie wykonywali 
lotów treningowych, uprawnienia 
do lotów w trudnych warunkach 
atmosferycznych były przedłu-
żane niezgodnie z przepisami. 
Do tego od 2007 roku na skutek 
decyzji polskiego MON, załogi nie 
mogły trenować na symulatorach 

lotów znajdujących się na teryto-
rium Rosji.

– Czy to była wina pilotów? 
To nie piloci wymyślili sobie te 
standardy. Pilot jest bramkarzem 
szeregu błędów popełnionych 
wcześniej – mówił Maciej Lasek 
używając metafory piłkarskiej. 
I wyjaśniał, że narastający ciąg 
tych błędów trwał wiele lat. – Po-
mimo spadku liczby statków po-
wietrznych i ograniczenia liczby 
załóg, liczba zadań operacyjnych, 
które realizował pułk, pozostała 
ta sama lub nawet wzrosła. Pilo-
ci pułku nie mieli czasu na loty 
szkoleniowe, bo cały czas wyko-
nywali loty operacyjne z polity-
kami. Sytuacja, w której dowódca 
meldował o problemach, była in-
terpretowana jako brak umiejęt-
ności dowodzenia. Na podstawie 
oświadczeń byłych dowódców 36 
SPLT wiemy, że każdy z nich zgła-
szał przełożonym różne proble-
my, które w większości musiał 
rozwiązywać sam. Nikt nie miał 
odwagi powiedzieć: potrzebuje-
my więcej ludzi, więcej pieniędzy, 
więcej czasu – podsumował Ma-
ciej Lasek.

Podkreślał też, że nie tylko ten 
jeden lot był obarczony wadami 
organizacyjnymi.

– 7 kwietnia, gdy do Smoleńska 
leciała delegacja premiera, lecieli 
z nią młodzi piloci. Żaden z nich 
nie znał rosyjskiego. Na miejscu 
napotkali kontrolerów lotu, z któ-
rych żaden nie znał angielskiego. 
To nie była wina pilotów. Oni sta-
rali się zrobić wszystko jak naj-
lepiej w warunkach, w których 
pracowali.

– To bolesne, że nie potrafili-
śmy zapewnić bezpieczeństwa naj-
ważniejszym osobom w państwie 
– spuentował Maciej Lasek.

Po wykładzie z sali padło 
mnóstwo pytań, na które gość 
długo odpowiadał, także w kulu-
arach, już po zakończeniu spot-
kania. W Andromedzie zebrało 
się ponad 100 osób.
sylwia witMan ●

o sMoleńsKu Bez PolityKi
Dr Maciej lasek, czŁonek tzw. koMisji Millera, WyGłOSIł W TychAch WyKłAD NT. KATASTROfy SMOLEńSKIEj.

29 stycznia swoje biuro posel-
skie otworzył Michał Gramaty-
ka, pierwszy tyski poseł od 13 lat. 
Tego dnia, w ramach inicjatywy 
biura, swój wykład poprowadził  
dr Macieja Lasek „Katastrofa 
smoleńska – fakty”, o którym pi-
szemy na powyżej. Na otwarciu 
pojawili się prezydenci okolicz-
nych miast, burmistrzowie, sta-
rostowie i prezesi spółek. Władze 
Tychów reprezentował prezydent 
Andrzej Dziuba.

nie stracić szansy
Biuro poselskie mieści się przy 
ul. Bibliotecznej 12, w miej-
scu gdzie kiedyś funkcjonowała 
piekarnia „Haneczka”. – Bardzo 
mi zależało na tym, aby mieści-
ło się blisko ludzi, gdzie wejść 
może każdy prosto z ulicy – za-
znaczył poseł z Tychów. Mottem 
przewodnim inauguracyjnego ot-
warcia była fraza z musicalu Lin 
Manuela Mirandy pt. „Hamilton” 
– Do not throw away your shot. 
Musical opowiada historię pew-
nej grupy młodych ludzi, którzy 
za nic w świecie nie chcieli za-
akceptować rzeczy „nie do zro-
bienia”. Ich wysiłki zaowocowały 
powstaniem Stanów Zjednoczo-

nych. – W wolnym tłumacze-
niu ten zwrot oznacza „nie strać 
swojej szansy”. Nie straciłem jej 
startując do Sejmu z 7. miejsca. 
Nie mogę jej stracić również te-
raz, reprezentując w parlamencie 
moje ukochane Tychy – podkre-
ślił Gramatyka.

– Lokata Michała na liście wy-
borczej była niezasłużenie dale-
ka, lecz nawet taką niedogodność 
potrafił przekuć w swoje zwy-
cięstwo. Upór godny pochwa-
ły – mówił podczas uroczystości 
prezydent Andrzej Dziuba. – 

Wszyscy jesteśmy dumni z tyskie-
go posła, a znając jego poglądy, 
jestem pewien, że razem podej-
miemy próbę ratowania sytuacji 
samorządów w kraju. To nie jest 
łatwe zadanie, ale poseł już raz 
udowodnił swoją skuteczność – 
podsumował prezydent.

Biuro dla wyborców
Dyrektorem Biura Poselskiego Mi-
chała Gramatyki została Marzena 
Dec, z którą od lat współpracuje. 
Podczas ostatniej kampanii wy-
borczej również stała u jego boku. 

– Podstawowym celem biura jest 
kontakt wyborców z posłem. 
Może mieć on formę spotkania, 
rozmowy telefonicznej czy wia-
domości mailowych lub facebo-
okowych. Zgłosić się może każdy. 
Jest to miejsce opłacane z pienię-
dzy podatników i to im przede 
wszystkim powinno służyć, stąd 
większa przestrzeń, która dostęp-
na jest na zasadzie co-workingu. 
Można skorzystać z biurka, prądu, 
czy darmowej sieci wi-fi. Aktual-
nie biuro będzie otwarte w zmien-
nych godzinach. Będziemy działać 
na zasadzie wcześniej umówionych 
spotkań. Pozwoli to na sprecyzo-
wanie godzin, w jakich wyborcy 
najczęściej mogą się spotkać z po-
słem. Wówczas wprowadzimy sta-
ły czas urzędowania – wyjaśniła 
dyrektor biura.

Poseł Gramatyka, jako członek 
komisji cyfryzacji, zachęca wszyst-
kich chętnych do kontaktu e-mai-
lowego oraz za pośrednictwem in-
ternetowych komunikatorów oraz 
do śledzenia jego profili w me-
diach społecznościowych. Zapo-
wiedział, że ma zamiar kontynu-
ować swoje video-chaty, w których 
komentuje sejmową rzeczywistość. 
kaMil peszat ●

poseł jest otwarty na wszelkie inicjatywy, które pomogą mu godnie reprezentować interes obywateli w Sejmie.

Gramatyka jak hamiltOn

Tyski poseł z szefową swojego biura zapraszają na ul. Biblioteczną.
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DR maciej laSek 

Instruktor, pilot doświadczalny. Absolwent Wydziału Mechanicz-
nego Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej, dok-
torat w Wojskowej Akademii Technicznej. Pracował w Instytucie 
Lotnictwa, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. 
Biegły prokuratury m.in. do wypadku samolotu wojskowego 
cASA z 2008 r. członek komisji jerzego Millera, badającej przy-
czyny katastrofy smoleńskiej. jest wykładowcą na Politechnice 
Warszawskiej (mechanika lotu, badanie wypadków lotniczych). 

Po wykładzie dr Maciej Lasek odpowiadał na pytania tyszan.

Sy
lw

ia 
W

itm
anna zaproszenie posŁa MichaŁa GraMatyki 

Do tychów przyjechaŁ Maciej lasek – także poseŁ 
na sejM rp, wcześniej znany opinii publicznej jako 
czŁonek koMisji baDania wypaDków lotniczych 
lotnictwa państwoweGo, której pracaMi kierowaŁ 
jerzy Miller, i która baDaŁa przyczyny katastrofy 
saMolotu prezyDenckieGo w sMoleńsku w 2010 
roku. Maciej lasek wyGŁosiŁ wykŁaD w pasażu 
kultury anDroMeDa. MówiŁ o ustaleniach koMisji 
i przyczynach (bo byŁo ich wiele) tej katastrofy.
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w Minioną śroDę, 
29 stycznia oDbyŁa 
się pierwsza w tyM 
roku oDsŁona cyklu 
tury kultury, czyli 
największeGo 
i najbarDziej 
rozpoznawalneGo 
projektu Miejskiej 
biblioteki publicznej 
w tychach. na sali 
koncertowej MeDiateki 
wiDzowie spotkali 
się z popularną 
aktorką Grażyną 
barszczewską, której 
towarzyszyŁ GrzeGorz 
ćwiertniewicz – 
autor wywiaDu-rzeki 
z bohaterką.

tegoroczne plany
W ubiegłym roku prawie 5,5 tys. 
osób wzięło udział w 27 odsło-
nach spotkań z osobistościami 
z szeroko rozumianego kręgu 
kultury. – Ogromnie jestem pań-
stwu wdzięczna za tę frekwen-
cję, dzięki której nasz projekt 
jest znany daleko poza grani-
cami Tychów. W tym roku bę-
dziemy gościć m.in. Katarzynę 
Bondę, Wojciecha Malajkata, 
Monikę Zamachowską, Ma-
riusza Szczygła czy Katarzynę 
Skrzynecką, która odwiedzi nas 
już 27 lutego. Przy okazji chcia-
łabym poinformować, że rusza-
my z nowym projektem „Portre-
ty literackie”, podczas którego 

będziemy zapraszać najbardziej 
rozpoznawalnych polskich lite-
ratów – przybliżyła tegoroczne 
plany Anna Krawczyk dyrektor 
MBP. Jeszcze przed wejściem 
na salę uczestnicy mieli okazję 
wziąć udział w zabawie i wyloso-
wać obszerny wywiad z Grażyną 
Barszczewską w formie książki 
o tytule...

amantka z pieprzem
Przyczynkiem do tej publikacji 
był list, który Grzegorz Ćwiert-
niewicz napisał do aktorki i, za-
chowując wszystkie zasady ele-
gancji, zaprosił ją do wspólnej 
rozmowy. – Był to bardzo pięk-
ny list. Ze świecą szukać wśród 
młodych ludzi tak szarmanckiego 
podejścia. Grzegorz proponował 
napisanie mojej biografii, lecz od-
pisałam metaforycznie, że wciąż 
jestem w drodze. Wciąż się uczę 
i mądrzeję i gdy w końcu to na-
stąpi, wtedy będziemy mogli po-
rozmawiać o biografii. Coś mnie 
jednak ujęło w tym liście i po-
stanowiłam się z jego autorem 
spotkać. Uznaliśmy, że spisze-
my obszerny wywiad. Dałam się 
przekonać, gdyż zazwyczaj wy-
wiady dotyczą aktualnych wyda-
rzeń, są głównie formą promo-
cji. Tutaj jednak miałam szansę 
na dłuższą rozmowę o sprawach 
dla mnie ważnych, również oso-
bistych. Jestem bardzo zadowolo-
na z efektu – przyznała Grażyna 
Barszczewska, znana choćby z roli 

Niny Ponimirskiej z „Kariery Ni-
kodema Dyzmy” i wielu innych.

relegowana
Ciekawym wątkiem, który poru-
szono było relegowanie Grażyny 
Barszczewskiej z warszawskiej 
Akademii Teatralnej im. Alek-
sandra Zelwerowicza. – Cała 
historia opisana jest w książce 
i wszystkich zachęcam do za-
poznania się z lekturą. Mogę 
jednak powiedzieć, że miałam 
to szczęście, że wychowywałam 
się w domu, którym nie brako-
wało miłości i nie zmagałam się 
z większymi problemami. W ja-
kimś sensie byłam chowana pod 
kloszem i nie sprzeciwiałam 
się rodzicom. Po prostu byłam 
grzeczną dziewczynką i nigdy 
nie podważałam autorytetów. 
To się zmieniło wraz z moim 
relegowaniem ze szkoły. Zaczę-
łam się zastanawiać nad nie-
omylnością profesorów, którzy 
dotychczas byli dla mnie niczym 
bogowie. Z takim podejściem 
ukończyłam Akademię Sztuk 
Teatralnych im. Stanisława Wy-
spiańskiego w Krakowie i wy-
szło mi to na dobre – przyznała 
aktorka.

anegdotki
Najciekawszymi punktami spot-
kań autorskich są anegdoty pro-
sto z życia. I tym razem bohater-
ka podzieliła się opowiastkami, 
których ze świecą szukać gdzie 

indziej. – Któregoś razu gdy je-
chałam na próbę, wysiadłam 
z pociągu bez cienia makijażu 
i bezskutecznie zaczęłam szukać 
taksówki. W końcu zrezygnowa-
na podeszłam do pewnego jego-
mościa i zapytałam „jak mogę 
dostać się do Hali Radoskór”. 
Pan niestety ubolewał nad tym, 
że nie może mnie podwieźć gdyż 
miał cały samochód załadowa-
ny. Ubolewał tym bardziej, gdyż 
mnie rozpoznał i jak to stwierdził 
„z chęcią bym pomógł, bo my się 
przecież znamy. Ja też pracowa-
łem w garbarni”. Innym razem, 
gdy jechałam już taksówką w zu-
pełnie innej sytuacji, kierowca 
zagaił „a wie pani, że jest podob-
na do Barszczewskiej”. Odpowie-
działam „tak to ja”, na co usłysza-
łam ripostę „Chciałaby pani…” 
– z uśmiechem opowiadała Bar-
szczewska.

Babcia grażyna
Do długiej listy osiągnięć Gra-
żyny Barszczewskiej w tym roku 
można dopisać kolejne i to nie 
byle jakie. Aktorka została uty-
tułowana Honorową Babcią 2020 
przez Fundację Żyj z Pasją. – By-
cie babcią to piękna rzecz. Uwa-
żam, że my babcie i dziadkowie, 
tak samo jesteśmy potrzeb-
ni wnuczkom, jak i one są po-
trzebne nam. Wiele od dzieci 
można się nauczyć, nie są jesz-
cze ukształtowane przez kon-
wenanse i to jest fantastyczne. 

Dzieci są niesamowicie szczere 
i autentyczne i nierzadko bywają 
bardzo celne i dorosłe w swoich 
ocenach. Czasem mam wraże-
nie, że to my dorośli infantylizu-
jemy dzieci. Przy okazji podsunę 
państwu bardzo dobry pomysł. 
Wszyscy w kieszeniach posiada-
my telefony z kamerami. Ja przy 
każdej okazji nagrywam moje 
wnuczęta. Staram się to robić 
z ukrycia, aby zachowywały się 

jak najbardziej naturalnie. Sy-
tuacje, które dotychczas udało 
mi się uchwycić, są bezcenne. 
Skrupulatnie je archiwizuję i kie-
dyś, kiedy dorosną, będą miały 
niepowtarzalny prezent. W po-
dobny sposób obdarowałam syna 
podczas jego ślubu. Autentyczne 
łzy wzruszenia były warte tych 
wszystkich lat – zapewniała Ho-
norowa Babcia 2020 r.
kaMil peszat ●

HonoroWa BaBCia grażyna
Grażyna barszczewska spotkaŁa się ze swoiMi fanaMi w MeDiatece PODcZAS SPOTKANIA AuTORSKIEGO W RAMAch cyKLu „TuRy KuLTuRy”.

Wiele osób wróciło ze spotkania z książką z autografem aktorki.

reklama
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5 luteGo, środa
GoDz. 17 – RyZyK fIZyK: 
„jadalny układ planetarny” – 
warsztaty naukowe dla dzieci 
i młodzieży (Klub McK urba-
nowice, ul. Przejazdowa 8)

6 luteGo, czwartek
GoDz. 10 – SZTuKA X MuZy: 
projekcja filmu dla dorosłych 
„Dalida. Skazana na miłość” 
(MBP – Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
GoDz. 17 – SZTuKA X MuZy: 
projekcja filmu dla dorosłych 
„Rocketman” (MBP – Mediate-
ka, al. Piłsudskiego 16)
GoDz. 17 – TO jEST SZTu-
KA: „Leonardo. Geniusz z Vin-
ci” – spotkanie dla seniorów 
poświęcone sztuce (Pasaż Kul-

tury Andromeda, pl. Baczyń-
skiego 2)

7 luteGo, piątek
GoDz. 17 – ŚWIAT NA Wy-
cIąGNIęcIE RęKI: „Iść własną 
drogą – Patagonia” – spotka-
nie z Michałem Szczęśniakiem 
(MBP – Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
GoDz. 17.30 – „KLASyKA PO 
BANDZIE” Waldemar Malicki – 
koncert (Teatr Mały, ul. hlon-
da 1)
GoDz. 18 – ThE BEST Of 
2019 – wystawa fotografii 
członków Tyskiego Towarzy-
stwa fotograficznego i spotka-
nie z Tomaszem Liboską (Pasaż 
Kultury Andromeda, pl. Ba-
czyńskiego)

GoDz. 19 – AuKSO cLAS-
SIcS: „Beethoven 250 – Sym-
fonia I i II” – koncert orkiestry 
Aukso (Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
GoDz. 19.30 – BRAcIA 
fIGO fAGOT – koncert (Klub 
underground, pl. Korfante-
go 1)
GoDz. 20 – „KLASyKA PO 
BANDZIE” Waldemar Mali-
cki – koncert (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)

8 luteGo, sobota
GoDz. 12 – BAjKOTEKA: pro-
jekcja filmu dla dzieci „Dudi. 
cała naprzód” (MBP – Mediate-
ka, al. Piłsudskiego 16)
GoDz. 12 – „KOłySANKI” – 
warsztaty muzyczne z Maniu-

chą Bikont (Muzeum Miejskie, 
pl. Wolności 1)
GoDz. 18 – MALEńcZuK – 
koncert trasy „Rhytm section” 
(Teatr Mały, ul. hlonda 1)
GoDz. 20 – SILESIAN hAM-
MOND GROuP – koncert (Rie-
del Music club, ul. Oświęcim-
ska 53)

9 luteGo, niedziela
GoDz. 17 – AKTOR W DIA-
LOGu – spotkanie z Tadeu-
szem Bradeckim (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)
GoDz. 18 – ScENA KONE-
SERA: „Sługa dwóch panów” 
– spektakl Teatru Dramatycz-
nego w Warszawie w reż. Tade-
usza Bradeckiego (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)

7 luteGo: GoDz. 19 – aukso classics: „beetho-
ven 250 – syMfonia i i ii” – koncert orkiestry 
aukso, MeDiateka

ar
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przez caŁy luty 
w Mie jskie j Galerii 
sztuki „obok” Można 
oGląDać wystawę 
Malarst wa leszka 
żeGalskieGo. 
prezentowane są 
wielkoforMatowe 
prace, Malowane na… 
planDekach. takie 
poDobrazia artysta 
zacząŁ stosować 
ponaD 30 lat teMu.

W malarstwie Leszka Żegalskie-
go widoczne są inspiracje twór-
czością Jerzego Dudy-Gracza 
(którego był uczniem), ale też 
innych polskich mistrzów – Ja-
cka Malczewskiego, Jana Ma-
tejki.

– W tych obrazach widzimy 
bardzo mocne odwoływanie się 
do dawnej sztuki – mówił pod-
czas piątkowego wernisażu wy-
stawy kurator galerii Wojciech 
Łuka. – Jest to malarstwo mocno 
tematyczne, figuratywne. Można 
je scharakteryzować jako egzy-
stencjalny neorealizm, dotyczą-
cy człowieka i jego zmagań z ży-
ciem.

Tematyka prac jest bardzo 
współczesna. Prezentowane 
dzieła obejmują okres od 1987 
do 2015 r. Bohaterowie obrazów 
otaczają się przedmiotami typo-
wymi dla okresu najpierw póź-
nego PRL, potem transforma-
cji, wreszcie nowego tysiąclecia. 
Starają się wejść w role, jakich 
wymagają od nich nowe czasy. 

To nasz współczesny, bardzo 
polski portret – naszych słabo-
ści, obaw, pragnień, wstydu.

A wszystko to namalowane jest 
na plandekach z ciężarówek albo 
starych banerach reklamowych, 
co dodatkowo wzmacnia siłę tego 
polskiego neorealizmu.

Wernisaż wystawy zgromadził 
prawdziwe tłumy. Oprócz same-
go malarstwa Leszka Żegalskie-
go, dodatkową atrakcją był kon-
kurs ogłoszony przez kuratora 
galerii Wojciecha Łukę. Pierw-
sza osoba, która prawidłowo od-
powiedziała na trzy pytania do-
tyczące artysty i jego twórczości, 
wygrała pracę jego autorstwa – 
wprawdzie mniejszego formatu 
niż te prezentowane w galerii, ale 
także efektowną. sw ●

Bardzo ciekawe wydarzenie 
szykuje się 13 lutego w Teatrze 
Małym. Tego dnia na czterech 
przedpołudniowych koncertach 
wystąpi Teatr Tańca „Kwieciste 
Gwiazdy”.

Zespół powstał w 1996 roku 
przy rodzinnym domu dziecka 
w ukraińskiej miejscowości Ki-
werce na Wołyniu. Od tego cza-
su wystąpił na setkach koncer-

tach na Ukrainie, w Polsce ale 
i w Brukseli czy w niemieckim 
Oberhausen. Od 2010 roku ści-
śle współpracuje ze stowarzy-
szeniem Dziecięce Artystyczne 
Koncerty Integracyjne „Dajmy 
dzieciom uśmiech” z Bielska-
Białej.

Atutem „Kwiecistych Gwiazd” 
są nie tylko wielobarwne stroje, 
ale i atrakcyjny repertuar, zawie-

rający tańce ludowe z wszystkich 
stron świata (w tym np. chiń-
skie, brazylijskie, indyjskie, ir-
landzkie), balet współczesny, 
taniec towarzyski i insceniza-
cje bajek.

Koncerty dla tyskich szkół 
i przedszkoli, nad którymi patro-
nat objął prezydent miasta, odbę-
dą się 13 lutego o godz. 8.30, 10, 
11.30 i 13. ww ●

- Wojewódzki Konserwator Za-
bytków uznał, że stopień zacho-
wania wartości historycznych, 
artystycznych i naukowych 
kościoła uzasadnia objęcie go 
ochroną – mówi Igor Śmietań-

ski, zastępca prezydenta Tychów 
ds. gospodarki przestrzennej. – 
Mamy to szczęście, że na terenie 
miasta powstał jeden z najwy-
bitniejszych budynków sakral-
nych zrealizowanych po II woj-

nie światowej w Polsce – dodaje 
Igor Śmietański.
Na jego wyjątkowość złożyły się 
talenty i pomysły dwóch twór-
ców: architekta Stanisława Niem-
czyka i artysty Jerzego Nowosiel-
skiego, którzy połączyli elementy 
różnych tradycji.
– Architekt odwołał się do symbo-
lu starotestamentowego namiotu 
oraz do górnośląskich sobót, czy-
li podcieni otaczających kościoły 
drewniane, w fenomenalny spo-
sób wykorzystał też cegłę, drew-
no i żelbet, zaprojektował także 
wyposażenie kościoła. Artysta 
natomiast wykonał dekoracje 
inspirowane malarstwem bizan-
tyńskim o bogatej, symbolicznej 
kolorystyce. W efekcie powsta-
ła niezmiernie ciekawa budowla 
sakralna, która zachwyca – mówi 
Anna Syska, miejski konserwator 
zabytków w Tychach.
W rejestrze zabytków wojewódz-
twa śląskiego do tej pory znajdo-
wało się sześć tyskich obiektów: 
Browar Książęcy, Browar Obywa-
telski, Huta Paprocka, pałac my-
śliwski, kościół św. Marii Magda-
leny oraz willa przy ul. Damrota. 
Świątynia z ulicy Myśliwskiej jest 
zatem siódmym reprezentantem 
Tychów w rejestrze. ru ●

w teatrze Małym wystąpi ukraińsko-polski teatr tańca.

rOztańczOne GWiazdyzaByteK nuMer sieDeM
wojewóDzki konserwator zabytków WPISAł żWAKOWSKą ŚWIąTyNIę DO REjESTRu 
ZAByTKóW WOjEWóDZTWA.

Ściany zaprojektowanego przez Stanisława Niemczyka 
zdobią dzieła Jerzego Nowosielskiego.
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auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

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

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

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

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

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

Elektryk. Tel. 504 877 825 

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 519855939 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566
Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474

Naprawa pralek automatycznych. tel. 504 
877 825
Remonty budowlane - SOLIDNIE tel. 604-
380-848
Wykonujemy solidnie wszelkie instala-
cje elektryczne w nowych budynkach 
mieszkalnych. Kontakt: 604 346 070

Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737

"J&M Sprzątamy" oferuje profesjonalne 
utrzymanie czystości. Zajmujemy się: 
-sprzątaniem domów, mieszkań i biur 
-sprzątaniem po budowach i remontach 
-myciem okien i witryn -porządkowa-
niem nagrobków. Dysponujemy spraw-
dzonymi środkami czystości. Zachęcamy 
do kontaktu. 605 625 452

oGróD:

kariera/eDukacja:

praca:
Przyjmę pracownika do wykańczania 
wnętrz. Tel. 510-632-877
Nauczyciel/przedszkole - tel. 504 279 
629
Potrzebna krawcowa TYCHY tel. 602 
802 095 
Gospodarza obiektu na kortach 507 137 640

RESTAURACJA MCDONALD`S W TYCHACH 
ZATRUDNI NA STANOWISKA: PRACOW-
NIK RESTAURACJI, LIDER GOŚCINNOŚCI I 
PRACOWNIK MCCAFE. PEŁNY I NIEPEŁ-
NY WYMIAR GODZIN. WYMAGANA KSIĄ-
ŻECZKA SANEPID. KONTAKT: 664-373-509, 
784-570-871

nieruchoMości:

KUPIĘ:

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

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

ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie z balkonem 3 pok. 
na 1000-leciu w Katowicach ma 2 pok. w 
z balkonem w Tychach os. O,P,T tel. 506 
563 923, 503 842 820 

SPRZEDAM
Dom Tychy – Świerczyniec. (10 km od 
centrum Tychów). Stan surowy zamknię-
ty, ocieplony, otynkowany - działka 967 
m2. Cena 499 000 zł. Tylko w  BN VOTUM: 
501 503 735.
Działki Bojszowy Nowe – cztery działki 
po ok. 1000 m2, cena 110 000 zł.(wraz z 
udziałem w drodze). Media: prąd, woda, 
kanalizacja.   BN VOTUM: 501 503 735.
Kawalerka Lędziny, IV piętro w niskiej za-
budowie, z balkonem  – 100 000 zł. Tylko 
w  BN VOTUM: 501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Pilnie poszukujemy mieszkań mogą być za-
dłużone oraz do remontu tel. 504-476-805 
www.ihn.com.pl 
Poszukujemy działek w Tychach i okolicy 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl 

Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977  www.ihn.com.pl 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493977
Tychy 2 pokoje 36 m2, cena 159.000 zł, 
klucze w biurze tel. 733-476-805  www.
ihn.com.pl Tychy 2 pokoje 48 m2 cena 
250.000 zł, klucze w biurze 886-309-196 
www.ihn.com.pl 
Tychy os H 3 pokoje 55 m2 cena 210.000 
zł klucze w biurze 733-476-805 www.
ihn.com.pl
Tychy-Żwaków, M-3, 35m2, cena 214 
000zł, blisko lasu, rynek pierwotny, 
tel.733-476-805 
Tychy os R 62 m2 3 pokoje niski blok, 
po remoncie i z pełnym wyposażeniem 
cena 298 tys zł tel. 504476-805 www.
ihn.com.pl
Tychy Czułów dom, z pięknym ogrodem 
bardzo dobra lokalizacja tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl 
Tychy Wartogłowiec - Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 490.000 zł tel. 504-
476805 www.ihn.com.pl 
Tychy Mąkołowiec Dom bliźniak z gara-
żem o pow. 130 m2 cena 479.000 zł 733-
476-805 www.ihn.com.pl
Osiedle domów w zabudowie bliźniaczej 
Podlesie 128 i 153 m2 cena od 515.000 zł 
504476-805, www.inh.com.pl 
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl 
Międzyrzecze tyko 10 min od Tychów dom 
w stanie deweloperskim o pow. 190 m2 
tel. 696-493977 
Wyry dom w stanie surowym zamknię-
tym z garażem cena 309 000 zł tel. 504-
476-805
Działki budowlane Tychy Wartogłowiec 
o pow. 856 m2 i 744 tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl 
Bieruń Działka budowlana z projektem, 
doprowadzone media pow 742 m2 tel. 
886-309-196 www.ihn.com.pl 
Ostatnia wolna działka budowlana Świer-
czyniec, różne powierzchnie pow. od 
880m, cena 123zł/m2, tel. 696-493977 
Działka budowlana Tychy, różne metra-
że od 700 do 977m2, wszystkie media, 
różne metraże, tel. 504476-805 www.
ihn.com.pl 

3 Działki budowlane Tychy Wygorzele pow 
od 995 cena od 215 zł m2 tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os L 3 pok 78 m2  
cena 2600 zł tel. 696-493-977 www.ihn.
com.pl
Do wynajęcia Tychy Balbina  5 pok 110 m2  
cena 3000 zł tel. 504-476-805 www.ihn.
com.pl Do wynajęcia Tychy os M  3 pok 49 
m2  cena 1800 zł tel. 889-309-169 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter,duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-196 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 733-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa z zaple-
czem socjalno biurowym Tychy Tereny 
Przemysłowe pow. 300 m2 886-309-196 
www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia lokal z dużymi witrynami 
o pow 135 m2 cena 3300 zł + media tel. 
696-493977 
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapytaj o 
szczegóły 733476-805 www.ihn.com.pl 
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia hala Tychy Tereny Przemy-
słowe, zadzwoń 733-476-805 www.ihn.
com.pl

Bieruń Nowy, działka budowlana o 
pow.1713m2, cena 75 tys. zł, VIPART 501 
396 663
Gostyń, dom parterowy z wiatą, stan 
surowy zamknięty, ocieplony, 82m2, 4 
pokoje, działka 800m2, cena 365 tys.zł, 
VIPART 790 855 177

z n a j D z i e c i e  n a s  w  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

następny numer tt ukaże się jak zwykle we wtorek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach

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

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

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

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

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51

æ Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ City Point, al. Jana Pawła II 16–18
æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10
æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1
æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1
æ WBU Balbina, ul. Barona 30
æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6
æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b
æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134
æ Dworzec PKP
æ Szkoła Medan, Plac Świętej Anny 4

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa  
– ul. Katowicka 9

æ  Centrum Dystrybucji Kompani 
Piwowarskiej, ul. Mikołowska 5

æ  Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3
æ  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy, ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,  

ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Szkoła Podstawowa nr 23, Cielmice, 

ul. Jedności 51
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C

æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23

æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33

æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44

oraz:
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 

Warszawy 26

æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49

æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10

æ PKM, ul. Towarowa 1

æ  „Atrium”, Rynek 2

æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12

æ ZS nr 1, ul. Wejchertów 20
æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29
æ Gimnazjum nr 4, ul. Konecznego 1
æ OKS Paprocany, ul. Sikorskiego 110
æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

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

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

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

ul. Urbanowicka 33

æ  SUH „Jedność”, Urbanowice, ul. Główna

æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa

æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77

æ  Sklep Spożywczy FH „Renata”,  

ul. Reymonta 42

æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43

æ Hospicjum im.  św. Kaliksta

æ  Powiatowa Stacja Sanitarno  

-Epidemiologiczna w Tychach

Bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5

autoreklama

reklama
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Tychy Wartogłowiec, działka budowlana, 
pow. 1277m2, cena 166 010zł, VIPART 
790 855 188
Tychy, os. T, M-3, 51,60m2, 3p/3p, cena 
229 tys.zł VIPART 501 396 663
Tychy Paprocany, ul. Nad Jeziorem działka 
o pow. 1500m2, 500 zł/m2 VIPART 509 
733 966
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 160zł, VIPART 501 396 663
Bojszowy, działka o pow. 1006m2, cena 
125 tys.zł VIPART 501 396 663
Tychy, Zawiść , mieszkanie w domu na 
parterze o pow. 123,58m2, 3 pokoje, cena 
230 tys.zł, VIPART 501 396 663
Bojszowy Nowe, działka o pow. 3410m2, 
przy ulicy Korzenieckiej cena 341 tys.zł, 
VIPART 790 855 177
Chełm Śląski, działka przy ul. Błędów o 
pow. 1640m2, cena 131 200zł VIPART
Tychy Paprocany, dom o pow. 235m2, 9 
pokoi, działka 1300m2, cena 1 000 000 
zł , VIPART 509 733 966
Wyry, działka o pow. 1747m2, cena 165 
965 zł , VIPART 790 855 177
Tychy Paprocany, dom o pow. 140m2, 6 po-
koi, cena 550 000 zł , VIPART 509 733 966
Rajcza, Rycerka Dolna, dom z widokiem 
na góry, pow. 180m2, 6 pokoi, działka 
682m2, cena 399 tys.zł VIPART 501 396 
663
Goczałkowice Zdrój, domy szerego-
we w stanie deweloperskim pow. cał. 
138,20m2, działka 253m2, 417 tys.zł VI-
PART 790 855 188
Tychy, os. C, M-5, pow. 77,95m2, 4p/4p, 
cena 340 tys.zł, VIPART 501 396 663

Tychy, al. Niepodległości, M-3, pow. 
52m2, 3/4p.- tel. 508 063 856
Tychy, ul. Edukacji, M-4, pow. 56m2, 3/4p.
-tel. 508 063 856
Tychy, ul. Kubicy, M-4, pow. 63m2, 
4/10p.tel. 508 063 856
Łaziska G. ul. Dworcowa, M-3, pow. 45m2, 
0/4p. - tel. 531 099 212

Łaziska G. ul. Powstańców Śląskich, 
M-3, pow. 47m2, 0/4p.-tel. 531 099 212
Mikołów, ul. K.Miarki, M-4, pow. 67m2, 
1/3p.- tel. 531 099 212
Mikołów, ul. Skalna, M-4, pow. 48m2, 
9/9p.- tel. 531 099 212
DOMY:
Tychy, ul. Mysłowicka, OSTATNI 
DOM - pow.124m2, dz.650m2- 
st.developerski-tel. 508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 138M2, 
dz. 640m2- nowy do zamieszkania- tel. 
508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 
127m2, dz. 509m2- st.developerski- 
tel. 508 063 856
Orzesze, ul. Przyjaźni, pow. 160m2, dz. 
830m2- st.surowy zamknięty- tel. 531 
099 212
Tychy-Mąkołowiec, pow. 635m2, 
cena 290 zł/m2- tel. 508 063 856
Tychy-Mąkołowiec, pow. 896, cena 290 zł/
m2 i wiele innych- tel. 508 063 856
Bojszowy, ul. Ruchu Oporu, pow. 
983m2, cena 109zł/m2 - tel. 508 063 
856
Bojszowy, ul. Stalmacha, pow. 1574m2, 
cena 76zł/m2 - tel. 508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 957 
m2, cena 88zł/m2 -tel. 508 063 856

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 płatność 
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. B, pow. 47,5 m2, 2 pokoje, 
duża kuchnia, do zamieszkania, łazienka 
świeżo po remoncie, 2p, 246.900zł, www.
ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, Os. G, ul. De Gaulle'a, 50 m2; 3 po-
koje, niski blok, świeżo po remoncie, do 
wprowadzenia NOWA CENA 249.000 zł, 
519-595-671 www.ASTON.com.pl

Tychy, Os. H, ul. Harcerska, 61 m2; 3 poko-
je, niski blok, 3 piętro, do wprowadzenia 
519-595-671 www.ASTON.com.pl
Tychy Osiedle Dębowe, 3 pokoje, nowe 
budownictwo, 74,3m2. Apartament dwu-
poziomowy do wejścia, częściowo umeb-
lowany cena 499.000 zł tel. 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Dom w Lędzinach, 299.000zł, 109 m2, 
działka 582 m2, garaż plus budynek 
warsztatowy z kanałem -39 m2, www.
ASTON.com.pl 731-713-100
Do wynajęcia pokoje dla pracowników 
pokoje 2/3- osobowe, 400 zł/ łóżko z me-
diami Tychy, tereny przemysłowe, dostęp-
ne od lutego 2020 r 519-595-671 www.
ASTON.com.pl
Do wynajęcia Tychy, centrum, 33m2, 
1400zł/mc, w pełni wyposażone, nowo-
czesne mieszkanie, www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy, do wynajęcia ładne i funkcjonalne 
mieszkanie w centrum, 1500zł/mc, 33 m2 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, apartamentowiec z windą, os. H, 
2 pokoje umeblowane i wyposażone, 
cena najmu 1800 zł/miesiąc z czynszem 
i ogrzewaniem, 519-595-674 www.
ASTON.com.pl
Tychy, centrum, 3 pokoje, 76 m2, IIII p., 
cena 2200 zł/miesiąc Zadzwoń. www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Do wynajęcia dom w zabudowie szerego-
wej Tychy, ul. Czarna, 3500 zł + media
4 pokoje, ogródek, bez mebli- możliwość 
doposażenia 519-595-671 www.ASTON.
com.pl
Dom dla pracowników, 3500 zł/mc, różne 
lokalizacje, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter  z ogrodem, bez czynszu 500.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Działka 803m2 Wyry ul. Leszczynowa z 
projektem domu parterowego, wszystkie 
media, cena 145.000 zł tel. 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Działka 852 m2 w Tychach Czułowie, ul. 
Morelowa, prąd, gaz, woda, kanalizacja, 
NOWA CENA 285.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-671
Lędziny Goławiec, super miejsce, różne 
metraże działek od 900 m2 do 15.000 m2. 
Ceny od 55 zł/m2, 731-713-100 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Jaroszowice 931 m2, działka bu-
dowlana, cena 175.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy, działka Suble/Glinka, ul. Szuwar-
ków 1109 m2, wszystkie media cena 
532.000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy-Cielmice ul. Nadrzeczna, działka 
o powierzchni 2477 m2 cena 499.000zl  
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, ul. Willowa, działka budowlana 
3032 m2, atrakcyjna cena 369.000 zł 
www.aston.com.pl 602-627-610

Działka Góra gm. Miedźna 3000m2, wy-
dane pozwolenie na budowę dwóch do-
mów jednorodzinnych, nowa cena tylko 
120.000 zł, 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Tychy Jaroszowice, ul. Mysłowicka dział-
ka o powierzchni 2580 m2, możliwość 
podziału działki na mniejsze, prąd, gaz, 
woda, kanalizacja, cena 160 zł/m2 www.
ASTON.com.pl 519-595-671
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Dom w Centrum Pszczyny 890 000 zł, 
wybudowany w 2014 r, 170 m2, 5 pokoi, 
energooszczędny, garaż dwustanowisko-
wy 519 595 671 www.ASTON.com.pl
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budy-
nek usługowo-mieszkaniowy w stanie 
surowym zamkniętym o pow. 224m2, 
działka 878 m2 www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Centrum Pszczyny budynek z lokalami 
usługowymi 4 lokale usługowe i 1 lokal 
mieszkalny, 650 000 zł 519 595 671 www.
ASTON.com.pl
Do wynajęcia lokal 64 m2 idealny na usłu-
gi medyczne, kosmetykę, kancelarię przy 
jednej z głównych ulic, czynsz 3.300 zł/mc 
728 713 101 www.ASTON.com.pl
Lokal biurowy 110 m2, ulica Oświęcim-
ska, stan świeżo po adaptacji, 3500 netto, 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Lokal do wynajęcia, Centrum, 90 m2 4200 
zł, www.ASTON.com.pl 519-595-671
Do wynajęcia hala 904 m2 (tj 300m2 
część usługowa 604 m2 hale) możliwość 
podzielenia powierzchni Tereny Przemy-
słowe 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 28zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Paprocany, nowa inwestycja, 2 
ostatnie segmenty, cena 799 000 zł, 519-
595-674 www.ASTON.com.pl

WYNAJMĘ
Przyjmę Pana na kwaterę, pracującego i 
bez nałogów 793460704 

Udostępnię - Podnajmę miejsce magazy-
nowo warsztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 
8/8/5 tel. 691 577 335
Wolne pokoje do wynajęcia TYCHY CEN-
TRUM tel. 513067209

Mieszkanie na Elfów 501 426 327 

Tychy os. Balbina - lokal użytkowy 33 m2, 
parter, duża witryna. Czynsz najmu 1450 
zł. Netto + media + kaucja.  BN VOTUM: 
501 503 735.

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

transport:

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

kupię/sprzeDaM:
Kupię monety "PRL" ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335
SZABLE sprzedam 666526407 

SPRZEDAŻ ZIEMNIAKÓW BEZPOŚREDNIO 
OD ROLNIKA TYCHY I OKOLICE DOWÓZ 
GRATIS 506 950 771 

zwierzęta:

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

inne:
D.J. KUBA – wesela, urodziny, jubileusze, 
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

powiat

powiat

powiat
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Coraz więcej osób decyduje się 
na skorygowanie nieprawidłowego 
zgryzu niezależnie od wieku. Nie 
każdy jednak z racji wykonywane-
go zawodu, czy też estetyki uśmie-
chu, może pozwolić sobie na stały 
aparat i zamki na zębach.

Alternatywnym rozwiązaniem 
jest tzw. niewidoczna ortodoncja 
Invisalign, wykorzystująca zdej-
mowane przezroczyste nakładki 
na zęby. Jest to rozwiązanie bar-
dzo popularne za granicą, cenio-
ne przez osoby lubiące wygodę. 

Zamiast niewygodnych drutów 
i zamków, leczenie ortodontyczne 
przeprowadzamy za pomocą ela-
stycznych, przezroczystych nakła-
dek Invisalign. Leczenie projek-
towane jest komputerowo, więc 
jest niezwykle precyzyjne i sku-
teczne. Nakładki są dopasowa-
ne do zębów pacjenta, a badania 
kliniczne wykazały, że ich stoso-
wanie umożliwia lepszą kontrolę 
nad ich przemieszczeniami.

Nie warto zwlekać z decyzją 
o leczeniu ortodontycznym! Krzy-

wy zgryz powoduje wiele przy-
krych konsekwencji zdrowotnych, 
również tych, których nie łączy-
my z zębami. Wada zgryzu może 
przyczynić się nie tylko do rozwoju 
próchnicy i problemów z żuciem, 
ale także może powodować bóle 
głowy, kręgosłupa, a nawet zwięk-
szać ryzyko chorób ogólnoustro-
jowych. W Tychach konsultacji 
na temat nowej metody udziela 
gabinet DentalCare, którego pra-
cownicy bardzo chętnie odpowie-
dzą na wszystkie pytania. as ●

Do późnej wiosny 
jest jeszcze czas, aby 
wykonać oDpowieDnią 
ilość zabieGów 
w celu pozbycia się 
niechcianych wŁosów.

Aby efekt zabiegu był trwały oraz 
aby ilość zabiegów była jak naj-
krótsza do epilacji powinien być 
zastosowany laser, który spełni te 
oczekiwania.

– W naszym gabinecie dyspo-
nujemy wysoce skutecznym lase-

rem nowej generacji, emitującym 
trzy długości fal światła laserowego, 
które uszkadzają cebulki włosowe. 
Dlaczego aż trzy? Dlatego, że każda 
długość fali spełnia różne funkcje 
w trakcie zabiegu epilacji po to, aby 
trwale usunąć włos, zarówno ciem-
ny jak i jaśniejszy – mówi lek. med. 
estetycznej Krzysztof Gemza z ga-
binetu Sensual Beauty w Tychach.

Każda z trzech fal lasera dzia-
ła w inny sposób na tzw. chromo-
for, umieszczony we cebulce wło-
sowej: fala krótsza 755 nm działa 
na włosy z większą zawartością 
barwnika oraz na włosy położone 
płycej, 810 nm na włosy z mniej-
szą zawartością barwnika oraz 
na włosy położone głębiej a 1064 
nm z kolei działa uszkadzająco 
na drobne naczynka odżywiają-
ce cebulkę włosową powodując 
jej obumieranie. – Dopiero łączne 
działanie w/w fal podczas emisji 
„strzałów” lasera daje skuteczną 
epilację – tłumaczy ekspert.

– Dodatkowo, dzięki wielo-
letniemu doświadczeniu w tego 
typu zabiegach, wprowadziliśmy 
własną technikę epilacji, która 
pozwala bardzo skutecznie usu-
nąć włosy w krótszym czasie, przy 
mniejszej ilości zabiegów – doda-
je Krzysztof Gemza.

Każda pacjentka i pacjent 
przed pierwszym zabiegiem pod-
dany jest konsultacji z użyciem 
medycznej kamery trychologicz-
nej w celu oceny stanu włosów 
w okolicy planowanej do zabie-
gu. Pomaga to w dobraniu in-
dywidualnego cyklu zabiegowe-
go dostosowanego do kondycji 
włosa. as ●

poMiMo teGo, iż zabieG 
należy powtórzyć 
nawet kilkukrotnie, 
w perspektywie czasu 
Może być to barDzo 
opŁacalna inwestycja.

W dzisiejszych czasach tego ro-
dzaju depilacja stała się dostępna 
niemal dla wszystkich. Nowoczes-
ny i nieustannie udoskonalany 
sprzęt sprawia, że owłosienie 
usuwane jest szybko i bezboleś-
nie. Jak wygląda usuwanie wło-
sów laserem i w jaki sposób na-
leży właściwie przygotować się 
do tego zabiegu – wyjaśniają 
eksperci z tyskiego salonu Villa 
Urody.

Laserowe usuwanie włosów 
to profesjonalny zabieg, który 
umożliwia bardzo skuteczne po-
zbycie się niechcianego owłosie-
nia. Laser stworzony bezpośred-
nio do realizacji takiego zabiegu, 
nazywany jest laserem diodowym. 
Jego działanie pozwala na usunię-
cie włosa wraz z cebulką, bez roz-
grzewania sąsiadujących tkanek. 
Podczas przeprowadzania proce-
dury laser może być zastosowa-
ny do wszystkich partii ciała, jak 
na przykład twarz, pachy, nogi lub 
brzuch. Z uwagi na fakt, iż włosy 
rosną w kilku fazach wzrostu, laser 
pozwala na usunięcie wyłącznie 
tych, znajdujących się w pierwszej. 
Pojawia się zatem konieczność wy-

konania kilku zabiegów, aby na sta-
łe pozbyć się owłosienia. Usuwanie 
owłosienia laserem wymaga nie-
kiedy również przeprowadzenia 
zabiegów uzupełniających, pozwa-
lających na wyeliminowanie poje-
dynczych włosków, będących po-
zostałościami, których nie udało 
się usunąć.

jak to wygląda w praktyce
Zabieg trwa zwykle od kilku 
minut do pół godziny. Pacjen-
ci poddawani są wstępnej kon-
sultacji, co pozwala stwierdzić, 
czy nie występują żadne prze-
ciwwskazania do jego przepro-
wadzenia. Specjalista wykonuje 
naświetlanie wiązką lasera partii 
skóry przeznaczonej do depila-
cji. W tym momencie może po-
jawić się uczucie mrowienia lub 
kłucia. Nieprzyjemne doznania 
niwelowane są za pomocą żelu 
znieczulającego lub chłodzące-
go. Laser do usuwania owło-
sienia może również wywołać 
obrzęk lub zaczerwienienie skó-
ry, które jednak znikają najczęś-

ciej po upływie kilku godzin. 
Oczekując dobrych efektów, naj-
lepiej jest skorzystać z gabinetu 
dysponującego laserem diodo-

wym. Wybierajmy również te, 
cieszące się dobrą opinią oraz 
dysponujące profesjonalnym 
sprzętem. Dzięki temu zysku-

jemy gwarancję właściwie prze-
prowadzonej procedury, która 
zaowocuję świetnymi rezulta-
tami. as ●

ePilaCja sKuteCzna 
i BezPieCzna
laser „strzelający” Do cebulek wŁosowych POZWOLI cI BEZ OBAW ZAłOżyć 
KRóTKą SuKIENKę LuB SPóDNIcZKę.

reklama

przezroczyste nakładki zamiast aparatu i zamków.

nieWidzialna OrtOdOncja

reklama

zaDBaj o głaDKą sKórę
żeby cieszyć się efekteM GŁaDkiej skóry, cORAZ cZęŚcIEj WyKORZySTujE SIę LASEROWE uSuWANIE OWłOSIENIA.
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iNfORmatOR kiBica

hOkej. 6-9.02 turniej pre-
kwalifikacyjny do zimo-
wych igrzysk olimpijskich 
pekin 2022 w Nur-Sułtanie 
(Kazachstan) z udziałem 6 za-
wodników GKS Tychy.
futSal. 1/16 pucharu 
polski: 9.02 GKS futsal 
Tychy – AZS uŚ Katowice 
(godz.17).
kOSZykóWka. i liga: 8.02 
GKS Tychy – WKK Wrocław 
(18).
SiatkóWka. ii liga śląska 
kobiet: 8.02 uKS jedynka 
Rybnik – TKS Tychy.
mOSiR ZaPRaSZa. bez-
płatne zajęcia gimna-
styczne z elementami pi-
lates oraz body art „Ruch 
to zdrowie!” dla mieszkań-
ców Starych Tychów. MDK 
nr 1 (budynek Teatru Ma-
łego w Tychach) w czwart-
ki i piątki, w godz. 19-20. 
Obowiązują: stroje gimna-
styczne, zmienne obuwie, 
karimata lub mata do ćwi-
czeń. ls ●

reklama

w niedzielę Gks futsal zagra 
o 1/8 Pucharu Polski.

trudny 
ryWal
Rywalem GKS Futsal Tychy w 1/16 
Pucharu Polski będzie występują-
ca w Ekstraklasie drużyna AZS UŚ 
Katowice. Na tym szczeblu biorą 
udział już wszystkie zespoły Eks-
traligi, a gospodarzem spotkania 
jest drużyna z niższego szczebla 
rozgrywek.

Spotkanie GKS Futsal – AZS 
UŚ Katowice w hali MOSiR ro-
zegrane zostanie w niedzie-
lę, 9 lutego o godz. 17. Na ten 
mecz kibiców nie trzeba specjal-
nie zachęcać, bo choć faworytem 
jest ekipa gości, tyszanie przystą-
pią do niego w pełni zmobilizo-
wani i mogą pokusić się o nie-
spodziankę. W lidze GKS Futsal 
gra „w kratkę” przeplatając zwy-
cięstwa z porażkami. Po 14 me-
czach zajmuje 6. miejsce w tabeli. 
Z kolei AZS UŚ jest na 7. miejscu 
w Ekstraklasie futsalu.

Równocześnie rozlosowano 
pary 1/8 finału. W przypadku wy-
granej z katowickimi akademika-
mi, tyszanie trafią na zwycięzcę 
meczu II-ligowca Gresty/Espack/
Sadowska Świecie z wiceliderem 
I ligi (gr. północna) – AZS UW 
Warszawa. ls ●

Dwie porażki 
i zwycięstwo – taki 
jest bilans Meczów 
hokeistów Gks tychy 
w MinionyM tyGoDniu. 
poDopieczni krzysztofa 
MajkowskieGo wyGrali 
z lotoseM, przeGrali 
natoMiast z DrużynaMi, 
z któryMi w ostatnich 
latach toczyli boje 
o Mistrzostwo – 
katowicaMi i cracovią. 
nie nastraja 
to optyMistycznie przeD 
rozpoczynającyM się 
niebaweM play off.

W drużynie mistrzów Polski po-
jawił się w tym tygodniu nowy 
zawodnik – 32-letni Wiaczesław 
Truchno, który podpisał kontrakt 
do końca sezonu. Urodził się w Ro-
sji, ale przygodę z hokejem rozpo-
czynał w Danii. Jest wychowan-
kiem Rungsted Cobras. Piętnaście 
lat temu był draftowany do NHL 
przez Edmonton Oliers. W NHL 
jednak nie zagrał, ale występował 
na jego bezpośrednim zapleczu – 
w AHL rozegrał 196 spotkań (34 
bramki i 55 asyst) i 55 meczów 
w ECHL (12 bramek i 40 asyst). 
Potem wrócił do Europy, gdzie 
grał w ekstraklasowych zespołach 
Szwecji – Djurgarden i Lulea, Sło-
wacji – Banska Bystrica i Norwegii 
– Lorenskog. Ostatnio bronił barw 
Olimpie Ryga (Łotwa).

Do wtorkowego meczu z GKS 
Katowice tyszanie ponownie przy-
stąpili w niepełnym składzie – bez 
trzech podstawowych obrońców: 
Michała Kotlorza, Aleksandra Je-

ronowa i Mateusza Bryka. Tym-
czasem impet, z jakim zaatakowali 
gospodarze, był doprawdy impo-
nujący i przyniósł efekt w postaci 
dwóch bramek. Początek kolejnej 
odsłony także należał do rywa-
li, którzy podwyższyli na 3:0. 
Co prawda Christian Mroczkowski 
popisał się celnym uderzeniem, ale 
w tej tercji jeszcze dwukrotnie ho-
keiści Katowic wpisywali się na listę 
strzelców. Tym sposobem gospoda-
rze objęli prowadzeni 5:1, a stratę 
w końcówce tercji zmniejszył Ja-
rosław Rzeszutko. W ostatniej ter-
cji tyszanie przystąpili do odrabia-
nia strat. Gola zdobył Patryk Kogut 
w 49 min., a na więcej nie starczyło 
już i sił, i czasu.

gkS katOWice – gkS ty-
chy 5:3 (2:0, 3:2, 0:1). bram-
ki dla GKS: Mroczkowski, Rze-
szutko, Kogut.

Przed piątkowym spotka-
niem z Lotosem Gdańsk lepszy 
bilans bezpośrednich meczów 
mieli rywale – trzy zwycięstwa, 
dwie porażki. Tyszanom cięż-
ko się gra z tym zespołem i nie 
inaczej było teraz – przed dwie 
tercje gole nie padły. Sytuacji 
było jednak niewiele, a jeśli już, 
to krążek padał łupem bramkarzy. 
Dopiero w trzeciej tercji Steber 
otworzył wynik meczu. Tysza-
nie odpowiedzieli bardzo szyb-
ko – niespełna dwie minuty póź-
niej wyrównał Michał Kotlorz, 
a po kolejnych trzech minutach 
podwyższył Bartłomiej Pociecha. 
Kiedy w końcówce trener gości 
wycofał bramkarza, rywale popeł-
nili błąd i Christian Mroczkow-
ski ustalił wynik meczu.

gkS tychy – lOtOS gDańSk 
3:1 (0:0, 0:0, 3:1). Bramki dla 
GKS: Kotlorz, Pociecha, Mrocz-
kowski.

W niedzielnym meczu w Kra-
kowie zaczęło się znakomicie. 
W 3 min. Christian Mroczkow-
ski otrzymał krążek od Michała 
Kotlorza i strzelił pod poprzecz-
kę. Cztery minuty później było 
już 2:0 za sprawą Filipa Komor-
skiego i takim wynikiem skoń-
czyła się pierwsza tercja. Obu 
zespołom nie brakowało okazji, 
mecz toczył się w dobrym tem-
pie. Jednak w 28 minucie nastą-
piła seria Cracovii – trzy gole 
w 4 minuty i teraz to gospoda-
rze objęli prowadzenie. Tysza-
nie bardzo chcieli opowiedzieć, 
ale i rywale nie tracili animuszu. 
Na szczęście Murray kilka razy 
wygrywał pojedynki z krakow-
skimi napastnikami. Czas mijał, 
a wynik się nie zmieniał i dopie-
ro w 56 min., w ciągu niespeł-
na 2 minut Cracovia zadała dwa 
kolejne, tym razem nokautują-
ce ciosy.
cOmaRch cRacOvia – gkS 
tychy 5:2 (0:2, 3:0, 2:0). Bramki: 
Kotlorz, Komorski. ls

1. gkS tychy 45 95 191-87
2. unia 45 90 159-94
3. jastrzębie 44 83 181-101
4. cracovia 45 82 152-113
5. GKS Katowice 45 82 141-81
6. Podhale 45 81 178-104
7. Lotos 45 74 140-96
8. Energa 44 60 146-142
9. Zagłębie 45 49 125-171
10. Kadra u23 20 3 31-151
11. Naprzód 45 3 49-353

MoCne uDerzenie CraCovii
wiaczesŁaw truchno ZADEBIuTOWAł W BARWAch GKS Tychy.

W tym sezonie bilans pojedynków GKS Tychy – Lotos Gdańsk jest remisowy: 
oba zespoły wygrały trzykrotnie i trzykrotnie przegrały.
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przyGotowania 
Do runDy rewanżowej 
wchoDzą w DecyDującą 
fazę. zarówno piŁkarze 
i-liGoweGo Gks tychy, 
jak i czwartoliGowych 
rezerw Mają już 
za sobą po kilkanaście 
treninGów i po trzy 
Mecze sparinGowe.

W minionym tygodniu pod-
opieczni trenera Ryszarda Tara-
siewicza dwukrotnie wychodzili 
na boisko, by zagrać z zespołami, 
z którymi na co dzień rywalizu-
ją na zapleczu ekstraklasy. Naj-
pierw spotkali się w Częstochowie 
z GKS Bełchatów, a w weekend 
w Bielsku-Białej zmierzyli się 
z Podbeskidziem.

Środowy mecz z GKS Bełchatów 
lepiej rozpoczęli rywale, którzy 
w pierwszych trzech kwadransach 
uzyskali optyczną przewagę, któ-
rej jednak nie zamienili na groźne 
sytuacje pod bramką Marka Iga-
za. Także wiele do roboty nie miał 
bramkarz bełchatowian.

Dopiero po zmianie stron, gdy 
do gry weszło kilku młodszych 
piłkarzy, akcje tyszan zaczęły się 
zazębiać, czego efekt oglądaliśmy 
już w 49 minucie. Jakub Piątek 
znalazł się z piłką w polu karnym, 
oddał ją Mateuszowi Piątkow-
skiego, który nie miał problemów 
ze strzeleniem gola.

Zespołowi Tarasiewicza nie 
udało się jednak odnieść dru-
giego sparingowego zwycięstwa. 
W 72 min. Wiktor Putin otrzy-
mał podanie z głębi pola i strza-
łem po ziemi wyrównał.

W I połowie meczu z GKS Beł-
chatów tyszanie zagrali w skła-
dzie: Igaz – Mańka, Biernat, Soło-
wiej, Kallaste – Steblecki, Krišto, 
J. Biegański, Szumilas, Moneta – 
Lewicki. Po przerwie na boisko 

wbiegli: Jałocha – Połap, Pańkow-
ski, Kowalczyk, Daniel – K. Pią-
tek, Misztal, J. Piątek, A. Biegań-
ski – Piątkowski, Kasprzyk.

Także w sobotę w Bielsku-Bia-
łej lepiej weszli w grę rywale ty-
szan, stwarzając w I połowie spo-
ro sytuacji pod bramką dobrze 
interweniującego Konrada Ja-
łochy. Tyski golkiper skapitulo-
wał tylko raz – w 21 min., kie-
dy po wrzutce Jarocha pięknym 
szczupakiem popisał się Marzec.

Tyszanie mieli swoje szanse 
po przerwie. Okazje do pokona-
nia bramkarza Podbeskidzia mie-
li Dawid Kasprzyk, Kacper Pią-
tek, Marcel Misztal oraz Szymon 
Lewicki, który dobijając uderze-
nie Piątkowskiego chybił o cen-
tymetry. Po żadnej z tych prób 
piłka nie wpadła jednak do siat-
ki i mecz zakończył się minimal-
nym zwycięstwem bielszczan.

Trener Ryszard Tarasiewicz 
desygnował do gry w tym meczu 
następujące składy: I połowa: Ja-
łocha – Mańka, Biernat, Kowal-
czyk (19’ Sołowiej), Kallaste – 
Steblecki, J. Piątek, J. Biegański, 
Szumilas, Moneta – Piątkowski. 
II połowa: Igaz – Połap, Pańkow-
ski, Sołowiej, Daniel – K. Piątek, 
Misztal, Krišto, A. Biegański – Le-
wicki, Kasprzyk.

W tym tygodniu czekają piłka-
rzy kolejne dwa mecze kontrolne. 
W środę, 5 lutego sprawdzą się 
w potyczce z Ruchem Chorzów, 
a w sobotę (8.02) wyjadą na Sło-
wację, by zagrać z MKS Žilina.

Jak po grudzie idą z kolei spa-
ringi drużynie rezerwowej. Ze-
spół prowadzony przez Toma-
sza Wolaka i Łukasza Kopczyka 
do porażki w pierwszym meczu 
z Unią Zawiercie (1:3) dołożył 
przegrane mecze z Unią Dąbro-
wa Górnicza 0:1 i juniorami Gór-
nika Zabrze 0:2. ww ●

gry Kontrolne
oba tyskie zespoŁy MAją ZA SOBą PO TRZy SPARINGI.

Po zwycięstwie i remisie piłkarzom GKS przytrafiła się 
sparingowa porażka z Podbeskidziem Bielsko-Biała.
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znakoMicie spisali się 
zawoDnicy MosM tychy 
oraz Mieszkający w 
tychach lekkoatleci 
w halowych 
Mistrzostwach śląska.

W imprezie, którą ponownie ro-
zegrano w Vitkovice Arena w 
Ostrawie, młodzi lekkoatleci rywa-
lizowali w kilku kategoriach wie-
kowych. Po złoto sięgnęła Oliwia 
Ślusarczyk (MOSM Tychy), która 
wygrała konkurs skoku w dal w ka-
tegorii do lat 18. W tej samej kate-
gorii i konkurencji Adam Warecki 
(MOSM) wywalczył tytuł wicemi-
strzowski. Z kolei Karina Sofińska 
(MOSM) sięgnęła po dwa medale 
– srebrny w trójskoku i brązowy w 
skoku w dal. Julia Korzuch (AZS 
AWF Katowice) zdobyła srebrny 
medal w biegu na 200 m, a Julia 
Frąckowiak (MCKiS Jaworzno) 
przywiozła z Ostrawy srebro w 
skoku w dal. Taki sam medal wy-
walczył Szymon Topolnicki (AZS 
AWF Katowice) na 3 km. 

Za trzy tygodnie w Toruniu ro-
zegrane zostaną Halowe Mistrzo-
stwa Polski  Juniorów, do których 
zakwalifikowała się Oliwia Ślu-
sarczyk. ls ●

MeDale z ostraWy
sukcesy tyszan W LEKKOATLETycZNych MISTRZOSTWAch ŚLąSKA.

Na zdjęciu medalistki mistrzostw Śląska w skoku w dal 
– Julia Frąckowiak z lewej i Karina Sofińska z prawej.

M
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zmiany w sztabie 
szkoleniowym Polonii Tychy.

nOWy 
trener 
i dyrektOr
Rundę wiosenną III-ligowa ko-
bieca drużyna piłkarska Polonii 
Tychy rozpocznie pod wodzą 
trenera Marcin Piekarskiego. 
Zastąpił on Dariusza Grzesika, 
który w klubie będzie pełnił 
funkcję dyrektora sportowego. 
Do Polonii wróciła Magdalena 
Antkowiak, będzie odpowiedzial-
na za szkolenie bramkarek.

Marcin Piekarski ukończył 
kurs UEFA B i, do tej pory pro-
wadził młodzieżowe drużyny ze-
społów z Podokręgu Tychy, m.in. 
JUW-e Jaroszowice, APN GKS 
Tychy, Unii Bieruń, czy Fortu-
ny Wyry. Ostatnio był trene-
rem reprezentacji powiatu mi-
kołowskiego młodzików, w KP 
GKS Tychy prowadzi drużynę 
młodzików.

Z kolei Magdalena Antkowiak 
jest wychowanką Polonii, grała 
w Ekstraligowym 1.FC Katowice 
oraz GKS Gieksa Katowice. ls ●

Zawodniczki i zawodnicy UKS 
Ippon Tychy wzięli udział w Mię-
dzynarodowym Turnieju Judo 
„Pokonujemy Granice” w Bielsku
-Białej i przywieźli pięć medali.

W zawodach wystartowało 1.100 
reprezentantów kilkudziesięciu klu-
bów z Polski, Czech, Słowacji, Ro-
sji, Ukrainy, Islandii, Irlandii, Nie-
miec, Węgier, Austrii i Holandii. Jak 
stwierdziła trener tyskich judoków 
Urszula Bożek, turniej stał na bar-

dzo wysokim poziomie i w każdej 
kategorii wagowej stoczono wiele 
bardzo wyrównanych walk. Zło-
ty medal dla UKS Ippon zdobyła 
Sandra Mokry, srebrne przywieźli 
Piotr Szczerba i Zofia Jarosińska, 
a brązowe: Nadia Sroka i Aleksan-
der Żurawski.

Klub podsumował także starty 
w 2019 r. Zawodniczki i zawod-
niczy zdobyli łącznie 272 meda-
li, w tym: 102 złote, 71 srebrnych 

oraz 99 brązowych. Drużynowo 
UKS Ippon wywalczył 9 pucha-
rów, może pochwalić się trze-
ma medalami mistrzostw Polski: 
dwoma w kat. młodziczek – zło-
tym drużynowo i brązowym in-
dywidualnie, a także brązowym 
krążkiem wśród juniorów młod-
szych (drużynowo). Z kolei z mi-
strzostw Śląska ekipa przywiozła 
złoto wśród juniorek młodszych 
i srebro w kat. młodziczek. ls ●

Kolejna seria spotkań przynio-
sła podwójny sukces siatkarskim 
drużynom TKS Tychy, które bez 
większych problemów wygrały 
wyjazdowe mecze.

W II lidze mężczyzn TKS Tychy 
pokonał na wyjeździe AT Jastrzęb-
ski Węgiel 3:1. Tyszanie wygrali 
dwa pierwsze sety, ale w trzecim 
chyba za wcześnie uwierzyli w wy-
graną i przegrali do 15. Czwarte 
starcie okazało się rozstrzygające 
– TKS wygrał do 21.

at jaStRZęBSki Węgiel – 
tkS tychy 1:3 (19:25, 24:26, 
25:15, 21:25).

TKS jest niekwestionowanym 
liderem II ligi – po 13 kolejkach 
ma na koncie 35 pkt i 5 punkta-
mi wyprzedza MKS Andrychów 
i 8 pkt – Kęczanina. Do zakoń-
czenia zasadniczej części sezonu 
pozostała już tylko jedna kolejka, 
od 29.02 rozgrywany będzie siat-
karski play off z udziałem dru-
żyn, które zajmą miejsca 1-4.

W II lidze śląskiej pań, tyszanki 
poradziły sobie z rywalkami z re-
zerwowej drużyny SMS Jastrzę-
bie, wygrywając 3:0. W tym me-
czu przewaga zespołu trenerskiego 
duetu Pałka/Ciukaj ani przez mo-
ment nie podległa dyskusji…
SmS jaStRZęBie ii – tkS ty-
chy 0:3 (20:25, 8:25, 16:25).

Tyskie siatkarki objęły prowa-
dzenie w tabeli, ale mają tyle samo 
punktów co MKS Dąbrowa Górni-
cza i Michałkowice – po 28. ls ●

Drużyna UKS Ippon z trener Urszulą Bożek.

UK
S I

pp
on

tyski klub judo podsumował starty w 2019 roku.

272 krążki ippOnu

nie ma mocnych na TKS.

pOdWójny SukceS pOd Siatką

W 19. i 20. kolejce spotkań Pol-
skiej Ligi Hokeja Kobiet drużyna 
Atomówek GKS Tychy wyjechała 
na dwa mecze do Gdańska i do-
znała dwóch wysokich porażek.

Rywalkami tyszanek w ostat-
nich spotkaniach tej fazy rozgry-
wek były najsilniejsze drużyny 
stawki. Przed dwoma tygodnia-
mi zmierzyły się z mistrzynia-
mi Polski i liderkami rozgrywek 
– Polonią Bytom, przegrywając 
0:8 i 0:10. Teraz zagrały na wy-
jeździe z drugą drużyną tabeli – 
Stoczniowcem Gdańsk i doznały 

porażek w takich samych roz-
miarach.

W sobotę Atomówki przegrały 
0:10 (0:3, 0:4, 0:3), a niedzielę tak-
że nie udało im się zdobyć gola – 
przegrały 0:8 (0:1, 0:2, 0:5).

W grupie A sezonu zasadni-
czego tyszanki zajęły ostatnie 5. 
miejsce z dorobkiem 9 punktów 
w 16 meczach (bramki 19-107). 
Kolejność w tej grupie jest na-
stępująca: 1. Polonia Bytom – 45 
pkt, 2. Stoczniowiec – 39, 3. Unia 
Oświęcim – 18, 4. Kozice Poznań 
– 9, 5. Atomówki GKS – 9. ls ●

sobotnia wyGrana 
koszykarzy Gks tychy 
z azs politechnika 
opolska 88:84 
i równoczesna porażka 
Miasta szkŁa krosno 
sprawiŁa, że tyszanie 
wrócili na 6. Miejsce 
w tabeli. w tyskiej ekipie 
pojawiŁ się po DŁuGiej 
przerwie kacper 
Majka, natoMiast 
kontuzja i choroba 
wyeliMinowaŁy z Gry 
DaMiana szyMczaka 
i piotra karpacza.

Mecz z akademikami z Opola 
tyszanie zaczęli znakomicie – 
od serii 13:2, jednak potem go-
ście zaczęli skuteczniej punkto-
wać i odrobili stratę. Było 17:15, 
a pierwsza kwarta skończyła się 
remisowo – 18:18. Do kolejnej 
odsłony rywale przystąpili bar-
dziej skoncentrowani, natomiast 
tyszanie nie byli już tak skuteczni 
w ataku, popełniali błędy w obro-
nie. Długo utrzymywał się wynik 
„na styk”, oba zespoły zmieniały 
się na prowadzeniu. W końców-
ce lepiej pod koszem spisywa-
li się rywale i to oni prowadzili 
do przerwy 44:39.

Na początku trzeciej kwar-
ty goście przejęli inicjatywę 
i wywindowali wynik na 51:41. 
Punkty Wrony i Jankowskiego 
pozwoliły nieco odrobić stratę, 
ale i tak przez cały czas prowa-
dził AZS. Kwartę tę wygrał jed-
nym punktem, a w meczu pro-
wadził 68:62.

Punktowanie w ostatniej od-
słonie rozpoczęli Zmarlak i Wro-
na, a po nich Majka – trafił 

„trójkę”, dwukrotnie z wolnych 
i goście mieli już tylko dwa punk-
ty przewagi. Wkrótce potem, po-
nownie za sprawą Majki, tysza-
nie objęli prowadzenie i cały czas 
utrzymywali minimalną przewa-
gę. Na 90 sekund przed końcem 
GKS miał tylko 2 punkty prze-
wagi i wszystko jeszcze mogło 
się zdarzyć. W końcówce tysza-
nie precyzyjniej wykonywali jed-
nak rzuty wolne, ostatnie zaliczył 
Majka i GKS wygrał 88:84.

Po dwóch porażkach zespół 
potrzebował wygranej i choć 
ekipa AZS do ligowych potenta-
tów nie należy, wygrana z pew-
nością poprawiła nastroje w ty-
skiej ekipie.

Dodajmy, iż tyszanie wykorzy-
stali 32 rzuty wolne na 35 (rywa-
le 18-21), mieli 44 zbiórki (AZS 
– 35). Najskuteczniejszym za-

wodnikiem meczu był Michał 
Jankowski – 21 punktów, a do-
uble-double zaliczyli Przemy-
sław Wrona (17 pkt i 11 zbió-
rek) i Paweł Zmarlak (15 pkt i 14 
zbiórek).
gkS tychy – aZS POlitech-
Nika OPOlSka 88:84 (18:18, 
21:26, 23:24, 26:16).
gkS: Jankowski 21 (2 za 3), Wro-
na 17, Zmarlak 15 (1), Woronie-
cki 5 (1), Kulon 4 oraz Majka 16 
91), Kędel 8 (1), Krakowczyk 2, 
Zawadzki 0. ls

czoŁówka tabeli:
1. czarni 33 19 14 – 5
2. Wałbrzych 31 17 14 – 3
3. Wrocław 30 17 13 – 4
4. Sokół 30 18 12 – 6
5. łowicz 30 19 11 – 8
6. gkS tychy 28 19 9 – 10
7. Krosno 27 18 9 – 9

DreszCzoWieC 
z HaPPy enDeM
LOSy MEcZu Z AZS POLITEchNIKA OPOLE WAżyły SIę DO OSTATNIch SEKuND.

Po dwóch porażkach koszykarze GKS Tychy wrócili na 
zwycięską ścieżkę, awansując na 6. miejsce w tabeli.
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Dwumecz atomówek ze Stoczniowcem Gdańsk.

WySOkie pOrażki

Z Unią Oświęcim tyszanki wygrały, ale w starciu ze 
Stoczniowcem i Polonią niewiele miały do powiedzenia.
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G jak Gwiazdy na gwiazdkę
„hOkej Z gWiaZDami” tO imPReZa, któRa – jak tO Się łaDNie móWi – Na tRWałe 
WeSZła DO kaleNDaRZa SPORtOWych WyDaRZeń W mieście. NieDaWNO ODByła 
Się już jegO 18. eDycja, a ORgaNiZatORZy Stają Na głOWie, aBy PRZyciągNąć 
Na StaDiON ZimOWy ZaRóWNO ZNaNych SPORtOWcóW, jak i celeBRytóW.

Na pomysł łączenia sportu i rozrywki wpadli 
w Tychach jednak już dużo, dużo wcześniej. Tuż 
przed świętami Bożego Narodzenia 1992 roku 
doszło do meczu, w którym ligowy zespół ów-
czesnej Tysovii zmierzył się z drużyną dawnych 
zawodników GKS Tychy. W ekipie weteranów 
zagrali hokeiści z różnych epok: ci najstarsi jak 
józef Bem, józef Zagórski, Bronisław Garbocz 
i Eugeniusz Sojka, trochę młodsi – Witold Pułka, 
Stanisław Gawęcki, Marek Bialik, czy Władysław 
fuks oraz całkiem młodzi, ale grający już dla 
innych barw, jak Mariusz czerkawski, Mirosław 
copija i Michał Garbocz. Były napastnik Adam 
Worwa na lodowisko dotarł wprost z lotniska, 
bo właśnie przyjechał na święta po 1,5 rocz-
nym pobycie w chicago. Każdy z graczy dawał 
z siebie wszystko, niezależnie od wieku. Krystian 
Woźnica, dobiegający wtedy czterdziestki, czuł 
to w nogach i nie wyobrażał sobie, jak następ-
nego dnia wstanie z łóżka…

Spotkanie zakończyło się remisem 6:6, a pro-
wadzący spotkanie sędzia międzynarodowy 
Krzysztof Zawadzki zarządził rzuty karne, które 
wygrała Tysovia 2:1. Na widowni zasiadło wte-
dy ponad tysiąc kibiców, pomysł najwyraźniej 
chwycił, więc impreza stała się cykliczna.

W kolejnych edycjach dokładano do meczu 
różnorakie atrakcje. Wprawdzie hokej nadal 

dominował, ale coraz więcej było zabawy. 
Rozkręcał się także sędzia Zawadzki, który 
dał się poznać jako niezły showman. W 1994 
roku dziennikarz „Nowego Echa” opisywał 
jak „sędzia szybko „poczuł bluesa” i bawił się 
wraz z zawodnikami i widownią. Mieliśmy 
więc wznowienia rodem z ligi NBA (rzuce-
nie krążka w powietrze zamiast na lód), grę 
dwoma krążkami, a nawet… bójkę z udziałem 
arbitra, który miast rozdzielić walczących, rzu-
cił się na nich i całkiem sprawnie okładał ich 
pięściami”.

Świetnie bawił się również czerkawski, któ-
ry podczas jednego z gwiazdkowych meczów 
przez jakiś czas grał na bramce. I nie puścił 
gola… „Mario”, czy to jako świeżo upieczony 
gracz Djurgardens, czy to zawodowiec z NhL, 
zawsze chętnie brał udział w tego typu wido-
wiskach. Organizatorami pierwszych edycji 
„Gwiazd na gwiazdkę” byli przede wszyst-
kim Tysovia, GKS Tychy, MOSiR i Klub Kibica, 
dołączali się lokalni biznesmeni. Starano się 
również o przygotowanie drobnych upo-
minków dla widzów, którzy mogli je wygrać 
np. w quizach dotyczących karier czerkaw-
skiego i henryka Grutha albo w konkursach 
strzałów na bramkę. 
piotr zawaDzki, tyska Galeria sportu ●
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Korzystając ze sprzyjającej aury, 
10-osobowa grupa rowerzystów 
z KTK Gronie wyjechała na ko-
lejną wycieczkę. Jej celem były 
Harmęże, oddalone od Tychów 
o ok. 20 km. Wycieczka niezbyt 
długa, ale przecież mamy styczeń 
i na dłuższe eskapady przyjdzie 
czas wiosną.

Pretekstem do odwiedzania 
Harmęży była wystawa „Kli-
sze Pamięci. Labirynty Maria-
na Kołodzieja”. Znajduje się ona 
na terenie Centrum św. Maksy-
miliana, w skład którego wcho-
dzą kościół Matki Bożej Niepo-
kalanej, franciszkański klasztor 
i dom rekolekcyjno-edukacyjny 
im. św. Maksymiliana, prowadzo-
ny przez Misjonarki Niepokalanej 
Ojca Kolbego. 

- Zachęcam wszystkich do od-
wiedzenia tej wyjątkowej wysta-
wy, zrobiła na nas duże wrażenie 
– powiedział Stanisław Bajda z 
KTK Gronie. - Marian Kołodziej 
był artystą-plastykiem, scenogra-
fem teatralnym i filmowym, był 
też więźniem niemieckiego obo-
zu koncentracyjnego Auschwitz 
od pierwszego dnia jego istnie-
nia tj. od 14 czerwca 1940 roku. 

Po wojnie ukończył wydział sce-
nografii ASP w Krakowie i praco-
wał w Teatrze Wybrzeże w Gdań-
sku, w którym zrealizował blisko 
200 scenografii. Pracę nad „Kli-
szami Pamięci” rozpoczął w 1993 
r., a zakończył w maju 2009 roku, 
kilka miesięcy przed śmiercią. W 
ciągu szesnastu lat stworzył po-
nad 250 kompozycji rysunko-
wych różnej wielkości. Ta nie-
zwykła i przerażająca zarazem 

opowieść została ukazana za po-
mocą najprostszych środków pla-
stycznych (rysowane ołówkiem 
prace) i wprowadza nas w labi-
rynty wspomnień o tym, co prze-
żył i czego doświadczał w piekle 
Auschwitz. Po wystawie oprowa-
dzał nas i opowiadał Ojciec Flo-
rian – franciszkanin.

Po zwiedzeniu wystawy do tu-
rystycznych książeczek kolarskich 
trafiły kolejne pieczątki… ls ●

Uczestnicy gwiazdkowego meczu w 1994 roku. 

zima sprzyja... rowerzystom.

GrOnie W harmężach

Tyscy rowerzyści z  franciszkaninemz ojciec Florianem, 
który oprowadzał  ich po wystawie.
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boisko powstaje 
przy parafii św. 
MaksyMiliana Marii 
kolbeGo. korzystać 
z nieGo bęDą MoGli 
jeDnak nie tylko 
zawoDnicy tychy 
falcons, ale także 
MŁoDzi piŁkarze 
i Mieszkańcy osieDla.

Nowe boisko będzie miało na-
wierzchnię z trawy syntetycznej 
na podbudowie z kruszywa ka-
miennego. Podbudowa została 
już położona, zaś jak tylko zrobi 
się cieplej zostanie położona tra-
wa. Na boisku pojawią się wtedy 
także bramki do futbolu amery-
kańskiego, bramki do piłki nożnej 
oraz trybuny wykonane w kon-
strukcji stalowej z miejscami sie-
dzącymi dla 300 osób.

– W ramach inwestycji zostanie 
wykonane także zaplecze szatnio-
wo-socjalne dla zawodników (2 x 
45 osób), dla sędziów (10 osób) 
oraz  pomieszczenie magazynowe  
na sprzęt. Całość zostanie ogro-
dzona, zostaną zamontowane tak-
że furtki, bramy techniczne oraz 
piłkochwyty – mówi Jan Cofała, 
naczelnik Wydziału Innowacji 
i Inwestycji w UM Tychy.

Boisko i teren w pobliżu zo-
staną oświetlone, przebudowany 
zostanie także układ komunika-
cyjny dla pieszych, a sam obiekt 
połączony z drogą publiczną. Po-
jawią się także elementy małej ar-
chitektury: ławki i kosze na śmie-
ci. Otwarcie obiektu planowanie 
jest w połowie roku.

Z obiektu będą mogli ko-
rzystać zawodnicy Falcons Ty-
chy, którzy do tej pory trenowa-

li na obiektach na ul. Andersa 
i ul. Edukacji. Jednak ze wzglę-
du na bardzo dużą zajętość tych 
boisk, korzystali z nich głównie 
późnym wieczorem.

– Brakowało nam miejsca, 
gdzie moglibyśmy trenować. 
Teraz to się zmieni. Braliśmy 
aktywny udział w przygotowa-
niach do budowy nowego boiska, 
mogliśmy zgłaszać swoje suge-
stie i uwagi. Dzięki temu obiekt 
ten będzie odpowiadał wyma-
ganiom, jakim musimy spro-
stać trenując futbol amerykań-
ski. To dla nas bardzo ważne, 
bo mało kto zdaje sobie z tego 
sprawę, ale przygotowanie boi-
ska do gry zajmowało nam do tej 
pory nawet 2,5 godziny, teraz ten 
czas znaczenie się skróci – mówi 
Jacek Kozub z Falcons Tychy.

Na nowym boisku będzie moż-
na rozgrywać także międzynaro-
dowe zawody. „Falconsi” liczą, 
że dzięki temu wciąż niszowy 
w Polsce sport stanie się coraz 
bardziej popularny w mieście 
– tyski zespół już teraz znajdu-
je się w czwórce (TOP 4) najlep-
szych drużyn w kraju. Z obiek-
tu będą korzystać także piłkarze 
nożni – przede wszystkim dzie-
ci i młodzież. Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Tychach 
planuje także obiekt udostępnić 
okolicznym mieszkańcom. Po za-
kończeniu budowy MOSIR udo-
stępni numer telefonu, pod któ-
rym będzie można się zgłaszać 
i zapisywać.

Wartość całej inwestycji to bli-
sko 3,5 miliona złotych brutto.

ru ●

noWe BoisKo 
Dla FalCons
rozpoczęŁy się prace przy buDowie boiska DO fuTBOLu AMERyKAńSKIEGO 
NA OS. Z-1 W TychAch.
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Na Krytej Pływalni rozegrano 
mistrzostwa miasta w pływaniu 
w sprincie dzieci, których orga-
nizatorem był Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji wspólnie z sek-
cją pływania MOSM Tychy.

W mityngu uczestniczyło około 
110 dziewcząt i chłopców w dwóch 
rocznikach – 2010 i młodsi (25 m) 
oraz 2009 (50 m). Każdy uczestnik 
mógł wystartować w wybranych 
dwóch stylach.
ROcZNik 2010 i młODSi. Styl 
DOWOlNy: 1. Natalia Kajde-
wicz, 2. Amelia Chejduk, 3. Maja 
Mrzygłód oraz 1. Jakub Kup-
czyk, 2. Szymon Krzyk, 3. Antek 
Otlewski;

styl grzbietowy: 1. Maja Mrzy-
głód, 2. Natalia Kajdewicz, 3. 
Martyna Machała oraz 1. Szy-
mon Krzyk, 2. Jakub Bąk, 3. An-
tek Otlewski;
styl klasyczny: 1. Amelia Chej-
duk, 2 Milena Brożek, 3. Marty-
na Machała oraz 1. Bartosz Księ-
żarczyk, 2. Kacper Mol, 3. Jakub 
Kupczyk.
ROcZNik 2009. Styl DOWOl-
Ny: 1. Michalina Ulman, 2. Julia 
Musialska, 3. Lena Ponińska oraz 
1. Kuba Furtok, 2. Kacper Szczu-
rek, 3. Oliwier Nogalski;
styl grzbietowy: 1. Michalina Ul-
man, 2. Julia Musialska, 3. Zu-
zanna Żerdka oraz 1. Kuba Fyr-

tok, 2. Kacper Szczurek, 3. Paweł 
Radek;
styl klasyczny: 1. Zuzanna Żerdka, 
2. Lena Ponińska, 3. Marta Dawi-
dowska oraz 1. Oliwier Nogalski, 2. 
Paweł Radek, 3. Artur Kowalczyk.

Podczas zawodów dokony-
wano profesjonalnego pomiaru 
czasu, więc każdy startujących 
mógł sobie zanotować życiowe 
rekordy. Dodajmy, iż wszyscy 
uczestnicy zawodów otrzyma-
li napój i batonik, a trzech naj-
lepszych w każdej kategorii na-
gradzano medalami. 

Najmłodzym startującym za-
wodnikiem był Loius Szczygieł 
(5 lat). ls ●

najmłodsi sprinterzy walczyli o podium Mistrzostw Miasta Tychy w pływaniu.

Szybkie medale
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woDnik 20.i-18.ii
Staniesz się panem sytuacji, uważaj jednak, 
by za bardzo nie wykorzystać swojej 
uprzywilejowanej pozycji.

ryby 19.ii-20.iii
Zadbaj o swoje zdrowie. Z końcem tygodnia 
możesz zacząć odczuwać pewne dolegliwości. 
Powinny dać ci do myślenia.

baran 21.iii-20.iv
Twoje serce zadrży na widok osoby spod znaku 
Ryb. Dawno jej nie widziałeś, macie sobie wiele 
do powiedzenia.

byk 21.iv-21.v
Szef będzie miał dla ciebie nową propozycję. 
uważaj, by nie zareagować zbyt ostro, daj sobie 
czas na przemyślenia.

bliźnięta 22.v-20.vi
Leniuchowanie czasem jest wskazane, trzeba 
jednak wiedzieć, kiedy powinieneś położyć mu 
kres. W pracy szykuje się kilka zmian.

rak 21.vi-22.vii
unikaj zbędnego ryzyka. Powinieneś bardziej 
racjonalnie i z większą rozwagą podejść 
do propozycji, którą niedawno otrzymałeś.

lew 23.vii-22.viii
Sprawy sercowe nabiorą tempa. Zwłaszcza, gdy 
otrzymasz wiadomość od Raka. To dobry czas dla 
Twojego związku.

panna 23.viii-22.iX
unikaj niepotrzebnych spięć z domownikami. 
jesteś poddenerwowany pewną sprawą, ale nie 
przenoś na bliskich złych emocji.

waGa 23.iX-23.X
Przygotuj się na dobre wiadomości, które 
jednak będą wymagały od ciebie większego 
zaangażowania.

skorpion 24.X-21.Xi
Skomplikowana sytuacja, w której się znalazłeś, 
wymaga rozwagi. Daj sobie czas do namysłu, 
spróbuj porozmawiać z bliską osobą.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Pomyśl, jak poprawić relacje z pewną bliską sercu 
osobą. Ostatnio nie macie zbyt wiele wspólnych 
tematów.

koziorożec 22.Xii-19.i
Powinieneś lepiej przyjrzeć się swoim 
finansom. Wydaje się, że ubywa ich szybciej niż 
zwykle.

taK BaloWali, że iCH sKazali!
ach, tO ByłO Wielkie kaRNaWałOWe śWię-
tO! ulicami PaRyża PaRaDOWały tySią-
ce SZalejących StuDeNtóW W kOlORO-
Wych, WymyślNych kOStiumach! ktOś 
gRał Na tRąBce, ktOś NicZym DOBOSZ 
WyBijał Rytm Na ZWieSZONym PRZeZ Ra-
mię BęBeNku, ktOś ZaWODZił RuBaSZ-
Ne PRZyśPieWki, WZNOSZąc RaZ PO RaZ 
tOaSty ku cZci i chWale SZtuki. DOkąD 
ZmieRZałO tO ROZBuchaNe tOWaRZy-
StWO? aNO DO NajSłyNNiejSZegO kaBa-
Retu W mieście – DO mOuliN ROuge, gDZie 
ODByWał Się fiNał całej imPReZy. W tym 
BaRWNym tłumie, W tej WRZaWie SZalO-
Nej-PRZeklętej, Nie mOgłO ZaBRakNąć 
kRóla PaRySkiej cygaNeRii – heNRy tO-
ulOuSe-lautReca.

nadworny malarz
Bal des Quat'z'Arts – bo o tym balu mowa – wy-
dawany był co roku dla studentów architektury, 
malarstwa, rzeźby i grawerowania. Adepci sztuk 
pięknych przemierzali ulice Paryża w kolorowej 
paradzie, którą wieńczyła dzika zabawa w najsłyn-
niejszym kabarecie miasta – Moulin Rouge. Właś-
nie tam najchętniej zwykł spędzać czas Henry 
Toulouse-Lautrec. Był nie tylko stałym bywalcem 
Czerwonego Młyna (wszak tak należy tłumaczyć 
nazwę kabaretu na nasz język), ale też jego „na-
dwornym” malarzem. Już od progu wchodzących 
do lokalu gości witało duże płótno Lautreca. Ka-
baret przyciągał jasno oświetloną rampą, holem, 
który był miniaturową galerią sztuki, czerwonymi 
draperiami z aksamitu, pomiędzy którymi wisia-
ły fotografie, plakaty i obrazy. W większości ich 
autorem był również Lautrec. Tancerki Moulin 
Rouge chętnie pozowały do jego prac, bo dzięki 
afiszom zyskiwały rozgłos i sławę na mieście. Mo-
delką, którą artysta ulubił najbardziej, była rudo-
włosa i nieco pulchniejsza od innych dziewcząt 
La Goulue – istny wulkan energii. To właśnie ona 
odegrała niechlubną rolę w procesie sądowym, 

który miał miejsce po wydarzeniach, jakie ro-
zegrały się w czasie kontrowersyjnego balu stu-
dentów sztuk pięknych. A działo się to 9 lutego 
1893 roku.

złota sieć
Gdy gwarny tłum wtoczył się do sali tanecznej 
Moulin Rouge, przyszedł czas na wyczekiwany 
punkt programu – pokaz modelek. Studenci brali 
swoje muzy na ręce i wnosili je na scenę. Wdzię-
czące się w skąpych strojach damy wywoływały 
ogromny aplauz męskiej części widowni, a naj-
większą sensację wzbudziła Sarah Brown, najbar-
dziej znana modelka Paryża. Jej lektykę dźwigało 
czterech studentów, a ona rozłożyła się w niej, 

niczym Kleopatra. Miała na sobie jedynie złotą 
sieć. Oj, tej nocy swawolom i hulankom nie było 
końca! Wreszcie rozochocone i mocno podchmie-
lone towarzystwo ruszyło w miasto. Poprzebierani 
studenci, wpadali do okolicznych lokali i doma-
gali się od właścicieli, by ci rozdawali im alkohol 
za darmo. A że domagali się usilnie, wezwano 
policję, skutkiem czego kilku uczestników balu 
aresztowano za zakłócanie spokoju i nieprzyzwo-
ite zachowanie.

Bal na wokandzie
Normalnie cała sprawa szybko rozeszłaby się 
po kościach. Artyści narozrabiali, ale że nikomu 
nie stała się krzywda, skończyłoby się na upo-
mnieniu. Niestety. Pech chciał, że w tamtym czasie 
senator René Bérenger prowadził silną kampanię 
przeciw obrazie moralności. Balujący studenci 
dość mocno zadrwili z jego przekonań, więc za-
parł się i doprowadził sprawę przed sąd. Organi-
zatorów balu oraz kilka uczestniczących w nim 
kobiet – w tym piękną Sarah – oskarżono o de-
moralizację i obnażanie się w miejscu publicz-
nym. Na wieść o tym Henry Toulouse-Lautrec 
– lider paryskiej cyganerii – zwołał uczestników 
balu, by tłumnie stawili się na sądowej galerii dla 
publiczności. Wszyscy podpisali petycję, w której 
uznali, że są współwinni wydarzeń z pamiętnej 
nocy. Wydawało się, że sprawa zostanie umorzona, 
bo nawet komisarz policji potwierdził, że w cza-
sie balu nie doszło do żadnych gorszących scen. 
Jedynym świadkiem oskarżenia była… pierwsza 
swawolnica Montmartre’u – La Goulue.

tancerka zeznaje
Zeznań La Goulue nikt nie traktował poważ-
nie. Ta żywiołowa dziewczyna po prostu chciała 
spłatać figla przed sądem. Wspięła się na wyży-
ny aktorstwa i trzepocząc rzęsami, prześmiewczo 
szczebiotała jak to bardzo urażona została jej mo-
ralność. Cała sala pękała ze śmiechu, ponieważ 
całkiem niedawno prasa rozpisywała się o tym, 

jak to La Goulue w czasie jednego ze swoich wy-
stępów w Moulin Rouge zrzuciła cylinder z głowy 
księcia Walii. Sędzia też wydawał się rozbawio-
ny tym popisem, niemniej jednak wyrok zapadł. 
Ku zdumieniu obserwatorów tego sądowego bła-
zeństwa, oskarżonych uznano za winnych i wy-
mierzono im karę grzywny. W młodych ludziach 
zawrzała krew… Bo jakże to? Za co? Za zabawę? 
To niesprawiedliwe!

nie zadzieraj z artystami
Na znak sprzeciwu artyści wyszli na ulicę, skan-
dując nazwisko Bérengera. Doszło do zamieszek 
i starć z policją. Demonstracje trwały kilka dni, 
a protestujący wznieśli barykady. Dopiero po sześ-
ciu dniach udało się przywrócić porządek. Ironia 
polegała na tym, że do całej wrzawy przyczyniły się 
zeznania La Goulue. Wszyscy jednak mieli pełną 
świadomość, że wyrok skazujący był pochodną 
starań Bérengera, do którego całe środowisko ar-
tystyczne pałało szczerą nienawiścią. Lautrec dał 
wyraz tym frustracją malując plakat dla czasopisma 
„La Vache enragée”. Przedstawiał on rozjuszone-
go byka –symbol emocji artystów – przed którym 
w popłochu uciekał przerażony senator. Wniosek? 
Nie zadzieraj z artystami, wszak nie zapomną ci 
tego przez wieki. aGnieszka kijas ●
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suDoku – diagramem jest pole składające 
się z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już 
cyfry. Należy wypełnić puste miejsca tak, aby 
w każdej kolumnie, wierszu, polu znalazły się 
cyfry od 1 do 9 dokładnie tylko jeden raz.

hasło z krzyżówki nr 636:  
iDZie luty PODkuj Buty.

Plakat Toulouse-Lautreca to dowód niechęci 
artystów do senatora Bérengera.

jaki jeSt tWój uluBiONy OBRaZ?
Opowieść o roztańczonym balu z udziałem 
adeptów sztuk pięknych, powstała na życzenie 
pani Mai Wideki – czytelniczki „Twoich Tychów” 
– której pięknie dziękuję za tę karnawałową 
inspirację. jeżeli i Ty chciałbyś, żebym 
zaprezentowała Twój ulubiony obraz na łamach, 
napisz do mnie na adres: „Twoje Tychy”, 
al. Piłsudskiego 12 lub mailem: redakcja@
twojetychy.pl i wspólnie odkryjmy tajemnice 
najsłynniejszych alarskich płócien. Evviva l’arte!
aGnieszka kijas ●

16 | 4 luteGo 2020 www.tychy.plna luzietwoje tychy


